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  مردم در فالکت، پروژه هسته ای و موشکی در رونق
  مهدي سامع

  
يك سال از آشكار شدن اولين نشانه هاي ويروس كرونا در چين گذشت. در اين يك سال شاهد تحوالت گوناگوني بوده ايم 

يرفته اند. اولين چالشها با كمبود شديد ماسك، ژل و الكل ضدعفوني كه به طور مستقيم از اين ويروس كشنده تاثير پذ
كننده، دستگاههاي اكسيژن، تخت خالي در بيمارستانها، كادر درماني و به ويژه پرستاران خود را نشان داد. خصوصي 

ي برمال شد كه برخي ن به شكلاسازي و اخراج كادر درماني، الغر كردن بيمارستانها و همزمان فَربه شدن جيب سرمايه دار
از مدافعان سرمايه داري نه از سر صداقت كه براي عوامفريبي وضع موجود را مورد انتقاد قراردادند. در ميان تالشهاي بي 
وقفه كادر درماني و به خصوص پرستاران، با هزينه هاي جاني زياد، جلوه با شكوهي از مسئوليت پذيري را به نمايش 

 گذاشت.
را انتخاب كردند و تعداد » ايمني گله اي«اين مهمان ناخوانده دو راهكار در پيش گرفتند. برخي راه  دولتها در برابر

بيشتري به راهكار قرنطينه متوسل شدند. در مورد قرنطينه برخي از دولتها نه به طور كامل كه به طور نسبي حاضر شدند 
زند، به شكلي رفتار كردند كه با ايمني گله اي تفاوت هزينه آن را بپردازند و برخي ديگر براي آن كه هزينه نپردا

   چشمگيري نداشت.
اما جامعه بشري نمي توانست در مقابل 
اين كرونا تسليم شود. تالش شركتهاي 
دارويي براي ساخت واكس كرونا، 
هرچند با منفعت طلبي همراه است، 
 نور غلبه بر كرونا را در انتهاي تونل
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با تسلط استبداد ديني  اما در كشور ما

و حكومتي فاسد، غارتگر و ضد بشري، 
همه پارامترهاي منفي در مبارزه با 
كرونا كه در سراسر جهان وجود داشته 
و دارد، يك جا جمع شده است. 
حكومت در ابتدا آگاهانه پنهانكاري كرد 

طشت رسوايي «و دروغ گفت و وقتي 
و موجب رسوايي » اش از بام افتاد

هكار شد، ناچار شد اعتراف حاكمان تب
وارد ايران شده است. در آن زمان هم با وجود توصيه هاي زياد، قُم قرنطينه  ١٣٩٨كند كه ويروس كرونا زودتر از بهمن 

نشد و به سرعت ويروس در سراسر ايران پخش شد و كارگزاران نظام با به هم بافتن مشتي اراجيف از مهار اين ويروس دَم 
ويروس تمام مي شود و خامنه اي گفت اين ويروس چندان مشكل بزرگي نيست و مهمتر از » شنبه«ت زدند. روحاني گف

اتفاقي داره ميفته كه در حد يك معجزه است. در آينده نزديك «همه حرفهاي نمكي، وزير بهداشت بود كه گفت: 
خواهدشد ترديد ندارم، اروپاييها مي دستاوردي براي جمهوري اسالمي اعالم خواهد شد كه درعرصه بين المللي رتبه اول 

نتيجه جمع و جور » و جور كرديد. جمع  خواستند ازتجربيات ما استفاده كنند كه شما چه كرديد كه اين موج سهمگين رو
  پرستار از كرونا جان باخته اند. ٣٠كردن اين آقايان در يك قلم تنها در ماه آبان دستكم 
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كه از ابتدا به طور كامل قرنطينه شد، در عمل و بدون اين كه اعالم كند سياست  رژيم ايران و به ويژه شخص خامنه اي
عليه قيام مردم دانست به همان گونه كه خميني جنگ را » فرصت«ايمني گله اي را در پيش گرفت. خامنه اي كرونا را 

ارت اعالم نظرش را ندارد، اعالم كرد. تنها تفاوت خامنه اي با خميني در اين است كه ولي فقيه كنوني جس» نعمت«
  هرچند در عمل سياست رها كردن مردم در دام ويروس كامالً آشكار شده است.

يكي از تبهكاريهاي حاكميت اين است كه منابع غارت شده از مردم را براي غلبه بر كرونا هزينه نكرده و عوامفريبي اش 
وي خود نمي آورد كه چالشهاي بانكي رژيم با بانكهاي اعالم مي كند. به ر» تحريم«اين است كه علت كمبود دارو را 

شده ناست و مهمتر آن كه دارو هرگز تحريم » اف. آ. تي. اف«خارجي نه به علت تحريم، كه در اساس به خاطر نپذيرفتن 
 است. جاي تاسف است كه حتي بر اساس آمار رسمي ايران يكي از ده كشور اول ليست از نظر قربانيان است. برخي از

كارگزاران نظام اعتراف كرده اند كه آمار واقعي سه تا چهار برابر آمار رسمي است. از اين كه بگذريم، چهره ضد انساني 
ماه به بخشي از مردم است. اين سياست  ٤هزار تومان در  ١٢٠سران رژيم با تصميم دادن كاالهاي مورد نياز به اندازه 

  به سخره گرفتن حق خواهي مردم ايران است. شيادانه توهين آشكار به كرامت انسانها و
فرزند را در بندرعباس تخريب مي كنند، انتظار اين كه  ٥زن سرپرست خانواده با  ٣وقتي مزدوران رژيم آلونك فقيرانه 

ام كارگزاران نظام اموال غارت شده از مردم را در شرايط همه گيري كرونا براي مردم هزينه كنند، انتطاري بيهوده است. كد
انسان با وجداني مي تواند فيلم التماس دو زن براي جلوگيري از تخريب آلونك شان را ببيند و بر خود نلرزد. كدام انسان با 

را بشنود و برانگيخته و خشمگين » تو را خدا نكن«شرافتي مي تواند صداي كودكي همراه با گريه كه به ماموران مي گويد 
  نشود.

ه از كمبود به خاطر تحريم حرف مي زنند و البد يك آلونك چند متري هم به خاطر تحريم باندهاي درون حكومت هموار
انسان دردمند و تهيدست سرگردان شوند. اگر مشكالت روزمره مردم به تحريم ربط دارد، مخارج كالن  ٥بايد ويران شود و 

  مي شود.هسته اي و موشكي از كجا تامين مي شود و چرا اين منابع براي مردم هزينه ن
كه رژيم  داده گزارش اتمي آژانس تازه گزارش از اي نسخه به استناد با امسال آبان ٢١ خبرگزاري رويترز در روز چهارشنبه

اي نطنز نصب كرده است.  را در زير زمين در تاسيسات هسته IR-2m ايران نخستين آبشار سانتريفيوژهاي پيشرفته
فه موشك سازي به اضافه تامين مالي حزب اهللا، حوثيها و دارو دسته جنايتكار هزينه ساخت تاسيسات زير زميني به اضا

حشد الشعبي از كجا تامين مي شود و چرا اين منابع براي مردم هزينه نمي شوند؟ و چرا اگر ريگي به كفش نداريد به طور 
  المللي انرژي اتمي تعامل نمي كنيد؟شفاف و واضح با آژانس بين 

 اطالعات تاكنون اسالمي جمهوري كه؛ كرد اعالم آبان ٢٨ چهارشنبه روز در اتمي، انرژي الملليبين آژانس مديركل
اورانيوم كشف شده در دو سايت خود ارائه نداده است. مي دانيم كه پنهانكاريهاي رژيم براي آن  ذرات آثار درباره معتبري

ما هزينه اين سياست ويرانگر را مردم ايران با است كه تالش براي ساخت بمب هسته اي و كاهك اتمي روشن نشود. ا
پوست و گوشت و استخوان خود مي پردازند. واقعيت اين است كه هزينه رسيدگي به جامعه در شرايط كرونايي چند ده بار 
كمتر از پولي است كه واليت خامنه اي طي چند دهه گذشته صرف پروژه هسته اي، موشك سازي و صدور ترور و 

  كرده است.بنيادگرايي 
مردم را با كمتر از پنج دالر در ماه تحقير مي كنند و كارخانه هسته اي و موشك سازي با وجود تحريم به كار خود ادامه 

  مي دهد. نتيجه اين سياست ويراني كشور و فالكت مردمي است كه نظام فاسدان و تبهكاران را بر نمي تابند.
  
  

  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب يستبدادا ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يما ب«
 »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريمرگ بر د«
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  ج.ا "انتخاب"انتخابات آمريكا و 
 منصور امان

 
ه پيروزي نامزد دموكراتها در انتخابات رياست جمهوري آمريكا، آقاي جو بايدن، به گمانه زنيها و فرضيه بافي پيرامون آيند

رژيم ج.ا و سياستهاي آن جان تازه اي بخشيده است. تنها نُكته روشن در پُرسشها و ابهاماتي كه در اين باره مطرح مي 
است.  "شيطان بزرگ"شود، اثبات دوباره واقعيت وابستگي سياست و اقتصاد رژيم واليت فقيه به سمتگيري و مذاق 

در آمريكا، در تب و تاب آن مي سوختند، اينك به كُلي صحنه سازي را  حاكمان ج.ا كه از ماهها پيش از برگزاري انتخابات
كنار گذاشته و خودرو از نفس افتاده نظام را با فرمان تحوالت انتخاباتي آمريكا به جلو مي رانند. باندهاي حُكومتي جدال 

تا تركيب دستگاه قُدرت و سختي را با مركزيت رويكرد آتي آمريكا آغاز كرده اند كه ميدان آن از سياستهاي جاري 
مسووالن اش را در بر مي گيرد. دامنه تاثيرگذاري تحوالت داخلي آمريكا بر تصميمها و رهيافتهاي رژيم مُالها تا آنجاست 
كه به گفته يك نماينده مجلس، ترخيص كاالهاي اساسي از بنادر كشور نيز مشروط به آن گرديده و دولت مُجوز آن را با 

بات آمريكا هماهنگ كرده است. همزمان عوامل اقتصاد كالن واليت فقيهي نيز در امتداد جهتي كه دستگاه زمانبندي انتخا
قُدرت حاكم بدان چشم دوخته، به حركت درآمده و به پيچ و فراز و فرودهايش واكُنش نشان مي دهد. بازار بورس، بازار ارز 

و جُز آن با ضرب انگشتي نواخته مي شود كه در آن سوي اُقيانوس به و طال، بازار كاالهاي اساسي، بازار مسكن، بازار سياه 
  تكان درآمده. 

  
  وابستگي انتخاب آنهاست

نمونه اين پيوند شگفت انگيز بين پروسه انتخاباتي در يك كشور بيگانه و تحوالت داخلي يك كشور ديگر را فقط در 
اغ گرفت؛ زماني كه در كشور مُستعمره، اقتصاد، سياست، مدلهاي قرن هيجدهُمي تا قرن بيستُمي استعمار مي توان سُر

فرهنگ و روانشناسي اجتماعي تابعي از همين عوامل در كشور امپراتور بود. در مُستعمراتي همچون هندوستان، كُنگو، 
مرز گره موزامبيك، برزيل، آنگوال، گينه و ... نيز رشته هاي حيات و بقاي اقتصادي و معيشتي به فاكتورهايي خارج از 

  خورده بود و دستگاه بوروكراسي داخلي با آرايش و رويكرد قُدرت غالب بيگانه تنظيم و جابه جا مي شد.
البته در شكل و روكش وابستگي، نظام ج.ا تفاوُت مُهمي با كشورهاي مُستعمره دارد: هيچيك از آنها باوجود اسارت در 

تقل بودن و صاحب اختيار خويش بودن را نداشته اند. حاكمان ايران بندهاي آشكار و پنهان سياسي و اقتصادي، ادعاي مُس
نه شرقي، نه "نيز مُتورم كرده اند. تابلوي  "شرق و غرب"اما نه تنها ُمدعي استقالل هستند، بلكه مرزهاي اين گزافه را به 

نافع ملي به بُحران م قكه بر سر در سياست خارجي مُالها آويخته شده، پس از چهار دهه مشروط شدن مُطل "غربي
خارجي و رويكرد غرب در برابر آن از يكطرف و از طرف ديگر پوزار كشي حقيرانه بر آستان شرق (روسيه و چين)، همچون 

  را همراهي مي كند.  "نظام"ريشخندي چسبناك و دائمي 
ه براي مثال وابستگي ساحل تفاوُت ديگر بين مُستعمرات و رژيم حاكم بر ايران، زيربناي مادي وابستگي است؛ در حاليك

عاج، سيالن و اكوادُر به فرانسه، انگليس و اسپانيا محصول جبر خارجي بود و بر پايه قهر و چيرگي نظامي اُستوار گرديده 
بود، رژيم واليت فقيه بدون هر گونه اجبار از بيرون و به صورت داوطلبانه رفتار و سياستهاي آمريكا و اُروپا را به عامل 

كننده در چگونگي مُقدرات مردُم و كشور بدل ساخته و زندگي اجتماعي و اقتصادي را به گرو آنها گذاشته است. تعيين 
ما خودمان انتخاب "پيامدهاي اين مُناسبات ويرانگر و تحقيرآميز مي گويد:  هوزير خارجه مُالها، آقاي جواد ظريف در توجي

   "كرده ايم كه جور ديگري زندگي كنيم.
به اين شكل خود را به نمايش مي گذارد كه ايران نمي تواند محصوالت خود را صادر كند،  "جور ديگر"عمل در صحنه 

قادر به واردات آنچه كه مايل است يا نياز دارد نيست، سطح مُناسبات سياسي و اقتصادي آن با ديگر كشورها را واشنگتُن 
مُخالفت خزانه داري آمريكا است، ارزش پول ملي در ترازوي دُالر  تعيين مي كند، مُراودات بانكي آن مشروط به مُوافقت يا

  آمريكا تعيين مي شود و در نهايت قيمتها در بازار را آقايان بوش و اوباما و ترامپ رها و آقاي اوباما و بايدن مهار مي كنند. 
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  حياط خلوت مُسكو، دريوزه گر پكن
ر سياسي رژيم واليت فقيه به توپ بازي چين و به ويژه روسيه در رقابت است؛ از نظ "جور"مُناسبات با شرق نيز از همين 

خود با آمريكا و اُروپا بدل شده است. دو كشور ياد شده از بُحران خارجي مُالها به مثابه ابزاري براي چانه زني با غرب و نيز 
اكم آنچنان اشتهاي آقاي پوتين را دوشيدن آقاي خامنه اي و همدستانش سود مي برند. در اين ميان فرودستي دستگاه ح

تقويت كرده است كه ايران را حياط پُشتي خود مي پندارد. مُسكو حق استفاده از دستكم يك پايگاه نظامي ايران را در 
دست دارد، از فضاي كشور براي پرتاب موشك و پرواز هواپيماهاي جنگي سود مي برد، سهم ايران از درياي خزر را به يك 

تر كاهش داده، مُستشاران پُليسي و امنيتي آن به سبك قزاقهاي عهد قاجار، حاكمان كشور را براي سركوب پنجُم و كم
توده آموزش مي دهند و تجهيز مي كنند و سرآخر بايد به بهره كشي اقتصادي مُسكو از مُالها اشاره كرد كه از نفت و گاز 

  پهنه وسيعي را دربر مي گيرد.  توپولوفها –تا سالح و از تكنولوژي چرنوبيلي تا تابوت 
در سوي ديگر چين اگرچه نقشي همانند روسيه در صحنه سياسي ج.ا بازي نمي كند، اما اين خويشتنداري بي ترديد به 
دليل نداشتن استراتژي توسعه نُفوذ منطقه اي و يا بي عالقگي پكن به بازار ايران و پولهاي هنگفت حاكمان آن نيست. اين 

براي كسب نُفوذ و گُسترش دايره تاثيرگذاري به طور عُمده از ابزارهاي بازرگاني و اهرُم صُدور سرمايه  قُطب اقتصادي
استفاده مي كند. اين سياستي است كه نقشه راه چين نه فقط در برخورد به رژيم مُالها، بلكه در سطح جهاني را تبيين مي 

نمود آن در بازارهاي ايران به چشم مي خورد؛  - ه مُهم ترين و ن -كند. در بخش تجاري اين استراتژي، برجسته ترين 
جايي كه به تسخير كاالهاي چيني درآمده و از محصوالت كشاورزي تا لوازم تزييني و از وسائل خانگي و تا خودرو و 

  ماشين آالت در آن اشباع گرديده است. 
است. چين كه يكي از مُشتريان عُمده نفت ايران به شمار مُهمترين كانال كسب سود پكن، مُعامالت نفتي و معدني با مُالها 

است. چين با سوواستفاده از  "دور زدن تحريمها"مي رود، همچنين يكي از آدرسهاي اصلي آقاي خامنه اي و شُركا براي 
ط مي سازد. تحريمها، نفت و مواد معدني ايران را به قيمت نازل خريداري و به همين بهانه حتي پرداخت بهاي آن را مشرو

ميليارد دُالر پول نفت صادراتي ايران را دستمايه دوشيدن بيشتر مُالها كرده و براي رسميت بخشيدن به  ٢٢پكن دستكم 
آن يك بانك پوششي (كونلون) هم ايجاد كرده كه وظيفه آن دادن اعتبار به واردكنندگان ايراني براي خريد كاالي چيني و 

ر ايران است. جالب اينجاست كه بانك مزبور براي پرداخت و يا تبديل پولي كه به ظاهر تامين سرمايه پروژه هاي خود د
مُتعلق به ايران است، كارمُزدهاي سنگين اخاذي كرده و نرخ بااليي براي تفاوت بهاي ارزي كاال طلب مي كند. در اين 

مله به چشم نمي خورد و اين يك ويژگي رابطه ي مُعين اقتصادي نشاني از رعايت توازُن و احترام به حُقوق طرف مُعا
  شناخته شده در مُناسبات ُقدرت برتر با كشور وابسته و تحت اُلحمايه است.

ساله با رژيم ج.ا اگرچه با وجود تحريمها و بُحران خارجي مُالها سُخن اكنون نمي تواند  ٢٥خيز چين براي بستن قرارداد 
ري اين كشور و پايه حركت آن براي گُسترش نُفوذ و افزايش سودآوري را باشد و طرحي مربوط به آينده است، اما جهتگي

حاكمان ج.ا با چين كه به گونه جسته و گريخته مُنتشر شده، از تداوُم  "قرارداد"نشان مي دهد. جُزييات استعماري از 
ماهيگيري چيني كه در مُناسبات يكسويه و تالش براي ژرفش آن در ابعادي خسارت بار تر حكايت مي كند. ناوگانهاي 

حال شُخم زدن حيات در خليج فارس و درياي عُمان هستند، پيكهاي آينده هستند كه تصوير شرايط فردا را امروز تجسُم 
  مي بخشند. 

  
  محور بحران

دفن استقالل سياسي و اقتصادي كشور و لگدمال كردن منافع و مصالح ملي بهايي است كه دستگاه حاكم با روي گُشاده 
ي بقاي خود در قُدرت و تيولداري سرچشمه هاي ثروت مي پردازد. همانگونه كه گذارنده خشت اول اين ديوار كج، آقاي برا

. دُرُست از دل اين "هيچ مصلحتي فراتر از حفظ نظام وجود ندارد"روح اهللا خميني، روشن ساخته، براي حاكمان ج.ا 
ريق توليد بُحران بيرون آمده كه پايه آن را جهتگيري خصمانه و دكترين بدوي، استراتژي خسارت بار ايجاد ثبات از ط

عقبه "جنگي در سياست خارجي تشكيل مي دهد و آمريكا ستيزي و غرب ستيزي نيروي مُحركه اش است. ترمهاي 
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و جُز  "قُدرت منطقه اي"، "جنگ در سوريه براي نجنگيدن در تهران"، "هالل شيعي"، "تضمين امنيتي"، "استراتژيك
  نها، پوسته هاي استراتژي بقا است. آ

محصول اين سياست، زندگي مُستمر در بُحران خارجي و گره زدن چگونگي و مسير اين زندگي به عوامل بُحران است؛ 
قرار نداشت و ندارد و با منطق و پروسه مُستقل خود به  نعواملي كه در اختيار آقايان خميني و خامنه اي و همدستان شا

آيد. در اين نُقطه است كه پُرسش كارتر يا ريگان، بوش يا كلينتون، ترامپ يا بايدن به مساله محوري نظام ج.ا رويارويي مي 
بدل مي شود و اين يا آن انتخاب راي دهندگان آمريكايي، جايگاه سووال سرنوشت ساز را براي سياست، اقتصاد و ثبات آن 

اي رانده كه با توان خود نه امكان مُديريت و نه امكان خارج شده از پيدا مي كند. حاكميت بدين ترتيب خود را به گوشه 
آن را دارد و ناچار به ناجياني روي مي آورد كه هزينه خدمات آنها به هيچ رو كمتر از هزينه خود بُحران نيست. اين به 

پرده تر استقالل و منافع ملي  معناي فرو رفتن بيشتر در وابستگي، از كف دادن اختيارات بيشتر خود و حراج تهاجُمي و بي
است. به هر ميزان كه رژيم واليت فقيه در باتالق اين سياست عميق تر فرو مي رود، ضرورت تداوُم آن برايش بيشتر شكل 
مساله مرگ و زندگي به خود مي گيرد و اكنون دوست و دُشمن مي دانند مرزهايي كه حاكمان كشور بدين منظور 

  ، با هيچ شرط انساني، اخالقي، تاريخي و ملي نشانه گذاري و محدود نمي شود. حاضرند پُشت سر بگذارند
اين واقعيت مي تواند انتظاراتي در جامعه پيرامون تاثير انتخابات اخير آمريكا بر زندگي و آينده خود را توضيح دهد. اين 

سُفره مردُم را زير تاثيرات خود گرفته. انتظارات تحت يك شرايط مادي پرورده شده كه به گونه بي واسطه كار، معيشت و 
همراه خود نوسان قيمتها، بيكاري، ورشكستگي اقتصادي حاكميت، حذف  "نظام"مردُم شاهد هستند كه بُحران خارجي 

خدمات عُمومي و يارانه ها، تورُم كمرشكن و جُز آن را به همراه آورده و ارتباطي كه بين وضعيت كار و زندگي آنها و اين 
ن وجود دارد را با گوشت و پوست خود حس مي كنند. اُميد آنها به پايان يافتن بُحران رژيم حاكم به وسيله آقاي بُحرا

سوريه را رها كن، "از همان آگاهي است كه در شُعارهاي ايجابي  - اگرچه ساده شده  –ترامپ يا بايدن، شكل ديگري 
  تجلي مي يابد.  "ايراننه غزه نه لُبنان، جانم فداي "و  "فكري به حال ما كن

  
  برآمد

تالش  "نظام"مذهبي واليت فقيه نخواهد داد. سركردگان  –انتخاب آقاي بايدن تغييري در استراتژي بقاي رژيم استبدادي 
خواهند كرد به هر قيمت و با هر ترفند، مُحيط حيات ذلت بار خود را حفظ كنند و شرطهايي كه اجازه مي دهد بر اورنگ 

باقي بمانند را به هر زيان و هزينه اي كه براي كشور و مردُم داشته باشد، برآورده سازند. بديهي است از آنجا  قُدرت و ثروت
، ج.ا دوران پيش از آن نيست، بهايي كه براي ُمديريت بُحران و نه پايان دادن به آن بايد "فشار حداكثري"كه ج.ا پس از 

  بپردازد، دوچندان خواهد بود. 
ور روي پاي خود بايستاد و مُقدراتش بر پايه نيازها و خواسته هاي مردُمانش رقم بخورد، راهي جُز آن نيست براي آنكه كش

  كه توده روي پاي خود بايستاد و بارگاه رژيم وابسته واليت فقيه را زير گامهاي اُستوار خويش به جنس خاك درآورد.
*** 

  زير محك زمان
  قطعنامه هاي سه اجالس شوراي عالي سچفخا

)١٣٩٣ – ١٣٩١ -١٣٨٨(  
  ناشر: سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  براي دريافت اين كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيد
NABARD/ B.P. 77 / 91130  Ris orangis/ France  

  مي توانيد با آدرس اي ميل زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  

 يورو ٢هزينه پستي  /يورو ٧بهاي كتاب 
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  بحران معيشت در ساختار رژيم ميسر نيستمهار 
  رهاشمي زينت مي

  
سفره و معيشت مردم با دالر رقم مي خورد و انتخابات كشور ديگر سرنوشت ترخيص كاالهاي  موجودي كه كشوريدر 

انبار شده در گمرك را تعيين مي كند، پُر واضح است كه حاكمان اين كشور به زندگي مردم اهميت ندهند. سرنشينان 
ثروت مملكت و چاپيدن مردم و در برخي موارد فرار از كشور با هم كشتي ورشكسته حكومت ايران، بر سر سهم بيشتر از 

  سر و كله زنند و در ميانه جنگ و دعواي باندهاي حكومتي تنها چيزي كه اهميت ندارد حل بحران معيشت مردم است. 
هاي كار تا گره مي خورد. از اعتراضهاي حق طلبانه نيرو نظام و در نتيحه سياستهمه رويدادها در ايران دقيقا به 

همه كنشهاي  رژيمقدرت سياسي را به چالش مي كشد زيرا ، داردمرتب جريان كه به طور جامعه ديگر اعتراضهاي اقشار 
آشكارا از همه حربه ها براي خاموش كردن و جلوگيري از تبديل  خوداجتماعي را امنيتي كرده و براي حفظ امنيت 

حركتهاي اعتراضي به شورشهاي 
  ده مي كند. اجتماعي استفا

بر اين منظر در بحران اقتصادي 
كنوني، وضعيت معيشت، كار و 
زندگي نيروهاي كار با سرنوشت 

 تدر سپهر سياسو رژيم گره خورده 
با وجود ساختار رژيم واليت  ايران

فقيه چشم اندازي براي بهبود 
اقتصادي و حل بحران معيشت 
گرسنگان، بيكاران و فرودستان ديده 

  نمي شود. 
در كف خيابان هستيم، يك  ، بيكاران و ...پرستاران، حالي كه هر روزه شاهد حركتهاي اعتراضي كارگران، معلماندر 

حواله  »امام زمان«مجلس نشين از مشهد، عالج شكمهاي گرسنه فرزندان كارگران و سفره هاي خالي آنها را به تابش نور 
است. قدوسي در مجلس ارتجاع كه وعده ظهور بايدن را پيش  »ننور بايد«داد. به نظر مي رسد منظور اين مجلس نشين 

 ١٢(ايسنا، دوشنبه  »نور الهي امام زمان كامال مشعشع مي شود و گراني و بي ارزشي پول مي رود« بيني كرده بود، گفت:
  .قيمت دالر مقداري پايين آمد كه نتابيده بودبه طور كامل  »نور بايدن«هنوز و  آبان)

را به تب و تاب دوئل بين بايدن و ترامپ گره زده بود همزمان به كارگران معترض هفت تپه كه  كشورت رژيم كه سرنوش
  و كارخانه را تبديل به پادگان كرد.  خواهان برگشت به كار همكاران خود بودند، دست به يورش مسلحانه زد

كسي در چه برمي گردد اين كه ي دهند، كه اكثريت جامعه را تشكيل م ،جايي كه به زندگي كارگران و تهيدستانتا  
تغييري حاصل نمي شود، همان گونه كه وضعيت معيشت مردم قبل از توافق ، باشددر اختيار داشته صندلي قدرت  آمريكا

مساله اصلي  ونكرده  در جهت بهبود برجام، بعد از توافق برجام، قبل از تحريمهاي شوراي امنيت و بعد از رفع آن، تغييري
  ي دروني قدرت، مدافعان و سينه چاكان برجام و مخالفان آن، دفاع از امنيت حكومت است.باندها

جمعه را هم از آن دور نگاه نداشت. معركه گيران نماز  انتخابات آمريكا براي رژيم آنقدر اهميت داشت كه معركه گيران نماز
كا را فراموش نكردند. نماز جمعه خوان و نماينده جمعه تشويق به سركوب كارگران در كنار اهميت دادن به انتخابات آمري

آبان به خيابان آمدن كارگران براي گرفتن حق شان را تحت تاثير عده اي فريبكار دانست  ١٦ولي فقيه در اهواز روز آدينه 
نظام را به نه اينكه كف خيابانها بريزيد، قرار است مسئوالن صداي شما را به چه قيمتي بشوند؟ به قيمت اينكه «و گفت: 

  » كه درست نيست.چالش بكشيد؟ اين
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كارگران در كف خيابان با صداي رسا رژيم را به چالش مي كشند چون اين رژيم است كه در دعواي كارگر و كارفرما،  آري؛
ا اين رژيم است كه فقر و فالكت ر كارگر را سركوب مي كند. اين دستگاه سركوب است كه بر بدن كارگران شالق مي زند و

به كارگران تحميل كرده و جنگ واقعي هم در همين جا است. جنگ رژيم، جنگ با معيشت و حق طلبي نيروهاي كار و 
  مردم به پا خواسته عليه بي عدالتي است.

همه شكم سيران و نگرانهاي آينده رژيم، مردم را به صبر دعوت مي كنند. به اسم اقتصاد مقاومتي و وعده هاي دروغ، فقر 
 زندان، سركوب، با را اعتراضي هر »خارجي دشمن و جنگ« شيپور در دميدن با رژيم. كردند تحميل مردم به   را و فالكت
  .كند مي دعوت بدبختي تحمل و صبر به را مردم هاي توده دروغ هاي وعده با و دهد مي پاسخ اعدام و شكنجه

ا توجه به رشد بيكاري و تفاوت فاحش حداقل مقايسه قيمت چند كاالي اساسي مورد نياز مردم نسبت به سال قبل، ب
  دستمزد كارگران با نرخ تورم ، ابعاد فاجعه فقر و فالكت را نشان مي دهد.

 :گفتمدير عامل اتحاديه سراسري باغباني ايران در رابطه با افزايش قيمتهاي مواد خوراكي در پي افزايش هزينه هاي توليد 
  آبان) ٢٤ ، شنبه(ايلنا» ته باشند.مردم انتظار قيمتهاي پارسال را نداش«

 ١٦١درصدي ماست،  ١٧٤درصدي قيمت شير،  ٢٠٢رشد « آبان نود اقتصادي: ٢٤بر اساس جدول قيمتها در گزارش روز 
بر اساس همين  .»درصدي پنير در سه سال اخير، لبنيات در حال حذف شدن از سفره خانوار است. ١٥٢درصدي كره و 

» درصدي را داشته اند. ٢٠٢تا  ١٥٢حصوالت لبني در دولت دوم حسن روحاني رشدي بين قيمت شير و ساير م«گزارش 
و  البته حذف شدن گوشت و بسياري از مواد پايه اي الزم از سفره هاي مردم را هم بايد به كاهش مصرف لبني اضافه كرد

  هيدستان مي شود. ت سير كردن شكم خانوادهجانشين گوشت خواري براي  »ستخوان خواريا«چنين است كه 
اعتراضهاي گسترده معلمان و فالكتبار  زندگيموضع جنايتكارانه، مستبدانه و ضد انساني وزير آموزش و پرورش در برابر 

هر « . اين كارگزار رژيم، در برابر اعتراضهاي معلمان، مي گويد:، قابل توجه استبراي كسب حداقل حقوق انسانيآنان 
معني حرف او » كرد بايد با جان و دل كار كند اگر نمي تواند، كسي او را مجبور نكرده است. كسي قرارداد معلمي را امضا

 اين است كه؛ هركس قرارداد كار را امضا كرده بايد به هر باليي تسليم شود.
ند و اين همان برخوردي است كه با كارگران مي شود. كارگران در برابر عدم دريافت ماهها حقوق دست به اعتراض مي زن

به جاي پرداخت مزدشان، به زندان و شالق محكوم مي شود. اقدام به خودسوزي كارگر معدن شن و ماسه شباب در شهر 
آبان ماه، به دليل اخراج از كار و در بن بست قرار دادن و تحميل  ٩گنجه (در شهرستان رودبار، استان گيالن) در روز آدينه 

حذف معترض از محل كار است. رئيس اداره  واري و عادي سازي اخراج از كار بيكاري به وي، نتيجه تحميل فقر و بيك
هيچ «تعاون، كار و رفاه اجتماعي در رودبار در واكنش به خودسوزي اين كارگر جوان بي شرمانه مي گويد: اين كارگر 

  »شكايتي در راستاي مشكالت شغلي خود با اداره كار مطرح نكرده بود.
، فقر و بيكاري ريشه در تحريمها و يا مناسبات بين المللي ندارد. بلكه در ساختار فاسد و بورژوازي بحران اقتصادي، فالكت

باندهاي مافياي قاچاق، رانت خواري، پرخوري آقازاده ها، اختالسگران و... ربطي به مناسبات بين تسلط انگلي رانتي دارد. 
خوشند كه تحريمها برداشته خواهد شد و با تاراج نفت وضع مالي شان المللي و يا تحريمها ندارد. بلكه سكانداران رژِيم دل 

بهتر مي شود و به دنبال آن فرصتي براي تقويت بيشتر گروههاي تروريستي در بغداد، يمن، لبنان و ديكتاتوري اسد ايجاد 
   د.خواهد شد. اگر چه بر اساس پيش بينيها و شرايط منطقه، كفه ترازو به ضرر رژيم سنگيني مي كن

  
  

  كانال  تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh  

rd_khalghnabahttps://telegram.me/ 
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  آبان خونين در شعر
 فتح اهللا كيائيها

 
  
اما،  آنچه در آبان خونين گذشت، بسيارها گفته اند و نوشته اند. از

زخم گلوله ها هنوز خون فشان خيابانهاست و شاخه هاي 
شكسته ي نيزار، همچنان نفير زنانِ صداهاي در گلو خفه شده 

  است. 
وزيدن ه و غوغا بطوفان بنيان كن آبان چنان با شكوه و شور 

خون خويش شست كه ه برخاست و چنان رنگ شفق را ب
صداهايي نجواگونه كه اينك به  ؛انعكاسش هنوز صداي صداهاست

  غوغايي تماشايي بر سقف ستارگان آسمان آن چهار گوشه جغرافيايي، بدل شده است.
اجتماعي و هنري قابل مشاهده است و ماه بر تمامي عرصه هاي سياسي و فرهنگي و  تاثير قيام پرشكوه و سرخ آبان

سرودي پرشكوه، رسا و  ؛طبيعي است كه در اين رهگذر تارهاي حساس و عاشق شاعر، موسيقي ديگري را خلق مي كند
جاودان از حماسه آفريني خلقي كه پاي در راه تغيير و دگرگوني، خون خويش را بيدريغ نثار مي كند و با هزار زبان فرياد 

  ."و رفت شكستزمستان " مي كند كه: 
  در اين كوتاه به تجلي هنر قيام آبانماه در شعر چند شاعر جوان، پر احساس و صاحب نام، نگاهي دوباره مي كنيم.

