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 يرهاشميم نتي: زريدبسر

  ، زينت ميرهاشميهيات دبيران: منصور امان
 مهدي سامع ،ميرهاشمي منصور امان، زينت: هيريرتحهيات 

  هايائينژآد، فتح اهللا ك يكامران عالم ،ياسد طاهر قره،يبا سيفرنگ ،يبرهان ديام :هيهمكاران نشر

  شماره می خوانيد: در اين
 ٢.....ص أصفهانکشاورزان در و گردهمآيی  راهپيمايی، تحصن

  ٤.....ص»خاطرات طاهر احمدزاده« /معرفی کتاب
  ٥.....صمنصور امان - هنوز زمان برای جلوگيری از کابوس اتُمی ُمالها ُوجود دارد

  ٨.....صزينت ميرهاشمی - شديد استثمارمزد توافقی، حراج نيروی کار و ت
  

  فرهنگ و هنر
 ١٠.....صکيائيها: فتح هللا ميو تنظ یگردآور - )١۴٠٠آبان (ی ماه هنر یدادهايرو

  ١٥.....ص م. وحيدی (م. صبح) - در دايره هميشه
  ١٥.....ص (م. صبح) یديم. وح - جستجو در

 ١٦.....صمرجان - ه آبانرويش دوبار
  

 ١٧.....ص فرنگيس بايقره - )١٤٠٠چالشهای معلمان (آبان 
 ٢٠.....صنژاد یعالم کامران - )١٤٠٠ آباندانشگاه در ماهی که گذشت (

 ٢٥.....صیطاهر اسد - )١۴٠٠ آبان( يیرها ريزنان در مس
 ٣١.....صحرکتهای اعتراضی کادر درمانی

  ٣٢.....صنیگردآوری و تنظيم: پويا رضوا - )١۴٠٠ آبانجنبش رنگين کمان بيشماران (
  ٤٩.....صی سامعمهد - واليت فقيه؛ پوسيدگی در درون، تنفر از برون

 ٦١.....صگردآوری و تنظيم: امير ابراهيمی - رفيق محسن مدير شانه چی /ادواره شهيدان فدايیي
  ٦٢.....صآذر ماه يیفدا یشهدا

  
  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يما ب«

 »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريمرگ بر د«
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 كشاورزان در اصفهانراهپيمايي، تحصن و گردهمآيي 
 

وم كشاورزان اصفهان آغاز شد كه تا پايان ماه ادامه داشت. در اين روز حركتهاي اعتراضي مدا آبان ١٧روز دوشنبه از 
 .سيماي مركز اصفهان تجمع كردند و اي اين شهر و همچنين ساختمان صدا كشاورزان اصفهان مقابل شركت آب منطقه

به گزارش تابناك اصفهان، شمار ديگري از اين 
كشاورزان در خيابانهاي اصفهان دست به 

 .دندراهپيمايي ز

كشاورزان حاضر در اين تجمع به عدم تأمين حقابه 
معيشت  .جهت كشت پاييزه گندم اعتراض كردند

هزار كشاورز در منطقه شرق شهرستان  ١٠٠
اصفهان با خشكساليهاي پياپي و اختصاص نيافتن 
حقابه آنان از زاينده رود دچار مشكل جدي شده 

 .است

ه آنان در انبوه كشاورزان و مردم همرا ييمايراهپ
شهر، در اعتراض به خشكانده  يمركز يهاابانيخ

كشاورزان  يزندگ يكه به فروپاش ،يحكومت ينهادها گريو د رويرود و غصب حقابه كشاورزان به دست وزارت ن ندهيشدن زا
  است دهيانجام

آبان، كشاورزان اصفهان، در  ١٩روز چهارشنبه 
به خود، براي سومين آاعتراض به عدم تخصيص حق

رود تجمع وز متوالي در بستر خشك زايندهر
به گزارش ايسنا، كشاورزان  .اعتراضي برگزار كردند

به استان و آاست كه به وضعيت حقهاصفهان مدت
 .رود معترض هستند خشك شدن زاينده

اي اصفهان  عامل آب منطقه از طرفي ديگر، مدير
پذير  مدعي شد كه تامين آب كشاورزان فعال امكان

زمان تصميم گيري در خصوص اين موضوع نيست و 
 !را به بارشهاي آتي موكول كرد

گيريم حتي اگر  حقآبه را مي«و » رود حق مسلم ماست آب زاينده«معترضان با سر دادن شعارهايي از قبيل  كشاورزان
 .شان شدند خواستار رسيدگي به مطالبات »بميريم

به مكان،  نيچادر در ا ييو برپا رودندهيدر بستر خشك زا يروز بانهبا حضور شاصفهان آبان، كشاورزان  ٢٢روز شنبه 
  تحصن خود ادامه دادند.

 يجمهمور يتيامن يروهايرا داشتند كه ن رود ندهيدر زا تحصنبه  وستنيقصد پ جانياز كشاورزان قهدر يگروه همزمان
  شهر را بستند و اجازه خروج به مردم ندادند. ياز ترس، خروج ياسالم
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و  ايشبكه ماف ينسبت به تعد ،ييتجمع و سر دادن شعارها ياز شهروندان اهل شهركرد، با برگزار يشمارهمين روز  در
  هشدار دادند.  ياريآبه كشاورزان در استان چهارمحال و بختقمسئوالن حوزه آب به ح

سهم آب  صينسبت به عدم تخص آبان، همزمان با آغاز هفته دوم دور جديد اعتراضات كشاورزان اصفهان  ٢٤روز دوشنبه 
 در محل پل بابا محمود شهرستان فالورجانهم دست بابرپايي تجمع  مسئوالن كشاورزان غرب استان يتوخال يو وعده ها
و جاري شدن  زهييكشت پا يحقآبه خود براخواهان 

  رود شدند. ندهيزا
بارش  ريكشاورزان اصفهان ز ،آبان ٢٥شب  سه شنبه

شب به تحصن  نيرود در هشتم ندهيباران در بستر زا
  خود ادامه دادند.

 نياز ب گفت: براي كشاورزان اصفهانيكي از كشاورزان 
 دشمن، ميندار ليو اسرائ كايبه آمر ازيبردن مملكت ن

در مملكت خودمون  ليو اسرائ كايبزرگتر از آمر يها
كشاورزان اصفهان براي گردهمآيي بزرگ در روز  !ميدار

  خوان دادند.آبان فرا ٢٨آدينه 
 يسو : مدام به ما ازان متحصن گفتكشاورزيكي از 

 ياخطار م يو استاندار يوزارت اطالعات، صنف كشاورز
است  يدر حال ني. اديرا جمع كن تاني كه چادرها دهند

و كشاورزان  ميانجام نداده ا ياقدام خالف قانون چيكه ما ه
ما از  ديايتا آب ن نديگوي م شاني به همراه خانواده ها

  .ميروي نم نجايا
تحصن شبانه روزي كشاورزان با همبستگي و شركت چند صد هزار از زنان، مردان روز  نيدر دوازدهمآبان  ٢٨روز آدينه 

 رديمي م ياصفهان«از كشاورزان شعار  تيمردم اصفهان در حماجوان و سالخورده اصفهان به يك خيزش بزرگ فراروئيد. 
  د. سردادن »رديپذي ذلت نم

، »به اصفهان نفس بده، زاينده رود را پس بده«معترضان با دست داشتن دست نوشته ها و سر دادن شعارهايي از قبيل 
گرديم به  تا آب نياد به رودخونه، ما برنمي«، »پذيرد ميرد، ذلت نمي اصفهاني مي«، »زاينده رود جاري حق مسلم ماست«

 .دندشان ش خواستار رسيدگي به مطالبات »خونه

كردن ولي فقيه بود. وقتي يك نفر پشت بلندگو اسم  "هو"يك رويداد مهم در خيزش شكوهمند كشاورزان و مردم اصفهان 
  سردادند.    "هو"خامنه اي را آورد، مردم شركت كننده در گردهمآيي به طور دسته جمعي و به طور ممتد فرياد 

كشاورز كشاورز، «رهاي كشاورزان و مردم اصفهان چنين بود: براساس ويدئوهاي منتشر شده از اين حركت بزرگ، شعا
با كذب و مكر و حيله،  /امثال اين مسئولين، آب را به غارت بردند آي مردمان ايران، همت كنيد دوباره/ حمايتت مي كنيم/
ه رود جاري، حق من زايند /نيبه اصفهان نفس بد ن،يرا پس بد رودندهيزا /مرگ بر دشمن زاينده رود زنده رودو سوزندند/

خشكي زاينده رود، معضل جدي داره/  /زاينده رود دائم، حق مسلم ماست /زاينده رود جاري، حق مسلم ماست /اصفهاني
  ».فرونشست زمين، مشكل اين سرزمين/ شهر به اين قشنگي ديگه صفا نداره /فرونشست اضفهان، معضل جدي داره
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 بر حق به اعتراض، براي سيزدهمين روز و مردم اصفهان با تمام قوا شاورزانك، آبان  ٣٠ كشنبهو ي ٢٩طي روزهاي شنبه 
  ند.ادامه داد ،است يستيز طيفاجعه مح نيآمر و عامل ارژيم واليت فقيه كه  رودندهيدر بستر خشك زابا تحصن شان 

 يد را دارد و مردم اصفهان برارو ندهيچادر كشاورزان از بستر زا دنيقصد برچ يانتظام يرويكه نكشاورزان اعالم كردند 
  به طور نوبتي در محل تحصن در اطراف پل خواجو حضور پيدا كردند.از كشاورزان  تيحما

آبان نشان داد كه رژيم از اين حركت اعتراضي كه  ٢٨اخبار منتشر شده در رسانه هاي حكومتي طي دو روز بعد از خيزش 
وحشت افتاده و از اين هراش دارد كه اين شكل از حركت مسالمت  هيچ بهانه اي براي سركوب آن نداشت، به شدت به

  آميز به يك رويه در سراسر ايران تبديل شود.
  

  فراسوي خبرها............
  ٥٢.....ص ناما منصور -  نشست افغانستان؛ دوش آب سردی برای ج.ا

  ٥٣ .....صامان منصور - صافی ُگلپايگانی؛ آغاز ماجرا
 ۵۴ .....صزينت ميرهاشمی -  قدس در عراق یستيسپاه ترور یهاييادامه ماجراجو

 ۵۵ .....صزينت ميرهاشمی - جنبش دادخواهی در پيکار با رژيم واليت فقيه
  ٥٦.....ص امان منصور -  غارت کالن يک بیحذف يارانه ارزی؛ رسميت يا

  ٥٧.....صزينت ميرهاشمی  -  سرگرم دوره گردیرئيس معلمان و کشاورزان در کف خيابان، 
   ٥٨.....صزينت ميرهاشمی  -  ۶٧اتل قضد بشری ، حکم بارداری اجباری

   ٥٩.....ص امان منصور -  ماله کشی ناشيانه خامنه ای بر ُرسوايی "فاميل ساالری"
  ۶٠ .....صزينت ميرهاشمی  - مردم از خياباندر پس راندن  حکومت شکست

  
  معرفي كتاب

  »خاطرات طاهر احمدزاده«
  ١٣٦٥مهرماه  - ١٣٥٧جلد دوم: آبان ماه 

  به كوشش: مستوره احمدزاده
 ٢٠٢١نشر ناكجا/ پاريس، فرانسه 

ه ياد آقاي طاهر احمدزاده جلد دوم در پنجمين سالگرد درگذشت زند
خاطرات وي منتشر شده است. جلد اول اين خاطرات كه قرار بود در تهران 

  منتشر شود، از جانب وزارت ارشاد دولت روحاني اجازه انتشار پيدا نكرد.
آقاي احمدزاده از مبارزان پرسابقه نهضت ملي و از طرفداران پيگير دكتر 

در دو رژيم شاه و شيخ بود. وي در ابتداي به  محمد مصدق و زنداني سياسي
قدرت رسيدن خميني براي مدت كوتاهي استاندار خراسان بود. دو فرزند 

 ١٣٥٠اسفند  ١١طاهر آقا، چريكهاي فدايي خلق ايران، مسعود و مجيد در 
اعدام شدند و يكي ديگر از فرزندان او، مجتبي از كادرهاي سازمان رزمندگان 

  اعدام شد. ١٣٦٠آبان  ٨ر، در آزادي طبقه كارگ
كتاب خاطرات زنده ياد طاهر احمدزاده سند ماندگاري است كه ماهيت 

ديكتاتوري شاه و استبداد مذهبي خميني را فاش مي كند. مطالعه اين خاطرات را به همه آزاديخواهان به ويژه به نسل 
  جوان ايران زمين توصيه مي كنيم.

  



 5

  كابوس اتُمي مُالها وُجود دارد هنوز زمان براي جلوگيري از
  منصور امان

  
مُذاكره اي هسته اي نداريم، در مورد رفع تحريم ُمذاكره "اگرچه ابراز اين جمله از سوي يك مقام رسمي ج.ا مبني بر اينكه 

قاي مي تواند موجب ايجاد ابهاماتي پيرامون سالمت عقلي گوينده گردد، با اين حال جاي نگراني نيست و آ "مي كنيم
 - است كه  "نظام"باقري كني، فرستاده رژيم مُالها به اُروپا، از سالمت الزم برخوردار است. گفته او بخشي از بازي اتُمي 

سويه هاي مُضحك و نامعقول آن هر روز وزن بيشتري مي يابد. در پس اين به ظاهر لجبازي بچگانه با  -بايد اعتراف كرد 
  ك هدف نهايي پنهان شده است. بُزُرگساالن، يك هدف تاكتيكي و ي

  
  هدف نهايي

به گونه شفاف نشان داده. از سرگيري و توسعه  "برجام"آنچه كه ج.ا در پي آن است را از ابتداي به شكست كشاندن 
جهتگيري روشني بود كه اكنون به ايستگاه فعاليتهاي بي پرده اي با ماهيت  ٩٨پلكاني فعاليتهاي هسته اي در سال 

درصد رسانده و مي گويد كه ميزان ذخاير اورانيوم ٦٠يده است. رژيم واليت فقيه سطح غني سازي خود را به تسليحاتي رس
كيلوگرم رسيده. پايوران حُكومت همچنين از توليد اورانيوم فلزي خبر مي دهند و همه اينها  ١٢٠درصد آن به ٢٠با غناي 

لمللي انرژي اتُمي را اخراج كرده، از دسترسي اين نهاد به ، بازرسان آژانس بين ا"نظام"در حالي صورت مي گيرد كه 
دوربينهايش جلوگيري مي كند، حاضر به همكاري و پاسُخ دادن به سوواالت آن نيست و به اين ترتيب در عمل خود را از 

  ايش ايجاد كرده. زير نظارت و بازرسي بين المللي خارج و ميدان بي مُزاحمتي براي تعيين چگونگي، ميزان و دامنه فعاليته
حتي اگر ويژگي غيرعادي مخفي و زيرزميني بودن پروژه هسته اي مُالها كه از ابتدا آن را همراهي مي كرده كم اهميت 
شمُرده شود، اما مُستنداتي كه آنها در دوره اخير عرضه مي كنند و به گوشه اي از آنها در باال اشاره شد، جاي نتيجه گيري 

  قيم رژيم ج.ا به سمت كسب پتانسيل يا ساخت عملي بُمب هسته اي نمي گذارد. ديگري جُز حركت مُست
در انتها، هدف ج.ا رسيدن به توازُن در پهنه امنيت و بقاي خود با آمريكا و اُروپا است. اُلگوي آقاي خامنه اي و همدستانش 

وي و آمريكا به مثابه يك سد بازدارنده توازُن برقرار شده در جنگ سرد است؛ دوره اي كه ظرفيتهاي نظامي دو قُطب شور
عمل مي كرد و مانع درگيري مُستقيم بين آنها مي شد. اين به معناي شكل گيري يك همزيستي و توافُق نانوشته پيرامون 

  به رسميت شناختن مناطق نُفوذ يكديگر بود و مُنازعه بين آنها را ُمديريت و به سطح رقابت كاهش مي داد. 
اين اساس مُحاسبه مي كند كه جنگ افزار هسته اي سطح درگيري با طرفهاي بين المللي و منطقه اي را دستگاه حاكم بر

به ترازي ويرانگر و با پيامدهايي غيرقابل پذيرش براي آنها فراز مي دهد و نتيجه مي گيرد به اين ترتيب قُدرت و ثبات آن 
برايش  "تضمين امنيتي"ه يك وضعيت تصور نشدني و فاجعه بار، از ورود ب "دُشمن"تهديد ناپذير گرديده و پرهيز اجباري 

ايجاد مي كند. به گمان مُالها، با وُرود به اين مرحله و برطرف شدت تهديد استراتژيك، ماهيت درگيري در حوزه هاي 
ريهاي توازُن آن را رويارويي به مُسابقه بر سر نُفوذ و برتري تبديل مي گردد؛ يك بازي كه قواعد و به بيان بهتر، ناگُزي

سازمان مي دهد و حريفان را در زمين بازي نگه مي دارد. آقاي خامنه اي در يكي از سُخنان نادر خود كه بدون دوپهلو 
 يبرا"گويي و ابهام ايراد كرده، اين سياست و نتيجه اي كه از آن انتظار مي كشد را به گونه شفاف اينگونه ابراز مي كند: 

   ".شد يقو ديتمام شود، با ديآنكه تهد يراآنكه جنگ نشود و ب
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  هدف تاكتيكي 
، حركت به صورت خزنده و به گونه اي است كه حساسيت رسيدن به اين نُقطه مطلوب شرطپيش ناگفته پيداست كه 

آنها را به سمت دست زدن به اقدامات اضطراري سوق ندهد و به يك رويارويي ناخواسته و  را برنيانگيزد، اطرف حسابه
 و در ابهام شودمقصدش تفسيرپذير پيش از موعد نكشاند. بدين جهت حاكميت در جاده بُمب، چراغها را خاموش كرده تا 

قرار بگيرد. گردانندگان رژيم واليت فقيه به سختي مُراقب هستند كه حريفان را در بازي نگه دارند و مانع پايان نابهنگام 
  آن گردند. 

ماه به نمايش گذاشت؛ زماني كه دُرُست پيش از نشست شوراي حُكام آژانس، آنها با  اين وسواس، خود را در شهريور
تعويض كارت حافظه دوربينهاي نظارتي اين نهاد مُوافقت كردند. پيشتر، شوراي ياد شده نشانه هايي از قصد خود براي 

 "نظام"بود. در چنين صورتي پرونده  صُدور قطعنامه عليه مُالها در صورت به توافُق نرسيدن شان با آژانس ارسال كرده
راهي شوراي امنيت سازمان ملل مي گرديد و به اين ترتيب بر بازي موش و گُربه نُقطه پايان گذاشته مي شد. اقدام مزبور 

  به گونه موفقيت آميزي ج.ا را از حالت كيش درآورد. 
ژيم مُالها آمادگي خود را براي از سرگيري مُذاكره پيرو همين اُلگو، زمان كوتاهي پيش از نشست دوره اي شوراي حُكام، ر

اُرگان حساس را به تعويق انداخت. اين در حالي است  نهسته اي اعالم كرد و به اين ترتيب بار ديگر اقدام عليه خود در اي
ون پيش زمينه ها و كه با توجُه به اقدامات عملي رژيم مُالها در زمينه توسعه توان اتُمي خود و نيز زيگزاگ نظري آن پيرام

  مُفاد مُذاكره، پيرامون جدي و نتيجه مند بودن اين امر از هم اكنون ترديد بسياري شكل گرفته. 
حاكمان ج.ا تالش مي كنند زمان بخرند و طرفهاي مُقابل را با توپهايي (موضوعاتي) كه به زمين شان مي فرستند، مشغول 

ل بُحران هسته اي شرط مي گذارند، مُطالبه طرح مي كنند، به ابداع پُروتُكل كنند. آنها به صورت دوره اي و مُنظم براي ح
  براي انجام مُذاكره مي پردازند، خواهان صفر كردن مُذاكرات قبلي و از سرگيري از ابتدا مي شوند و جُز آن. 

را به ميان  "تي آزماييراس"آقاي خامنه اي پيشگام اين بازي بود، او ابتدا خواهان پرداخت غرامت شد و سپس به پاي 
ميليارد دُالر  ١٠كشيد. به همين سبك وزير خارجه او، پاسدار عبداللهيان، بازگشت به ميز ُمذاكره را مشروط به دريافت 

در يك بسته عرضه شده و شامل سه شرط دريافت تضمين، اعتراف آمريكا به گناه  "بيت"كرد. جديدترين نخود سياه هاي 
  تحريمها مي باشد. خود و لغو يكجاي همه 

  
  تمُماشا

با اين همه موفقيت مُالها در كشاندن بازي به اين نُقطه نتيجه استعداد شگفت انگيز در ديپلُماسي و دغلكاري نيست. هر 
بازي براي سرگرفتن به دو بازيكُن نياز دارد كه قواعد و ترتيباتش را بپذيرند و برابر با آن حركت كنند. بر اين اساس مي 

مريكا و تروئيكاي اُروپايي را به خوبي همبازي رژيم مُالها خواند. آنها در برابر غني سازي مُالها در سطح تسليحاتي و توان آ
انباشت اورانيوم به اعتراض رسانه اي اكتفا كردند، جلوگيري از بازرسي و نظارت آژانس را هضم كردند، تماشاگر خيمه شب 

و در مجموع زمين هموار و زمان الزم را براي پيشروي خطرناك رژيم واليت فقيه به  بازي طفره رفتن آنها از گُفتُگو شدند
  سوي مُسلح شدن به سالح هسته اي در اختيار آن گذاشتند. 

آنها چشم خود را به روي واقعيت روبرو و فاكتهايي كه رژيم مُالها به گونه سلسله وار روي ميزشان مي گذاشت بستند و 
توجيه آن پرداختند. در حاليكه زنگ از سرگيري شرارت هسته اي در دوره رياست آقاي حسن  كورمال در تاريكي به

خود را به نشنيدن زد. آنها يكبار ديگر همه ژتونهاي خود را روي  "ميانه روها"روحاني به صدا درآمد، غرب براي دلبري از 
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ر برنده شدن شُماره شان را بيهوده انتظار مي شرط بسته بودند و دور ميز قُما "تُندرو –ميانه رو "دوگانه ساختگي 
   كشيدند. 

هم مانع سياست آسان گيرانه غرب در برابر اقدامات  "تُندروها"اما حتي چرخش پُستها در تهران و چينش دولت با 
نُخود سياه  خطرناك ج.ا نشد. مُالها اجازه يافتند پنج ماه تمام آقاي بايدن و خانُم مركل را به دُنبال انواع مُتنوعي از
گُريز هسته "بفرستند و در اين فاصله به تكميل پروژه بُمب نزديك تر شوند. آمريكا و اُروپا به جاي مسدود كردن راه هاي 

و نه  "تعهد به از سرگيري مُذاكرات"ج.ا، سطح انتظارات خود را تا جايي كاهش داده اند كه امروز ناچار شده اند صرف  "اي
  بدانند.  "دستاورد"ا يك ر "مُذاكرات"حتي خود 

  
  برآمد

براي توجيه لُزوم رسيدن  "از دست رفتن زمان"اندك زماني پيشتر وزير خارجه آمريكا، آقاي بلينكن، از هُشدار نسبت به 
به توافُق با رژيم مُالها سود مي جُست، امروز وقتي او به اين استدالل مُراجعه مي كند، آن را در مفهوم واقعي خود بكار مي 

  برد. او در فاصله بين اين زيگزاگ پنج ماه زمان را سوزانده است. 
با وُجود تنگي مُهلت، اما هنوز همه چيز از دست نرفته و زمان براي مهار ج.ا و جلوگيري از كابوس اتُمي مُالها وُجود دارد. 

ه اتُمي مُالها و تهديد آن به صدا اينك و در هنگامي كه آژير اعالم خطر در آمريكا و اُروپا نسبت به جنبه نظامي برنام
درآمده، هنگام تلف كردن وقت با خُرده اطوارهاي شفاهي آقاي باقري كني و مُتشابهات نيست. پيش از آنكه بُحران 
بُزُرگتري روي ميز بيايد، بايد شرارت اتُمي مُالها را مُتوقف كرد. تنها راه حل عملي براي چيرگي بر بُحرانهاي هسته اي يا 

ارفي كه رژيم جمهوري اسالمي به گونه سيستماتيك و پيوسته مي آفريند، وادار ساختن آن به تغيير سياست كالن مُتع
خود است. هر گاه مبناي هر توافُق، در هر سطحي با رژيم مُالها حركت در اين مسير و تامين پيش شرطها و الزامات 

ت در اين پهنه سُخن راند. هدف و موضوع يك مُذاكره واقعي فقط پيمودن آن باشد، آنگاه مي توان به گونه واقعي از پيشرف
  مي تواند اين باشد؛ ضرورتي كه دريچه زماني آن در حال بسته شدن است. 

همزمان بايد توجُه داشت كه فشار خارجي براي وادار ساختن رژيم جمهوري اسالمي به دست كشيدن از سياست شرارت 
ه اي و به گونه دوره اي مي تواند موثر باشد. مُهمترين فاكتور در اين راه، مردُم ايران هستند. بار و پُرهزينه خود فقط تا انداز

اين فقط جامعه به فالكت كشيده شده است كه مي تواند به گونه نهايي و بي بازگشت بر سياست ويرانگر بُمب اتُمي و 
نان نُقطه پايان بگذارد. خيزش و برنتابيدن مردُمي موشك بالستيك، جنگ در سوريه و يمن و مُزدور پروري در عراق و لُب

  كه پايمالي وحشيانه حُقوق شان با اين داليل توجيه مي شود، آغاز هر تغيير تعيين كننده است. 
  

  رد خلقکانال  تلگرام نب
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  مزد توافقي، حراج نيروي كار و تشديد استثمار
  زينت ميرهاشمي

  
روز مشغول ارائه طرحهاي ظالمانه و غير انساني در حالي كه فقر بيداد مي كند، مجلس نشينان مرتجع و شكم سير هر 

و معيشت ميليونها نيروهاي كار در شوراي عالي كار رقم حداقل مزد هستند. در ماههاي پاياني سال قرار است سرنوشت 
بخورد. قانون كار موجود كه دستپخت همين حكومت است نه تنها همه مواد آن رعايت نمي شود بلكه هر روز با اضافه 

  د. شومي  تغيير دادهتبصره هايي به ضرر كارگران  كردن
در بدترين اكنون، 

شرايط معيشتي 
كارگران و مزدبگيران، 

» مزد توافقي«ارائه طرح 
مجلس  ٣٨از طرف 

نشين شكم سير به 
تالشي مجلس ارتجاع، 

در ديگر عليه كارگران و 
و به صورت تصويب 

به قانون تبديل شدن، 
و استثمار  فقرتشديد 

  د. شومي  منجربيشتر 
قانون كار اضافه شود.  ٤١در صورت تصويب قرار است به عنوان يك تبصره الحاقي به ماده » مزد توافقي«طرح پيشنهادي 

نفر كارگر، از شمول حداقل مزد موضوع  ١٠كارفرمايان مشاغل ايجاد شده در روستاها با كمتر از «بر اساس اين طرح: 
د. پرداخت مزد، حق بيمه و ساير مزاياي منطقه كارگران اين مشاغل بر اساس قرارداد اين ماده مستثني مي باشن ١تبصره 

با توجه به نرخ باالي بيكاري، رواج » في مابين بوده و صندوق بيمه متناسب با مبلغ دريافتي، ملزم به ارائه خدمات است.
  . بنا به ميل خود مزد مي پردازد كارفرمارح فقي يعني ارزان سازي نيروي كار. بر اساس اين طاقراردادهاي موقت، نرخ تو

مزد «بيداد مي كند. مي توان تصور كرد كه گوناگون است تبعيض در استانهاي مختلف، كه شامل شهرها و روستاهاي 
دستمزد  ميزانعالوه بر نهادينه كردن تبعيض، آن را افزايش خواهد داد. اين طرحهاي ظالمانه در حالي است كه » توافقي
  هزينه توليد بسيار پايين است. كل اطق محروم و دورافتاده در در من

شوراي عالي كار نهاد دولتي، چينشي از اعضاي خانه كارگر و شوراهاي اسالمي (وابسته به حكومت)، نماينده كارفرمايان و 
ت قانون كار در مورد سال اين شوراي به اصطالح سه جانبه با عدم رعاي رنماينده دولت به عنوان كارفرماي بزرگ است. ه

مي كند. عددي كه با توجه به نرخ افزايش حداقل حقوق، متناسب با نرخ تورم و سبد معيشت كارگران عددي را تعيين 
  تورم صعودي و كاهش ارزش پول، نه تنها قدرت خريد مزدبگيران را باال نبرده بلكه كاهش مي دهد. 

