
  
  ٢٠٢٠ژوييه  ٢٢ـ  ١٣٩٩چهارشنبه اول مرداد ، ٤٢٧شماره 

 
 يرهاشميم نتي: زريدبسر

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

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

  در اين شماره می خوانيد:
  ٢.....صمهدی سامع - ادامه دارد  خيزش بهبهان، شرايط انقالبی

  ۴.....صمنصور امان -خامنه ای؛ اينجا منفور، آنجا زير سووال 

  ٧.....صزينت ميرهاشمی -  وضعيت کارگران هفت تپه و هپکو نمونه ای از اقتصاد مقاومتی

  ٩.....صکامران عالمی نژاد - مافيای شهرداری

  ١٠.....صفرنگيس بايقره -) ٩٩(تير معلمان  یچالشها

  ١۵.....صاسد طاهری  -) ٩٩زنان در مسير رهايی (تير 

  ٢٠.....صهايائيهللا ک فتح -) ٩٩ ريت( یهنر یدادهايرو

  ٢۶.....صم . وحيدی -شاعر و اديبی خالق در جستجوی آزادی   /بامداد) احمد شاملو (الف.

  ٢٧.....صکامران عالمی نژاد -) ٩٩دانشگاه در ماهی که گذشت (تير 

  ٣٢.....ص )٩٩ تيرکارورزان سالمت (

  ٣۴.....صاميد آدينه -  کودکان کار /داشتهای فراموش شدهديا

  ٣٩مرجان.....ص -اشک 

  ۴٠.....صم. وحيدی (م . صبح)  - مرجان هنرمندی اصيل ومتعهد 

  ۴١.....صم. صبح - به ياد مرجان فرزند مقاومت ايران /حريق سپيدار

  ۴٢.....صم . صبح -  شرابه های نور

  ۴٣متن سخنان زينت ميرهاشمی در کنفرانس جهانی مقاومت ايران.....ص

  ۴۴.....صبرگردان: بابک  /٢١هلن ياف/ آمريکا  - کوبا؛ پيشتاز و سرمشق در مبارزه با پاندمی کرونا

  ۵٠.....صیرضوان اي: پوميو تنظ یگردآور - )٩٩ تير( شمارانيکمان ب نيجنبش رنگ

  ۶۵.....ص فيق محمد صفاری آشتيانیگرامی باد ياد و نام ر

  ۶۵.....صمرداد ماهدر  شهدای فدايی

  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يما ب«
 »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريمرگ بر د«
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  ادامه دارد یانقالب طيبهبهان، شرا زشيخ
  سامع يمهد

  
شرق اهواز و در مرز  يلومتريك ٢٠٠بار در بهبهان، در  نيا ران،يخشم و انزجار مردم ا گريبار د كي ر،يت ٢٦ب ش  پنجشنبه

 دانيدر م كتاتور،يبا شعار مرگ بر د يشهر شورش نيكرد و مردم ا دايپ يابانياحمد، بروز خ ريو بو هيلويخوزستان و كهگ
  تجمع كردند. يبانك مل

كرده و پرچم انقالب  ميترس ابانيرا در كف خ يخواهياز آزاد يپُر شكوه ري، تصو١٣٩٨آبان  اميبهبهان در ق مردم
به زنان و مردان  يگلوله جنگ ميمستق كيبا شل هيفق تيسَفاك وال ميرا برافشاندند. رژ رانيا دهيمردم ستمد بخشييرها

زاده،  يه، احسان عبداهللا نژاد، محمود دشتزاد يمهرداد دشت ،ين قنواتياز آنان و از جمله محمد حس ياديبپاخاسته تعداد ز
 ٨و ... را به شهادت رساند.  انيجماش يبازرگان، عل لينامان، اسماع ديفر، جاو يفرزاد انصار ،يانياحمد حشم دار، شبنم د

كنند  يرا نه فراموش م ميرژ يتهايمردم بهبهان اعالم كردند كه جنا ر،يت ٢٦پرتوان، در پنجشنبه شب  اميماه پس از آن ق
مرگ بر « يداشتند و با شعارها يآبان را گرام اميق يشهدا ادي، نام و »روحت شاد يدشت«بخشند. مردم با شعار  يو نه م

 رانيا سيابل يخامنه ا م،يخواينم ميخواينم يشرف، حكومت آخوند يب يجيباطله، بس تشيقاتله وال ياخامنه  كتاتور،يد
 زشيخود را نشانه گرفتند. خ يدشمن اصل...» و  رونيدر خون از مملكت من برو ب يپا اهيس ويد يا ست،ين اتارث باب

در استان خوزستان را  نترنتيا ران،يبه سراسر ا اميكه حكومت از ترس گسترش ق افتيگسترش  عيمردم بهبهان چنان سر
  گسترده دهها تن دست زد. يريقرار داد و به دستگ جمگاز اشك آور مورد تها كيقطع كرد و مردم بپاخاسته را با شل

(كارگر كارواش)،  محمد ابول  دانيجاو نيساله)  حس ٢٤پور ( ييوفا يساله)، عل ٣٠( نيگزارش هرانا، نرگس درم گز به
 ٢٧نسب ( يزاده، محمد بهزاد يحجت شكوه ،يبهبهان)، ، سامان رنگ ٢ دبلنديب شگاهيپاال يساله، كارگر اخراج ٢٦پور (

ضامن  ديخودرو)،مج شگاهيمالك نما پلمه،يساله، د ٣٤( يرسول مانيپفر، احمد آخش،  يانصار ارضيساله، شغل آزاد)،عل
 ٣٩( پوريعل نبيز ،يفر)، رضا خسرو يفرزاد انصار اديفر (خواهر زنده  يو فرزانه انصار يعتيمحمد شر ،ياكبر ثميم شه،يپ

ساله) و .... از جمله  ٢٨( يحدانو ي)، مرتضشگريساله، آرا ٢٧ساله)، مهرداد آتش افروز ( ٣٣ارمش ( ميساله، خانه دار)، ابراه
  بازداشت شدگان هستند.

افراد را متفرق كند  نيداشت تا با مذاكره ا يسع سيپل«مردم گفت:  اميشهرستان بهبهان در باره ق يانتظام يروين سركرده
هم با صالبت اقدام  سيپل ليدل نيه كردند به همهنجارشكنان ياما آنها نه تنها متفرق نشدند، بلكه اقدام به سردادن شعارها

مردم و  كيقصد تحر يحساس كنون طيمعاند در شرا يبدانند كه افراد و گروهها ديبا مبه متفرق كردن آنها نمود. .... مرد
  )رناي(ا» ضربه زدن به نظام را دارند.

 يكه گروهها ديگو ي] سردادند و درست مميژر هيشعار عل دي[بخوان» هنجارشكنانه«كه مردم شعار  ديگو ياو راست م يآر
سركوبگر هم  يروهاين» صالبت«را دارند. در مورد » نظام«خواهان] قصد نه فقط ضربه زدن به  يسرنگون دي[بخوان» معاند«

 يدر اساس با شالق، داغ و درفش و شكنجه و اعدام بر كُرس يخامنه ا ددانن يو م ستندين يتوهم چيدچار ه رانيمردم ا
  زده است. هيفت تكخال
» هنجار شكنانه«استان خوزستان اعتراف كرد كه حركت مردم  يانتظام يروين تكاريسركرده جنا ر،يت ٢٩ كشنبهي روز

  بودند، بازداشت شدند.» تجمع ييمحرك برپا«كه  يكسان» تمام«شد كه  ينظام] بوده و مدع هيعل دي[بخوان
شكل دادن تظاهرات  يو ... برا رازيتهران، مشهد، رشت، ش يدر شهرها از جوانان يمردم بهبهان، گروه زشيبا خ همزمان
 هيموفق به شكل دادن هسته اول يدر موارد ياجتماع يمنتشر شده در شبكه ها يدئوهايتالش كردند و بنا به و ياعتراض

 يريانع شكل گگسترده م يهايريبا حضور پُرتعدادشان و دستگ يتيو امن يسركوبگر انتظام يروهايتظاهرات شدند. ن
  گسترده شدند. يتجمعها
از جوانان مشهد  ياز بازداشت تعداد يا هيبا صدور اطالع ياطالعات سپاه  منفور پاسداران در استان خراسان رضو سازمان

  خبر داد. (فارس)» عوامل دعوت به اعتراض«به عنوان 
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 ياصل يدرهايل«از مردم اسالم آباد غرب به عنوان  ياطالعات سپاه پاسداران در استان كرمانشاه از بازداشت تعداد سازمان
  خبر داد. (مرصاد)» دعوت به آشوب

نظام  ادياست كه بن يكننده وجود خطر انيكند، ب يمردم ورود م زشيكه سپاه پاسداران از همان ابتدا به مقابله با خ نيا
با همه ابزار و ادوات آن قادر  ير انتظامسركوبگ يرويمشخص شده كه ن ميرژ يتيكارگزاران امن يكند. برا يم ديرا تهد

سپاه منفور پاسداران و اراذل و  شهيسركوب مثل هم ياصل يروين نيرا كنترل و مهار كند و بنابر يتوده ا اميق ستين
  اوباش تحت امرش است.

م و نفرت حركت نشان داد كه آتشفشان خش نيمنجر نشد، اما هم يسراسر يمردم بهبهان گرچه به برآمد توده ا زشيخ
مورد آن  نياعتراف كرده اند كه آخر تيواقع نيتواند فوران كند. كارگزاران نظام بارها به ا يمردم هر لحظه م يتوده ها

در  يخامنه ا تيكارگزار وال نينگهبان از زاهدان است. ا يمنتخب شورا نيمجلس نش ،ياريشهر يعل نيسخنان حس
در اقشار مستضعف  ياديو مشكالت ز ختهيگستورم لجام  ،يشاهد فقر، گرانامروز «خود در مجلس ارتجاع گفت:  يسخنران

نبوده  لپو يدارد. ب يچه معن يگرسنگ نديكه بب دهيشب گرسنه نخواب كيجمهور  سيرئ ي. ... آقاميو محروم كشور هست
ها  بر سر خانواده ييچه بال يكاريب ندينبودند كه بب كارينتواند مدرسه بفرستد. فرزندانش ب يپول يخاطر باش را به كه بچه 

  آنها وجود ندارد. يبرا يشغل چيكرده دارند اما متأسفانه ه ليتحص كاريهستند كه چهار تا پنج نفر ب ييها. خانواده آورديم
خواهند  يمردم روز ن،يو فشار محروم يخاطر فقر، گرسنگنكند به  يمجلس گفتم دولت اگر كار نيسال قبل در هم دو
 كشنبهيمجلس ارتجاع،  ي(خبرگزار». برد. يزمان نم يليخواهند كرد، خ رونيا را از مجلس و دولتمردان از دولت بم ختير

  )١٣٩٩ ريت ٢٩
 يو اساس نيمهمتر ياست كه سراسر جامعه را فراگرفته است؛ بحران انقالب ياز عمق و دامنه بحران يتيسخنان روا نيا

كار نشان  يروهاين ياعتراض ياز حركتها يبهبهان و انبوه زشياست و خ يونكن طيدر شرا رانيجامعه ا تيخصوص نيتر
  فرود آن همچنان ادامه دارد.   وبا وجود فراز  يانقالب طيبحران و شرا نيدهد كه ا يم
  

  فراسوي خبرها............برخي از 
  ۶٠.....صزينت ميرهاشمی  - ، صورت مساله قيام تغيير نمی کند٩٨با حکم اعدام معترضان آبان 

  ۶٠.....ص  منصور امان - ؛ غرامت يا عدالت؟٧۵٢پرواز 

  ۶١.....صزينت ميرهاشمی - هزينه های تروريسم با شگردهای عوامفريبانه پولسازی

  ۶٣.....ص امان منصور - تنش یو دود در حومه تهران و دمشق؛ دور بعد آتش

  ۶۴.....ص امان منصور - ستين یاعدام شدن زشيخ

  
  کانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 

  
  راديو پيشگامکانال  تلگرام 

@radiopishgam 
https://telegram.me/radiopishgam 

  
 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  سووال ريزمنفور، آنجا  نجايا ؛یا خامنه
  امان منصور

  
 راتيسازواره ناچار شده دست به تعم نيا "مُهندس"گذرد كه  يمُالها نم ازدهُمياز شُروع كار مجلس  يمُدت كوتاه هنوز
رفتار  د،يمجلس را به شالق كش ندگانيخود، نما ياشراف نهيج.ا از قرنط هيفق يول ريت ٢٢ كشنبهيدر آن بزند. روز  ياساس

دولت تاخت. مُداخله شتابان  ضاحياست يو به شدت به قصدشان برا دينام "رعخالف ش"گون بخت خارجه را ن ريآنها با وز
 "نظام مهيخ" ريدوره پُرتالطُم ز كينگهبان صورت گرفت، چشم انداز  يمُنتخبان شورا يجانيكه بر متن شُروع كار ه يو

  ه جا خواهد گذاشت. از همه در باند حاكم ب شيكه آثار خود را ب ديكش ريرا به تصو
  

   تيمسوول يب سُلطان
بگذارد، در عمل  شيرا به نما يجد ياستگذاريس كيصحنه  ستيبا يكه م يخامنه ا يعل يآقا يمواخذه و جاانداز جلسه

وحشت زده از  "رهبر" كيكرد:  يم يصحنه برود، برابر يتواند رو يم يموز يجُمهور كيكه در  ييهايكُمد نياما با بهتر
  تاراند.  يگوشه به آن گوشه م نياز ا انشگفت زده اش را شالق كش يابواب جمع ش،يخوابتكار 

ضرب گرفتن دولت و  ريمجلس نشانده شده اند، با خُطوط دُرُشت ز يندگينما يكه بر كُرس ييدستور كار دسته ها در
امر از  نيد، حك و ثبت شده است. اخواهد دا ايداده و  يو اقتصاد رو استيبازخواست از آن به خاطر هر چه كه در پهنه س

از  يخامنه ا يخارج كردن آقا گر،يد يو از سو رديگ يقُدرت صورت م يساز كدستي ريسو با هدف هموار كردن مس كي
  نگاه مُعترض و پُرسشگر جامعه را نشانه رفته است.  ررسيت
اتفاق تازه  "اُصولگرا"مجلس  يريبا شكل گ شود، ياز خود مربوط م تيرفع مسوول يبرا "مقام مُعظم"آنجا كه به تالش  تا
است كه  يگاهيجا نيرگذارتريتاث نياو نقش سپربال را داشته اند و ا يبرا شهيدولتها هم فتاده؛يج.ا ن ياسيدر صحنه س يا