١  
است  كه با زباني نو، كنايه آميز و رمز گونه به حكايت آبان پرداخته و با نتهايي  "٥٧معلم اخراجي "اولين شعر از 

  را به شعر مي كشاند:چندگانه و گوناگون از سمفوني پر شكوه نبرد خلق  ،تلفيقيي روايتجادويي و معجزه گر 
   

  رمايش پسا كشتاريدر شَ
  "ماكياول"

  بوي كباب انسان
  از نيزارها
  "شهريار" به باالي

  دلّال و دالله ي هرزه
  پليسِ هوايي "عايشه من"

  بوي كباب ِ زني پيش از زا
  همه ي خبرگزاريها

  ي خبرنگاران را) همه ١( "كُليِك"
  روانه ي كِليكِ رايانه مي كردند

  و شصت و هفت سرگردان ١٧٦چُرتكه بين 
  سيل كه آمده بود تا

   و نيم جنازه را ١٧٦
  به خاوران ببرد

  راه گم كرده بود "گردنه حيران"در 
  به كوچه ي علي چپ رفت
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  و با كرشمه ي پري بلنده
  راهيِ حواليِ كويرِ نمك شد

  رِحِم "صله" آبستنيِ  بيرون از
  ) و٢َ( "موُل" اپسيلون واره اي

  از پشته ي شهرياِر   جاني را
  "آيشمن"با خود برداشت و به 

  رتيشتر"به ( "عايشه من"هديه داد و 
  "آپوشه" بازي خورده ي عايشه و

  ايران بانو ي يائسه كرده  شده
  يار جنازه هاي تازه كرد وِ

  و كُرور كُرور آهك بلعيد.
  در گويشِ بهبهاني و  شبيه به كِليكِ خرم آباديها ،معناي انگشت) كُليِك به ١( 
  ) موُل به معناي حرامزاده و نام داستان و كتابي از احمد محمود٢(

٢  
، شاعر  جوان و پر احساس ما كه زخم جنازه هاي باد كرده ي نيزار را همچنان بر دوش مي كشد، مي "رضا خان بهادور"

  نويسد: 
  ميبخور ميما نون ندار ،عامو دكجا بو مون تفنگ 
  دراز به دراز افتاد. نيدورب يجلو و

. به سر ديماه پاش يدر هوا ؛ عفونت كرد. رنگاش شوخ كه كلمه در شهر حامله شد و خون، در رگِ  نوشتم يتو م يبرا
ده است. هزار و پانصد و چند كه عدد ش . هوا برداشتكلمه باد كرد يو كلمه درآمد. به پا كه الف داشت زدند و جا ميزد

 تا عددت ري... حاال بم ... بسوزي اگر كه بسوزد مرد نهي. سبزن نهيرا به س ت... سنگِ خود سنگ ياز صدا يعيطب ريحرفِ غ
...  ... آب ... آب در دهانِ خشك ري. كافِ كوهستم يكس كه گفت: من هم پسر اتي خال يبزنند با گلو يرا بسوزانند و ن

... هزار و پانصد و  هر جا برند ياست كه م رس ايگرفته  را سراسر تن آبان ي... هنوز هم ب آبان است خورد يكه آدم م ياهم
    ...ري. بماند ... افتاد؟ سرِ آبان را آورده . بلندترشودي . بلند مافتدي م ابانيخ يدر صدا چند آبان
   ت.اس ييمرگ كوچك تر از تنها ياندازه ها
   يياز تمام تنها تر كوچك

 يكيدر تار شمردن هيمن شب ردنكه مُ ردممُ
   م.ادتري... ز از تو شوم يمتر كه م. كَم بشودكَ
  ... رميمي م اديز

و پس از اين مقدمه كوتاه ما را به تماشاي 
مي  انسان ماه آبانروايتي شعر گونه از 

  برد. 
  انسان ماه آبان

  برگشته از دعاتواليِ دست و پاي 
  سر بازوي بسته در هواي

  و صداش داشت كه تشت سر آوردن سرِ
   افتاده از طريقتِ لشگر

  در ُسمِ سربازان انبوهِ سوگ
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   شيهه كشيد باران
  نداشت كه بيايد و آب

  از دعا برداشت يال
  آب بگو سوزاني موي كه مي

   ميدانِ خالي را
  طواف كن

   خيابان بي طرف است
  زدند و نديدي به سر

   ام به قلب گرفته
  كه رگ است در دود به گردن

   رنگِ دو چشم كه زنگ زده
   كه نيست آهن

   گفتند به پا زديم و تو سر نياوردي
  سرباري

   كشد اينجا نمي نفس
   كو؟

  كي پا به پاي نديدن پريد
   از كجا بال

   هم زديم به بال
  پَر پَر

  رنگ ريزد مي كه در گلو
   و خون كه رنگ ندارد

  صداست
   آهن كه نيست

  بارد و نمي است ابر
  است يال
  به زخمِ نگاه بزن گره

   ديدي
   اينجا تو سر نياوردي

   يك جاي خالي است
   و خيابان خبر كه ندارد

   جا كو
   اين بارِ اضافه كجاست سر به سر پا كو

   گلوله را حساب كن مادر
   زدي چشمش

   خم مرغ بشكندو ت
  بشكن

  گيرد و پا نمي تير دعاست
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  اي سر به سرِ خودت گذاشته
  سكوت

  .سر؛ غنيمت است
٣  

روايت ديگري دارد؛ روايتي پر از گفتار و گفتگو و نجوا كه در بطن شبهاي محنت زده ي چهار گوشه  محبوبه ابراهيمي
است زير مهميز زور و زر و مماشات همچنان ايستاده است اي جغرافيايي اي از جهان شكل فرياد به خويش گرفته كه ساله

  و پاي در راه تغيير؛ جغرافيايي از خون كه عهد دارد تا پايان بايستد:
  به من قول بده

   قول بده به من كه
   كشم بعد از مرگ ديگر خود را نمي

  پرم ي كلمات نمي ديگر از لبه
   بُرمنمي  غتي   ها را با هجاي جمله هچند بارو دوباره و 
   قرار بگذار

   قراري ها بي جايي ميان ثانيه
   هاي بي عقربهتيك تاكميان مخفيگاه 

   ات بكشم از دار پايين
   اي رج به رج كبود

   اي تار و پودت تَرك
   اي درد تُرد

   ها مراسبيرون بكش از كابو
   ها ام در خزان خاطره كه فرو رفته

   هاي بلوط بيرون بزن از شفيره
   دمد به من طرت چه رقصان ميع

   اي در جيبهايت جان، جان ستاره پر كرده
  كني چشمه را در شمشاد نفس جاري مي

   برگرد به آينه
  كه چارچوب انعكاس زهرخند توست

   پايه ها چار تعليق  گذشتي از كه مي
  ي تنم خيمه بزن به آوارِ آواره

  پوستم را
  در بياور از تنت و
   دارابچرخان بر َمدار مُ

  اش كن به ترجمه
   سه دندان جويده جهل و روال سي

    در كليكهاي گنگُ گنگ
   جَبر مرا جمع بزن

   سُرم در خون كه مي
   سُرم در سَراب سُرب داغمي
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   كه بيافشانيم دست بر هجوم
  جاي جمجمه كه بپاشند مغز را مجعد بر جاي

   كه بپوشانند حرير روي كرباس ذهن
   كه بپوسي سرخ

  بپوسي سياهكه 
   رنگ بپوسي كه رنگ

   در توالي استخوانهاي توطئه
    مرا بيرون بكش

   ي هوارهاهمهمه   از
   با پيچش دو انگشت و اشاره به دورهاي دور

   ي كبود و كهربايي كريستالهاي انگور در زمزمه
   مرا بيرون بكش از

   مذاب شمعهاي سرد
   ها از سكون پروانه

   اي شيشههاي  پريدگي گل و رنگ
    اين ناقوسها؛

   كند مرا صدا غرق مي بي
   در سَيال سُرود بادها

   زده بر دلم اي خاوران خيمه
   هاي سرمپچ پچاز 

   از مطربي ماللها
   به كدام زاويه گريز زنم

   ميان پرانتز هزار و سيصد و تمام
  بيا خوابهايم به مبدل رُخ  با

  تا مات شوم،
   بي نور، رو به نور

  رخيال تور اطلسيبيفت د
   كه پريدم از آينه، از آب به آبان

   پريدم به نيزار
   زار زار آتش

  افتضاح مستعار من بود
   در تنت پوست شدن

   ستم را
    سم را دربياور از تنت

   سكوت را ورق بزن
   عبور كن از سكون

   و رجوع كن به رمز پوياي آسفالت
    در هيجان شعارها
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   در جنوني متراكم
    ي رَمنده رستاخيزها به رگ

   پشت به گورهاي هَك شده
   سالگان هزار تسخير  شوريده به جهاني در

   رهايم كن
   آب را

  آينه را
   به آسياب ميدان به

  ارغوان خيابان
  . بري

٤  
تا نواي ني را، نيزار را چنان در ناي وجودش پرده در پرده مي كشاند  "عالي زاده"اما شاعر مهرباني از خطه ي نيزارها، 

پرده در مي شود . چونان كه كاخ شيخك دون از وحشت شكوفايي مجدد آبان ماه بر ستونهاي نااستوارش به لرزه مي 
  نشيند و خواب در چشم تارش به كابوسي وحشتناك از روز نهايي نبرد خلق بدل مي شود. 

  "او مي گويد كه لهجه ي آبان ماه تكثير مي شود در تمامي فصول، ماهها و روزها
  ي آبان  لهجه

  شود در زبان  تكثير مي
  فصول

  تعليقِ خون 
  در آبراه 

  خُلق كوچه را 
  شود  تنگ مي

  هاي خون و ديوار پنجه
  را 
  كند آجر به آجر نقل مي 

  ميانِ اينهمه درد 
  ي آدم مجروح، عالقه

  است
  گذرد  كه هرچه روز مي

  شود زخم تازه مي
  ي قيام آبان شقيقه

  است
  چه گلوله كه هر 

  خورد مي
  تر است. زنده

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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 كدام آبان؟
 مرجان                                                    

  

   بر دستانش خون خشكيده

   در چشمان سرد و سنگي اش

   وحشتي از انعكاس فريادها

  پرسيدم پرنده زخمي من كو ؟

  ... رقصيد آبان بود كه در پهنه آسمان مي

   وچكش نشستكه تير بر بال ك

  .... نه يك پرنده

   هزاران پرنده

  كو چلچراغهاي روشن ميهن

   كو چشمك صدها ستاره

   ما دربدر رودهاي خشكيم

  ... آوازهاي ما دريغ يك كوچ عظيم است

   با خنده دختركان ما چه كردي

   زند كه دهليز تاريخ هم ضجه مي

   فرزندان ما را به كدام گرداب افكندي

  ن در تالطم رنگهابگو  شور پاييزي شا

   چگونه به خون نشست

  وقتي نغمه شادي و آزادي شان

   ستشُ كوچه هاي تاريك را از پلشتي و سياهي مي

  ... بگو از آبان بگو

  !نعره زد كدام آبان؟

   كدام پرنده

   كدام خورشيد

   من ارباب ظلمتم

   هر ندانممِآبان و 

  .... باران و عشق نخواهم

   س و مرگ ندارمرير خون فشانم جز هرابر سَ

   هي اهريمن.....

   تو در جنون طنابها و گلوله ها

   هماره نخواهي زيست

   آبان تو را به اعماق دوزخ خواهد كشاند

   اهتياز حنجره س و

  نالد: كدام آبان؟ يبه التماس م زيرقت انگ يا زوزه
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  !فقر پايان زندگي نيست
  اسد طاهري

  !دست از گمان بدار«
  !فكنبا مرگ نحس، پنجه مي

  »!بودن به از نبود شدن، خاصه در بهار
  

  …كودك سخن نگفت
  .…كودك سخن نگفت

  … دم در اين ظلّام درخشيد ويك
  

برون داد استيصال است. اين اقدام به سركوب و اختناق و ديده نشدن  ،جامعهزندگي و خودكشي نوعي واكنش به وضعيت 
   .را در پايان دادن به حيات خود مي بينداز آن خود و خالصي كه راه و چاره درد كسي است درماندگي و بي پناهي  و

كنند كه  كند. عده اي تالش مي طور بيسابقه اي دارد رشد ميه متاسفانه آمار خودكشي نوجوانان و كودكان در كشور ما ب
را  »توليد كن فقير نظام«دليل اين خودكشيها را به سطح داليل شخصي و يا ارثي محدود كرده و نقش فقر و در نتيجه 

به بدتر  كُنشدهد كه در چند سال گذشته علت اصلي خودكشيها و پايين آمدن سن اين  نشان مي ناديده بگيرند. آمار
 گردد. خانواده اي كه حتي توانايي تامين مايحتاج ابتدايي زندگي اش را ندارد چگونه مي برمي شدن اوضاع اقتصادي كشور

بتواند  نشايا فرزندان  فرزند صادي، براي فرزندشان يك تلفن و اينترنت تهيه كند تاتواند در چنين شرايط هولناك اقت
  آنالين درس بخواند؟ دانش آموزانهمپاي ساير 

از ادامه  ميليون كودك در مناطق محروم توانايي استفاده از آموزش آنالين را نداشته و عمالً  ٣,٥كه بنا به آمار دولتي  وقتي
آيا جاي تعجب است كه نوجوانان و كودكان ما كه اصال نبابستي با مفهوم مرگ آشنا باشند،  شوند، محروم مي تحصيل

  دست به خودكشي بزنند؟
 اميدي به از بين بردن نابا كودكان  ،در كنار تمامي ناهنجاريها و كمبودها، در كشوري كه هيچگونه آموزشي نباشد

حتي با والدين شان صحبت  خود هميشه نتوانند از مشكالت . مخصوصا در بين دختران كه شايدفكر مي كنندخودشان 
  .استپريدن از پل نزديك ترين راه  كنند، قرص برنج و

اميد به امكان تشكيل  نبودكار،  پيدا كردنو  اميد به آينده اي روشن، نبود نداشتن امكانات مادي براي تحصيلمسئول 
جامعه براي كند كه  ك و مبهم كرده و نوجوانان ما را وادار به كارهايي ميكه آينده را تاري استحاكم  با نظام....  خانواده و

  دردناك است.
در كردستان و  يدولت انيرگبار مسلسل جان  ريصعب العبور و ز مسيرهايدر  يو سوخت بر يكولبر يخود كش گريدنوع 

  كرد؟ ريتفس ديرا چطور با نيا ،استبلوچستان  و ستانيس
خورده  اساس با معضالت اجتماعي اقتصادي گرهدر  و شكالت بسياري از كشورهاي جهان استخودكشي يكي از مالبته 

است، اما معضل خودكشي در ايران موضوع ديگريست. بحث بر سر پايين آمدن مرتب سن خودكشي و گسترش سريع 
  .آنست

يازمند حمايت در مقابل خود كشي جانباز ن ،خودكشي دختر آبي ،خودكشي در ايران خصوصا خودكشي كودكان و زنان
كه به كرات شاهدش بوديم همگي ناشي از سياستهاي  غيرانساني غير علمي و ضدبشري حكومت واليت  اداره بنياد شهيد

  د.گرد پاي رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي هويدا مي ردكه در تمامي موارد  فقيه است
از مرگ داشته باشند به  ياند كه درك كامل دهينرس يمغزاز رشد  يهنوز به مرحله ا ياز نظر شناخت روانشناس كودكان

به مردن باشد  ليو م ندهيبه آ ديرفتار كودك و نوجوان، كه نشانه از عدم ام ايهر نوع صحبت  شوديم گفته ليدل نيهم
  .گرفته شود يجد ديبا
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 ي؟  سبك زندگبوده يعلت چ رياخ يهايمشخصا در خودكش شود؟ي و آشفته م شانيكودك چرا مضطرب و پر كي
 يگوش ديخر يكودك كورد برا كيدر كودكان است،  يخودكش ليدال نيعمده تر ياضطراب و افسردگ بوده؟ يچ انيقربان

  .كندي م يكولبر يلينرم افزار تحص و استفاده از ليهوشمند جهت تحص
  

ي خانواده در تهيه آن خاطر نداشتن گوشي هوشمند و ناتوانه ساله بوشهري چندي پيش ب١١محمد موسوي زاده كودك 
كه رژيم ساليانه  درحالي نيست.ن جمهوري اسالمي مسئوال كسي جزاين خودكشي مسئول خودكشي زد.  دست به

ميليون نفر از كودكان ما ناتوان از داشتن ٣,٥كند،  شيعي مي ي از نوعاسالم بنيادگرايي صرف گسترش  دالرميلياردها 
  هستند.حتي يك گوشي براي ادامه ي تحصيل شان 

فاجعه زير پوست جامعه مي  بويمي كند و ساله كالس پنجم بندر دير استان بوشهر خودكشي  ١١محمد موسوي زاده 
  .خزد

اند؛ به سوگ پسري كه نخواست زنده بماند. تنها  پدر و مادر به سوگ نشسته
خواست اما نداشت.  مي يك جان داشت كه آن را هم داد. گوشي هوشمند

واند با آن براي خانم رضايي معلم كالس پنجم مدرسه يك گوشي كه بت
ارسال كند. پاسخ سواالت درسي را   استان بوشهر فيلم و عكسدر باهنر دير 

بينند. اين  بدهد. خود را كشت و حاال همه او را در گوشيهاي هوشمند مي
  .خورند خوانندو افسوس مي خبر دردناك را مي

كشيد به آغوش مادر پناه برد. در آن شب سياه از  ي كه هنوز زنده بود و نفس مياش آخرين شب در آخرين شب زندگي
آغوش آرامش خواست. اينها دو خواسته آخر محمد بود پيش از مرگ؛ پيش از آنكه بميرد و ديگر  يك و مادر رنگينك

  .نباشد
هاي  كند، خانهاي مردم كارگري ميه شهر هستند؛ پدر بيمار است و مادر كارگر. در خانه تهيدستانخانواده محمد از 

بگير است  كند. يك پسر معلول هم دارند و پسري خردسال. زندگي رو به راهي ندارند؛ پدر مستمري تميز مي مردم شهر را
شان را هم  خانه گيرد و حتي اجاره و از كارافتاده. فقر و ازكارافتادگي او را مددجوي بهزيستي كرده است؛ مستمري مي

جامعه نقل از ناچيز توانسته بود آن گوشي قديمي را بخرد كه خراب شد. ( كند. با همان حقوق يستي پرداخت ميبهز
  تحليلي الف)

  
خاطر فقر و نداري و ناتواني در تامين لباس خبرساز شده ه ساله اهل هليالن ايالم كه ب ١٢خبر خودكشي زينب دختر 
نه آنتن تلويزيون و نه  دارد و زندگي مي كنند نه خط تلفن ثابت و همراه نآدر اين كودك است. منطقه اي كه خانواده 

  .راه مناسبنه خانه بهداشت، 
ساله در بخش هليالن  ١٧ارديبهشت ماه، يك دختر نوجوان در 

 روستاي تازه آباد از توابع استان ايالم اقدام به خودكشي كرد و جان
  .خود را از دست داد

ودكشي ديگر نيز صورت گرفته كه طي طي يك هفته دو اقدام به خ
و در  نجات يافتآن يك پسر نوجوان اقدام به خودكشي كرد كه 

اي در روستاي شيراوند بخش هليالن خود  ساله ١٦ديگر دختر  حادثه
  .را حلق آويز كرد كه متاسفانه جان خود را از دست داد

ختر شنيده ها حكايت از فقر و بي پولي پدر خانواده جهت ثبت نام د
  .سپارد مي نوجوان در دانشگاه دارد كه به اين علت دختر خود را به طناب دار

  .ساله كرمانشاهي در خردادماه به زندگي خود پايان دادند١١آرمين كودك كار 
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زينب، «آمده است: روزنامه اعتماد در گزارشي به حادثه مرگ آرمين، كودك كار كرمانشاهي پرداخته است در  اين گزارش 
ران، جهانگير و حاال آرمين. مرگ براي آنها راه نجات از فقر و مصيبتهاي آن بود، رنج زيستن در فقر مدام اما آنجا عم

چاره  خواسته بشود، راه خود ساله ايالمي حاال مرگ١١زماني پس از خودكشي زينب، دختر  شود كه كوتاه مي تر دردناك
آوري و  جمع هايههاي شهر كرمانشاه، جايي كه شهره است به كارگا ساله اما ساكن حاشيه١١كودكي ديگر آن هم 

راه  كنند، مانند خود آرمين يا سر چهار بازيافت زباله، جايي كه كودكانش از همان روزهاي اول كودكي را فراموش مي
اني نيز در اين بزرگ براي گدايي، رشد و نوجو شوند ابزار دست مادر كنند، يا مثل خواهر كوچكش مي پاك مي شيشه

  ».تر آرمين ندارد: كانون اصالح و تربيتمحله سرنوشتي جزسرنوشت برادر بزرگ
پور در  ساله به نام دانيال حسين ١٦خرداد، يك پسر  ١٤نگاو گزارش كرده كه شامگاه چهارشنبه  سازمان حقوق بشري هه

اطالعي ده دانيال از علت خودكشي وي اظهار بيخانوا .سقز خود را حلق آويز و به زندگي خود پايان داد» قوخ«محله 
  .كردند

به داليل نامعلومي خود را » آال عنبري«ساله در سقز به نام  ١٤اين سازمان همچنين گفته كه در همان روز يك دختر 
  .حلق آويز كرد

خود » نژاد يده حسنمف«از توابع شهرستان سقز با هويت » قباغلو«ساله اهل روستاي  ١٧هم يك دختر  ٩٩خرداد  ٣شنبه 
ساله قرار بوده كه ازدواج كند، اما خانواده وي از تمكن مالي الزم براي خريد جهيزيه  ١٧اين دختر  .كرد آويز را حلق

  .برخوردار نبودند
  .اند ەداد پايان خود زندگي ەسال در شهر سقز ب ١٨از ابتداي ماه خرداد امسال دست كم چهار نوجوان زير 

 دختر يك سقز قوخ ەمحل در ،٩٩ خرداد ٢٠ ەشنب ەنگاو، روز س ەه بشري حقوق سازمان ەب ەسيدر گزارش ەبرپاي
  .است ەكرد خودكشي ەب اقدام “كرمي نگين” هويت با ەسال ١٧نوجوان 

  داد. دست از را جانش درماني مراكز ەب انتقال از پس و كرد آويز حلق را خود خانوادگي مشكالت دليل ەنگين كرمي ب
استان بوشهر، خودكشي كرد. در ساله، ساكن شهرستان كنگان  ١٥روزنامه هاي حكومتي، يك كودك كار  تهنوشطبق 

فروشي، كارگر بوده  نيز فقر اعالم شد. به گفته منابع دولتي اين كودك در يك كارگاه سنگ علت خودكشي اين كودك
  .است

تن جان خود را از  ٢ه خودكشي زدند، از اين ميان ساله در نيشابور دست ب ٢٢يك جوان  ساله و ١٧و  ١٥دو نوجوان 
  .دست داده و يك نفردر بيمارستان بستري است

خودكشيهاي ساالنه از سوي  سازمان پزشكي 
درصد اعالم شده است كه اين  ٧قانوني بيش از 

  .شوند درستي اعالم نميه آمارها هرگز ب
در پرستو جليلي دانش آموز راهنمايي طالئيه 

فقر و نداشتن موبايل به منظور علت  بهاروميه، 
هم  و شركت در كالسهاي آنالين و همراهي با دوستان 

سيد محمد هايش همان سرنوشن كالسي 
مديركل آموزش و پرورش  را داشت.موسوي زاده 

استان آذربايجان غربي دليل خودكشي پرستو 
  د.شاد را تكذيب كر دليل عدم دسترسي به گوشي هوشمند جهت استفاده ازنرم افزاربه جليلي 

-١٣٩٩موزان در استانهاي مختلف كشور در سال تحصيليآبه هر حال سوال اينجاست كه علت افزايش خودكشي دانش 
  شمسي چيست؟ ١٤٠٠
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گو با ايسنا، ضمن ارائه گزارشي از وضعيت خودكشي در ايران نيز گفت: طبق خالصه سالنامه  و حسين اسدبيگي در گفت
نفر از آنها  ١٥١٧نفر از آنها مرد و  ٣٦٢٦نفر خودكشي كامل داشتند كه از اين تعداد  ٥١٤٣، ٩٨ل قانوني، در سا پزشكي

  نفر بر اثر خودكشي كامل فوت كردند. ٥١٠١طبق اين گزارش،  ٩٧درحاليست كه در سال  زن بودند، اين
  

  !ها واقعي نيستندآمار اعالم شده  خودكشي
ولي بايد گفت همين اعالم مي كند.  يك مصيبت الهي است و آن رافقر در جامعه  نهادينه كردنرژيم واليت فقيه برنامه 

 ساله به عقد مردي در بيايد كه جاي پدر بزرگش را داشت، علت فقر است ولي١٠قوانين الهي است كه باعث شد دختر 
  .كنند عضل خودكشي ميكنند حتما براي فرار از اين م عامل فقر چيست؟ وقتي كودكان جوابي براي فقرشان پيدا نمي

در سال و متاسفانه  داشتهدرصد افزايش  ٦٠خودكشيها به ميزان  ٩٨تا سال  ٩٤روزنامه هاي دولتي، از سال  به گزارش
و حاشيه شهرها كرده كه اين موارد بيشتر در مناطق فقير نشين پيدا سه درصد افزايش  بيست و ،٩٨نسبت به سال  جاري

  است.  رخ دادهبه شرح زير 
  .درصد افراد بيكار ٨ درصد دانش آموزان و ١١، درصد افراد خانه دار ٢٣

و  !خودكشي مادر بيوه اي كه اخيرا سعيدي نماينده چابهار از پشت تريبون مجلس و با نوشيدن آبي متعفن آن را فرياد زد
  . معاون سياسي وزير كشور مورد تهديد قرار گرفت، عرف سپس از سوي آقاي

ار در اثر فقر و گرسنگي و تشنگي، فرزندانش را با دستان خود به قتل نرساند، بلكه خودش را كُشت. آن هم  مادري كه اين ب
براي رفع تشنگي كودكانش و براي جلوگيري از غرق شدن انها در هوتكهايي با آبهاي غير بهداشتي، مجبور شد  زماني كه

  ي!شدر ازاي دريافت آب ازتانكر تن فروشي كند و بعد هم خودك
  اكنون كودكان اين مادر كه تن را بر آب داد و سپس تن را به خاك، بدون پدر و مادر در چه وضعيتي به سر مي برند!؟ و
  

راهي براي اعتراض و كساني كه خودكشي مي كنند و چون  مي شودتبعيض سيستماتيك منجر به انباشت خشم بزرگي 
شكل خودكشي اعتراض خود را اعالم ه ب ،ي پناهي و تحقير مي كنندو عمال احساس ب پيدا نمي كنندتخليه و رفع تبعيض 

 هر سال تعداد خودكشيها بيشتر ميو  اي براي مقابله با خودكشي وجود ندارد راه حل ريشه كنند! در چنين جامعه اي مي
  است.شود. راه مقابله بااين فاجعه اجتماعي، برانداختن نظامي است كه خود عامل اين خودكشيها 

بورژوازي فاسد تجاري، ميان  شراكتو را نمايندگي مي كند داري بزرگ نظامي ـ دولتي ـ تجاري  ظامي كه سرمايهن
هاي  هاي نئوليبرالي ديكته شده از سوي سرمايه اجرايي نمودن نسخه برايكرات و بورژوازي مالي روبو خوار بورژوازي رانت

، چنان فالكت اسفباري به بار آورده صورت گرفته المللي پولو صندوق بين تجارت جهاني امپرياليستي و در رأس آنها بانك
  .كه حتي طبقه متوسط را نيز به سوي طبقات فرودست جامعه سوق داده است

آموزان به  مندي تمام دانش ، بهرهتحصيلدر يك حكومت مردمي و دمكراتيك؛ آموزش رايگان و اجباري تا پايان دوره 
  بايد تامين شود. پوشاك، وسائل تحصيل و اياب و ذهاب، غذا از دولت ◌ٔ هزينه
كن  دگرگوني بنيادي و انقالبي در نظام آموزشي موجود و اقدام فوري در جهت يك پيكار انقالبي به منظور ريشهبراي 

نياز به   كترين پيوند بين مدرسه و كار اجتماعي مولد، تلفيق آموزش تئوريك و پراتي برقراري نزديكو  سوادي كردن بي
  دگرگوني در ساختار سياسي است.