مي را براي چانه زني در شوراي عالي كار ارائه مي كنند. ظاهرا اين كميته دستمزد كه گزينش شوراي عالي كار است رق
نفره و متناسب با نرخ تورم باشد. اما اين كميته معيارش چون چانه زني  ٤رقم بايد بر اساس سبد معيشت كارگري خانواده 

. همين استاز خط فقر  است پس رقم تعيين شده مالحظات شوراي عالي كار را هم در بر مي گيرد و در نتيجه پايين تر
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دولتي تعيين  گانعدد پيشنهادي كميته مزد هم به نفع كارفرمايان و به ضرر كارگران تمام مي شود. دست آخر هم نمايند
  شده خانه كارگر و كميته دستمزد زير آن را امضا مي كنند. 

 

  داده هاي آماري فقر بهنگاهي 
 آبان ٢٣، يكشنبه جتماعي در گفتگويي با خبرگزاري حكومتي ايسناروزبه كردوني، رئيس موسسه دولتي پژوهش تامين ا

 :اضافه كرددرصد رسيده است. وي  ٣٠,٦به  ٩٩درصد بوده اما در سال  ١٥,٥، خط فقر مطلق ٩٦در سال «گفت: 
  »  درصد مي رسد. ٥٤درصد است و در مناطق روستايي به  ٣١,٨جمعيت زير خط فقر مطلق در مناطق شهري «

معادل « درصدي نرخ فقر گفت: ١٠ورابراهيمي، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ارتجاع ضمن بيان افزايش محمدرضا پ
  آبان) ٢٦ ، چهارشنبه(ايسنا» يك سوم از جمعيت كشور با شرايط بسيار نگران كننده اي روبرو هستند.

اعالم » يبرابر نرخ متعارف جهان ٢« را  خط فقر مسكن ريز تيجمع«آبان  ٤در شماره روز سه شنبه  فرصت امروزروزنامه 
درصد  ٧٠«كرده و  مي نويسد 

» فقر مسكن خط ريها زيتهران
  هستند.

در برابر تورم رو به افزايش و سقوط 
 ٦٧قدرت خريد مردم، رئيسي، قاتل 

و تيم اقتصادي او در حال صدور 
بايدها و دستورهاي بي اعتبار و 
بدون پشتوانه هستند. دستورهايي 

و است  »تزريق اميد«شان  كه هدف
بهبود معيشت كارگران. پاسدار  نه

محمد مخبر معاون اول رئيسي روز 
آبان در ستاد تنظيم  ٢٠پنجشنبه 

بازار، از تعيين قيمت دستوري براي 
االي اساسي خبر داد. كاالهاي اساسي كه خبر حذف آنها از سفره هاي مردم مرتب پخش مي شود. دستوري كه فقط ك ٢٥

  . ه و مي ماندمان تزريق ناموفق اميد باقي مانددر محدوده ه
اگر مردم خدا را در نظر مي گرفتند « بايدهاي رئيسي را امام جمعه مرتجع تهران، كاظم صديقي شكم سير تكميلش كرد:

   .»مبتال به مشكالت معيشتي نمي شدند!
خبر مي دهد و » دولت سيزدهم و فاميلي درموج انتصابات رانتي «آبان از  ٢٣در شماره روز يكشنبه  نقش اقتصادروزنامه 
تاب آوري مردم به « خبر مي دهد كه: مستقلرئيسي را به چالش گرفت. و در همين روز روزنامه » شايسته ساالري«ادعاي 

  ».خودش رسيده است  حداقل ميزان
خط  ريز ،يرانيهزار ا ٦٠٠و  ونيليم ٢٧«: اعتراف تكان دهنده نوشت كيدر در همين روز  ختگانيفره يحكومت روزنامه

  »فقر مطلق هستند.
  از اين نمونه ها در رسانه هاي حكومتي فراوان است كه تنها به چند مورد آن در مورد فقر و فالكت مردم پرداخته شد.
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  )١٤٠٠آبان ي ماه (هنر يدادهايرو
 كيائيها: فتح اهللا ميو تنظ يگردآور

  
   قيطارقان الطر حكومت

  است/ خواهد بزند بصورتت چندبر آسمان  نيمشت زم نيا
را به ورطه سقوط و  ياست كه جهان يكاف ييبه تنها ياسالم تيجنون و جنا يجمهور يداستان ظهور وحشت افزا خود

 ح،يو وق هيكر يچهره ا نيكنندگان چن وريبكشاند چه رسد به آنكه ز يو اقتصاد ي، اجتماعيانسان ،ياخالق  يورشكست
 از شيپ ي. چندانديرا دو صد چندان افزون بنما تكارانيجنا نيا ثيببرند كه چهره خب يشيدست به آرا انه،يآنهم ناش

دست  يانسان شهيغارتگران فكر و اند نكيو ا بوديمخبر داده  يدرس يكتابها دردختران  ريحذف تصاو دستكاري متون و 
 ورشيتوان به  يزده اند كه از آن جمله م اريد نياشعار شاعران خوشنام و البته صاحب آوازه ا  انهيناش رييو تغ فيبه تحر

دست  "دماونديه"اعتراضي او به نام   دهيقص در  حانهيوق آنان بهار اشاره كرد. يگهربار ملك الشعرا نهيآنان به گنج يبيتخر
 يوبر آسمان شو/ بر  نيمشت زم يا"به  ليرا تبد "چند يبنواز ضربت يبر آسمان شو/ بر ر نيمشت زم يا" تيبرده و ب

  كرده اند.  "چند يبنواز ضربت
را تمثيلي از مركز قدرت گرفته است و حاكميت لرزان كه از هر اشاره اي به خروش و اعتراض بر خود مي لرزد،  "ري"بهار 

مشت خشم مردم است كه در قالب  زير از ييوال  يبارگاه پوشال كرده. قصد جاعالن بيرون كشيدن "وي"آن را تبديل به 
در  "سنايا"رسانه حكومتي  است. در احتزاز رانيا ياطرافش به گستره  يالله زاران دشتها يراز و به پشتوانه دماوند سر ف

از حذف  زين تر شيپ": سدينو يماين رابطه به سابقه دستبرد متصديان حكومت به گنجينه ادب فارسي را مرور كرده و 
جلد كتاب و عكس مقبره كوروش گرفته تا  يدختران از رو ريو حذف تصو "هيسا"و  "اخوان" ،"ماين"چون  يشعر شاعران

را به  يدرس يكتابها يپا ،و حذف نام موالنا يكرمان يهوشنگ مراد "ديمج يها قصه"و  يميداستان نادر ابراه رييتغ
  "رو شده است. يكتاب درس راتيياز تغ گريد يكيجنجال كشاندند كه حاال باز هم دست  صهعر
بهتر آن  ،يديرا در خود ند بتيگفت هرگاه توان رقابت با رق يافتادم در عرصه شطرنج كه م يرند ادي ريتفاس نيذكر ا با

كه  يكار ي؛رو كن و ريو بساط شطرنج را ز يبكوب زيم يبا مشت رو -ي هر چند ابلهانه و من در آورد -ي است كه با بهانه ا
ي و ميراث خيتار عيوقا رييو تغ فيرا در تحر يد و لحظه اعرصه آن تازانن روقاحت چهار نعل د تيمشاطه گران وال نكيا

  . دهند ياز دست نم فرهنگي
  ادبيات

  
  رانيمربد عراق و حضور دو شاعر زن از ا يهنر جشنواره

و بطور  "مربد"تحت نام  يهنر يتا كنون جشنواره ا ١٩٧١سال  از
 نيشود كه امسال هم ا يدر كشور عراق برگزار م همنظم و همه سال

زن  ختگانيران و فرهعبا حضور دو تن از شا يادب ينواره هنرجش
  از نام آوران عرصه ادب و هنر جهان برگزار شد. ياريو بس  يرانيا

جشنواره از بازار مربد برگرفته شده، بازار شعر و نقد مربد  نيا نام
كه از دوران  استعرب  رهيهمچون بازار شعر و نقد عكاظ در شبه جز

 شاعران تيترببازار شعر، نقد شعر و  نيعنوان مهمتره قبل از اسالم ب
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 نيو همچن "ابونواس"و  "ردبشار بن ب"، "فرزدق" ،"ريجر" از شاعران بازار شعر مربد ني. از مهمترشهرت داشت
بازار نقد و  نيدر ا مي توان نام برد كه "ياصمع"و  "هيبويس" ،"يكند"، "جاحظ"همچون  بانيو اد انينحو نيمعروفتر

به بحث و مجادله در  انير نحوشع
پرداختند. قابل  يم يمسائل نحو

است كه شاعران معاصر مثل  رذك
جشنواره  نيدر ا زين "ينزار قبان"

 كردند. يشركت م يمهم شعر

دوره   نيو چهارم يس هيافتتاح در
كه با نام شاعر بزرگ  يبازار ادب نيا

و با حضور  "الخطاط ميابراه"عرب 
از  ياريبسو  عراق فرهنگ ريوز

عرب زبان   يدانشگاهها دياسات
 يشعر پرمحتو ،رانيا سندگانيو عضو كانون نو يرانيسرشناس ا سندهيشاعر و نو لمساز،يف ي،ميمحبوبه  ابراه د،يبرگزار گرد

 تباراست از  يزن تيشعر روا نيحضار قرائت كرد.  ا يبرا  "آتش يمعشوق جوخه ها"تحت عنوان  را از خود ييبايو ز
به  نيراه پر افتخار و خون نيكه معشوقش در ا يزن ؛جنبش شب شكن نيا يو سرنوشت پر شكوه و پر از قهرمان كلاهيس

 گرانيبلكه او و د ،جنبش نه تنها فراموش نشده نيا ديگو ياو م هكه ب يمعشوق ؛ آتش سپرده شده يدست جوخه ها
 يآغاز م نگونهيشعر ا. مانده و جنبش هنوز زنده است يقبا شيخو يو انقالب يانسان يبر سر آرمانها يهمچنان با پافشار

  شود:
 نيمراسم تدف /اوريب اديبه شبنم نشسته/ به  يچا يگلها نارنج/ همزاد عطر بهار انيسر قولت بمان/ معشوق عص /برگرد
 /"مينيچي ن مگل نستر ميگرد يبرم"كتاب/  نينام آخر پرتقال/ و يشهر كوچمان/ در تابوت صندوقها كتابخانه يكتابها

رها كرده باشد/ و بر هر درخت  اهكليس يما را در جنگلها ديبا يي/ خدا "برمي گرديم :/ يخاك بر سر شدند كتابها/ گفت
درونش را به ما نشان داده باشد/  يواليه پرتاب كرده / و صدري ما را به عمق غار عل ديبا ييبر پا كرده باشد/ خدا يدار

 يرنگ مي رفتيكه به جوخه  راهنتيپ يديسپ كم و خاطره زده/ و گفته باشد /سياه تر ازبا رنگ نقش ح ديبا ييخدا
  . ...ستين

از خود را در اعتراض به  ي، شعر"سياودن"و  ينزارقبان يشاعر و مترجم شعرها ي،محبوبه افشار جشنوار نيدر روز سوم ا
بر حضار كه خود سالهاست طعم تلخ جنگ را  قيعم يريجنگ و احساس مادران فرزند از دست داده دكلمه كرد كه تاث

كننده  كور  رهيخ يچرخم نور است/ نور يهر طرف م به :ميخوان يشعر پر شكوه م ني. در شروع اگذاشت اند، چشيده
.. . مباركه خانم -دهد/ يكند/ و پرواز م يكشد/ سر م يم رونيب يخندان هر بار/ از حجم نور/ كفتر يكننده/ و روح دلقك

 دنيپا پر تبه سرعت باد/ جف دنيرس خي.. چندمه ؟/ تار.امروز خي.. پسر/ به تار.رهيدا نيا ي.. تو.بزن كيت نجايا /- پسره
دقت  "ج"به چرخش  ايآ /-پسرم ينگه دار ليما ديقلم را با -/  "يو يت"در  يحوض بلور/ حركت اسلوموشن كفتر انيم

  . ... اول جنگ مي؟/ مثل ج يكرده ا
 يرانيا ياعالم حضور شاعرها يبا آب و تاب تمام به شرح ماوقع پرداخته و حت رسانه هاي حكومتي ايرانتوجه آنكه  جالب

  مراسم است . نيآنها در ا ينام شاعرها و شعر خوان ستين هاگزارش نياما آنچه در ا ،را هم مطرح كرده اند
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  "رميم يم ،زنده هستم، ندوم ،بدوم" لچريبا و دنيدو
 عاشقانه يها ) مجموعه نامهلهيمل يبرا ييها(نامه "دنيدو"
 يي. رونماهاز اشرف فروغ منتشر شد ياست كه به تازگ يا

كتاب در كابل پس از قدرت گرفتن طالبان اتفاق  نياز ا
  فرهنگ افغانستان بوده است. ياهال يبرا يمهم
 يشهر؛ دست طالبان سقوط كرده و كل افغانستان ب كابل

در  يدارهايو وحشت زده و د نشايپر يشده، مردم رانهيو
است:  نيشان ال سوا نيكه اول يگوشه كنار شهر از دوستان

 يباره م نيدر ا "يطارق قاسم" ؟يخوان يهنوز كتاب م ايآ
ي م "سرخپُل" يمان را در چهارراه دوستان ي: وقتسدينو
است:  نيپرسش ا نيسرد، اول ياحوالپرس كيبعد از  م،ينيب

اكنون در كابل جرم  ؟يكش يمشهر نفس  نيهنوز در ا
ممكن است به خاطر  يمقاله نوشتن در روزنامه و... حت سبوك،يكتاب خواندن، استاتوس نوشتن در ف شود؛ي پنداشته م

  . يشالق بخور دنتيطرز لباس پوش
نوشته  يكتاب ماتينامال يتن قلمش را به رسم اعتراض به وضع موجود باال برده و در مقابل تمام كياما  انيم نيدر ا 

 چيه يوقت يكه در كودك يكس ؛ديدوي م لچريكه با و يا سندهينو ،)، اثر اشرف فروغلهيمل يبرا ييها(نامه دنياست: دو
كند، بر اثر اصابت تركش  ياز كدام سمت طرفدار ديچه و با يعنيجنگ  دانست ينداشت و اصالً نم يو گناه ريتقص

 لچريو يكابل رگ نخاعش پاره  شد و از آن به بعد مجبور شد رو يخاكستر-اهيسسرگردان و معلق در آسمان  ،"يهاوان"
 ي. براايدن ياز همه جا شتريدر افغانستان ب ؛است دنياش دو همه يلعنت يزندگ نيا": ديگو يم ،اشرف فروغ، . اونديبنش

. اما من رميمي م، ستم، ندومهزنده  ،بدوم :مرگبار را دارد مسابقه كيشكل  دنيدو نيا ،ام نشسته لچريو كي يمن كه رو
 شهيپوست كرگدن شده بود. شرط زنده ماندن در افغانستان هم هيپلنگ شده بودم و پوستم هم شبوزي كيبه  ليتبد گريد

  و پوستت مثل كرگدن كلفت باشد. يبدو وزپلنگيمثل  دياست. با زيدو چ نيهم
  

  قرارگرفت فيتوقدر محاق  يكرد و رمان تن دادگ ليرا تعط ناشر طالبان
اش را در  "يتن دادگ"كه رمان  يرانيا زيسانسور گر سندهينو ي،را عباس ير

قدرت،  كهي، با حضور مجدد طالبان بر اره بودطبع آراست وريافغانستان به ز
  .افتي بيرا تحت تعق ،"خانم يآ"، و ناشر اثرش  فيرمانش را در محاق توق

 يريگ دهه اول شكل يه در سالهااست ك يخانوادگ يساگا كي "يدادگ تن"
كه خواننده را از  يا . داستان عاشقانهافتدي اتفاق م رانيانقالب در ا تيو تثب

و  رانيا ياجتماع خياز تار يدوره بحران كيو بر  خواند،ي به درون فرام رونيب
و  شودي برداشته م انيمولف از م و يقهرمان و ضد قهرمان، راو نياثر مرز ب ني. در ادهد يما شهادت م يدرون يبر زندگ

  .رديگ يسه نسل مقابل ما قرار م ياز زندگ يريتصو
هم  اريناشر كه بس هينسخه بود و با سرماهزار  آن راژيصفحه و ت ٤٥٠كتاب  نيحجم ا": ديگو يم باره نيدر ا يرا عباس ير

 چگونهي. آنچه مسلم است هخبرمي كامال ب. متاسفانه از سرنوشت كتابها فيشر يناشر ؛بود، در كابل منتشر شد نيسنگ
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سرنوشت دو  هيشب يياز نظر محتوا هك يكتاب يناشدگبه كتاب وجود ندارد. ف يدسترس
 يها بار ناشر وعده انتشار كتاب را در روزنامه نياول يكه برا ياست. روز هيهمساكشور 

و  يكنون طين و شرات افعانستارا با توجه به سرنوش "يدادگ تن"افغانستان اعالم كرد، 
كردم. در  هيكام. من از كلمه خواهر گرنا يخواهر ؛دينام "خواهر"كشور  نيگذشته ا

روزها  ني. طالبان اديرس گرانيكتاب به دست د نيمجموع كمتر از شصت جلد از ا
 ستيبردن ب نيو از ب يساز و فرهنگ يمشغول جمع كردن هر نوع بساط كتابخوان

و جهل، كار طالبان است. در  يسوادياست.  برگرداندن ب يسال زحمات جامعه مدن
 ديسرگردان بود. با يمتعدد يو در كمپها يمتالش اشي زندگ دانم يمورد ناشر فقط م

 يبازخورد خوب د،يچند جلد به دست مخاطبان رس نيكتاب در هم نكهياضافه كنم با ا
  داشته است.

  سينما
  "دوجود ندار طانيش"يك جايزه ديگر براي 

جشنواره  لميف نيبهتر زهيبرنده جا ران،يمنتقد حكومت ا لمسازياف، ف ساخته محمد رسول ،"وجود ندارد طانيش" لميف
 نياز ا يدنيداوران جشنواره س تياه شد. ايدر استرال يدنيس
 كيكه  ييدرباره راهها يكاوش چند وجه"خاطر ه ب لميف

 "دوش بكشد را به ينهاد حكومت كيبار ظلم  تواندي فرهنگ م
هزار دالر  ٤٤( ايهزار دالر استرال ٦٠ ينقد زهيكرد و جا ديتمج
  .اهدا كرد ،اف اش، محمد رسول و سازنده لميف ني) را به اكايآمر

 "ييخرس طال" زهيبرنده جا شتريپ "وجود ندارد طانيش" لميف
 لميف نيشده بود. ا ٢٠٢٠در سال  نيجشنواره برل لميف نيبهتر
حكم اعدام در  يبا اجرا ريدرگ يافراد ياستاند زودياپ ٤در 

  .كند يم تيرا روا ياسالم يجمهور
است كه  ياسالم يمنتقد جمهور نماگرانياف از س رسول محمد

كار و حكم  تيممنوع ،يالخروج تاكنون تجربه زندان، ممنوع
 يتهايرا به خاطر اظهارات و فعال مدتي زندان طوالن يبرا ييقضا

  شته است.خود دا يانتقاد
برنده  يلمهايف يدنيس لميدر بخش مسابقه جشنواره ف امسال

در بخش مسابقه حضور داشتند و  ايدن گريچند جشنواره مهم د
 لمياز جمله ف ،كردندي رقابت م "وجود ندارد طانيش" لميبا ف

ساخته  "بران را نميماش" لميف ز،يون لميجشنواره ف ريبزرگ دوره اخ زهيبرنده جا ،"نويپائولو سورنت"ساخته  "دست خدا"
 "وانهيپورن د ايجنجال بداقبال "جشنواره كن و  ريدوره اخ لمنامهيف نيبهتر زهيبرنده جا ،از ژاپن "يهاماگوچ وسوكهير"

  . نيبرل لميجشنواره ف ريدوره اخ يبرنده خرس طال ي،از رومان "رادو جود"ساخته 
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  هنرهاي تجسمي
  مدرن يها هاز نگار يشگاهيپندارها؛ نما ديدار

، از پنج تا "مدرن يها نگاره" نمايشگاه
) ١٤٠٠آبان  ١٦ـ١٤( ٢٠٢١هفت نوامبر 

 ينگارگر كه دو نفرشان ايران ١٦با شركت 
نزديك  ، در"تروسدورف"بودند، در شهر 

 يكلن آلمان برگزار شد.  امسال برا
از  يبار نگارگران سرشناس نيچندم

پيرامون كلن آلمان در  يشهرها
 "دورفهنر تروس"با عنوان  ياهنمايشگ

آثار تازه خود را به نمايش و عرضه 
  گذاشتند.

آغاز شد، در  ينسبت به مجاز يحضور ينمايشگاهها يكيد او بر اهميت برگزارااين نمايشگاه كه با سخنان شهردار و ت در
  .كردند يهم جلوه م ينامتعارف يبا آبرنگ و رنگ روغن، كارها يهاي كنار نگاره

را به نمايش  "كاغذ و خاطره"ترين اثر خود از مجموعه  از جمله برجسته ،نگارگر مطرح شهر كلن ،درويش ضار علي
از صدها اسكناس از سراسر جهان است كه سالها در دستان هزاران انسان گشته  يگذاشته بود. اين اثر كه چيدمان نامتعارف

. اندازدي ، بيننده را به ياد گذشته و به فكر آينده مبديل شدهت يكاز خاطرات دور و نزد يو اكنون به مجموعه ماندگار
درونمايه اين كار، پول نيست، كاغذ است. كاغذ بيش از دو هزار سال همراه ما بوده و ": ديگو ياثر م نيدرباره ا شيدرو

اين پديده دارد كمرنگ و  ييجيتالد جهانما را ثبت كرده و به آيندگان انتقال داده است. اكنون با  يها ها و انگاره انديشه
  ".كنم يچشمها و البته ذهنها را متوجه اين ارزش تاريخ خواهمي . من با اين مجموعه كار مشود يبلكه ناپديد م

ي را در يك تشت م يكه پيراهن دهدي را نشان م يزن و مرد "شستشو"مقيم كلن در اثر ديگر سعدالدين، نگارگر مسعود
 كنند،ي كه اين كار را م مينيبي دو نفر را م ي. وقتديشوي را م يمعموال يك نفر چيز": ديگوي ره مبا نيو در ا نديشو
كار است كه  يمانند اين. اما مهمتر فضا ينيست. شايد غسل است، تعميد است يا چيز يعاد يشستشو كياين  ييعن

  ".كشمي م هايشيكرده است. من انسان امروزين را با نگران يذهنيات را ديدار
  
  )بهره گرفته ام. وله چهيدو ،فردا، جنگ خبر ويراد زمانه، ويالعرب، راد فةيصح: درتهيه اين مجموعه از تارنماهاي خبري( 

 
  

  رد خلقکانال  تلگرام نب
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  



 در دايره هميشه
  م. وحيدي (م. صبح)

  
  بر امواج ناآرام

  خواب رفته امه ب
  در توفاني

  كه آغاز جهان ست
  برآبها مي آيي

  و قدمهايت 
  نور مي ريزد 

  و دشت بر خرمن نيلوفر
  و تابش آن 
  مزرعه ام را 

  بيدار مي كند
  سرآغاز بهاري 

  با انديشه
  عسل  انجير و مهر و
  كه فصلهايم را

  شيرين مي كند           

  

  
  
  
  

  
  

  
  جستجو در

  (م. صبح) يديم. وح
  

  صبحي مضطرب
  بيدارم نگه داشته

  با ابري سنگي
  م رَباالي سَ

  و كوكويي مزاحم
  بر پرچين بامم

  كسي مي داند چه
  در پيچيدگي اين جاده دور

  صبح ناآمده
  مرا

  تا به كجا خواهد برد؟
  ريحَسروش سَ و

  تا چه اندازه جهان را
  جوان خواهد كرد؟
  چه كسي مي داند

  رغك بادمُ
  چه زمان خواهد خواند؟

  خواهم رفت؟ من كجا
  كوهها

  تا چه زمان
  همسفرم خواهند بود؟

  قايق شب
  در دريا

  ؟رفت تا كجا خواهد
  شكو تن باغچه خُ

  چه زمان 
 ل خواهد داد؟گُ



  
  رويش دوباره آبان

 مرجان

  

  
 ... شود گويي فصل خون با ماه آبان آغاز مي

  هميشگي داغي پذيراي  و دلها

  ها حريص شكافتن شده اند انگار دوباره گلوله

 بارد انگار دوباره از آسمان الماس بر زمين مي

  رندگي در خاطره ما نيزارها آتش مي
  و فريادها

  شيونها ناله ها

  انعكاسي ابدي مي يابند

  مادران جوان با گيسوان سفيد

 دادخواه غنچه هايي نشكفته

  كه به غارت طوفان رفتند

  شان را سياوشاني كه قلبهاي كوچك

  كركسان دريدند

  زدمي  فواره و خون از سرزمين الله زار پيكرشان

  

  
  آن چنان رقص خون و جنون به پا گشت

  كه دل آسمان هم شكست

  آبان انسان بعدِ

  سوگوار شد و دندان خشم ساييد

  ديگر به قبل از آبان برنمي گرديم

  در بزم رنگهاي سرخ و زرد پاييزي

 آبان رخت سياه به تن پوشاند

  كه زنده بماند زمزمه نيمه شب مستان

  آنان كه جز مشت و خشم 

  در نبردي نابرابر

  ها و تانكها نبين تَ

 سالحي نداشتند

 راي نان به پا خواستند تا ديگران گرسنه نمانندب

  كند پاسخ شان گلوله و شكنجه باشد و كه باور مي

 شان به فراخي اقيانوس بود آنها كه قلب

  با دستهاي بسته طعمه رودخانه ها شدند

 ..... آبان چه ماه تلخي بودي تو

  ديگر فريب كارساز نيست

  شد بر پرده تزوير كه هر قطره خون شعله

  و اهريمن نقاب افكند

  بينند و حتي كورها هم نور را مي

  انسان آباني

  در جدالي سهمگين

  با ياد باغهاي سوخته

  دادخواه است

  كشد و بر صورت كريه جنايت ، پنجه مي

 .... در انتظار رويش دوباره آبان

 ١٤٠٠آبان 
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (آبان 

 بايقرهفرنگيس 

 تنبيه بدني يك دانش آموز در شهرستان چوار

يك دانش آموز در شهرستان چوار از توابع استان ايالم، توسط معلم خود مورد تنبيه بدني قرار گرفت. معلم مدرسه منتظر 
اين  قائم در روستاي ريزوند واقع در بخش بولي شهرستان چوار واقع در استان ايالم، يكي از دانش آموزان كالس اول

مدرسه را مورد ضرب و شتم قرار داده كه منجر به كبودي و تورم بدن اين دانش آموز شده است. هم اكنون اين دانش آموز 
 در وضعيت روحي مناسبي قرار ندارد.

آيين نامه انضباطي مدارس، اعمال هر گونه تنبيه ديگر از قبيل اهانت، تنبيه بدني و تعيين تكاليف درسي  ٧٧مطابق ماده 
 جهت تنبيه ممنوع است.

 

 برگزاري دادگاه محمود مالكي عضو كانون صنفي فرهنگيان بوشهر

جلسه رسيدگي به اتهامات محمود مالكي عضو هيات مديره كانون صنفي فرهنگيان 
 شهرستان بوشهر برگزار شد.» دادگاه انقالب«آبان در  ٢٥بوشهر، روز سه شنبه 

ي، با انتشار پستي در صفحه شخصي خود رامين صفر نيا وكيل مدافع محمود مالك
فروردين ماه امسال، توسط نيروهاي اداره  ١٨اعالم كرد كه محمود مالكي در تاريخ 

  بازداشت شده است. اطالعات   بوشهر

محمود مالكي، عضو هيات مديره كانون صنفي فرهنگيان استان بوشهر، دبير 
 ت.آموزش و پرورش بوشهر و فوق ليسانس زيست شناسي اس

 

 احضار عزيز قاسم زاده به دادسراي عمومي و انقالب رودسر

آبان، عزيز قاسم زاده، فعال صنفي فرهنگيان گيالن، طي ابالغيه اي به  ١٥روز شنبه 
مهر،  ٤شعبه دوم دادسراي عمومي و انقالب شهرستان رودسر احضار شد. او در تاريخ 

و پس از دو هفته با قرار  يك روز پس از تجمع سراسري فرهنگيان كشور بازداشت
 وثيقه آزاد شد.

روز از زمان درج ابالغيه در  ٨از آقاي قاسم زاده خواسته شده است كه ظرف مدت 
حاضر ” تبليغ عليه نظام و نشر اكاذيب“سامانه ثنا، در شعبه دوم دادسراي انقالب شهرستان رودسر براي دفاع از اتهامات 

 شود.