 ميمتص ريدستگاه ها و دوا يكند، برا يدهد، مُداخله م يباشد. او فرمان م اشتهتواند در دستگاه خالفتش د يم هيقوه مجر
و اگر نه،  زدياش بر سهيآن را به ك ازيمطلوب بود، امت جهيتا اگر نت ندينش يكند و كنار م يعزل و نصب م رد،يگ يم

  كند.  يرا جلو براند، آماج طعن و لعن شان سازد و خود نقش طلبكار را باز انيمُجر
به آستان  شياستهايور بر اثر رهنمودها و سكه كش يكُنون طيدر شرا ژهيبه و "رهبر" گاهيجا ميدر تحك كرديرو نيا تياهم

به شكست  يتوافُق هسته ا ده،يرس يو به نُقطه خطرناك بيرانده شده، مُناسبات با جهان خارج تخر ياقتصاد يورشكستگ
ضرورت  نيو مُعترض انداخته، دو چندان شده است. از سر هم نيخشمگ هكشانده شده و كُرونا و فالكت را به جان جامع

و  مايدهند و صداوس ياز دست نم يروحان يدولت آقا هيعل يانتقاد و افشاگر يرا برا يفُرصت چيباند او ه ورانيپااست كه 
  رفته اند.  ونيسيبدنام آنها به جلد اپوزو يرسانه ها

 استيس ،ياقتصاد يرهايروزن آنها با تدب يسخت و ب يمجلس حمالت رهبران باند خود به دولت و مرزبند ندگانينما
 يعني ،يصف بند نياز ا يو عمل يمنطق جهيگرفته و در حال استخراج تنها نت ياش را جد يداخل يكردهايو رو يرجخا

خامنه  يبود كه آقا يگاو يقصاب قتيبرداشته بود، در حق زيبه سمتش خ ديبرانداختن دولت بودند. اما آنچه كه مجلس جد
تُند  يمجلس ابتدا با انتشار نامه ها ندگانيمرش آن را بدوشند. نمااز ع ماندهيباق كساليدر خالل  ستيبا يو دوستان م يا

طرح "با  يو نو مواجه ساخت ضاحياست يبرا ينيو سر آخر تدارُك چ يروحان يبه دولت و سپس با احضار آقا يغيو تبل
كه تازه به دوران  يريتر كردند، اما مس زيت ييگام به گام لبه حمله را به سمت ضربه نها "صدر يمانند بن تيعدم كفا

كه ارباب  يوجه به آدرس چيبودند، به ه مودنيدر حال پ -  كيفنات يكج فهم و بخش يبخش ب،يعوامفر يبخش - ها  دهيرس
  شد. ينم يشان در نظر داشت، مُنته

  در مجلس  يبُزكِش
 ياحضار آقا انير جركرد كه جنجال بر پا شده د يابيتوان ارز يبهتر م يرا زمان "اصولگرا"حاكم بر مجلس  يذهن جو
حُكومت  انهيبا دولت جناح م ،يخارج استيو س "برجام" زيشده بود تا با دستاو جيبس يتيمُرور شود. اُرگان وال فيظر
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 يكه از هنگام آغاز ُمذاكرات با طرفها يدوگانه ا استيو س يو لفظ يرسانه ا يحساب كند. همه حمله ها و فشارها هيتصف
 يقانون يبود كه بستر افتهيابراز  يبرا يفُرصت نكيآن و كارگُزارانش انجام شده بود، ا هيعل نيو پس از توافُق و يخارج

 شيتوانست آرا يم ،خارجه ريكردن وز خهيكرد. همزمان، چارم يم دايپ انيگذار جر ريو تاث يداشت و در قالب رسم
  دولت را مُنسجم تر و دامنه دار تر كند.  هيمجلس عل

شود و از  يشناخته نم تياست كه خدماتش به رسم يبوروكرات-منظور حساب شده بود. او نوكر نيدب فيظر يآقا انتخاب
در  يساعات يبخت برگشته ناچار شد برا ريوز زين ليدل نياست. به هم دهيحلقه دولت بدل گرد نيتر فيبه ضع هيزاو نيا

دست به دست  "دُروغگو، دُروغگو" يادهايا و فرناسز وي. او در غردكن يباز بيجناح رق "يبُزكِش"مجلس نقش الشه را در 
و در  ستين شيب يكارگُزار نكهيا يدفاع از خود به آوردن شاهد برا يافتاد كه برا يگردانده شد و به چنان حال نزار

  به حساب آورد، مُتوسل شد. ارياخت يمُهره ب كي دياو را با "نظام يكُل ياستهايس"
وزارتخانه اش را به طور  يكردهاياست، رو "يرهبر اراتيدر حوزه اخت يخارج استيس"التماس كرد كه  فيظر يآقا
مقام معُظم "ندارد، چرا كه خود  "نيقرارداد چ"در  يكرده و سر آخر نقش يم "هماهنگ" يمانيبا پاسدار سل "يهفته ا"

  سرنخ آن است.  "يرهبر
و  مهايتصم يلب بام است و تمام يروحان يآقاروانه كرد كه آفتاب دولت  اميپ نينمدمال شده را با ا ريوز مجلس،

 يآقا سهياز ك "باال"تضاد در  ديتشد يكه در عمل به معنا يخواهد بود؛ امر يآن موضوع جدال و حساب كش ياستهايس
شد. آنچه كه  يمُنته "برجام"و سپس به شكست كشاندن  "نرمش قهرمانانه"او بود كه به  يمهايو تصم يخامنه ا
به دنبال آن بودند، با  استهايس نيا يو اجتماع يگذاشتن آثار اقتصاد نيذره ب ريمست در بهارستان با زسر انياُصولگرا

  كرد.  ينم يبرابر "رهبر"كمتر از ورق زدن كارنامه  يمُهم
  

  دردسر آغاز
 يشتريشده اش لطمه ب فيتضع تيبُردن نداشت، بلكه موقع يبرا يزيسطح نه فقط چ نيباند حاكم در جدال در ا رهبر

 ديكش نييآنها را پا "لهيفت"بود. او  دايپ يمجلس به خوب ندگانيدر سُخنان تُند او خطاب به نما ديتهد نيا هيخورد. سا يم
را فراموش  "ضاحياست"و  "تيعدم كفا" يباز ديماند و با يخود م يبر سر جا "تا روز آخر"روشن كرد كه دولت  شانيو برا

نهاد  نيبودن ا يو توخال كارهيب ريز گريد كباريكرد،  يآنكه گله اش در قُوه مُقننه را چوپان همزمان با يخامنه ا يكنند. آقا
از آن است، بدون پرده  يعدم اعتماد به دولت بخش يو را ضاحيرا كه است يندگي. او حق اعمال نماديكش ديخط تاك زين

همچون كودكان،  شيو برا نييدستور كار تعموكالن خود است،  ندهيمجلس كه به ظاهر نما يلگدمال كرد و برا يپوش
  كرد.  كتهياُصول رفتار د

 نيآن را پس گرفتند، اما ا سييموضوع دك كردن دولت و ر زيمُنتخبانش ن ،يخامنه ا يآقا بيدرنگ پس از نه يب اگرچه
كه  "اصولگرا" ياهيدسته بند ني. جدال سهم و قُدرت بستين يو يدردسر برا انيو پا "مُطلقه" يهژمون يهنوز به معنا

نگهبان و  يدولت، شورا ن،يكه بر سر قوان يآت يبه كشمكشها زين رامُالها را از آن خود كرده اند، او  ازدهُميمجلس 
  وا بگذارد.  زياش را ن تهياز اتور يكند، خواهد كشاند تا با هر بار مُداخله، بخش يم دايروز مجال بُروز پ يدادهايرو

كه حفظ آن همگام  ياستيمجموعه است؛ س نيمُختلف ا يهايدسته بند نيب يباند حاكم، بازشناخته شده رهبر  يمش خط
  شود.  يدُشوارتر م يبه گونه روز افزون مها،يتحر ليمنابع به دل تيو در دوره محدود "نييپا"و  "باال"با ژرفش شكاف 

از  تشيحما رامونيباند او پ ياز اعضا ييبخشهاگاه سربسته و گاه  يتوان در انتقادها يرا م تيواقع نينمونه زنده از ا كي
مصلحت،  صيمجمع تشخ استيبه ر هييقوه قضا سييمثال در واكُنش به انتصاب ر يمُشاهده كرد. برا يجانيصادق الر يآقا

رمانه كه: چرا پس از برمالشدن نقش آشكارا مُتخلفانه و مُج نستيسوال ا": ديپُرسكالم  بايز ديسع ياز آنان به نام آقا يكي
 چيشود و نه تنها ه يعزل نم هييقُوه قضا استياز ر شانينه تنها ا ،يجانيصادق الر خيدر ارتباط با ش يجانيفاضل الر

 استيدوره ر انيپس از پا خيتر، شدهنده  شود كه، تكان ينم هيعدم عزل ارا يبرا يرهبر ياز سو يهيتوج اي يحيتوض
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مصلحت نظام  صيمجمع تشخ استير رگذاريالعاده تاث بر قُوه، در سمت فوق زيانگشه شكنانه و مُناقناصواب و قانون  اريبس
   "شود؟ يمنصوب هم م

و  يجانياهللا صادق الر تياز آ "رهبر"(صبح نو) پس از دفاع سخت  بافيقال يآقا يبه دسته بند كيروزنامه نزد كي و
انتقاد داشته باشد.  يدر موضوع پرونده طبر يجانيالر يقانفر ممكن است از عملكرد آ كي"نوشت:  ،يهُشدار به منتقدان و

   "كند؟ حيدر خواست توض ديباكند؟ ن تيطلب شفاف ديسوال كند؟ نبا دينبا ايآ
  

  ها ينيخوئ
در باند خود او به موضوع بحث و  جيدر برابر آن به تدر يو تيو مسوول يخامنه ا يآقا يمهايهمان حال كه تصم در

او گشوده است. نامه  هيرا عل يگريجبهه د هيزاو نيدُرُست از هم زين "اصالح طلب"از باند  ييخشهاگردد، ب يپُرسش بدل م
 ،يشده، خطاب به و ادي يارشد ج.ا و از رهبران باند حُكومت ورانياز پا يكيها،  ينيمحمد خوئ يمعمول آقا ريسرگشاده و غ

ضرب قرار دارد، به او حمله ور  ريز "مقام مُعظم"كه  يا هيزاونامه از همان  نيكارزار است. او در ا نيآغاز ا ينُقطه رسم
  شود.  يم ادآوريرا  "نظام" ميوخ طيشرا يبه عنوان عامل اصل تشيشده و مسوول

جامعه  تياكثر ينگاه به صف بند كسويكرده، از  قيتشو -او  يبرا - معمول  رياقدام غ نيها را به ا ينيخوئ يكه آقا آنچه
است  يخامنه ا يشده آقا فيتضع تيموقع گر،يد يآن است و از سو يو احساس خطر از سرنگون "يسالمنظام ا"در مُقابل 

اصالح " يموج سوار شده و برا يو تالش كند رو ديايب رونياز گوشه امن ب ديدته نياز ا يريجلوگ يكه به او اجازه داده برا
  . دينظام بگشا هيفق يدر برابر ول يهم دُكان "طلبان
رهبر باند  يانحصار تيو موقع "اقتدار" سهياز ك ياسيس هيسرما يو گردآور يابيمقام باند مغلوب آشكارا بازار نيا هدف

 "اصالح طلبان" يدكيپدرخوانده  ،يروحان يآقا استيدوره ر انيفعال شده كه پا يحاكم است. او دُرُست در همان هنگام
 ياسيس ريدو عامل، مس ني. ادهيبه آخر رس زيآنها در مجلس ن يبه بدنام ختهيو آم فيشود و عُمر حُضور خف يم كينزد

ها كه در  ينيخوئ يسازد. آقا يمُبهم روبرو م يا ندهيرا با آ فيط نيبندد و ا يمُشاركت در ثروت و قُدرت را م يآنها برا
 يه و سهام تازه ارا گشود يديكوشد با ابتكار خود فصل جد يدوره خاموش و در پُشت صحنه فعال بوده، م نيتمام طول ا

  را وارد بازار و نقد كند. 
  

  برآمد
و ورد  ابانيبه شُعار خ "رهبر الدنگ"و  رديگ يشكل م "يمرگ بر خامنه ا"پرچم  ريز يتوده ا يزشهايكه خ يحال در

و از نگاه  تشيو مسوول شيپنهان ساختن خو يبرا يخامنه ا يعل يدست و پا زدن بُزدالنه آقا ده،يزبان توده بدل گرد
 ياست. او برا انهيفرار ناش نيبه ا شتريآن جلب توجُه ب رياست كه تنها تاث زيآم شخنديرقت بار و همزمان ر ينظرها، كوشش

او از گُماشته  ريناگُز يندارد. جانبدار يشانس زيخود ن ردستانيهمدستان و ز انيدر م يهدف حت نيموفق شدن در ا
او  اراتيف و اختيباشد مساله وظا لياز آنكه ما شيب ،يروحان يورده آقاو دولت شكست خ يجانيصادق الر يفاسدش، آقا

  را مركز بحث و كشمكش رانده است. 
. او ديآ يخود درم ياستهايو تنگاتنگ تر به اسارت س شتريب زين يخامنه ا يشدن توفان توده از اُفق، آقا كيبا نزد همگام

بدل  يمسموم يها وهياو امروز به م روزيد يكند. كشته ها يا زندگتواند با آنه يتواند كنارشان بگذارد و نه م ينه م
  گذارد.  يبه دهانش م نهدانه به دا دادهاياند كه روند رو دهيگرد

  
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  
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  ياز اقتصاد مقاومت يكارگران هفت تپه و هپكو نمونه ا تيوضع
   يرهاشميم نتيز

  
نشده است.  يدگيآنها رس يو هنوز خواسته ها گذرد يكارگران هفت تپه م يابانيخ ييمايهفته از اعتصاب و راهپ پنج

ضد  ياستهايآفتاب و گرما، عملكرد و س ريشهر شوش ز يابانهايكارگران هفت تپه، همراه با همسر و فرزندان خود در خ
 شاندهرا به چالش ك هيفق تيوال ميرژ يانسان ريو غ يكارگر
  اند. 