  .دكرسرنگون اين حكومت را بايد نمي تواند حامل اين دگرگوني باشد، نظام واليت فقيه،  در شرايطي كه

  پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

www.radiopishgam.com  
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  )٩٩دانشگاه در ماهي كه گذشت (آبان 
  كامران عالمي نژاد

  كاهش محدوديتهاي آزمون دكتري
اي ممنوعيت ديوان عدالت اداري در مصوبه 

نام در دانشجويان دوره دكتري براي ثبت 
 را غيرقانوني دانست. ١٤٠٠دكتري ون آزم

يكي از مقررات اين آزمون مربوط به اجازه 
شركت دوباره در صورت پذيرفته شدن در 
آزمون است. تعدادي از داوطلبان دوره دكتري 
نسبت به اين محدوديت اعتراض دارند و آن را 

دانند. بر اساس مندرجات دفترچه  قانوني نمي
ره دكتري؛ راهنماي شركت در آزمون دو

دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع «
دكتري تخصصي در صورت عدم انصراف تا 

اين بند در آزمون دوره دكتري سبب شده » نام و شركت مجدد در اين آزمون نيستند. نام مجاز به ثبتپايان مهلت ثبت 
ره دكتري مشغول به تحصيل هستند نمي تعدادي از متقاضيان اين آزمون با مشكل مواجه شوند چرا كه تا زماني كه در دو

 .توانند در آزمون شركت كنند
نام كنند. توانند بدون اين محدوديت در آزمون ثبت مي ١٤٠٠بنابه راي صادر شده داوطلبان آزمون دوره دكتري از سال 

ن اين محدوديت سبب گويند: برداشت شمار زيادي از دانشجويان دوره دكتري با استقبال از اين رأي ديوان عدالت مي
 .شود بتوانيم انتخابهاي بهتري داشته باشيممي
  

 درخواست شفاف سازي در مورد ابهامات پرونده نويد افكاري 
اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در نامه اي خطاب به ابراهيم رئيسي، 

بهامات مطرح شده در پرونده نويد افكاري شدند. در اين نامه كه در روز سه شنبه رييس قوه قضاييه، خواستار رسيدگي به ا
 ٣٨قانون مدني، اصل  ١٣١٩قانون مجازات اسالمي، ماده  ١٩٨و  ١٩٠آبان پوشش رسانه اي پيدا كرد، با اشاره به مواد  ٦

اجراي احكام، به شبهات بسياري  آيين نامه ٤٣آيين نامه نحوه اجراي احكام و همچنين ماده  ٤٩قانون اساسي، ماده 
پيرامون نقض قوانين از صدور حكم تا شيوه اجراي حكم اعدام نويد افكاري پرداخته شده است. در بخشي از اين نامه با 

اقرار نويد افكاري زير شكنجه «بيان اينكه پزشكي قانوني شكستگي استخوان دست نويد افكاري را تأييد كرده آمده است: 
قانون اساسي، شكنجه در هر شكلي ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شكنجه فاقد ارزش و  ٣٨اصل بوده و طبق 

قانون مجازات اسالمي نيز مورد تأكيد قانونگذار قرار گرفته است  ١٦٩اعتبار است و بي اعتباري اقرار تحت شكنجه در ماده 
 »مجدد نمايد. و قانونگذار بيان داشته كه دادگاه مكلف است از متهم تحقيق

  
  دانشجويان خواستار انجام تست كروناي خوابگاهيها شدند

در اين  .جلسه شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بهشتي با دكتر عليرضا زالي رييس اين دانشگاه برگزار شد
موضوعاتي از جمله .دندهاي خود را به منظور شرايط بهتر براي دانشجويان اعالم كرنشست اعضاي شوراي صنفي خواسته 

كرونا  pcrاي تخفيف شهريه دانشجويان شهريه پرداز، پرداخت حق الزحمه به دانشجويان شهريه پرداز، انجام تستهاي دوره
 .براي دانشجويان خوابگاهي و اختصاص دادن واكسن آنفلوانزا به دانشجويان حاضر در فيلد بالين در اين نشست مطرح شد
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  ه رايگان شدن اينترنت آموزش مجازي وعده هاي پوچ دربار
اي به وزير ارتباطات و فناوري اطالعات، در خصوص رايگان نشدن  شوراها و فعاالن صنفي دانشگاههاي مختلف در نامه

آبان نامه آمده است: همان  ٨هاي داده شده انتقاد كردند. در بخش هايي از اين به تاريخ پنجشنبه  اينترنت باوجود وعده
است كه  و نابسامان شدن شرايط اقتصادي، آموزش مجازي نيز باعث شده مستحضريد، با شيوع ويروس كرونا طور كه

اقتصادي، زيست و  هاي آن بر دوش دانشجوياني واقع شود كه در اين شرايط ويژه قسمت اعظم بار آموزش و هزينه
ت اينترنتي در كشور اعم از پوشش دهي، سرعت مشكال شان به شدت در خطر است. اين در حالي است كه سابقه معيشت

يك از ما پوشيده نيست. گذشته از تمام اين كاستيها، آموزش مجازي  هاي اينترنتي بر هيچ هاي باالي بستهكم و هزينه 
حق تصحيل رايگان را بيش از پيش به محاق برده و دانشجويان و تحصيل را بيش از پيش به موضوعي براي كسب سود 

فراهم كردن لوازم اوليه و ضروري براي آموزش، از اينترنت گرفته تا لوازم الكترونيكي مناسب براي  .رده استبدل ك
دولت است. فراهم نكردن اين امكانات، با وجود مشكالت متعدد و كيفيت پايين آموزش مجازي،  دانشجو، بر عهده

 .سازد وزش و تحصيل محروم مياين امكانات را ندارند، از آم دانشجوياني را كه توان تهيه
  

  تجمع دانشجويان دانشگاه پزشكي آزاد تهران
در محوطه اين دانشگاه  آبان در اعتراض به افزايش شهريه ١٠جمعي از دانشجويان دانشگاه پزشكي آزاد تهران روز شنبه 

بايست هر سال ه آزاد، مي دانشجويان معترض گفتند، بر اساس دستورالعمل سازمان مركزي دانشگا دست به تجمع زدند.
كند. مرحله، شهريه افزايش پيدا مي  ٢درصد به شهريه افزوده شود و اين درحالي است كه به طور ناعادالنه و در  ١٥تا  ١٠

در مرحله اول، هر سال نسبت به سال قبل و در مرحله دوم، هر ورودي نسبت به خود، افزايش شهريه دارد و بدين ترتيب 
  هاي آنان را دچار رنج و سختي كرده اند.اه با اين كار سالهاست كه دانشجويان و خانواده مسئوالن دانشگ

  
 مخالفت دانشجويان پزشكي با پذيرش از دانشگاههاي خارج

اي خطاب به علي اكبر حق دوست، معاون  نامه در آبان، مجمع دبيران شوراي صنفي دانشجويان علوم پزشكي ١١يكشنبه 
اشت، درمان و آموزش پزشكي با افزايش ظرفيت پذيرش دانشجويان و پذيرش دانشجويان از آموزشي وزارت بهد

  دانشگاههاي خارج كشور مخالفت كرد. 
 نهادي عنوان به دانشگاه در اين نامه آمده است:

 و تربيتي فرهنگي، نقش تعليم، نقش كنار در كه
 از دارد، عهده بر را دانشجو اجتماعي بالندگي

 در اجتماعي نهادهاي ثرگذارترينا و ترين اصلي
ست. بي شك حيات اين نهاد مهم ا مدرن جهان

علمي و فرهنگي نيز به نيروي انساني موجود در 
و اعضاي آن بستگي دارد و شاكله فكري اجزا 

دانشگاه مسير تربيت و تعليم افراد جامعه را 
 .تبيين مي كند

اگرچه بدنه فداكار علوم پزشكي در هيچ يك از 
شاهد هستيم، دست از تالش در جهت خدمت به  ١٩-هاي حساس كشور كه نمونه اخير آن را در پاندمي كوويد برهه 

هاي مختلف از  اند، اما متاسفانه در سالهاي اخير اين قشر زحمتكش همواره با مشكالت عميقي در حوزه مردم برنداشته
وبه رو ر نادرست تصميمهاي البته و مناسب بازدهي با فعاليت براي مناسب زيرساختهاي  جمله كمبود امكانات درماني، نبود

 .اندبوده 
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اين مجمع افزود: در كشورهاي در حال توسعه معموال به دليل فراهم نبودن زمينه مطالعات، مهارت و تخصص در زمينه 
 نابرابري سطح تحليل و سيبرر منظور به يابند.برنامه ريزي بهداشتي و درماني اغلب منابع به صورت نامتوازن تخصيص مي 

ترين آنها محاسبه متعددي توسط آمارشناسان و اقتصاد دانان معرفي شده است كه مناسب روشهاي سالمت منابع توزيع
ضريب جيني به دليل مستقل بودن از ميانگين است. ولي متاسفانه پژوهشهاي وسيعي با اين شاخص در كشور انجام 

ذي صالح در زمان بندي مشخص و با تيم كارشناسي ماهري، نسبت به اين موضوع  نگرفته است كه الزم است نهادهاي
 .مهم تحقيقات الزم را انجام دهند و نتيجه را به نهادهاي مسئول مانند وزارت بهداشت ارائه دهند

 اين در شپذير ظرفيت افزايش مشكالت، اين ل تمامح راه مجمع دبيران شوراي صنفي دانشجويان علوم پزشكي ادامه داد:
 متعدد ويزيتهاي  التحصيالن فاقد مهارت و دانش كافي با افزايش نارضايتي مردم، فارغ افزايش زيرا ها نخواهد بود؛ رشته
 .كرد خواهد تر پيچيده را مشكل تنها سالمت نظام هزينه افزايش و پزشكان توسط

  
 مهاجرت نخبگان فارغ التحصيل نفت 
ت گريبان بخشي از بدنه دانشجويان كشور را درگير به خود كرده، لغو پروسه استخدام يكي از رويدادهايي كه چند سال اس

بارها از سوي دانشجويان مورد اعتراض شديد قرار  التحصيالن دانشگاه صنعت نفت در وزارت نفت است. اين مسالهفارغ
ري و راي به سود دانشجويان كشيد اما آن موضع گرفتند و حتي كار به ديوان عدالت ادا گرفت و نمايندگان مجلس درباره

 .العبوري را جلوي پاي دانشجويان قرار داددر نهايت، مسير صعب 
التحصيالن به هاي عدم استخدام اين فارغماجرا از اين قرار است كه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم، به تدريج زمزمه 

 .اول اين دانشگاه و دانشجويانش تبديل شد درجه گوش رسيد، سپس به طور كلي اين ماجرا به مساله
التحصيالن برتر اين دانشگاه از اولويت در گذشته، وزارت نفت در دفترچه كنكور سراسري متعهد شده بود كه فارغ 

التحصيالن برتر را كه طي  كند. اين تصميم، بخشي از فارغاين اولويت را حذف مي  ٩٤استخدام برخوردارند اما در سال 
هاي برتر كند. آنها كه به اميد همين اولويت استخدامي با رتبه وارد دانشگاه شده بودند نيز قرباني مي ٩٤اي قبل از ساله

درپي عدم استخدام دانش  .برنداكنون در بالتكليفي بسر مي كنكور، تصميم به تحصيل در اين دانشگاه گرفته بودند هم 
نفر در فضاي مجازي كه گفته مي شود از نخبگان و فارغ  ٩٤ستي با اسامي آموختگان دانشگاههاي نفتي در ايران، لي

 .التحصيالن نفتي بوده اند منتشر شده است؛ اسامي كه بايد ديد واكنش وزارت نفت نسبت به آن چه خواهد بود
  

  دختر رئيس جمهور به عنوان عضو هيات علمي و تخصيص
 علوم نشگاهدا دانشكدههاي از يكي دانشكده فناوريهاي نوين

 ١٣٨٣(دانشگاه ملي سابق) است كه در سال  بهشتي پزشكي
  افتتاح شد.

انتشار اخباري درباره جذب دختر رييس جمهور به عنوان 
عضو هيات علمي در دانشكده فناوريهاي نوين اين دانشگاه و 

ميليارد تومان از بودجه اي كه  ١٢٠همچنين بحث تخصيص 
كرونا درنظر گرفته شد،  با مقابله براي ملي توسعه صندوق از

جمهور و روابط عمومي براي ساخت اين دانشكده، موجب شد تا انتقادات به اين خبر، با وجود تكذيب رييس دفتر رئيس
دانشگاه؛ عضو هيات علمي شدن دختر روحاني توسط رئيس دانشكده فناوريهاي نوين اين دانشگاه تاييد شد! نكته جالب 

آبان منتشر شد، اسمي از دانشگاه علوم پزشكي بهشتي برده نشده بود و   ١١كه در روز يكشنبه اين كه در اين تكذيبيه 
رسانه هاي حامي دولت هم با پوشش گسترده اين اطالعيه سعي كردند به نوعي افكار عمومي را منحرف كرده و به 

  انتقادات پايان دهند.
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 ٩٩دانشجويان بهايي محروم از تحصيل در كنكور 
كه در نتايج اين آزمون با ايرادات مختلفي از  ٩٩تن ديگر از شهروندان بهائي شركت كننده در كنكور سراسري  ٩هويت 
در سايت سازمان سنجش مواجه شده و به دليل بهايي بودن از ادامه » تحقيقات در پرونده«و » نقص پرونده«جمله 

هروندان بهايي محروم از تحصيل در كنكور امسال كه اند احراز شد. با احتساب اين افراد شمار شتحصيل محروم شده 
 .تن رسيد ١٧تاكنون هويت آنها احراز شده به 

از پارس آباد، آوا بهروز، فاران قدرتيان و  ٦٨٦تن از اين شهروندان به شرح زير است: شميم ايدلخاني، با رتبه  ٩اسامي 
  ن لقائي، اوين زماني و ساينا فارس.مبينا هوشمندي از تهران، كيميا منوچهري، عرشيا اشراقي، كيا

تن  ٢١قبول شده اند، به  ٩٩بر اساس خبرهاي منتشر شده، شمار دانشجويان بهايي محروم از تحصيل كه در كنكور 
  رسيده است.

شهروندان بهايي در ايران از آزاديهاي مرتبط به باورهاي ديني محروم هستند، اين محروميت سيستماتيك در حالي است 
المللي حقوق مدني و سياسي هر شخصي حق دارد از ميثاق بين ١٨اعالميه جهاني حقوق بشر و ماده  ١٨ماده  كه طبق

آزادي دين و تغيير دين با اعتقاد و همچنين آزادي اظهار آن به طور فردي يا جمعي و به طور علني يا در خفا برخوردار 
 .باشد

  
  بازماندگان از آزمون سراسري

نفر ثبت نام  ٢٣٣هزار و  ٣٩٣ميليون و ، يك ٩٩در كنكور 
كردند. پس از كش و قوسهاي فراوان به دليل شيوع ويروس كرونا 

مرداد تا يكم شهريور ماه برگزار  ٢٩اين ماراتن بزرگ در روزهاي 
كنندگان اين آزمون يكي از مناقشات آن بود. شد. تعداد شركت 
يباني مانند آزمونهاي سالهاي گذشته غا ٩٩آزمون سراسري 

داشت، البته برخي معتقد بودند كه ترس از بيماري كرونا موجب 
 .شد تا داوطلبان بيشتري در كنكور حاضر نشوند

زنيها باعث شد كه براي اولين بار سازمان سنجش در اعالم آمار قطعي غايبان كنكور تعلل كند. ابراهيم همين گمانه 
ه گفت: نسبت توزيع كارت و حضور داوطلبان در آزمون سراسري خدايي رييس سازمان سنجش آموزش كشور در اين بار

كه تعداد غايبان حدود  ٩٩امسال مانند سالهاي گذشته بود. وي بيان كرد: برخالف آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري 
در  .داشتيمدرصد افزايش داشت، در كنكور امسال شرايط متفاوتي از نظر داوطلبان غايب در مقايسه با سالهاي قبل ن ١٠

اين ميان فعاالن حوزه آموزش عالي دست به كار شدند و با احتساب تعداد كارتهاي دريافت شده كنكور از سوي داوطلبان 
شد و با كم كردن  آميزي سخنگوي سازمان سنجش اعالم ميكه در زمان برگزاري آزمون هر گروه آزمايشي از سوي زرين 

دست يافت، اين افراد يعني  ٧٩٢هزار و  ٩٣٣توان به عدد كه انتخاب رشته كردند مي تعداد داوطلبان مجاز از داوطلباني 
 .بازماندند ٩٩هاي با آزمون كنكور درصد داوطلبان از ادامه رقابت در رشته  ٦٧
 

 سال زندان محكوم شد  ٦سها مرتضايي به 
سال  ٦بيدادگاه انقالب تهران به  ١٥ط شعبه سها مرتضايي، فعال دانشجويي و دبير اسبق شوراي صنفي دانشگاه تهران توس

ماه توسط نيروهاي  در جريان اعتراضات سراسري آبان ٩٨آبان  ٢٦زندان محكوم شد. خانم مرتضايي پيشتر در تاريخ 
 .با توديع قرار وثيقه تا پايان مراحل دادرسي از زندان قرچك ورامين آزاد شد ٩٨بهمن  ٢امنيتي بازداشت و در تاريخ 
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بيدادگاه انقالب تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي صادر و به وكيل مدافع وي  ١٥اس اين حكم كه توسط شعبه براس
سال حبس تعزيري  ٦به ” اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت كشور“ابالغ شده است، خانم مرتضايي از بابت اتهام 

تحصن خانم مرتضايي در دانشگاه تهران در اعتراض به  محكوم شده است. در خصوص مصداق صدور اين حكم به
در دانشگاه تهران و فعاليت در شوراي صنفي دانشگاه تهران  ٩٨محروميت از تحصيل، شركت در اعتراضات سراسري آبان 

 .استناد كرده است
  

  فارغ التحصيالن قبول شده در آزمون استخداميتجمع 
زمون شماري از فارغ التحصيالن قبول شده در آ

بهبهان در روز  ٢استخدامي پااليشگاه بيدبلند 
آبان مقابل فرمانداري اين شهر دست به  ١٨يكشنبه 

 .تجمع زدند
رانت و البي ميان «معترضان دليل اين تجمع را 
 .مي دانند» مسئوالن در مراحل استخدامي

  
  
  
  
  

 درصدي شهريه يك رشته در دانشگاه آزاد ٢٠٠افزايش 
درصد افزايش داشته  ٢٠٠گويند شهريه ثابت رشته روانشناسي باليني در ترم جاري حدود  اد ميدانشجويان دانشگاه آز

 .است
ماجرا از اين قرار است كه دانشجويان زمان ثبت نام در 
رشته روانشناسي باليني متوجه شدند، اين رشته زير 
مجموعه گروه پزشكي قرار گرفته است؛ در حالي كه آنها 

زارت بهداشت مجوزي در اين معتقدند چرا وقتي و
خصوص صادر نكرده و رشته باليني همچنان زير مجموعه 

هاي علوم پزشكي را بايد  وزارت علوم است، شهريه رشته
بپردازند؟ اين دانشجويان با راه اندازي يك كمپين 
اعتراضي و جمع آوري امضا قصد دارند، صداي اعتراض 

 .خود را به گوش رئيس اين دانشگاه برسانند
  

  محمد خاني به بند عمومي زندان اوين منتقل شد 
مهرماه امسال توسط  ١٠محمد خاني، مترجم، پژوهشگر و دانشجوي مقطع دكتري دانشگاه عالمه طباطبائي كه در تاريخ 

عات ، با پايان بازجوييها از بازداشتگاه وزارت اطالآبان ١٨ماموران امنيتي در منزل خود بازداشت شده بود، يكشنبه شب 
 .زندان اوين منتقل شد ٤زندان اوين به قرنطينه بند  ٢٠٩موسوم به بند 
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اجتماع و تباني عليه امنيت ملي و تبليغ عليه «بازپرسي بيدادسراي اوين از بابت اتهامات  ٢آقاي خاني پيشتر در شعبه 
 .ر شده استميليون توماني براي او صاد ٥٠٠مورد تفهيم اتهام قرار گرفته و قرار وثيقه » نظام

تداوم بازداشت محمد خاني در شرايطي است كه وي پيشتر به كرونا مبتال شده و قبل از بهبودي كامل بازداشت شده 
 اش در خصوص وضعيت سالمت او شده است. است. اين امر در كنار ساير بيماريهاي وي موجب افزايش نگراني خانواده 

  
 سال حبس محكوم شد  ٥مرجان اسحاقي به 

جان اسحاقي، دانشجوي رشته علوم سياسي دانشگاه تهران و يكي مر
بيدادگاه  ١٥توسط شعبه  ٩٨از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 

سال حبس  ٥انقالب تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي به 
 .محكوم شد

بر اساس اين حكم كه به تازگي به وي ابالغ شده است، مرجان 
سال حبس  ٤تباني عليه امنيت ملي به  اسحاقي به اتهام اجتماع

  سال حبس تعزيري محكوم شده است.  ١تعليقي و 
به دليل حضور در يك تجمع  ١٣٩٨آبان  ٢٦مرجان اسحاقي در تاريخ 

دانشجويي در دانشگاه تهران و پس از خروج از دانشگاه توسط ماموران 
 .الف زندان اوين منتقل شد-٢ه بند اطالعات سپاه بازداشت و به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم ب

  
  گزارشي از آخرين وضعيت علي يونسي و اميرحسين مرادي

رضا يونسي، برادر علي يونسي، دانشجوي مهندسي كامپيوتر 
دانشگاه صنعتي شريف از بهبود حال برادر خود پس از ابتال 
به كرونا و بازگرداندن او به سلول چند نفره خبر داد. علي 

فروردين امسال  ٢٢رحسين مرادي كه در تاريخ يونسي و امي
 ٢٠٩بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم به بند 

موفق به  آبان ٢٢شنبه  زندان اوين منتقل شدند، روز پنج
 .اند هاي خود شدهمالقات با خانواده 

يك زنداني ديگر مبتال به كرونا از سلول  هفته پيش چند روز پس از تاييد ابتال به كرونا همراه با ٣علي يونسي حدود 
ماه با بهبود بيماري به سلول آبان  ٢٠شنبه به سلولي ديگر در اين بند منتقل و روز سه  ٢٠٩عمومي در بازداشتگاه 
 عمومي بازگردانده شد. 

  
 روز بر اثر كرونا ٣استاد دانشگاه تهران در طول  ٣درگذشت 

 ٣، عضو هيات علمي دانشگاه تهران در صفحه توييتر خود با اشاره به فوت آبان، رسول جعفريان ٢٥روز يكشنبه 
 روز بر اثر كرونا خواستار تست عمومي در اين دانشگاه شد. ٣استاد اين دانشگاه در طول 

  
  تجمع اعضاي هيات علمي، كاركنان و دانشجويان مجتمع آموزش عالي اسفراين

جويان مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي اسفراين در ادامه اعتراض به اعضاي هيات علمي و جمعي از كاركنان و دانش
آبان، دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان اسفراين  ٢٨الحاق دانشگاه اسفراين به دانشگاه بجنورد در روز چهارشنبه 

  در استان خراسان شمالي زدند.
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نخست ارتباط با صنعت را در بين دانشگاههاي كشور به رتبه  ١٣٩٨معترضان با بيان اين كه دانشگاه اسفراين در سال 
ثبت رسانده و در حالي كه زمزمه ها مبني بر افزايش رتبه دانشگاه اسفراين به تنها دانشگاه صنعتي شمال شرق كشور به 

  گوش مي رسيد، ناگهان در ارديبهشت سال جاري خبر از ادغام اين دانشگاه، توسط وزارت علوم بيان شد.
ور با مخالفت جدي پرسنل دانشگاه و هيات علمي آن مواجه شد كه براي هموار كردن راه، مديريت دانشگاه توسط اين دست

  وزارت علوم بر كنار شد.
هم مطرح بود كه با » كوثر«در طرح ادغام دانشگاههاي استان خراسان شمالي با دانشگاه بجنورد نام دانشگاه تك جنسيتي 

  استان، اين دانشگاه از فهرست خارج شد.مخالفت نماينده ولي فقيه در
  

 )راديو فرداخبرنامه دانشجويان ايران، ايرنا، مهر، منابع براي تهيه اين مجموعه: آنا، هرانا، (
***  

  مردم و هواپيماهاي شخصي
 مرجان

  
 ي مديريت و ...رسد كوچكترين توقع از او داشتن دانش و بينش و سابقه اجرايي و تواناي وقتي فردي به منصب وزارت مي

كسي از وزير و حتي مقامات رده پايين تر انتظار بالهت و حماقت و بيان سخناني كه كودكان را نيز  به طور قطعرود و  مي
  د.دارد، ندار به خنده وامي

ي رفشانيهاي خود، از مردم صاحب هواپيماي شخصي!! دعوت به كار در ناوگان تاكسيراني هوايوزير راه در جديدترين دُ 
  د.كر

اين سخنان با عكس العمل فراوان مردم در فضاي مجازي روبرو گرديد كه البته بيشتر با طنز و تمسخر به استقبال آقاي 
سرما و انتظار را  ،مردمي كه ساعتها در صف روغن جامدد؛ ينكه تصور ايشان از مردم چيست، جاي سوال دارا .وزير رفتند
  ؟خرند به جان مي
همه  كنند كه كرونا هم از اين توماني به پا مي هزار ٣٦يك پاساژ چنان هجومي براي خريد كاالي در حراجي  مردمي كه

  ؟كند رعايت فاصله اجتماعي حيرت مي
  ي؟همان گرسنگان سرگردان بين دخل ريالي و خرج دالرو يا 

   آيا در فراخوان جناب وزير همين مردم مد نظر هستند؟
  !هواپيماي شخصي؟
  كنند؟ شان در كدام ايران زندگي مي لكيهايجناب وزير و همپا

  ند.پاش به زخم مردم نمك مي دانند و عمداً يا ميو  واقعا از روي ناداني سخني مي گويند
چيزي از  ،حتي اگر مقصود ايشان آن چند درصد صاحبان ميليلياردها دالر غارت شده و رانت خواران زالو صفت باشد هم

  .كند طنز ماجرا كم نمي
قدر در تنگناي  آناست كه كند، محال  توانايي مالي اش در حدي است كه با  هواپيماي شخصي اش تردد ميكسي كه 
  !كه با هواپيما مسافركشي كند؟داشته باشد مالي قرار 

كند كه از وزير راهش طلب درايت داشته  البته جاي گله نيست كجاي اين سيستم با عقل سليم و شعور و منطق كار مي
  از شتر پرسيدند چرا گردنت كج است؟ گفت كجايم راست است؟: المثل شيرين فارسي را به ياد بياوريم ضرب .باشيم

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  
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 )٩٩چالشهاي معلمان (آبان 

 فرنگيس بايقره
 تجمع مربيان پيش دبستاني ياسوج 

جمعي از مربيان پيش دبستاني شهر ياسوج روز 
آبان براي دومين روز متوالي مقابل پنجشنبه اول 

ساختمان پرديس دانشگاه فرهنگيان تجمع اعتراضي 
 برگزار كردند.

يكي از مربيان پيش دبستاني حاضر در اين تجمع 
 ٨٢بيشتر مربيان پيش دبستاني استان از سال “گفت: 

بدون هيچ كد پرسنلي، بيمه و حمايتي از سوي  ٨٥تا 
وده اند و به عنوان آموزش و پرورش مشغول به كار ب
 "نيروي آزاد از ما استفاده مي كنند.

در بيشتر استانهاي كشور مربيان پيش دبستاني استخدام آموزش و پرورش شدند اما در استان كهگيلويه و “وي افزود: 
 ٩٥سال “د: اين مربي پيش دبستاني ادامه دا "بويراحمد به بهانه نداشتن كد هيچ حمايتي در اين زمينه از ما نشده است.

فراخوان زده شد و مربيان پيش دبستاني استخدام شوند در اين استان به اين بهانه كه نيروي پيش دبستاني دولتي نداريم 
اين موضوع را پيگيري نكردند بلكه كتمان كردند. از مسئوالن استاني بخصوص مديركل آموزش و پرورش انتظار داريم كه 

 "به حق خودمان برسيم. اين موضوع را پيگيري كنند تا ما

 
 تجمع معلمان طرح خريد خدمات آموزشي و حمايتي يزد

آبان، تعدادي از معلمان طرح خريد خدمات آموزشي و حمايتي يزد براي دومين روز متوالي مقابل استانداري  ٣روز شنبه 
 اين استان، تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.

ين معلمان نداشتن امنيت شغلي، مشكل بيمه، عدم تبديل وضعيت و پرداخت نشدن معوقات آنها از جمله داليل تجمع ا
 عنوان شده است.

 

 دبستاني خوزستانتجمع مربيان پيش

دبستاني در اعتراض به جمعي از مربيان پيش 
 ٥عدم رسيدگي به مطالبات شان در روز دوشنبه 
و آبان مقابل ساختمان اداره كل آموزش و پرورش 

 استانداري خوزستان دست به تجمع زدند.

يكي از اين مربيان گفت: پرداخت حق بيمه و 
افزايش آن در كنار بي تكليفي محض، اساس 

هاي ما را نشانه گرفته است. ديگر خسته خانواده 
 شنود؟كس صداي ما را نمي ايم. چرا هيچشده 

كس حاضر يكي ديگر از اين مربيان گفت: هيچ
ب درست به ما بدهد. اگر در اين نيست يك جوا

هاي خطرناك  و آمدهاي اعتراضي در جاده رفت
 شود؟هاي ما چه ميايذه به اهواز كشته شويم تكليف خانواده 
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 تجمع مربيان پيش دبستاني استان گلستان

شماري از مربيان پيش دبستاني از شهرهاي مختلف 
ش و آبان مقابل آموز ٥استان گلستان در روز دوشنبه 

پرورش اين استان، دست به تجمع زده و خواستار 
 رسيدگي به استخدام شان در اين نهاد شدند.

اين مربيان كه از شهرستانهاي كالله، گنبد، علي آباد 
كتول، مينودشت و آق قال در اين تجمع حضور داشتند 
همكاري بيشتر اداره كل آموزش و پرورش براي 

 ٧لب بيش از حضورشان در مدارس شدند چرا كه اغ
 سال در مدارس دولتي اشتغال داشته اند.

 
 تجمع مربيان پيش دبستاني آذربايجان غربي

آبان براي دومين روز متوالي مقابل اداره كل آموزش و  ٦شنبه  تعدادي از مربيان پيش دبستاني آذربايجان غربي در روز سه
 پرورش اين استان در اروميه تجمع كردند.

غربي در خصوص تجمع اين شهروندان گفت: مربيان پيش دبستاني  كل آموزش و پرورش آذربايجان دارهرييس امور اداري ا
هيچ قراردادي با آموزش و پرورش استان ندارند و براساس قراردادي كه بين موسس و اين افراد وجود دارد، مشغول به كار 

 شوند.مي

 
 تجمع معلمان موقت در يزد و دزفول

معلم داراي قرارداد موقت يزد مقابل  ٨٠٠ان گروهي از معلمان خريد خدمت به نمايندگي از سوي آب ٦روز سه شنبه 
 استانداري تجمع كردند. در همين روز معلمان نهضت سواد آموزي دزفول مقابل دفتر نماينده اين شهر تجمع كردند.

ترين خواست آنها استخدام در تند، اما مهم رو هس معلمان موقت با مشكالتي از قبيل حقوق معوقه و نداشتن بيمه رو به
هزار معلم  ٢٠٠آموزش و پرورش با كمبود حدود  آموزش و پرورش است و بارها در تهران و مراكز استانها تجمع كرده اند.

ها كنند و آموزش و پرورش از استخدام آنهزار معلم به صورت قراردادي كار مي ٦٠روست، در حالي كه حدود روبه
 ري كرده است. خوددا

 
 تجمع آموزش دهندگان سوادآموزي كشور روبروي مجلس

شماري از آموزش دهندگان سوادآموزي و مربيان 
پيش دبستاني در اعتراض به عدم رسيدگي به 

آبان، مقابل  ١١مطالبات شان روز يكشنبه 
ساختمان مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند. 
معترضان خواستار تعيين تكليف وضعيت 

خدامي خود با توجه به سوابق كاري شان است
 هستند.

آبان روبروي مجلس دست به  ١١روز يكشنبه 
اعتراض زدند. آموزش دهندگان سوادآموزي به 

و بي عدالتي روا  "تعيين تكليف استخدامي"عدم 
 داشته شده در حق شان اعتراض كردند.
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وزي انسانهايي كه در مناطق بسيار دورافتاده و ناديده گرفته شدن حقوق و تالشهاي آموزش دهندگان، براي سوادآم
 راههاي سخت و دشوار زندگي مي كنند با وجود امكانات ابتدايي، جاي تاسف بسيار دارد.

 
 دبستاني استان مركزي تجمع مربيان پيش 

دبستاني استان مركزي براي مربيان پيش 
اعتراض به عدم تبديل وضعيت در روز دوشنبه 

مين روز متوالي در شهر اراك آبان، براي سو ١٢
 تجمع كردند.

مديركل آموزش و پرورش استان مركزي در 
اي اين رابطه گفت: دوره پيش دبستاني دوره 

شده بوده ولي اجباري نيست  رسمي و پذيرفته
و با مدرسه متفاوت است چرا كه والدين حتي 

شد در زماني كه مدارس حضوري برگزار مي 
وي با اشاره به اعتراضات مربيان پيش دبستاني  دبستاني داشتند. ن نوآموزان خود به دوره پيشتمايل كمتري به فرستاد

افزود: آموزش و پرورش هيچ رابطه استخدامي با مربيان پيش دبستاني ندارد زيرا مؤسس يك مركز آموزشي غيردولتي بوده 
 و اين افراد مربي مدارس غيرانتفاعي هستند.

 
 اني دارابتجمع مربيان پيش دبست

شهرستان داراب در اعتراض به عدم استخدام خود در آموزش و پرورش در  ٩١جمعي از مربيان پيش دبستاني قبل از سال 
آبان،براي سومين روز متوالي مقابل فرمانداري، دفتر امام جمعه و دفتر بهارستان نشين شهرستانهاي داراب  ١٨روز يكشنبه 

 دشت دست به تجمع زدند.و زرين 

در مراكز آموزشي مشغول به كار بوده به  ٩١دبستاني كه پيش از سال اي جهت جذب مربيان پيش، بخشنامه ٩٤ر سال د
توانست بدون كل آموزش و پرورش سراسر كشور ابالغ شد و به موجب آن آموزش و پرورش هر شهرستان مي ادارات

آموزش و پرورش فارس نيز اين بخشنامه را به شهرستانها  التدريس به كار گيرد.محدوديت كمي، مربياني را در قالب حق
ابالغ نمود و از قرار معلوم در شهرستان داراب تعداد اندكي معرفي شده و مربيان ديگر با وجود تجربه و سنوات كاري، از 

 اين موقعيت محروم ماندند.

 
 آزادي محمد حبيبي، عضو هيات مديره كانون صنفي معلمان

آبان، محمد حبيبي عضو  ٢٠روز سه شنبه 
هيئت مديره كانون صنفي معلمان ايران پس از 

ماه حبس از زندان فشافويه تهران به  ٣٠تحمل 
طور موقت آزاد شد و مورد استقبال اعضاي 
خانواده و جمعي از دوستان وهمكارانش قرار 

 گرفت.

ماه سال ارديبهشت  ٢٠آقاي محمد حبيبي در 
فعاالن صنفي و ، به همراه تعدادي ديگر از ٩٧

شركت كنندگان در جريان تجمع اعتراضي 
معلمان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به 



 30

 زندان تهران بزرگ منتقل شد.

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

هاي سياسي و سال ممنوعيت از فعاليت در احزاب، گروهها و دسته  ٢ضربه شالق و  ٧٤ماه حبس و  ١٨عمومي به 
توسط شعبه  ٩٧در دي ماه  اجتماعي و ممنوعيت خروج از كشور به عنوان مجازات تكميلي محكوم شد. اين حكم نهايتا

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

 
 تجمع معلمان حق التدريس فني و حرفه اي 

 آبان مقابل ساختمان مجلس در تهران، تجمع كردند. ٢٦از معلمان حق التدريس فني و حرفه اي، در روز دوشنبه  جمعي
 معترضان دليل اجتماع خود را اعتراض به عدم تبديل وضعيت استخدامي و وضعيت معيشتي خود، عنوان كردند.

 
 تجمع آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي خوزستان 

آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي  بار ديگر،جمعي از
خوزستان براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت در روز 

 آبان، مقابل استانداري تجمع كردند. ٢٧سه شنبه 

مشغول به  ٩٢يكي از تجمع كنندگان گفت: ما از سال 
كار شده ايم و اغلب هم حقوق و مزاياي عقب افتاده 

به حق داريم ولي خواسته اصلي ما تبديل وضعيت خود 
 التدريسي است.

وي ادامه داد: متاسفانه معاون پارلماني وزارت آموزش و 
پرورش در آخرين اظهارات خود بيان كرد كه آموزش 

به بعد ، استخدام  ٩٢دهندگان مشغول به كار از سال
 نخواهند شد.

عيت شدند اما با تبديل مشغول به كار شدند در يكسال گذشته تبديل وض ٩٢وي افزود: همكاران ما  كه قبل از سال 
 جذب شويم كه نسبت به اين تصميم اعتراض داريم.٢٨وضعيت ما موافقت نمي كنند و اعالم كردند كه بايد در قالب ماده 

 
 شده در آموزش و پرورش تجمع معلمان قرآن جذب 

هاي البرز، ش، از استانشده در آموزش و پرورآبان براي دومين بار درسال جاري، معلمان قرآن جذب  ٢٧روز سه شنبه 
آذربايجان غربي، گيالن، گلستان، قم، سمنان، مركزي و ... در اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به تجمع مقابل مجلس 

 زدند.