  
 حركتهاي اعتراضي معلمان

 

 مع معلمان خريد خدمات استان چهارمحال و بختياريتج

روز شنبه اول آبان، شماري از معلمان خريد خدمات در نواحي مختلف آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختياري 
 .مقابل ساختمان استانداري در شهركرد دست به تجمع زدند
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نفر از معلمان  ١٢٦اظهار كرد:  يكي از معلمان
واحي مختلف آموزش و خريد خدمات در ن

پرورش استان چهارمحال و بختياري از سيستم 
 .حذف شده اند ١٤٠٠آموزشي سال تحصيلي 

وي افزود: اين اتفاق در صورتي رخ داد كه در 
هيچ كجاي كشور چنين مساله اي نبود و همه 
معلمان با شرايط ما در حال حاضر سر كار 

 .خودشان هستند

لرستان و كرمان  اين معلم ادامه داد: دو استان
نيز مشكل ما را داشتند كه بالفاصله مورد 

حمايت نماينده شهرستان و استانهاي خودشون در مجلس قرار گرفتند و به كار بازگشتند ولي در استان ما با اينكه خبر 
 .تعديلي ما را از تابستان به همه ما اعالم كردند، هرچقدر پيگيري انجام داديم نتيجه اي حاصل نشد

 

 جمع معلمان در رفسنجانت

، جمعي از معلمان رفسنجان كه در آزمون استخدامي آموزش و پرورش قبول شده اند، براي اعتراض به آبان ٣روز دوشنبه 
 عدم پذيرش خود مقابل ساختمان آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند.

ون استخدام آموزش و پرورش قبول شديم، اما نفر هستيم كه همه در آزم ٦٢اين خصوص گفت: ما    يكي از اين معلمان در
 باوجود اين، در آموزش و پرورش پذيرفته نشديم.

نيرو كمبود دارد و نيروهاي بومي زيادي منتظر  ٢٠٠وي ادامه داد: با توجه به اينكه آموزش و پرورش رفسنجان بيش از 
 دارد؟استخدام هستند، اينكه از شهرهاي ديگر نيرو استخدام كردند، چه دليلي 

 

 تجمع معلمان و فرهنگيان در تهران

آبان، جمعي از معلمان و فرهنگيان  ١٨روز سه شنبه 
خوزستان، فارس، اصفهان، مازندران،  از استانهاي

البرز، تهران، قم، سيستان و بلوچستان و ديگر شهرها 
مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران، دست به 

 تجمع اعتراضي زدند.

درصد هيأت  ٨٠بندي به ميزان اجراي طرح رتبه
علمي براي معلمان، از جمله مهمترين مطالبات 

همسانسازي حقوق  تجمع كنندگان بشمار مي رود.
مستمري آنها براساس  بازنشستگان و افزايش عادالنه

 است. الزامات قانون مديريت خدمات كشوري، از ديگر خواسته هاي معلمان و فرهنگيان معترض

با اين همه هياهو،  /بندي حق ماست، نتيجه رنج ماست!وعده زياد شنيديم، عدالتي نديديم!/ رتبه دادند:معلمان شعار مي
 چرا حقوق حودتون كم نميشه، بايد از حقوق ما كم بشه؟! /پذيرد!ميرد، حقه نمي معلم مي /ها كو!حاصل وعده



 19

 تجمع مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه

جمعي از مربيان پيش دبستاني شهرستان ايذه، براي دومين روز متوالي مقابل ساختمان آبان،  ١٩روز چهارشنبه 
 استانداري خوزستان، دست به تجمع اعتراضي زدند و شب گذشته را در مقابل درب نهاد مذكور سپري كردند.

 شان صورت گرفته است.تجمع اين شهروندان در راستاي عدم رسيدگي به وضعيت شغلي

روز در سرماي پاييز و گرسنه مقابل درب خواهد ما را ببيند. دو شبانه  گفتند: چرا آقاي استاندار نمي مربيان معترض
 ؟"خواهيد چه مي"زنيم، اما دريغ از يك استانداري داريم فرياد مي 

 

 شهر ٦٨تجمعات سراسري معلمان در 

، به دنبال فراخوان شوراي هماهنگي آبان ٢٠روز پنجشنبه 
في فرهنگيان ايران، معلمان و فرهنگيان شاغل و تشكلهاي صن

بازنشسته در شهرهاي مختلف كشور از جمله اصفهان، كرمانشاه، 
باغملك، سنقر، رشت، نجف آباد، ابهر، بهبهان، بندر انزلي، 
سنندج، لردگان، بجنورد، شيروان، قم، شيراز، زرين دشت، 

، بروجرد، كوهدشت، درود، تبريز، اهواز، ايذه، ماهشهر، انديمشك، ممسني، فراشبند، داراب، پلدختر، خرم آباد، اليگودرز
بوشهر، گناوه، اراك، ايالم، ساري، بابل، آمل، نكا، همدان، مالير، زنجان، يزد، دزفول، قزوين، بوكان، جلفا، داران، ياسوج، 

جوانرود، ديواندره، مريوان، سقز، بندرعباس، خرم بيد، اروميه، 
ن، شهركرد، گچساران، دهدشت، لوداب، تاكستان، مشهد، كرما

شهربابك، شهرضا و مرودشت، در مقابل ساختمان اسالم اباد غرب، 
اداره آموزش و پرورش شهرهاي خود و معلمان ساكن در استانهاي 
تهران و البرز مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در 

نگيان معلمان و فرهتهران، دست به تجمعات اعتراضي زدند. 
معلم زنداني آزاد بايد “معترض در اين تجمعات شعارهايي از قبيل 

معلم داد “، ”معيشت، منزلت، سالمت، حق مسلم ماست“، ”گردد
 را سر دادند.” ها كو با اين همه هياهو ، حاصل وعده“و ” هرگز نديده ملتي ، اين همه بي عدالتي“، ”بزن، حقت را فرياد بزن

 

 ات آموزش و پرورش استان قزوينتجمع معلمان خريد خدم

جمعي از معلمان خريد خدمات آموزش و پرورش استان قزوين در اعتراض به تغييرات ايجاد شده در  آبان، ٢٣روز يكشنبه 
وارد اين  ٩٣خود، مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند. اين معلمان كه از سال  قراردادها و اختالل در دريافت حقوق

اي در نحوه اجراي طرح و ميزان حقوقها اعتراض دارند و به گفته خودشان، با بت به برخوردهاي سليقه طرح شدند، نس
 هزار تومان مشغول به كار هستند. ٨٠٠كمترين حقوق ماهانه يعني يك ميليون و 

 "را دوماه پيش دريافت كرديم. ٩٢حقوق مربوط به مطالبات سال “يكي از معلمان حاضر در تجمع گفت: 

  
راه منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: كانال تلگرام شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، فارس، ( 

 اتحاديه آزاد كارگران ايران) هرانا، مهر، ايلنا، دانا،
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 )١٤٠٠ آباندانشگاه در ماهی که گذشت (
 نژاد يعالم كامران

  زادحمله نماينده نجف آباد با لودر به دانشگاه آ
آبان، فيلمي در شبكه هاي  ٧روز جمعه 

اجتماعي متشر شد كه در آن ابوالفضل 
ابوترابي نماينده نجف آباد با سوار شدن بر 
لودر، دستور حمله به دانشگاه آزاد اين شهر 

  .را صادر مي كند
در اين فيلم ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف 
 آباد سوار بر لودر، به دانشگاه آزاد اين شهر
حمله كرده و بخشي از ديوارهاي دانشگاه را 

اصل دعوا مربوط به احداث يك زيرگذر در جوار دانشگاه است كه طي كردن روال اداري و قانوني .تخريب كرده است
احداث زيرگذر، باعث شد تا حوصله نماينده سر برود و خود، سوار بر لودر شده و دستور حمله به دانشگاه آزاد نجف آباد را 

  .ر كندصاد
دانشگاه آزاد نجف آباد كه به عنوان يكي از مراكز جامع دانشگاه آزاد در كشور شناخته مي شود با صدور اطالعيه اي، ضمن 

  .تقبيح اين عمل، اعالم كرد به دادگاه شكايت كرده است
  

  در آموزش حضوري يك سوم دانشجويان غيربومي در خوابگاه پذيرش نخواهند شد 
درباره آمادگي دانشگاهها و  ،آبان ٩يكشنبه اي كشور در روز  هنگي و دانشجويي دانشگاه فني و حرفهرضا مهدي معاون فر

براي آموزش حضوري آماده بودن خدمات دانشجويي از جمله اسكان و  :مراكز آموزشي براي حضوري شدن كالسها، گفت
جو غيربومي در صورت حضوري شدن كالسها با هزار دانش ٣٠اي كشور با  تغذيه بسيار مهم است، دانشگاه فني و حرفه

يك سوم اين  گذاري و ظرفيت اعالمي طبيعتاً مشكل مواجه خواهد شد، با توجه به اهميت رعايت پروتكلها، حفظ فاصله
 .دانشجويان در خوابگاه پذيرش نخواهند شد

ن بيان كرد: با توجه به افزايش قيمت اي كشور درباره تغذيه دانشجويا معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه فني و حرفه
اي  و حرفه اي براي آن به دانشگاه فني هزار پرس غذا مهيا شود اما تاكنون بودجه ٨٠مواد اوليه در هر روز بايد حدود 

 .كشور داده نشده تا در اين خصوص با نهادهاي مربوطه قرارداد ببندد

  
  هيات علمي و كارمندان دانشگاه آزاد شوشتر تجمع

 .جمعي از هيات علمي و كارمندان دانشگاه آزاد شوشتر در محوطه اين دانشگاه دست به تجمع زدند آبان، ١٠روز دوشنبه 
 .تجمع اين شهروندان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق، صورت گرفته است

 نيدر ا تيرين از سومدكارمندان نشا نيا يدانشگاه آزاد جنوب غرب كشور دچار بحران شده است، سفره خال نيتر بزرگ
  . ستين يهم پاسخگو يكس چيدارد و ه يواحد دانشگاه

  
  



 21

  دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه شاهدتحمع 
آبان، دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه شاهد، با حضور مقابل  ١١روز سه شنبه 

شهيد نسبت به وضعيت بسيار بد اين دانشكده و عدم  ساختمان مركزي بنياد
  .الن دانشگاه به مشكالت اعتراض كردندرسيدگي مسئو

اين تجمع از دانشجويان عمومي و تخصصي با همراهي برخي از اساتيد و 
  مديران گروهها بودند.

  
  

  قطع دسترسي به سامانه هاي آموزشي به دليل اقساط معوق دانشجويان 
آبان، بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي  ١٦روز يكشنبه 

دفتر بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد  ٥ واحد تهران شمال و
رياست دانشگاه  ،اي از طهرانچي اسالمي تهران بزرگ در نامه

خواستار رفع فوري مشكل قطع دسترسي  ،آزاد اسالمي
 هاي آموزشي شدند. دانشجويان به سامانه

بنا بر اعالم دانشجويان دانشگاه آزاد، دسترسي اغلب 
يه بدهي خود اقدام دانشجوياني كه تاكنون نسبت به تسو

براي  "وادانا"و  "دان"هاي آموزشي  اند در سامانه نكرده
  حضور در كالسهاي آنالين مسدود شد.

  
   يعيو منابع طب يكشاورز يو آموزش يقاتيمراكز تحق يعلم أتيه تجمع

شور براي اعتراض ك يعيو منابع طب يكشاورز يو آموزش يقاتيموسسات و مراكز تحق يعلم أتيه آبان، ١٨روز سه شنبه 
به تهران آمدند و بابرپايي  دانشگاهها يعلم اتيه ياعضابه عدم همسانسازي  كامل حقوق و تبعيض درپرداختها نسبت 

 يحقوق اعضا يكامل قانون همسانساز ياجراي خواهان كشاورز جيآموزش و ترو قات،يسازمان تحقتجمع در محوطه 
 يو پژوهش يمراكز علم گريمشابه د يعلم أتيه

  شدند. كشور
  

 كشف حجاب دست جمعي مقابل دانشگاه تهران 

انتشار تصويري كه در آن تعدادي از دانشجويان 
دختر با لباس فارغ التحصيلي مقابل سر در دانشگاه 

اند، واكنشهاي  تهران روسري از سر خود برداشته
دنبال داشت كه در جديدترين تصوير  بسياري را به

دارد كه جلويِ سَردر  منتشر شده حكايت از آن
  !دانشگاه تهران تغيير چهره داده است
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تصويري از يك عكس جمعي دخترانه منتشر شد كه البته مختصات آن، مطابق با خواست رسمي نبود، اما  از اين پيش
 .گروهي به تالفي آن تصوير، همان ميزانسن را اين بار با تطبيق به نگاه رسمي، تكرار كردند

 

  پيش روي دانشگاهها در آستانه بازگشاييچالشهاي رفاهي 
آبان آموزش حضوري دانشگاهها آغاز  ١٥در حالي از 

شده كه وضعيت وخيم بودجه اي و از طرفي پيش خور 
شدن اعتبارات به دليل اجراي قانون همسانسازي، 
چالشهاي عديده اي را پيش روي مديران قرار داده 

 .است

لسات مختلف در ج پيشروساي دانشگاهها از ماهها 
نسبت به چالشهاي رفاهي، كسري بودجه تغذيه اي و 
مشكالت خوابگاهي هشدار دادند و همزمان وزارت علوم 
اعالم كرد پيگيريهاي خود را از سازمان برنامه و بودجه 

 .آغاز كرده است

چرا كه قرار بود  در همين حال اجراي قانون همسانسازي حقوق اساتيد، دانشگاهها را وارد چالش جديدي كرده است؛
بودجه اين طرح با فروش اموال دولت به دانشگاهها تخصيص داده شود اما اين امر محقق نشد و دانشگاهها از سهم بودجه 
جاري خود به اين امر اختصاص دادند؛ اقدامي كه هم اكنون دانشگاهها را با چالش اساسي تري رو به رو كرده و آن ها را 

  .در تنگنا قرار داده است

در نامه اي به وزير علوم مواردي را  :آبان، رحيم حب نقي رئيس دانشگاه اروميه گفت ١٨در همين رابطه روز سه شنبه 
درباره وضعيت نامناسب بودجه دانشگاه و اجراي قانون همسانسازي مطرح كرده ام؛ در شرايط كنوني درصد زيادي از 

درصد)، اين رقم را به  ٦٠و اجراي بخش دوم و ويژه همسان سازي (بودجه دانشگاه اروميه به حقوق اختصاص يافته است 
 .درصد خواهد رساند ٩٥بيش از 

حب نقي در ادامه به چالش هاي حضوري شدن آموزش در دانشگاهها اشاره كرد و گفت: حضور دانشجو در دانشگاه هزينه 
زايش يافته و سوال اينجاست كه آيا اصال بودجه دارد و دانشجو يارانه غذا مي خواهد. در حال حاضر قيمت برنج و گوشت اف

اي مانده كه براي تغذيه هزينه كنيم؟ در حال حاضر دانشگاهها با مشكل جدي رو به رو هستند و تدبير نياز است و دولت 
  .بايد رسيدگي كند

أموال گاهها مي گويند رئيس دانشگاه اروميه افزود: مي دانيم، شرايط سخت است و دولت مي گويد درآمد ندارم و به دانش
 شان را بفروشند. جاي سوال دارد كه چه چيز را بفروشيم؛ زمين دانشگاه يا دانشكده را؟ 

 

  برگزاري كنكور سراسري دو بار در سال 
آبان  ٢٢منصور كبگانيان دبير ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور، روز شنبه 

كنكور يعني سنجش و پذيرش كه در درباره احتمال حذف كنكور اظهار كرد: كلمه 
  قالب اين معني حذف شده است.

درصد آن به آموزش و پرورش واگذار شده  ٦٠او افزود: سنجش در كنكور يعني اينكه 
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  .ساعت بايد آزمون كنكور دهد ٤گردد كه در مدت زمان درصد باقي مانده به خود داوطلب بر مي ٤٠است و 
ي قرار شده تا دو بار در سال برگزار شود، بنابراين اگر به شكل قبلي كنكور كه هيجان كبگانيان تصريح كرد: كنكور سراسر

و نگراني وجود داشت نگاه كنيم بايد گفت كه كنكور برداشته شده است، ولي سنجش و پذيرش همچنان در كنكور وجود 
 دارد.

  
   وجود نداردباره تمام كالسهاي دانشجويان  حضوري شدن يك امكان

مجلس شوراي  ٩٠گل وزير علوم، تحقيقات و فناوري درحاشيه كميسيون اصل محمدعلي زلفي، آبان ٢٤به دوشنروز 
اسالمي درباره بازگشايي دانشگاهها گفت: در اين مورد مطيع تصميمات ستاد ملي مبارزه با كرونا هستيم، اما، چون شرايط 

اي داشتند و در طول دوران هاي ما خوابگاههاي اجارهدانشگاههاي ما در سراسر كشور يكسان نيست و خيلي از دانشگاه
بندي از دانشجويان تحصيالت تكميلي براساس شرايط و  كرونا تغيير كاربردي دادند اين اجازه را به آنها داديم كه با اولويت

  .افزاري بحث ازسرگيري آموزشهاي حضوري را پيگيري كنند افزاري و سخت هاي نرمبستر
باره تمام دانشجويان در دانشگاهها حاضر شوند لذا امكان  دهد كه يك فت: امكانات ما اين اجازه را نميوي در ادامه گ

 .بازگشايي همزمان دانشگاهها وجود ندارد

 

  التحصيالن پزشكي در حوزه معماري و شهرسازي  درصد فارغ ٣٠فعاليت 
با بيان اينكه بحران ، آبان ٢٦چهارشنبه سالمي روز نصراهللا پژمان فر، نماينده مردم مشهد و كالت در مجلس شوراي ا

 باوجودله بسيار مهمي است كه سالها مورد غفلت واقع شده، گفت: اكمبود نيروي پزشكي به ويژه پزشكان متخصص مس
ظرفيت دانشگاهها و همچنين تقاضاي بسيار باالي متقاضيان رشته پزشكي؛ همچنان شاهد اجراي سياستهاي اشتباه در 

 .صوص هستيماين خ

پژمان فر با اشاره به اينكه تربيت پزشك تنها بر اساس نياز كشور سبب پيدايش يك فضاي انحصاري شده است، مطرح 
درصد فارغ التحصيالن رشته پزشكي عمومي و تخصص، در امور ديگري همانند  ٣٠دهد كه بيش از  كرد: آمارها نشان مي

 .شود امر موجب دامن زدن به وضعيت موجود مي كنند كه اين معماري و شهرسازي فعاليت مي

هاي منطقه بسيار هاي پيشرفته جهان و حتي كشورپژمان فر با بيان اينكه سرانه تعداد پزشكان در ايران نسبت به كشور
ر هزار پزشك وجود دارد، ياد آور شد: با وجود تصو ٨٠تر است و براي اجراي طرح پزشك خانواده حداقل نياز به  پايين

پزشك به  ١١,٧بسياري از مردم كه كشور از پزشك اشباع شده است و پزشكان بيكار هستند، سرانه پزشك ايران تقريباً 
 ٢٧هزار نفر دارند كه ايران از بين  ١٠پزشك به ازاي هر  ٣٠هاي پيشرفته باالي كشور هزار نفر هست، اما عمده ١٠ازاي 

  .كشور منطقه رتبه بيستم را دارد
 

  دانشجو بر اثر كرونا ترك تحصيل كردند  هزاران
محمدرضا محبوب فر كارشناس و عضو انجمن علمي آموزش بهداشت و 

آبان، اظهار كرد: طبق تحقيقات حدود  ٢٧ارتقاي سالمت ايران پنجشنبه 
تحصيل كرده يا از ايران  هزار نفر از دانشجويان در ايام كرونا ترك  ٥٠٠
اي در اين  طلبد تا اقدامات ويژهرگي است و مياند. قطعا اين آمار بز رفته

 .خصوص انجام شود
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كننده است. يعني  گيري كرونا، بسيار نگران هاي اعالم شده، وضعيت روحي دانشجويان نسبت به پيش از همهطبق آمار
له كافي است تا آنها ااين قشر معموال يا يكي از بستگان درجه اول و يا دوستان و آشنايان خود از دست داده و همين مس

هاي زيادي براي دانشجويان  تعطيلي دانشگاهها و مجازي شدن كالسها باعث هزينه .سر نبرنددر شرايط روحي مناسبي به
كنند و در نتيجه اين  شده است، آنها در كنار مشكالت روحي كه دارند با مشكالت معيشتي هم دست و پنجه نرم مي

شود؛ براين اساس دانشگاهها بايد به دنبال راه حلي براي اين موضوع  جويان مشاهده ميها افسردگي در ميان دانشروز
شود برخي از آنها حتي ديگر  او افزود: يكي از چالشهاي اصلي دانشجويان، مشكالت معيشتي است كه باعث مي .باشند

 امكان ادامه تحصيل را نداشته باشند. 

 

  زايش نامتعارف شهريه اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد به اف
هاي اين دانشگاه شدند و ، جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد خواستار نظارت مسئوالن بر شهريه١٤٠٠آبان  ٢٨روز جمعه 

  درصد افزايش شهريه داشته است. ٧٧تاكيد كردند كه دانشگاه آزاد به يكباره در اواسط ترم تا 
 ٢٠بر اينكه شهريه اين دانشگاه هر ساله رشد متعارفي دارد، گفت: هر سال  احمد حيدري سخنگوي دانشگاه آزاد با تاكيد 

يابد و بر همين اساس با توجه به اينكه اين درصد حقوق كارمندان دانشگاه آزاد بر اساس مصوبه دولت افزايش مي ٢٥تا 
 .كند، افزايش شهريه داردهاي جاري را هم پرداخت هزار عضو هيئت علمي و كارمند دارد و بايد هزينه ٦٠دانشگاه 

  
   يكشاورز يهارشته  النيفاجعه اشتغال فارغ التحص

در اشتغال دانش  ينقش جهاد كشاورز يدر نشست بررس يبخش كشاورز استگذاريزاده س ياريآبان، بخت ٢٨جمعه  روز
مانع در اشتغال  نياولبه عنوان  يها رشته نيا النياز ضعف آموزش فارغ التحص يمختلف كشاورز يها آموختگان رشته

در  زيدرصد ن ٥و كمتر از  يبخش خصوص اريآن در اخت رصدد ٩٥است كه  يصنعت ،يكرد و گفت: حوزه كشاورز اديآنان 
 يدر پ يبدانند كه بخش خصوص ديبا يكشاورز يها رشته النيرو فارغ التحص نياست از ا يدولت يهانهاد ارياخت

  .باشند يتوانمند يكند كه دارا ياستفاده م يافراد تيخش از ظرفب نياست؛ لذا ا يورو بهره يسودآور
 نيباالتر بيبه ترت يكشاورز يهارشته  يارشد و كارشناس يمقاطع دكترا، كارشناس النيكرد: امروز فارغ التحص انيب يو

اند تر شده  قيعم ليحصهر چه در ادامه ت انيبدان معناست كه دانشجو نياند و ارا به خود اختصاص داده  كارانيتعداد ب
 يهادر رشته  كاريب ليالتحصهزار فارغ ٣٠٠زاده به وجود  ياريبخت .آنها زده است نهيبه س يبازار دست رد محكمتر

دانشكده  ٧٠از  شيو ب يدولت يدر سطح دانشگاهها يدانشكده كشاورز ٧٢اشاره كرد و گفت: هم اكنون  يكشاورز
 نيا ردانشجو د رشيپذ تيوجود اگر چه ظرف نيپردازند با ا يبه جذب دانشجو م آزاد يدر سطح دانشگاهها يكشاورز

  .در آن صورت نگرفته است يرييتغ چيه مينيبيرا م يبخش كشاورز شيگنجا يوقت يول افته،ي شيها افزا رشته
افزود: بنده در علوم اشاره كرد و  ريخود با وز دارينشست به د نيمجلس در ا يكشاورز ونيسيكم سيرئ بينا يعباس

 شيرابطه معتقدم كه افزا نيداشتم، چون در ا ياعلوم جلسه ريبا وز يدر بخش كشاورز يبهره ور شيخصوص افزا
در  يبخش كشاورز النيدرصد از فارغ التحص ٧تنها  مروزكه ا نيا ي. به هر روشوديمهارت محقق م شيبا افزا يوربهره

را  يكشاورز يفاجعه است و به نظرم اگر دانشكدهها كيبه كار هستند خود مشغول  يليمشاغل مربوط به رشته تحص
  .بهتر است ميببند

آنا، خبرآنالين، كانال تلگرام دانشجويان مطالبه گر ايران، مهر، ساعد نيوز،  (منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه:
 خبرنامه دانشجويان ايران، جوان، فارس) انصاف نيوز،
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 )١٤٠٠ آبان( ييرها ريزنان در مس
 يطاهر اسد 

  

 همسري متوقف نشد، كودك مادري جايش را گرفت كودك

 خبر ايران، درساله  ١٤تا  ١٠كودك از مادران  ٧٩١تولد 
 بهشنويم، كودكاني كه  مي روزها اين كه است وحشتناكي

 .گيرند فرزند در آغوش مي عروسك، جاي

با كومتي، آبان يك رسانه ح ٦به گزارش روز پنجشنبه 
 سال، ١٥ زير مادران ازباالرفتن آمار نوزادان متولد شده 

 مادري كودك بلكه نشده متوقف تنها نه كودك همسري
  .دارد قرارروي همه پيش  جدي معضلي عنوان به هم

ني آن را شوند كه نه آشنايي با آن دارند و نه مهارت جسمي و روا مي رانيكودكي، وارد دو كودكان بدون گذراندن دوره
  .شوند، بدون آنكه طعم شيرين كودكي را چشيده باشند بزرگسالي مي كودكاني كه به سرعت وارد دوره .بلدند

  .گيرند كنند در معرض خشونتهاي جنسي و فيزيكي قرار مي در واقع زناني كه در كودكي ازدواج مي
  .اربتي استريهاي مقبدن كودكان به دليل شرايط فيزيكي مستعد ابتال به بيما

فشارخون بارداري، عفونت خون در بارداري و خونريزي در زنان كمتر از پانزده سال، بيشتر از زناني است كه در سنين 
  .كنند باالتر ازدواج مي

   كند، انواع خشونتها را شود، بزرگسالي را تجربه مي دار مي گذارد، بچهكند، كودكيش را حراج ميكودكي كه ازدواج مي
  .كنند كند و بعد هم در بدترين شرايط جدايي را انتخاب مي مي حس

  
  جهان برتر معلمده  از جمله ،ثريا مطهرنيا

ثريا مطهرنيا، معلم مناطق محروم شهرستان بيجار در استان 
كردستان، به جمع ده نفر برتر جايزه جهاني معلم راه يافت. 