 يكارگران معترض بازكردن حسابها ياز خواسته ها يكي
پرداخت حقوق كارگران و  يبرا يگيدود شده اسد بمس

به پرونده اسد  يدگيكارگران در دادگاه رس ندگانيشركت نما
درون  يحساب باندها هياست.  تصف يو مهرداد رستم يگيب

اختالس و فساد در  يكردن پرونده ها يو مهندس ميرژ
گونه  نيبه ا يدگيدهد كه رس ينشان م يماسال يجمهور

. فساد و رديگ يصورت نم يدادگاه واقع كياختالسها در 
است و بدون آن ساختار حكومت با  ميواژه رژ دياختالس كل

كه  يمردم بيبه ج ياختالسها، پول اهيس يجعبه ها ييبه اصطالح بازگشا يمنظر خروج نيروبرو خواهد شد. بر ا زشير
  شود. ينم ختهيغارت شده اند ر

دزد گرفتار شده به  يجرم برا زانيم فيدر امان خواهد بود. تخف يت كه دزد اصلاس يفساد به گونه ا يپرونده ها يمهندس
و ....  يسيرئ ،ياژه ا ،يجانيمثل الر ييهايدادگاهها، باالدست نيا يمطرح نشود. در مهندس يياست كه نام دزد باال يشرط

 كي دنيشود و دزد يگرفته م نظر ريز يكه حركت هر جنبنده ا ينظام رشود. د ينقش شان در كالن فسادها مشخص نم
 يرا چرب م ي) و طبريحذف شده (منصور يقاض ليو سب شيو آقازاده ها ر انيشود، آقا يمرغ به قطع دست منجر م

 يگي. اسد باستفساد  يگونه پرونده ها نينمونه از ا كي يگياسد ب ي. ماجرارنديگ يقرار نم بيمورد تعق نيكردند و بنابر
 يشوند كه پشت پرده حراج ب يمحاكمه م يهفت تپه، به شكل شكريشركت ن» ارزان خر« يوارهارانت خ ،يو مهرداد رستم

كه  ييهاياست. از باالئ يتومان ارز دولت ارديليهزار م ٢٥متهم به اختالس  يگياسدب ديشركت مشخص نشود. ام نيسابقه ا
  شود. يبرده نم ياو گذاشتند نام اريارز را در اخت نيا

جوان تازه به دوران  نيبه اختالسگران ارز كرده و ا ليرا تبد هايگيمحاكمه شوند كه اسد ب ديبا يكسان ،يگيبا اسدب همراه
  هفت تپه كردند. شكريعامل شركت بزرگ و با سابقه ن ريرا مد دهيرس

حكومت است و  يساز يو خود يساز يليفام ،يساز يخصولت استيس جهيهفت تپه نت شكريكارگران ن يكنون تيوضع
  به خود كارگران است. يديواحد تول نيا تيريو مد تيكارگران، سپردن مالك نيا تيوضع يراه بهبود نسب تنها

كارگران با  كپارچهيكرد. حركت  رياز آنها را دستگ يهفت تپه، تعداد شكريكارگران ن يمقابله با تداوم و همبستگ يبرا ميرژ
هفت تپه  شكريكارگران ن يكاران شان شد. تداوم حركت اعتراضهم يگردد، منجر به آزاد ديآزاد با يشعار كارگر زندان

از  ياديز زانيخود را به م ييكارا ياعتراض ياز حركتها يريجلوگ يبرا يريدهد كه راهكار سركوب و دستگ ينشان م
  دست داده است. 

 شمارانيكمان ب نيگداشت كه در بخش اخبار جنبش رن ياريدر ماه گذشته همچنان ابعاد بس يكارگر ياعتراض يحركتها
  آنها است.  نياز ا يكيپرداخته خواهد شد. اعتراض كارگران شركت هپكو 

 يهايبده ي) در ازاياجتماع نيسازمان تام يكارخانه هپكو در اراك به شستا (شركتها يدر واگذار يدولت روحان ميتصم
 يبه پول نقد برا ميكارخانه است. رژ نياكارگران  شتيو مع يدانستن زندگ تياهم يب ،ياجتماع نيدولت به سازمان تام

  .ياجتماع نيتامدارد تا پرداخت به صندوق  اجياحت شتريب سميترور
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 نيكار شكل گرفته است. صندوق ا يروهاين انهياست با دسترنج و پرداخت ماه ياجتماع نيكه مالك آن سازمان تام شستا
صندوق پرداخت نكرده و مشكالت  نيدولت سهم خود را به امتعلق به عموم كاركنان و بازنشستگان باشد.  ديسازمان با

شده  يصندوق عموم نيكالن دولت به ا يهايبده ريتحت تاث يزنشستگو با يكاريحقوق ب مه،يكارگران در رابطه با دفتر ب
مجموعه شستا، در پرداخت حقوق بازنشستگان مشكل  ريشركت ز ١٩٠حدود  تيبا مالك ياجتماع نياست. سازمان تام

 نيدر صندوق ا يسازمان به بورس، بهبود نيا يو وارد كردن شركتها يينويكاز استيبا سارد. در اقتصاد ورشكسته د
  سازمان به وجود نخواهد آمد.

 يارياست مانند بس يآالت راهساز نيو مونتاژ ماش نيآالت سنگ نيماش يديبزرگ تول ياز واحدها يكيهپكو، كه  شركت
 تيدوباره به مالك يبدتر تيواگذار شد و در وضع يحراج گذاشته شد و به بخش خصوص به گريد يديتول ياز واحدها

 قيكالن، آن را به شستا واگذار كرده است. شستا كه با تزر يهبد ياعالم كرد در ازا يدولت درآمد و سرانجام دولت روحان
شكل پرداخت  نيگران را به دست گرفت. اسرنوشت كار گريبار د د،يبخش يينويكاذب به اقتصاد كاز يبه بازار بورس، رونق

  كارگران و بازنشستگان نخواهد آورد. يبر سفره خال يدولت، نان يبده
در  يبه بخش خصوص يحقوق خود و اعتراض به واگذار افتيدر ياست كه كارگران هپكو بارها برا ياقدام در حال نيا

  موران حكومت روبرو شدند.كه با خشونت ما يياراك دست به تظاهرات زده تا جا يابانهايخ
  

  سابقه يو فالكت ب فقر
به  يجان دياند. تهد دهيد بيآس اريبحران، بس نيا تيريدر مد ميرژِ يتيكفا يكرونا و ب روسياز و رانيو مزدبگ كارگران

 يقه اساب يو... به شكل ب يشتيشغل و فقر مع يناامن ،يكاريكار اضافه شده است. ب يروهاين يو فقر برا يگرسنگ ديتهد
  كرده است.  دايپ شيافزا
اقصا نقاط  ريدر استان زاهدان و سا ييفقرا« گفت: رماهيت ٢٩شنبه  كيدر مجلس ارتجاع در روز  ياريشهر ينعليحس

ما را » و فشار يمردم به خاطر فقر، گرسنگ«اضافه كرد كه:  يو». گوشت بخورند كبارينتوانند شش ماه  ديكشور هستند شا
  ) ريت ٣٠فردا  وي(راد». زمان نخواهد برد يليامر خ نيا«و  ختيخواهند ر رونياز مجلس و دولت ب

 يفصل بهار سال جار«: يخبر داد. بر اساس گفته و كارانينفر به لشكر ب ونيليم ٢از اضافه شدن  ميمركز آمار رژِ سيرئ
هزار نفر آن را  ٢٠و  ونيليم ١از  شياند كه ب نفر از بازار كار خارج شده ونيليم ٢نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 

  )٩٩ريت ٢٨ وزي(اقتصاد ن» .دهنديم ليهزار نفر  آنرا مردان تشك ٩٧٠زنان و 
 يخط فقر و فالكت رانده م رياز مردم به ز يشتريداشته و هر روز اقشار ب يفقر هم رشد صعود ،يكاريب شيموازات افزا به

  شوند. 
كارگزار  نيا لنا،يگزارش ا به هستند. » خط فقر ريدهك جامعه ز ٦«تهران:  يرگاناتاق باز سيرئ يآمار يأساس داده ها بر

 ٥,٢سكه و  متيق يبرابر ٧با اشاره به رشد  گفتيتهران سخن م يدر جلسه اتاق بازرگان ريت ٣١شنبه نظام كه روز سه
  .ميمواجه شو» ابر تورم«دالر گفت احتمال دارد با  متيبرابر شدن ق

 تيكه قانون كار رعا ييكنند. در جا ينم انياز فقر و فالكت مردم را ب يوقت آمار واقع چينظام ه ورانيااست كه پ يهيبد
 يبرمال م يبه سخت يدهد، آمار واقع يم لياز اقتصاد را تشك يو پنهان و قاچاق بخش بزرگ ينيرزميشود و اقتصاد ز ينم

  شود. 
هزار نفر  ٧٠٠و  ونيليم ٤از وجود  ديسف يقراردادها تيبا وضعمجلس ارتجاع در رابطه  ياجتماع ونيسيكم سيرئ بينا

  )٩٩ريت ٢٩. (ركنا رديگ يبه آنها تعلق نم يكاريب مهيب چيحرف زد كه ه يقرارداد چيكارگر بدون ه
توان  يم ميريرا هم در نظر بگ ٩٨در سال  يرسم ريدرصد اشتغال غ ٦٠بر وجود  يمبن ميرژ يآمار مركز پژوهشها اگر

  . ديو كارگران را بهتر د رانيمزدبگ شتياجعه بار كار و معف تيوضع
ورشكسته حكومت با اسم  يكشت نانيارتجاع با فربه كردن سرنش هيفق ياست كه ول ياز فقر و فالكت ييگوشه ها نهايا

  كرده است.  ليكار تحم يروهايبه ن ياقتصاد مقاومت
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  يشهردار يايماف
  نژاد يعالم كامران

  
اساس  يب يخود را در برابر حوادث گوناگون، با وجود ادعاها يو ناكارآمد ياقتيل يفساد، ب گر،يد يبار ياسالم يجمهور

 بيمه ي، با صدا"دُشمن"و حمالت  داتيكامل در مقابل تهد يدولتمردان و تفنگدارانش در مورد آمادگ م،يرهبر رژ
  ان رساند. به گوش همگ شوردر نقاط مختلف ك يدر پ يپ يهايانفجارات و آتش سوز

، جامه عمل به تن كرده و روز به روز "يركورد شكن"در مورد  ،ياسالم يرهبر جمهور ،يخامنه ا يعل يها هيو توص حينصا
چرخه  نيدر ا يكننده ا نييآنكه خود نقش تع يكند، مردم به تنگ آمده ب يروبرو م يبزرگتر يمردم را با چالشها يزندگ

شوند و دار و ندار خود را در  يگرفته م يبه باز ميرژ دهيو در هم تن مارمشكالت پر شداشته باشند، ناخواسته در  يجهنم
  است.  دهياز قبل كارتها را به نفع خود چ م،يگذارند كه رژ يم يقمار

 كينيدر كل يآتش سوز ن،يانفجار در پارچ ،يسابقه ارزش پول مل يكرونا در كشور، سقوط ب روسيسابقه و يب وعيش
 ديشه" روگاهياز ن يدر بخش يآتش سوز راز،يدر ش ينطنز، آتش سوز يهسته ا ساتيهر، انفجار در تاساط نايس يپزشك

بودند كه در  يوار در جنگلها، تنها بخش از اتفاقات هسلسل يهايآتش سوز نيدر حومه شهر اهواز، همچن "مدحج زرگان
  برد.  يبه كرات از آن نام م يخامنه ا ياست كه عل يهمان ركورد نيدر كشور رُخ داده است. ا رياخ كماههيمدت 

 تهيكم سيير ،يشد. زهرا صدراعظم نور قياطهر طعمه حر نايس كينيساختمان كل ر،يت ١٠شامگاه روز سه شنبه  در
 ژنياكس يلندرهايس يبرق نگهدار ستمياِشكال در س ينشانآتش  هيطبق گزارش اول"شهر تهران، اعالم كرد  يشورا يمنيا

از دود  يناش ينفر بر اثر خفگ ١٩نفر مصدوم و  ١٤ناگوار  ادثهح ني. در ا"اطهر بوده است نايس كينيثه كلعلت وقوع حاد
  حادثه تلخ بودند.  نيجانباختگان ا نياطهر در ب نايس يمارستانياز كادر ب ياديجان سپردند، تعداد ز يدر طبقات ُفوقان

از  شياطهر پ نايس كينيكل رانيمد"حادثه اعالم كرد:  نيا شهر تهران، بالفاصله بعد از يشورا سيير ،يهاشم محسن
اند  كرده افتيساختمان در يمنياخطار ا ٩٨و  ٩٧، ٩٦، ٩٤ يچهار بار در سالها ،يمركز درمان نيدر ا يسوزانفجار و آتش 

 كينيكل رانيبود، مدابالغ شده  مارستانيمجددا به ب ينامه استنكاف با دستورالعمل شهردار ١٣٩٦در سال  نكهيو باوجود ا
 يشهردار ٩٧در سال  ،يارسال يهابه نامه  يمركز درمان نيا رانيمد يتوجه ياند. پس از بنامه نكرده  نيبه ا يتوجه

به  ٩٨در سال  يجد هيخطارا ران،يمد نيمجدد ا يياعتنا يدهد و پس از ب يم كينيكل رانيبه مد يمنينبود ا هياخطار
 قيحر ياعالم و اطفا ستميكننده و س ساختمان اقدام به نصب خاموش تيريدنبال آن مدبه  مالك ساختمان ابالغ شده كه

   "كرده است.
: لياطهر از قب نايس كينيدر ساختمان كل يمنيا ينكردن پروتكلها تيرعا لياست، به دل يادآوريجا الزم به  نيهم در

و ...  يپلكان خروج اضطرار ق،يضدحر يپلكان، دربها دوربند (دودبند) ق،يحر ياعالم و اطفا ستميس حينصب كامل و صح
آتش به طبقات  يو شعله ها ژنياكس يلندرهايكه از ترس انفجار س يد. افراافتهي يقابل باور ريغ يدامنه فاجعه گستردگ

شده شروع  ٢ يكه در طبقه منها يدود حاصل از آتش سوز جيباال پناه برده بودند، در همان طبقه محبوس شده و به تدر
است  يتيجنا نيبه علت استنشاق دود حاصل جانباختند. ا ينفوذ كرده و همگ يراه پله ها به طبقات فوقان قيبود، از طر

كارگران و كارمندان، هر روزه در گوشه و كنار كشور  يمنيدر مقابل ا يا شهياند نيبدون كوچكتر  هيكه صاحبان سرما
  كند. يآنان بازخواست مسوول از ريشوند، بدون آنكه دوا يمُرتكب م