نفر از استانهاي مختلف تبديل وضعيت شدند، اما هنوز معلماني پس از هشت  ٧٠٠از پنج هزار مربي حدود چهار هزار و 
 برند. ردادي به سر ميسال در وضعيت قرا

به صورت قرارداد كار معين جذب ٩١كننده در اين تجمع گفت: پنج هزار نيروي قرآني در سال يكي ديگر از معلمان شركت
معلم در زمان واحد تبديل  ٥٠٠شدند. در همان ابتدا نامه تبديل وضعيت به پيماني آمد و از اين تعداد چهار هزار و 

 نفر باقي ماند.  ٥٠٠انگاري كردند و اسامي ز استانها سهلوضعيت شدند، اما بعضي ا

 
 ما، راديو زمانه، آذرباخيش) (منابع: فصل جنوب، هرانا، كانون صنفي معلمان ايران، ايلنا، ايرنا، ايكنا، گلستان
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  )٩٩(آبان كارورزان سالمت 
  ميد برهانيا

  كرونا  يماريبه ب انپرستار واگيري گسترده
استان در وضعيت  ٢٧استان ايران  ٣١خود تاكيد كرد كه از  سخنگوي وزارت بهداشت در نشست خبريان، در ميانه ماه آب

 .قرمز و چهار استان در وضعيت هشدار كرونا قرار دارند. اين وضعيت از چند هفته پيش به اين سو همين گونه بوده است
درماني به طور عام در صف اول قرار دارند و اين در حالي در مبارزه با ويروس كشنده كرونا، پرستاران به طور خاص و كادر 

  است كه حاكميت توجهي به وصعيت آنان نداشته و هر روز تعداد زيادي از كادر درماني به كرونا مبتال مي شوند.
 گفت؛بهداشت و درمان مجلس  ونيسيكم سيير بينا
كرونا  روسيدرصد پرستاران كشور به و ٣٠از  شيب

 ١١٠از اين كارگزار رژيم اعالم كرد:  .اند مبتال شده
 تيكشور فعال يكه در مراكز درمان يهزار پرستار

كرونا مبتال  روسيهزار نفر به و ٣٢تاكنون  كنند،يم
  اند. شده

هزار نفر  ٦ مارياز مجموع پرستاران ب ،يگفته و به
 نكرده دايامكان حضور مجدد در محل خدمت خود را پ

 ١٩-ديكوو يماريب وعيش ياكه از ابتد ياند در حال
 شدههزار پرستار در سرتاسر كشور استخدام  ٤تنها 

  اند.
 خبر داد و گفت: يكرونا در استان مركز يماريپرستار به ب ٤١٠ ياراك از ابتال يدانشگاه علوم پزشك ياداره پرستار سريي

پرستاران  هيبر بق يفشار كار شيوجب افزام ،ينبود پرسنل پرستار ،يماريب نيا نهيمدت قرنط يبا توجه به دوران طوالن
  شود. يم

از حد فشار  شيب شيافزا يبه معن نينفر از پرستاران از چرخه درمان خارج شده اند و ا ٦٠در حال حاضر «افزود: وي 
 اد،يكرونا است. تعداد كم پرستاران، استرس و اضطراب ز يماريدوران مبارزه با ب نيدر ا طيو كنترل سخت شرا يكار

  است. رگذاريداشته و بر عملكرد آنان تاث ييبسزا ريپرستاران تاث هيدر روح يو... همگ انيآمار ابتال و متوف شيفزاا
 يليدرصد كادر درمان مشهد به كرونا خبر داد و گفت: تعط٤٠ يمشهد از ابتال ينظام پرستار سييردر رويدادي ديگر، 

  ستيتر از جان مردم نمهم يمسأله اقتصاد چيست چرا كه ها يضرور يو قرمز در خراسان رضو اهيس يكامل شهرها
 نيمبتال به كرونا در ا مارانيو درمان ب يدگيرس انيكه در جراعالم كرد  ه،ياروم ينيخم مارستانيب سييردر خبري ديگر، 

  د.انكرونا مبتال شده يماريبه ب »يمركز درمان نيا يو خدمات ينفر از كادر درمان، ادار ٥٥٣« مارستانيب
 يمركز درمان نيا يو خدمات يكادر ادار زين گرينفر د ٢١٨بوده و  ينفر پرستار و كادر درمان ٣٣٥تعداد  نياو اضافه كرد از ا

  اند.جان خود را از دست نداده يماريب نيها بر اثر ااز آن كدامچيتاكنون ه دهند،يم ليرا تشك
: هم در مورد فاجعه كرونا براي پرستاران قزويني گفتتان قزوين مدير پرستاري دانشگاه علوم پزشكي اس ،فاطمه تيموري

اند و يا در  اكنون تمام پرستاراني كه حين خدمت در بيمارستانهاي اين شهر به بيماري كرونا مبتال شده بودند بهبود يافته
ژه بستري شده و شرايط وي اظهار داشت: برخي از پرستاران مبتال به كرونا در بخش مراقبتهاي وي حال درمان هستند.

 .جانباختندنفر از اين افراد  ٢اند، كه متاسفانه  سختي را سپري كرده
درصد كادر  ٩٠هزار پرستار در سطح بيمارستانهاي استان مشغوع فعاليت هستند، افزود:  ٢تيموري با اشاره به اينكه 

 ي مشغول فعاليت هستند.مركز درمان ١٥دهند كه در  پرستاري استان قزوين را بانوان تشكيل مي
وي عمده مشكالت گروه پرستاري در شرايط فعلي را خستگي و فشار رواني پرسنل ناشي از طوالني شدن دوره بيماري 

  .دانست
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  دولت معيشت پرستاران را گرو نگهداشته است
: مجلس به دولت بارها گفتكه براي مبارزه با كرونا در نظر گرفته شده، يك ميليارد يورو در مورد نماينده مجلس يك 

كشي خواهيم كرد اما متاسفانه اخيرا مشاهده كرديم كه  تذكر داده كه درباره هزينه كرد يورو به يوروي يك ميليارد حساب
 براي احداث يك ساختمان در دانشگاه بهشتي خرج شده است. كاراز محل رديف اين 

اظهار داشت: از سه ماه پيش تاكنون به آبان  ١٤چهارشنبه در روز يس كميسيون اجتماعي مجلس يب ريولي اسماعيلي نا
اند كه يك  جمهور و دولت و وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه تذكر دادهيسيصورت مكرر نمايندگان مجلس به ر

ول اين مبارزه به مقابله كنندگان واقعي با كرونا و صف ا بايد ميليارد يورو كه از صندوق توسعه ملي قرار است برداشت شود
  يعني كادر بهداشت و درمان تخصيص پيدا كند.

: چرا در اين باره تاخير صورت گرفته و چرا معيشت پرستاران و كادر بهداشت و درمان و كارانه آنها و كه كرد تاكيد وي
  ست.اقدامات انگيزشي و اضافه كار آنها پرداخت نشده است كه منجر به مهاجرت تعدادي از پرستاران شده ا

  
  اعتراض پرستاران بوشهر به عدم پرداخت معوقات

مدتهاست كه از عدم پرداخت .آنها نددراعتراض كپرستاران استان بوشهر به كم شدن كارانه و عدم پرداخت مزاياي مزدي 
ي اينكه در دوره كرونا به جا گفتند؛آبان  ١٤چهارشنبه در روز به موقع مطالبات مزدي خود انتقاد دارند؛ اين پرستاران 

ها بسيار در  را كه در رسانه» حق كرونا«كارانه ما افزايش يابد، از مبلغ آن كاسته شده است؛ در عين حال، بسياري از ما 
 .مورد آن تبليغ كردند، دريافت نكرديم

پرستاران بخش خصوصي اين استان نيز چندين ماه مطالبات 
در هشت مزدي پرداخت نشده دارند كه عليرغم سختي بسيار كار 

 .ماه سپري شده از آغاز كرونا، هنوز پرداخت نشده است
در اين شرايط، رييس هيات مديره نظام پرستاري استان بوشهر 

گويند قانون  گويد: پرستاران خواسته زيادي ندارند، فقط ميمي
درباره آنها اجرا شود، همان قوانيني كه در مجلس براي افزايش 

 .سالهاست زمين مانده استكارايي اين گروه مصوب شده و 
وي درباره حق كرونا كه وزارت بهداشت وعده پرداخت به پرستاران بخش كرونا را داده بود، تصريح كرد: اين مسائل بيشتر 

تومان  هزار ٧٠٠تبليغاتي بوده، مثال در استان ما براي پرستاران كرونا دو مرحله پاداش داده شده كه باالترين مبلغ آن 
هزارتومان بابت حق كرونا  ٢٥هزارتومان منظور شده، درحالي كه قرار بود هر ساعت  ٢٠٠تا  ١٥٠انگين بين بوده، ولي مي

 .ها نيست براي پرستاران منظور شود كه ارقام پرداختي اصال در حد و اندازه آن وعده
  

  تعدادمرگ و ميرهاي پرستاران بيش از استاندارد جهاني
 رساني مي ادعا وارد عمل شده و به خدمات ويژه پرستاران با وجود سختيهاي فراوان بي بهو با شيوع كرونا كادر درمان 

دهد. هرچند پرستاران  باز كادر درمان همچنان به تالشهاي خود ادامه مي ،وجود كم و كاستيها در بخش درمانبا پردازند. 
محمد شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار ن، آبا ١٨روز يكشنبه  در دوره هاي مختلف با مشكالت متعدد همراه هستند.

با شيوع كرونا كمبود پرستار بيش از پيش خود را نشان داد و گفت: تاكنون تغيير خاصي در وضعيت پرستاران اعمال نشده 
ه هزار نفر از جمعيت پرستاري كشور به كرونا مبتال شدند. در اين روند افراد دو هفته از روند كار خارج شد ٣٥چون حدود 

 اند. و برخي نيز پس از بهبودي به مشكالت قلبي و ريوي دچار شده
 شريفي مقدم تاكيد كرد: پرستاران ديگر تاب و توان ندارند. اين افراد با مشكالت روحي و رواني مواجه هستند. تعداد جان

  پرستار درگذشتند. ٦٤باختگان سالمت نسبت به استاندارهاي جهاني افزايش داشته است. در اين وضعيت بيش از 
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مقدم با بيان اينكه در شرايط كنوني بيش از هر دوره ديگر شاهد افزايش مهاجرت پرستاران هستيم، تصريح كرد: در شريفي
گذشته نيز شاهد مهاجرت پرستاران بودم اما اين مهاجرت در شرايط كنوني سه برابر شده است. كشورهاي در حال توسعه 

است. در شرايط كنوني كشورهاي مقصد  دليل نياز به پرستاران مهاجرت آنها را تسهيل كرده به همچون اروپا، كانادا و...
 ١٠٠اند. براي مثال اگر يك پرستار در آلمان روزانه  مهاجرت پرستاران را تسهيل و امكانات مناسب را براي آنها ايجاد كرده

گيرد. با اين تفاسير يك پرستار آلماني  يورو حقوق مي ٣٥٠ كند، در صورت فعاليت در بخش كرونا روزانهيورو دريافت مي
  كند. با يك روز كار به اندازه سه ماه پرستار در ايران حقوق دريافت مي

  
  رانشهريا يكادر درمان دانشگاه علوم پزشك اعتراضي تجمع

 گريماه حقوق معوقه و د ٣داخت در اعتراض به عدم پر رانشهريا يآبان كادر درمان دانشگاه علوم پزشك ٢٢روز پنجشنبه 
مسئوالن امر به ستوه آمده و  ياپيپ يها از وعده رانشهريا يدرمان دانشگاه علوم پزشك كادر دست به تجمع زدند. مطالبات
  نكرده اند. داده شده عمل يهااند، اما مسئوالن به وعده زده يكه بارها دست به تجمع اعتراض نيبا وجود ا

  
  يگذار قانون تعرفه ياجرا :ارانمكرر پرست خواست

 يگذاره شدن قانون تعرف ييخواستار اجراتعدادي از پرستاران در تماس با يك رسانه حكومتي آبان  ٢٥ كشنبهروز ي
و  ميا ستادهي: اكنون كه در بحران كرونا، در صف مقدم ااعالم كردندو  شدند بيسال بعد از تصو زدهيس ،يخدمات پرستار

اما با  دهيرس بيبه تصو يگذار رفهما را پرداخت كنند. سالهاست كه قانون تع يالاقل حق و حقوق قانون م،ينك يم يجانباز
از مسئوالن درخواست دارند  ،يمجاز يدر فضا نهايو كمپ هاينظرسنج جاديبا ا پرستاران .شود ينم يياهمال دولت، اجرا

  حق و حقوق آنها را براساس قانون پرداخت كنند.
همكاران من در جنگ با كرونا جان خود را از دست بدهند اما خدمات  ستي: عادالنه نگفترابطه  نيپرستاران در ا از يكي

 يگذار كنند، همه خدمات پرستاران به نفع خودشان نرخ ييرا اجرا يگذار ما به نام پزشكان ثبت شود. اگر قانون تعرفه
  .شود يمنظام درمان، عادالنه  يشده و پرداختها

  
  اعتصاب پرستاران در پنسيلوانيا

آمريكا به دليل كمبود در صدها تن از پرستاران ايالت پنسيلوانيا 
دست از  آبان ٢٨، در روز چهارشنبه كادر درمان در بيمارستانها

 كار كشيدند و اعتصاب كردند.
پرستاران معترض بر اين باورند كه كمبود كادر درمان قبل از همه 

در بيمارستانها بود اما با آغاز شيوع  گيري كرونا يك مشكل
و هجوم بيماران به بيمارستانها اوضاع بدتر شده ١٩بيماري كوويد 

 است.
به دنبال شيوع ويروس كرونا در آمريكا كمبود كادر درمان در سراسر بيمارستانهاي اين كشور به طور برجسته قابل توجه 

ا براي بدست آوردن حقوق بيشتر و فضاي ايمن تر محل كار خود را است و به تازگي نيز شماري از كاركنان بيمارستانه
 ترك كرده و اين در حالي است كه روز به روز با شيوع كرونا مراجعه بيماران به بيمارستانها در حال افزايش است.

وع ويروس ايالت آمريكا است، مي گويد: درحالي كه روند شي ٢٢بيمارستان در  ٩٣شركت زنجيره اي ترينتي كه مالك 
به دنبال شيوع ويروس كرونا در آمريكا تا  كرونا افزايش يافته اعضاي جامعه نگران استعفاي پرستاران از ادامه كار هستند.

نفر جان خود را از دست  ١٣٥هزار و  ٢٥٥مبتال شده اند و بيش از  ١٩هزار نفر به بيماري كوويد  ٧٦١ميليون و  ١١كنون 
آمريكا درحالي شاهد افزايش  هزار نفر گزارش شده است. ١١٩گان نيز در حدود هفت ميليون و داده اند. شمار بهبود يافت
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رياست جمهوري  ٢٠٢٠شيوع كرونا و افزايش مرگ و مير است كه دولت ترامپ با توجه به عدم كسب پيروزي در انتخابات 
  مهار روند كرونا در كشور را متوقف كرده است.

  
  زشكان بندرعباس از پ يروزه تعداد ٢اعتصاب 

اداره  يشده از سو نييتع اتياعتراض به عوارض و مال ياز پزشكان بندرعباس برا يتعداد ان،يآ ٢٦دوشنبه  روز بامداد از
شان ادامه  آبان به اعتصاب ٢٧ سه شنبه روز انيتا پا كردند و ليخود را تعط يبندرعباس مطبها يو شهردار ياتيامور مال
 يخصوص يپزشكان در مطبها تيفعال ،ينشست مشترك و توافق دو هفته ا يپس از برگزار آبان، ٢٨روز چهارشنبه  دادند.

جلسه با هدف  نيخبر گفت: ا نيا دييهرمزگان با تا يدانشگاه علوم پزشك يروابط عموم ريمد بندرعباس از سر گرفته شد.
  برطرف گردد. يو شهردار ياتيامور مالاداره  يشده از سو جاديبرگزار و مقرر شد مشكل ا نيطرف نيتفاهم ب جاديا

  
  تهران در تجمع پرستاران بيمارستان خميني 

در محوطه آيان  ٣٠روز آدينه پرستاران بيمارستان خميني در اعتراض به كمبود پرسنل پرستاري و اضافه كاري اجباري 
: بيمارستان گفتمارستان خميني علت اعتراض پرستاران بيدر مورد دبيركل خانه پرستار  اين بيمارستان تجمع كردند.

خميني اين ماه پرداخت اضافه كاري پرستاران را به تاخير انداخت كه با فشار پرستاران هفته پيش اين حق اضافه كاري 
شريفي مقدم تصريح كرد: خواسته . شد را كسر كردند درصد از ميزان اضافه كاري كه بايد پرداخت مي ٥پرداخت شد اما 
سال گذشته درآمد بيمارستان  ٥اينكه در طي  با وجودشد كه  ها مي ر اين تجمع مربوط به اختالف كارانهدوم پرستاران د

  باال رفته است اما ميزان كارانه پرستاري يا ثابت مانده يا اينكه افزايش كندي داشته است.
ن كمبود پرستار، بيمارستان به پرستاران شريفي مقدم به اضافه كاري اجباري پرستاران اشاره كرد و افزود: به دليل حاد بود

  دهد كه اين با قوانين شغل پرستاري مغاير است. اضافه كار اجباري مي
  

  ايرانمهاجرت پرستاران دو و نيم برابر شدن 
از هزار پرستار درخواست مهاجرت از  شيب رانيكرونا در ا وعياز زمان ش گفت؛تهران  ينظام پرستار رهيمد اتيه سيير
  هزار پرستار كم دارد. ٧است كه تهران حدود  يدر حال نيمهاجرت پرستاران دارد. ا شياند كه نشان از افزا را داده رانيا

  را دارند يرانيآمار جذب پرستار ا نيشتريب اي(كانادا) و استراليشمال يكايآمر ،يياروپا يكشورها
عنوان  نيمهاجرت با ا طيجذب پرستار شرا يبرا يوپائار ياز كشورها ياريبس ايكرونا در دن وعي، از زمان شاوگفته  به

از شروط  يكيبه عنوان  زبانيشرط تسلط به زبان كشور م ياند و حت تر از قبل كرده خود راحت يرا به كشورها يشغل
  مهاجرت حذف شده است.

ن مجلس و دولت داشته، بهداشت و درما ونيسيكه با كم يجلسات يطاضافه كرد؛ تهران  ينظام پرستار رهيمد اتيه سيير
موضوع هشدار داده  نيكه بر پرستاران وارد شده اشاره كرده و نسبت به عدم توجه به ا يو فشار كار يبارها به فرسودگ

گرفتن حقوق پرستاران اصرار داشته و حاضر  دهيهم چنان بر ناد يدو لت يو نهاد ها يستياست. عالوه بر آن سازمان بهز
  بر خوردار كنند  يشغل تيكنند و آنان را از امن لينان را به قرار داد دائم تبدآروزه  ٨٩قت مو يقرار دادها ستندين

  
 ١٣٩٩برخی از جانباختگان کادر درمانی در ماه آبان 

محمد رضا رزمي، از پرسنل بيمارستان سلمان فارسي به دليل ابتال به  ،آبان ٣شنبه روز *
كه در خط مقدم بود  اجتماعي استان بوشهر سالمت تامين او از پرسنل .كرونا درگذشت

  مي كرد.مبارزه با ويروس كرونا خدمت 
پرستار و يك بهيار از استان بوشهر در  ٢از زمان شيوع ويروس كرونا تاكنون پنج پزشك و 

 .اندجانباخته  و شده مبتال بيماري اين به كرونايي، حين ارائه خدمت به بيماران
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ص بيهوشي، خضر خليلي پزشك عمومي، مهدي سروستاني متخصص مغز و اعصاب، نادر پيش از اين پزشك فخري متخص
حيدرياني داروساز و همايون فيوض پزشك عمومي، زهرا عبداللهي كارشناس بهياري و زهرا رگبار به عنوان پرستار از اهالي 

  .نده ااستان بوشهر در راه مبارزه با بيماري كرونا جان خود را از دست داد
  
در تهران به علت  ،از كاركنان بخش خدمات بيمارستان گلستان، اكبر گروسيآبان،  ٥دوشنبه  گاهشام*

  . ابتال به كرونا بعد از تحمل دو هفته درد، در نهايت با پيشرفت بيماري جان باخت
  

 .باختتهران به دليل ابتال به كرونا جان  در محسن كريمي از كاركنان واحد فيزيوتراپي بيمارستان سينا*
 باخت. جان آبان ٦سه شنبه  بعداز تحمل چندين روزه درد ناشي از كرونا در نهايت صبح روزوي 

  
استان خراسان رضوي، به در پور، از كاركنان شبكه بهداشت بردسكن  علي حاجيآبان،  ٨*روز پنجشنبه 

سال سن  ٤٥داري  پورطبق اعالن همكاران وي؛ علي حاجي  .علت ابتال به كرونا جان خود را ازدست داد
سال سابقه كار به عنوان كارشناس كارداني پيشگيري از بيماريها در مراكز  ٢٠و دو فرزند است. وي 

 .مختلف بهداشتي بردسكن فعاليت داشته است
  

در  كه ١٣٦٣متولد  چشم پزشكي،جراح و متخصص ، رادمنش ، دكتر پورياآبان ١٣سه شنبه *روز 
 .بر اثر ابتال به كرونا در بيمارستان فارابي كرمانشاه درگذشت بود،ت كرمانشاه مشغول به فعالي
نفر از مدافعان سالمت در استان كرمانشاه بر اثر ابتال به  ١١تاكنون  كرونا از ابتداي شروع اپيدمي

 .اندباخته بيماري كرونا جان
 
مدائن در تهران به  از كاركنان بخش خدمات بيمارستان، سيمين اليكاهي، آبان ١٣سه شنبه روز *

طبق اعالم همكاران وي؛ سيمين اليكاهي بعد از تحمل روز ها عوارض .علت ابتال به كرونا جانباخت
 .ناشي از كرونا در نهايت با پيشرفت بيماري جانباخت

  
بر اثر آبان  ١٤در روز چهارشنبه بهيار شاغل در بيمارستان سينا فرشچيان همدان  ،زهرا موسوي ارفع*

و به خاطر جديت در مبارزه با كرونا بيمارستان شاغل اين در  ي زياديسالها او . به كرونا جانباختابتال
   مورد احترام همكاران اش بوده است.

  
كرونا  روسيابتال به و ليبه دل الميشاغل در ا عمومي پزشك عموزاده، حسنوند افسانه آبان، دكتر ١٤*روز چهارشنبه 

   جانباخت.
 از بعد زنجان عصرولي  بيمارستان در شاغل ساله، پرستار ٥٠ احديان، اكرم ،آبان ٢٠ سه شنبهروز *
 جانباخت.كرونا  روسيحمل يك ماه رنج و سختي و بستري در اثر ابتال به وت

و دفاع از  كرونا  ويروسدر راه مبارزه با  زنجان بود كهاكرم احديان، سومين مدافع سالمت استان 
  سالمتي جامعه، جان خود را فدا كرد.

  
 يس بخشير ،پزشك رسمي سازمان تامين اجتماعيي، هوشيمتخصص ب موسوي ماندانا آبان، دكتر ٢٠*روز سه شنبه 

ICU   جانباخت.كرونا ويروس مشهد به دليل ابتال به شهريور  ١٧و مسئول بخش اختصاصي بيماران كرونايي بيمارستان  
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روز تحمل  نيبعد از چند زيتبر يراز مارستانيپرستار جوان ب هانيفرناز كآبان،  ٢١*روز چهارشنبه 
  .جانباختدرد ابتال به كرونا 

  
كرمانشاه به دنبال ابتال به كرونا، در شاغل در پزشك  يهفقي بهنام دكتر ،آبان ٢٣ نهيآد*روز 

  جانباخت. امام رضا  مارستانيب
 دكتر حسيني، ميالد دكتر پرنو، آرش دكتر نوروزي، مهرداد دكتر ابراهيمي، عذرا پيام رحماني،ستان كرمانشاه تا كنون در ا

  به علت ويروس كرونا جانباخته اند. در صالحي ثابت اصغر علي دكتر و اسمي بهمن دكتر سميعي، محمدرضا
  جانباخت. به دنبال ابتال به كرونا اهللا تهران هيبق مارستانيبخش قلب ب اريكمك به، زاده يقدرت تق، آبان ٢٥ كشنبه*روز ي
  .جانباختابتال به كرونا به علت  هيدريارتش تربت ح يشاغل در بهدار اريبهي قاسم نيحس، آبان ٢٥ كشنبه*روز ي
ويروس ا ب يريپس از روزها درگ الميشهر ادر از پزشكان متخصص اطفال  انيرستم نيعزالد دكتر، آبان ٢٥ كشنبه*روز ي

  باخت.نكرونا جا
  جانباخت.كرونا ، در اقر ابتال به استان فارسدر شهر استهبان  يهوشينسب كارشناس ب ييرضا ميمرآبان،  ٣٠*روز آدينه 

  
  در بخش كروناييها؛ خأل قانوني يا تخلف؟» باردار«حضور پرستاران 

  اش بر اثر كرونا ماهه و فرزند هفت يرازيپرستار ش جانباختن
رايط بحراني كرونايي و با توجه به اينكه وزارت بهداشت اعالم در ش

اي در  نبايد از پرستاران باردار و داراي بيماري زمينهكه كرده بود 
اما همچنان در برخي از بيمارستانها  ،قسمتهاي كرونايي استفاده شود

 دهد. اين اتفاق رخ مي
ساله  ٢٧ پرستار ،يميرح ميمر، اعالم شد كه آبان ٢٤ شنبهروز 

 ييرجا مارستانيبكه با وجود حامله بودن در بخش كرونايي  يرازيش
 بر اثر كرونا جان باخت.با قرارداد شركتي مشغول كار بود،  رازيش
است كه در استان فارس بر اثر  يپرستار نيپنجم »يميرح ميمر«

  .ديكرونا، جان خود را از دست داد و به مقام شهادت رس
ش در بعد از فوت مادر نيز يميرح ميمر يفته اه ٢٧نوزاد  متاسفانه

و بالفاصله  آمد ايصورت نارس به دنه اورژانس ب نيتحت سزار
   درگذشت.

مادر شش ماهه باردار در بحران كرونا و در  يبرا ديچرا با نديبگو رازيش يرجائ مارستانيب نبهداشت و مسئوال وزارت
  ؟ندستيجزو گروه پرخطر ن يوزارت يران باردار طبق پروتكلهاشود ؟ مگر ماد دهيچ فتيش مارستانيپرخطر ب طيمح
پذيري حتي در بدترين  فشاني و همت مدافعان سالمت در مقابله با كرونا در ايران و جهان تصوير زيبايي از مسئوليتنجا

اين ميان  شرايط را رقم زده است به طوري كه بسياري از مدافعان سالمت با هر شرايطي در كنار مردم بودند و در
  پرستاران دوشادوش پزشكان در راه مقابله با كرونا تالش كردند و با تمام كم لطفيها دست از رشادت نكشيدند.

  
(در تهيه اين مجموعه از اين منابع استفاده شده است: بهداشت نيوز، رُكنا، بُرنا، سالمت نيوز، آنا، ايلنا، ايرنا، مهر، سالم 

  ز)نيوز، خبر هرمزگان و راك نيو
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  ٩٩رويدادهاي هنري آبان 
  فتح اهللا كيائيها

  
رويدادهاي هنري اين  ماه را با كتاب آغاز مي كنيم، كتاب كتاب كتاب و بازهم كتاب يار هميشگي انسان، رفيقي رو راست 

ر باز تا و بي شيله پيله. وسيله اي براي آگاهي و دليلي براي شكنجه و زندان و حتي اعدام. اين هنر جادويي بشري از دي
. يك مشت كاغذ سفيد كه است كنون خواب را از چشم ستمگران پرانده و روز و شب آنان را پر اضطراب و رعب آور كرده

از هر نوعش: مذهبي، عقيدتي و يا «در يد قدرت انسان متفكر به مثابه بزرگترين سالح در مقابله با ظلم و جور استبداد، 
تش جهل جنايتكاران سوخته ، اما هميشه سربلند و آن بشري و اگر چه بارها در درآمده و در طول تاريخ تمد» سياسي،

  سرافراز در مصاف با تاريكي ، چراغي روشن و راهنما ، فرا راه بشر بوده، هست و خواهد بود. 
به در اين روزهاي تاريك وسياهي كه سپاه جهل و خرافه و جنايت اسالمي بر مردم دردمند ايران مستولي كرده، 

  .عزيزانتان كتاب هديه دهيد و نگذاريد ديو تاريكي و سياهي بر ذهن و زبان فرزندان و عزيزانتان مستولي شود
به اميد روزي كه كتاب فروشيها و كتابخانه ها پر رونق ترين مكانهاي ايران شوند. گرماي حضورتان را از كتابفروشيها و 

  يد، اما بازهم مي دانم كه تنور قلبتان گرم است.  كتابخانه ها دريغ نكنيد. اگر چه مي دانم دست تنگ
  

  كتاب
  

  گلزار شقايق ها
  ايران كردستانِ مبارز زنانِ هاي ناگفته

صفحه كه نشر نقطه منتشر كرده است . اين  ٣٧٤گلزار شقايقها نام كتابي است در 
  روايتي است تاريخي كه نه تنها از دريچه كتاب كه توسط گلرخ قبادي نوشته شده،

 چالش و رنج بازخواني به سياسي، و اجتماعي دريچه از بلكه كُرد، زنِ شخصيِ ندگيز
 از اي برهه  در را آنها تأثيرگذاري و راديكال مقاومتِ عامليت، و پردازد مي آنان  روزانه
با كنشگري خود، نه تنها در  كه زناني. نماياند مي  ايران و كردستان ساز سرنوشت  تاريخ

 و اجتماعي خانوادگي، ي زده  ايستادند، بلكه ساختارهاي جنيستمقابل ستم ملي 
 نو از را خود جنسيتي و ملي هويت تا اند بوده  صدد در و كشيدند چالش به را سياسي
 از را پويايي و اميد نتوانست شان عزيزان  اعدام و شكنجه زندان، تبعيد،. كنند تعريف

سياه و سفيد از زندانيان سياسي زن و مادران هاي  اين زنان بگيرد. گلزارِ شقايقها چهره
  .دهد  مبارز ارائه نمي

  دالر است مي توانيد به تارنماي زير مراجعه كنيد. ١٨يورو و در امريكا  ١٥براي تهيه اين كتاب كه قيمت آن در اروپا 
.org/product/golzar_shagayeghhttps://www.noghteh  

  
  شكنجه ي سفيد

توسط نشر باران » ي سفيد شكنجه«گويي از نرگس محمدي با شماري از فعاالن سياسي در زندان با نام  و مجموعه گفت
 ١٢با » ي سفيد شكنجه«رد، در كتاب بُ سر مي اين فعال حقوق بشر كه در زندان زنجان به .در سوئد منتشر شده است

 .گو كرده است و زن زنداني سياسي گفت
 .گوها وضعيت سلول انفرادي در زندانهاي ايران به عنوان يكي از مصاديق بارز شكنجه است و موضوع محوري اين گفت
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با سه خاطره از خود نرگس محمدي در زندانهاي » ي سفيد شكنجه«تاكيد بر 
را افشارزاده، آتنا دائمي، زهرا گو با نيگا و شود و با گفت اسالمي آغاز ميحكومت 

ذهتابچي، نازنين زاغري، مهوش شهرياري، هنگامه شهيدي، ريحانه طباطبايي، سيما 
 .يابد كياني، فاطمه محمدي، صديقه مرادي، نازيال نوري و شكوفه يداللهي ادامه مي

اين دوازده زنداني سياسي، از طيفهاي مختلف فكري و عقيدتي هستند؛ از فعاالن   
قوق مدني، بهاييان، دراويش، كودكان و نوكيشان مسيحي و همچنين فعاالن ح

و  ٦٠شناس و فرزند يكي از جانباختگان سياسي دهه  طلب گرفته، تا جامعهاصالح
 ت.مدتها حبس و شكنجه را تاب آورده اس ٦٠همچنين فعال حقوق بشر كه در دهه 

، حقوقدان و برنده جايزه صلح با مقدمه كوتاه شيرين عبادي» ي سفيد شكنجه«كتاب 
رغم تمام زنجيرهايي  شود. او در اين يادداشت تاكيد كرده است كه علينوبل آغاز مي

غرد و به همين دليل هنوز مانند شير مي«اند،  كه به دست و پاي نرگس محمدي زده
  »حكومت سعي دارد تا او را بشكند

نگار، عضو شوراي عالي سياستگذاري ادوار تحكيم  وق بشر، روزنامهدر شهر زنجان)، فعال حق ١٣٥١نرگس محمدي (زاده 
 .وحدت، و نايب رئيس كانون مدافعان حقوق بشر است

، تشكيل »فعاليت تبليغي عليه نظام«او بارها بازداشت شده و در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي با اتهاماتي چون  
سال زندان محكوم شده  ١٦به » اني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشوراجتماع و تب«، و »لغو گام به گام اعدام«كمپين 

ي محكوميت خود در زندان اوين تهران بود كه بعد از اعتراض به كشتار معترضان  او در دوره .كه ده سال آن قابل اجراست
  .نجان آزاد شداز زندان ز ١٣٩٩مهر  ١٦شامگاه چهارشنبه و در  به زندان زنجان تبعيد شد ١٣٩٨ در آبان

  
كرونا و جايزه اي كه برنده اش گمنام 

  ماند
اين روزها فرانسه به خاطر كرونا دوباره در 

ت داوران اتعطيلي نسبتاً كامل است و هي
گنكور هم كه  قرار بود برندگان سال 
جايزه گنكور را اعالم كند، در واكنش به 

اي  اعتراض كتابفروشيها و به عنوان نشانه
با آنها و نيز براي ممانعت از  از همبستگي

اين كه همه سود سفارش كتابها به جيب 
آمازون و امثالهم سرازير شود، اعالم 

  .برندگان را به تعويق انداخت
هاي فروش شراب و مصالح ساختماني از مقررات  در ايام كرونا اين انتقاد در فرانسه مطرح بوده است كه در حالي كه مغازه