جايزه  برگزار كننده ساالنه اين "وركي فاونديشن"بنياد 
 ١٢١هزار معلم كانديد از  ٨گويد كه ده نفر برتر از ميان مي

و  ١٢مادر دو كودك ؛ مطهرنيا. بانو كشور جهان انتخاب شدند
به معلم و مدير دبستان است كه كتاب،  جلد ١٢ مؤلف ،ساله ٨

  .رساند بضاعت را ياري ميآموز بي دانش ١٠٠٠بيش از 
 درمان بتواند زندگي سخت روزهاي در تاآموزانش كرده دانش  وقف را خود ندگيز تماميك معلم واقعي، كسي كه  او

  .شان باشد هايخانواده  و آنها دردهاي
  .است كرده ثبت خودسال خدمت در روستاهاي محروم كوردستان را در كارنامه  ٢٥ثريا مطهرنيا بيش از 

زنان روستاهاي محروم كوردستان و تالش و همت براي زايي براي اشتغال آموزان،دانش سالمتبا فداكاري در زمينه  وي
 خوش است،در گوش جهانيان پيچيده  انسانيت شان هآوازالعالج توانست مانند ديگر زنان كورد كه صعب  بيمارانكمك به 
   .شود دنيا معلمهاي بهترين از يكي و بدرخشد
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 تحقير زنان در مراكز پزشكي

 عهموضوع بهداشت و سالمت جنسي در جام
جنسي براي افراد مجرد  ايران كه داشتن رابطه

 شود، موضوعي چالش همچنان تابو محسوب مي
 .كننده است برانگيز و در عين حال نگران

براي يك زن جوان كه ازدواج نكرده، رفتن به 
مطب دكتر زنان تنها با حضور مادر يا يكي از 

برخوردهاي  .پذير است اقوام نزديك زن امكان
ست و حرفهاي ناروا در قبال زنان، به ناشاي

خصوص زنان مجرد در مطب پزشك زنان، باعث 
 زنان دكتر مطبهاي و كلينيكها در زنان از بسياري .شده زنهاي زيادي درد و رنج را تحمل كنند اما زير دست پزشك نروند

  اند.شده  روبرو خشني و سرد جمالت با
شوند جلوي بيماران  اي مورد معاينه قرار گرفته و مجبور مي صورت فله هب ريم خصوصيزناني كه بدون داشتن هيچ حَ

اي پذيرفته نيست و در صورت  هيچ گاليهدر اين مورد  .شان صحبت كنند ترين مسائل زندگي ديگر در رابطه با خصوصي
  !بينيست كه ميروال ما همين ا تواني به مركز ديگري مراجعه كني.شنوند كه مي اعتراض اين جمله را مي

شان از رفتن به  هاي اند از ترس قضاوت و اطالع دادن به خانواده را تجربه كردهجنسي پيش از ازدواج  زناني كه رابطه
  .خبر هستندرساني صحيح از انجام تستهاي زنانه بي اطالع نبود در زنان از بسياري حتي .كنند پزشك زنان خودداري مي

خصوص مطب دكتر زنان با آن روبرو  ر خصوص خشونتهاي كالمي و رواني كه در مراكز پزشكي بهموج افشاگريهاي زنان د
  .است هاي مختلف در صدر مباحث مرتبط با زنان قرار گرفته هستند، موضوعاتي است كه در چند سال اخير و در بازه

ي كه روايتگر روزهاي پراضطراب و پراسترس خود اند. زنان جمعي خود با ديگر زنان نوشته معاينات دسته زناني كه از تجربه
  اند.  شان نوشته زايمان و تولد كودكهاي اند. زناني كه از تجربه جنين ايمن بوده براي دسترسي به سقط

  
 سربازان زن در ارتش بريتانيا در معرض تجاوزات جنسي قرار دارند

 در زن سربازان كهمطالعات اخير نشان داده 
سوء  مورد  ارشد افسران سطتو بريتانيا،

 قرار تبعيض و آزار عاطفي، جنسي،استفاده 
 .گيرندمي 

 (BMJ MILITARY HEALTH)روزنامه 
اطالعاتي از زنان سرباز در ارتش بريتانيا را 

 جنسي آزار عاطفي، آزار كه استمنتشر كرده 
 افزايش به رو آنها عليه فيزيكياستفاده سوء  و

سربازان زن كه  ؛يدافزا اين مطالعه مي .است
 افسري هدرج كه كساني يا هستند، جوانتر
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پذترترين افراد در برابر اين آزارو اذيت هستند. همچنين  ني رزمي داشتند، آسيبپشتيبا يا و رزمي نقشهاي يا دارند،
. در حالي كه اند هگرفت قرار جنسي آزار و اذيت مورد درصد ٢٢.٥ قديمي، سرباز زن ٧٥٠ ازدهد كه  بررسيها نشان مي

  .فيزيكي قرار گرفتند تجاوز مورد درصد ٣,٣ و آزارعاطفي آنها از درصد ٢٢,٧ جنسي، تجاوز مورد درصد ٥.١
 با زيادي ارتباطكنند ناشي از اختالالت رواني است كه مي  تجربه زنان كه خستگي و درددهد، كه اين مطالعات نشان مي

  .برنداند از اضطراب و افسردگي بيشتري رنج مي هگرفت قرار عاطفي آزار ضمعر در كه زناني همچنين دارد، جنسي آزار
 زناني حتي": گفتند و شدند ارتش در زنان از فوري حمايت خواستار كردند، تهيه را اطالعات اينگروهي از دانشمندان كه 

  ".گيرند قرار خود مافوق ازاستفاده  اي باالتري دارند ممكن است در معرض سوءپسته كه
وي انساني را نير كل از درصد ١ حدودزن در ارتش بريتانيا وجود دارند، كه  ١٦٥٠٠ ،»PA MEDIA« بر حسب گزارش

 نقش  آنها نبرد، مقدم خطوط به اعزام جمله از هستند، مختلف بخشهاي دردهند و در حال انجام وظيفه  تشكيل مي
  .اندبوده  آن از رسمي بخشي است سال صد از بيشكنند كه  مي ايفا پادشاهي ارتش در مهمي بسيار

   
  ها و بارها به دليل خشونت جنسي شدند زنان در بروكسل خواستار تحريم كافه

استفاده جنسي و تجاوز  يك گروه فمينيستي قصد دارند سوء
جنسي و همچنين انفعال مقامات در مواجهه با شكايتهاي قربانيان 

انيهاي شبانه براي مهم«شعار آنها اين است:  را محكوم كنند.
سرگرم شدن است، نه اينكه به شما مواد مخدر بدهند و تجاوز 

  »كنند!

آوري  كه مربوط به جمع "كلوبت را لو بده"پس از هشتگ 
اي هها و باشگاه شهادت زناني است كه بدون اطالع آنها در كافه

اند، اين بار فراخواني براي تحريم اين بارها  شبانه به آنها مواد مخدر داده شده و سپس مورد تجاوز جنسي قرار گرفته
 گرفته شده است.

آبان) باشگاههاي شبانه و بارها را تحريم كنند تا به اين  ٢١نوامبر ( ١٢از زنان در بروكسل خواسته شد تا در روز جمعه 
  طريق اعتراض خود را به اين موضوعات نشان دهند.

  
 ش زنان بي سرپناه را ندارندهاي تهران، ظرفيت الزم براي پوش گرمخانه

زن، كه معتاد  ٥٠٠فقط در كالن شهر تهران تعداد 
عمد اقدام به مصرف مواد مخدر در اماكن  ياز رو
مازاد بر ظرفيت وجود دارد كه اين  ،كند يعموم

هاي زنان شهر تهران  تعداد از كل ظرفيت گرمخانه
 هم بيشتر است.

است  نفر ٢٤٠٠هاي تهران  ظرفيت كل گرمخانه
تخت مختص به زنان  ٣٣٠كه از اين ميزان فقط 

. اين در حاليست كه بنا به اظهارات مصطفي است
زاده دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد  هادي
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هزار  ٢١هزار نفر به  ٧درصدي روبرو بوده و از  ٣٠٠سال گذشته با رشد  ١٠معتادان در اين گونه مخدر استان تهران تعداد 
سرپرست با افزايش آمار بيكاري، اعتياد و طالق در ايران رو به رشد است و با معضالتي  مشكل زنان بيست.نفر رسيده ا

  .داردرسيدگي فوري به  زنيا كهديگري ارتباط مستقيم دارد كَگردي، بزهكاري و تَ مانند زباله
  

 اي براي ابزارسازي زنانشريعت وسيله

- عقيدتيرئيس سازمان آبان،  ٢٦روز چهارشنبه 
 سياسي ناجا با يادآوري اينكه روزي ماهواره وسيله
تهاجم دشمن بود اما امروز موبايل اين ابزار مخرب 
خانواده است كه در كنار تك تك افراد قرار گرفته 

 دشمنان ميلياردها پول خرج مي ؛عنوان كرد ،است
اندازي و دستورات  فارسي زبان راه كنند تا يك شبكه
  .سازي كنند پاشي خانواده را پيادهمشخص براي فرو

وي همچنين مدعي شد كه غرب در منجالب گير 
كرده و قصد دارد ايران را نيز در همان منجالب غرق كند وي بر سبك زندگي سنتي تاكيد و آنرا براي خانواده تعيين كرد 

  .سياسي ناجا در سراسر كشور قرار دارد-و گفت امروز اين بحث در دستور كار عقيدتي
تواند گرمي بخش كانون خانواده باشد بيان  ميان زن و مرد بر اساس آيات و روايات مي با بيان اينكه توجه به رابطه وي
  .گاه زن باشدمنزل نيز كمك و تكي كار بيرون از خانه را دارد اما بايد در اداره مرد وظيفه؛ كرد

را براي يك زن الزم دانست و اذعان كرد و زن با آراستگي  "راييآ آرايي و خود آرايي، خانه سفره"وي سه ويژگي مهم 
  .توانند يكديگر را عفيف نگاه دارند خود مي

 ها و تريبونهاي مختلف تبليغ مي رسانه از و تعيين حكومت طرف از  الزم به ذكر است در ايران سبك زندگي براي مردم
  .نند كعريف ميشود و عموما جايگاه زن را در مقابل همسر و خانه ت
آل زني است كه در مقابل  شود و بر اساس روايات كتب ديني زن ايده در اين سيستم سنتي زن با وظايفش شناخته مي

شود و با تمام آثار و ابزار زندگي همسر داراي تكليف است و هر سبك ديگري از زندگي خارج از عرف و عفت ناميده مي
 هاي خود و با الپوشاني پرده ست كه خود رژيم ايران از طريق رسانها اين در حاليمدرن بيگانه و يا حتي دشمن است. 

بودن براي جمهوري اسالمي از طريق سريال و تبليغات  كنند و معيار زنشريعت همان سياست ابزارسازي زنان را تبليغ مي
  .شود هاي اجتماعي تعريف مي تلويزيوني و شبكه

  
 ص خشونت عليه زنانتظاهرات در پاريس درخصو

تجمع اعتراضي هزاران نفر در آبان،  ٢٩روز شنبه 
كشي  شهرهاي فرانسه در اعتراض به آزار و اذيت و نسل

اين تظاهرات در ميان  .زنان در اين كشور صورت گرفت
خشم فزاينده در فرانسه نسبت به زنان كشته شده توسط 

ه مردان خود صورت گرفت، در حالي كه زنان فرانسوي ب
اي در مورد آزار و اذيت جنسي و سوء  طور فزاينده
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معترضان كه اكثرا زنان بودند، در پاريس پشت يك بنر بزرگ كه .كردند، خواستار توقف خشونت شدند استفاده صحبت مي
 ميگروههايي كه با خشونت عليه زنان مبارزه  .اعتراض كردند "دست از جنسيت و خشونت جنسي برداريد"نوشته بودند: 

زن توسط شريك زندگي يا شريك سابق خود در اين كشور كشته  ١٠١گويند از ابتداي سال تاكنون دست كم  كنند مي
ن حقوق زنان در پاريس براي استقبال از روز جهاني مبارزه با خشونت عليه زنان تظاهرات در حالي كه فعاال .اند شده

آنها در روز روشن، علني و با خيال آسوده از در اختيار  .ر مواجهه شدندبزرگي برپا كرده بودند با خشم فاشيستهاي اين شه
 .عليه زنان حمله كردند داشتن حمايت سياستمداران و پليس به تظاهرات ضد خشونت

  
 »شرمد تان مي تاريخ از سكوت«زنان معترض در كابل: 

آبان، حركت خودجوش زنان مبارز  ٤ سه شنبه روز
اهپيمايي زدند. هدف از اين دست به ر ،افغانستان

جهاني، سازمان ملل متحد و  راهپيمايي خاموشي جامعه
نهادهاي حقوق بشري در قبال سرنوشت كنوني افغانستان 

 .است

ت معاونت اهي«دفتر  دربرابر دروازه زنان محل اعتراض
(يوناما) در كابل بود ولي بنابر » ملل متحد در افغانستان

گردهمايي در آنجا نيافته و مجبور  ممانعت طالبان اجازه
دادند.  لم و عكس نمييگرفتن ف ويژه مردان اجازه شدند. طالبان از شروع راهپيمايي به هيچ خبرنگار به محلبه ترك 

 قطعه«دقيقه از راهپيمايي اين زنان نگذشته بود كه  ٢٠سپس، آنان به راهپيمايي در خيابان وزير اكبر خان پرداختند. اما 
  طالبان جهت سركوب از راه رسيد.» ٣١٣ي بدر

اند و فقط هنگام اعتراض و  ميرند ولي طالبان خاموش و گرسنگي مي گفتند كه تمام مردم ما از فقرزنان معترض مي
  پردازند. راهپيمايي مردم فعال شده و به سركوب آن مي

  
 ازدواج اجباري برخي كنشگران و خبرنگاران زن در افغانستان

، دهها زن جوان كه تا قبل از تسلط طالبان گذشتهماه در سه 
دفاع از حقوق بشر، ترويج دموكراسي  بر افغانستان در زمينه

كردند، از  و آزادي بيان با نهادهاي خصوصي و دولتي كار مي
هاي خود، به  ترس افتادن به دام طالبان و زير فشار خانواده

 .اند اجباري تن داده ازدواج

رد كه اوايل سپتامبر، به دليل شركت در يكي از كوثر رهنو
اي اعتراضي در مزارشريف، بازداشت و چهار روز يهگردهماي

 نفر از دوستانم كه از فعاالن حقوق زن، خبرنگار و وكيل مدافع ١٠در زندان طالبان شكنجه شده بود، گفته است: بيش از 
عاالن مدني، براي نيفتادن به دام طالبان، به ازدواجهاي اجباري تن هستند، پس از رويدادهاي خشونتبار عليه زنان و ترور ف

  .اند زنداني اند و اكنون همچون اسير در خانه داده
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هاي  تخصصي كارش هم پرونده كوثر رهنورد چندين سال در كابل و مزارشريف به كار وكالت اشتغال داشته و زمينه
  .كنداز زندان طالبان، از خانه متواري شده است و پنهاني زندگي مي او پس از آزادي .خشونت عليه زنان بوده است

دارد كه پدرش بارها او را زير فشار گذاشته تا به منظور تامين امنيت خود، با مردي از بستگان ازدواج كند  كوثر اذعان مي
پدر و مادرم به من گفتند كه براي داشتن اما او زير بار نرفته است. كوثر گفته است: پس از آنكه از زندان طالبان آزاد شدم، 

كار بود. پس  سواد و بي مان ازدواج كنم. پدر و مادرم مردي را پيشنهاد كردند كه بي امنيت نسبي بايد با مردي از بستگان
  .از آنكه پدر و مادرم بر اين كار اصرار كردند، تهديد كردم كه اگر مرا زير فشار بگذارند، خودكشي خواهم كرد

ازدواجهاي اجباري بسيار گسترده شده است و  گويد كه با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، دامنه ن وكيل مدافع مياي
شان را به دليل فقر  ها دختران دهند، از مواردي كه خانواده تعداد دختراني كه از ترس طالبان به ازدواج اجباري تن مي

  فروشند، خيلي بيشتر شده است. مي
 

 خبرنگاران زن در بدخشانكاهش 

 در واليت بدخشان در شمال شرق افغانستان رسانه
اند تا  هاي محلي به صورت غيرمستقيم مجبور شده

 .هاي خود را ببندند دروازه

آباد را تصرف كرد، اعالم  هنگامي كه طالبان فيض
زن اجازه ندارند جلوي دوربين  انكردند كه خبرنگار

نگاران زن اجازه نها به خبرآ .ها ظاهر شوند رسانه
دادند تا به عنوان خبرنگاران راديو به كارشان ادامه مي

كارمندان برنامه زن  دهند اما به شرطي كه همه
  . باشند

دهند بر اساس  مستقلي در بدخشان باقي نمانده است كساني كه به كار خود ادامه مي يك خبرنگار زن هيچ رسانه به گفته
  كنند. فعاليت مي مشي طالبان خط

خبرنگار و كارمند  ١٨٦ي پاياني حكومت پيشين تعداد در روزها"گويند:  ن انجمن خبرنگاران در بدخشان ميمسئوال
 تنها حاضر حال در اما  .نفر زن بودند ٧٦تن مرد و  ١١٠كردند كه از ميان آنان،  و فعاليت مي اي در اين واليت كار رسانه

  .كنند بدخشان فعاليت مي هايرسانه  در مرد ٦٣
برد،  سرنوشتي به سر مي نشين است و در بي خودش فعال در كابل خانه ي بانوان كه به گفتهناجيه سروش مسئول راديو

 كردند تا در آينده بتوانند راحت خبرنگاري واليت بدخشان نيز كار عملي مي در اين راديو شماري از دانشجويان دانشكده
  .يفه شوندتر صاحب وظ

خبرنگاران يك دريچه بود، آنها از كامپيوتر و اينترنت و دفتر اين  ناجيه سروش اضافه كرد كه راديو صداي بانوان براي همه
  .اند كارمندان بيكار شده كردند اما متاسفانه با تسلط طالبان همه راديو به عنوان يك مكان امن استفاده مي

  
خبرگزاري فرانسه، يورو نيوز، صداي امريكا، العربيه، روزنامه شرق، فارس، ه اين مجموعه: منابع استفاده شده براي تهي( 

  فردا، راديو زمانه  ، دويچه وله، راديوفارسي ايندپندنت
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  حرکتهای اعتراضی کادر درمانی
 

  تجمع كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج
يني كرج در ادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت به عدم پاسخگويي آبان، كارگران بازنشسته بيمارستان خم ٣روز دوشنبه 

بازنشستگان از  يكبه گزارش ايلنا، ي به مطالبات شان براي بارديگر مقابل اين واحد درماني دراستان البرز تجمع كردند.
 نيا يادامه داد: ط او .مينكرده ا افتيسال حقوق و سنوات عقب افتاده خود را در ٤و به مدت  ٩٦از سال  :گفتحاضر 

  .ستيكرج ن ينيخم مارستانيبازنشسته ب يروهاين يپاسخگو يمسئول چياما ه ميمدت بارها مطالبات خود را اعالم كرد
  

  دستياران تخصصي بيمارستان امام حسيناعتصاب 
تراض به عدم گروهي از دستياران تخصصي بيمارستان امام حسين تهران در پي اعالم قبلي و در اع، آبان ٨شنبه روز 

به گزارش  .شان خودداري كردند شان، در محل كار خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت رسيدگي به مطالبات
با  نياز ا شيكه پ رانيا يمارستانهايدر ب يپزشك انيدانشجو يسخت كار طي, بحثها درباره شرارانيبازنشستگان ا يشورا

 يكار مزد يروين نياز ا يشده و اعتصاب در بخش يتر يود، وارد مراحل جدآغاز شده ب يپزشك يچند دانشجو يخودكش
  .را به دنبال داشته است

  
  پرستاران شاغل در سازمان تامين اجتماعيتجمع 

جمعي از پرستاران شاغل در ، آبان ١٦يكشنبه روز 
سازمان تامين اجتماعي در اعتراض به عدم رسيدگي به 

س دست به تجمع شان مقابل ساختمان مجل مطالبات
اجراي قانون ، رانيبازنشستگان ا يشورابه گزارش  .زدند

مشاغل سخت و زيان آور، احتساب مدت سربازي به 
عنوان سوابق سختي شغل خود، افزايش احكام حقوقي 
متناسب با وزارت بهداشت و تعلق فوق العاده ويژه از 

احتساب مدت  /آور انيقانون مشاغل سخت و ز ياجرا پرستاران:از جمله مطالبات  .هاي اين پرستاران استخواسته
  !ژهيمتناسب با وزارت بهداشت و تعلق فوق العاده و ياحكام حقوق شيافزا /شغل خود يعنوان سوابق سخته ب يسرباز

  
  كاركنان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارستجمع 

واحد درماني  ٩پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس، دستكم در  كاركنان دانشگاه علوم، آبان ٢٣يكشنبه روز 
به گزارش ايلنا، محمدرضا سقاييان فرد، از نمايندگان پرسنل دانشگاه علوم پزشكي شيراز  .اين استان دست به تجمع زدند

وران حضور ايثارگرانه و تمام گذرد و طي اين دگيري ويروس كرونا مي سال از شروع همه ٢نزديك به «در اين مورد، گفت: 
ها،  قد پرسنل بهداشت و درمان در خط اول مبارزه با اين ويروس بر هيچ وجدان آگاهي پنهان نيست. مكاتبات، نامه

هاي معيشتي آنان ازجمله برقراري فوق  يادداشتها و درخواستهاي متعدد و مكرر طي اين مدت در خصوص توجه به دغدغه
علمي و  نامه اداري استخدامي اعضاي غيرهياتآئين ٥٤ماده  ١٦و  ١٥با استناد به بندهاي  ٣حداقل العاده خاص با ضريب 

 .»اي نيز منعكس شده استآئين نامه اداري استخدامي اعضاي هيات علمي موسسات تابعه به صورت رسانه ٦٣ماده 
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  )١٤٠٠ آبانجنبش رنگين كمان بيشماران (
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
در ماه گذشته مساله خط فقر و شرايط فالكتبار اكثريت قاطع مردم در رسانه هاي حكومتي پوشش خبري داشت. گسترش 

 درضايحمهشدار مي دهند. » امنيتي شدن فقر«فقر به ميزاني است كه برخي از كارگزاران و رسانه هاي حكومتي به 
به كمك  ازيكشور ن تينفر از جمع ونيليم ٤٠ه است كه حدود گفت رانيبرنامه و بودجه ا ونيسيكم سيرئ ،ييبابايحاج
   دارند. يفور

برابر شدن  ٢از  "يمردم ساالر"روزنامه آبان   ١١سه شنبه روز 
خبر داد. در همين روز  ريسه سال اخ يط خط فقر ريز تيجمع

خط فقر  ريز تيجهش جمع«نوشت:  "اقتصاد مردم" روزنامه
از  يخال يتعداد روستاها«ت و اس» سابقه يب ريساله اخ در صد
پيدا كرده است. در همين روز  » يابعاد نگران كننده ا سكنه

 نينش هيحاش تيدر حال حاضر جمع«نوشت:  ايآس روزنامه
 كردن است. »در حال عبور درصد ٢٥كشور از مرز 

موضوع ديگري كه در چند ماه گذشته در رسانه ها برجسته 
 ن فاجعه پيوند تنگاتنگ با بحران آب دارد. شد، مساله فرونشست زمين است. اي

 را آن در تهران زانيخواند و م "زلزله خاموش"را  نيتهران، فرونشت زم يا آب منطقه يمنابع آب ريزحمتكش مد حسن
فرونشست رخ  متريسانت ٢٥تا  ١٨ نيدر استان تهران ب انهياضافه كرد: سال يو عنوان كرد. يبرابر استاندارد جهان ٤٥

  آبان) ١٠(وبسايت سياست روز، دوشنبه  است. متريليتنها چهار م يكه استاندارد جهان يدر حال هد،ديم
در حال متروكه شدن است. فرو نشست  راني: اشتنو نياز قول كارشناسان زم مهر ١٢ خيتاردر  ركنا يحكومت خبرگزاري

 يهاچاه تعدادلند را با خود به همراه دارد. ب يدر حال گسترش است و زنگ خطر رانيدر ا يبه شكل فوق خطرناك نيزم
 شوديتر م آرام آرام دارد بزرگ بزرگ خطر. استي بمب ساعت نياست. فرو نشست زم شيرو به افزا رانيمركز ا در  قيعم
  قرار دارند. نيفرو نشست زم دهياستان در خطر پد ٢٩استان كشور ٣١. از ستيحواسمان ن "ما" و

دشت در گستره كشور  ٦٠٠از  شيگفته است كه در ب سنايا يبه خبرگزار ميرژ يعيطرات طبمخا يكارگروه مل ردبي
  است. دهيرس يحالت فوق بحران كياز آنها به  يتعداد طيدر حال رخ دادن است و شرا نيفرونشست زم

در حال  نرايدشت كشور ا ٦١٠. تمام نيفرونشست زم يكشور با نرخ باال نيركورددار است؛ چهارم ايدر دن رانيا
 و هزار سكنه ٦در اصفهان با  ياست. از جمله شهرك مسكون دهيهم رس يمعضل به مناطق مسكون نيفرونشست هستند. ا

  به اطراف تهران.  طور نيهم
مساله فاجعه آب و در پيوند با آن فرونشست زمين با موضوع فقر پيوند تنگاتنگ داشته و زندگي مردم را به فالكت كشانده 

  است. 
در واكنش به اين شرايط فالكت بار به اشكال گوناگون دست به اعتراض زدند. در مجموعه خبرهاي گران و تهيدستان كار

حركت از جانب كارگران، تهيدستان و مزدبگيران را خواهيد خواند. اخبار  ٣٠٩اين شماره نبرد خلق، خالصه دستكم 
  ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.حركتهاي اعتراضي معلمان، دانشجويان و پرستاران در اين 
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  شنبه اول آبان
براي اعتراض به سطح پايين  ... و ياجمد انهيپا ،ينماز عصر،يول يها انهيدر پا رازيش يدرون شهر يرانندگان اتوبوسها*

بهره  ندهينمازارش شيرازه، حقوق و مشكالت بيمه دست به اعتصاب زدند و ازخارج كردن اتوبوسها خودداري كردند. به گ
و  دهيتاكنون پرداخت نگرد ١٣٩٨مطالبات از سال بر گفت: كماكان  رازيش يبرداران سازمان حمل و نقل مسافر درون شهر

بهره برداران سازمان حمل و نقل مسافر درون  ندهيگفته نما بنابه .سازمان به صورت كامل محقق نشده است يوعده ها
ماه سال  وريدرصد معوقات شهر ١٠ غات،يتبل ،يدر بست سيحق سرو غات،يكارت، تبل يكسر ارانه،يماه  دو راز،يش يشهر

  .گذشته پرداخته نشده است
  

  آبان ٢يكشنبه 
 .ي هيپ ليچينگ معدن سونگون ورزقان در اعتراض به عدم پرداخت مزايا دست به اعتصاب و تجمع زدندكارگران پروژه*

مجتمع مس سونگون ورزقان به  هستند. نيشركت آهن آج يروهايكارگران از ن نيا ن ايران،اتحاديه آزاد كارگرا به گزارش
  .كند يمجتمع هستند پاداش پرداخت نم ياصل ينگهبان در دست احداث كه خارج از محدوده يها كارگران پروژه

  
  آبان ٣دوشنبه 

جمعي از كاركنان اداري قوه قضاييه در شماري *
مله تهران، زنجان، همدان، از شهرهاي كشور از ج

اصفهان، قم، اراك، بابل، بروجرد، چادگان، 
فيروزآباد، كرمان، خنداب، كوهرنگ، ميبد، لنجان، 
ساري، مهر، مالير، نهاوند، اروميه، پاوه، رومشكان، 
سميرم، شهركرد، شيروان، شوط، تفت، رزن، 
 اسالمشهر و تويسركان مقابل ساختمان دادگستري

تجمع اين كاركنان در اعتراض به وضعيت نامناسب شغلي و به گزارش هرانا،  .تجمع اعتراضي زدند شهر خود دست به
 .شان صورت گرفته است معيشتي آنها و همچنين عدم رسيدگي به مطالبات

المپيك داراي معلوليت شهرستان دامغان مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر  از ورزشكاران و مدال آوران پارا *شماري
، تجمع كنندگان نسبت به عملكرد اداره ورزش و جوانان دامغان و كمبود امكانات ورزشي و ايلنا گزارشه ب .تجمع كردند

تنها سالن مربوط به فعاليتهاي آنها در اكثر اوقات تعطيل است و با هر بار  .سوء مديريت رئيس اداره مذكور اعتراض كردند
 .ساعت بالتكليف هستند ٣مراجعه حدود 

به گزارش ايلنا،  .روهي از جوانان جوياي كار شهرستان شوشتر مقابل مجتمع كشت و صنعت كارون تجمع كردندگ*
 يكي از اين جوانان جوياي كار مي .جوانان در اين تجمع خواستار اشتغال بوميها در اين مجتمع كشاورزي و صنعتي شدند

متاسفانه مديريت شركت معتقد است شركت كشت و صنعت كارون  اند ولي گويد: مسئوالن بارها به ما وعده استخدام داده
 .ظرفيت محدودي براي استخدام نيروي كار دارد

 ياستان مركز هيرياداره كل اوقاف و امور خ ياز توابع شهر اراك در اعتراض به ادعا جرانيمرز ياز ساكنان روستا يشمار*
به گزارش روزنامه  تجمع كردند.  جرانيمرز يتا در جاده اصلروس نيروستا، مردم ا نيا ينهايزم تيدر رابطه با مالك
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كل اوقاف و اداره يغرب شهر اراك، سالهاست در رابطه با ادعا يكيلومتر٤مرزيجران واقع در  يروستا فرهيختگان، اهالي
  اين روستا اعتراض دارند. يهابر  موقوفه بودن زمين يمبن يامور خيريه استان مركز

بر ممنوعيت هر گونه خريد و فروش زمين در  يمبن يا هياطالع شيسالها پ يو امور خيريه استان مركزكل اوقاف  اداره
 يمشاور امالك مستقر در اين روستا به دستور شورا يبنگاهها يبا آن اداره و پلمپ تمام ياين منطقه بدون هماهنگ
  تامين، منتشر كرده بود.   