شهر تهران، در گفتگو با  يشورا يو معمار يشهرساز ونيسيكم سيير ،يمحمد ساالر يرابطه اما صحبتها نيهم در
 نايس كينيبودن ساختمان كل منيبر ناا يگزارشات مبن ميها و تنظ هيجالب است. او از ارسال اخطار "نيآنال يهمشهر"

  كرده است. ياطالع ياطهر اظهار ب
 يو گزارشها لمهايسال گذشته زبانزد خاص و عام شده و ف نيكشور در چند يهايو برخورد ماموران شهردار هيآنجا كه رو زا

 يصحت صحبتها ده،يكش ريرا به تصو ستيرفتار ناشا نيا ياز طرف شهروندان به خوب ينترنتيا يمنتشر شده در شبكه ها
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اطهر قابل تامل است، نه از آن جهت  نايس كينيساختمان كل يارفرماكمتعدد به صاحب و  يها هيبر اخطار يمبن ،يهاشم
 نيدر مورد ناامن بودن ساختمان نداده باشد، بلكه از ا يا هياخطار كينيو صاحب ساختمان كل رانيبه مد يكه شهردار

و به كار خالف  هرا سردواند يو صاحب ساختمان توانسته اند به مدت پنج سال ماموران شهردار رانيجنبه كه چگونه مد
 يكردن برا نهيكم خرج تر از هز يتهران به نظر راه يشهردار تيماموران و در نها ليخود ادامه دهند. چرب كردن سب

  حضور داشته اند. ماريب ايمكان به عنوان كارمند و  نياست كه در ا يجان انسانها نيتام
  )١ري(تصو
 نيتر فيدر مقابل ضع يشهردار ياز شقاوت و سنگدل ينمونه ا ،يهپنا هيكرمانشاه با خانم آس يماموران شهردار رفتار

بنا  يآلونك ،يمصالح ساختمان نيبه مساحت چند متر و با ساده تر ينيكه در زم يگذاشت؛ زن شياقشار كشور را به نما
شتم و حمله با  مورد ضرب و يتوسط ماموران شهردار يواريچهارد نيا يمجاز بودن محل بنا ريغ ليكرده بود و تنها به دل

در  ستيبا يم هايشهردار نكهيجان باخت. ا مارستانيب ريدر مس تيدور كردن او قرار گرفت و در نها يفلفل برا ياسپر
 ايآ نجاست،ياما سووال ا ست،يكس ن چيه يعمل كنند، محل ابهام برا يمربوط به حوزه شهردار فيجهت اعمال وظا

 يهمانند رفتار شهردار يكنند رفتار يمجاز م ريغ يها ساخت و سازهاكه در سطح شهر يبا تمام كسان هايشهردار
شهروندان بستر آرامش و  يكه برا ستين ياسالم يجمهور تيحاكم فهيوظ ايداشته اند؟ آ يپناه هيكرمانشاه با خانم آس

 يليب با رشته تحصكه شغل و حرفه متناس ستيدولتها ن فهيوظ ايآ آورد؟فراهم  يدر شأن و منزلت انسان يو زندگ شيآسا
كنند  يدگيو ناتوان رس دهيد بيكه به مشكالت افراد آس ستيدولتها ن فهيوظ ايكنند؟ آ جاديشهروندان ا يو عالقه افراد برا

  است. يقابل انكار هر دولت ريغ يدهايكه جزو با يا فهيدر مورد وظ گري... و دهها پرسش د
در حركت است و  "يانقالب ـ آزاد" ريقابل تصور در مس ريغ يعتسركوب، با سر نيسوار بر ماش ياسالم يجمهور ميرژ
را كوتاهتر  ريمس نياو ا يبار به طور حتم برا نيكند. مردم ا ينيشدن از مركب جهل و خرافات د ادهيخود را آماده پ ديبا

شوق و  نيت. انمانده اس شتريب چياست و تا سر منشا آن چند پ يرو به فزون "يآزاد"به  دنيخواهند كرد. عطش رس
  است.   انيهر روزه در اعتراضات و تجمعات آنان به وضوح نما اق،ياشت

***  
  )٩٩ ريمعلمان (ت یچالشها

  قرهيبا سيفرنگ
  در تهران  ينهضت سوادآموز انيسه روزه مرب تجمع
سه روزه كه از  يدر تجمعات ينهضت سوادآموز انياز مرب يگروه
با تجمع مقابل ساختمان  د،يدماه آغاز گر ريت كمي كشنبهيروز 

  به مطالبات شان شدند. يدگيمجلس در تهران خواهان رس
و آموزش  ارانيقانون جذب آموزش يخواستار لغو اجرا معترضان

شده و  ياسالم يمصوب مجلس شورا يدهندگان نهضت سوادآموز
و  ارانيجذب استخدام آموزش يبرا يمجلس دهم قانون"گفتند: 

كرده كه به موجب آن  بيتصو يسوادآموزآموزش دهندگان نهضت 
است كه از سال گذشته از ما  يدرحال نيبشوند، ا تيوضع ليتبد زمونآ قياز طر ديو آموزش دهندگان با ارانيآموزش

   ".ميشو ياخراج م يو در صورت عدم قبول ميشركت كن انيدر آزمون دانشگاه فرهنگ ديبا يادامه همكار يخواسته شده برا
 ريهمانند سا ينهضت سوادآموز يسيالتدردهندگان حق و آموزش  ارانيما خواهان لغو قانون استخدام آموزش": افزودند آنها

   ".ميهست هايخدمت ديسرباز معلمها و خر ها،يسيالتدرمانند حق  يآموزش يگروهها
 يان نهضت سوادآموزو آموزش دهندگ ارانيآموزش يهزار نفر ٢٤ تيگفته تجمع كنندگان، با وجود اعتراضات جمع طبق

بار  نيچندم يناچار شده اند برا ليدل نيبه هم ستيپاسخگو ن يمسووالن، كس جهينت يب يو قولها يبه آزمون استخدام
  مطالبات شان به تهران سفر كنند. يريگيپ يبرا
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  كشور يردولتيمعلمان مدارس غ تجمع
خود مقابل  يو قرارداد يكار طيدر اعتراض به شرا ر،يت كمي كشنبهيكشور روز  يردولتياز معلمان مدارس غ يشمار

در تهران تجمع  ياسالم يساختمان مجلس شورا
  كردند.

خواستار  ييبا در دست داشتن پالكاردها معترضان
 ،يشغل تياستخدام در آموزش و پرورش، داشتن امن

قبل و  يسالها مهيبرگرداندن ب ،يدولت هيداشتن سهم
از معترضان  يكيدولت شدند.  يتيحما مهياستفاده از ب

وپرورش در  هفده سال است معلم آموزش"گفت: 
شاگردانم به  كهيهستم و در حال يردولتيمدارس غ
  "هم ندارم. يكارت ساده پرسنل كياند، خود من هنوز  دهيرس يعلم يمدارج باال

كه همان مووسسان هستند، به  انيكارفرماهم محروم هستند، چراكه  مهياز همكارانم از ب ياريبس": ديگو يم يگريد معلم
خودش  نيو وزارت كار هم برابر قوان ستنديما پاسخگو ن يايوپرورش در مورد نحوه قرارداد و پرداخت حقوق و مزاآموزش 

 التيو حاال با داشتن تحص مياوپرورش برداشته  را از دوش آموزش ياديز يالشود. سالهاست بار م يبا مساله ما مواجه م
  "از مشكالت مان حل شود. يا گوشه نكهيا يخواسته ماست، برا ني. استخدام كمترميندار يا ندهيو سالها تجربه، آ يعال

اما به  م،ي. بله، خودمان رفتديو خودتان خواست ديخودتان رفت نديگو يم ميكن يهر وقت اعتراض م"گفتند:  معترضان
مان خاك و مدرك  مينيگوشه خانه بنش دنيال درس خواندن و زحمت كشبعد از چند س ميخواست يبود كه نم نيخاطر ا
  "بخورد.

  
  بازنشسته انياز معلمان و فرهنگ يشمار تجمع
مقابل ساختمان برنامه و بودجه در تهران دست به تجمع  ر،يت ٢بازنشسته روز دوشنبه  انياز معلمان و فرهنگ يشمار

  مطالبات خود شدند. گريو د يشتيمع تيه وضعب يدگيمعلمان خواستار رس نيا زدند. ياعتراض
  
  حكم اعدام معترضان آبان تيدر محكوم يو كارگر يچهار تشكل معلم هيانيب

 يكايهفت تپه و سند شكريكارگران ن يكايسند وان،يمر-معلمان كردستان  يمعلمان اسالم شهر، انجمن صنف يصنف كانون
 هيانيب كيو حومه در  تهران يكارگران شركت واحد اتوبوسران

سه تن از معترضان  هيعل ياسالم يجمهور دادگاهيمشترك حكم ب
  شدند.  دانآبان را محكوم كرده و خواهان اعتراض همگان ب

خود را از  تيحما ايما قو"نوشتند:  يكارورز يتشكلها نيا
كه  يسه جوان ،يو محمد رجب يديتمج ديسع ،يمراد نيرحسيام
كه  ٩٨ماه آبان  نيمعترض گرير شده و دحكم اعدام صاد شانيبرا
ما به گلوله  م،يكن يحكم اعدام صادر شده است، اعالم م شانيبرا

بر معترضان را  يتيو امن يسيپل يبستن، زندان و انواع فشارها
  ".ميهست ٩٦ماه  يتر از آن د شيو پ ٩٨آبان  رشدگانيدستگ يفور يمحكوم كرده و خواهان آزاد دايشد

فرودستان در آبان ماه منجر به  اميق رشدگانيدستگ يسكوت در برابر صدور احكام اعدام برا"كرده است:  ديتاك هيانيب
   "خواهد شد. اميق نياز شركت كنندگان در ا يشتريشدن تعداد ب يقربان

 كين با شلو فالكت روزافزو يآبان ماه صدها تن از معترضان به فقر، گران يدر اعتراضات سراسر"نوشتند:  يصنف فعاالن
 يزحمتكشان فرودست، بازداشت و زندان يها از هشت هزار تن از معترضان، عموما از محله شيهدفمند، جان باختند و ب
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بار كارگران،  اسف طيشرا رييتغ يبرا يزيگام ناچ چيبود و ه ياكثراعتراض تنها خشونت حد نيشدند. پاسخ حكومت به ا
  "و فرودستان برداشته نشد. رانيمزدبگ
 هيحفظ منافع سرما يصاحبان قدرت برا"تشكل مستقل با اشاره به هدف سركوب و احكام اعدام روشن كرده اند:  چهار

 چيدر نطفه را دارند و ه يقصد خفه كردن هر اعتراض يجو ارعاب عموم جاديو بادآورده با ا يرانت يداران و صاحبان ثروتها
  "كارگران و زحمتكشان و مردم فرودست ندارند. شتيمع افزوناسفبار روز  طيبهبود شرا يبرا يبرنامه اقتصاد

  
  كنند  ييمدارس را بازگشا وريتوانند از اول شهر يبهتر م تيبا وضع ي: استانهاريوز معاون
شروع سال "كرونا گفت:  وعيمدارس با وجود ش ييمحمدزاده، معاون وزارت آموزش و پرورش در باره بازگشا شاپور
 يتوانند دو هفته زودتر واحدها يم زيبهتر ن تيبا وضع يدر استانها ياعالم شده و حت وريشهر ١٥از  ديجد يليتحص

  "كنند. ييرا بازگشا يآموزش
  

   يقانون يآباد مشهد به پزشك ليهاشم خواستار از زندان وك انتقال
  منتقل شد.  يقانون يمشهد به پزشك آباد لياز زندان وك ريت ١٦روز دوشنبه  ،يزندان يخواستار، معلم و كنشگر مدن هاشم
فعال  نياعزام ا ليكه دل ستيخواستار همراه با دستبند و پابند و با لباس زندان صورت گرفته است. مشخص ن يآقا انتقال

  چه بوده است. يقانون يبه پزشك يزندان يمدن
 يدر مرحله بدو ٩٨ماه استار بهمن خو يبازداشت شد. آقا يتيامن يروهايتوسط ن ٩٨مرداد  ٢٠ خيخواستار در تار هاشم

 ٣و  كشهريبه شهرستان ن ديسال تبع ٣سال حبس،  ١٦به  يمنصور يقاض استيدادگاه انقالب مشهد به ر ٤توسط شعبه 
 نيبه مقدسات، توه نيتوه ،ياسالم يجمهور انگذاريبه بن نيهتو" يخروج از كشور محكوم شد. اتهامات و تيسال ممنوع

  عنوان شده است.  "يرقانونيشركت در تجمعات غ ،يخارج يهابا رسانه  يهمكار ،يهان عموماذ شيتشو ،يبه رهبر
به  ديسال تبع ٢سال حبس،  ١٦به  ياستان خراسان رضو دنظريتجد دادگاهيب ٣٥توسط شعبه  تيخواستار در نها يآقا

  خروج از كشور محكوم شد تيسال ممنوع ٢و  كشهريشهرستان ن
  

   يخراسان شمال يكنشگر فرهنگ ٧ تيبه محكوم انينگفره يتشكل صنف اعتراض
 يانجمن صنف رهيمد اتيهفت عضو ه تيبه محكوم يا هيانيدر ب رانيا انيفرهنگ يصنف يتشكلها يهماهنگ يشورا

 يجمهور هييقوه قضا سيير ،يسيير ميدادگاه انقالب بجنورد اعتراض كرده و از ابراه ياز سو يخراسان شمال انيفرهنگ
  احكام شد. نيدر ا يخواستار بازنگر ،يسالما

دادگاه "تشكل آمده است:  نيا هيانيب نيا در
رغم فقدان هرگونه مدرك و  يانقالب بجنورد عل

(محمدرضا  يسند در پرونده، هفت معلم خراسان
حق  ديرمضان پور، سع نيرمضان زاده، حس

 يعل ،ييرجا درضايحم ،يرباط يپرست، مصطف
 يرا به اتهام تالش برا )يفروتن و حسن جوهر

به  نيآنها، توه ريو تسخ يامتهاجم به مراكز نظ
 ديتبع ،يطوالن يمسووالن و ... به تحمل حبسها

پرونده  اتيمحتو تينه هفت متهم ماجرا در جلسات دادگاه و هنگام رو ل،ينه وك كهيو شالق محكوم نموده است، درحال
  "مات كامال كذب مشاهده نكرده اند.اتها نيگزارش از ا ايبند انگشت سند  كيهرگز 

مربوط به آن را كه به منظور  يو پرونده ها ديموضوع ورود كن نيمسووالنه به ا"را فراخوانده:  يسيرئ ميتشكل ابراه نيا
   ".ديقرار ده قيدق يدگيو رس يكشور ارجاع شده است، مورد بازنگر يعال وانيبه د ياعاده دادرس
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 شيخود هرگز همكاران خو يذات فهيبنابر وظ رانيا انيفرهنگ يصنف يتشكلها يهماهنگ يراشو"كرده اند:  ديتاك معلمان
و موثر از آنها به كار  ياصول تيحما يتنها نخواهد گذاشت و تمام تالش خود را برا ،يصنف يكنشگر يبهايرا در فراز و نش

  "خواهد بست.
  