دهند، چرا در مورد كاالهاي فرهنگي و از جمله كار كتابفروشيها  ه و به كار خود كم و بيش ادامه ميكرونايي مستنثي شد
 .اند چنين استثنايي وجود ندارد و آنها مشمول توقف فعاليت شده

امانوئل ها به فقدان اين استثنا در موج اول كرونا و تعطيل كليه فعاليتها در فرانسه هم بسيار شديد بود. گرچه اعتراض
جمهور فرانسه مردم را به خواندن كتاب فراخواند ولي به لحاظ عملي دولت به اعتراضها واكنشي به نشان مكرون، رئيس

اي تعلق دارند را نيز  نداد و تنها تصميم گرفت كه كتابفروشيهاي مستقر در سوپرماركتها كه معموالً به شركتهاي زنجيره
  .اي ايجاد نشود وشيهاي كوچك و غيرزنجيرهتعطيل كند تا تبعيضي عليه كتابفر
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  محمد رضا باطبي برنده جايزه ي ادبي و تاريخي محمود افشار
» جايزة ادبي و تاريخي دكتر محمود افشار«هفتمين  و تازگي بيست به

 شناس، فرهنگ به محمدرضا باطني، استاد پيشين دانشگاه، زبان
قرار بود  .اهدا شده استنويس و مترجم هشتاد و شش ساله ايراني 

مراسم اهداي اين جايزه در باغ موقوفات محمود افشار برگزار شود، اما 
به علت شيوع ويروس كرونا و تعطيلي عمومي به زمان ديگري موكول 

 .شده است
كوب، بدرالزمان پيشتر كساني چون منوچهر ستوده، عبدالحسين زرين

ين اديبان خارجي قريب، فريدون مشيري و هوشنگ ابتهاج و همچن
مونتسه و ژيلبر الزار برنده جايزه افشار نظير برت فراگنر، آنجلو پيه

اي ابريشمي اثر هنرمندان  آنان همراه با اين جايزه، قاليچه .اندشده
  .اند نائيني را نيز كه نام خودشان بر روي قاليچه نقش بسته، دريافت كرده

  
  به فارسي» اوليس جيمز جويس« جلد دوم

جلد دوم ترجمه فارسي رمان يولسيز (اوليس) جيمزجويس را » نوگام«نشر 
بديل شش ماه پس از نسخه  منتشر كرد. نسخه الكتريكي رايگان اين اثر بي
   .گيرد چاپي در اختيار خوانندگان داخل كشور قرار مي

ضمن راهنمايي خريد جلد دوم رمان يولسيز جيمز » نوگام«در وبسايت نشر 
 نيا انجام داده، توضيح نسبتاً ارسي كه ترجمه آن را اكرم پدرامجويس به ف

 .بديل آمده است بي اثر اين باره در جامعي
هشت ساله، كارگر  و از زندگي مردي سي) ١٩٠٤ژوئن  ١٦نويسد: يك روز ( ناشر ابتدا چكيده داستان را در يك جمله مي

يافته از  و افسرده، رهايي اش، جواني بيست و دوساله وفا و درمانده زن بيداده و  تغييرمذهب ها، يهودي آگهيهاي روزنامه
اي برجسته و سرشناس بدانند، گرچه جز مشتي مطالب عجيب چيزي  خواهد او را نويسنده مذهب كاتوليك كه دلش مي

 .ننوشته است
 ترين رمانهاي جهان تبديل كرده است: شخصيت بديل پردازد كه يولسيز را به يكي از بي به ويژگيهايي ميناشردر ادامه 

گويي دروني، تغيير مداوم  فرد، بازيهاي زباني، شيوه نگارش نو و ويژه، تكنيك جريان سيال ذهن و تك به پردازي منحصر
عبارتها و  هاي پنهان و شمار و اشارهشود كه رمان يولسيز داراي ارجاعهاي بيمي  تاكيد يمعرف اين ادامه   در .زمان و مكان

به همين دليل ترجمه فارسي پر است از توضيحات و پانوشتهايي كه بتواند خواننده را با منظور . هاي بغرنج است جمله
 .خالق اثر آشنا كند

ام كه استادان ناچار باشند قرنها در مورد منظورم  آنقدر معما و راز در آن نهاده«گويد:  جيمز جويس خود در اين باره مي
 ».نند، و اين تنها راه تامين جاودانگي استبحث ك

  سينما
  
  مي شود راهي اسكار» خورشيد«با » مجيد مجيدي«

به  "خورشيد"هيات معرفي نماينده سينماي ايران به مراسم اسكار، 
كارگرداني مجيد مجيدي را به عنوان نماينده سينماي ايران براي 

 .انتخاب كرد ٢٠٢١معرفي به آكادمي اسكار 
فريدزاده دبير و سخنگوي هيأت معرفي فيلم ايراني به اسكار گفت: رائد 
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زبان و تغيير مهلت زماني شركت در اين دوره به دليل  كار اين هيأت با توجه به تغيير قوانين اسكار بهترين فيلم خارجي
به يك فهرست  فيلم اكران شده ايراني آغاز شد و سپس اعضاي هيات انتخاب ٩٠با بررسي  ١٩شيوع ويروس كوويد 

 .فيلم رسيدند ١٢متشكل از 
گيري و تجميع نظرات، از ميان به گفته فريدزاده، در ادامه هيات معرفي نماينده سينماي ايران به مراسم اسكار پس از رأي

ساخته مسعود بخشي،  "يلدا"ساخته محمدحسين مهدويان و  "درخت گردو"ساخته مجيد مجيدي،  "خورشيد"فيلم  ٣
 .به كارگرداني مجيد مجيدي به عنوان گزينه نهايي انتخاب شد» يدخورش»فيلم 

 .در سي و هشتمين جشنواره فيلم فجر، عنوان بهترين فيلم را از آن خود كرد "خورشيد"
اين فيلم همچنين در جشنواره كن، جايزه بهترين بازيگر نوظهور را براي روح اهللا زماني، بازيگر نوجوان اين فيلم به ارمغان 

  .دآور
  بر پرده ي سينما جلوه گر مي شود» تحت تعقيب«بنكسي 

دو فيلمساز فرانسوي، سيموس هالي و اورليا 
هاي  ترين سوژه روويه، به سراغ يكي از جنجالي

اند و فيلمي درباره  يكم رفته و هنر قرن بيست
 به» بنكسي؛ تحت تعقيب«اند:  بنكسي ساخته

الگونا (الجونه) تازگي در چهارمين دوره جشنواره 
  در مصر به نمايش درآمد. 

چهره معروف بازار هنر  ١٠بنكسي كه به يكي از 
از همان  .در جهان بدل شده، باألخره كيست

شود كه شايد تا به حال  ابتداي فيلم تأكيد مي
اي است به  ي پديدهگير كس با اين اندازه شهرت جهاني وجود نداشته كه ناشناس مانده باشد. همين نقطه آغاز شكل هيچ

 .دهد اش را شكل مي نام بنكسي كه با راز و رمز زيادي آميخته و همين شهرت جهاني
اش در پنهانكاري هويتش نشئت گرفته كه تا به امروز ادامه يافته و در  در واقع تمام موفقيت او از همين هوشمندي اوليه

خورد. البته در طول فيلم برخي از ستايشگران او اغراق  او رقم ميرسد پايان كار صورت آشكار شدن هويتش، به نظر مي
 .يكم بنكسي را داريم و كنند و معتقدند كه اگر در قرن بيستم پيكاسو را داشتيم، حاال در قرن بيست مي

ود. فيلم ش برداري از رازهاي يك اسطوره است، اما در نهايت رازي گشوده نمي ظاهراً تالش فيلمسازان در جهت پرده
كند و با  را دنبال مي -رابين گانينگهام، رابرت دل ناجا و جيمي هولت -تئوريهاي معروف درباره هويت اصلي بنكسي

چيز را هويدا  ريز پيشين او شايد همه اي از برنامه كند، اما جملهگو مي و اند گفت نگاراني كه به اين نتايج رسيدهروزنامه
تواند جعلي باشد و در  كردند و هر يك از اين اخبار هم مي طور آنها خودشان خبر جعلي درست مي كه چه كند؛ اين مي

 .خدمت جنجال و هياهوي بيشتر
  ».بماند پنهان او هويت كه است همه نفع به«: است بنكسي جهان ٔ◌ زند كه خالصه اما كسي در پايان حرفي را مي

  
  بازيگري تحت فشار» ريحانه پارسا«

 و هاي خبرساز دو سال اخير صنعت سرگرمي در گفت نه پارسا، بازيگر جوان سينما، تئاتر و تلويزيون ايران و از چهرهريحا
رخ داده براي او طي دو سال اخير را بيان كرد و از جمله گفت در تركيه تحت اي از اتفاقات  فردا ابعاد تازه گويي با راديو

 .ه احتمال بازداشت دريافت كرده استفشار قرار گرفته و تهديدهايي دربار
قضايي  به نهادهاي امنيتي احضار شده و همچنين پرونده ؛او كه چند روزي است از ايران خارج شده است از جمله گفت

 .برايش در دادسراي فرهنگ و رسانه تشكيل شده بود
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دهاي امنيتي و قضايي به او فشار آورده و كننده سينما با استفاده از ارتباطاتش با نها به گفته خانم پارسا، يك تهيه
گويد فشارها حتي و مي. اخواستار ارتباط با او شده بود

در زمان حضور او در تركيه هم ادامه پيدا كرده و 
تهديدهايي مبني بر احتمال دستگيري و بازگرداندن 

 .به ايران دريافت كرده است
ي به كارگردان» پدر«ريحانه پارسا با بازي در سريال 

بهرنگ توفيقي و نويسندگي حامد عنقا به شهرت 
هاي  رسيد و بعد با انتشار تصاويري از خود در شبكه

اجتماعي نگاهها را معطوف به خود كرد. او در اين 
تصاوير، پوششي برخالف پوشش رسمي مورد پذيرش 

 .نهادهاي حكومتي ايران داشت
 به نهادهاي امنيتي احضار شده و آنجا با برخوردهاي رواني و فيزيكي روگويد كه پس از انتشار اين تصاوير ريحانه پارسا مي

 .گويد در جريان اين احضار متوجه شده بود كه تلفنش شنود شده است رو شده بود. او مي به
گويد  شالق محكوم شده بود. او مي ٨٤دار كردن عفت عمومي به يك سال زندان و  او همچنين گفت كه به اتهام جريحه

 .كننده سينما اين حكم را به پرداخت جريمه نقدي تغيير داده بودن تهيهآ
كنندگان سينماي ايران با نهادهاي امنيتي و قضايي را  اي از ارتباط برخي تهيه تواند ابعاد تازه صحبتهاي ريحانه پارسا مي

و قضايي در بخش توليد فيلم هشدار  نشان دهد. در سالهاي اخير تعدادي از سينماگران نسبت به نفوذ نهادهاي امنيتي
 كننده وارد سينما شده داده و گفته بودند تعداد زيادي از افراد فعال در نهادهاي نظامي، قضايي و امنيتي به عنوان تهيه

 .اند
 پيشتر در دوره پيشين جشنواره فيلم فجر هم كه تعدادي از سينماگران ايراني خواستار تحريم جشنواره فيلم فجر شده

 .شان از جشنواره نشدند كنندگان تمام فيلمهاي حاضر در جشنواره حاضر به خارج كردن فيلمهاي بود، تهيه
  

  خبرهاي كوتاه فرهنگي و هنري
  سالگي يونسكو ٧٥

گيرد. يكي از دستاوردهاي مهم اين خود را جشن مي گذاريهفتاد و پنجمين سالگرد بنيان ٢٠٢٠سازمان يونسكو در سال 
  .شود كشور را شامل مي ١٧٠هرست ميراث جهاني بشر است كه در حال حاضر بيش از هزار مكان در سازمان ف

  
  نام شجريان زينت بخش يك خيابان

گذاري خياباني در تهران به نام محمدرضا شجريان را ميك عضو شوراي شهر تهران گفت كه اين شورا مصوبه خود براي نا
قدام بايد دو سال پيش انجام اعالم كرده است. به گفته او، اين ا

مصوبه پيشين اين شورا در خصوص . به گفته او؛ شد مي
نامگذاري خياباني به نام محمدرضا شجريان به مرحله اجرا رسيده 

 .است
گيريهاي پس از پي"، شهردار تهران باالخره او اضافه كرد كه

مصوبه شواري  "چندباره اعضاي شوراي شهر و نيز مطالبه مردم
 .ا براي اجرا ابالغ كرده استشهر ر

  .استاد موسيقي و آواز ايراني ثبت شود شجريان،   زودي خيابان فالمك به نام قرار است به
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  تنديس شجريان را بردند و سازنده اش را تهديد كردند
ساز عكاس و نقاش كه خالق مجسمه  زاده مجسمه احمد نبي

ر صفحه محمدرضا شجريان در پارك ملت شهر مشهد است،  د
شخصي خود در اينستاگرام در اين مورد توصيح داد. به نوشته آقاي 

 مشهد ملت پارك مديريت به مراجعه با زاده حدود ده روز پيش اونبي
 بر ساده موضوعات از را ساده مجسمه نمونه يك ساخت درخواست

 .بود داده پارك اين شده خشك درختان تنه روي
د، با توجه به اختالف نظرش با گوي ساز و عكاس مي اين مجسمه

والن پارك، شخصا شروع به ساخت مجسمه محمدرضا شجريان ومس
گيرد و به خالق اثر  كند و درنهايت مجسمه ساخته شده از محمدرضا شجريان مورد رضايت مديريت پارك قرار مي مي

  شود كه نور و حفاظ براي نگهداري از اين اثر تهيه شود. قول داده مي
اما روز دهم كه براي كار رفتم با اين صحنه خالي مواجه شدم. سريعا من را به «زاده در ادامه توضيح داده است:  بيآقاي ن

دفتر مدير بردند و با وعده و تهديد گفتند كه پستي نگذارم و من هم شرط گذاشتم كه هر آن چه از مجسمه شجريان 
شود. من هم نه پولي گرفتم و نه  م كه قول مديران ما به كجا ختم ميداني مانده را به من برگردانند. اما من و شما مي

 ».خواهم گرفت زيرا هنر فروشي نيست
  

  موسيقي
  عزم زنانه، كنسرت زنانه

خواستن و توانستن؛ يك تالش چند ماهه با 
 اكتفا به سي. كمترين امكانات مالي و تداركاتي

نوازنده به جاي هفتاد نفر و بازماندن از صحنه 
 حاصل امر كليپي شد در كارنامه .در پي كرونا

سرزمين "هنرمندان. پاي صحبت رهبر اركستر 
  ."مادري

عزمش را جزم كرده  ٩٨ پاييز از زهت اميري
بود تا اركستر سرزمين مادري را پس از سه 
سال، احيا كند و اين بار با نوازندگان زن. او 

مينياتورهاي "براي اجرا نيز بالت سمفوني 
 ...گو اهللا حسين را برگزيد كه راوي آن يك زن است: شهرزاد قصه اثر امين "يايران

در كشور من فشار زيادي روي زنها هست. آنها از خيلي جهات «گفت: در توضيح اين تالش  تنها رهبر اركستر زن در ايران
 .»كنند اما برداشت برابر ندارند تالش برابر مي

سوييت سمفوني در تاالر وحدت تهران بود، با شيوع كرونا مصادف شد. نزهت اميري از فراز  ١٩برنامه اركستر كه اجراي  اما
كند. روايتي از پشتكار و پافشاري كه پويشي  و نشيبهاي كنسرت مجازي، ضبط استوديويي و توليد يك كليپ روايت مي

  زد. رقم هنري و انساني در ستايش از كادر درماني را
  
دويچه وله، صداي آمريكا و اينديپندنت فارسي، ايلنا، ايسنا، از تارنماهاي: جنگ خبر، راديو فردا، در تهيه اين مجموعه ( 

  )بهره برده ام.
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 )٩٩ آبانزنان در مسير رهايی (
 يطاهر اسد

  !بازي تكراري آقاي سخنگوزنان؛ رياست جمهوري 
رياست جمهوري زنان در آينده حل شود. اين  ، سخنگوي شوراي نگهبان گفت؛ شايد مساله١٤٠٠ماه مانده به انتخابات  ٧

  است. هم بيان شده ٩٦و  ٩٢، ٨٨در آستانه انتخابات رياست جمهوري در سالهاي از نظرات دست 
ممكن است مساله انتخاب زنان براي كه تاكيد كرده  عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در گفت و گويي

 خانم دستجردي در دولت احمدي كنم بحث مثالي كه بيان مي«شود. او گفت: هاي آينده حل  جمهوري در دورهرياست
شد. مشكالتي  نژاد است. تا همان زمان هم موضوع وزارت زنان همچنان محل بحث بود و در آن دوره با همه مباحث حل

توانند  بگوييد خانمها نميتوانيد در بحث وزارت زنان به عقب برگرديد و  وجود داشت و در نهايت پذيرفته شد. االن نمي
جمهوري در ادوار آينده ممكن است حل عنوان نامزد رياست جمهوري هم حضور بانوان بهشوند. در انتخابات رياست وزير

  ...»و  فقهي، با حل مسائل فرهنگي شود، با حل مباحث
خرمن به زناني است كه در اليه بااليي در حالي كه عمر بازي بين بد و بدتر به پايان رسيده، اين اظهار نظرها وعده سر 

  قدرت براي حفظ نظام تالش مي كنند.
  

  افزايش چشمگير كودك همسري در شمال غرب كشور
هزار و  ٩استان آذربايجان شرقي، در  ٩٧سال  برايطالق ثبت شده 

زير  اندختر درصد) ١٤( نفر ١٣٤٣نفر بوده كه از اين تعداد  ٨١٤
  ند.سال بود ١٨
زحمتكشان  فاسد كه قر فزاينده تحت مديريت دولتمردانف نتيجهدر 

مي كانادا، آمريكا و انگستان  بهرا  خود فرزندانرا غارت مي كنند و 
كشور را به نيستي مردم كه  كارگزارانيكفايتي بي نتيجهدر  فرستند،

 اولين فكري كه به ذهنها خانواده است، برخي از كشانده و تباهي 
همچون كاال در دوران كودكي كار  و دختراني كه  انكودك. ازدواج و يا كار است دك از خانه برايرسد راندن كوشان مي

، محصول فقر اقتصادي خانواده هاي شان هستند، كرچه به ميزان رسند به فروش ميتحت عنوان ازدواج و به بهايي اندك 
  اندكي فقر فرهنگي هم در اين زمينه موثر است. 

  
  وناو ويروس كرزنان 

اطالعات درستي  ،اينكه آمار مرگ زنان در اثر كرونا كمتر است
گوناگون،  نيست. احتمال مرگ زنان و مردان در رده هاي سني

زنان در خدمات درمان و كه فراموش نكنيم فرق مي كند. 
در ايجاد امنيت سالمت براي اعضاي خانواده و  ،سالمت

سك ابتال به سالمندان در صف نخست ري نگهداري از كودكان و
  .كرونا هستند

از موضوعات مهم ديگر در موضوع رابطه جنسيت و كرونا 
  .توان به مديريت خوب رهبران زن جهان در اين مورد اشاره كردمي

تر  كرده  شكاف تبعيض جنسيتي و فقر جنسيتي شده در جهان را عميق ،سازمان جهاني زنان اعالم كرد كه اپيدمي كرونا
طور دختر بچه ها و  اين مجموعه زنان شامل كشاورزان و كارگران زن بازمانده از كار است و همين زيادي از است. بخش

خاطر مشكالت ه تحصيل به خاطر فقر و مشكالت اقتصادي خانواده ها و البته زنان بومي كه ب نوجوانان دختر بازمانده از
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ها از برنامه هاي حمايتي توسعه و توانمندسازي باز بندي برخي از كشور اپيدمي جهاني و تغيير برنامه ريزي و اولويت
  .ماندند

  
  ادامه داردهاي اعتراضي زنان در بالروس  شنبه

، خود در ماه آبانتظاهرات آخرين در  زنان در بالروس
باد بالروس را از  زنده«خطاب به لوكاشنكو اعالم كردند: 

  ».پنجره نگاه كن و نه از تلويريون
زنان و دختران دانشجو  حضور گستردهاين تظاهرات كه با 

شكل گرفت، باز هم با ورود ماموران ضد شورش و برهم زدن 
اعتراضي همراه شد. لوكاشنكو كه پيرامون اعمال  تجمع

استفاده  سركوب بيشتر معترضان در گذشته از صدور فرمانِ
هاي پالستيكي خبر  جاي گلولهبه» واقعي هاي گلوله«از 

رقيب » خانوفسكايا سوتالنا تي«زداشت داده بود، حكم با
  .را نيز صادر كرده است انتخابيِ خود كه در ليتواني پناهنده شده

  
  ساله است ٥٠قرباني، همسر موقت مردي ، اسيدپاشي در صدرا

انتظامي استان فارس از  سركردهمهر، معاون اجتماعي  ٢٩شنبه روز سه
جديد صدرا  ر شهراسيدپاشي فردي به سمت همسر خود و فرزند وي د

ساله به درب منزل  ٥٠خبر داد. بر اساس گزارش پليس، مردي حدود 
خانوادگي با او درگير  همسر موقت خود مراجعه كرد و به دليل اختالفات

  .ساله اش اسيد پاشيد ٢٠شد و سپس به روي اين زن و پسر 
نان از طرف زمام داران كشور نه تنها تالشي براي مقابله با خشونت عليه ز

شاهديم كه  و از آن جمله اسيد پاشي به آنان، صورت نمي گيرد، بلكه
آمار خشونت و اسيد پاشي به زنان رو به افزايش است. البته غير از اين هم نمي تواند باشد. طبيعي است در شرايطي كه 

فاقاتي با پشت گرمي ناامن ساختن جامعه براي زنان، با وقاحت تمام از طرف ائمه جماعت مطرح مي گردد، چنين ات
  .مذهبي،حكومتي و قانوني هر روز بيشتر صورت گيرد

  
   معاينه زنانه اجباري در فردوگاه قطر؛ چند مسئول تحت پيگرد قانوني قرار گرفتند

قطر از برمال شدن ماجراي انجام معاينات اجباري زنانه در فردوگاه دوحه خبر 
تباط تحت پيگرد قانوني قرار ار داد و اعالم كرد كه چند فرد مسئول در اين

  .اند گرفته
تخلف «اي اقدامات انجام شده در اين خصوص را  دولت قطر با انتشار بيانيه

به محاكم قضايي  خواند و تاكيد كرد كه مسئوالن مربوطه» آشكار و غيرقانوني
  .اند معرفي شده

مادر نوزادي كه روز دوم اكتبر در سرويسهاي  اين اقدام در پي دستور مسئوالن فردوگاه دوحه براي تالش جهت يافتن
  .فرودگاه پيدا شده بود صورت گرفته است بهداشتي اين

پرواز خروجي از فرودگاه دوحه  ١٠يات آنرا منتشر كردند مسافران زن در يها جز بنا به گزارشي از اين ماجرا كه رسانه
  .دناجباري قرار گرفت تحت آزمايشهاي
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  ه قانون سقط جنينجنبش زنان لهستان علي
صدور حكم ممنوعيت سقط جنين در موارد بيماري 

هزاران زن را به  مادرزادي از سوي دادگاه عالي لهستان،
  .شهرهاي اين كشور كشاند خيابانهاي

فعاالن لهستاني در اعتراض به قانون منع سقط جنين در 
 تظاهراتمقابل دادگاه قانون اساسي تجمع كردند. در اين 

دارند كه يادآور لباسهاي قهرمانان  ايي به تنآنها لباسه
  "The Handmaid's Tale" سريال تلويزيوني

  ست.(سرگذشت نديمه) بر اساس رمان مارگارت اتوود ا
  جنبش زنان لهستان مصمم است، با اعتصاب سراسري حزب حاكم را به تغيير قانون سقط جنين وادارد. 

به مبارزه عليه قانون جديد سقط جنين  "اعتصاب زنان لهستاني"ي زير عننوان فعاالن جنبش زنان لهستان با ايجاد كمپين
  دادند.ادامه  در اين كشور

  
  التحصيل بازماندگان بازار كار زنان فارغ

در كنكور سراسري از مردان از مردان گرفتن زنان  پيش
ورود به آنان براي تحصيل، تمايل به تحصيل نشان دهنده 

. با استتاخير انداختن ازدواج  خانواده، به بازار كار، خروج از
وجود پيشتازي زنان در تحصيالت عالي، سهم آنان در بازار 
كار ايران پايين بوده و زنان بيشتر درمشاغل غيررسمي و 

  .تر مشغول به كارند هاي پاييندستمزد
ابراهيم خدايي رييس سازمان سنجش آموزش كشور اعالم 

هزار و  ١٠١ تعداد ١٣٩٩سراسري سال  هاي آزمون كنكور شدگان رشته نفر  پذيرفته ٩٤٨ هزار و ١٨٩از مجموع  ؛كرد
  .اند درصد مردان بوده ٤٦,٤نفر يعني  ٣٦هزار و  ٨٨درصد زنان و   ٥٣,٦يعني  ٩١٢
اران التحصيل آموزش عالي از كل بيك دهد، در تابستان امسال سهم جمعيت بيكارفارغ هاي مركز آمار نشان مي داده
درصد از جمعيت ٦٨حدود  مراتب باالتر است. طبق همين آمار درصد بوده و اين سهم در بين زنان نسبت به مردان به٤٠

  .دهند التحصيل آموزش عالي را زنان تشكيل مي بيكاران فارغ
  

   جنسيتي هاي تك سرنوشت رشته
اين دختر بودند. اما  ٩٩كنندگان كنكور سال  بيش از نيمي از شركت

 جنسيتي اثري نگذاشته است. اگرچه هاي تك برتري، هم بر رشته
مسئوالن سازمان سنجش معتقدند هيچ محدوديتي براي حضور دختران 

هنوز  اي كه به دانشگاهها وجود ندارد، اما سوال اين است در جامعه
توان حرف از جنسيت روي حضور در دانشگاه اثرگذار است، چگونه مي

  زد؟ جمهور زنرئيس
  

  تبعيض سازمانيافته عليه زنان در كنكور 
بار ديگر باعث افشا و رسوايي جمهوري اسالمي در سازماندهي تبعيض و نابرابري  ١٣٩٩ سال اعالم نتايج كنكور سراسري

ي با تحميل طرح سهميه بندي جنسيتي نفرات قبولي يتجنسيتي درساختار آموزشي جامعه شد. حكومت آپارتايد جنس
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ميزاني بزرگتر از سالهاي قبل، بار ديگر سبب شد كه هزاران هزار دانش آموز زن كه نمره علمي الزم براي قبولي  كنكور در
  .شان، يا از ورود به دانشگاه و يا از رشته دلخواه خود بازماندند در رشته ها را داشتند، تنها به دليل جنسيت

اگر قرار «د: كن سهميه بندي جنسيتي را چنين توجيه ميه وقيحاناحمد توكلي نماينده پيشين مجلس در مصاحبه خود 
باشد تركيب جمعيتي دانشگاهها طوري باشد كه در زماني زنان تحصيلكرده اي داشته باشيم كه خواستگاراني تحصيل 

  د.داشته باشند مشكالتي به وجود خواهد آمد كه كيان خانواده را تهديد مي كن نكرده
  
  "ممنوعيت سقط جنين"نتين در اعتراض به قانون زنان در آرژا "كاروان سبز"

در ادامه اعتراضات گسترده زنان عليه 
زنان آرژانتين نيز ، ممنوعيت سقط جنين

با سازماندهي صفوف دهها هزار نفره اي 
خوانده اند، عليه نقض  "كاروان سبز"كه 

شان به خيابانها  آشكار چنين حق انساني
ط آمده و خواستار دستيابي به حق سق

  .جنين قانوني، امن و رايگان شدند
همه افراد جامعه بايد يك زندگي مرفه 
داشته باشند تا مجبور نباشند جنين خود 
را به دليل فشارهاي اقتصادي و.... از بين 

   .اين وظيفه دولتهاست ببرند و قطعا
ي، پزشكي و روانشناسي مورد حمايت گيرد، بايد از طرف دولت از لحاظ بهداشت اگر زني به هر دليلي تصميم به كورتاژ مي

قرار گيرد و نيزحرمت انساني او مراعات شود كه سالمتي جسمي و روحي وي و بالطبع سالمتي جامعه به مخاطره نيافتد، 
  .زنان نيز بر عهده دولتهاست. بنابراين سقط جنين بايد آزاد باشد كه قطعا دادن اين امكانات به

كه بتوانند  استني سقط جنين يا نگهداري از آن يكي از حقوق مسلم انساني زنان اعتراضات سراسري و راديكال جها
  آزادانه در مورد آن تصميم بگيرند. 

  
   قوانين رژيم واليت فقيه و حمايت از متجاوز

دفاع و حمايت از متجاوز در ذات قوانين جمهوري اسالمي نهفته است كه ريشه در قوانين مردساالر و ضد زن حكومت 
مي دارد و درپديده خشونت و تجاوز نه تنها از زنان قرباني تجاوز حمايت اسال

ن نيز مي گردد و البته تحت همين مناسبات انمي كند بلكه حامي متجاوز
عنوان راه حل بازدارنده در قوانين و مشخص ه ضدانساني مجازات اعدام را ب
نساني است اما اعدام كه اساسا پديده اي ضدا .مقوله تجاوز گنجانده است

قطعا راهكار مناسب و بازدارنده در جامعه نيست و تنها راه حل اساسي 
توليد و بازتوليد خشونت عليه زنان و تجاوز  بعنوان عامل اصلي رژيمسرنگوني 

  است.جنسي 
  

  عربستان و لغو حكم حبس براي فعاالن زن در رابطه با رانندگي
در ماه جاري، در حال بررسي عفو  ٢٠پيش از ميزباني اجالس گروه  شكشور گفت كهسفير عربستان سعودي در بريتانيا 

ويژه شامل حال گروهي از زنان شود كه براي دريافت حق  زنداني در عربستان است. اين عفو قرار است به فعاالن زن
 ٢٢و  ٢١در روزهاي  كه به طور مجازي ٢٠اند. دولت عربستان در آستانه اجالس سران گروه  بوده رانندگي براي زنان فعال
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خود قرار گرفته است. در حكومتهاي توتاليتر اي در زمينه كارنامه حقوق بشري  د، تحت فشار فزايندهوبرگزار ش نوامبر،
مذهبي، دفاع ازحقوق زنان و دفاع از 

شود فرقي  انسانيت جرم محسوب مي
كند، عربستان سعودي يا  نمي

جمهوري اسالمي؛ نقطه اشتراك اين 
حكومت و ديكتاتوري  ا،حكومته
   است. بقا براي حفظ ومذهبي 

بايد از هر گونه فشار بين المللي روي 
حكومتهاي اسالمي و ارتجاعي و زن 
ستيز استقبال كرده، هر چند دولت 

 چهره ضد عربستان در حال ترميم
زن خود در عرصه بين المللي است، 

اما فشاري كه بر اين دولت به نفع 
رژيم طور ويژه به بايكوت سياسي ه است. اين فشارها بايد افزايش يابد و ب و جنبش زنان در عربستانشان  زنان و مبارزات

  .انساني منجر گردد به عنوان ناقض آشكار حقوق زنان و كليه حقوق ايران
  

  "!حجاب را تبديل به قانون كنيم": عضو فراكسيون زنان
ينكه برنامه داريم مصوبه عفاف و حجاب را اجرايي كنيم، گفت: زهره الهيان نماينده مجلس شوراي اسالمي، با بيان ا

و دستور كار  فرهنگي بايد توجه جدي به وضعيت مد و لباس كشور داشته باشند و آن را در اولويت اعضاي كميسيون"
عالي انقالب  در مصوبه شوراي"الهيان در ادامه از لزوم قانوني شدن حجاب در كشور خبر داد و افزود:  ".خود قرار دهند

براي دستگاهها وظايفي در نظر گرفته شده است اما شاهد عدم اجراي آن هستيم و  فرهنگي در بحث عفاف و حجاب
بنابراين پيشنهاد ما اين است كه آن را تبديل به قانون  ،كنند نمي دستگاههاي متولي در اين زمينه به وظايف خود عمل

  ".شود كنيم تا امكان نظارت مجلس بر آن بيشتر
  .تر و راه را بر نقض حقوق اوليه زنان هموارتر كند عضو مجلس هم و غمش اين است كه حجاب را اجبارياين 

ست كه اين روزها زنان با مشكالتي مثل تبعيض جنسيتي در سهميه دانشگاهي، تبعيض در اشتغال، تجاوز، اين در حالي
  .ناموسي و مشكالت زياد ديگر رو به رو هستند قتلهاي

  
  رد درخواست اعاده دادرسي صبا كردافشاري در ديوان عالي كشور

افشاري، فعال مدني محبوس در بند زنان زندان اوين  ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي وكالي صبا كرد ٢٨شعبه 
ريق كشف حجاب و اشاعه فساد و فحشا از ط“سال حبس از بابت  ١٥ماه امسال با حكم  افشاري خرداد را رد كرد. صبا كرد

سال  ٩ه شده بود مواجه شد. خانم كردافشاري كه در حال تحمل يكه پيشتر از بابت آن تبر "بروي بدون حجا پياده
سال حبس روبرو  ٢٤زندان اوين است، در صورت عدم اصالح تخلف صورت گرفته قضائي با حكم  حبس تعزيري خود در

  .خواهد شد
ك كنشگر مدني است. مادر صبا، راحله احمدي هم با اتهامي مشابه در زندان به سر ساله و ي٢٢صبا كرد افشاري دختري  

سال سن داشت، بازداشت  ١٩شهر تهران، زماني كه تنها  روبروي تئاتر ١٣٩٦مي برد. صباسابقا در جريان اعتراضات سال 
  .و يك هفته را در زندان قرچك ورامين سر كرده بود شد و بيش از دو ماه