 داره اوقاف دچار مشكل هستند؛ حتي براي تعميرات ديوار خانه محل سكونتاهالي روستاي مرزيجران مدتهاست كه باا
  است. شان نيز اداره اوقاف براي آنها مشكل درست مي كند و به كلي زندگي مردم را مختل كرده

بودن دستمزد و  نييدر اعتراض به پا يپارس جنوب يشركتها يشاغل در تمام يبوس دارها ينيم، روز اول آبان از*
به گزارش ايلنا، تجمع اين  كردند. يشگاهيپاال نيب يرهاياز مس يمطالبات اقدام به اعتصاب و مسدود نمودن تعداد ريسا

اين رانندگان كه طرف  .رانندگان در اعتراض به شرايط نامناسب شغلي و پايين بودن دستمزد آنها صورت گرفته است
هاي استهالك خودرو بسيار پايين است و همين  سبت هزينهگويند: دستمزدمان به ن قرارداد پيمانكاران هستند، مي

 .شوددستمزد ناچيز نيز با ماهها تاخير پرداخت مي

*جمعي از كارگران شركت آب و فاضالب استان كرمان در اعتتراض به انتقال به بخش خصوصي و پيماني شدن مقابل 
 ، به خبرنگار ايرناسابق خواندند ييروستا بخش آبفا يادقرارد انخود را كارگراستانداري تجمع كردند. تجمع كنندگان كه 

 تيشده اند و شركت آب و فاضالب استان قصد دارد ادامه وضع يدچار مشكالت يپس از ادغام با آبفا شهر: گفتند
  .دهد تيوضع رييتغ يمانكاريپ يخصوص يبه بخشها يبرون سپار قيآنان را از طر يو كار ياستخدام

كه  رانيمس ا عيصنا يدست اول شركت مل مانكارانياز پ »نيمب يو معدن يساز شركت راه ينكارمايشركت پ«كارگران *
و به محل اشتغال خود  دنديشهر بابك استان كرمان را برعهده دارد، دست از اعتراض كش »دوكيم«معدن  تيمسئول

   لنا،يبازگشتند. به گزارش ا
 يو معدن يسازشركت راه يمانكارياستان كرمان، شركت پ يرفاه اجتماع اداره كل تعاون، كار و ندگاني: نماگفتندكارگران 

آبان به خواسته هاي ما  ٤قرار است در جلسه روز و كارگران  رانيمس ا عيصنا يشهر بابك، شركت مل نيتام يشورا ن،يمب
  رسيدگي كنند.

كار  اداره ي ومقابل فرماندار الهس ١٨براي اعتراض به بالتكليفي » النيمسكن خزر سبز گ يتعاون« ياز اعضا*جمعي 
مسكن خزر سبز  يتعاون« ياعضاتجمع كردند. به گزارش ديار ميرزا،  النياستان گ يو سازمان بازرسشهرستان رشت 

در  نيهكتار زم ٥٤ ديسال از خر جدهيه گفتند: مسلح هستند، يروهاياز كاركنان شاغل بازنشسته ن يكه همگ »النيگ
اما همچنان در  گذرد؛يمركز شهر رشت م يلومتريك ٩واقع در » آباد ليبرمچه، خاجان و اسماع ژده،يك« ييمنطقه روستا

  ريم.بي به سر م يفيبالتكل
  هزار نفر است.  ٤اند، حدود  كرده نيزم دياقدام به خر يتعاون نيا قيكه از طر يافراد شمار
به  تجمع كردند. راحمديو بو هيلوياستان كهگ يعيع طباداره كل مناب يو مارگون جلو راحمديبو ياهشهرستان بانان ده*دي

ها و لحفاظت از جنگ يخانه و خانواده خود را برا هايسوزكه هنگام آتش راحمديو بو هيلوياستان كهگ بانانده، ديكبناگزارش 
سئوالن استان از آنها گفت: م يكي خود را دارند. يها اكنون غم نان و مشكالت خانواده كردند، يرها م يمل ياراض
ي را صدا م باناندهيد رند،يگي خودشان قرار م يها و مسئوالن باالدست كه تحت فشار رسانه يهنگام راحمديو بو هيلويكهگ
ما  يبه مشكالت خانواده و زندگ يتوجه گونه چيو ه كننديحال خودمان رها م و بعد از عبور از بحرانها، ما را به زنند

  ندارند.
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  آبان ٤سه شنبه 
 .كارگران اداره آب و فاضالب اميديه مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند*

گفتند: با وجود اينكه قبال اداره آبفاي اميديه براي پرداخت مطالبات معوقه كارگران وعده معترض به گزارش ايلنا، كارگران 
د معوقه طلبكاريم. در عين حال عيدي سال گذشته و سه سال داده بود اما هنوز عملياتي نشده و ما كارگران چهار ماه مز

 .سنوات ما هم پرداخت نشده است

گروهي از بازنشستگان و كاركنان شركت هواپيمايي هما در اعتراض به وضعيت نامناسب معيشتي خود مقابل ساختمان *
گفتند: خواهان  ن، معترضانراينشستگان اباز يشوراكانال تلگرام به گزارش  .وزارت راه و شهرسازي در تهران تجمع كردند

ي ماه م روز از آبان٤. شوديهم پرداخت م رياست بلكه با تاخ زيبازنشستگان نه تنها ناچ يافتي. درميدستمزد عادالنه هست
  .ميا نكرده افتياما حقوق مهر خود را در گذرد

شان، مقابل ساختمان كانون وكالي  لباتدنبال عدم رسيدگي به مطاه شماري از وكالي دادگستري در تهران، ب*
 به گزارش روزنامه شرق، .دادگستري مركز واقع در تهران، تجمع كردند

  .معترض هستند» كار و مصوبه طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي كسب«وكالي حاضر در اين تجمع به 
 

  آبان  ٥چهارشنبه 
امنيت شغلي و قراردادهاي كاري مبهم و نامشخص براي  براي اعتراض به نداشتن نفت و گاز گچساران يكارگران حجم*

 يكبه گزارش صبح زاگروس، ي .زدند يشركت بهره برداري ساختمان اداره مركزسومين روز متوالي، دست به تجمع مقابل 
ر د شانينفت به گچساران است كه ا ريوز ريتجمع ما مربوط به سفر اخ ي: موضوع اصلكارگران حاضر در اين تجمع گفتاز
موضوع هم  نيكه چقدر ا ساعت مرتفع شود،٤٨شركت نفت ظرف مدت  يحجم يروهايسفر دستور دادند كه مشكل ن نيا

موضوع را به عملكردش گره بزند، اما به  نيكرد ا يم يهم سع يمسئول هر وو رسانه ها مانور داده شد  يمجاز يدرفضا
  .نبوده است شيب يغاتيسرخرمن و تبل يرسد وعده ا ينظر م

براي اعتراض به سطح پايين حقوق و عدم پرداخت به موقع آن و شرايط  گچساران يميكارگران پتروشدر همين روز، 
  زدند. راحمديو بو هيلوياستان كهگ سخت كاري دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در

به گزارش  .تجمع اعتراضي زدند دادسراي تهران، دست بهبيگروهي از كاربران صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان *
هاي خود و تسريع در  اتحاديه آزاد كارگران ايران، تجمع كنندگان با در دست داشتن بنرهايي، خواهان بازگرداندن سرمايه

 .شان شدند پرداخت مطالبات

الي مبني در استان كرمان براي اعتراض به وعده توخگوجهر راور  يكارگران معدن سرب و رو*طي چند روز گذشته، 
روز حقوق به دليل اعتصاب، اعتصاب شان را  ٢درصدي حقوق و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و كاهش   ٣٠برافزايش 

معدن سرب و روي گوجهر از جمله معادني است كه طرح طبقه بندي مشاغل در آن به گزارش كرمان نو،  .ازسر گرفتند
كنند. اين كارگران مانند تمام كارگران روزه كار مي ٨٩و قراردادهاي اجرا نشده و كارگران اين معدن با حقوقهاي پايين 

 .مشاغل  سخت و زيان آور هستند ٢معادن استان خواستار اجراي ضريب 

  
  آبان ٦پنجشنبه 

 نيا يمقابل فرمانداراعتصاب كرده و  شاني هاقخرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت حقو ياز كارگران شهردار يجمع*
اند و بر  نكرده افتيماه است كه حقوق خود را در٦خرمشهر  يشهردار كارگرانبه گزارش راديو زمانه،  ردند.شهر تجمع ك
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 ينور، سرپرست شهردار يفرهاد دربند يها گفته نياساس آخر
 زيشان وار ماه آنها به حساب٢ هيحقوق پا ديبا روزيد انيخرمشهر تا پا

  .كار صورت نگرفته است نيكه تاكنون ا شديم
خرمشهر، كه به  يكارگر شهردار يانيك اديارتباط، روز گذشته ا نيهم در
شهر خرمشهر  يدستمزد شش ماه گذشته، به شورا افتيعدم در ليدل

عادل "شهر به نام قالبي  يشورا ياز اعضا يكيمراجعه كرده بود توسط 
  شتم قرار گرفت. و مورد ضرب "يچلداو

 

  آبان ٨شنبه 
به گزارش  .، تجمع اعتراضي برگزار كردندرژيمو سرايداران مدارس، مقابل ساختمان مجلس شماري از خدمتگزاران *

مشابه، بارها  يمختلف كشور با خواستها يمدارس در شهرها دارانيسرا يسال جار ياز ابتدااتحاديه آزاد كارگران ايران، 
  شان هنوز پاسخ داده نشده است. مطالبات امادست به تجمع زدند 

آهن كه در  ستاي شهر كهنه نيشابور، در اعتراض به وضعيت نامناسب راه ارتباطي اين روستا، در مسير ريل راهاهالي رو*
به گزارش ركنا، به گفته يكي از ساكنان روستاي شهركهنه راه  .مجاورت روستاي مذكور قرار دارد، دست به تجمع زدند

گذاري شده از وضعيت مناسبي برخوردار نبوده و مشكالت زيادي  امارتباطي اين روستا كه به نام خيابان مشاهير نيشابور ن
 .ن روستا بوجود آورده استارا براي ساكن

  شهر دست به تجمع زدند.  نيا يبار مقابل فرماندار نيچندم يخرمشهر برا يكارگران شهردار*
است. آنان بارها دست به  مهيب ماه عدم پرداخت حق ٨از  شيماه حقوق معوقه و ب ٦اعتراض آنان به به گزارش سرخط، 
دست به اعتصاب زدند و  زيبار ن نيچندآنان  نيمكان بود. همچن نيپنجشنبه گذشته و در هم نشيتجمع زدند كه آخر

شهر به  يعضو شورا يمشتها ،يپاسخ مسئوالن شهر نيتري نكردند. اما تاكنون جد يآور ها را از سطح شهر جمع زباله
  گر بوده است. از كارگران مطالبه يكي ،»ينايك اديا«سر و صورت 

و  هيلويكهگ استان ي اين شهرستان درفرمانداربراي اعتراض به وضعيت مراتع شان مقابل  گانيمنطقه هل رياز عشا يجمع*
طبق قانون و مستندات متعلق به  گانيگفت: مراتع منطقه هليكي از تجمع كنندگان  به گزارش كبنا، زدند. راحمديبو

اما چند  ،ميا منطقه سكونت داشته نيخود مان در ا اجداد و پدرانمان و در حال حاضر اكان،يمنطقه است و ن نيا ريعشا
و  كنندي م يمراتع ما را تصرف و دام آنها مراتع مارا چرا يرقانونيطور غه گالب ب هقلع يروستا ياز اهال يكه تعداد يسال
 ديشد يريموضوع باعث درگ نيدر سال گذشته ا يحت كنندي م يريجلوگ انگيروستا از ورود ما به منطقه هل نيا ياهال

  .طرف شد دو نيب
 ،يمجموعه بزرگ صنعت نيدر ااشتباه  تيريمد در اعتراض به تداوم ز،يتبر يساز نياز كارگران معترض ماش *جمعي

رخ داده است كه به  ياتفاق در حال ناي اكو، ازيبه گزارش  كردند. رونيكارخانه را ب نيا ديو مشاوران جد رانينفر از مد١١
استان ادامه  يتيريمد يها همچنان در حوزه يشرق جانيهفته گذشته به استاندار آذربا يليس يها پس لرزه رسد،ي نظر م

  ند.ا كرده ديجد رانيخود، اقدام به اخراج مد يدر ادامه اعتراضات قبل ز،يتبر يساز نيبار كارگران معترض ماش نيدارد و ا
كرمانشاه در اعتراض به خلف وعده و عدم  ستونيب يميپتروش راتيو كارگران واحد تعم تياتاق كنترل، سا*كاركنان 

 يسازمانده يشورابه گزارش  .كردند تجمع شركت ◌ٔ شان دست به اعتصاب زدند و در محوطه به مطالبات ييپاسخگو
مقابل  ينينش قببا ع مانكارانينفت پ يارگران پروژه اك يدنبال اعتصاب سراسره ب، نفت يمانياعتراضات كارگران پ
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كه هر جا كه وعده ها  نجاستياز شركتها شروع به كار كردند. اما نكته ا ياريدادند و بس ييوعده ها كارگران يخواستها
  . شدند  شاني خواستها ريگيان دوباره دست به اعتصاب زده و پگرركا ،شودي نم يعمل

  
  آبان ٩ كشنبهي

از بازنشستگان و مستمري  شماري*
بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي 
مختلف كشور از جمله تهران، مشهد، 
اهواز، كرمانشاه، رشت و تبريز به دنبال 
فراخوان از پيش اعالم شده، مقابل 
ساختمان تامين اجتماعي شهر خود، 

به گزارش  .تجمعات اعتراضي برپا كردند
، رانيبازنشستگان ا يشوراكانال تلگرام 

برخي از مطالبات خود را  انمعترض
افزايش مستمريهاي دريافتي در موازات 
خط فقر، اجراي قانون همسانسازي 

قانون  ٩٦حقوق، اجراي دقيق ماده 
تامين اجتماعي، رفع مشكالت بيمه تكميلي، پرداخت پاداش آخر سال و همچنين محاسبه سوابق مشاغل سخت و زيان 

 .ي، عنوان كردندآور در محاسبات متناسب ساز

 .متروي تهران در ايستگاه مترو صادقيه دست به تجمع اعتراضي زدند ٢نيروهاي خدماتي خط *

شود و هنوز ند كه دستمزدهاي آنها طبق روال معمول با تاخير پرداخت ميفتگمعترض به گزارش ايلنا، كارگران 
اي دارند و بابت سالهاي  ماه معوقات بيمه ٢حدود  ٩٨سال آنها همچنين از  .اند ماه اخير را دريافت نكرده ٣دستمزدهاي 

از پيمانكار خود طلبكار هستند. » تعطيل كاري«اين كارگران خدماتي همچنين بابت  .طلبكار هستند» سنوات« ٩٩و  ٩٨
 .ماه اخير را بپردازد ٣آبان) دستمزدهاي مربوط به  ١٠گويند كه پيمانكار وعده داده كه تا فردا (ها ميآن

شان، براي دومين روز متوالي در محوطه  گروهي از كارگران پتروشيمي آبادان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش ايلنا، تشكيل شوراي اسالمي كارگري در پتروشيمي آبادان طبق قانون مصوب  .اين شركت دست به تجمع زدند

و حفظ كرامت انساني كارگر و جلوگيري از خصومتهاي شخصي در بندي مشاغل، امنيت شغلي  كشور، اصالح طرح طبقه
 .گران، از مطالبات مهم كارگران پتروشيمي آبادان است برخورد با مطالبه

شماري از كارگران كارخانه روغن نباتي گلنار، براي دومين روز متوالي در محوطه اين كارخانه تجمع اعتراضي برگزار *
واحد  نيكارگر ا ٣٠٠تا دو هفته، حدود  كيموقت كارخانه به مدت  يليفرما هر ماه با اعالم تعطكار لنا،يگزارش ا به .كردند

  .كند ياعزام م ياجبار يرا به مرخص يديتول
 يماهه و نحوه پرداخت حقوق به ازا كي يكار يهاخود و انعقاد قرارداد يشغل تيمعترض نسبت به عدم وجود امن كارگران

  ض دارند.كاركرد، اعترا يهاروز
 كا،يسند اميگزارش پ به .كارگران كارخانه ماشين سازي اراك در محوطه اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند*

 .هاي زندگي شدند كارگران معترض در اين تجمع خواهان افزايش حقوق، متناسب با تورم واقعي و هزينه
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  آبان ١٠دوشنبه 

مقابل اداره كل كار، تعاون  گوجر در شهرستان راور واقع در شمال كرمان، شماري از كارگران فعال در معدن سرب و روي*
، كارگران در اين تجمع خواستار افزايش دستمزد و ايرنا بر اساس گزارش .و امور اجتماعي اين استان تجمع كردند

 .رسيدگي به مطالبات ديگرشان شدند

راور درحالي است كه شركت كارفرما دستمزد آنان تجمع كارگران شركت بخش خصوصي معدن سرب و روي در شهرستان 
را طبق قانون كار و مفاد قانوني پرداخته است اما كارگران مي گويند دستمزد آنان نيز همانند كارگران زغال سنگ حداقل 

 .درصد افزايش يابد ٣٠بايد 

به گزاش ديدارنيوز، تجمع اين  .دندتجمع كر شماري از شهروندان در تهران مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار*
هاي مردم در بورس  بازار سرمايه صورت گرفته و آنها خواهان توجه بيشتر به حفظ سرمايه شهروندان در اعتراض به ريزش

  .شدند
تعدادي از كارگران شركت پتروشيمي رازي واقع در بندر ماهشهر، براي چندمين روز متوالي دست به اعتصاب زده و *

 نيا ديدور جد، اتحاد بازنشستگان گروهبه گزارش  .ساختمان مركزي اين شركت، تجمع اعتراضي برگزار كردندمقابل 
متناسب با منطقه،  يرفاه يايپاداش و مزا صي. تخصاست افتهيادامه  زياعتراضات از هفته گذشته آغاز شده و تاكنون ن

  مطالبات كارگران است. از جمله يليتكم مهيمشاغل و ب يبند طرح طبقه يرسان روز به ،ييغذا يها وعده تيفيك شيافزا
  

  آبان ١١سه شنبه 
اي آذربايجان شرقي، مقابل دفتر مدير منطقه استان و داخل ساختمان  جمعي از كاركنان شركتي مخابرات منطقه*

اعتراض به عدم اجراي طرح  تجمع اين شهروندان در ران،يآزاد كارگران ا هيبه گزارش اتحاد .مركزي مخابرات تجمع كردند
 .بندي مشاغل صورت گرفته است طبقه

مشغول به كار هستند كه نسبت به  ٦با گروه  ييو دكترا با قراردادها سانسيلفوق سانس،لي مدارك با اغلب كنندگان تجمع
  اعتراض دارند. تيوضع نيا

مقابل مجتمعهاي قضايي كل و كاركنان دادگستري در اعتراض به شرايط نامناسب معيشتي و حقوق پايين *
ند: ما كارمند دولت هستيم و از دولت حقوق مي معترضان گفت به گزارش ايلنا، .دادگاههاي تجديدنظر تجمع كردند

  گيريم ولي در دستگاه قضا خدمت مي كنيم در حالي كه اين دو دستگاه قضا كامال مستقل از هم هستند.
بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس، دست به اعتصاب زده و از ادامه  يسبه گزارش هرانا، گروهي از رانندگان سرو*

گويند كه وضعيت معيشتي نامناسب و درآمد كم رانندگان، آنها را  شهروندان معترض مي .شان خودداري كردند فعاليت
 .مجبور به اعتراض به اين موضوع و خودداري از ادامه ترددشان كرده است

شان، در محل كار خود دست  هاي سازي اراك، در اعتراض به عدم رسيدگي به خواستهماشين شماري از كارگران شركت*
 با سر دادن شعارهايي از قبيلمعترض به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كارگران  .به اعتصاب و تجمع اعتراضي زدند

 .لبات آنها را پيگيري كند، از مديريت شركت خواستند كه مطا»سازي، احيا بايد گردد شركت ماشين«
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  آبان ١٥شنبه 
جمعي از كارگران سد شفارود، در اعتراض به بالتكليفي شغلي خود و همچنين عدم دريافت چند ماه حقوق و مزايا، *

به گزارش دانشجو، يكي از كارگران سد شفارود در اين خصوص  .مقابل كارگاه محل كارشان، تجمع اعتراضي برگزار كردند
 .اند ماه است كه حقوقي دريافت نكرده ٦ران اين سد گفت: كارگ

شان، با پهن كردن سفره  از كاركنان دانشگاه آزاد واحد ماهشهر، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات مزدي*شماري 
هانه ما ند: مدتهاست كه حقوق ماگفتبه گزارش ايلنا، اين كاركنان ند. خالي در محل كار خود، دست به تجمع اعتراضي زد

 .عنوان نموده است» كمبود و كاهش منابع مالي«شود و دانشگاه علت اين موضوع را  كامل پرداخت نمي

براي اي شان،  تعدادي از كارگران خدماتي شهرداري كوت عبداهللا، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات مزدي و بيمه*
 .ع زدندمقابل دفتر شوراي شهر، دست به تجمنهمين روز متوالي 

، ايلنا بر اساس گزارش ».مان اعتصاب است تنها اسلحه«: گفتند مايصدا و س نيكوت عبداهللا مقابل دورب يكارگران شهردار
صورت كامل واريز نشده است؛ عالوه بر ه ماه اين كارگران بتير  بيمه و نكرده دريافت تيرماه از   اين كارگران دستمزدشان را

 .شود شان واريز مي الحساب به حساب كارگران به صورت علياين ماههاست كه حقوق اين 

  
  آبان ١٦يكشنبه 

شماري از بازنشستگان و مستمري *
بگيران تامين اجتماعي استان خوزستان 
مقابل ساختمان تامين اجتماعي اهواز، 

به گزارش  .تجمع اعتراضي برپا كردند
بازنشستگان ، رانيبازنشستگان ا يشورا

ز مطالبات خود را افزايش معترض برخي ا
مستمريهاي دريافتي در موازات خط فقر، 
اجراي قانون همسانسازي حقوق، اجراي 

قانون تامين اجتماعي، رفع  ٩٦دقيق ماده 
مشكالت بيمه تكميلي، پرداخت پاداش 
آخر سال و همچنين محاسبه سوابق 

 .مشاغل سخت و زيان آور در محاسبات متناسب سازي، عنوان كردند

ند. زددست به اعتصاب براي دومين روز متوالي در اعتراض به عقب افتادن حقوق ماهانه  زيتبر خودرو رانيكارگر اها *صد
خود در تهران  ييخودرو رانيهمكاران ا يايبا اطالع از حقوق و مزا يزيكارگران تبر كا،يسند اميگزارش خبرنگار پ به

  هستند. رانيز در سراسر اشدن حقوق همه كارگران خودرو سا سان كيخواستار 
  

  آبان ١٧ شنبهدو
مقابل ساختمان اداره  تجمعبا براي سومين روز متوالي هفت تپه،  شكريمجتمع ن ٩٩از كارگران بازنشسته سال  يگروه*

، هفت تپه شكريكارگران ن يكايسندبه گزارش  خود شدند. يشوش خواستار اصالح احكام پرداخت سنوات بازنشستگ كار
كه بعد از  ميمجتمع كشت وصنعت هفت تپه هست٩٩كارگر بازنشسته سال ١٢٠: ما حدودا گفتنشسته ها از باز يكي
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اداره  سئيرو  ميا نشده ييسنوات خود طبق موارد ودعا افتيهنوز موفق به در ١٤٠٠گذشت هفت ماه از سال 
از  ،بازنشستگان نيحق ا نون وقا ذاشتنپاگ ريز با زيكاراستان خوزستان ن ركليمد و يعبدالخان ،كارشهرستان شوش

  .كنندي م تيحما يدولت يكارفرما
شماري از شهروندان شهرستان الرستان واقع در استان فارس، با سفر به تهران مقابل وزارت راه و شهرسارزي تجمع *

 تكميل دو بندرعباس و عدم - الر -تجمع اين افراد در اعتراض به وضعيت نامناسب جاده جهرم به گزارش تسنيم، .كردند
بندرعباس سبب  - الر -پي در محور جهرم در هاي گذشته تصادفات پيدر روز .بانده شدن اين محور صورت گرفته است

جان باختن چندين شهروند شده و همين موضوع موجي از اعتراض و نارضايتي را در بين اهالي جنوب فارس ايجاد كرده 
  .است

تجمع اين كارگران در  به گزارش ايلنا، .مسئول اين شركت تجمع كردند كارگران شركت سمتكو تبريز مقابل دفتر*
اعتراض به شرايط نابسامان مديريتي اين كارخانه صورت گرفته است و اين كارگران خواستار تعيين تكليف وضعيت 

  .شدند  كارخانه
  

 خوزستانتجمع اعتراضي كشاورزان 
جلوگيري از صادرات برنج به خارج استان، مقابل استانداري  براي آبان ، جمعي از كشاورزان شوش و شوشتر ٨روز شنبه 

 .خوزستان در اهواز تجمع اعتراضي برگزار كردند

شان، مقابل درب  ، شماري از كشاورزان شهرستان باوي، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات آبان ١٥روز شنبه 
، تلگرام اتحاد گزارش هب .ن بزرگ، دست به تجمع اعتراضي زدندزهكشي كاروو  هاي آبياري برداري از شبكه شركت بهره

   اعتراض كردند.، شانقطع آب باغات  وبه كشت گندم آكشاورزان حاضر در اين تجمع به عدم تأمين حق
آب  يسازمسئوالن به خاطر عدم رها يها از وعده يدناامي از پس شادگان شهرستان كشاورزان آبان، ١٨ شنبهسه  روز

خصوص احداث سد مارون  و به ١خود، در محل سد مارون  يبه طبيعقآح يگندم و جو و عدم اعطا زهييكشت پا ازينمورد 
  تجمع كردند.  ٢

مديريت متوليان امور آب استان  را سوء تيوضع نيدليل ا ١موجود در پشت سد مارون  يآب با اشاره به كم نامعترض
  سيم حقآبه دانستند. خاطر عدم رعايت مساوات در تقه خوزستان، ب

  
  آبان  ١٨سه شنبه 

شان، دست به  كارگران شركت كيسون در منطقه كوه مبارك جاسك، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي*
به گزارش صدا و سيما، مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  .شان خودداري كردند اعتصاب زده و از ادامه فعاليت

 .معوقه اين كارگران كه ساخت مخازن ذخيره سازي نفت را در اين منطقه بر عهده دارند، خبر داد ماه حقوق ٣هرمزگان از 
روز همچنان  ١٠پس از گذشت  ،يمعوقات مزد افتيبه علت عدم در نفتي مخازن كارگرانن بلوچ، به گزارش كمپين فعاال

  در اعتصاب هستند.
اعتصاب عدم پرداخت  نيا ليدر كوه مبارك جاسك است كه دلنفت خام  يساخت مخازن نگهدار مانكاريپ سون،يشركت ك

  نفر كارگر است. ٨٦٠به  ايحقوق و مزا
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  آبان ٢٢شنبه 
شماري از بازنشستگان شركت هواپيمايي هما، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات مزدي خود و همچنين انتقال *

ساختمان اداره مركزي فرودگاه مهرآباد واقع در تهران،  صندوق بازنشستگان هما به صندوق بازنشستگي كشور، در مقابل
  . ميا نكرده افتيماه خود را به طور كامل در : حقوق مهرندگفتبازنشستگان به گزارش اينا،  .دست به تجمع زدند

 و ششان، در اداره كل آموز گروهي از نيروهاي خريد خدمات آموزشي نيشابور، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش صبح توس، در حالي كه طي هفته گذشته خبر  .پرورش استان خراسان رضوي واقع در مشهد تجمع كردند

پرورش نيشابور و فيروزه منتشر شد، اما با اختالف  و دعوت به كار نيروهاي خريد خدمات يا همان طرح حمايتي در آموزش
پرورش خراسان رضوي در خصوص ساعت و نحوه به كارگيري نيروها،  و پرورش نيشابور با اداره كل آموزش و نظر آموزش

 .اندشده تمام اين افراد با دريافت پيامي، مجبور به ترك كار و در نتيجه لغو ابالغ

شان،  شهرستان ايذه، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات دركارتا  يروستا، »كفت گله بوتاه«جمعي از اهالي منطقه *
 .فرمانداري اين شهرستان، دست به تجمع زدند مقابل درب

منطقه توسط اداره منابع طبيعي اين شهرستان مصادره شده اين ، قسمتي از زمينهاي شهروندان ساكن در ايلنا گزارش هب
 است و شهروندان حاضر در اين تجمع، خواستار اقدام مسئوالن مربوطه به جهت پايان دادن به مصادره غير قانوني زمينهاي

 .خود شدند

و كارخانه زغالشويي، در  ٤شاغل در معادن همكار، حشوني، معدن اصلي، معدن  ،كارگران شركت زغال سنگ كرمان*
در براي هفتمين شبانه روز اعتراض به واگذاري و انتقال مديريت سهام شركت زغال سنگ كرمان به شركت تجارت داالهو، 

كه تا پيش از  گفتندبه گزارش ايلنا، كارگران  .شان خودداري كردند عاليتزده و از ادامه ف تجمعمحل كار خود دست به 
شان مانند استخدام رسمي، مخالف واگذاري يا هر اتفاق ديگري در مورد سهام شركت زغال هاي  تحقق تمام خواسته
 .سنگ كرمان هستند

ربايجان، در اعتراض به تاراج معادن ذست آن محيط زيشهرستان تكاب (تيكان تپه) و فعاالدر  كاهالي روستاي اوغول بي*
اين روستا توسط معدنكاران و تخريب 

 رهيزنجو محيط زيست منطقه، تجمع 
اين  ه گزارش ايلنا،ب .نداددتشكيل  يانسان

 هم با آبان ٢٠شهروندان روز پنجشنبه 
تشكيل زنجيره انساني خواستار توقف 

 فعاليت معدنكاران در اين منطقه شدند. 