   يمعلم زندان يهفته ا كي يمرخص
از استان فارس،  يبا ضمانت چهار همكار فرهنگ ان،يفرهنگ يزحمتكش، فعال صنف يعلمحمد يآقا ريت ١٩پنجشنبه  روز
  آمد.  يبه مرخص رازيهفته از زندان عادل آباد ش كيمدت  يبرا

به دو سال  يسادات يقاض استيبه ر رازيدادگاه انقالب ش كي، توسط شعبه ٩٧بهمن  ٨ خيمعلمان در تار يفعال صنف نيا
  محكوم شده بود.  ينقد يبه شهرستان ارسنجان و پرداخت جزا ديسال تبع كيو  يريحبس تعز

بود و حضور در تجمعات  "ياسالم يجمهور انگذاريبه بن نيتوه"و  "نظام هيعل غيتبل" يو هيعنوان شده عل اتهامات
  بوده كه جلسه دادگاه به آن پرداخته شد. يموضوع گريد زيو تهران ن رازيمعلمان ش

  
    يبا همكاران زندان يهمبستگدر  ييگردهما

 يبرا يبدون فراخوان عموم رانياز سراسر ا يتشكلها و فعاالن صنف ندگانيتن از نما ٦٠از  شيب رماه،يت ٢١شنبه  روز
بهبود  يكه به خاطر احقاق حقوق خود و تالش برا يخراسان شمال انيفرهنگ يانجمن صنف ياز هفت تن از اعضا يبانيپشت

سال زندان،  ٤١زش و پرورش به آمو ستميس
 ريمحكوم شده اند، در كنار سا ديبعشالق و ت

  . افتنديدر شهر بجنورد حضور  يفعاالن صنف
با  يضمن همدل يصنف يتشكلها ندگانينما

باره با  نيمعلمان، در ا نيا يخانواده ها
  كردند. داريد زين يامسووالن منطقه 

حق پرست،  ديرمضان زاده، سع محمدرضا
 ،يحسن جوهر ،يرباط يفروتن، مصطف يعل

رمضان پور  نيو حس ييرجا درضايحم
خراسان  انيفرهنگ يانجمن صنف ياعضا
  و اخراج محكوم شدند. ينقد مهيشالق، جر د،يبه زندان، تبع يماه سال جار بهشتيارد ،يشمال

  
  شود يتا قبل از مهرماه پرداخت م ٩٨سال  ينوبخت: پاداش بازنشستگان فرهنگ وعده

 صيدرصد تخص١١٠امسال بودجه آموزش و پرورش تا  نكهيا يسازمان برنامه و بودجه، با ادعا سييباقر نوبخت، ر مدمح
   "شود. يبازنشسته تا مهر ماه پرداخت م انيخدمت فرهنگ انيپاداش پا"گفت:  ابد،ي يم

پاداش بازنشستگان سال  يماه سال جارمطلع باشند انشااهللا قبل از مهر زين انيو فرهنگ ميهست ديما مق"ادامه داد:  نوبخت
  "كرد. ميخواه هيرا تسو ٩٨
  

  در برابر مجلس  يخال يبا سفره ها يانتفاع ريغ انيفرهنگ تجمع
در مقابل  رماهيت ٢٢ كشنبهياستان مازندران با سفر به تهران روز  يرانتفاعيشاغل در مدارس غ انياز فرهنگ يتعداد

  برگزار كردند. يع اعتراضساختمان مجلس در تهران تجم
از استخدام  تيهمسان نبودن درآمد با مخارج روزانه و محروم ،يدر اعتراض به اوضاع نامناسب اقتصاد انيفرهنگ نيا

  تجمع را برگزار كردند. نيمحروم شوند، ا يشغل تيدر آموزش و پرورش كه باعث شده از امن يرسم
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در  ييبنر و پالكاردها معترضان
آنها از  يرو دست داشتند كه

 يبرا"جمله نوشته شده بود: 
جبران كمبود معلم، معلمان با 

را  يانتفاع ريتجربه مدارس غ
  ".دياستخدام كن

به  ،يكيزيفاصله ف تيبا رعا آنها
در مقابل مجلس  يصورت گروه

 يشرتها يتحصن كرده و ت
آن مطالبات  يكه بر رو يديسف

خود را نوشته بودند، به تن 
  داشتند.

  
  رد شد يسيمعلمان حق التدر ياستخدام فيتكل نييح قانون تعاصال طرح

در نشست  يسيمعلمان حق التدر ياستخدام فيتكل نييآموزش مجلس از رد طرح اصالح قانون تع ونيسيكم يسخنگو
  آموزش خبر داد. ونيسيكم

اصالح ماده  به طرح يدگيطرح رس"گفت:  ونيسيكم نيا ريت ٢٩ كشنبهينشست روز  حيدر تشر يفالح نياحمدحس
در  ينهضت سواد آموز ارانيو آموزش يسيمعلمان حق التدر ياستخدام فيتكل نييبه قانون تع ١٣/٦/١٣٩٧مصوبه  يالحاق

  ” رد شد. ونيسيكم ياز سو يو اصالحات و الحاقات بعد ١٣٨٨/٧/١٥وزارت آموزش و پرورش مصوب 
اهد گشت كه ممكن است با تالش طراحان مجددا به مجلس باز خو يطرح به صحن علن نيا"مجلس افزود:  ندهينما نيا

  "گذاشته شود. يرا
  

  به شالق و ده سال زندان  يفعال صنف تيمحكوم
 يشركت در تجمع اعتراض ليبه دل ،يمعلمان استان خراسان شمال يانجمن صنف رهيمد اتيرمضان زاده، عضو ه محمدرضا

  الق محكوم شد. ضربه ش ٧٤و  يريسال حبس تعز ١٠، به ٩٧معلمان در سال 
 يروهاي، توسط ن٩٧آبان  ٢٣و چهارشنبه  ٢٢شنبه  سه يمعلمان در روزها يزاده پس از تحصن سراسررمضان  يآقا
  بود.  بازداشت شده يتيامن
فارس،  ،يخراسان شمال يمعلم در استانها ١٤دستكم  ١٣٩٧ آبان ٢٣و  ٢٢ يمعلمان در روزها يتحصن سراسر انيجر در

  بازداشت شدند. يتيامن يروهايان، خوزستان و كردستان توسط نكردست ،يمركز
  
 م،يتسن ران،يا انيفرهنگ يصنف يتشكلها يهماهنگ يهرانا، خانه ملت، شورا رنا،يا نترنشنال،يا راني(منابع: عصر زاگرس، ا 

  گروه اتحاد بازنشستگان)
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  )٩٩ ري(ت ییرها ريدر مس زنان
   يطاهر اسد

  يجنس يبهره كش انيصدر قرباندر  هيجريمهاجر ن زنان
سازمان  نيقاچاق هستند. ا يدر جهان قربان ياز هر گروه شيب هيجريمهاجرت، زنان ن يالملل نيبر گزارش سازمان ب بنا

كه  يدرصد از زنان و دختران٨٠زند كه حدود  يم نيتخم
 يكشورها گريد اي ايتاليرسند، در ا يبه اروپا م هيجرياز ن

 يبردار رهدرآمده و مورد به انيبه اسارت قاچاقچ يياروپا
  .رنديگ يقرار م يجنس

شده، از  يبا اتكا به اسناد جمع آور نيسازمان همچن نيا
گسترده از زنان و دختران مهاجر در  يسوواستفاده جنس

قابل توجه  شياز افزا نيدهد. اسناد همچن يخبر م يبيل
كه در زمان دارد  تيحكا يشمار زنان و دختران مهاجر

  باردار بوده اند. ،يبيل ردر دوران اقامت د يتجاوز جنس ليبه سواحل اروپا به دل دنيرس
اش در اروپا از خانواده  يكه عضو افتيرا  يتوان كس ينم نه،يگ جيخل يكيدر نزد هيجريواقع در جنوب ن "ادو" التيا در

اكنون درسطح  التيا نيشوند. ا يقاچاق م ايبه اروپا و آس يبيل ريهر ساله از مس "ادو"نباشد. صدها تن از دختران جوان 
پرونده قاچاق انسان  ٣٣ يتنها رو يالديم ٢٠٢٠سال  در شود. يشناخته م يسقطب قاچاق جن كيالملل به عنوان  نيب

  ست.پرونده كامل و به دادگاه فرستاده شده ا ١٤ قاتيتنها تحق زيتعداد ن نيشده و از ا قيتحق التيا نيدر ا
 رايمحكوم نشده است، ز زين يفرد چيها صادر نشده و هپرونده  نيمتهمان به قاچاق انسان در ا يبرا يحكم چيكنون ه تا
  است. ياز خانواده فرد قربان يخود عضو ،يگاه قاچاقچ يمنطقه كند و فاسد است و حت نيدر ا ييقضا ستميس
  

  شيمحدود زنان به آزما يدر افغانستان؛ دسترس كرونا
 يتيجنس يدر گزارش تازه از نابرابر يالملل نينجات ب تهيكم

از جمله  ريفق يكرونا در كشورها روسيو شيبه آزما يدسترس
  كرده است. يافغانستان ابراز نگران

منتشر شد، آمده  ريت ٥سازمان كه روز پنجشنبه  نيگزارش ا در
 ،يسومال افغانستان، پاكستان، ژهيبه و ريفق ياست كه در كشورها

- ديشده كوو ييموارد شناسا يمركز يقايآفر يچاد و جمهور من،ي
كرده  ديدرصد اعالم شده است. گزارش تاك٣٠كمتر از  ١٩

كشورها محدود بوده  نيادر  زيكرونا ن شيزنان به آزما يدسترس
  است.
كشور كمتر به  نيمردان در ا با سهيكند كه زنان در مقا يم دييگزارش تا نيبهداشت افغانستان در واكنش به ا وزارت

  دارند. يكرونا دسترس روسيو شياز جمله آزما يخدمات بهداشت
درصد ٧٣در مجموع در سراسر افغانستان  يوزارت بهداشت افغانستان، گفت براساس آمار رسم ي، سخنگو"اكمل سمسور"

  اند.كرونا مبتال شده  روسيدرصد زنان به و٢٧مردان و 
  

  زنان يدوچرخه سوار يبرا شتريب يتهايمحدود
 يابانهايدر خ ستگاهيدو ا نيشد. ا ليشهر تعط نيدوچرخه در ا ليتحو ستگاهيدستور اداره اماكن استان اصفهان، دو ا به
  اجاره دادن دوچرخه به زنان پلمب شدند. لياصفهان به دل "انقالب"و  "دولتدروازه "
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 يست، ول ياريان بسگردشگر زبانيم شهيهم نكهياصفهان با ا استان
كند. طبق  يرا نسبت به زنان اعمال م يا رانهيسختگ نيقوان

از  ديشهر با نيدوچرخه در ا يستگاههاياصفهان، ا يدستورالعمل دادستان
  كنند.  يسال خوددار١٥دادن دوچرخه به زنان و افراد كمتر از 

طبق  بر"و انقالب اصفهان اعالم كرد:  يسال گذشته دادستان عموم بهار
 يبانوان در فضا يبراساس قانون، دوچرخه سوار نيعلما و همچن يفتوا

دوچرخه سواران زن در سطح  يانتظام يرويفعل حرام است. ن يعموم
دوچرخه فرد را  ،يتيشهر را متوقف كرده و در صورت نداشتن مدارك هو

   ".نندك يم فيتوق
تعرضات و " نيو همچن "خانواده شهدا"و  "ائمه جمعه"تراض را اع تيممنوع نيا ليو انقالب اصفهان دل يعموم دادستان

  عنوان كرد.  "زنان دوچرخه سوار يمزاحمت برا
شهرها را ممنوع  نيزنان در ا يدوچرخه سوار زين يدر خراسان رضو زيگذشته دادستان شهر طرقبه و شاند يروزها در

  اعالم كرده بود.
   

   نيط جنسق يكهاينيبه نفع كل كايآمر يعال وانيد يرا
را  نيسقط جن يكهاينيكل تيكه فعال يقانون كايآمر يعال وانيد

 االتيا يبا قانون اساس ريكرد، مغا يمحدود م انايزييلو التيدر ا
  متحده دانسته است.

 بيتصو انايزييلو التيدر ا شيكه شش سال پ ياساس قانون بر
از دارند كه  نياجازه انجام عمل سقط جن يشد، فقط پزشكان

 ٤٨در شعاع  يمارستانيدر ب ماريكردن ب يبستر تياولو"
  برخوردار باشند.  "مطب خود يلومتريك

 نيسقط جن يها نهيمصوبه گز نيا نديگو يقانون م نيا مخالفان
  كند. يزنان محدود م يرا برا

 ينظر به معتبر بودن آن را ديجددادگاه ت يدانسته بود، ول كايآمر يبا قانون اساس ريقانون را مغا نيا يتر، دادگاه محل شيپ
  داده بود.