ساله را به دليل راه رفتن بدون روسري، ٢٢ومت زن ستيزي مثل جمهوري اسالمي بر مي آيد كه يك دختر تنها از حك
  !!!بيافكند سال به زندان٢٤
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  زن ٢٠كم رسوايي ديپلمات اياالت متحده آمريكا در مكزيك؛ تجاوز به دست
زن مواد  ٢٠ده در مكزيك، به دستكم گويند يكي از كاركنان پيشين سفارت اياالت متح دادستانهاي فدرال آمريكا مي

مخدر داده و پس ازبيهوش كردن آنها به اين زنان تجاوز كرده است. او همچنين از بسياري از اين زنان در حالي كه بيهوش 
  .بودند فيلم گرفته است

كاليفرنياي آمريكا،  ديگو واقع در ايالت اين فرد كه برايان جفري ريموند نام دارد، اوايل ماه جاري ميالدي در شهر سن
  .از ترك شغلش به آنجا نقل مكان كرده بود، دستگير شده است يعني جايي كه پس

  .شكايت افزايش يابد ٢٤هاي شكايت زنان عليه او به دستكم رود كه پرونده انتظار مي
 ٣١كه پليس مكزيك در  آي براي رسيدگي به اين پرونده از شش ماه پيش آغاز شده است؛ يعني از زماني بي اقدامات اف

تلفني دريافت كرد مبني بر اينكه زني برهنه از بالكن آپارتماني كه توسط سفارت آمريكا در مكزيكوسيتي  ماه مه تماس
 ميالدي در اين آپارتمان زندگي مي ٢٠١٨كند. ريموند از اوت  است و تقاضاي كمك مي اجاره شده، در حال فرياد زدن

كالد برايان ريموند پيدا كرد. در اين  عكس و ويدئو در حساب آي ٤٠٠يقات خود، بيش از پليس در جريان تحق .كرد
  .درحالي كه بيهوش بودند فيلم گرفته بود زن ٢٣ويدئوها او از دستكم 

سال در كشورهاي مختلف براي سفارت آمريكا كار كرده و در اين مدت عمدتا يك سطح مياني  ٢٣ريموند مدت 
  .ستديپلماتيك داشته ا

  
  "بيندهايم آسيب ميكار نكن، بچه"

نشين  شان و با حكم دادگاه خانه اما به خواست شوهران كم نيست. شمار زناني كه در ايران در حرفه خود موفق بودند
كند كه هر گاه خواست قانون مدني اين ابزار را براي زوج فراهم مي ١١١٧جمهوري اسالمي، به ويژه ماده  شدند. قوانين

 هاي اجتماعي مورد توجه قرار مي دادگاه بكشاند. روايت برخي از اين زنان نيز گاه در شبكه ع شاغل بودن زوجه را بهموضو
 موسس يك شركت خدمات نظافتي مشهور در تهران است و در نه سال گذشته اين شركت را مديريت مي "نرگس".گيرد

تري و خدماتي را بر عهده داشت. اما همسرش به اين بهانه كه مديريت بيش از پنجاه نيروي دف كرد. در طول اين مدت
 ١١١٧ماده «شان شده، از او شكايت كرد و با استناد به  شغل او موجب سستي بنيان خانواده واختالل در تربيت فرزندان

  .اش را گرفت حكم خانه نشيني» قانون مدني
ديد.  ام را مي توان مديريتي"گويد:  جريان داشت. او ميالبته مشاجره نرگس و همسرش از مدتها پيش از شكايت رسمي 

گفت من مرد و رييس  كرد و بابت همه اينها دلخور بود. ميگذاري شركتم روز به روز افزايش پيدا مي سرمايه اينكه سود
بين همكارانت احترام از كارت منع كنم و اين حق را قانون به من داده. هر چقدر هم كه  توانم تو را خانواده هستم و مي

  "يدست من داشته باشي در چهارديواري خانه زير
گفتم چشم!  كرد مي اش را تحريك نكنم؛ براي همين، هر چه امر مي طلبي كردم حس جاه تالش مي"گويد:  نرگس مي

كردم. براي  شب آشپزي مي خستگي از كار روزانه، هر رفتم. با وجوددادم و زير بار مي حتي اگر ناعادالنه بود. امتياز مي
  ".اي نداشته باشد. اما در نهايت شركتم به اراده او تعطيل شد اينكه بهانه

   
  

  )، صداي آمريكا، ايسنا، قطره، واشنگتن پستفارسي دويچه وله، راديو زمانه، هرانا، بي بي سي، ايندپندنت(منابع: 
  

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

  »معدنساله  ٣٢كارگر  يصابر بهبود يدسوزخو«رسانه ها: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سخت ترين كار
 جان كندن در معدن است

 و چقدر بايد زندگي تو را از خودش محروم كرده باشد
 كه سراغ كار در معدن بروي 
 كننداما اجازه سخت ترين كارها را از تو سلب مي 

 چون اخراج شده اي
  

 چون كبوتر النه آتش گرفته
 كوبي خود را به هر سو مي
 براي نجات كودكانت

 تا گرسنه نمانند
 شان نان ببري كه از دل معدن براي

 تو اخراجي ،فايده استبي
 راه برگشتي به خانه نيست

 كشي و تو ديوانه وار گوشت و پوست و استخوانت را به آتش مي
 زني سوزي و ضجه مي مي

 شنود و فريادهايت را كسي نمي
 ي به دست نداريچون ساعت رولكس ميليونها تومان

 چون حتي راه معدن به روي قدمهاي لرزانت بسته شده
 و تو نگران سرپناهي هستي كه از دست خواهي داد

 كني آرام ناني به را فرزندانت گرسنگي  تواني دردنمي 
 بيند شوي و كسي تو را نمي شعله ور مي

 كارگر اخراجي معدن، شناسدهبچكس تو را نمي
  ١٣٩٩آبان  ١٠شنبه 
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  )٩٩ آبان(» كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر«رخي از بيانيه هاي ب
  منبع: توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين (انقالب اكتبر)

  
 هشدار به احزاب حاكم مبني بر تالشهاي مخرّب عليه قيام مردم

 ٢٠٢٠اكتبر  ٢٥ـ  ١٣٩٩آبان  ٤ كشنبهي، ٢٨١شماره 
ري تظاهرات انقالب اكتبر به احزاب منفور كميته برگزا -بسم اهللا الرحمن الرحيم 

منطقه سبز و شبه نظاميان جنايتكار نسبت به عاقبت دسيسه چيني عليه 
اين توطئه گران قصد دارند به اعمال  .تظاهركنندگان مسالمت آميز هشدار مي دهد

نيروهاي امنيتي را  ر كرده ودست زنند تا مسالمت آميز بودن راهپيمايي ميليوني را خدشه دا خرابكارانه و تحريك آميز
تحريك كنند كه از خشونت مفرط به منظور به شكست كشاندن انقالب بزرگ آنان، استفاده كنند. حال آنكه خط مشي 

به تالشهاي مشكوكي از اين قبيل كشانده نخواهند شد. همچنين  قيام كنندگان همچنان مسالمت آميز باقي خواهد ماند و
عدم  التزام كامل به مسالمت آميز بودن تظاهرات و كميته سازمانده بر ضرورت

كند. عالوه براين كميته  خصوصي تاكيد مي تعرض به داراييهاي عمومي و
تهاي خارجي است و اسالمت سفارتخانه ها و هي سازمانده، مُصر بر حفظ امنيت و

 دهد كه تظاهر كنندگان حافظ مسالمت آميزبودن اعتراضات اطمينان خاطر مي
 روزعصر هند بود. اين كميته اشاره به تعهدات توخالي كاظمي دارد كه شان خوا

او از  .از رسانه ها پخش شد، اين تعهدات فاقد هرگونه مصداق است، آبان ٣شنبه 
عهده گرفتن حاكميت تا كنون، قاتالن تظاهركنندگان را افشا نكرده ه زمان ب
اد را به پاي ميز ادعاهاي مستمر، هيچ يك از سردمداران فس باوجود است و

عدالت نكشانده است، از اين رو تنها گزينه اي كه براي ما باقي مانده است، پايان 
  دادن به اين رژيم فاسد با شيوه هاي مسالمت آميز است. 

  
 جو در اولين سالگرد انقالبمحكوميت سركوب تظاهركنندگان صلح

  ٢٠٢٠اكتبر  ٢٧ـ  ١٣٩٩آبان  ٦سه شنبه ، ٢٨٢ شماره
برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر اعمال سركوبگرانه نيروهاي دولت  كميته

در اولين سالگرد انقالب پر بركت اكتبر  ،آبان ٤منطقه سبز در روز يكشنبه 
كند. اين سركوب به دستور مستقيم كاظمي صورت  را قويا محكوم مي

از مقر فرماندهي عمليات بغداد براين امر نظارت داشت.  او شخصاً گرفت و
ين سركوب با استفاده از گلوله هاي جنگي و گلوله هاي دود زا و گاز ا

 ميدانهاي تظاهرات در حله و ميدان تحرير و منطقه العالوي وشتم شهروندان با باتوم در  (خفگي آور) و ضرب و اشك آور
كننده در تظاهرات  صورت گرفت كه منجر به مجروح شدن دهها جوان شركت پاخاستهبكربال و ناصريه و بقيه استانهاي 

كاظمي، بعد از تظاهر به دلسوزي براي حفاظت ن وخيم است. امسالمت آميز گرديد كه جراحت برخي از مجروح
واقعي خود را فاش ساخت و ثابت نمود كه كارها و  هاي آنها، روز گذشته چهره زشت و تظاهركنندگان و پاسخ به خواسته

تظاهرات دهها هزار نفر از مردم عراق در روز يكشنبه، دليل قاطعي براي  ود.ادعاهايش دروغ و براي فريب مردم عراق ب
از سوي احزاب و  گيرد و كار ميه است كه دولت منطقه سبز ب اي مردود شمردن سياستهاي حقه بازانه و فريبكارانه

زم جزم كرده اند كه تا پايان عفراكسيونهاي سياسي وفادار به رژيم تبهكار ايران حمايت مي شوند. تظاهر كنندگان صلحجو 
اي فرقه گراي منحوس و به زير كشيدن پارلمان جعلي و روساي سه قوه و پايان دادن به تسلط رژيم  دادن به رژيم سهميه

اين  ايران بر سرنوشت عراق توسط شبه نظاميان جنايتكار وابسته به آن و احزاب مزدور آنها به مبارزه خود ادامه دهند.
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عناصر نفوذي احزاب و  وبگرانه و تروريسم و رعب و وحشت وظلم نهادينه شده كه توسط نيرهاي امنيتي وتالشهاي سرك
 اراده تظاهر كنندگان صلحجو خاللي ايجاد نمي كند. شبه نظاميان حاكم، عزم و شبه نظاميان حاكم صورت مي گيرد، در

آينده آنهاست كه از اموال چپاول شده مردم عراق فربه  اين تظاهرات ديدند كه منافع آنها در تهديد است و خطري براي در
 به فساد و تباهي مي پردازند. ثروتمند شده و و

و فرزندانتان و  ديكتاتوري را ادامه دهيد. تضمين آينده شما قيام مسالمت آميز خود عليه ظلم و مردم بزرگ عراق ؛
مي از اين رژيم فاسد امكانپذير است. رژيمي كه كشور دجله و و ميهن عزيزمان عراق، با رهايي تمام عيار و دائ نسلهاي آتي

  اميد را به بدترين جايگاه آن در بين كشورهاي جهان رسانده است.  سرزمين تمدن و فرات و
  

 براي از بين بردن فساد“ انقالب"جمعه استمرار 
  ٢٠٢٠اكتبر  ٣٠ـ  ١٣٩٩آبان  ٩ نهيآد

، “جمعه استمرار انقالب”انقالب اكتبر از تمامي مردم عراق خواستار شركت در  كميته برگزاري تظاهرات، مردم پايدار عراق
افراد فاسد در منطقه سبز است، براي اينكه به تمامي دنيا  براي ادامه مبارزه جهت از بين بردن رژيم فاسد و، آبان ٩امروز 

يم و بازگشت ناپذير است تا با اجراي اهداف بزرگي چالشهايي كه با آن مواجه ايد ولي انقالب شما عظ باوجودثابت كرديد، 
 شريف اين انقالب، عراق را از كثيف ترين باند فاسد نجات دهيد. باند فاسدي كه ثروتها و خيرات كشورتان را چپاول و

و با  ترين حقوقتان در برخورداري از يك زندگي آزاد سرنوشت كشور را به رژيم تبهكار ايران تحويل داده و شما را از اوليه
 حتي حقوق ماهانه محروم كرده است. تان در امر خدمات و اي كرامت و از حقوق پايه

كميته سازمانده، تصميم گرفته به افشاي افراد نفوذي از شبه نظاميان جنايتكار بپردازد كه شنيع ترين و  ،انقالبيون قهرمان
هزار تن را مجروح  ٣٠تن را شهيد و بيش از  ٨٠٠ وحشيانه ترين جنايتها را در حق شما مرتكب شده اند. آنها بيش از

 هاناساير ميد خاطر خونهاي پاكي كه در ميدان تحرير در بغداد، وه نمودند كه صدها تن از آنها معلول شده اند. بنابراين ب
شما گردد.  عراق عزيز به صاحبان اصلي آن باز مي در استانهاي بپاخاسته جاري شده، انقالب بزرگ شما پيروز خواهد شد و
انتظار شماست تا صداي رساي حق و كرامت زير  اي قهرمانان، زنان، مردان، پيران، جوانان بشتابيد. ميدانهاي تحصن در

اي فرقه گراي شكست خورده پايان دهيد و پارلمان و روساي سه گانه را  پرچم برافراشته عراق باالتر رود و به رژيم سهميه
بزرگ منش و دمكراتيك را بنا نهيد تا مردم آن از امنيت و امان و زندگي با كرامت برخوردار  عراقي آزاد، به زير بكشيد و

  گردند. 
  

 ترور فعال مدني الشيخ عبدالناصر الطرفي توسط شبه نظاميان
  ٢٠٢٠نوامبر  ٣ـ  ١٣٩٩آبان  ١٣سه شنبه 

 الناصر الطرفيالشيخ عبدمجرمانه فعال مدني  كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر، ترور
كند.  آبان در استان ميسان را محكوم مي ١١توسط شبه نظاميان جنايتكار در روز يكشنبه 

كميته سازمانده، مسئوليت كامل سلسله ترورها و رعب و وحشت اعمال شده توسط شبه 
نظاميان خارج از قانون را متوجه دولت شكست خورده كاظمي و احزاب فاسد حاكم مي داند. 

ن مدني كه خواهان حقوق نظاميان با سالحهاي غيرمجاز، انقالبيون اكتبر و فعاالاين شبه 
اي فرقه گراي منحوسي هستندكه عراق را به  مردم عراق و پايان دادن به رژيم سهميه

دهند. كميته  بدترين جايگاه ممكن در بين كشورهاي جهان رسانده، مورد هدف قرار مي
ازخداوند متعال  دارد و تقديم مي الشيخ عبدالناصر الطرفيرا به خانواده و دوستداران  سازمانده، گرمترين تسليتهاي خود

  خواستار است كه رحمت و مغفرت خود را شامل آن مرحوم نمايد. 
ن مان و آزادي ناپديد شدگان اجباري از اشكوه و جاودانگي از آن شهداي انقالب اكتبر. بهبودي عاجل براي مجروح

  ظاميان.زندانهاي شبه ن
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  )٩٩جنبش رنگين كمان بيشماران (آبان 
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
در ماه آبان نيروهاي كار در حالي كه بايد با بيداد كرونا مبارزه مي كردند، از جانب رژيم مورد تعرض و ستم همه جانبه 

بيشتر سوق داد. حاكميت براي جبران كسر  قرار داشتند. تورم، گراني، فقر و بيكاري كارگران و مزدبگيران را به فالكت
بودجه به جاي استفاده از ثروتهايي كه از غارت مردم انباشت كرده به وسيله كالهبرداري از بازار بورس و چاپ پول بحران 

  اقتصادي را عميق تر كرد. 
رقم « گفت: »نود اقتصادي« در گفتگو با آبان ٢٨، روز چهارشنبه دكتر پيمان مولوي، دبيركل انجمن اقتصاددانان ايران

هزار ميليارد تومان  ٨٠٢،  سال پيشهزار ميليارد تومان رسيده است، يعني نسبت به مهر  ٢٩٥٩نقدينگي به چيزي حدود 
سال اخير صفر بوده و درآمد سرانه ايرانيان نصف شده  ١٠متوسط رشد اقتصادي كشور در ... نقدينگي اضافه شده است

  »درصدي داشته باشيم. ٨سال پياپي رشد اقتصادي  ٦بايد  ٩١سال  براي بازگشت به....است.
درصد  ٨٠اين ميزان از رشد نقدينگي و به تبع آن رشد تورم همراه با رشد اقتصادي صفر، فشار سهمگيني را بر بيش از 

  وز بيشتر نابود مي كند.مردم ايران وارد كرده است.از طرف ديگر واردات انبوه ساده ترين كاالها، توليد داخلي را روز به ر
ميليون  ٢٥٠تا  ٢٠٠، ميزان واردات پارچه چادري به ايران را بين رژيمنايب رئيس كميسيون صنايع مجلس  علي جدي،

مترمربع در داخل  ونيليدر كشور ده م يمتر مربع مصرف پارچه چادر ونيليم ٩٠از حدود به گفته او  دالر اعالم كرد.
 ٨٠و  شوديم ديتول
متر مربع  ونيليم

(ايلنا،  است. يواردات
  )٩٩آبان  ٢٨

جكومت به جاي 
رسسيدگي به زندگي 
و معيشت مردم، 
همچنان به صدور 
ترور و جنگهاي 
  نيابتي ادامه مي دهد. 

شرايط در چنين 
، كارگران و بحراني

مزدبگيران تسليم 
   اض مي زنند. دست به اعترپيكردهاي ظالمانه، از هر طريق ممكن نشده و با وجود وضع موجود 

و جمع كثيري از نزديكان  حضور خانواده و زنده ياد نويد افكاري باچهلمين روز شهادت مراسم همچنين در ابتداي اين ماه 
  .برگزار شد بر سر مزارش در روستاي سنگر شيرازمردم به ويژه زنان 

، سالگرد شهادت برخي از قيام آفرينان آبان و در نيمه سومين دهه ماه گذشته، در اولين سالگرد قيام پرشكوه مردم ايران
  در گوشه و كنار ايران برگزار شد. ٩٨

خواند. اخبار  ديرا خواه ٩٩ آباندر ماه  رانياز جانب كارگران و مزدبگ يحركت اعتراض ١٩٢خالصه  ريدر مجموعه ز
  شود. ينامه نبردخلق منتشر مماه به طور جداگانه در ماه نيو پرستاران در ا انيمعلمان، دانشجو ياعتراض يحركتها
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  آبان ٢آدينه 
*جمعي از شهروندان ساكن اردكان در 

هاي جديد براي اعتراض به صدور مجوز
هاي فوالدي، در مقابل دفتر نماينده واحد

به  .مجلس اين شهر، دست به تجمع زدند
معترضان با در دست گزارش صدا و سيما، 

اي هايي خواستار لغو مجوزهداشتن پالكارد
صادره، كاهش آلودگي و نظارت بيشتر بر 

هاي توليدي موجود و تامين آب شرب واحد
 .مناسب براي شهر اردكان شدند

*كشاورزان زعفرانكار شهر كدكن از توابع 
تربت حيدريه در استان خراسان رضوي در پي 

به  .اين شهر تجمع كردندكاهش شديد قيمت گل زعفران و عدم خريد اين محصول به قيمت مناسب مقابل بازار گل 
گزارش جوانه ها، بسياري از كشاورزان بر اين باورند كه سودجويان، زعفران اين منطقه را در روزهاي اوج برداشت به 

   قيمتهاي پايين خريداري كرده و زحمات يك ساله قشر زحمتكش زعفرانكار را ناديده گرفته اند.
  

  آبان ٣شنبه 
و بندر صادراتي  ١٤و  ١٣ن پايپينگ و جوشكاري نفت در شركتهاي پتروپااليش فازهاي*بيش از يك هفته است كه كارگرا

تمبك و بندر صادراتي تمبك دست به اعتصاب زده و محل كارشان را ترك كرده اند. به گزارش پيام، اعتراض اين كارگران 
ازمان بهداشت جهاني كار در به سطح پايين دستمزدها، عملي نشدن وعده هاي داده شده و عدم اجراي پروتكلهاي س

  .مقابله به بيماري خطرناك كرونا است
قبول شدگان آزمون عملي آتش نشاني بجنورد براي اعتراض به بالتكليفي شغلي به دليل ابطال آزمون عملي *جمعي از

هرستان زدند برگزار شده و بي توجهي مسئوالن طراز اول استان دست به تجمع مقابل استانداري خراسان شمالي دراين ش
و خواستار تعيين تكليف تاريخ برگزاري آزمون عملي جديد شدند. به گزارش عصر اترك، تجمع كنندگان گفتند: امسال 
گفته شد كه آزمون عملي جديد برگزار خواهد شد تا قبول شدگان نهايي در سازمان آتش نشاني بجنورد جذب شوند، 

باره تاريخ آزمون عملي جديد هيچ زماني را اعالم نكرده است و ما در متاسفانه تاكنون استانداري خراسان شمالي در
  .بالتكليفي به سر مي بريم

هاي دامي مقابل اداره جهاد كشاورزي اين شهرستان در استان  *دامداران كالت براي اعتراض به كمبود و گراني نهاده
در تجمع گفت: در حال حاضر در اين شهرستان جو خراسان رضوي تجمع كردند. به گزارش ايرنا، يكي از دامداران حاضر 
وي افزود: هم اكنون فروشندگان در اين شهرستان  .بسيار كمياب است و ميزاني كه توزيع مي شود نيز بسيار گران است

كنند كه دليل آن نيز عدم توزيع اين نهاده توسط جهاد خوراك جو دام را با نرخ دلخواه و كيفيت نامناسب عرضه مي
  رزي است.كشاو

در جنوب استان فارس در اعتراض به عدم پرداخت سه ماه مطالبات » جهرم«*جمعي از كارگران پيمانكاري شهرداري 
اين كارگران كه زير نظر پيمانكاري شهرداري جهرم، در جنوب استان  به گزارش ايلنا،مزدي خود دست به تجمع زدند. 

 .اندو همچنين بيمه چندين ماه را دريافت نكرده  ٩٩ور و مهر ماه فارس مشغول به كار هستند، سه ماه مرداد، شهري
افتاده ما را  ايم تا حقوق عقببارها از شهردار و شوراي شهر درخواست كرده «كارگران معترض شهرداري جهرم گفتند: 
 »د.گيردهند و در عمل اقدامي صورت نميپرداخت نمايند، اما مسئوالن تنها وعده مي
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  بانآ ٥دوشنبه 
*كارگران اخراجي كارخانه برفاب براي چندمين روز متوالي با خواست بازگشت به كار مقابل اين كارخانه دست به تجمع 
زدند. به گزارش پيام، اعتراض يكهزار تن از كارگر اخراجي كارخانه برفاب شهر كرد، به ادامه بالتكليفي شغلي و معيشتي، از 

  ه است.روز پنجشنبه اول آبان ماه آغاز شد
اهواز براي اعتراض به اخراج از كار و پرداخت نشدن مطالبات شان راهي  ٢*كارگران اخراجي فضاي سبز شهرداري منطقه 

 پايتخت شدند و مقابل مجلس تجمع كردند. به گزارش ايلنا، يكي از كارگران معترض گفت: براي پيگيري وضعيت شغلي
ايم و با قول شهردار اهواز همگي راهي محل سكونت و كار خود در اهواز مان و پرداخت مطالبات مان به تهران آمده 

  .شديم
*كارگران قراردادي و شركتي حوزه بهداشت و سالمت كشور با برگزاري تجمع مقابل مجلس خواهان پايان دادن به 

اين  ز خود شدند؛بالتكليفي شغلي و معيشتي شان شدند. به گزارش خبربان، معترضان خواستار حمايت دولت و مجلس ا
عده با همراه داشتن بنري بزرگ اعالم كردند كه منتظر اجراي عدالت در مورد مدافعان سالمت كشور كه در ايام شيوع 

 .كرونا خوش درخشيدند، هستند
گذاران در بخش صيد براي اعتراض به بيكاري مقابل مجلس اجتماع كردند. به گزارش الف، *جمعي از صيادان و سرمايه 

توان به اين موارد اشاره كرد: مع كنندگان بنرها و پالكاردهايي با مضامين مختلف در اين زمينه در دست داشتند كه ميتج
انتظار نداشتيم «، »پردازد بدهي بانكي صيادان و مالكين را چه كسي مي«، »بيكاري سه هزار نفر در سال جهش توليد«

  ».سه هزار ملوان را بدون مصوبه بيكار كنند
دولت به مردم دروغ «، جمعي از خرده سهامداران بورس با در دست داشتن پالكاردهايي با مضامين ٢٤به گزارش رويداد *

جمهور با دعوت  به رئيس«و » مجلس خلف وعده كرد و از بورس صيانت نكرد«، »اندازهاي خرد صيانت نكردگفت و از پس
  د.مقابل مجلس اجتماع كردن» بورس مردم را فريب داد

*به گزارش الف، در آستانه برگزاري مسابقه فينال جام باشگاههاي آسيا، جمعي از هواداران باشگاه پرسپوليس با تجمع 
مقابل مجلس خواهان تعين هيأت مديره و مديرعامل باشگاه و پايان دادن به حواشي ايجاد شده در باشگاه پرسپوليس و 

  . مانع جوسازي براي اين نماينده در آسيا شدند
*براي چهارمين بار در سال جاري، ايثارگران ازكارافتاده شاغل در وزارت نفت  براي اعتراض به پايمالي حقوق شان دست 

به گزارش تسنيم، در جريان اين تجمع نيروهاي امنيتي با بازنشستگان معترض درگير به تجمع مقابل وزارت نفت زدند. 
 .شده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند

مقابل فرمانداري شهرستان آغاجاري در استان خوزستان  *به گزارش عصر جنوب، جمعي از ساكنان روستاي سر جولكي
تجمع اين شهروندان در اعتراض به ساخت كارخانه آسفالت در زمينهاي كشاورزي صورت گرفته  .دست به تجمع زدند

 .است
ماه حقوق و نداشتن قرارداد كاري و بيمه دست به تجمع  ٦داخت *آبداران كهگيلويه و بويراحمد براي اعتراض به عدم پر

آبدار هستيم  ٢٥٠يكي از آبداران حاضر در اين تجمع گفت:  به گزارش كبنا،مقابل استانداري در ياسوج مركز استان زدند. 
وي افزود:  .دهندكنيم، مسئوالن پاسخ درست به ما نمي كه قراردادهاي ما بي تكليف مانده است و هر چه مراجعه مي

ايم و مسئوالن شركت آب و فاضالب ماه است كه حقوق در اين شرايط اقتصادي و گراني اجناس دريافت نكرده  ٦بيش از 
  .اند استان كهگيلويه و بويراحمد متأسفانه نسبت به تعيين تكليف وضعيت قرارداد آبداران هيچ گونه اقدامي تاكنون نكرده

دريافت هاي دامي، عدم ستان فردوس در استان خراسان جنوبي به دليل كمبود و گراني نهاده *تعدادي از دامداران شهر
به گزارش خاورستان، به  .تناسب قيمت نهاده با قيمت گوشت و شير، دست به تجمع زدندهاي حمايتي دولت و عدم  بسته

هاي يارانه تر به دست دامدار برسد اما اصال نهاده  هاي دامي ارزان در شرايط كنوني كه بايد نهاده«گفته اين شهروندان: 
 .»رسداي دامي به دامداران واقعي نمي 
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  آبان ٦سه شنبه 
تعدادي از كاركنان دروازه هاي ورودي منطقه آزاد اروند در استان خوزستان به دليل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات *

گذاري منطقه آزاد اروند در خصوص تجمع  عاون توسعه و سرمايهبه گزارش خبرنگاران جوان، م .خود دست به تجمع زدند
اين شهروندان گفت: طبق قانون كار بايد تمام حقوق و مزاياي كاركنان توسط پيمانكار پرداخت شود و در صورتي كه 

 .تخلفي صورت گرفته باشد با پيمانكار برخورد قانوني خواهيم كرد
دمات موتوري شهرداري اهواز، به دليل عدم پرداخت مطالبات مزدي و حق بيمه، *جمعي از كارگران و رانندگان سازمان خ

 ١٠به گزارش عصرما خوزستان، برخي از اين كارگران حدود  .مقابل ساختمان شهرداري اين شهر دست به تجمع زدند
 .سال هيچ گونه سابقه بيمه در شركت ندارند

مقابل اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران در خيابان *جمعي از غارت شدگان شركت صنعت خودرو آذربايجان 
خودرو ام جي را با  ٩٨يكي از مالباختگان در اين تجمع گفت: در سال به گزارش خبرنگاران جوان، مطهري تجمع كردند. 

ل ميليون تومان در شركت صنعت خودرو آذربايجان به صورت قطعي ثبت نام كرديم اما اين شركت از تحوي ٣٦٠قيمت 
  .خودرو امتناع مي كند و تا به امروز هيچ فردي به مشكل ما رسيدگي نكرده است

  
 آبان ٧چهارشنبه 

تن از كارگران پتروشيمي غدير در اعتراض به حقوق و مزاياي حداقلي در مقايسه با ديگر پتروشيميها و  ٢٠٠*حدود 
به گزارش ايپنا، اعتراض اين  .اعتراضي زدند، مقابل دفتر مركزي اين مجموعه در تهران دست به تجمع آنهاعملكرد 

بعدظهر مقابل دفتر مركزي اين مجموعه به طول انجاميد، در خصوص ميزان حقوق  ١٨صبح تا  ٨كارگران كه از ساعت 
 .كمتر نسبت به ساير پتروشيميهاي منطقه و عملكرد مثبت و سودآوري پتروشيمي غدير بوده است

چنعان در اعتراض به بيكاري و عدم ايجاد فرصتهاي شغلي در مقابل درب شماره يك  جمعي از جوانان جوياي كار قلعه*
به گزارش عصر ما خوزستان، اين شهروندان خواهان بكارگيري و ايجاد  .شركت صنايع فوالد خوزستان دست به تجمع زدند

 .ظرفيت براي استخدام جوانان اين روستا در بخش هاي مورد نياز شركت مذكور شدند
عي از تانكرداران بين المللي در اعتراض به بالتكليفي در خصوص وضعيت خروج، حق توقف و تخليه تانكرهاي شان *جم

اتحاد، از اوايل شهريور  به گزارش .راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان كرمانشاه دست به تجمع زدند در مقابل اداره
ي باشماق و پرويز خان معطل هستند. رانندگان حامل اين بارها نه تانكر حمل سوخت در مرزها ١٢٠٠سال جاري، بيش از 

 .مي توانند وارد خاك عراق شوند و نه مي توانند بار خود را به شركت ايراني بازگردانند
*جمعي از دامداران استان خراسان شمالي در اعتراض به گراني نهاده هاي دامي و عدم توزيع درست آن از طرف نهادهاي 

ت به تجمع مقابل استانداري خراسان شمالي در شهرستان بجنورد زدند. زيكي از مرغداران استان خراسان دولتي دس
شمالي در اين باره به خبرنگار تسنيم گفت: گراني و كمبود نهاده هاي دامي، ناتواني و مشكالت دامداران براي تامين 

  .بلكه در تمام كشور امان مرغداران را بريده است ها از جمله موضوعاتي است كه نه تنها در خراسان شمالينهاده
تومان فروختيم اما االن داريم همان گندم را به كيلويي  ٢٧٠٠يكي ديگر از دامداران معترض گفت: گندم و جو را كيلويي 

  تومان از بازار خريد مي كنيم. اين چه مدل برنامه ريزي است؟ ٥٠٠٠
ردوس مقابل فرمانداري اين شهرستان در استان خراسان جنوبي تجمع كردند. همزمان با اين تجمع، دامداران شهرستان ف

  يك دامدار معترض گفت: دولت پا گذاشته است روي گلوي ما و نه برش مي دارد ونه خفه مان مي كند.
*براي دومين روز متوالي كارگران پتروشيمي نويد زر شيمي در اعتراض به سطح نازل دستمزدهاي خود دست از كار 
كشيده و اقدام به برگزاري تجمع كردند. به گزارش پيام، دستمزدهاي اين كارگران از چند سال گذشته تاكنون هيچ گونه 

  افزايشي نداشته  و كارگران با همان دستمزدهاي چند سال قبل و بدون هيچ مزايايي مشغول به كارند.
  
  



 56

  آيان ٩آدينه 
اض به تخريب منازل مسكوني شان توسط بنياد مسكن و شهرداري با *جمعي از زنان محله گلشهر در چابهار براي اعتر

اين  همكاري نيروهاي امنيتي، دست به تجمع مقابل فرمانداري 
به گزارش شهرستان در استان سيستان و بلوچستان زدند. 

،بنياد مسكن و شهرداري با همكاري نيروهاي كولبر نيوز، 
ازل مسكوني بامداد بدون حكم قضايي به من ٢امنيتي ساعت 

كه  منزل مسكوني  ١٠محله گلشهر چابهار يورش برده و حدود 
مردم در آن سكونت داشتند را به همراه اسباب و اثاثيه 

ماموران با استفاده از شوكر برقي، اسپري  .تخريب كردند
  .فلفل و باتوم به اهالي منازل حمله كرده و زنان و كودكان را مورد ضرب و شتم قرار دادند

  
  آبان ١٠ه شنب

*كارگران دروازه هاي ورودي منطقه آزاد اروند درادامه اعتراض به سطح نازل حقوق و عدم پرداخت به موقع آن و عدم 
به گزارش صدا و سيما، تبديل وضعيت از پيماني به قرارداد مستقيم دست به تجمع مقابل سازمان منطقه آزاد اروند زدند. 