ه (تكاب) داراي دو معدن بزرگ تيكان تپ
طالي خاورميانه (معادن طالي زره شوران 

  . استو آغ دره) و هشتاد معدن سنگ 
 يو حجم يقرارداد ،يشركت يروهاني*

در  ضياهواز در اعتراض به تبع يشهردار
خوزستان  ياستخدام، در مقابل استاندار

 رانيابه گزارش در اهواز تجمع كردند. 
 سازمان امور اونمع گذشته سال كارگر
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خبر داد  هايدر شهردار روين ٦٠٠هزار و ١٢ تيوضع ليكشور از اخذ مجوز استخدام و تبد يهاياريو ده هايشهردار يارهمي
  مرتفع شود. يدر سال جار يخدمات يسازمانها نيا ازيمورد ن يانسان يروهايمشكل ن بيترت نيتا به ا

  
  آبان ٢٣يكشنبه 

 كا،يسند اميگزارش خبرنگار پ بهكاظم فروزنده دست به اعتصاب زدند.  يمانكاريس پبندرعبا جيكارگران ستاره خل*
كارگران  يبرا نييپا يروز كار و زدن حقوق ها ٢٢خواهد كرد اما با  تيرا رعا نيفروزنده به كارگران گفته بود مقررات كمپ

  كارگران را وادار به اعتصاب نمود.  زياچو عقب انداختن همان حقوق ن
تپه در محوطه اين شركت تجمع  بر شركت هفت جمعي از كارگران ني ،زارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپهبه گ*

اند، در اين تجمع خواهان استخدام در ساير  بر كه پس از پايان كشت از محل كار خود اخراج شدهكارگر ني ١٥٠ .كردند
  .بخشهاي شركت شدند

  
  آبان ٢٤دوشنبه 

و عدم  تيريمد سوء، استار يبامبه گزارش كانال تلگرام  در شهرستان چابهار اعتصاب كرد. يمواد نفت ناوگان حمل و نقل*
خودروها در  يطوالن يشاهد صفها ريدر دو هفته اخ .استمشكالت  يصنف در شهرستان، از جمله  نيتوجه مسئوالن به ا

و  ستانيمختلف استان س يشهرها نيبنز يپمپها
  .ميبلوچستان بوده ا

زرند  ييكارگران معادن ذغال سنگ و ذغالشو*
 نيا ياستان كرمان با خواست ممانعت از واگذار

معادن به بخش خصوص (شركت داالهو و 
 ،يشغل تيوضع ليوابسته به آن)، تبد مانكارانيپ

و پرداخت حق  ٢به  ١/٥از  يحقوق بيارتقاء ضر
تجمع  گمقابل ساختمان ذغال سنبار ديگر  مه،يب

تجمع كنندگان ارش ايران كارگر، به گز كردند.
 مانكاريمعادن ذغال سنگ به پ يواگذار«هاي شعار
كارآمدن  يرو /مدرن يبا برده دار ستيمساو

» خون كارگران دنيبا مك ستيمساو مانكاريپ
  عامل قتل كارگر سر دادند. مانكارانيپ

و  هيلوياستان كهگ يبانك مل*كاركنان حفاظتي 
، وزيبه گزارش كبنا نم تمديد قراردادهاي شان و اخراج از كار مقابل استانداري تجمع كردند. براي اعتراض به عد راحمديبو
 يشركت يروينفر ن ٢١قرارداد بسته و حدود  يبا شركت حفاظت مراقبت يبانك مل ٩٨: سال حاضران در تجمع گفت از يكي

نكرد و  ديقرارداد را تمد يبانك مل ١٤٠٠ال س در برج خردادافزود:  يو .به عنوان حفاظت بانك در بانكها مشغول شدند
  .متأسفانه بعد از دو سال اخراج شده اند يزن و فرزند و خانواده دارند ول روهاين نيهمه را اخراج كرد، همه ا

مقابل دادسراي كاركنان دولت تجمع براي دومين روز متوالي شماري از رانندگان بخش خصوصي شركت واحد تهران *
به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني  .سمت دفتر قوه قضاييه دست به راهپيمايي زدند كردند و سپس به



 43

تهران و حومه، يكي از اين رانندگان علت اعتراض همكاران خود را نامناسب بودن شرايط شغلي دانسته و گفت: دو دانگ از 
  ايد صاحب اتوبوسها باشند. كه آنها نب اتوبوسها به نام پيمانكاران زده شده است؛ درحالي

  
  آبان ٢٥سه شنبه 

به گزارش  .جمعي از كاركنان شركت تأسيسات حفاري گلوبال پتروتك كيش در اهواز دست به تجمع اعتراضي زدند*
 اعتراض انيدر ب ييكارگران دست نوشته ها يحركت اعتراض نيدر ا، نفت يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورا

  دست داشند. پرداخت حقوقها در قيشان به تعو
 نيهستند. بنا بر خبرها ا شاني طلبها يپرداخت فور ستاردر اهواز خوا شيگلوبال پتروتك ك يكارگران شركت حفار

كاال  نيو تأم يمشاوره مهندس رات،يو تعم ينگهدار ،يحفار يبانيو پشت كيلجست ،يارائه خدمات حفار نهيشركت در زم
شركت در  نيعنوان بزرگتره است و ب يخشك يدكل حفار ٤و  ييايدر يدكل حفار ٥مالك    شركت ني. اكنديم تيفعال
  . شوديشناخته م رانيا يفراساحل يحفار هحوز

شهري كهنوج، نسبت به نرخ پايين كرايه مقابل دفتر  جمعي از رانندگان تاكسي در پي اعالم نرخ جديد كرايه درون*
تاكسيرانان معتقدند كه نرخهاي مصوب  به گزارش رسانك، .راضي برگزار كردندكهنوج تجمع اعتفرمايشي شوراي شهر 

 .شان نمي شود شده جديد پاسخگو نيازهاي اساسي زندگي

به دره زار  زيپار -  سرچشمه ريدر مسواقع  رانيمس ا عيصنا يمجموعه شركت مل ريكارگران معدن مس دره زار ز*
ساعت كار به  ١٢اض به سطح پايين حقوق از جمله حداقل حقوق براي براي اعتراستان كرمان در  رجانيشهرستان س

به گزارش ساعت و عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل دست از كاركشيدند و درمحل كارشان تجمع كردند.  ٨جاي 
اما  ميكن يساعت در ماه كار م ٤٠٠تا  ٢٧٠ نيب يمعدن با ساعت كار ني: ما در ااعتصابي گفت از كارگران يكي، نو كرمان
 ٨همان  ديكه اگر قرارداد بر اساس قانون كار است با يدر صورت م؛يكني م افتيتومان در ونيليم ٥تا  ٤ نيب يحقوق
  .ميكه در قانون آمده كار كن يساعت

  
  آبان ٢٦چهارشنبه 

ت به اعتصاب زده شان، دس گروهي از كارگران كارخانه الستيك بارز كردستان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش ايلنا، به گفته كارگران، تفاوت و نابرابري از لحاظ دستمزد، حقوق و  .و در محدوده داخلي كارخانه تجمع كردند

يكي از كارگران حاضر در اين تجمع  .مزايا و پاداش، مشكالت خانوادگي و معيشتي زيادي را براي آنها به وجود آورده است
ن كارخانه درخواست كرده ايم كه در جهت رفع تبعيض و بهبود وضعيت شغلي ما كارگران اقدامات گفت: بارها از مسئوال

الزمه را به عمل آوردند، اما با توجه به شرايط بد اقتصادي هيچ تغييري در روند قرار دادها و ميزان درآمد ما عليرغم 
 .افزايش چندبرابري توليد محصول در كارخانه ايجاد نشده است

گزارش كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن، شماري از پرسنل حراست مترو گلشهر به *
شان، دست به اعتصاب زده و در مقابل اين ايستگاه  كرج به شهر جديد هشتگرد، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات

 .و بيمه اي خود هستند كاركنان معترض خواهان پرداخت مطالبات مزدي .تجمع كردند

در يكي از محوطه هاي اين براي چهارمين روز متوالي جمعي از كارگران بخش موتور سازي شركت تراكتور سازي تبريز، *
به گزارش ايلنا، پرسنل شركت موتورسازان در اين تجمع خواستار رسيدگي به مطالباتي از  .كارخانه دست به تجمع زدند
ت اعمال در حكم كار نه با پرداختيهاي ثابت، اعمال طبقه بندي مشاغل، تشكيل شوراي جمله افزايش حقوق به صور
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اين كارگران كه در سه  .كارگري، پرداخت حق بهره وري متناسب و به روز شده و امنيت شغلي و تبديل وضعيت، شدند
ركت ماشين آالت صنعتي گري و موتورسازي مشغول به كار هستند، ميگويند: ش شركت خدمات تراكتورسازي، ريخته

هزار كارگر است كه ما كارگران سه بخش آن كه  ٥تراكتورسازي ايران داراي هفت مجموعه مجزاي بزرگ توليدي با حدود 
 .رسد، به شرايط كار و عدم رسيدگي به مطالبات خود معترض هستيمنفر مي ٥٠٠تعدادمان به هزار و 

به  .تراضي زدنداع تجمع به دست در محدوده شهرستان سيرجان،» دره زار روچون«تعدادي از كارگران معدن مس *
گزارش ايلنا، كارگران معدن مذكور، نابرابري ساعت كار و دستمزد، اجرا نشدن طرح طبقه بندي، پرداخت نشدن حقوق 

 .سان و مكفي بين كارگران و نيز نداشتن امنيت شغلي را از داليل برگزاري اين تجمع عنوان كردند يك

  
  آبان ٢٧شنبه پنج

در حريم ريلي اين مسير دست به  (استان البرز)كارگران شركت تراورس شاغل در حراست مترو خط گلشهر به هشتگرد *
 .به گزارش ايسنا، تجمع اين كارگران در اعتراض به عدم دريافت معوقات مزدي آنها صورت گرفته است .تجمع زدند

 و عدم صدور مجوز ساختي براي اعتراض به شهردار ه ثبت اسناد جانبازان وادار ي مسكنتعاون ينهاياز مالكان زم يجمع*
عضو  كي ن،يبه گزارش صبح قزوزدند.  نيقزو يمقابل شهرداردست به تجمع  و بازي پينگ پنگ مسئوالن با آنها ساز
از قشر  نيشگاه آزاد قزودان يرو به و رو نيمنطقه باراج ينهايكه مالكان زم ي: در حالگفت نيقزو يمسكن شهردار يتعاون
 مركز يمانده است كه از مسئوالن شهردار يباق يسال گذشته بدون كاربر ستياز ب هاينجامعه هستند، زم فيضع

  .كنند يدگيموضوع رس نينسبت به ا ميدرخواست دار
  
  آبان ٣٠ كشنبهي

در خانه كارگر زاهدان تجمع  ،كارقانون  بيسالروز تصو ،آبان ٢٩به مناسبت  يو بلوچستان يستانياز كارگران س يجمع*
تجمع كارگران با سر دادن  نيدر ابه گزارش كانال تلگرام بامي استار،  قانون كار شدند. رييكردند و خواستار لغو طرح تغ

» كارگران، اتحاد اتحاد«و » به گل نشسته نيحقوق بازنشسته ماش«، » يها دالر نهيهز ،ياليحقوق ما ر«مانند  ييشعارها
  شدند.  شانالت به مشك يدگير رسخواستا

شماري از شهروندان در شهركرد، مقابل ساختمان استانداري چهارمحال و بختياري تجمع كردند و سپس در خيابانهاي *
 .آبي و ناكارآمدي مديران، صورت گرفته است تجمع اين شهروندان در اعتراض به بي .اين شهر دست به راهپيمايي زدند

  شعارهاي زير را سر دادند.  اين تجمع شعارهايي از جمله شهروندان معترض در
لرستان، خوزستان حمايت حمايت/ بختياري مي ميرد ذلت  /ما يمايس ننگ ما، صدا ولرستان، خوزستان حمايت حمايت/ 

  نمي پذيرد/ اينجا چهار محاله بردن آب محاله.
ارمحال و بختياري با حضور در خيابانهاي منتهي به نفر از مردم چه انهزار، صدا و سيماحكومتي خبرگزاري به گزارش 

 ما چيزي نميو اعالم كردند؛  چهار راه دولت در شهر كرد، پيگيري براي رفع مشكالت آبي اين استان را خواستار شدند
  خواهيم غير از حقآبه. 

افسر رده  ١٠ادگاه نظامي براي اوكرايني همزمان با برگزاري د ٧٥٢اس باختگان پرواز پي هاي جان گروهي از خانواده*
پايين معرفي شده از سوي جمهوري اسالمي به عنوان متهم و مقصر هدف قرار گرفتن و سرنگوني اين هواپيما، در برابر 

 هاي جان خانواده ،ه گزارش صداي آمريكابنا ب .سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران دست به تجمع اعتراضي زدند
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مطالعه پرونده پيش از رسيدگي حق مسلم و قانوني «ت داشتن پالكاردهايي كه روي آنها نوشته شده بود باختگان با در دس
  .مقابل سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران تجمع كردند» ما است

 .شماري از كارگران مجموعه پتروشيمي آبادان براي چندمين روز متوالي در محوطه اين مجموعه، دست به تجمع زدند*
افزايش حقوق و مزايا، پرداخت حق جذب و حق كارگاهي و نفت،  يمانياعتراضات كارگران پ يسازمانده يشورابه گزارش 

  .هاي اين كارگران استايجاد تشكل كارگري از خواسته
  

  بازنشستگان و مستمري بگيران فوالدحركتهاي اعتراضي 
صنعت فوالد از شماري از شهرهاي كشور با سفر به تهران  آبان، جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران ٣روز دوشنبه 

 .مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي فوالد تجمع كردند

به گزارش ايلنا، بازنشستگان با پهن كردن سفره خالي مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي كشور خواستار تحقق مطالبات 
 .معيشتي و حقوقي خود شدند

همچون كرمان، اصفهان، مشهد، مباركه، زيرآب، طبس، سمنان، شاهرود، سنگرود گردهم  كنندگان كه از مناطقي تجمع
 .دهيم گويند اگر به مطالباتمان پاسخ داده نشود به اعتراض صنفي خود ادامه مي آمدند، مي

ابل ساختمان آبان، جمعي از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد استان تهران در مق ٤شنبه  روز سه
 .اين صندوق در تهران تجمع كردند

آبان، شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در اصفهان و  ٣٠و  ٢٣و  ١٦يكشنبه  هايروز
بازنشستگان ، رانيبازنشستگان ا يشورابه گزارش  .دست به تجمع زدنداين دوشهر مقابل ساختمان اين صندوق در  اهواز

برخي از مطالبات خود را افزايش مستمريهاي دريافتي در موازات خط فقر، اجراي قانون همسانسازي حقوق و رفع  معترض
   .مشكالت بيمه تكميلي عنوان كردند

  
  های اجتماعیاخبار کوتاه منتشر شده در شبکه 

رانندگان  اعتصاب /.خوزستانشماري از نيروهاي شركتي شهرداري اهواز مقابل ساختمان استانداري تجمع : آبان ١شنبه 
سازمان منطقه آزاد  يشركت يروهاياز ن يجمع تجمع /.اي شهرستان مريوان نقل جاده و كارگران اداره راهداري و حمل و

 /.قراردادها يعدم سامانده نيو همچن انهيبه كاهش حقوق ماه اعتراضبراي  .كاركنان منطقه آزاد ارس يمقابل تعاون
 رانيا"از كارگران شركت  يتجمع گروه./ مجموعه كرمان خودرو ريز ا،يكارمان يشدگان خودروسازغارت  اعتراضي تجمع
  .ماه دستمزد معوقه نيرشت در اعتراض به عدم پرداخت چند "برك

براي  ٢٠تا ١٤دام دولتي از ساعت  خوراك هيبه كاهش سهمجمعي از دامداران شاهرود براي اعتراض آبان:  ٢يكشنبه 
شدگان  رفتهياز پذ يجمع /والي دست به  تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان سمنان زدند.دومين روز مت

ي در حد نصاب قبول رييتغ بالتكليفي استخدامي مبني بر بهبراي اعتراض  ٩٩سال  ياجتماع نيسازمان تام ياستخدام
  دست به تجمع زدند.

تجمع اين  .ختمان وزارت بهداشت واقع در تهران تجمع كردندجمعي از بيماران تاالسمي مقابل سا: آبان ٣دوشنبه 
شماري از پرسنل بازنشسته بيمارستان  /.بيماران در اعتراض به كمبود دارو و وضعيت نامناسب آنها صورت گرفته است

شماري  /.شان، روبروي اين بيمارستان تجمع اعتراضي برگزار كردند خميني كرج، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
از كارگران شماري  /.از سردفتران و دفتر ياران استان قزوين مقابل دفتر يكي از نمايندگان مجلس اين شهر تجمع كردند
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سبز،  يخدمات، فضا يمانكاريپ كارگران/.صله واقع در ثالث باباجاني دست به تجمع زدند شاغل در بازارچه مرز شيخ
 مهيمشاغل و ب يرس به علت كم بودن حقوق، بد اجرا شدن طرح طبقه بنددر شركت نفت و گاز پا هيو نقل ساتيتاس
ي يزد براي اعتراض به سطح پايين حقوق و حمل و نقل جاده ا يقرارداد طرح اداره راهدار كارگران./ تجمع كردند يليتكم

تجمع اعتراضي  /شدند. وتبعيض در پرداخت دست از كار كشيدند و با برپايي تجمع خواستار تغيير قراردادهاي كاري شان
  .خبازان هيمقابل اتحادنانوايان كرمانشاه در اعتراض به افزايش هزينه ها و پايين بودن قيمت نان، 

 يو باطر سمعكي تورم و گران ،يكاريب ،يشتيدر اعتراض به مشكالت معو يزد اصفهان  انيناشنوا: آبان ٤سه شنبه 
 قربانياناز  يشمار /دند.كرتجمع تمان اداره كل بهزيستي اين استانها، ساخمقابل قانون معلوالن،  يسمعك و عدم اجرا

  برگزار كردند. يتجمع اعتراض »ثارگرانيو امور ا ديشه اديبن« يو عراق، مقابل ساختمان مركز رانيجنگ ا
كارگران ذوب آهن : آبان ٥ چهارشنبه

شان به  عقب افتادن حقوق ليدله ب لياردب
تجمع  لياردب يارمدت چند ماه مقابل استاند

  .برگزار كردند ياعتراض
كارگران  رانندگان و: آبان ٦پنجشنبه 

، ارانيسنندج، كام يشهرهادر  يشركت
و  سقز ،ەواندري، دجاري، قروه، بوانيسروآباد، مر

كه از روز اول آبان دست به اعتصاب و  ەبان
در محل ادارات خود زده بودند  ينيبست نش

به چند مورد  نديآبان با رس ٦روز پنجشنبه 
 انيبه اعتصاب خود پا شاني از خواسته ها

  دادند
مردم گلباف در اعتراض به : آبان ٧ه آدين
 ميدر رابطه با تقس ياستاندار ماتيتصم

 اهالي /.شهرستان كرمان تجمع كردند
 ملك برگزار كردند. ينفع اوقاف تجمع اعتراض به ميرژ يدادگستربيصادره از  يآباد اراك در اعتراض به را ملك يروستا
  است.شهرستان اراك و در شرق شهر اراك واقع شده ياز توابع بخش مركز روستايي) اراك(آباد 

تعدادي از مردم شهر مهاباد اردستان واقع در استان اصفهان، در اعتراض به برداشت آب از رودخانه : آبان ٨شنبه 
 يروستا اهالي /.نه كه اكنون خشك شده است، تجمع كردندطاهرآباد براي كارخانه فوالد نطنز، در محل اين روزخا

جمعي  /برگزار كردند. يشفت تجمع اعتراض يروستا مقابل فرماندار نيا ديجد اريشفت در مخالفت با انتخاب ده يچماچا
و براي اعتراض به گسترش فروشگاههاي زنجيره اي و به خطرافتادن كسب  برازجان و سوپرماركتيهاي مغازه داران از

  كارشان در اتاق اصناف دشستان در استان بوشهر تجمع كردند.
سبز   يكارگران فضا.كارگران فضاي سبز روژان دشت كاسپين در قزوين دست به اعتصاب و تجمع زدند: آبان ٩ كشنبهي

ود، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها و چهار ماه معوقات خ »نيروژان دشت كاسپ«مجموعه شركت  ريپارك ملت، ز
شان، در  جمعي از بازنشستگان شركت مخابرات ايران در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات /تجمع  برگزار كردند.

 .محوطه ساختمان معاونت مالي مخابرات ايران در تهران تجمع كردند



 47

شهد، شوش، يزد، جمعي از كاركنان اداري قوه قضاييه در شماري از شهرهاي كشور از جمله تهران، م: آبان ١٠دوشنبه 
زنجان، فراهان، ري، كوهرنگ، نيشابور، ميبد، گرگان، آزادشهر، سنندج، اهواز، ايالم، اراك، اردبيل، ديواندره، پاوه، دماوند، 

تجمع اين كاركنان در اعتراض به  .شهر خود دست به تجمع زدند كاشمر، تفرش و بروجن در مقابل ساختمان دادگستري
 يتجمع اعتراض /.شان صورت گرفته است معيشتي آنها و همچنين عدم رسيدگي به مطالباتوضعيت نامناسب شغلي و 

  .شركت در جاده كرج نيمقابل ساختمان ا خودرو گانيباختگان ر مال
ساكنان شهرك پشت باغ پرندگان در شهرستان آستارا در اعتراض به حكم تخريب مجتمعهاي : آبان ١١سه شنبه 

مالباختگان  براي چهل و هفتمين بار، /.اداره كل راه و شهرسازي استان گيالن تجمع كردندمسكوني اين مطقه، مقابل 
مقابل حوزه دست به تجمع  براي اعتراض به عدم رسيدگي به وضعيت شان )كوي(آذو جانيخودرو آذربا يشركت صنعت

در اعتراض به عدم  يشرق جانيرباآذ يا مخابرات منطقه ياز كاركنان شركت يجمع /در پايتخت زدند. هيقوه قضائ استير
 /مخابرات تجمع برگزار كردند. يمنطقه استان و ساختمان مركز ريمشاغل مقابل دفتر مد يبند طرح طبقه ياجرا

 شركت كارگران /برگزار كردند. يگلستان در شهر گرگان تجمع اعتراض يمقابل دادگستر آبي موج طرح سهامداران
 دهيدست از كار كش ،يشركت دولت نيالزحمه خود از طرف ا عدم پرداخت حقوق و حق  چابهار  در اعتراض به ساختماني

  ساختمان تجمع كردند.  يو جلو
ديده صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان دادسراي تهران، دست به تجمع ن از سهامداران زيا شماري: آبان ١٢چهارشنبه 

شماري از ناشنوايان شهرستان مريوان، در اعتراض به وضعيت نامناسب معيشتي و بيكاري خود، مقابل  /.اعتراضي زدند
ديده بورس، مقابل ساختمان  گروهي از سهامداران زيان /.ساختمان اداره بهزيستي اين شهرستان، دست به تجمع زدند

مطالبات خود  افتيمهر در اعتراض به عدم در انيپارس شگاهيپاالكارگران  /.تراضي زدنددادسراي تهران، دست به تجمع اع
و مهر و  وريعدم پرداخت حقوق شهر ليبه دل هيديكاركنان دانشگاه آزاد واحد ام /تجمع كردند. شگاهيمقابل پاال گريبار د

  تجمع كردند. ين ادارو در ساختما دهيدست از كار كش ١٤٠٠حقوق سال  شيعدم پرداخت افزا نيهمچن
جمعي از اهالي اين شهرستان دراستان  دامغان ييرضا كينيكلازبهداشت  ريوز همزمان با بازديدآبان:  ١٣پنجشنبه 

كمبود و جلوگيري ازحركتش اعتراض وخشم شان را نسبت به  ريوز يخودرو سمنان دست به تجمع زدند و با توقف
  ن نشان دادند.ي و وعده هاي توخالي مسئوالامكانات درمان

  .شركت در تهران دست به تجمع زدند يمالباختگان شركت بادران گستران مقابل دفتر مركز: آبان ١٤ نهيآد
در  يآمار تلفات انسان شياعتراض به افزادر از شهروندان شهرستان الرستان در استان فارس،  يشمار: آبان ١٥شنبه 

 نيآرژانت دانيواقع در م يان، مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازشهرست نيا يمواصالت يمحورها يا تصادفات جاده
 اعتراض به مشكالت معيشتي و بيكاري، گرانيدر ناشنوايان استان مركزي راهپيمايي و تجمع  /تهران تجمع برگزار كردند.

  .مقابل اداره كل بهزيستي استان ،سمعك و عدم اجراي قانون معلوالن
جديد مقابل ساختمان وزارت راه و  نامه ن در اعتراض به تصويب شيوهاراحان و ناظرجمعي از ط: آبان ١٦ كشنبهي

 /.شماري از مالباختگان صرافي كريپتولند، مقابل ساختمان قوه قضائيه دست به تجمع زدند /.شهرسازي تجمع كردند
همزمان با تجمع تهران  نشا تيبه شكا يدگي(فرشتگان) در اعتراض به عدم رس نياز مالباختگان مؤسسه كاسپ يجمع

از  يندگيپوشاك به نما دكنندگانياز فروشندگان و تولجمعي  /در مشهد دست به تجمع زدند. نيمقابل بانك كاسپ
 يثباتيو ب هيمواد اول ياعتراض به گراني براي جنرال مد، كوچه برلن، كمپان ،يپاساژ كاشان يو فروشگاهها يصنف يواحدها
  زدند. پوشاك تهران دكنندگانيفروشندگان و تول هياتحادابل دست به تجمع مقبازار ارز
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ي تجمع دادگستربيمقابل  ثبت سند خودرو براي اعتراض به عدم ارانياز سردفتران و دفتر يجمعآبان:  ١٧دوشنبه 
ند و تجمع كرد مقابل شركت بادران گستران UtByte يو صراف يمان نگيك يتاليجيباختگان ارز د مالشماري از  /كردند.

داران شركت رامك خودرو مقابل ساختمان  جمعي از مالباختگان و حواله /خواهان تعيين تكليف با داراييهاي خود شدند.
  .دادسراي تهران دست به تجمع زدندبي

 .جمعي از دامداران بخش دامداري طرق مشهد مقابل شهرداري تجمع كردند: آبان ١٨سه شنبه 

شان، در مقابل  الكان زمينهاي اصطلك پرديس، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتتعدادي از م: آبان ١٩چهارشنبه 
خودرو خراسان،  جمعي از كارگران شركت ايران /.ساختمان وزارت راه و شهرسازي تهران، دست به تجمع اعتراضي زدند

 .تجمع اعتراضي برگزار كردندشان، دست به اعتصاب زده در محل كار خود  در اعتراض به عدم رسيدگي به خواسته هاي

 .شماري از سرايدران اصفهان مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استان تجمع كردند: آبان ٢٠پنجشنبه 

جمعي از اهالي روستاي سادات امامزاده سلطان ابراهيم براي اعتراض به مصادره قسمتي از زمينهاي خود : آبان ٢٢شنبه 
  استان خوزستان تجمع كردند. سط اداره منابع طبيعي ايذه  مقابل فرمانداري اين شهرستان دردر منطقه گله بوتاه تو

خود، مقابل  كاركنان بازنشسته جهاد كشاورزي در اعتراض به عدم رسيدگي به مشكل مسكن جمعي از: آبان ٢٣يكشنبه 
بازگشت  مبني بردادگاه  يرألي شدن م عمبه عدجمعي از اهالي اهواز براي اعتراض  /.دفتر رياست جمهوري تجمع كردند

  اين شهر اجتماع كردند. يمقابل شهردار ريو تره بار الغد وهيم دانيمي غرفه ها
شان دست به  كاركنان شركت مخابرات سبزوار در اين شهر در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات: آبان ٢٤دوشنبه 

دست به تجمع در محل كارشان ماه حقوق  ٣به عدم پرداخت اعتراض  برايكارگران كارخانه سبالن پارچه  /.تجمع زدند
  .تك كيش كاركنان شركت تأسيسات حفاري گلوبال پتروتجمع  /زدند.