 يعال وانيارشد د ي، قاض"جان رابرتس"زنان دانست.  يرضروريقانون را موجب رنج غ نيخود ا يدر را كايآمر يعال وانيد
 نيسقط جن يكهاينيبه نفع كل كايآمر يعال وانيد براليل ياست، به همراه چهار قاض كيكه نظرش به محافظه كاران نزد

  را در تگزاس رد كرده بود.  يمشابه نقانو شيچهار سال پ كايآمر يعال وانيداد. د يرا
  كارآمدن دونالد ترامپ است. ياز زمان رو نيدر رابطه با سقط جن كايآمر يعال وانيد يرا نينخست نيا

  
  كنند  يبخشند و نه فراموش م يرا نه م كيدولت بلژ تيجنا ييزن كنگو پنج

 تيارتكاب جنا"به خاطر  كيشهروند كنگو از دولت بلژتن از زنان  ٥
  كردند. تيشكا »تيبشر هيعل
 اهيو مادران س دپوستياز پدران سف يالديم ٤٠زنان كه در دهه  نيا

آمده اند، در سن  ايبه دن ك،يپوست در كشور كنگو، مستعمره وقت بلژ
ران ربوده شده و توسط خواه يكيبلژ انينظام يبا همكار يدوتا سه سالگ

 يم تيخود، ترب نيوالد يدورتر از محل زندگ لومتريصدها ك يحيمس
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و  هيتنب "گرانيگناه د جهينت"و  "يكودكان سرراه"بودن شان بارها به عنوان  ميتي ليبه دل نديگو يم زنان نيشوند. ا
 يشوند از آنها سرپرست يحاضر نم ديسف يهايكيو نه بلژ اهپوستانيدو رگه بودن، نه جامعه س ليمجازات شده اند. به دل

  شان باشند. يكرده و حام
كه در كنگو به دستور  يبه طور رسم از كودكان قربان ٢٠١٩سال  ليدر آور ك،يوقت بلژ ري، نخست وز"شليشارل م"

حمالت و ": ديگو يم ييپنج زن كنگو نيا ليكرد. اما وك يشدند، عذرخواه يجدا م شانيهااز خانواده  كيپادشاه بلژ
كه نژادپرستانه و تنفر  ياستيبود؛ س كيبلژ يدولت پادشاه يشده از سو يزيبرنامه ر يودكان دورگه كامال طرحربودن ك

   "است. زيبرانگ
  باشد. يكاف يفاجعه انسان نيا انيقربان يتواند برا ينم نينماد يعذرخواه كي، تنها "مارشاند" يگفته آقا به
   

   ياندام جنس يسازناقص دختر در معرض خطر  ونيليكرونا؛ دو م بحران
اندام  يساز از ناقص يرياز دختران و جلوگ تيدر حما يرانتفاعيغ ينهادها يتهايبحران كرونا در جهان، فعال وعيش يپ در

  در آمده است. قيآنها به حالت تعل يجنس
 "مثل ديو تول يآژانس بهداشت جنس" يياجرا ريگزارش مد به

به علت بحران كرونا  ندهيدهه آ كيا وابسته سازمان ملل متحد، ت
 "ختنه زنان"در معرض  ايدختر در سراسر دن ونيلياز دو م شيب

  .رنديگ يقرار م
 ،يمدن ينهادها يرسان ي، فقدان آگاه"فرو كايمون"بر گزارش  بنا

از  ياريبه بهداشتكاران، بس يمدارس و عدم دسترس يليتعط
اده است تا دختران سوق د جيرا يها را به سمت سنتهاخانواده 

  بسپارند و آنها را به ازدواج مردان در آورند. غيخود را به دست ت
كرده بود، به نظر  يگذار زنانه هدف ياندام جنس يناقص ساز انيرا به عنوان پا ٢٠٣٠كه سازمان ملل سال  يحال در

  كرونا دور از دسترس شده است. يريگ همه ريهدف تحت تاث نيا يكنشگران مدن
   
  كند  يرا مالباخته م يرانيخروج از كشور، زن بازرگان ا يبرا ميق جازها

از مشكالت بزرگ  يكيخروج از كشور را  يپدر برا ايقانون اجازه همسر  ران،يبازرگانان ا يكانون مل سيير ،يميمق فاطمه
 دياست، با يالملل نيكه در حال تجارت ب يبه عنوان مثال زن بازرگان": ديگو يبر سر راه زنان بازرگان كشور دانسته و م

كند، اما  متيعز گريد يخود به كشورها يكاال يريگيپ يبرا
پدر  اياز خروج او بدون اذن همسر و  ياسالم يقانون جمهور

 كيزن بعدها به  نيكند. به طور حتم ا يم يريجلوگ
را  ينيسنگ يشكست اقتصاد ديشده و با ليمالباخته تبد
  "متحمل شود.

پوش به  يپس از آنكه دو زن ورزشكار مل ٩٦سال  اهمهرم
 نيشان از شركت در مسابقات باجازه ندادن همسران  ليدل

با  ياسالم يخارج از كشور محروم ماندند، مجلس شورا يالملل
  از كشور بدون اذن همسر موافقت كرد.  "ژهيو طيشرا يخروج زنان دارا ليطرح تسه" اتيكل
در نظر گرفته شده كه زنان بدون  يجزو استثنائات يورزش يالملل نيو مسابقات ب ادهايالمپ ،يارتيز يطرح، سفرها نيا در

شده را  اديطرح  ياسالم ي. حقوقدانان جمهورافتندي يامكان خروج از كشور را م يدادستان دييبا تا ياجازه همسر، ول
 يقرارداد تجار يامضا اي يپوشش خبر يازرگان را كه براب ايزنان خبرنگار  شدننمونه در نظر گرفته ن يناقص دانسته و برا
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حق  كياست كه حق سفر و اقامت  يدر حال نيطرح خوانده اند. ا نيمجبور به خروج از كشور هستند، جزو نواقص ا
  از آن برخوردار باشند.    ديهمه زنان باو عام است كه  ياديبن
   

   "دهند يخاطر دختر بودن اجازه اجرا نم به"
 يدر رشته دوتار م رانيدختر نوجوان تكنواز ا نيپرافتخارتر

 يمواقع مانع نوازندگ ياريبه خاطر دختر بودنش در بس ديگو
  اند.اش شده 

 يمواقع با من برا يليخ": ديافزا يم انيميابراه سيمهد
 يبرنامه از قبل هماهنگ كرده بودند كه در مراسم ياجرا

كردم اما قبل  نيت گذاشتم و تمردوتار بزنم و دو سه روز وق
شما كنسل است و به  يمراسم به من اطالع دادند كه اجرا

  "دهند. يدختر هستم، اجازه اجرا نم نكهيخاطر ا
 يمختلف از سطح شهرستان يها كه دوتار را شروع كرده، اگرچه هر ساله در مسابقات و جشنواره يگفته او، در شش سال به

را  ننديبب ديكه نبا يزيو آن چ ننديب ينم نند،يبب ديرا كه با يزيمسووالن آن چ"مقام كسب كرده، اما  يالملل نيگرفته تا ب
  "است كه دخترم. نيگناه من ا وجرم من ": ديگو ي. او م"ننديب يم

جام را  جوان كه نام تربت يدر جشنواره مل": ديگو يم يحكومت ريمقامها و دوا يبرخورد حذف رامونيپ انيميابراه سيمهد
و ذهاب و اسكان با خودمان بود و شب در  ابيا نهينكرد و هز تياز ما حما يو استان يمسوول شهرستان چيه م،يپرآوازه كرد
   ".ميديتاالر وحدت خواب يپارك روبرو

  
  را آغاز كرد  ياسالم عتيلغو شر سودان

راستا از جمله  نيكشور است. در ا نيا رانهيسختگ نيواندر ق يراتيياصالحات و انجام تغ شبرديموقت سودان درحال پ دولت
 يازيسفر به اجازه همسر ن يمسلمانان لغو شده و زنان برا ريغ يالكل برا دنينوش تيحكم ارتداد، ختنه زنان، ممنوع

  ندارند.
سال  ياز گذشت حدود س پس

 ري، وز"يعبدالبار نينصرالد"
دولت موقت سودان،  يدادگستر

 يدولت ونيزيدر تلو يدر سخنان
در  يراتييكشور از انجام تغ نيا

 ياسالم عتيشر رانهيسختگ نيقوان
كشور  نيا يو اصالح نظام حقوق

 ديخبر داد. او در سخنان خود تاك
ناقض حقوق  نيكرد كه تمام قوان

  كشور لغو خواهند شد. نيا دربشر 
 يدولت انتقال يقانون اساس در

كشور  كيسودان به عنوان  فيدر دست گرفته، تعر قايور شمال شرق آفركش نيسودان كه سه سال است قدرت را در ا
  حذف شده است. ياسالم
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كه  يشود و كسان يآنان در سودان جرم محسوب م يختنه زنان و مثله كردن دستگاه تناسل ريت ٢٠ /يجوال ١٠روز  از
 ينهادها ايو  مارستانهايشوند. ب يمحكوم م ينقد يعمل كنند، به حدود سه سال حبس و پرداخت جزا نيمبادرت به ا

  شد.  ندروبرو خواه لياقدام با خطر تعط نيدر صورت ا زين گريد
با فرزندان خود،  ايو  ييانجام سفر به تنها يبرا يزنان سودان نيهمچن ديجد نيسودان، در قوان يدادگستر ريگفته وز به

  .ستنديمجبور به كسب اجازه از همسر ن
پوشش زنان و رفتار آنان  نييمربوط به تع نيقوان زين شيمحدود كننده زنان در سودان، هشت ماه پ ارتباط با لغو احكام در
  شده بود.  يملغ

كشور انتخاب كرده بود، در بهار  نيا ييو قضا ينظام حقوق يرا برا ياسالم عتيسودان كه شر نيشيپ كتاتوريد ر،يالبش عمر
  سال از قدرت بركنار شد.  يگذشت س پس از يمردم ديشد ياعتراضها يسال گذشته در پ

  
  مخالفان در بالروس  هيعل "زانهيزن ست" يالملل از فشارها نيعفو ب انتقاد

 استيمخالفان دولت در آستانه انتخابات ر هيبالروس عل يمقامها "زانهيست زن" يالملل از روشها نيعفو ب سازمان
  انتقاد كرد. يجمهور

بالروس را متهم كرد كه به عمد  يسازمان، مقامها نيا يمركز يايو آس يشرق يول بخش اروپا، مسو"استراترس يمار"
خانواده  ياعضا ايزن  ياسيفعاالن س

 يو آزار قرار م تيآنها را مورد اذ
استراترس،  يدهند. به گفته مار

راستا از  نيبالروس در هم يمقامها
 شونتبه خ ديو تهد يعلن يضهايتبع

  ند.ندار ييابا يجنس
 نيكه سازمان عفو ب يا هيانيب در

باره منتشر كرد،  نيالملل در ا
 سيي، ر"الكساندر لوكاشنكو"

زن " جيكشور، به ترو نيا يجمهور
از مخالفان  يكي، همسر "كيناووم ايتاليو" يسازمان مدافع حقوق بشر به طور خاص به ادعا نيمتهم شده است. ا "يزيست

  ت.دولت بالروس، استناد كرده اس
اند كه كرده  ديمنزلش تهد شيخرداد) هنگام تفت ليبالروس اواخر ماه مه (اوا يگفته است كه مقامها كيناووم ايتاليو

از  گريد يكي يزندگ كيشر يبه ادعا نيالملل همچن نيدخترش را از او سلب خواهند كرد. سازمان عفو ب يسرپرست
  شده است. يبه تجاوز جنس ديتهد سيپل يايساريدر كم ييزجوبا هنگام ديگو يمخالفان دولت بالروس اشاره كرده كه م

شكست الكساندر لوكاشنكو در  يكشور برا نيشود كه سه گروه مخالف دولت ا يمنتشر م يالملل در حال نيعفو ب هيانيب
 تيزد مورد حماسه گروه را سه زن برعهده دارند. نام نيا ياند. رهبر شده مانيهم پ گريكديبا  يجمهور استيانتخابات ر

  است "ايخانووسكايسوتالنا ت"به نام  لهسا ٣٧زن  كي ،يجمهور استيآنها در انتخابات ر
   
  وله) چهيركنا، دو رنا،يا ،يس يب يب وز،يوروني ندپندنت،يا لنا،يفردا، ا وي(منابع: راد 

  پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
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  )٩٩ ري(ت يهنر يدادهايرو
  هايائياهللا ك فتح

  يقيموس
  

  الما ييداال يقيآلبوم موس نياول انتشار
 يد يس كيسالروز تولدش  نيالما در هشتاد و پنجم ييداال
) منتشر كرد. او ييآوا يقي(موس "مانترا"قطعه  ازدهيبا  يقيموس

  دهد.  قليتواند روح بشر را ص يم يقيمعتقد است كه موس
خود خواسته از  يديدر تبع ١٩٥٠جهان كه از سال  انييبودا رهبر

: ديگو يبرد، در باره آلبومش م يهند بسر متبت خارج و در 
به مردم  يا وهيدهد و به ش قليتواند روح بشر را ص يم يقيموس"

   "كمك كند كه من قادر به انجام آن نخواهم بود.
و  يقلب خوش ،يخوشبخت ياست كه منبع واقع اميپ نياز جمله ناقل ا يقيكه موس دهيرس جهينت نيالما به ا ييداال

  هدف كمك كند.  نيبه ا دنيقرار است شنونده را در رس "يدرون يايدن"است. آلبوم او با عنوان  گرانيه دب يمهرورز
  .ختيالما، در او برانگ يياز شاگردان داال يكيو  ييونزوال نيسي، موز"نيجونل كون"را  يقيموس يد يس ديتول زهيانگ
  

  استونز به ترامپ  نگيو رول انگي لين اعتراض
 ،يي، خواننده و آهنگساز كانادا"انگي لين"، "پورترير ووديهال"گزارش  به

دونالد  يكارزار انتخابات يها اعالم كرد كه از پخش شدن قطعاتش در برنامه
  خبر بوده و به آن معترض است. يترامپ ب

شد، در  كايشهروند آمر شيپ ياالصل كه چند ييخواننده راك كانادا نيا
 يايدر دن نيراك"و  "همچون گردباد"ه پخش قطعات اعالم كرد ك يتييتو

  بدون اجازه او صورت گرفته است. "آزاد
سرگشاده به باراك اوباما ضمن انتقاد از  يادر نامه  شتريكه پ يو
كرد  ديرو اعالم كرده، تاك شيپ يجمهور استيخود را از نامزد دموكراتها در انتخابات ر تيدونالد ترامپ، حما ياستهايس
  كه بتواند ترامپ از آنها به نفع خود استفاده كند. ستين يزياو چ يها نهترا

 نيداشته باشد كه خواننده ا اديشنود خوب به  يرا م "آزاد ياينواختن راك در دن"ترامپ  يوقت دوارميام"گفت:  انگي
  "است. يدهد و از عملكرد او به شدت ناراض يم اتياست كه مال ييكايآهنگ آن شهروند آمر

كرده بود كه به سبب سوواستفاده از آثارش از جمله قطعات  ديترامپ را تهد "استونز نگيرول"هم گروه  نياز ا شيپ
خود به دادگاه  يدر كارزار انتخابات "عقب نخواهم نشست"و  "ياوريرا بدست ب يخواه يكه م يزيچ يتوان ينم شهيهم"

  خواهد كرد. تيشكا كايآمر يعال
 هيعل يدعو نيدرصدد طرح ا ي.ام.آيب يمشاوران حقوق ياستونز با همكار نگيرول يكار ميكه ت دياافز يگزارش م نيا

  ترامپ هستند.
  