عيت شغلي از زير نظر پيمانكار و عقد قرارداد جديد زير نظر سازمان تجاري صنعتي تجمع كنندگان گفتند: خارج سازي وض
هايي است كه از مسئوالن مي خواهيم به آنها رسيدگي منطقه آزاد اروند و رسيدگي مسئوالن به وضعيت مالي از خواسته 

  كنند.
تجمع اعتراضي برگزار كردند. به گزارش *كارگران شاغل در آبفاي اهواز پس از حصور در تهران مقابل ساختمان مجلس 

ايلنا، يكي از كارگران حاضر در اين تجمع گفت: تبديل وضعيت استخدامي از كارگر پيمانكاري به قرارداد مستقيم مطالبه 
كنيم. تا اينكه سال جاري باوجود صدور بخشنامه از سوي سازمان مهندسي آبفاي  را دنبال مياي است كه سالهاست آن 

مبني بر تبديل وضعيت كارگران پيمانكاري به قرارداد مستقيم، متاسفانه مديريت آبفاي اهواز اين تكليف قانوني را  كشور
  .كنداجرا نمي 

جمعي از بازاريان شهركرد مقابل استانداري چهارمحال و بختياري تجمع كردند و به مصوبه ستاد كروناي استان مبني بر *
تجمع كنندگان كه بيشترشان بازاريان مجتمع تجاري  راض كردند. به گزارش جهانبين نيوز،تعطيلي دو هفته اي بازار اعت

ميالد شهركرد هستند به دليل تعطيلي بازار وامهاي شان تسويه نشده كه موجب جريمه ديركرد پرداخت وام و در نهايت 
  ورشكستگي آنها شده است.

ود) با برپايي تجمع در مقابل اين معدن خواستار رفع مشكالت و *شماري از كارگران معدن زغال سنگ البرز غربي (سنگر
هزار نفر از اهالي شهر و  ٢٠احياي اين واحد معدني شدند. به گزارش ايلنا، اين كارگران به نمايندگي از طرف حدود 

راي اشتغال جوانان اندازي اين واحد توليدي بروستاهاي همجوار اين واحد معدني، خواستار حل مشكالت و رفعِ موانع راه 
يكي از كارگران سابق معدن زغالسنگ سنگرود گفت: بزرگترين واحد معدني توليد ذغال سنگ استان بيكار منطقه شدند. 

محور جاده لوشان به جيرنده قرار دارد كه سالهاست فعاليت اين  ٢٠گيالن در ارتفاعات شهرستان رودبار حدفاصل كيلومتر 
  .شهرت دارد به بهانه غيراقتصادي بودن، متوقف شده است»ن زغال سنگ سنگرودمعد«واحد معدني كه به نام 

  
  آبان ١١يكشنبه 

است مقابل درب فرمانداري بهبهان و سپس  ٢*كاركنان اخراج شده شركت مپنا كه يكي از پيمانكاران پااليشگاه بيد بلند 
عترضان مي گويند كه از اعتراض آنها به اخراج سه م ،به گزارش هرانا .مقابل اين پااليشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند

 .گذرد و در طي اين مدت مسئوالن هيچ اقدامي در خصوص احقاق مطالبات آنها انجام نداده اندماه مي
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*كارگران كشت و صنعت مغان براي چندمين روز متوالي مقابل اداره مركزي شركت تجمع كردند. به گزارش خبرگزاري 
ر امسال هيات داوري سازمان خصوصي سازي، واگذاري شركت كشت و صنعت مغان به يونس ژائله را دانشجو، در نيمه مه

هاي اين شركت از سوي مالك پيشين آن گزارش شد كه در نهايت، ابطال كرد. پس از آن گزارشهايي از تخليه انبار
  هاي آن را پلمب كرد.ي است و انباردادگستري استان اردبيل اعالم كرد كه خروج هر گونه اموالي از شركت غيرقانون

*كارگران واحدهاي تعميراتي شركت پتروشيمي فناوران براي اعتراض به تبعيض در پرداخت حقوق و سطح نازل آن براي 
دومين روز متوالي دست از كار كشيدند و در اين واحد توليدي واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر تجمع 

عصر جنوب، يكي از كارگران اعتصابي گفت: تجمع كنندگان در محوطه شركت از مديران اين  به گزارش .كردند
  .در خدمات شغلي و رديفهاي استخدامي شدند پتروشيمي خواستار توجه به وضعيت نابسامان خود و رفع تبعيض

قابل قوه قضائيه تجمع جمعي از دانشجويان و مردم در اعتراض به حواشي پيش آمده پيرامون اراضي ده ونك، در م*
به گزارش تسنيم، دانشجويان و مردم با اشاره به اينكه دانشگاه الزهرا وقيح شده و ديوار خانه مردم را خراب مي  .كردند

  كند، گفتند كه ما از همه خواسته ايم به فريادمان برسند.
  

  آبان ١٢دوشنبه 
استانداري كردستان به عدم تعيين تكليف زمينهاي شان در *تعدادي از اهالي سقز راهي سنندج شدند تا با تجمع مقابل 

خانوار  ٧٥سال است كه  ١٠محله باغ خان اعتراض كنند. به گزارش كرد تودي، يكي از حاضران در اين تجمع گفت: حدود 
وايل با سنگ نموده اند و از همان ا "باغ خان"گوالن اين شهر در محله اي به نام  ١١سقزي اقدام به خريد زمين در منطقه 

اندازي شهرداري مواجه شدند، در حالي كه تمامي اسناد و مدارك در خصوص واگذاري جواز ساختماني و مجوزهاي الزم از 
  .موجود است ١٢شهرداري سقز و كميسيون ماده 

تان *همزمان با افتتاح مجتمع  تجاري خيري تدبير ماندگار فرهنگيان باشت، تعدادي از كسبه اين شهرستان در اس
كهگيلويه و بويراحمد كه اكثريت شان جوان بودند به كرايه هاي نجومي مغازه ها اين مجتمع اعتراض كردند. به 

هزار تومان كرايه مغازه مي دهم كه با  ٦٠٠صبح زاگرس، يكي از جوانان معترض گفت: بنده در حال حاضر حدود  گزارش
ي اين كرايه را پرداخت مي كنم، حال آموزش و پرورش با افزايش توجه به شرايط بد اقتصادي و قدرت خريد مردم به سخت

قيمت مغازه ها موجب مي شود كه دهها جوان مغازه هاي شان راتعطيل كنند، چون در پرداخت كرايه آن هم سه برابر 
  .عاجز خواهند ماند

 
  آبان ١٤چهارشنبه 

ي تالجيم و مالده در محدوده پروژه احداث اين *شماري از روستاييان اطراف محل احداث سد فينسك از جمله روستاها
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين روستاييان معتقدند: وزارت نيرو براي ساخت د. سد، دست به تجمع اعتراضي زدن

سكونت به گفته اين روستاييان؛ هيچ مكان جديدي هم براي . خواهد سه روستا را به اجبار به زير آب ببرد سد فينسك مي
  .آنها در نظر گرفته نشده است

  
  آبان ١٧شنبه 

هاي گمرك منطقه آزاد اروند با تجمع مقابل ساختمان مركزي منطقه آزاد اروند خواستار از كارگران دروازه *شماري 
به گزارش خبرنگاران جوان، اين كارگران به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و مطالبات،  .رسيدگي به مطالبات خود شدند

پايين بودن حقوق و مزاياي، پرداخت نشدن به موقع حقوق و تعهدات مالي و رسيدگي نكردن به وضعيت شغلي خود 
 .توسط مسئوالن سازمان منطقه آزاد اروند اعتراض كردند
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با تشكيل  و بختياري *جمعي از شهروندان چهارمحال
اصفهان حد فاصل -زنجيره انساني در كنار جاده شهركرد

فرخشهر تا دهانه تونل رخ، به اجراي طرح راه پليس 
به  .اعتراض كردند» آباد طرح بهشت«انتقال آب با عنوان 

گزارش ايسنا، تجمع كنندگان با در دست داشتن 
 طرح بهشت .پالكاردهايي خواستار توقف اين پروژه شدند

آباد عنواني است كه براي انتقال آب از چهارمحال و 
 .شود ران به كار برده ميبختياري به فالت مركزي اي

زدايي نفت هفتكل *كارگران پروژه احداث شركت نمك 
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها معوقه خود و 
همچنين عدم بازگشت به كار شماري  از همكاران شان 

ت هفتكل زدايي نفسال از بيكاري كارگران پروژه احداث شركت نمك ٤دست به تجمع زدند. به گزارش ايلنا، حدود 
گذرد و اين كارگران همچنان پيگير بازگشت به شغل سابق خود هستند. كارگران معترض چندين سال است كه مي

خواستار بازگشت به محل كار سابق خود هستند و از ابتداي آبان ماه، چندين بار در برابر نهادهاي دولتي از جمله 
  فرمانداري هفتكل دست به تجمع اعتراضي زدند.

ان و پرسنل طرح آبرساني به دشت سيستان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه خود مقابل جهاد *كارگر
كشاورزي استان سيستان و بلوچستان تجمع كردند. به گزارش دانشجو، پس از ماهها اعتراض و تجمع كارگران و پرسنل 

سيستان، جهاد كشاورزي بلوچستان _ني به دشتهزار هكتاري آبرسا ٤٦جهاد نصر همدان، از شركتهاي وابسته به طرح 
  ماهه اين كارگران را پرداخت كرد و از پرداخت باقي حقوق امتناع مي كند. ٩تنها نيمي از حقوق 

*شماري از كارگران و اهالي بيدخون در شهرستان عسلويه براي چندمين بار در اعتراض به گسترش آلودگي محيط زيست 
از روزهاي گذشته مردم ويژه اقتصادي انرژي پارس دست به تجمع زدند. به گزارش ايلنا،  و بي تفاوتي مسئوالن منطقه

  .شهر بيدخون شهرستان عسلويه شاهد آلودگي هواي شهر خود به همراه دود عظيم زرد رنگي در آسمان شهر بودند
هاي بار ضايعات و نخاله در جريان پيگيري اين موضوع مشخص شد كه پيمانكار فضاي سبز منطقه ويژه براي چندمين 

درختي و غيره را در پايين شهر آتش زده است. معترضان خواستار پايان دادن به اين كار كه سالمت عمومي و زيست 
  محيطي شهر را به خطر انداخته، شدند.

  
  آبان ١٨يكشنبه 

ليفي شغلي و معيشتي خود اقدام به در ورامين براي دومين روز متوالي در اعتراض به بالتك» وارنا«*كارگران كارخانه شير 
برگزاري تجمع كردند. به گزارش ايلنا، يكي از كارگران در اين خصوص گفت: تاكنون چندين بار به اميد بازگشايي كارخانه 
به نهادهاي صنفي و دولتي شهرستان ورامين و استان تهران مراجعه كرده اما درمورد بازگشايي كارخانه هنوز پاسخي 

  م.اي نگرفته
سال سابقه كار دست به تجمع  ٢٠*كارگران كارخانه تعطيل شده قند ورامين در اعتراض به ادامه بيكاري خود پس از 

كرد، به گزارش ايلنا، يكي از كارگران كارخانه قند ورامين گفت: كارخانه قند ورامين كه در استان تهران فعاليت مي زدند. 
با بحران مواجه  ٩٧كالت در زمينه تامين مواد اوليه شكر خام و زرد در سال پس از واگذاري به بخش خصوصي و بروز مش

   .اي جز تعطيلي كارخانه و بيكاري كارگران نداشت شد كه سرانجام اين بحران، ثمره
د ماه حقوق و نداشتن قراردا ٦*آبداران استان كهگيلويه و بويراحمد براي چندمين روز متوالي، در اعتراض به عدم پرداخت 

كاري مقابل استانداري، دادگستري و صدا و سيما در ياسوج تجمع كردند. به گزارش ايسنا، يكي از آبداران حاضر در تجمع 
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اي شد بخشي از مطالبات ما را پرداخت كردند اما از  گفت: چند ماه پيش جلو استانداري تجمع كرديم وقتي موضوع رسانه
  .آن روز تاكنون ديگر كاري صورت نگرفت

جمعي از كارگران شركت ايران خودرو در اعترض به بي توجهي به رعايت پروتكلهاي بهداشتي در چارچوب مقابله با *
دست به تجمع زدند. به گزارش جوانه ها، به گفته كارگران معترض، با آنكه ستاد ملي كرونا  ١٩شيوع بيماري كوويد 

ديريت ايران خودرو همچنان پنجشنبه و جمعه را براي كارگران پنجشنبه ها را در تهران و كرج تعطيل اعالم كرده اما م
ساعت اضافه كاري مي كنند و گاها  ٦٠كار و اضافه كاري اعالم مي كند.  آنها مي گويند در اين كارخانه برخي از كارگران 

  ساعت هم رسيده است. ٨٠تا بيش از 
اعتراض به واگذاري و به خطر افتادن امنيت شغلي شان *براي دومين روز متوالي، كارگران شركت پارس سوئيچ زنجان در 

، "نه وار نيوز"شهرك صنعتي اشراق زنجان اجتماع كردند. به گزارش  دست از كار كشيدند و در اين واحد توليدي واقع در
اتمه كارگران شركت پارس سوئيچ زنجان، به دنبال وعده رسيدگي به خواسته هاي شان، پس از دو روز به اعتصاب شان خ

  دادند.
  

  آبان ١٩دوشنبه 
*جمعي از دستفروشان پايتخت براي اعتراض به بالتكليفي معيشتي و ازدست دادن ممر درآمدشان در پي شيوع بيماري 

و عدم حمايت دولت، اقدام به تجمع مقابل ساختمان شوراي شهر تهران زدند. به گزارش ايرنا، يكي از  ١٩كوويد 
مع گفت: تعدادي از نمايندگان دستفروشان مترو و دستفروشان در سطح شهر به دليل دستفروشان معترض حاضر در تج

  .اينكه شهرداري تهران از فعاليت آنان جلوگيري مي كند، مقابل ساختمان شوراي شهر تجمع كردند
به گزارش *صدها تن از كشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به عدم تامين حقآبه در روستاي وجاره شمالي تجمع كردند. 

وي افزود: اين  .هاي شان است ايرنا، يكي از حاضران در تجمع گفت: علت اين اعتراض عمل نكردن مسئوالن به وعده
اند. دولت هر بار به آنها وعده هايي داده است كه مدتي به صورت شان بوده كشاورزان طي سالهاي متمادي به دنبال حقآبه 

است اما تاكنون اقدام جدي براي رفع مشكل اين كشاورزان از سوي مسئوالن انجام مسكن اين سر و صداها را خوابانده 
  .نشده است

بهبهان، در اعتراض به عدم استخدام در  ٢*شماري از فارغ التحصيالن قبول شده در آزمون استخدامي پااليشگاه بيدبلند 
رانت و البي ميان «هرانا، معترضان دليل اين امر را به گزارش  .اين پااليشگاه، مقابل فرمانداري بهبهان دست به تجمع زدند

 .مي دانند» مسئوالن در مراحل استخدامي
*جمعي از كارگران پيمانكاري عسلويه در اعتراض به شرايط نامناسب شغلي خود تجمع كردند. به گزارش پيام، معترضان 

ه به همه كارفرمايان ابالغ گرديد، كارگران اي كگفتند، در اعتراضات سراسري مرداد ماه، طبق مصوبات كمپين پروژه 
بايستي يك نسخه از قرارداد را از كارفرما تحويل گرفته و به همراه داشته باشند. اكنون پس از گذشت سه ماه از كمپين 

ن هاي برق، كارگران عسلويه بدواي در شركتهاي نفت، پتروشيمي و نيروگاهاعتراضات سراسري كارگران پايپينگ و پروژه 
قرارداد مشغول به كار هستند و برخالف آنچه در كمپين پنجم به تصويب رسيد، كارفرمايان در آخرين ماه قرارداد، 

  كنند.كارگران را وادار به امضا آن مي 
  *ماموران و پيمانكار شركت آبفا براي قطع انشعابات آب وارد كوي گلدشت اهواز شدند كه 

الي است با مشكل قطع مكرر آب آشاميدني و شبكه فاضالب نامناسب دست به با مقاومت اهالي خشمگيني كه چند س
آبان، نشست بررسي مشكالت  ٢٠گريبان هستند، روبرو شدند. به گزارش ايرنا، به دنبال اين تجمع اعتراضي روز سه شنبه 

در غرب اهواز است كه  كوي گلدشت يكي از مناطق حاشيه اي .آب آشاميدني كوي گلدشت در فرمانداري اهواز برگزار شد
 خرمشهر قرار دارد.–كيلومتري جاده اهواز  ٥در 
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  آبان ٢٠سه شنبه 
 ) براي اعتراض به"نفت و گاز اروندان"*براي دومين بار درسال جاري، كارگران تلمبه خانه غرب كارون (شركت رامپكو 

دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان عدم پرداخت ماهها حقوق، حق بيمه و مطالبات ديگر و نداشتن قرارداد كاري 
در كالنشهر اهواز زدند. به گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت: حقوق كاركنان تا خرداد ماه پرداخت شده و 

  .گونه دريافتي نداشتيم بعد از آن هيچ
ام به برگزاري تجمع كردند. به گزارش *جمعي از كارگران حجمي عسلويه، در اعتراض به نداشتن امنيت جاني و شغلي، اقد

هاي اخير  كارگران معترض از زياد بودن تعداد روزهاي كار خود انتقاد كردند. اين كارگران گفتند: برخالف بخشنامهايلنا، 
همچنان » حجمي بودن قراردادها«كار كنند، ما به دليل  ١٤-١٤كه مقرر شده همه كارگران ازجمله پيمانكاريها، سيستم 

 .رويمروز در منطقه و سر كار هستيم و فقط ده روز به استراحت مي  ٢٠كنيم؛ يعني كار مي  ١٠-٢٠
*كارگران شركت شهداب يزد به همراه شماري از خانواده هاي شان در اعتراض به بازي كردن سهامداران شركت با جان 

حاضران در تجمع گفت: سهامداران شركت كارگران معدن سنگ آهن بافق تجمع كردند. به گزارش بافق فردا، يكي از 
، جان كارگران معدن سنگ آهن بافق و ١٩شهداب با رعايت نكردن پروتكلهاي بهداشتي در چارچوب مقابله با كوويد 

  خانواده هاي شان را به بازي گرفته اند. 
به گزارش ايلنا،  .زدندكارگران پيمانكاري مجتمع كشت و صنعت كارون در محوطه اين مجتمع دست به تجمع اعتراضي *

كارگران گفتند:  .شدند» قرارداد مستقيم با شركت«به » تامين نيرو با پيمانكار«كارگران خواستار تبديل وضعيت خود از 
چرا در يك مجموعه، بايد بين كارگران تبعيض وجود داشته باشد؛ تعدادي رسمي باشند و دستمزدهاي باالتر بگيرند و «

يمانكاري باشند و طرف حساب شركتهاي پيمانكار؟! ما نه امنيت شغلي داريم و نه دستمزدمان به اي نيز مثل ما پعده 
 .»اندازه كارگران رسمي است

  
  آبان ٢١چهارشنبه 

متروي تهران براي اعتراض به  ٥*كارگران راه آهن كشور در نواحي خراسان، زاگرس، ورامين، كرج، شمال شرق و خط 
و حق بيمه و نداشتن امنيت شغلي منجمله اجرايي نشدن طرح تجميع قرار دادها و زدوبند عدم پرداخت به موقع حقوق 

قوه قضائيه با مديران شركت دست از كاركشيدند و تجمع كردند. به گزارش كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط 
يات داوري ابالغ شد فقط بيشتر بحث حساب و ابنيه فني راه آهن، كارگران اعتصابي اعالم كردند: راي صادره كه از سوي ه

و كتابهاي دفتري بين سازمان خصوصي سازي و گروه بوده. در صورتي كه مشكل اصلي وضعيت بد معيشتي و موقعيت بي 
  سرو سامان پرسنل است كه ابدا مورد توجه در راي صادر شده قرار نگرفته است.

ستان تهران براي اعتراض به تملك اراضي شان توسط جهاد كشاورزي جمعي از اهالي روستاي بكه شهرستان شهريار در ا*
ساختمان قوه قضائيه در خيابان وليعصر روبروي خيابان جامي تجمع كردند. به گزارش اقتصاد آنالين، جهاد  مقابل

اساس قانون داند و اين اراضي را بر سوم زمينهاي روستاي بكه در شهريار ميكشاورزي استان تهران خود را مالك يك 
كشت موقت، به كشاورزان ديگري واگذار كرده است. كشاورزاني كه به گفته معترضان مقابل قوه قضائيه، يا سن شان به 

اند كه مشمول اين قانون شوند يا بازنشستگان خورد، يا روي هيچ زميني كار نكرده زمان تصويب قانون كشت موقت نمي
  دستگاههاي دولتي هستند.

اي خيرآباد از توابع بخش سلفچگان شهرستان قم براي اعتراض به قطعي برق مقابل ساختمان استانداري *اهالي روست
خواستار » آقاي سرمست، حمايت، حمايت«به گزارش خبرنگار شفقنا، تجمع كنندگان با سردادن شعار اجتماع كردند. 

  توجه استاندار به اهالي اين روستا شدند.
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  هفت تپهاتحاد و همبستگي مارگران 
به  دند.كرشركت تجمع  محوطهشماري از كارگران از بخشهاي مختلف صنعتي شركت هفت تپه در ، آبان ٨پنجشنبه *روز 

گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، اين تجمع با دخالت نيروي انتظامي و همچنين يگان امداد نيروهاي ويژه 
تپه به نامهاي يوسف بهمني، حميد ممبيني،  ن كارگري هفتفعاال پس از اين تجمع چهار تن از انتظامي همراه بود.

معترضان اهم مطالبات خود را پرداخت معوقات مزدي، رسيدگي  ابراهيم عباسي منجزي و مسعود حيوري بازداشت شدند.
صي و به وضعيت شغلي، تعيين تكليف شركت، بازگشت به كار همكاران اخراج شده، ابطال واگذاري شركت به بخش خصو

  اند. هاي درماني عنوان كردههمچنين تمديد مهلت دفترچه
از نفر  ١٥مجتمع نيشكر هفت تپه، در اعتراض به حضور نيروي انتظامي و اخراج  انشماري از كارگر، آبان ١٦آدينه روز 

ه، معترضان سنديكاي كارگران هفت تپ به گزارش ۔كارگران، مقابل درب ورودي اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند
 ۔نفر از كارگران به اين شركت، عنوان كردند ١٥جلوگيري از ورود در علت تجمع خود را اعتراض به حضور نيروي انتظامي 

يوسف بهمني، يكي از كارگران معترض در جريان اين تجمع گفت: ما كارگران قرار بود كه امروز در كارخانه به كار مشغول 
يتي و درب بسته مجتمع مواجه شديم. هم اكنون نيروهاي امنيتي در داخل و كارگران در شويم اما با حضور نيروهاي امن

 .خارج از مجتمع حضور دارند. اين مسئله به اين معناست كه نمي خواهند ما كارگران سر كارمان حاضر شويم
حل كار خود حاظر شدن كارگر نيشكر هفت تپه، اين عزيزان درم ١٥پس از گذشت نزديك به بيست روز ممانعت از ورود 

  كه با استقبال گرم ديگر همكاران روبرو شدند.
  كارگران هفت تپه با اتحاد و همبستگي و مبارزه اي پيگير و ستودني، همكاران اخراج شده را به محل كار باز گرداندند. 

  
  آبان ٢٢پنجشنبه 

با برگزاري تجمع اعتراضي در محوطه محل كار *گروهي از كاركنان ميدان نفتي آزادگان شمالي واقع در شهرستان اهواز، 
 .خود خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند

مرزي ايران با عراق واقع شده  به گزارش راديو زمانه، ميدان نفتي آزادگان شمالي كه در جنوب غربي اهواز و در منطقه
آغاز شده است. بنا بر اطالعات  ٩٥سال براداري از آن از ) توسعه يافته و بهرهCNPCIتوسط شركت ملي نفت چين (

شود. هزار بشكه نفت توليد مي ٧٥حلقه چاه موجود در اين ميدان روزانه  ٥٩مندرج در پايگاه خبري نفت و گاز آزادگان، از 
نشاني، خدمات و پشتيباني اين مركز به كار ب رداري، چاه، تعميرات و ايمني، آتش كارگران اعتصابي در واحدهاي بهره

  اشتغال دارند. 
تجمعات اعتراضي مقابل محل  *كارگران كارخانه توليد مواد شوينده  اهواز براي هشتمين روز در اعتراض به اخراج از كار

فرمانداري اهواز، اداره كل كار واستانداري خوزستان برپا كردند. به گزارش مهر، كارگران معترض گفتند: به آنها  كارشان،
و اكنون در اين شرايط بد اقتصادي اين كارگران نگران آينده خود هستند و اين در  كار اخراج شدهاعالم شده است كه از 

  سال اشتغال در اين شركت را دارند. ٢٠حالي است كه برخي از آنها سابقه باالي 
راض به تهران، براي اعت - جاده همدان  ٤٢كيلومتر  *نمايندگان كارگران مال باخته مجتمع فوالد ويان واقع در

كالهبرداري مبني برعدم تحويل خودروها پس از يك سال خريداري، دست به تجمع مقابل دادگستري همدان زدند. به 
گزارش ايلنا، كارگران شركت فوالد ويان همدان گفتند: يك نفر از همكاران شان با همدستي فردي ديگر، آنها را براي ثبت 

  كرده بود.نام در طرح خريد خودروي ليزنيگي متقاعد 
  

  آبان ٢٤شنبه 
*كارگران شهرداري سي سخت براي اعتراضي به عدم پرداخت ماه حقوق و وعده هاي توخالي شهردار و اعضاي شوراي 
شهر، مقابل ساختمان شهرداري و شوراي فرمايشي اين شهر در استان كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند. به گزارش ايلنا، 

فروردين ماه به بعد حقوق خود را طلبكارند، اين را يكي از كارگران اين شهرداري گفته و  كارگران شهرداري سي سخت از
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روز پيش به حساب كارگران واريز  ٥بود كه شهردار حدود  ٩٨ايم حقوق اسفند اضافه كرد: آخرين حقوقي كه دريافت كرده
  .كرد

و شرايط كاري نامناسب خود دست به تجمع  *جمعي از كارگران مجتمع پتروشيمي جم در اعتراض به سطح نازل حقوق
زدند. به گزارش پيام، اين كارگران از يك هفته پيش تاكنون، با برپايي تجمعات مختلف خواستار افزايش دستمزدها، بهبود 
شرايط كاري و كوتاه شدن دست پيمانكاران از اين مجتمع هستند. گفته مي شود در جريان تجمع روز جمعه، نيروهاي 

  با كارگران درگير شدند.حراست 
براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به تجمع مقابل  ،آبان ٢٠*كارگران پيماني كشت و صنعت كارون روز سه شنبه 

  جاده شوشتر دزفول زدند. ١٧ورودي شركت واقع در كيلومتر 
شان به شي از مطالبات صنفي كارگران پيمانكاري مجتمع كشت و صنعت كارون پس از وعده كارفرما مبني بر پرداخت بخ

به گزارش ايلنا، تعدادي از اين كارگران كه شمار آنها به حدود هشتصد نفر مي  .تجمع شش روزه خود موقتاً خاتمه دادند
بندي مشاغل همانند كارگران رسد، اظهار داشتند: چندين سال است پيگير تبديل وضعيت و اجراي درست طرح طبقه 

  شود. انجام نمي رسمي شركت هستيم كه
  

  آبان ٢٥يكشنبه 
*جمعي از سهامداران حقيقي و خرد زيان ديده بورس براي اعتراض به سياستهاي دولت در دوران ريزش شاخص و عدم 

هاي حمايتي براي پنجمين بار در ماه آبان دست به تجمع مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار در حوالي  اجراي وعده
خواهان » استعفا استعفا«ول خيابان مالصدرا زدند. به گزارش مهر، تجمع كنندگان با سر دادن شعار ا ميدان ونك  تهران

به بود. » كنهكنه، مجلس حمايت مي دولت خيانت مي«استعفاي وزير اقتصاد شدند. يكي از شعارهاي تجمع كنندگان 
ما با اعتماد به دولت در بورس سرمايه «ين معترضان در تجمع مقابل مجلس پالكاردهايي با مضام گزارش انصاف نيوز،

 …و» اي كه نه تنها سود نداد بلكه ضرر هم كرداوليه  عرضه«، »كند.دولت تابلوي بورس را دستكاري مي«، »گذاري كرديم
  .هاي مجلس نصب كردندرا روي نرده 

ها و همچنين عدم اجراي طرح طبقه *كارگران و كاركنان ميدان نفتي آزادگان شمالي در اعتراض به سطح نازل دستمزد
برداري پااليشگاه، چاه، تعميرات و بندي مشاغل دست به تجمع زدند. به گزارش پيام، كارگران و كاركنان واحدهاي بهره 

نشاني، خدمات و پشتيباني با برپايي اين اعتصاب عالوه بر اعتراض نسبت به پايين بودن حقوق دريافتي و  ايمني، آتش
هاي  طرح طبقه بندي مشاغل، نسبت به تخصيص ندادن اندك حقوق رفاهي و درماني پس از ماهها وعده عدم اجراي

  دروغين مقامات اين پااليشگاه، نيز اعتراض  كردند.
  

  آبان ٢٦دوشنبه 
و بالتكليفي خود، در محل احداث » امام علي«*جمعي از دستفروشان خرمشهري در اعتراض به عدم تحويل دادن بازار 

به گزارش فارس، شهردار خرمشهر در اين رابطه اظهار كرد: پرونده بازار امام علي در جريان است و  .ين بازار تجمع كردندا
پيمانكار مربوطه در حال حاضر به ويروس كرونا مبتال شده و در انتظار بهبود   منتظر توافق نهايي با پيمانكار بازار هستيم.

  ع موانع واگذاري اين بازار بررسي شود.وي هستيم تا در نشستي چگونگي رف
  

  آبان ٢٧سه شنبه 
كارگران آب و فاضالب روستايي خوزستان براي  اعتراض به عدم تبديل وضعيت و عدم *به گزارش عصر ما خوزستان، 

  پرداخت ماهها حقوق،دست به تجمع مقابل ساختمان شركت در كالنشهر اهواز زدند.
در هاي مسلح (اتكا)، از صنايع وابسته به سازمان تعاوني مصرف كادر نيروم آباد غرب *كارگران شركتي كارخانه قند اسال

ساعت دست به تجمع  ٨ساعت كار روزانه به جاي  ١٢اعتراض به عدم تبديل وضعيت و پرداخت حداقل حقوق به ازاي 
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ساعتي است؛  ١٢ها به صورت زدند. به گزارش خبرنگاران جوان، يكي از كارگران معترض گفت: ساعت كاري بيشتر نيرو
 ١٥روز آن روزكاري و ١٥ساعت اضافه كار، مازاد بر كار قانوني خود مشغول به كار هستيم كه  ١٦٠يعني ماهيانه حدود 

  روز ديگر شيفت شب است
  

  آبان ٢٨چهارشنبه 
دن با جان شان به روز است كه كارگران شهرداري سوسنگرد براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و بازي كر*ده 

علت اجرانشدن پروتكلهاي و نبود امكانات بهداشتي در اعتصاب بسرمي برند و تجمعاتي را مقابل ساختمان شهرداري اين 
كارگران معترض اعالم كردند،اگر حق بيمه و حقوق معوقه  به گزارش تسنيم، شهر در استان خوزستان برپا مي كنند.

  .امه خواهند دادپرداخت نشود همچنان به اعتصاب اد
*براي دومين روز متوالي جمعي از كارگران كشت و صنعت كارون (ميرآب) براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به 

يكي از كارگران حاضر به گزارش ايرنا، جاده دزفول زدند.  ١٧كيلومتر  -تجمع مقابل درب ورودي شركت واقع در شوشتر
در قالب تامين نيرو به كارگيري شديم. اين كارگر معترض ٩٤ستيم كه از سال نفر ه ١٠٠در اين تجمع گفت: بيش از 

افزود : با گذشت حدود پنج سال هنوز براي تبديل وضعيت ما، از تامين نيروي فصلي به تامين نيروي دايم اقدامي نشده 
  است.