 /تجمع كردند.شان  زده روستاهاي بندرعباس در اعتراض به عدم رسيدگي به وضعيت مردم زلزله: آبان ٢٥سه شنبه 
ي كارگران كارخانه /.اختمان شوراي اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردندجمعي از كارگران شهرداري سنندج مقابل س

 يمالباختگان شركت صنعت براي چهل و هشتمين بار ، /.سبالن پارچه اردبيل در محوطه اين شركت تجمعي برگزار كردند
 جمعي /جتماع كردند.ا مقابل وزارت صمتاعتراضي به عدم رسيدگي به وضعيت شان زدند  در )كوي(آذو جانيخودرو آذربا

 يشمار /شركت تجمع كردند. نيمقابل ا ديكارخانه و توقف تول نيقطع شدن گاز ا يدر پ الميا مانياز كارگران مجتمع س
داست امروز در اعتراض به  دهيد بيآس ريدر زلزله اخ شانيهارضوان در استان هرمزگان كه خانه ياز ساكنان روستا

  برگزار كردند.  يتجمع اعتراض شانيهاخانه يبازساز ينكردن كمك برا افتيدر
 ميرژ هييقوه قضا سيمطالبات خود مقابل مجلس و سپس دفتر رئ يخودرو برا گانيشدگان ر غارت: آبان ٢٦چهارشنبه 

  برگزار كردند. يتجمع اعتراض عصريول ابانيدر خ
ماه حقوق مقابل شهرداري اين  ٤اخت براي اعتراض به عدم پرد شهركرد يسبز شهردار يكارگران فضاآبان:  ٢٩شنبه 

  شهر در استان چهارمحال و بختياري اجتماع كردند.
ي در ادامه اعتراضات شرق جانيآذربا يمتعلق به سازمان جهاد كشاورز يهانيزم دارانياز خر يجمع :آبان ٣٠ كشنبهي

از كارگران  يجمعبريز زدند./ ي اين استان دركالنشهر تمقابل جهاد كشاورزشان نسبت به بالتكليفي دست به تجمع 
شدن حقوق خود و ثبت تومار  ماليمشاغل و پا يبند در اعتراض به اجرا نشدن درست طبقه يشركت واحد اتوبوسران

  شهر تجمع برگزار كردند.  يقالب يدر مقابل شورا ،يشورا و شهردار رخانهيدر دب ياعتراض
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 واليت فقيه؛ پوسيدگي در درون، تنفر از برون
  ي سامعمهد

 

از همان زمان كه خميني با اتكا به موقعيتش در انقالب ضد سلطنتي، اصل واليت فقيه را به جامعه و در حاشيه آن به 
برخي از شركا و بخش مهمي از روحانيان و مراجع تقليد تحميل كرد، مجادلهِ پُر هزينه اي براي همه طرفها به وجود آمد 

 سطح به عمق از تضادها و گرفت خود به روشني شكل تدريج به اما دواند، مي ريشه   كه گرچه در ابتدا زير پوست جامعه
 .آمد

وضعيت جامعه و واكنش آن به 
استبداد مذهبي خيلي زود در 
ستيز با نظام خود را نشان داد. 

و كُنشها و واكُنشهاي پُر جوش 
خُروش جامعه طي دوران حيات 
رژيم واليت فقيه كه آخرين آن 

ند و پرتوان خيزش شكوهم
كشاورزان و مردم اصفهان در روز 

آبان بود، بر اين  ٢٨جمعه 
واقعيت كه ستيز اكثريت مردم با 
نظام حاكم، گرانيگاه تحوالت 

  سياسي در ايران است، صحه گذاشت.
ه اما واكُنش مراجع مذهبي، در شهرهاي ُقم، مشهد و نجف، چند حالت داشت. اكثريت اين مراجع به خاطر خصلت محافظ

كارانه شان و البته سياست تطميع، با خالفت خميني كنار آمده و سهم خود را دريافت كردند. برخي نيز سكوت و گوشه 
نشيني را انتخاب كرده و موقعيت مذهبي خود را قرباني واليت فقيه نكردند. از جمله كساني كه در ابتدا تن به تسليم نداد 

محمد كاظم شريعتمداري بود. مزدوران خميني با رفتاري ظالمانه و  و به نوعي سياست مخالفت را برگزيد، سيد
  جنايتكارانه وي را دستگير و به نوعي به ندامت كشاندند.

حسين علي منتظري، كه از نزديك ترين مراجع به خميني بود، ناكام ماند و خروجي اين شكاف؛  تالش براي رام كردن
  خميني بود.» قائم مقامي«خلع منتظري از 

از جلوس سيد علي خامنه اي بر تخت واليت و با نفوذ انديشه هاي عرفي در حوزه هاي مذهبي كه خامنه اي بارها به  پس
آن پرداخته است، مشكل مرجعيت و رابطه با آن به چالش جدي براي ولي فقيه تبديل شد. مدتي كوتاه پيش از اين از 

يت داشته باشد، در بازانديشي قانون اساسي مساله مرجع بودن را آنجا كه در آن زمان خامنه اي نمي توانست ادعاي مرجع
معرفي كرد و در مورد » مرجع شيعيان خارج از كشور«ولي فقيه حذف كردند و سپس ولي فقيه خود را  از مشخصات

در » استخر فرح«مراجع موجود، به جز حسين علي منتظري، پيام صريحي، با زبان آخوندي، ابالغ كرد؛ يا تسليم و يا 
انتظارتان. اين پيام به خوبي شنيده شد و پس از آن دامنه چالش بين تسليم، همراه با مشاركت در غارت، و يا پيوستن به 

  احمد خميني جريان پيدا كرد.
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اين سياست گرچه در مورد مراجع اصلي با موفقيت همراه بوده، اما بدحادثه براي ولي فقيه زخم گسترش ايده هاي عرفي 
  مراكز مذهبي است كه هرازچندگاه از جايي سرباز مي كند.در بدنه 

زنگ خطر » قم علميه مجمع نمايندگان طالب و فضالي حوزه«در ديدار اعضاي  ١٣٩٤اسفند  ٢٥شنبه اي روز سه خامنه
» اسالم سياسي« او ضمن دفاع از تاكيد كرد.» هاي علميهزدايي از حوزه به برخي تالشها براي انقالب «را به صدا درآورد و 

قم در معرض خطر است؛ اين را بايد توجه كنيد؛ بايد جزو مسائل اصلي شما باشد. بايد  انقالبيگري در حوزه مسأله«گفت: 
  »اصحاب فكر ، فكر كنند.

اين مشكل اصلي براي واليت فقيه در مورد مراكز مذهبي است و براي همين است كه وقتي آخوند صافي گلپايگاني يك 
  روبرو مي شود.» تهديد و تحبيب«سيار معمولي بيان مي كند، با دو واكنش حرف ب

ساله، در ديداري  ١٠٢ مراجع از گلپايگاني، صافي اهللا لطف آخوند كه داد گزارش جماران وبسايت ،مهر ٢٩ روز پنجشنبه
كه بايد با تمام كشورهاي دنيا با توصيه حقير اين است «  كه پاسدار قاليباف با او داشت، با اشاره به افزايش قيمتها گفت:

عزت و اقتدار رابطه داشته باشيم. اين كه با بسياري از كشورها قهر باشيم صحيح نيست و به ضرر مردم عزيزمان [بخوانيد 
  .»نظام] است. شما بايد با عقالنيت و تعامل سازنده، حقوق ملت را احقاق كنيد

قبال هم چند بار درباره گراني تذكر داده و آبان «معرفي مي كند كه وي بي بي سي فارسي صافي گلپايگاني را اين گونه 
انتقاد از وضعيت اقتصادي مردم از مجلس خواسته بود طرح گراني بنزين را لغو كند. او در اوايل انقالب از  در  ١٣٩٨ ماه

يجاد محدوديت براي حضور زنان فقهاي شوراي نگهبان و هشت سال دبير اين شورا بود. آقاي صافي گلپايگاني از موافقان ا
  »در جامعه، مخالف برگزاري كنسرت موسيقي و از منتقدان گراني در جامعه است.

در حمايت از صافي » مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم«آخوند محمد تقي فاضل ميبدي، از مراجع قم و عضو 
گلپايگاني اين سوال را مطرح مي كند كه 

خواهد مرجعيت ي چرا جرياني در كشور م«
و روحانيت بدون چون و چرا از آنها تبعيت 

    (خبر آنالين)» كند؟
روشن ترين مخالفت با سخنان صافي 

سايت گلپايگاني بالفاصله از جانب وب
در » جبهه پايداري«رجانيوز، از مدافعان 

روز شنبه اول آبان صورت گرفت كه در 
ما با طاغوت فقط «يادداشتي با عنوان 

» داريم "دشمني"تيم؛ بلكه نيس "قهر"
در دل تشيع جريانهاي مختلفي : «نوشت

اي كه از اساس معتقدند  وجود دارند. عده
وجود ندارد و  "دشمن"در عالم مفهوم 

 "رقيب"كشورهاي امروز چيزي بيشتر از 
هم نيستند، اينها با كت و شلوار و دكمه 

ترين قشر از و كار اقتصادي خود هستند و منتفع  سردست در سايه امنيت جمهوري اسالمي عمدتاً مشغول كسب
  ».اند و البته هميشه هم طلبكار!بيماريهاي اقتصادي و نابرابريهاي اجتماعي 



 51

خامنه اي كه با موجي از تنفر در مورد حمله به صافي گلپايگاني در مراكز اسالمي روبرو شد، محمد جعفر منتظري 
ر واكنش به توپ باران رسانه اي به سوي اين مرجع شيعه، دستور رسيدگي به بيدادستان كل رژيم را مامور كرد كه د

) همگان مي دانند كه از اين گونه دستورها و پس از ١٤٠٠آبان  ٨موضوع اهانت به صافي گلپايگاني را صادر كند. (ميزان، 
  مدتي به بايگاني سپرده شدن، به وفور در نظام واليت فقيه وجود داشته است.

روزها بود كه نماينده تام االختيار آخوند سيستاني با صافي گلپايگاني ديدار كرد و دفتر صافي گلپايگاني اعالم در همين 
ن روحاني هم پابرهنه به ميدان آمد و از ظَن خود اين سح و» از هيچ فرد و نهاد و جرياني، گله و شكايتي ندارد«كرد كه 

ريختن آب به آسياب دشمنان عزت و هويت ملي «و تضعيف جايگاه او را » شاخص انقالب و مبارزه«مرجع مورد تهاجم را 
  اعالم كرد.» [بخوانيد رژيم]

فشرده آن چه در بيش از چهل سال گذشته در ايران به وقوع پيوست را مي توان در يك ماه گذشته مشاهده كرد. وقتي 
رفي مي كند، وقتي روزنامه حكومتي جمهوري يك روزنامه حكومتي با چاپ يك طرح، خامنه اي را مسئول فقر عمومي مع

اسالمي خواستار قطع بودجه نهادهاي مذهبي براي كمك به مردم مي شود و هنگامي كه آوردن نام ولي فقيه در تجمع 
گرفت كه نظام اين كردن چند صد هزار نفر روبرو مي شود، آيا مي توان نتيجه اي جز » هو«كشاورزان و مردم اصفهان با 

  يه از درون پوسيده و از برون با امواج سهمگين تنفر و انزجار روبرو شده است؟واليت فق
حكام ايران مي توانند با خشونت و سركوب سيستماتيك به طور لحظه اي اين يا آن حركت كوچك و يا بزرگ اعتراضي را 

ميليونها ايراني زير «كي با عنوان نخست آن تصويري گرافي را كه در صفحه» كليد«حكومتي  مهار كنند، مي توانند روزنامه
به ولي فقيه، لغو امتياز كنند، اما نمي توانند جنبش، خيزش و قيام براي تغيير را » اهانت«چاپ شده را به علت » خط فقر

، به اثبات رسيده است. اين ١٣٩٨از حركت بازدارند. اين حُكمي است كه صحت آن در رويدادهاي پس از قيام توفنده آبان 
و سال پيش هم ما اعالم كرده بوديم. در بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كه در را د

  منتشر شد آمده است: ١٣٩٨ آبان ٢٩  چهارشنبه روز
بحران و شرايط انقالبي وارد مرحله جديدي شده و رژيم حاكم بر ايران با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن در  -١«

يهاي مردُم ايران قرار دارد و منبع تضاد مُنحطي است كه كرامت، ارزشها و غُرور آنها را لگدمال مي مركز مُشكالت و دُشوار
  .كند. جامعه يك بار ديگر و اين بار با توان بيشتر براي تغيير بُنيادي اين شرايط به پا خواسته است

كه بر خالف ديدگاه برخي از  قيامهاي چند روز گذشته و صدها حركت اعتراضي طي يك سال گذشته نشان داد -٢
گروهها و شخصيتهاي سياسي، تحريم و فشار خارجي نه مردم را گوشه نشين و منفعل مي كند و نه آنان را در كنار 

  .استبداد مذهبي حاكم قرار مي دهد
رژيم به  قيام با وجود سركوب بيرحمانه و ارتكاب جنايت جنگي عليه شهروندان غيرمسلح، با قدرت به پيش مي رود. -٣

تله افتاده است، گريبان او را نبايد رها كرد و بايد درهم كوبيدش. در ميدان اين مبارزه، نفس هر كس كه بلندتر است، 
پيروزي از آن اوست و ايستادگي جانانه مردم دلير ايران در برابر ماشين سركوب، در حال از نفس انداختن رژيم فرتوت 

  !»ه پيشواليت فقيه است ... پس به پيش، ب
  

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

  نشست افغانستان؛ دوش آب سردي براي ج.ا
   امان منصور

 آبان ٧آدينه خبر...  يفراسو
براي حاكمان ايران پايان نشست كشورهاي همسايه افعانستان در تهران، آغاز ارزيابي خسارتهاي آن است. آنها كه در پهنه 

ند، به اين نشست به عُنوان يك فُرصت براي نقش آفريني در اين پهنه و نمايش جايگاه بين المللي در انزوا قرار گرفته ا
  فرضي خود مي نگريستند، اما اينك چنين مي نمايد كه نشست مزبور نتيجه باژگونه اي به جا گذاشته باشد. 

يابي به اهداف دوگانه خود در دست "نظام"حتي پيش از آنكه گردهمايي تهران برگزار شود، نشانه هاي روشني از ناكامي 
آشكار شده بود؛ طالبان، طرف اصلي گُفتُگوها و جرياني كه تصميمهاي نشست بدون آن ضمانت اجرايي ندارد، دست رد به 

وحدت "سينه ج.ا زد و حاضر به شركت نشد. اين در حالي بود كه كمي پيشتر آقاي خامنه اي در يك سُخنراني پيشنهاد 
انفجار مساجد  "مسووالن مُحترم افغانستان"را طرح و با دلبري از  "تباط با كشورهاي غيراسالمياسالمي و تعامُل در ار

  خوانده بود.  "كار داعش و داعش ساخته آمريكا"شيعيان را 
پس از اين شُروع لنگان، آشكار شد كه وزيران خارجه روسيه و چين نيز در نشست تهران شركت نخواهند كرد و اين دو 

و رييس جمهور  ٦٧سيل سفيران خود بسنده مي كنند. لغو شتابزده سُخنراني افتتاحيه آقاي رئيسي، قاتل كشور به گُ
مُالها، گوياي آن است كه روسيه و چين حتي الزم نديده بودند ميزبان خود را به موقع از حُضور نيافتن پايوران ارشد 

م غيبت دو شريك مُهم اش در پهنه بين المللي بسا ثقيل خويش در نشست آگاه سازند. با وجود اين تحقير، براي ج.ا هض
تر از غيبت طالبان است. وابستگي رژيم واليت فقيه به دو كشور ياد شده براي مُديريت سياست خارجي خود، در عمل 
امكان نقش آفريني و خودنمايي را از آن از طريق نشست مزبور سلب كرد. قطعنامه ضعيف و تكراري گردهمايي كه در 

  حقيقت دربرگيرنده جمع بندي و نتايج آن است، سياه بر سفيد اين واقعيت را مكتوب كرده است. 
با اين همه اگرچه نشست تهران نتيجه اي در بر نداشت و در باره مُهمترين مسائل مربوط به افغانستان به پُرسشي پاسُخ 

  نداد، اما دو نُكته را روشن كرد:
ليحاتي رژيم واليت فقيه روي طالبان و مُحاسبات خوش بينانه آن درباره افزايش نُفوذ نخُست، سرمايه گذاري مالي و تس

خود در افعانستان پس از قُدرت گيري اين همريش بُنيادگرا، بي ثمر مانده است. ج.ا نه تنها سودي از خُروج آمريكا از اين 
شترك روبرو گرديده. آنچه كه طالبان را به سطح كشور نبرده، بلكه با يك تهديد امنيتي به گُستره هزار كيلومتر مرز مُ

فراز مي دهد، تواناييهاي اين گُروه به خودي خود نيست، بلكه هراس واقعي حاكمان ايران از  "نظام"تهديد براي امنيت 
ا و بخش بُزُرگي از جمعيت سُني داخل مرز است كه آنها را تحت تبعيض شديد ديني و اقتصادي قرار داده و با خواسته ه

اعتراضهاي شان به بي رحمانه ترين و خشن ترين شكل روبرو مي شود. سياست غيرانساني حاكميت شرايطي انفجاري را 
  پديد آورده كه به بهانه زيادي براي شُعله ور شدن نياز ندارد. 

حساب دست و دل سپس، دستگاه حاكم روي اين نشست به عُنوان صحنه اي براي ُمعرفي خود به عُنوان بازيگر منطقه اي 
جُز جنگهاي باتالق شده، خسارات كالن و  "نظام"تاكنون براي  "قُدرت منطقه اي"بازانه اي گشوده بود. در حاليكه ادعاي 

طرد و انزواي بين المللي ثمري نداشته، دستگاه حاكم بُحران افغانستان را يك فُرصت گرانبها به منظور ايجاد فاكت براي 
نشاندن آن پنداشته بود. اما آرايش سياسي شكل گرفته گرد اين نشست بار ديگر و به گونه زنده و ادعاي خود و به كُرسي 

مُستند نشان داد كه توهُمات آقاي خامنه اي و همدستانش تا چه اندازه بيگانه از موقعيت عيني ج.ا و واقعيت پيرامون آن 
 پ بازي قُدرتهاي جهاني بدل و مردُم را به فالكت كشانده اند. است و چگونه آنها براي اين پندار كج و بيهوده كشور را به تو
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  صافي گُلپايگاني؛ آغاز ماجرا
   امان منصور

 آبان  ١٤آدينه خبر...  يفراسو

به موُازات كورس خطرناك آقاي خامنه اي و همدستان نظامي و امنيتي اش در بُحران هسته اي، شكاف در حاكميت ج.ا بر 
ا انتقاد بي پيشينه آيت اهللا صافي گُلپايگاني، يك مُالي بانُفوذ از اين رويكرد، جبهه بنديهاي داخلي سر آن ژرفش مي يابد. ب

ابراز نگراني كرده  "وضعيت اقتصادي و مُشكالت مردُم"گرد سياست خارجي به جُنبش درآمده و فشُرده تر گرديده. وي از 
  شده است.  "رهاقهر با بسياري از كشو"و در مقام راه حل، خواهان پايان 

هر سه محور نقد آقاي صافي گُلپايگاني، حساس ترين نُقاط ضعف باند 
حاكم را هدف گرفته و هنگامي ابراز مي شود كه باند ياد شده به شدت 
زير فشارهاي داخلي و خارجي قرار دارد. او به اين ترتيب به چالشي كه 

قي بر آن آقاي خامنه اي گمان مي كرد با يكدست سازي قُدرت حُقو
چيره شده، جان تازه اي بخشيده كه به گونه بالقوه مي تواند سرفصل 

تازه اي براي آن بگشايد. از اين رو، شگفت آور نيست كه ابواب جمعي وي به منظور خفه كردن بحث در ابتداي شكل 
  شدن سر كالف شوند. گيري، با دستپاچگي به آيت اهللا مُنتقد هُجوم برده و تالش كردند با بستن فضا، مانع باز 

بيش از آنكه بيانگر سُلطه بر شرايط و اقتدار باشد، از  "خودي"حمله همه جانبه سُخنگويان غير رسمي باند حاكم به مرجع 
جايگاه به شدت آسيب پذيري حكايت مي كند كه حتي اشاره ضمني به تَرَكهايش موجوديت آن را به خطر مي اندازد. 

منه اي و همدستانش با قطع عُضو سرهم بندي كرده اند، در مُحاصره اعتراضها و خيزشهاي سازواره لرزاني كه آقاي خا
  اجتماعي، بُحران خارجي و ورشكستگي اقتصادي، تاب ايستادگي در برابر حتي يك نسيم مُاليم از جانب مُوافق را نيز ندارد.

جاي داده و  "استقالل حوزه"را در طبقه بندي  جالب اينجاست كه جناحهاي رقيب باند ولي فقيه، انتقاد آيت اهللا صافي
حمالت به آن را يورش به چنين امري مي دانند. واقعيت اما اين است كه آيت اهللا صافي هرگز مُستقل نبوده و يكي از 
مُروجان و مُجريان با سابقه دولت ديني به شُمار مي آيد. او از جُمله مراجع حُكومتي است كه تالش مي كنند حوزه و 

  در آورند.  "نظام اسالمي"مراكز ديني را يكسره به خدمت 
پايه واقعي ندارد. آقاي صافي گُلپايگاني از سركوب مردُم مُعترض در  "مُشكالت مردُم"به همين گونه ابراز نگراني او براي 

ه خيابان آمدند و به خود ب "مُشكالت"براي ابراز  ٩٨و آبان  ٩٦در دي  "مردُم"حمايت كرد و زماني كه  ٨٩و  ٨٨سالهاي 
مانند فساد  "مُشكالت مردُم"خون كشيده شدند، واكُنش جُز سُكوت رضايت آميز نداشت. آقاي صافي با ديگر عوامل موثر 

آنها به سُخن درنمي  "نقد"حُكومتي، غارت ثروت و داراييهاي ملي، بي لياقتي حاكمان و استبداد ديني مُشكلي ندارد و در 
مي بيند و از طرف  "پايين"را در خطر از  "نظام اسالمي"ارجي باند حاكم زاويه دارد، چون از يكطرف آيد. او با سياست خ

  مي داند.  "باال"ديگر آن را اهرُم انحصارگري رُقبا در 
ابتكار سياسي آقاي صافي در چارچوب رقابت باندهاي حُكومتي قرار دارد و نه بيشتر! اقدام پُرسروصداي او نخُستين نشانه 
جدي از تحرُك جناح ميانه حُكومت است كه تشديد بُحران خارجي و ناتواني گُماشتگان آقاي خامنه اي در مُديريت 
پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن را فُرصتي براي تجديد سازمان ارزيابي مي كند. آقاي صافي تنها سُخنگوي اين جناح در 

نكه دايره سركوب جناح رقيب به حمالت رسانه اي محدود نخواهد شد. روزها و ماه هاي آينده باقي نخواهد ماند، همچنا
تركيب اين دو فاكتور و تراكُم مُشكالت حل نشده داخلي و خارجي، پايه لرزاني كه رژيم واليت فقيه روي آن كِز كرده را 

  سُست تر مي كند.  
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  قدس در عراق يستيسپاه ترور يهاييادامه ماجراجو
  زينت ميرهاشمي

 آبان ١٧خبر ... دوشنبه  يفراسو

آبان را بايد ادامه سلسله ترورهاي فعاالن مدني و مخالفان نفوذ  ١٧ترور ناموفق نخست وزير عراق در بامداد روز يكشنبه 
  رژيم واليت فقيه در عراق توسط تروريستهاي حشدالشعبي و الكتائب و.... دانست.

ليل پيش از اين و در رابطه با ترورها، حكومت عراق به د
ساختار فاسد و نفوذ عناصر وابسته به جمهوري اسالمي، 
ناتوان در مهار و حسابرسي از آمران و عامالن آن بوده 
است. عراق تبديل به جوالنگاه سپاه تروريستي قدس، 

رژيم ايران شده » عمق استراتژيك«براي حفظ امنيت 
است. اين موقعيت براي حاكمان ايران از همان هنگام كه 

به عراق تجاوز و آن را اشغال نمود به وجود آمده آمريكا 
است. چينش قدرت سياسي در عراق با نقش پر رنگ 
وابستگان به رژيم ايران از جمله كاركرد سپاه تروريستي 
قدس به سركردگي حاج قاسم سليماني و بعد آن پاسدار 

  قاآني است. 
حركتهاي اعتراضي گسترده مردم در شهرهاي مختلف 

زدن بنرهاي جمهوري اسالمي و عكسهاي عراق و آتش 
خامنه اي و قاسم سليماني، توسط مزدوران سپاه قدس و 
البته با سكوت دولت عراق، سركوب شده است. با خارج 
شدن آمريكا از عراق، اين فرصت براي رژيم ايجاد خواهد 
شد كه نقش هژموني خود را با سركوب انقالب عراق 

  راي ترور الكاظمي، به منظور برهم زدن نتيجه انتخابات عراق است. تثبيت كند. بر اين منظر تالش ب
رژيم را روشن تر كرده است. بي دليل نيست كه انعكاس خبر » عمق استراتژيك«نتيجه انتخابات در عراق افق شكست 

ران رژيم به حمله پهپادي به اقامتگاه الكاظمي با نشانه گرفتن به سمت گروههاي حشدالشعبي همراه است. واكنشهاي س
اين ترور، حرفهاي تكراري و نخ نما شده اي است كه كسي را نمي تواند فريب دهد. در شرايطي كه اين ترور، با موجي از 

تصميم » اتاقهاي فكر خارجي«كه در » فتنه جديد«محكوميت جهاني مواجه شده است؛ گفته پاسدار شمخاني مبني بر 
  رژيم واليت فقيه است. گيري شده در حد يك گفتار سخيف به سبك 

ناآمني و ترور در كشور همسايه عراق كه رژيم واليت فقيه يكي از بازيگران اصلي آن است به ضرر مردم ايران و عراق است. 
سياستهاي تروريستي و ماجراجويانه رژيم در اين كشور تا كنون بار زيادي بر دوش مردم ايران گذاشته است. صلح و 

  با كشورهاي همسايه به زيان رژيم حاكم بر ايران و به نفع مردم ايران است. همزيستي مسالمت آميز 
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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 جنبش دادخواهي در پيكار با رژيم واليت فقيه

 زينت ميرهاشمي 

 شهريور ١٩فراسوي خبر ... چهارشنبه 

قوق بشر در دعوت محسني اژه اي بدنام و پرسابقه در جنايت و سركوب و رئيس دستگاه فاسد قضائيه، براي رعايت ح
ّآبان گفت:  ١٨كشورهاي ديگر، بيش از اينكه مايه تمسخر باشد، باعث افزايش تنفر است. محسني اژه اي در روز سه شنبه 

هاي سياسي، از حقوق بشر دفاع كنيم...امروز دستگاه بياييد دست در دست هم با ديپلماسي قضايي بي تاثير از رفتار«
هاي جهان در جهت مبارزه با همه مصاديق ظلم و تعدي ا دستگاههاي قضايي كشورقضايي آغوش خود را براي همكاري ب

مدعيان نبايد حقوق بشر را «وزير كشور هم در سخن پراكني اش در روز سه شنبه گفت: » به حقوق بشر باز كرده است.
 » ناديده بگيرند.

البته كه مخاطبان مجريان نقض حقوق 
با  بشر، مردمان ايران زمين نيستند كه

گوشت و پوست شان، داغ و درفش 
ديكتاتوري واليت فقيه را تجربه كرده 
اند. مخاطب موعظه كنندگان، افكار بين 
المللي و مدافعان حقوق بشر و ساده 
سازي سركوب و جنايتهاي ضد حقوق 

 بشري شان است.

شادمانه بايد گفت گامهاي جنبش 
هاي حقوق بشري در مناسبات بين المللي، با همه دشواريهايش دادخواهي باوجود مسلط بودن منافع اقتصادي بر ارزش

استوار به پيش مي رود. دادگاه حميد نوري (عباسي) به اتهام شركت در قتل عام هزاران انسان كه جرم شان مقاومت در 
ايي از واقعيتهاي برابر استبداد و دفاع از آرمانهاي شان بود، همچنان جريان دارد. برگزاري اين دادگاه و مطرح شدن بخشه

، آغازي بسيار با اهميت و سرمايه اي با ارزش در جنبش دادخواهي براي ادامه دادگاهي كردن همه آمران ٦٧قتل عام سال 
 و ديگر موارد نقض حقوق بشر خواهد بود.  ٦٧و عامالن كشتار جمعي تابستان سال 

است به مدت دو هفته در آلباني برگزار شود. رژيم  برگزاري دادگاه فوق كه در سوئد تاكنون جريان داشته است؛ قرار
باوجود استفاده از اهرمهاي فشار، گروگان گيري و باج گيري تاكنون نتوانسته است از روند رو به پيش دادگاه جلوگيري 

مدافع كند. همزمان با جريان دادگاه حميد نوري، فعاليتهاي گسترده اي از طرف سازمان مجاهدين خلق ايران و نيروهاي 
 حقوق بشر براي ارسال پرونده هاي جنايت ابراهيم رئيسي به سازمان ملل انجام شده است. 