  خدمات بشر دوستانه  زهيو جا انسهيب
، طرفداران "يت يا يب زيجوا" يبشردوستانه در مراسم اهدا زهيجا افتيهمزمان با در ،ييكاي، خواننده مشهور آمر"انسهيب"
كه  ديده يچنان را"شركت كنند و گفت:  كايآمر ندهيآ يجمهور استيكرد تا در انتخابات ر بيپوست خود را ترغ هايس

  "تان به آن بسته است. يزندگ ييگو
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كه توسط  يزيجوا يمراسم اهدا يط ريت ٨ژوئن/  ٢٨ كشنبهيشده را شب  ادي زهي، جا"التيتشك"خواننده آهنگ  نيا
برگزار شد،  "يت يا يب" اهپوستانيس يو سرگرم ونيزيشبكه تلو

  كرد.  افتيدر
را  زهياوباما جا شليبرگزار شد، م يمراسم كه به صورت مجاز نيا در

 يضهايسكوت نكردن در برابر تبع" يكرد و او را برا ميتقد انسهيبه ب
  قرار داد. شيمورد ستا "يتيو جنس ينژاد

كه  ييه كارهارا در هم تيحساس نيا ديتوان يشما م"گفت:  اوباما
رنج و  ياش گرفته كه صدا يقياز موس د،ينيدهد بب يانجام م انسهيب

  "پوستان است. اهيس ياش كه خواستار عدالت در زندگ ياجتماع يتهاياست، تا فعال اهانيس يشاد
به تمام برادرانم در را  زهيجا نيخواهم ا يسپاسگزارم. م بايافتخار ز نيا يبرا يت يا ياز ب"مراسم گفت:  نيدر ا انسهيب

 يو م ديكن يتظاهرات م رييتغ يهستند، به شما كه برا بخش منالهام  رونيكنم، به خواهرانم كه از آن ب ميجامعه تقد
  "نبود. هودهيما ب اكانيكه مبارزه ن ديكرد بتشد و شما ثا دهيشما شن ي. صداديجنگ

  
  نمايس

  
  اسكار در آمدند تيبه عضو يرانيهنرمند ا چهار
شمار  ،يزدگ تيو جنس ينژادپرست علوم اسكار در واكنش به اتهام يآكادم

 ،يرانيداده است. چهار هنرمند ا شيخود را افزا تيزنان و هنرمندان در اقل
 ياز اعضا يعباس يمخملباف و عل رايسم ،يستار اورك ،يارينرگس آب

 واند را به عنهنرمن ٨١٩علوم اسكار  يهستند. آكادم يآكادم نيا ديجد
 يآكادم ياز اعضا يكرد. شمار قابل توجه يخود معرف ديجد ياعضا

  هستند. تيامسال زن و از هنرمندان در اقل
  . ديبه شهرت رس "مرز" لميبا ف يدانمارك يرانيجوان ا لمسازيف يعباس يعل

 ژهيو زهيبرنده جا "اهيتخته س" مليبا ف ٢٠٠٠خارج از كشور است كه سال  يرانيمخملباف از كارگردانان نامدار ا رايسم
 يداوران در بخش مسابقه اصل اتيه ژهيو زهيجا "پنج عصر" لميبا ف زين ٢٠٠٣كن شد و سال  لميداوران جشنواره ف اتيه

  كن را از آن خود كرد. واليفست
  است.  "فروشنده"و  "نيمينادر از س ييجدا"از جمله  رانيا ينمايس رياخ يسالها يلمهاياز ف يآهنگساز شمار ياورك ستار

 رانيا ندهينما "نفس" لميبا ف ٢٠١٧سال  "١٤٣ اريش"و  "كه ماه كامل شد يشب"چون  ييلمهايكارگردان ف اريآب نرگس
  نكرد.  دايراه پ زهيجا يينها ياسكار بود، اما به جمع نامزدها يالملل نيب يلمهايف نيبهتر در رشته

 يلمسازيف"اند. آنها او را در اسكار انتقاد كرده  تيعضو يبرا اريانتخاب نرگس آببه  ياجتماع يها از كاربران شبكه يبعض
  . "حكومت است يهم جهت با پروپاگاندا" شيلمهايدانند كه ف يم "يحكومت

از  ياخاطره  ييتهاييتو سالها در زندان بود، در رشته ٨٨كه  به دنبال اعتراضات سال  يياز فعاالن دانشجو يرونق نيحس
در  گريد يكرده است كه او به همراه چند زندان تييتو يرونق ي. آقاسدينو يم نياز زندان او اريخانم نرگس آب ديزدبا

كار  يچ هايچطوره و با زندان ٣٥٠الف و -٢و  ٢٠٩ نيبرو بب نجاياز ا د؟يشو راه انداخت"زدند:  اديفر ديبازد نياعتراض به ا
  "كردن!

لبخند  كيتفاوت با  يب انشيو اطراف اريبندند، خانم آب يو دهانش را م رنديگ ياو را مكه مسووالن زندان  يهنگام اما
  كنند.  يعبور م تيرضا
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جعفر  ،ييناصر تقوا ،ييضايامثال بهرام ب"ناراحت كننده بوده كه  شيجهت برا نيانتخاب از ا نيا ديگو يم يگريد كاربر
 ندگانيشوند نما يم يحكومت ييلمهايوابسته و ف يلمسازانيته باشند و فنداش لمياجازه ساخت ف گرانيو د ينادر ،يپناه

  ".رانيا ينمايس
  

  خورد ديجوهانسن كل يزندگ مستند
 ديويد" يقرار است ساخت مستند زندگ "يزياسكورس نيمارت"

  .رديرا بر عهده بگ ،ييكاي، خواننده و آهنگساز آمر"جوهانسن
آن انتخاب نشده،  يبرا يكه هنوز نام مستند ني، ا"يتيورا"گزارش  به

ساخته " يتدسك ديويد"و  يزياسكورس نيمشترك مارت يبا كارگردان
پروژه  نيا ييكنندگان اجرا هياز ته يكي يزيخواهد شد و اسكورس

  خواهد بود. زيمستند ن
جوهانسن، نفر اول گروه  ديويد ياز زندگ يريمستند تصو نياست ا قرار
  تا به امروز ارائه دهد.  ي، از جوان"الزد وركيوين"راك  يقيموس

 يقياز طرفداران گروه موس "شهر نييپا يابانهايخ" لميو ساخت ف ١٩٧٣عنوان كرده از سال  يدر اظهار نظر يزياسكورس
  برده است.  يدالز بوده و از آن لذت م وركيوين يقيجوهانسن و گروه موس ديويد

  در برنامه دارد.  زيرا ن "ويكاپر يلئوناردو د"و  "رويرابرت دن" يبا باز "كامل قاتالن ماه" يينمايس لميساخت ف يزياسكورس
 يمستند زندگ قياكران دق خيكرونا، هنوز تار روسيو وعيش يدر اثر بحران جهان يووديآثار هال ديدر آغاز تول ريتاخ ليدل به
  .ستيمشخص ن "قاتالن ماه كامل" يينمايس لميجوهانسن و ف ديويد
  

  يجسمت يهنرها
  ليمش اسماع ياز مجسمه ها يشگاهينما
سال پس از  ٢٦ ل،يمش اسماع يهااز مجسمه  يشگاهينما ييبرپا

را به  يو دوران و ينام و گريبار د ،ييهنرمند استثنا نيدرگذشت ا
  آورده است.  ادهاي
نام گرفته، آثار هنرمند خود  "يآهن يهااسطوره "كه  شگاهينما نيا

و  هايو تناول زهايرا به تماشا گذاشته كه توسط نسل مم ياآموخته 
دانشگاه  بايز يدانشكده هنرها انيكارگاه دانشجو اياز انبار  ها،ينام

در چند موزه معتبر  شيها شد و مجسمه دهيكش رونيتهران ب
  شود.  يم ينگهدار يجهان
هنر در  يطراح يدر گالر نكي) كه ايلي(توكل اسماع لياسماع مش
با  يبود. تنها ارتباط و يا دهيبه دوران خود پد رد،يگ ياز دانش پژوهان و هنردوستان قرار م ياچشم نسل تازه  برابر

كه  يبود. او از زمان اطالعپدر با  يدگريمسگر دوره گرد و او از سف كينبرد با فلز از آن رو بود كه پدرش  انايمجسمه و اح
خود را داشت،  يايآهن دن يهاخرده پاره  انياستخدام شد، در م بايز يشكده هنرهانگهدار كارگاه دان ايبه عنوان نگهبان 

  . دنديكش رونيگوهر را شناختند و آن را انبار ب نيتا استادان ا
و با  كيآكادم تيو ترب التيوجود دارند كه بدون تحص يهنرمندان ايدر دن": ديگو يهنرمند م نيا شيدر ستا يتناول زيپرو

خود را  يزود جا يليكه خ ييدهند؛ كارها يانجام م انهيعام يو كارها نديآ يهنر م يسوهوش و ذوق خود به استفاده از 
  "است. رانيا يساز دست هنرمندان در مجسمه نيل تنها نمونه از ايكند. مش اسماع يم دايمردم پ انيدر م
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  يغول آسا در دب ياثر يو نقاش يجعفر ساشا
آسا در غول  ياثر ييايتاني، هنرمند مشهور بر"يساشا جعفر"
 يپول برا يكرده است كه هدف آن گردآور ينقاش يدب
  هاست. هيريخ

، "ويكاپر يلئوناردو د"چون  يكسان ،يساشا جفر انيمشتر
چالش  كيهستند. او در حال حاضر  "باراك اوباما"و  "مدونا"

 گريكديار در كن"به نام  ياثر نشيرو دارد: آفر شيپ ياحرفه 
پول  ي. هدف او گردآور"تي: الهام گرفته از بشرميا ستادهيا

 يرا م يحال ركورد پنج اثر هنر نياست و در ع هيريخ يبرا
  فوتبال است.  نيكه به اندازه دو زم يبوم نقاش ياثر رو نيشكند، از جمله بزرگتر

 يلياست كه خ ييخودرو تيكنم بشر ي. فكر مميرو يم ١٩-ديبدتر از كوو يزيبه نظر من ما به سمت چ": ديگو يم او
   ".مياداشته  ياساس يليخراب شده و ما مشكل خ

كودكان و  يبرا يفراهم كردن منابع آموزش يبرا وروي ونيليم ٢٠از  شيرود كه ب يم دياثر، ام نيو فروش ا ليتكم با
  شود.  يگردآور يبهداشت يو كاركنان بخش مراقبتها مارستانهايب نيهمچن

 ريهستم كه تحت تاث يآن را بخرد و در انبار بگذارد، من دنبال كس يخواهم كس يمن نم": ديگو يم ياثر هنر نيا قخال
  "كند. هيو گر ستديمن با ينقاش يجلو يخواهم كس يم رد،يقرار گ

  
  محتاطانه يشيلوور و گشا موزه

 شده ليكرونا به اجبار تعط روسيو وعيش جهيلوور كه در نت وزهم
  عالقمندان باز كرد. يخود را به رو يبود، درها

 شيدر فرانسه، ب يسراسر يليو تعط نهيموزه از شروع قرنط نيا
را از دست داده است و  تيفروش بل دياز عوا وروي ونيليم ٤٠از 

  خواهند ماند. ليآن هنوز تعط يهايسوم گالر كيحدود 
جتماع در ا يريفاصله گ ديجد نياز قوان ديبا دكنندگانيبازد

 ياست كه رو يبر نقاط ستادنيو ا گريكديبا حفظ فاصله از  يآثار هنر يكنند كه شامل تماشا يروياز موزه پ ديهنگام بازد
 ييراهنما ييهانشانه  قياز طر دكنندگانيمكان هم بازد كياز تجمع مردم در  يريجلوگ يبرا مشخص شده است. نيزم
  ممنوع است. ريت در خالف آن مسحركت كنند و حرك ريمس كيشوند تا در  يم

خواهند  لياست، تعط دهيچيپ يليآنها خ يبرا يديتمه نياتخاذ چن اي ستيفاصله در آنها ن تيكه امكان رعا ييهايگالر
تر از حد معمول  نييپا دكنندگانيفرانسه گفت انتظار دارد آمار بازد يموزه، به آژانس خبر ري، مد"نزيژان لوك مارت" ماند.

  است. ديجد طيو انطباق با شرا ريعالمگ يماريب نيند، چرا كه كل جهان هنوز در حال دست و پنجه نرم كردن با ابما يباق
  

  گوناگون
  "است يادامه سانسور فروپاش"
وب با اشاره به تداوم سرك يرانينگاران او روزنامه  يفعاالن مدن ان،يهنرمندان، دانشگاه سندگان،يتن از نو صدياز س شيب

در قالب جهل  يشياندكند، تصلب و خام  دايخواهانه ادامه پ تيتمام كرديرو نياگر ا"هشدار داده اند  رانيدر ا انيب يآزاد
و در  ”رانيمردم ا يديناامموجب  يو فساد ساختار يهمه ناكارآمد نيدر كنار او  نجامدا يشدن فساد م نهيمقدس به نهاد

  . "هد شدخوا يبزرگ اجتماع يفروپاش تينها
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 ،يباباچاه يعل ،يكلك، بابك احمد نيزر نيتوان به نورالد يم "هشدار به تداوم سانسور" هيانيجمله امضاكنندگان ب از
سامان سالور،  ،يحسن محدث ،ييمصفا، احمد بخارا ياهللا، عل نعمت ديحم ،يصالح يدعليس ردل،يكامران ش ،ييرجا رضايعل

 نيحكمت، پرو ژهيفرهاد گوران، من ،يپرستو فروهر، عبدالرضا كاهان ،يررزانه طاهگران، ف شهيبهزاد ش ،يعيسم تيعنا
  اشاره كرد. زيآب رضايو عل يريسالجقه، باربد گلش

 يدر بلندا و يمدن يهايبه آزاد يابيدست يبرا رانياز صد سال است كه ملت ا شيب": سندينو يم ديجد هيانيب امضاكنندگان
   "اند.و جان باخته  دنديرنج كش ياريراه، بس نيدر ا فراوان كرده است و يشادتهاتالشها و ر ان،يب يآن، آزاد

  
  كتاب  كياز انتشار  يريدر جلوگ ديشكست كاخ سف نيدوم

شكست خورد.  كا،يجمهور آمر سييترامپ، برادرزاده ر ياز انتشار كتاب خاطرات مر يريجلوگ يخانواده ترامپ برا تالش
بر محرمانه بودن مسائل مربوط به  يمبن يتوافق خانوادگ كيبه دادگاه و تحت عنوان نقض  تيدند با شكابو دهيآنها كوش

مجوز انتشار  تيدر نها ه،ييشكوا نياما با مردود دانستن ا يوركيوين يك قاضي. رنديانتشار كتاب را بگ يامالك خانواده، جلو
  كتاب را صادر كرد.