م آباد براي اعتراض به عدم شهرداري خر ٣و يكي از نواحي شهرداري منطقه  ٢*جمعي از كارگران فضاي سبز منطقه 
ماه حقوق دست از كاركشيده و  تجمع كردند. به گزارش فارس، بر اساس پيگيريها پيمانكار اين مناطق يك نفر  ٤پرداخت 

بوده و اين فرد به علت عمل نكردن به تعهداتي كه 
در قرارداد با شهرداري به انجام آنان موظف شده، 

  .ن شده استباعث ايجاد اين مشكل براي كارگرا
*جمعي از كارگران اخراجي آب معدني داماش در 

آبان براي چندمين  ٦استان گيالن روز سه شنبه 
روز متوالي با خواست بازگشت به كار و پرداخت 
مطالبات معوقه شان دست به تجمع زدند. كارگران 
درب ورودي كارخانه تجمع كردند.  مقابل آبان، براي چندمين بار ٢٧اخراجي كارخانه آب معدني داماش روز سه شنبه 

يكي از كارگران معترض درباره مطالبات معوقه مزدي خود و همكارانش گفت: مطالبات مزدي كارگران شاغل و اخراج شده 
شود. وي افزود، آخرين ماه حقوق تير، مرداد، شهريور و مهر ماه سال جاري مي  ٤در كارخانه آب معدني داماش شامل 

الحساب پرداخت شد و بعد از آن هيچ درصد از حقوق تيرماه بود كه به صورت علي  ٢٠حدود  كرده حقوقي كه دريافت
  ايم. دريافتي نداشته

مشخصي پايان  براساس گزارش ايلنا، در اين روز جلسه بانك ملي براي رفع مشكالت آب معدني داماش بدون هيچ نتيجه
كنند و دغدغه معيشت هم ندارند، گوشي  ياي بسيار خود را دريافت ميمديران بانك ملي كه به موقع حقوق و مزا .يافت

  توجهند. براي شنيدن مشكالت كارگران ندارند و به مشكالت و نابسامانيهاي زندگي معشيتي آنها بي
*شماري از كارگران بازنشسته براي اعتراض به سطح نازل مستمري و همسان سازي سَرودُم بريده اش، رايگان نبودن 

اجرا نشدن اساسنامه صندوقهاي تامين اجتماعي و عدم پاسخگويي مسئوالن سازمان تامين اجتماعي  دمات درماني،خ
دست به تجمع مقابل مجلس زدند. به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك ايران، بخشي از شعارها اين 

  .تجمع چنين بود
عار ما اين زمان، معيشت است و درمان/منزلت، معيشت ، سالمت، حق اختالس ها قطع بشه، مشكل ما حل مي شه/ش

  مسلم ماست/ تورم، گراني، بالي جان مردم/ حقوق ما دو ميليون، خط فقر ده ميليون.
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پس از تجمع تراكتهاي دستي از طرف بازنشستگان فلزكار مكانيك توزيع شد. هم چنين نشريه اميد، نشريه بازنشستگان 
ان بازنشستگان معترض توزيع شد كه جمعيت مشتاقانه آنها را گرفتند و برعكس دفعات قبل آن را در فلزكار مكانيك مي

  كيف خود پنهان نكردند و علني در دست داشتند.
*جمعي از اهالي روستاي دهگرجي شهرستان اشنويه در اعتراض به انتقال زباله شهر اشنويه و توابع آن به اين روستا، در 

ا تجمع كردند. به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اگر محل انباشت زباله ها فاقد امكانات پيشرفته محل دفن زباله ه
تجميع، تفكيك و بازيافت باشد، به طور قطع مضرات زيست محيطي آن به مراتب فاجعه بار است و  بوي نامطبوع از مكان 

ناطق مسكوني، يقينا مشقتهايي را براي ساكنان منطقه دفن پسماندها و هجوم بي شمار حشرات و مگسها در همجواري م
  فراهم مي آورد.

 
  آبان ٢٩پنجشنبه 

و كار تلقي شدن وكالت دست به تجمع مقابل ساختمان دفتر كانون *جمعي از وكالي استان فارس براي اعتراض به كسب 
مع گفت: اساساً تشريفات نائل شدن به وكال در كالنشهر شيراز زدند. به گزارش ايسنا، يكي از وكالي حاضر در اين تج

وي افزود:  .و كار ندارد حرفه وكالت و نوع خدمات ارائه شده توسط كانون وكال هيچ سنخيتي با تعاريف ارائه شده از كسب
كسب و كار تابع قواعد بازار و مبتني بر كسب سود كاسب است در حالي كه در حرفه وكالت وكيل به دنبال سود و احقاق 

  وكل است. حق م
  

  آبان ٣٠آدينه 
*جمعي ازصيادان استانهاي بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان براي اعتراض به بالتكليفي معيشتي به 

به گزارش موج، يكي از صيادان  .دنبال لغو صيد ترال دست به تجمع مقابل استانداري هرمزگان در بندرعباس زدند
افزود:  وي .كنيم و فعاليت ما تهديدي براي ذخاير ماهيان نيستاز دوازده مايلي صيد مي  معترض گفت: ما در آبهاي خارج

  .در تهران به ما وعده هايي مبني بر لغو اين طرح داده شد اما تا كنون عملي نشده است
  

 ياجتماع يهااخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
براي چندمين روز  ،واقع در استان چهار محال و بختياري ،كارگران شهرداري سورشجانيتجمع : پنجشنبه اول آبان

در استان  كارگران اخراجي كارخانه برفابتجمع  /نقل جاده اي قزوين تجمع كارگران اخراجي راهداري و حمل و  /متوالي
  چهار محال و بختياري

اخت دستمزدها و حق بيمه جمعي از كارگران شركت ملي حفاري ايران در اعتراض به عدم پردتجمع : آبان ٥ دوشبنه
اعتراض به وضعيت اسفبار اين تيم مقابل ساختمان اداره كل ورزش و براي  سپيدورتيم فوتبال هواداران تجمع  /خود

  جوانان استان گيالن 
زر شيمي در اعتراض به افزايش ندادن حقوق طبق قانون شركت  اعتصاب كارگران پتروشيمي نويد: آبان ٦سه شنبه 

 ت.نف
تعدادي از كارگران تجمع  /در تهران تجمع شاكيان شركت رامك خودرو مقابل مجتمع قضايي مفتح: آبان ٧به چهارشن

  .اخراجي كمربند سبز اهواز مقابل ساختمان شهرداري
تجمع كارگران ./ دانشگاه مقابل ساختمان مركزي اين اهوازدر دانشگاه دولتي چمران اداري تجمع كاركنان : آبان ١٠شنبه 

   .جي راهداري و حمل و نقل جاده اي قزوين در اعتراض به بالتكليفي شغلي و معيشتياخرا
كارگران زحمتكش با دست گرفتن بنر . بادانآتجمع كارگران روز مزد در يكي از روستاهاي اطراف : آبان ١١يكشنبه 

ندگان بخش توزيع شركت رانيك هفته اي اعتصاب  /كردند. اعتراضعدم امنيت شغلي خود  بهگرسنه _كارگران_فرياد
به صورت  سرمايه گذاران فانوس ماهيانچند روزه تجمع بار./  اعتراض به نرخ كرايه پرسي ايران گاز استان هرمزگان در
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اعتراض به در سهامداران بانك شهر مقابل اين بانك ./ تجمع جداگانه مقابل مجلس و موسسه تحقيقاتي علوم شيالت
  .بازار بورسكاهش ارزش سهام اين بانك در 

شان  كارگران بيكار شده شركت زرين پودر در اعتراض به اخراج و بيكاري و عدم پرداخت حقوق: آبان ١٤چهارشنبه 
  مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند

ماه  نيدر شهر رودبار در اعتراض به عدم پرداخت چند زياز كارگران شركت آزاد راه كار جمعيآبان:  ١٥ پنجشنبه
احمد در اعتراض به  ريو بو هيلوياز شهروندان استان كهگ شماري /و تجمع كردند. دهيمزد معوقه خود دست از كار كشدست

  آن دست به تجمع زدند. متيق شيمارگون و افزا مانيانحصار در فروش س
   .شهرستاناز اعضاي تعاوني مسكن شهرك اميرالمومنين پاكدشت در ميدان مادر اين شماري تجمع : آبان ١٧شنبه 

در استان كهگيلويه  شماري از اهالي روستاي توگبري مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان چرامتجمع : آبان ١٨يكشنبه 
صيد فانوس «تجمع نمايندگان ملوانان  /ي شان.هاداران نقده در اعتراض به پلمپ مغازه مغازه تجمع  /.و بويراحمد

عشاير جرقويه اصفهان در پي عدم تامين جو يارانه اي مورد نياز براي دامهاي  تجمع /مقابل فرمانداري چابهار» ماهيان
 برايجمعي از كارگران كارخانه چيني تقديس واقع در شهرك صنعتي گناباد در استان خراسان رضوي تجمع  /خود.

ستان و بلوچستان در استان سي تجمع كارگران شهرداري نيك شهر /.ماه دستمزد معوقه خود ٤اعتراض به عدم پرداخت 
اعتراض به نبود براي  تجمع كارگران فصلي معدن طالي آق دره /.ماه دستمزد معوقه خود ٤اعتراض به عدم پرداخت  براي

اعتراض به عدم در  تجمع كارگران اخراجي راهداري قزوين /.شان امنيت شغلي و زمزمه هاي اخراج شماري از همكاران
با خواست  تجمع كارگران كارخانه غذايي و دارويي مازندران /.زگشت به كارشانتحقق وعده هاي مقامات در خصوص با

   .بازگشايي كارخانه ها و بازگشت به كار كارگران
شماري از كارگران شركت راه آهن تراورس به نمايندگي از ساير همكاران خود در شهرهاي مختلف به : آبان ١٩دوشنبه 

مردم اهواز در  /مقابل قوه قضائيه رژيم تجمع كردند. ،نيت شغلي و معيشتي خودتهران رفته و در اعتراض به نداشتن ام
خرمشهر را بستند كه با  -كوي گلدشت در اعتراض به نبود آب شرب سالم و وجود شبكه فرسوده فاضالب جاده اهواز

عدم  شهر و ي معابربراي اعتراض به عدم مناسب ساز جمعي از معلوالن آبادان/هجوم نيروهاي انتظامي روبرو شدند.
  دند.تجمع كراستان خوزستان  مقابل شهرداري اين شهرستان در ،پاسخگويي مسئوالن

گروهي از كاركنان ميدان نفتي آزادگان شمالي واقع در شهرستان اهواز، با برگزاري تجمع اعتراضي در : آبان ٢٤شنبه 
 .محوطه محل كار خود خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند

خود مقابل درب  يكاريكارخانه و ب يليدر اعتراض به تعط زير ين يخاكستر مانيكارگران كارخانه س: آبان ٢٥ه يكشنب
   تجمع كردند. يكارخانه اقدام به برگزار يورود

صنعت نفت خوزستان در اعتراض  به عدم پرداخت مطالبات  ياتيكارگران قرارداد موقت مناطق عمل: آبان ٢٦دوشنبه 
خود مقابل  يشتيو مع يشغل يفيدر اعتراض به تداوم بالتكل ريتا انيكارگران كارخانه ك /ت به تجمع زدند.معوقه شان دس

 كارخانه ./ كارگرانرهش نيرانندگان تاكسى كيش مقابل معاونت اجتماعى ا تجمع/كارخانه تجمع كردند. يدرب ورود
  شان دست به تجمع زدند. مطالبات هيپرداخت كلبا خواست بازگشت به كار و  ياربختي و چهارمحال استان در برفاب

 نيو درا دنديموقع حقوق دست از كار كشه اعتراض به عدم پرداخت ب يبرا نيرام روگاهيكارگران ن: آبان ٢٧سه شنبه 
 ٢پس از  ەهزار خودرو پيش خريد شد ٦عدم در يافت  ەمالباختگان شركت آذويكو در اعتراض ب /اجتماع كردند. روگاهين

  .مفاسد اقتصادي دست به تجمع زدند ەويژ ەدادگابيقابل م سال
خود دست  يكاريكارخانه و ب يليدر اعتراض به تعط اسوجيواقع در » رُزبشار« ييغذا عيكارگران صنا: آبان ٢٩پنجشنبه 

خصوص در  يشهردار ريكرمانشاه در اعتراض به اقدام اخ انياز دستفروشان، كسبه و بازار يجمع تجمع /.به تجمع زدند
   .آنان يمحدود كردن ساعات كار

به دنبال تجمعهاي اعتراضي اهالي كردباد از توابع شهرستان تفت در استان يزد نسبت به عوارض زيست : آبان ٣٠آدينه 
  .كارگرش بيكار شدند ٥٠محيطي، معدن سنگ تراورتن تعطيل و 
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  ا سكوالريسم در تضاد استهمزيستي با بنيادگرايان اسالمي ب
  يرهاشميزينت م

 آيان ٧فراسوي خبر ... چهارشنبه 
اين روزها بنيادگرايان اسالمي از رژيم واليت فقيه تا اردوغان، با نقاب دفاع از حقوق مسلمانان، بدون محكوم كردن عمل 
فجيع سالخي معلم آزاده، ساموئل پاتي، تالش مي كنند كه صورت مساله يعني خشونت و بربريت انتگريسم اسالمي را به 

  ود رشد اين پديده ارتجاعي توجيه كنند.س
عملكرد حكومتهاي ايران و تركيه، بريدن نفس، خفه كردن هر صداي مخالف با هر انديشه غير حكومتي، شكنجه و زندان و 
ترور است. زندانهاي تركيه و ايران گواه اين واقعيت است. اين ديكتاتورها آزادي بيان و عقيده در كشور فرانسه را بر نمي 

جا مي زنند اما چشمان شان را در مورد سركوب بي رحمانه » اسالم ستيزي«تابند، مبارزه با بنيادگرايي اسالمي را به دروغ 
  مسلمانان ايلغور در چين مي بندند.

رد. اردوغان در تحقق روياي امپراطوري عثماني به برآشفتگي ناآگاهانه بنيادگرايان در تعدادي از كشورهاي خاورميانه نياز دا
رژيم واليت فقيه هم بيش از هر هنگام به اين فضاي تهييج شده نياز دارد. يكي مي خواهد امپراطوري عثماني بپا كند و 

  ديگري به دنبال اتحاد جماهير كشورهاي اسالمي است.
يسيته و كثرتگرايي رژيم درمانده واليت فقيه از هيجانات انسانهاي ناآگاهي كه از حقوق اوليه انسانها مثل آزادي بيان، الئ

اطالع ندارند، براي حفظ امنيت نظام استفاده مي كند. براي رژيم ايران جان انسانهاي درمانده و مسخ شده كه مزه آزادي 
را نچشيده و اسير ديكتاتوريهاي بنيادگراي مذهبي هستند ارزشي ندارد. ديكتاتوري واليت فقيه اين انسانها را براي گوشت 

همچنان كه رژيم اردوغان با دامن زدن به بنيادگرايي اسالمي در سوريه ضربه هاي زيادي به جنبش ضد دم توپ نياز دارد 
  ديكتاتوري مردم اين كشور وارد كرد.

كه » اسالم هراسي«واقعيت اين است كه مبارزه با بنيادگرايي اسالمي كه دست به خشونت و بربريت آَشكار مي زند با 
ستند، متفاوت است. رژيم ايران بيشترين كشتار را در مورد مسلمانان انجام داده است. نيروهاي فاشيستي مدافع آن ه

كشتار و قتل عام زندانيان سازمان مجاهدين خلق ايران، كه مخالف تحجرگرايي و بنيادگرايي اسالمي هستند، نمونه 
وي و سازمان مجاهدين خلق ايران روشني از اين سياست است. همانگونه كه قتل ساموئل پاتي به سرعت از طرف مريم رج

  محكوم شد.
اسالم هراسي و انسانها را با دين شان سنجيدن، دقيقا نتيجه سياست همزيستي و مماشات حكومت كشورهاي بزرگ، براي 
مثال اتحاديه اروپا، آمريكا و ... با بنيادگرايي اسالمي و همزمان مخالفت با نيروهاي مترقي و به شمول مسلمانان ضد 

ادگرا است. نمي توان با بنيادگرايي و ارتجاع قرون وسطايي در قرن بيست و يكم همزيستي كرد و همزمان مدافع بني
سكوالريسم، حقوق بشر و الئيسه و... بود. سياست مماشات دولتهاي فرانسه با رژيم جمهوري اسالمي و ساير كشورهايي كه 

د، پهن كردن فرش قرمز زير پاي پايوران اين رژيمها، زير فشار به بنيادگرايان اسالمي كمك مالي و تداركاتي مي كنن
  قراردادن سازمان مجاهدين خلق ايران به عنوان نيروي ضد بنيادگرايي اسالمي تاكنون باعث فجايع بسياري شده است.

و... اينها  آزادي پوشش در برابر حجاب اجباري، آزادي عقيده در برابر استبداد، آزادي بيان در برابر سركوب عقيده
» اسالم هراسي«بخشهايي از ارزشهاي سكوالريسم است. اما واقعيت اين است كه رژيم واليت فقيه با پوشش گفتمان عليه 

براي نفوذ ارتجاع در كشورهاي اروپايي استفاده مي كند. و دقيقا همين عمل وحشيانه بنيادگرايان اسالمي از داعشي تا 
  اسي ياري مي رساند.خمينيسم هست كه به رشد اسالم هر

نگاهي به تيتر روزنامه هاي جيره خوار حكومت و واكنشهاي پايوران رژيم به موضع گيري مكرون به ويژه در مورد كاهش 
قدرت مساجد پاريس واقعيتهاي زيادي را روشن مي كند. در حقيقت رسانه هاي حكومتي و پايوران رژيم دلشان براي 

  ي از كوتاه شدن نفوذشان جنجال مي كنند.پيامبر نسوخته بلكه براي جلوگير
اعالم كرده » دامن زدن به اسالم هراسي و نفرت پراكني«وزارت خارجه رژيم انتشار كاريكاتور در رسانه شارلي عبدو را 

  است.
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نفر از مجلس نشينان كه از انسانيت بويي نبرده اند، سربريدن معلم فرانسوي را محكوم نكرده و طي بيانيه اي  ٢٤٠
دانسته اند. در اين بيانيه، مجلس نشينان دقيقا به سوزش خود » توهين وقيحانه«و » غير انساني«شيدن كاريكاتور را ك

يك نقشه بزرگ تر در جهت كند كردن روند پرشتاب اسالم گرايي مردم «اشاره مي كنند. آنها موضع گيري مكرون را 
خته و او را واداشته به سوي خوي دوران سياه استعمارگرايي اين دولت را شديدا به وحشت اندا«دانسته كه » فرانسه

  ».بازگرداند و چنين جنايتي را رقم بزند
دانسته و اتحاد مسلمانان در برابر آن را خواسته » كفر جهاني«مرتجعان، آزادي بيان و ارزشهاي سكوالر يك كشور ديگر را 

رت در ديگران عليه اسالم در كل آن است كه مي تواند به تفكرات اند. اين به طور دقيق تقويت اسالم هراسي يا پراكندن نف
  فاشيستي دامن بزند.

آزادي، برابري و «امانوئل مكرون در هنگام اداي احترام و خاكسپاري ساموئل پاتي به درستي بر ارزشهاي الئيسيته و شعار 
والر در مقابل اسالم افراطي و كنترل بيشتر بر لزوم دفاع از ارزشهاي سك«انتقاد كرد و بر » گفتمان نفرت«و از » برادري

  تاكيد كرد.» بودجه خارجي مساجد
اما چشم انداز چيست؟ آيا اينها براي باال بردن وزن مماشات است يا مبارزه جدي عليه جوالن بنيادگرايان در اروپا؟ آينده 

  اين را نشان خواهد داد.
***  

  
  كنندديكتاتورها با ميل خود نمي روند، بيرونشان مي 

  زينت ميرهاشمي
 آبان ٢١فراسوي خبر... چهارشنبه 

انتخابات آمريكا بدون شك يكي از رويدادهاي مهم در هفته اخير بود. موشكافي و چرايي اين انتخابات و صف بندي 
قرار  طرفداران دو حزب، مد نظر اين فراسو نيست. اين انتخابات زير ذره بين پايوران دانه درشت و ريز رژيم واليت فقيه

گرفته و تفسير و تعبير شده است. گرچه خروجي انتخابات آمريكا و ويژه گيهاي آن به طور عمده به شرايط داخل و 
مشكالت مردم آمريكا برمي گردد، اما واكنشهاي پايوران رژيم نسبت به اين رويداد و خيالبافيهاي پيرامون آن كه خودشان 

  .را به آن مشغول كرده اند، قابل توجه است
از آن جايي كه در آمريكا ولي فقيه و شوراي نگهبان وجود ندارد، نهادهاي قضايي مستقل در مورد اختالفها پيرامون 

و رفتن » خود«خروجي انتخابات حُكم مي دهند. ماله كش اعظم، در واكنش به كنار رفتن ترامپ با خوشحالي از ماندن 
ر عمر ديكتاتوري شاه هم، چندين رئيس جمهور در آمريكا و اروپا ترامپ حرف مي زند. او به روي خود نمي آورد كه د

اين فقط در كشورهاي ديكتاتوري است كه حاكمان به صندلي قدرت آنچنان مي چسبند كه ». ماند«عوض شدند و شاه 
موضوع بايد صندلي را با زور از زيرشان كشيد. مردم با انقالب ضد سلطنتي، حكومت پهلوي را به زير كشيدند. همين 

  شامل حاكميت خامنه اي مي شود.
آبان خطاب به كشورهاي همسايه چند توصيه مي كند كه همه آنها هم بوي تهديد مي دهد و هم  ١٩جواد ظريف روز 

» روز ديگر رفته است، اما ما براي هميشه اينجا مي مانيم. ٧٠ترامپ «نشانه ايزوله بودن رژيم در منطقه است. وي گفت: 
خامنه اي هم مدتي پيش گفت؛ ريگان رفت و ما » ترامپ رفت، ما و همسايگان مانديم.«گفته بود:  يك روز پيش هم

مانديم. اين حرفها هم حماقت و هم شيادي گويندگان آن را نشان مي دهد. درست مثل اين است كه يك آمريكايي بگويد 
و آن چه مهم است مساله ماندگاري يا رفتن يك خميني رفت و ما مانديم. در حالي كه همه آدمها باالخره روزي مي روند 

  نظام و يا يك حاكم است.
رفتن ترامپ محصول راي مردم آمريكا است و ماندن خامنه اي و ظريف و دارو دسته حاكم بر ايران با سركوب ميسر شده 

فقيه را سرنگون كند كه با  است. ديكتاتورها خودشان نمي روند آنها را بايد سرنگون كرد. قرار نبود كه ترامپ رژيم واليت
  رفتن او ماجرا تمام شده باشد. سرنگوني وظيفه مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آن است كه همچنان در دستور كار است.
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دستگاه روابط خارجي رژيم خودش را آماده كرده كه بايدن هر چه زودتر كارت دعوت برايشان بفرستد. اين كه انتظار رژيم 
ارت دعوت چه خواهد شد موضوعي است كه آينده به آن پاسخ خواهد داد. اما دو نكته را مي توان مورد توجه در دريافت ك

  قرار داد.
شرايط ايران از زاويه جنبشهاي مردمي و وضعيت رژيم، از يك سو، شرايط منطقه از نظر دخالتهاي رژيم در عراق، يمن، 

به اضافه يك،  ٥ل در منطقه از سوي ديگر، با دوراني كه كشورهاي لبنان و سوريه و كنش كشورهاي عربستان و اسرائي
توافق برجام را قبول كردند كامال متفاوت است. در اين دوره در ايران شاهد چندين قيام بوديم. ايران آبستن قيام و 

ت بگذريم، پيش خود را تحريم كرده اس» اف آ ت اف«از اين كه رژيم با عدم پيوستن به پيمان  تحولهاي عظيم است. 
بينيهاي قيامهاي احتمالي و سرنگوني رژيم، موقعيت براي سرمايه گذاري در ايران، حتا با برداشتن تحريمها براي رژيم 
كارساز نخواهد بود. مورد دوم اين كه توليد موشكهاي بالستيك، دخالتهاي تروريستي و توليد سالح اتمي، به عنوان سه 

  روي ميز است و در اين موارد اين رژيم است كه بايد امتياز دهد. چالش رژيم واليت فقيه همچنان
  

***  
  محاکمه اسدی؛ گامی مهم در جهت بازدارندگی تروريسم دولتی

  زينت ميرهاشمي
 آبان ٢٨فراسوي خبر ... چهارشنبه  

سوم سفارت  نوامبر در بلژيك برگزار شود. اسدي، دبير ٢٧دادگاه ديپلمات تروريست اسداهللا اسدي، قرار است روز 
جمهوري اسالمي در وين با استفاده از مصونيت ديپلماتيك در سفر اروپايي و در حين ماموريت تروريستي، مواد منفجره 
قوي را به دو ايراني تحويل داد. اين مبادله در يك پيتزافروشي در لوكزامبورك صورت گرفت و ماموران امنيتي آن را زير 

ايران  يش تهيه شده، قرار بود اين مواد انفجاري در همايش ساالنه شوراي ملي مقاومت نظر داشتند. بر اساس طرحي از پ
در حومه پاريس منفجر شود. سازمانهاي ضد تروريستي چند كشور در هماهنگي با هم، اسدي را كه در حال بازگشت به 

در رابطه با اين پرونده، خبرها و  ند.اتريش بود در خاك آلمان دستگير و دو همكار او و يك نفر ديگر را نيز دستگير كرد
آبان) و خبرگزاري رويترز  ٢٤گزارشهاي زيادي در رسانه هاي معتبر نوشته شده كه مهمترين آن روزنامه ساندي تايمز (

  است. شوراي ملي مقاومت ايران نيز طي جندين اطالعيه پيرامون اين پرونده آگاهي رساني كرده است.
وريستي كه مي توانست گردهمايي مسالمت آميز را به حمام خون تبديل كند، خنثي شد. با خوشبختانه نقشه عمليات تر

توجه به انبوه شركت كنندگان در اين مراسم، به شمول خانم مريم رجوي و صدها مهمان از شخصيتهاي غير ايراني، رژيم 
فيه دروني، كار خودي و ....را مثل با آن ضربه فيزيكي يك پيروزي چشم گير به دست مي آورد و مي توانست ادعاي تص

» دسيسه«گذشته مطرح كند. همين موضع را سفير رژيم در بلژيك پس از دستگيري اسدي به شكل ديگر با عنوان 
  كرده اند مطرح كرد.» قرباني«و اسدي را » فضا و روايط ايران و اروپا را خراب كنند«دشمناني كه مي خواهند 

يستي در خارج از مرزها و به عهده نگرفتن آن، آوردن افراد به تلويزيون براي اجراي دروغگويي، انجام عمليات ترور
سناريوي وزارت اطالعات و... تازگي ندارد. پرونده تروريستي اسدي، از اولين پرونده هاي عمليات تروريستي هدايت شده از 

كار است اگر كشورهاي اروپايي در برابر آن  نيست و تا زماني كه رژيم بر سر طرف رژيم واليت فقيه در خارج از مرزها 
قاطع نايستند آخرين هم نخواهد بود. پرونده ترور زهرا رجبي، كاظم رجوي، عبدالرحمن قاسملو، شاپور بختيار، حسين 

تروريستي فرامرزي رژيم در  نقدي، صادق شرفكندي و ... آدم ربائي در كشورهاي همسايه بخشي از بيالن طوالني عمليات 
  د ايرانيان است. ترور فعاالن و روشنفكران عراقي را هم بايد به پرونده جنايتهاي رژيم اضافه كرد.مور

اهميت محاكمه اسدي را از كنش پايوران رژيم و دستگاه وزارت خارجه آن مي توان فهميد. رژيم با حمايت از ديپلمات 
است را به چالش كشيده ولي در عمل مهر خود را بر تروريست خود در حقيقت دستگاه قضايي اروپايي كه مستقل از دولت 

  اين عمليات از پيش زده است.
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از جمله تالشهاي علني رژيم تهيه نامه با امضاهايي از وابستگان به نظام تحت عنوان وكال و ارائه به سازمان ملل است. رژيم 
در بلژيك، شيادانه با تكيه بر موضوع  در اين نامه خواستار مصونيت ديپلماتيك و آزادي اسدي شده است. سفير رژيم

كشور ميزبان فقط حق دارند آن فرد را به عنوان عنصر نامطلوب اخراج «مصونيت ديپلماتيك، مدعي شده كه ماكزيمم، 
اين ديپلمات رژيم در بلژيك حتما مي داند كه در كشورهاي اروپايي، اقدام به عمليات براي كشتن انسانها و به » كنند.

  تن جان آنها هم جرم محسوب مي شود.خطر انداخ
مي توان تصور كرد كه اينگونه به خطر انداختن جان انسانها، براي همه نيروهاي مخالف و برانداز در خارج از مرز وجود 

  دارد. پس عزمي همگاني بر پافشاري بر محاكمه جدي اين ديپلمات تروريست را طلب مي كند.
نقشه حمله به نام رژيم ايران و تحت رهبري آن :«رستي بر اين امر تاكيد كرده رئيس سرويس امنيت دولتي بلژيك به د

اگر چه اين پرونده با وجود مماشات دولتهاي اروپايي، سير قضايي ». شكل گرفت. اين مساله به ابتكار شخصي اسدي نبود
نده جنايت در رستوران ميكونوس خود را طي خواهد كرد و به جرات مي توان گفت اهميت اين پرونده بسيار مهمتر از پرو

است. زيرا در آن جا عامالني محاكمه شدند كه نقشي در قدرت نداشتند و در اين جا يك ديپلمات پرسابقه رژيم محاكمه 
برآمد پيگيري و محكوم شناخته شدن رژيم در دادگاه پيش رو، گامي مهم در جهت بازدارندگي تروريسم رژيم  مي شود.

از مرزها است. اين پرونده اقدامي مهم عليه رشد تروريسم در كشورهاي اروپايي است كه شهروندانش  واليت فقيه در خارج
  مزه تلخ آن را چشيده اند.

***  
 يادواره شهيدان فدايي

 رفيق رشيد حسني بزرگ آباد
 گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي

 
در روستاي بزرگ اباد تابع شهرستان اروميه، در آذربايجان غربي متولد  ١٣٢٨رفيق رشيد در سال 

شد. او پس از تحصيالت ابتدايي و متوسطه به عنوان دانشجوي رشته حقوق دانشگاه تهران پذيرفته 
ن نيا كه همشهري او بود، وارد فعاليت تشكيالتي شد. رشيد در شد و در همين زمان از طريق فدايي خلق يحيي امي

خانواده سياسي مخالف رژيم شاه بامسايل سياسي روز كامال آشنا بود و مطالعات زيادي نيز در امور فلسفي و ايديولوژيك 
 ١٣٥٥هشت در ارديبداشت و خيلي زود در ارتباط با شاخه تبريز سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران قرارگرفت. 

دستگيريهاي گسترده اي از شبكه هاي پيرامون چريكهاي فدايي خلق صورت مي گيرد كه رفيق رشيد نيز از جمله 
دستگير شدگان بود. گفته مي شود در اين دوره پدر رفيق رشيد، كه از  روحانيون هوادارخميني بود و بعد ازانقالب نماينده 

د، به مالقات فرزند خود رفته و از رشيد درخواست مي كندكه ابراز ندامت كرده خميني درآذربايجان و امام جمعه اروميه ش
و درخواست عفو ملوكانه نمايد، اما با پاسخ قاطعانه رفيق رشيد روبرو مي شود. مال حسني جنايتكار از پايداري پسرش به 

اين درحالي بود كه هزاران نفر اهالي  قدري آزرده مي شود كه حتي در زمان آزادي زندانيان سياسي، به پيشواز وي نرفت و
 منطقه از رفيق رشيد استقبال پرشوري كردند.

رفيق رشيد بالفاصله بعد از آزادي فعاليتهاي اجتماعي و سياسي خود را ادامه داد و پس از انشعاب تحميلي اكثريت، رفيق 
فعاليت اش ادامه مي دهد. با شروع رشيد در مسئوليت بخش آذربايجان غربي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به 

 ، زندگي سياسي رفيق رشيد در شرايط مبارزه مخفي ادامه مي يابد. ١٣٦٠سركوبهاي همه جانبه در سال 
 مال حسني تبهكار از محل استقرار اين رفيق مطلع شده و به آن را كميته هاي سركوب گزارش مي دهد.  ١٣٦١در سال 

ه هاي زياد پيشنهاد دادستاني مبني برحضور در نماز جمعه و ابراز ندامت را قاطعانه رفيق رشيد پس از دستگيري و شكنج
رد مي كند. زمان اعدام و حتي محل دفن اين رفيق تا مدتها توسط دادستاني مخفي نگه داشته مي شود اما اهالي منطقه و 

 در روزهاي اوليه ماه آذر گرامي مي دارند.كارگران و كشاورزان هنوز هم پس از ساليان ،ياد و خاطره اين فدايي خلق را 
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مال حسني جنايتكار كه پس از دستگيري رفيق رشيد به دخالتش در اين امر افتخار مي كرد، در أواخر عمر در فرازي از 
 ياد و نام رفيق رشيد حسني بزرگ آباد ماندگار مي ماند. خاطراتش از اعدام سريع فرزندش اظهار تاسف كرد.

 
  آذر ماه شهداي فدايي

 
زهرا  -ابوالقاسم نيكچه همداني  -پرويز نصير مسلم  -اسداهللا بشردوست  رفقاي فدايي:

 - محمدرضا شهنواز  - علي عبدالعلي زاده  -  مزكوشي پور عليرضا بهاري - آقانبي قلهكي 
 - احمد اقدسي  -مختار قلعه ويسي  -حميدرضا سعادتي  -ارورديان چايچي تغالمرضا 

محمدعلي  - محسن مدير شانه چي  - ييفرهود روا -حسين تدريسي  -  بهروز بهروزنيا
نسرين محمد پور دهكردي (ناهيد  -  بيژن حوايي - توكل اسديان   - حميد اشراق  -پاويار 

علي رضا  – حسين غالمي - خسرو دستاران  - جالل پورجعفري آزاد،  -ملك محمدي) 
مجتبي  - احمد طهماسبي  -كريمي كاميار  - پيام هنريار  -  محمد حسين معيني - نعمتي 

مجتبي  - سعيد سليماني  –هوشنگ كياني  - علي مرادي  –مسعود فرخي پور  - تابا 
مسعود  -آنا گلدي گوكالني  –عبدالكريم اجيرايي  –ابوالقاسم اصفري صحت  –شادمان 
 مانيپ - آذر لطيفي  -  حسن زكي زاده -رحيم تشكري  - حسن توكل دواني  –صارمي 

رحمت طالب نژاد  - بزرگ آباد رشيد قرني حسني  - همايون پريزاده  - سيد كاظم شهيدي ثالث  –حيد پيروزنيا و -اريهنر
  در مبارزه عليه ديكتاتوريهاي شاه و واليت فقيه به شهادت رسيدند.و..... 

  
  است.   ١٣٣٥كه درست آن سال  نوشته شده بود ١٣٥٥تصحيح و پوزش: در شماره قبل، تاريخ تولد رفيق مهين جهانگيري به اشتباه سال 

  
  نبرد خلق

  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان
  يرهاشميم نتي: زريسردب

  يرهاشميم نتيز ،: منصور امانرانيدب اتيه
  سامع يمهد ،يرهاشميم نتيمنصور امان، ز: هيريتحر اتيه
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