نفر از جوانان، دستگيري هزاران نفر از تظاهر كنندگان، دادگاهي بين  ١٥٠٠و كشتار  ٩٨در سالگرد قيام خونين آبان 
د. در اين دادگاه در مورد جرايم پايوران رژِم به طور آبان در لندن برگزار شو ١٩المللي مردمي قرار است در روز چهارشنبه 

 عام و علي خامنه اي و ابراهيم رئيسي به طور خاص تحقيق و بررسي مي شود. 

نبرد بين جنبش دادخواهي و پايوران رژيم واليت فقيه كه همچنان به سركوب مشغول هستند، نبردي دشوار اما با افقي 
آبان به درستي شعار مي  ١٨هان در حركت اعتراضي گسترده خود در روز سه شنبه اميدوار كننده است. كشاورزان اصف

 ...»فكر نكن تا ابد مي موني «دادند: 
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  حذف يارانه ارزي؛ رسميت يابي يك كالن غارت
   امان منصور

  آبان  ٢١آدينه خبر...  يفراسو
 ٤٢٠٠ارز "كالني هستند كه زير پوشش  حاكمان ورشكسته ج.ا در حال رسميت بخشيدن و صورت قانوني دادن به غارت

جريان دارد. دولت برگُمارده آقاي خامنه اي با همدستي مجلس مُالها در حال حذف يارانه ارزي براي كاالهاي  "توماني
اساسي هستند. اين يك نشانه آشكار از خيز حاكميت براي دست درازي عُريان تر و وحشيانه تر به سُفره مردُم و توسُل به 

  اي افسارگُسيخته تر براي تامين هزينه شرارتهاي خارجي، سركوب و فساد سيستمي است. روشه
واردات كاالهاي "اين يك راز سرگشوده است كه مردُم ايران تاكُنون سهم اندكي از ميلياردها دُالري برده اند كه زير نام 

به افراد، شركتها و موسسات  "اساسي
از حُكومتي پرداخت شده. بخشي هنگُفتي 

اين مبلغ يا صرف سرمايه گذاري در خارج 
كشور و خريد مُستغالت در غرب و تُركيه 
شده يا سر از بازار سياه ارز و كاال درآورده 
است. فقط ميزان ناچيزي از آن به اندك 
كساني رسيده كه پس از ساعتها ايستادن 
در صف و تحمل تحقير اراذل حُكومتي 

كيفيت  مُوفق به دريافت كاالهاي اغلب بي
  با نرخ رسمي شده اند. 

جالب اينجاست كه يك استدالل محبوب دولت و مجلس برگُمارده براي اثبات ضرورت حذف يارانه ارزي، اشاره به همين 
چپاول و فسادي است كه خود آنها و همريشان شان در آن سهيم و بيشترين نفع برنده اش بوده اند. آقايان در گذشته بار 

  ه و به يغما مي بردند، اين بار به اسم پايان دادن به اين راهزني، شُتر و بار را يكجا مي برند. شُتر را خالي كرد
در حاليكه كمر جامعه زير بار سنگين ابتكار چپاولگرانه حذف يارانه هاي انرژي خم مانده، دستگاه حاكم وزنه سنگين تري 

ماشته ديگر آقاي خامنه اي، آقاي احمدي نژاد، زير عُنوان بر دوش آن مي گذارد. تاثيرات مُخرب آنچه كه به دست يك گُ
به اجرا درآمد، نه فقط آب، برق، بنزين، گازوييل و گاز، بلكه تمامي پهنه هاي فعاليت اقتصادي را در  "هدفمندي يارانه ها"

حتي بخشهايي از برگرفت تا به شكل بهمني سهمگين در بازار به حركت دربيايد و زير سنگيني خود معاش فرودستان و 
  طبقه مُتوسط را له كند. 

، رياكارانه به مردُم وعده جُبران مي دهد. امروز نيز توطئه براي به بُريدن نان مردُم ٦٧امروز نيز دولت آقاي رئيسي، قاتل 
 ستايو س يپزشك زاتيدارو و تجه ،يدام يها نهاده ،ياساس يطمئن كاالهامُ نيمات"زير يك اسم مُستعار و اين بار 

چيده مي شود. اين نام كشدار در حقيقت پالتفُرم بقاي يك رژيم فاسد  "ريپذ بياقشار آس شتياز مع تيحما يبرا يبرانجُ
  و درمانده است كه دندان نيش خود را براي مكيدن آخرين قطره هاي خون زندگي انساني تيز كرده است. 

نشانه گرفته كه بر سر سُفره خالي مي نشينند و نيازمنديهاي طرح ضدمردُمي رژيم واليت فقيه ميليونها خانواده اي را 
حياتي شان به كاالي لوكس و دست نيافتني تبديل شده. اين طرح اعالم جنگ عُريان بين خواسته ها و نيازهاي اقليت 

 د. حاكم با مُطالبات، حُقوق و آرزوهاي اكثريت جامعه است. مردُم مُتحد در چنين كشاكشي هرگز بازنده نيستن
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  معلمان و كشاورزان در كف خيابان، رئيس سرگرم دوره گردي
  زينت ميرهاشمي 

  آبان  ٢٣فراسوي خبر ... يكشنبه 
در هيات مرگ و  مسئوليتشرئيسي هنوز در موقعيت واگذار شده به او (رييس جمهور ولي فقيه) با  مي رسد كهبه نظر 

بايدهايي كه  دادن فرماننان مشغول دوره گرديهاي نمايشي و تقاوتي نگذاشته است. وي همچ، صدور فرمان حكم اعدام
  باقي مي ماند.  شسان همراهادوربينهاي عك تصويراعتبار آن در محدوده 

 ماهاز جمله وعده هاي رئيسي در سخن پراكني تلويزيوني خود در تير» متناسب سازي حقوق كاركنان نسبت با تورم«
آن، رويا نامگذاري مالي تامين به دليل ناروشن بودن منبع  از طرف خوديها زمانان هم ادعاي او دربود. بي اعتباري  ١٤٠٠

  شد.
 خروجي آنكه  دادهرسيدگي به خواست آنها  برايمجلس ارتجاع در برابر تداوم خشم لب ريز شده معلمان، وعده هايي 

قات و فن آوري مجلس ارتجاع در كف خيابان است. رئيس كميسيون آموزش، تحقي خشم معلمانفوران  مهار برايفقط 
رتبه بندي فرهنگيان به مجلس به  طرحارسال از گره زده و » هفته دفاع مقدس«با شهريور، خواست معلمان را  ٣١روز 

  كرد. تشكراز پاسدار قاليباف خبر داد و همزمان » خبر خوش«عنوان 
رتبه بندي معلمان را دليلي بر تصميم گيري  مهر افزايش بار مالي نظام ٢٨قاليباف مشهور به چپاولگر و قمه كش، در 

تا حاال  ٩٢مجدد در مجلس زيردستش اعالم كرد. اين در حالي است كه اليحه نظام رتبه بندي حرفه اي معلمان از سال 
» مغايرت با سياستهاي اقتصاد مقاومتي« در آن زماندر دست مجلس نشينان مفتخور مي چرخد. مخالفت مجلس نشينان 

  شد.اعالم 
دولت و باال  ايبار مالي بر ه شدنظاهرا پايه اساسي مخالفت پايوران رژيم با مطالبات عادالنه معلمان و بازنشستگان افزود

كه يكي از داليل مطرح شده در مخالفت با افزايش حقوق پايه كارگران در شوراي عالي كار و  تورم زايي. استرفتن تورم 
، ادعايي در ساده سازي و پوشاندن فساد همواره مطرح شدهبندي بودجه  همچنين براي حقوق كارمندان در تقسيم

 ٥٠ساختاري حكومت است. زيرا بنا به داده هاي آماري مزد كمترين بخش را در هزينه توليد دارد. بحران اقتصادي، تورم 
تصاد مقاومتي، يعني درصدي، كاهش ارزش پول و ... محصول سياستهاي ظالمانه رژيم به نام اقتصاد مقاومتي است. اق

  تحميل فقر و رياضت كشي به مردم به سود جاه طلبيهاي تروريستي رژيم در منطقه است. 
. عدم همخواني نداردمبارزه براي دستمزد عادالنه متناسب با نرخ تورم يك مبارزه جدي است كه با سياستهاي رژيم 

سقوط مرتب قدرت خريد، باعث فقيرتر شدن نيروهاي كار به تناسب مزد با نرخ تورم كه با توجه به نرخ ناپايدار تورم و 
  شمول معلمان و بازنشستگان شده است. 

استان با مطالبات مشخص،  ٢٩ ازشهر،  ٧٥آبان در  ٢٠در روز پنجشنبه فرهنگيان همايش اعتراضي گسترده و سراسري 
  با فقر تحميلي نشان داد.  مبارزهبار ديگرعزم آنها را در 

  و بر حق معلمان در قطعنامه تشكلهاي صنفي فرهنگيان به قرار زير است:  ادالنهعخواسته هاي 
حقوق هيات علمي  درصد ٨٠بندي  نظام رتبه آزادي معلمان زنداني/ آموزش رايگان و باكيفيت براي جوانان/ اجراي

وزشياران نهضت سواد همسانسازي حقوق بازنشستگان/ بستن پرونده هاي فعاالن صنفي/ مشكالت آم دانشگاهها/ اجراي
آموزي/ رسيدگي به مشكالت مربيان پيش دبستاني/ پاداش پايان خدمت بازنشستگان/ پرداخت حق التدريس معلمان/ 

واگذار كردن  /رسيدگي به مشكالت معلمان خريد خدمت/ بازگشت به كار معلمان اخراجي/ انتخاب وزير از ميان فرهنگيان
  .هامداران آن صندوقمديريت صندوق ذخيره فرهنگيان به س
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آيان، كشاورزان شرق و غرب اصفهان در ششمين روز اعتراض شبانه روزي خود، همراه با  ٢٢در رويدادي ديگر روز شنبه 
ي در بستر رودخانه خشك شده زاينده رود انجام دادند. خواست برحق كشاورزان حقآبه بزرگ ييمايراهپمردم اين شهر 

  است.
  رئيسي و حرف درماني او، براي حق زندگي و معيشت عادالنه خيابان را انتخاب كرده است. جامعه در مقابل دوره گردي

  
 

  ۶٧اتل قبارداری اجباری، حکم ضد بشری 
  زينت ميرهاشمي 

  آبان  ٢٦فراسوي خبر ... چهارشنبه 
ي قانون ارتجاعي و ، دستور اجرا٦٧آبان، رئيسي، عضو هيات مرگ و عضو هيات مرگ در قتل عام تابستان  ٢٤روز دوشنبه 

را به وزارت بهداشت و نهاد معاونت امور زنان و خانواده كه در » جواني جمعيت و خانواده«ضد بشري عليه زنان موسوم به 
مجلس ارتجاع تصويب شده، صادر كرد. بر اساس اين دستور زنان از امكانات بهداشتي براي جلوگيري از بارداري ناخواسته 

اين طرح زنان از امكانات علمي جهت تشخيص سالمتي جنين و بسياري موارد ديگر مربوط به محروم خواهند شد. با 
  سالمت محروم خواهند شد. 

مصوبه مجلس ارتجاع، قانوني كردن حكم حكومتي خامنه اي است كه دهها بار در اشكال مختلف مطرح كرده و تا كنون 
ده جامعه پزشكي و نهادهايي مانند سازمان بهزيستي، توسط عده اثرگذار نبوده است. قانون فوق باوجود مخالفتهاي گستر

  اي شكم سير و دزد مرتجع به تصويب رسيد. 
قانوني كردن حكم ضد بشري خامنه اي بعد از چهار دهه آنهم با اعمال محدوديتهاي ضد انساني، دقيقا نشانه شكست 

يدها و فرمانهاي خامنه اي از طرف مردم، يك دهن كجي و است. بي تاثيري با» رهبر«گفتمانهاي او در جايگاه ولي فقيه و 
تودهني به او است. بسته هاي حمايتي بي اعتبار در مورد تشويق به فرزندآوري هم سياستي ضد بشري و در جهت اهداف 

سموم و سياسي و ايدئولوژيك رژيم است. يك نمونه از آن دادن وامهاي بانكي براي تشويق به ازدواج همراه با تبليغات م
  مشمئز كننده چند همسري و كودك همسري از بلندگوهاي رسمي حكومتي است. 

در شرايط فقر و فالكت موجود كه مردم چشم اندازي به بهبود معيشت و كار نمي بينند، بدون شك چنين قوانين دستوري 
  بيشتري را دامن خواهد زد.  و اجباري به افزايش جمعيت سالم منجر نخواهد شد. بلكه بر عكس آسيبها و ناهنجاريهاي

رژيم به نيروي انساني براي پيشبرد اهداف ارتجاعي اش احتياج دارد. آمار باالي خارج شدن جوانان تحصيل كرده از ايران 
نشان دهنده اينست كه رژيم برايش جوانان مهم نيستند بلكه لمپن بسيجيها و پاسداران مهم هستند. نه دانشگاه بلكه 

و حوزه هاي توليد و صدور طالب و مداح اهميت دارد. بر اساس قانون فوق و ممنوعيتهاي موجود در آن حوزه علميه قم 
  حتا براي رژيم مهم نيست كه نوزاد معلول باشد. يعني حتا به معلوالن در آينده احتياج دارد. 
خانه ها، گسترش بازار قاچاق  خروجي چنين قوانين ارتجاعي، رواج دوباره سقط جنين مخفيانه و غير بهداشتي در پستوي

و سياه داروهاي ضد بارداري و وسايل ديگر جلوگيري است. رونق بازارهاي سياه و قاچاقچي هايي كه بند نافشان به 
  حكومت وصل است.

تمامي شگردهاي رژيم براي بردن زنان به پستوي خانه و آشپزخانه؛ تبديل زنان به ماشين توليد فرزند و گرفتن اختيار 
دهه به شكست خورده است. بر اين منظر اين قانون هم مانند همه حكمهاي حكومتي  ٤ن بر بدن خودشان طي بيش از زنا

  ديگر به دليل روانشناسي عدم اعتماد به حكومت، با مقاومت زنان روبرو خواهد شد. 
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  "فاميل ساالري"ماله كشي ناشيانه خامنه اي بر رُسوايي 

   امان منصور
 آبان  ٢٨آدينه خبر...  يفراسو

در دولت برگُزيده آقاي خامنه اي دوره اوج خود را تجربه مي كند، وي با  "فاميل ساالري"دُرُست در همان هنگامي كه 
 "موهبت نُخبگي"ناميده شدند و لفاظي پيرامون  "نُخبگان و استعدادهاي برتر"ترتيب دادن نمايشي با شركت عده اي كه 

  ه بكشد.  تالش كرده بر اين افتضاح مال
ابتكار تبليغاتي رهبر باند حاكم واكُنش به دافعه گُسترده اي است كه انتصابات شرم آور در دولت جاگذاري شده او در 
سطح جامعه دامن زده است. كج سليقگي آشكاري كه در انتخاب اين شيوه براي ماله كشي به چشم مي خورد، نشان از 

پدرخوانده و دولت در پناهش وارد مي شود. آقاي خامنه اي با روضه خواني روز  فشاري دارد كه از جانب جامعه مُعترض بر
چهارشنبه خود، پوسته طبل خالي اش را كنار زد و فُرصت بي همتايي براي نمايش دغل بازي و تضاد بين ادعاها و عمل 

  خود فراهم آورد. 
ر و افكار عُمومي خيمه زده، يك جلوه بيروني ديگر بر فضاي سياسي كشو "فاميل ساالري در دولت"آنچه كه امروز زير نام 

از فساد قُدرت است كه به هر ميزان از جا اُفتادگي، مرزهاي بيشتري را پُشت سر مي گذارد. به راستي نيز اين پديده كشف 
تا پيش از كه  "فاميل ساالري"، نيست. دستاورد دولت او در اين زمينه آن است كه به پديده ٦٧دولت آقاي رئيسي، قاتل 

  اين در سايه حيات داشت، رسميت بخشيده و به آن بُعد فراگيرتري داده است. 
تازه ترين بوق وُرود رژيم واليت فقيه به اين مرحله از پوسيدگي، با مُعرفي يك خويشاوند شهردار رانتي تهران به عُنوان 

برادر داماد مقام مزبور است، ويژگي ديگري كه وزير آموزش و پرورش به صدا در آمد. آقاي مسعود فياضي به جُز اينكه 
  نشاندن او را بر اين پُست ُمدلل كند نداشت. هُنر خود آقاي زاكاني نيز پادويي در بيت آخوند خامنه اي است. 

اي اگرچه مجلس مُالها صالحيت برادر داماد را تاييد نكرد، اما اين راي در برخورد به رويه فاسدي كه بر انتصابات دستگاه ه
حُكومتي حاكم است، همان ارزش و تاثيري را دارد كه نُخبه ستايي آقاي خامنه اي! رژيم واليت فقيه در سازماندهي 

، زيرساخت مافيا را نيز خانواده هاي مُختلفي تشكيل مي "نظام"تشكيالتي خود از اُلگوي مافيا پيروي مي كند. همچون 
بين آنها را تنظيم مي كند. در ساختار  "كسب و كار"د و توزيع منافع دهد كه يك رييس مُطلقه بر آنان فرمان مي ران

اعتماد صورت مي گيرد و به اين ترتيب وابستگيهاي قومي،  –هرمي برآمده از آن، چينش افراد بر مبناي دوگانه سووظن 
  د. خوني، فاميلي و دوستي به اصلي ترين معيارها براي به خدمت گرفتن يا ارتقاي افراد بدل مي شو

دستگاهي كه آقاي خامنه اي در راس آن قرار دارد، بر اساس همين مُدل سازمان يافته و در بخشهاي مالي، اقتصادي، 
از يكطرف و مُناسبات درهم تنيده آنها با  "رهبر"دولتي، نظامي، قضايي و اداري آن مُناسبات سركرده ها و سردسته ها با 

موهبت و "را  "نُخبگي"ف پُستها و شُغلها را روشن مي كند. پدرخوانده ج.ا كه اعضاي زيرمجموعه خود از طرف ديگر، تكلي
اش به جاي خود نقشه مي كشد و از روي جسد  "آقازاده"مي خواند، همان كسي است كه براي نشاندن  "نعمت الهي

  نزديكترين مُريدان و چاكران خود مي گذرد.            
اما آستين آقاي خامنه اي هم از ارايه شاهد زنده از مُناسبات فاسد نظامش خالي  اگر واليتعهدي هنوز موضوع روز نيست،

نمي توان نشانه گذاري كرد. اين فقط  "نظام"نيست. سير انحطاط رژيم او را در هيچ نُقطه اي بهتر از دولت سيزدهُم 
يزي را به جا مي گذارند، بلكه بيش از اعضاي دون مايه و پخمه آن نيستند كه استانداردهاي تازه اي از سفلگي و مردُم ست

آن دستگاه دولت و ابزار حُكمراني در مجموع است كه به اعماق تازه اي از سُقوط نقب زده است. آنسوي اين ايستگاه تباهي 
 اما خبري نيست، فقط سرنگوني به انتظار ايستاده.  
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  شكست حكومت در پس راندن مردم از خيابان
  زينت ميرهاشمي 

  آبان ٣٠خبر ... يكشنبه فراسوي 
آبان، همايش بزرگ و پُرشگوه مردم اصفهان در حمايت از كشاورزان، بار ديگر اين هشدار را براي خامنه  ٢٩در روز آدينه 

اي به روز كرد كه؛ مردم راه خيابان را براي گرفتن حق شان خوب آموخته اند. خيزش چندباره كشاورزان اصفهان باوجود 
) در ورزنه، نشان دهنده خودباوري در جنبش مطالبه گرانه ٩٦اسفند  ١٨پيمايي چند سال پيش آنها (سركوب خونين راه

شان است. در آن زمان رژيم 
كشاورزان و خانواده هاي شان را 
بي رحمانه سركوب كرد و اكنون 
اين رژيم است كه از همايش روز 
آدينه به وحشت افتاده و تالش 

را مي كند تا اين خيزش پُرتوان 
به سود خود مصادره كرده و از 
سرايت آن به ديگر شهرها 

  جلوگيري كند.
جان مايه شعارهاي اعتراضي 

كشاورزان در چندين ساله اخير، كانون فساد ساختاري در پروژه هاي اقتصادي سپاه پاسداران و مافياي آب و ... را به خوبي 
نمونه فوالد مباركه، در مركز كشور سبب آن شده كه سهم زاينده هدف قرار داده است. استقرار صنايع فوالد آب بَر، براي 

  روز و حقآبه كشاورزان هر روز بيش از روز پيش غارت شود. 
آبان در هراس از جاري شدن خشم مردم  ٢٩يحيي ابراهيمي مجلس نشين از سلسله و دلفان در لرستان روز شنبه 

تانيها كه بيشتر در حق شان اجحاف شده بايد تجمع كنند اما اين اگر بنا بر تجمع باشد لرس«اصفهان به لرستان گفت: 
به هيچ وجه از حق «... خوب و بد، با شگرد اين كه » بدعت«اين كوتوله سياسي در تشخيص » اصالً بدعت خوبي نيست.
خواست و  خود را براي برخورد با خيزش مردمي در لرستان آماده مي كند. همرديف شدن با» مردمم كوتاه نخواهم آمد

  نمايشي مضحك است. » از حقمان كوتاه نمي آييم«شعار مردمي 
، »خوب و بد«مصادره حركت اعتراضي كشاورزان با پخش قسمتهاي سانسور شده از تلويزيون حكومتي، تقسيم مردم به 

اصفهان و... را نبايد  اغتشاشگر و معترض؛ حركت مسالمت آميز و آشوبگرانه و يا عذر خواهي حقيرانه وزير نيرو از كشاورزان
در تغيير سياست رژيم در انعكاس خواسته هاي مردمي از بلندگوهاي حكومتي دانست. جعل واقعيت، تاريخ سازي 
حكومتي، توليد كالن فيلمهاي هاليوودي با سناريوهاي جعلي از اعتراضهاي خياباني، شيوه كهنه و نخ نما شده نهادهاي 

  ين گفتمان است كه البته هيچ خريداري ندارد. امنيتي حكومت براي جاانداختن هم
است. همزمان با برگزاري  ٩٨با جَعل حقايق قيام خونين آبان » مستند«يكي از توليدات اخير حكومت، ساخت سريالي 

در بريتانيا و جريان داشتن دادگاه حميد نوري در استكهلم و آلباني ، بالنده شدن جنبش  ٩٨دادگاه مردمي آبان 
نانخور حكومت، » امت«و گردهمائيهاي دادخواهانه مادرانه و... اين گونه سناريوسازي، دقيقا براي حفظ روحيه  دادخواهي

نفر  ١٥٠٠رسميت دادن به گفتار لمپني حكومتي در مورد قيام گران آبان و در نهايت برداشتن مسئوليت كشتار دستكم 
  از دوش خامنه اي است. زهي خيال باطل  ٩٨در آيان 

پاسخ مادران شهداي آبان به آخوند نوروزي، كه با قلدري خود را از قاتالن جوانان قيام آبان معرفي كرد، را به رهبر  بايد
 ».  از النه ات بيا بيرون، محاكمه ات با ما« معظم جنايتكاران يادآوري كرد:
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  ادواره شهيدان فدايي ي
 رفيق محسن مدير شانه چي

 يميگردآوري و تنظيم: امير ابراه

فدايي شهيد رفيق محسن مدير شانه چي در يك خانواده مذهبي و ملي معروف در مشهد 
متولد شد. خانواده اين رفيق از مشهد به تهران مهاجرت كردند. پدر زنده ياد محسن، سابقه 
همراهي با جبهه ملي و نهضت آزادي داشت و با افراد شناخته شده مثل آقايان طالقاني و 

و بسياري ديگر آشنايي داشت و پس از انقالب يك عضو موثر دفتر آقاي  تيمحمد تقي شريع
در چنين محيطي همه فرزندان خانواده شانه چي با فعاليت سياسي رشد كرده  طالقاني شد.

هر چهار فرزند آقاي محمد شانه چي، محسن، فاطمه (زهره)، حسين و زهرا  و آشنا شدند. 
  الت به شهادت رسيدند. (شهره) در مبارزه براي ازادي و عد

رفيق زهره، دانشجوي سال دوم دانشكده حقوق، عضو سازمان چريك هاي فدائي خلق ايران 
  در درگيري با نيروهاي سركوبگر شاه به شهادت رسيد. ١٣٥٥بود و در ارديبهشت سال 

 ١٣٦٠كه در آبان سال حسين، دانشجوي سال دوم علوم آزمايشگاهي و پتروشيمي و عضو چريكهاي فدايي خلق بود  رفيق
  در حمله به خانه اش به شهادت رسيد.

پس از چند ماه  ١٣٦٠دي سال  ١٦شهره، دانشجوي سال اول علوم رياضي، عضو سازمان راه كارگر بود كه در  رفيق
  شكنجه اعدام شد.

 ١٣٤٧لين بار در سال او او مجسن بزرگترين فرزند خانواده، فارغ التحصيل و دانش آموخته رشته علوم آزمايشگاهي بود.
در سازمان  ١٣٥٠ك سال حبس محكوم شد. پس از آزادي در ارتباط با رفقايي قرار گرفت از سال يبازداشت و به 

در اين ارتباط دستگير و اين بار به پنج سال  ١٣٥٠چريكهاي فدايي خلق ايران فعاليت مي كردند. رفيق محسن در سال 
و در اوج جنبش مردمي  ١٣٥٧پنج سال از زندان آزاد نشد و سرانجام در سال حبس محكوم شد. او بعد از سپري شدن 

آزاد شد و بالفاطله در ارتباط با سازمان قرار گرفت و در فعاليتهاي علني روزهاي قبل از انقالب نقش ارزنده اي داشت. 
لي داشت. محسن يكي از بود و در بازسازي تشكالت نقش فعا "اقليت"رفيق محسن در انشعاب بزرگ سازمان در بخش 

سه عضو هيات رئيسه كنگره اول سچخفا بود.  رفيق محسن مدير شانه چي پس از كنگره به علت شناسايي خودرو اش، در 
  مورد تعقيب قرار مي گيرد و طي درگيري با پاسداران به شهادت مي رسد. ١٣٦٠آذر  ٩روز 

  نام و يادشان ماندگار.
  

  چريکهای فدايی خلق ايران سازمان هایآدرس
  ی اينترنتدر شبکه جهان

تحليل مسائل روز، ، راديو پيشگام و فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق
   ن و جهانرويدادهای روز ايراو  ديدگاهها

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  شهداي فدايي آذر ماه
زهرا  -كچه همداني ينابوالقاسم  - پرويز نصير مسلم  - اسداهللا بشردوست  ايي:رفقاي فد

رضا  محمد –علي عبدالعلي زاده  -  مزكوشي پور رضا بهاري علي –آقانبي قلهكي 
 حميد -  ناهيد ملك محمدي  – چايچي (كارورديان) ارورديانترضا  غالم –شهنواز 

 - حسين تدريسي  - بهروز بهروزنيا  - احمد اقدسي  - مختار قلعه ويسي  -رضا سعادتي 
 - محمدعلي پاويار  - محسن مدير شانه چي  – حسني (قارنه) قرني – ييفرهود روا

نسرين  –بيژن حوايي  - توكل اسديان   - حميد اشراق  -رشيد حسني بزرگ اباد 
(ارژنگ) خسرو  - جالل پورجعفري آزاد  -محمد پور دهكردي (ناهيد محمدي) 

 - پيام هنريار  -  محمد حسين معيني -علي رضا نعمتي  – ميحسين غال - دستاران 
 - علي مرادي  –مسعود فرخي پور  - مجتبي تابا  - احمد طهماسبي  - كاميار كريمي 
آنا گلدي گوكالني  –عبدالكريم اجيرايي  –ري صحت غابوالقاسم اص –مجتبي شادمان  -سعيد سليماني  –هوشنگ كياني 

 –وحيد پيروزنيا  - اريهنر ممايپ - آذر لطيفي  - حسن زكي زاده  -رحيم تشكري  -واني حسن توكلي د –مسعود صارمي  -
در مبارزه عليه ديكتاتوريهاي شاه و واليت فقيه به رحمت طالب نژاد و.....  -همايون پريزاده  -سيد كاظم شهيدي ثالث 

  شهادت رسيدند.
  

  نبرد خلق
  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان

  يرهاشميم نتي: زريسردب
  يرهاشميم نتيز ،: منصور امانرانيدب اتيه

  سامع يمهد ،يرهاشميم نتيمنصور امان، ز: هيريتحر اتيه
 هايائينژآد، فتح اهللا ك يكامران عالم ،ياسد طاهر قره،يبا سيفرنگ ،يبرهان دي:امهينشر همكاران
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