انتشار كتاب دو هفته زودتر از موعد  خياعالم كرد كه تار زيناشر كتاب، ن "و شوستر مونيس"انتشارات  ،يرا نيا يپ در
را  ايمرد دن نيچگونه خانواده من خطرناكتر ؛يو ناكاف اديز اريبس"كتاب افشاگرانه با نام  نيا مقرر صورت خواهد گرفت.

و  ينترنتيا ،يهزار نسخه چاپ ٩٥٠اشر آن از فروش روبرو شد و ن يالعاده اروز ارائه، با استقبال فوق  نيدر اول "آورد ديپد
  كرد.  فيصتو "ركورد كي"روز خبر داد و آن را  كيكتاب در  نيا يصوت

بولتون با عنوان  ديكتاب جد د،يكاخ سف يبا تمام مخالفتها زين نياز ا شيبه بازار آمد كه پ يترامپ در حال يمر كتاب
  بود.  افتهي، اجازه نشر "كه اتفاق آنجا افتاد ياتاق"
  
  مسجد شد  هياصوفيا
 "هياصوفيا"موزه  يكاربر رييفرمان تغ هيترك يجمهور سيير

اروپا،  هيبا واكنش اتحاد ميتصم نيبه مسجد را امضا كرد. ا
  مواجه شده است. كايو آمر وناني ونسكو،ي

و از  هيترك يخيتار يبناها نياز مهمتر يكي هياصوفيا موزه
و  ونيليبا سه م ٢٠١٩در سال  يگردشگر مقاصد نيمحبوبتر

  كننده است.  ديهزار بازد ٧٠٠
مسجد  شهيبنا هم نيدر استانبول حكم داده بود كه ا يدادگاه

به مسجد،  يكاربر ريي) بعد از اعالم تغريت ٢٠ /هيژوئ ١٠شد. روز جمعه ( يداده م يكاربر رييبه موزه تغ ديبوده و نبا
  كردند. يشادمان هياصوفيا نروياز مردم استانبول ب يشمار

جهان بوده است. بعد از  انيحيمس يساهايكل نيتر قرنها از بزرگ هياصوفيا ،يعثمان يامپراتور دنياز به قدرت رس شيپ
 نيدادند. در دولت سكوالر كمال آتاتورك ا رييآن را به مسجد تغ يمسلمانان عثمان ،يالديم ١٤٥٣در  ونيبيشكست صل

  شد. ليمسجد به موزه تبد
  خوانده است. "بارتاسف "را  هياصوفيا يكاربر رييتغ يبرا ميتصم نيا هيارتدوكس روس يسايكل

 "حزب عدالت و توسعه" يو اعضا يدولت يمقامها انيدر م ه،يترك يجمهور سيياردوغان، ر بيرجب ط شيهفته پ سه
 يما م نداريتواند اجرا شود. فقط ملت د يم متواند مراسم نماز برگزار شود. مراسم نماز جمعه ه يم هياصوفيدر ا"گفت: 

  ."رديبگ ميمورد تصم نيتواند در ا
  
  فردا) ويراد سنا،يا وز،يوروني ،يس يب يب كا،يآمر يصدا ندپندنت،يوله، ا چهي(منابع: جنگ خبر، دو 
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  شاملو (الف. بامداد) احمد
  یآزاد یخالق در جستجو یبيو اد شاعر

  يدي. وح م
  

  قصابانند آنك
  مستقر برگذرگاهها

  خون آلود يو ساطور باكنده
  نيست نازن يبيغر روزگار

  كنند يم يتبسم را برلبها جراح و
  ترانه را بردهان و

  كرد ديخانه نهان با يشوق را در پستو            
  )١٣٥٨ماه  ري(ا. بامداد ت 

  
 يظ ممخالف محفو شهيجامعه فقط دربرخورد با اند يفكر سالمت«

احمد » الزم است. شهياند يسالمت عقل فقط آزاد يماند؛ برا
  شاملو

  
و مبارز. او كه در  شمندياند بيسالروز فقدان مرگ احمد شاملو، شاعر و اد نيستميمصادف است با ب١٣٩٩مرداد ماه  دوم

  نشد. خيشاه و ش ميو در زندان مرد، اما هرگز تسل ستيزندان ز
شـاملو با شكوه «گفت:  يدر مصاحبه ا »يجواد مجاب«ست. دكتر  ييو انسان گـرا يق به آزادآثار شـاملو عش يهايژگيو از

  ».دهد. يخود ادامه م اتياسطوره به ح كياسطـوره و هم چنان بسان  كيكرد؛ بسان  يزندگ
» وزن يشعر ب«از شعر است كه با نام  ييو سرودن سبك نو يدر شعر معاصر پارس ييو شهرت شاملو به خاطر نوگرا اعتبار

  شود. يشناخته م »ديشعر سپ« اي
است و آثارش به دهها زبان  رانيدرباب فرهـنگ عامه ا ياثر پـژوهش نياو بزرگتر» كتاب كوچـه«و پربار  ميعظ مجموعه
  ترجمه شده است. ايزنده دن
. رفتم درخانه اش را زدم. كردم داياش را پ ينشان«: ديگو يم ١٣٢٥در سال  »جيـوشيماين«اش با  ييدر مورد آشنا شـاملو

زنم. در من  يكه كلك نم ديتان. فهم يبه او گفـتم استاد اسم من فالن است. شما را دوست دارم و آمده ام بـه شاگرد
  ».بودم. ماين شيهر روز پ بايمرد بودم و تقر نيمن غالبا مزاحم ا گري. ددكر يبود كه آنرا كامال درك م افتهي يتيميصم

همه نسلها شعر سروده  يست كه برا يشاملو از معدود شاعران«ر و پژوهشگر معاصر نوشته است: شاع يلنگرود شمس
 يزمزمه كرد تا دوره نوجوان شيشاملو را برا» آد جـرجـر يبارون م«توان  يم د،يآ يم ايبه دن يكودك ياز وقت يعنياست؛ 

  »....يريپو  يسال انيم رهو تا دو يانقـالب هيو روح يو عاشقانه ها، تا جوان
 شيتواند به اندازه گنجا يهر كـس م«: مايخروشان درتب و تاب و حركت است و به قول ن ياو چون رودخانه ا اشعار

  ». كم شود يزيآنكه از رودخانه چ يخود از آن آب بردارد، ب مانهيپ
به دست اوباشان و  تشيكه اداره و هدا يقانون يدر جهان ب«گفته بود:  يدر مصاحبه ا»و هنر استيس«درمورد  شاملو

درستش را باز  يمعنا ز،ين استيحكومت خِرد برپا شود، س يدرحد تنقالت است؛ البته اگر روز يزيافتاده، هنر چ وانگانيد
باشد، چرا كه با يقين كامل حكم مي شود كه استعداد جالد شدن  هان... هنرمند بالقوه مي تواند منجي جـافتيخواهد 

درت طلبي كه الزم و ملزوم هم است، كار كـسي است كه لـزوما براي حيـات زير روحـي حرمـتي ندارد. سياست بازي و ق
  ».قايل نيست و از دروغ بافتن و حيله در كاركردن و ويراني و كشتار هراسي ندارد
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است و بار تعهد انسان معاصر يو فرهنگ يـخيتار ،يانـسان تيدر برابر اجتماع، به دنبال كشف هو يا نهيبه مثابه آ شــاملو
راه  يايجو«داد:  يم صيكرد و رسـالت خود را در هرزمان تشخ يبردوش خود احساس م ينيو سنگ يجد ياجتماع

  »را.... يرا/ آزاد قتيحق /ميكن يم داريراه د انهيانسان شدن/ درم يسان كه منم/ درتكاپو ــنيباش!/ ازا شيخو
را/ در  تانيو بار دردها /دييايمن ب اراني«كرد:  يم يه مبارزه و همبستگدعوت ب ز،يرا ن گرانياو توقف مرگ است و د يبرا

  ».روز انتقام يرا/ برا ييسالح آبا /ديده يم قليشما كدام ص ني!/ بديزخم قلب من بچكان
 يياياسترال  يياروپا ييقايآفــر كيزبان ترك؛  يفارس كيلر بلوچ فارسم؛  كيمن «است:  يو جهان يشعر او بشر عرصه

سياه پوست زرد پوست سرخ پوست سفيدم كه نه تنها با خودم و ديگران كمترين مشكلي ندارم،  كيام؛  ييايآس ييكايرام
احساس مي كنم. من انساني هستم كه بدون ديگران معنايي  مبلكه بدون ديگران وحشت تنهايي و مرگ را زير پوست

  ».ندارم
شود كه  يم ريتصو يخيمحرك تار يروين كيبلكه به عنوان  ش،يخو طيحاز م ياو انسان نه به شكل تابع شهيآثار و اند در

  ...»روم  يم ياهيدر برابرم/ من به جنگ س يبه دستم/ چراغ يچراغ«گذارد:  يم ريتاث خيو تار شيخو طيبرمح
 ليو در اوا يضدسلطنت اميكه تنها سه ماه پس از ق يداند. او در مصاحبه ا يم» جهان نياديبن رييتغ«هدف شعر را  شاملو
برجامعه حاكم است، اختناق  يشيكه تعصب و خام اند يتاهنگام«: ديگو يم ينيصورت گرفته است، با ژرف ب ١٣٥٨سال 

 دياما فقط با ،ييسخن بگو يآزاد زيتو ن«باشدكه  نيا ياز آزاد امعهكه برداشت ج يبر جامعه حاكم خواهدبود. تا هنگام
ماند؛ معتقدات به  يباز م ييايبرزبانها نخواهد رفت. فرهنگ از پو يخن حقس چيه» پسندم يكه من م ييرا بگو يزيچ
  افتد. يدورتر و دورتر م شيشود و انسان از رسالتها يكهنه و متحجر مبدل م يزيچ

 يم گريد سميفاش نيجانش يسميو فاش رنديگ يآنها را م يجا يشوند و سورخـوران تازه ا يسرنگون م يميقد سورخـوران
كشتندكه  يكند. در زمان سلطان محمود م يفرق م شيست. فقــط بهانه ها يكيست. عمل كردنش  يكيبش شود كه قال

 يست؛ زمان محمد عل يكشتند كه باب يشاه م نيصرالداست؛ زمان نا يكشتندكه سن يم مانياست؛ زمان شاه سل عهيش
سلطنت و مشروطه است؛ زمان كره اش كشتند كه مخالف  يكشتند كه  مشــروطه خواه است؛ زمان رضا شاه م يشاه م

 نشينشانند و شمع آج يزنند كه منافق است و فردا وارونه برخرش م يدهنش م يكشتند كه خرابكار است؛ امروز تو يم
نظر نكند؛ كه در آن  گانهيكه در آن انسان درانسان به چشم ب ميباش يخواستار جهان ديكنند كه المذهب است. ما با يم

تعصب  نينشود. با اشاره به هم ميمتعصبانه تقس يفكر يو مرزها ييايجغراف ،ينژاد ،يمذهب يه گروههاب يموجودات بشر
  بود. يمذهب اي ينژاد اي يدتيعق عيوس ينگران كشتارها ا،يدن وشهدر هر لحظه و در هر گ ز،يامروز ن ديبا ياست كه م يورز
زبان و فــرهنگ خاتمه داده  لينـژاد، تحم ليتحم ده،يعق ليفكر، تحم ليبه دوران تحم ديبا گريكه د نستيا قتيحق

  ».خجالت بكشد گرانيبه د لياز هرگونه تحم ديكه انسان با نستيا قتيشود. حق
 يبهروز يدر مبارزه برا يشــاعر اگر شعر را همچو سالح«گفته بود: » پرسون ايمار«با  يازمرگ در مصاحبه ا شيپ شاملو

شعر من در كشورم  يخود شعر را انكار كرده است. حدود شانزده سال مجموعه ها يارزش وجود رد،يانسان به دست نگ
سره فاقد سواد خواندن و  كيكه غالبا افرادشان  يرسم مهيو ن ي... در عوض مطبوعات رسمافتيمطلقا اجازه انتشار ن

بود كه  يهمه در حال نيا كرده و جاديرعب و وحشت ا يو مدرك... فضا ليدل يب يخواستها فرينوشتن هستند، با چاپ ك
  .ميافتي ينم ييفضا ز،يدفاع از خود ن يما برا

 يپاشنه م كيدر بر  شهي! انگار تو مملكت ما همدينيب يم» سنگها را بسته و سگها را رها كرده اند« يقول سعد به
و آن را در هر كجا كه  ديز يدغدغه م نيگذشت. امروز هم نسل جوان ما با هم يما سراسر با دغدغه آزاد ي. جواندهيچرخ

مبارزه به سرآمد، اما  يايما در رو يجوان يو پربارتر است. سالها اترينسل پــو نيآورد. اما ا يكند، به زبان م يم دايمجال پ
  »است... نيمبـارزه به جهان آمده،تفاوت در ا دانينسل راست در م نيا
بامداد "م/ فرصت كوتاه بود و سفر جانـــكاه .../چنين گفت داالن تنگي را كه در نوشته ام/ به وداع فرا پشت مي نگر ـ

  . "خسته
  باد! يبزرگ و گرام ادشيو  نام
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  )٩٩ ريکه گذشت (ت یدر ماه دانشگاه
  نژاد يعالم كامران

  
  سرپرست دانشگاه اهواز  "ديجهش تول"

  شده است.  زيرسش برانگشاپور اهواز پ يجند يسرپرست دانشگاه علوم پزشك ان،ينژادابول  يمطالعات يطرحها
به  يتا قبل از انتصاب و نيانگيطرح است كه به طور م ٣٨در سامانه بهسان،  انينژادابول  يقاتيتحق يكل طرحها تعداد

  را به ثبت رسانده است. يقاتيطرح تحق ٥)، در هر سال حدود ٩٨تا آبان  ٩٥عنوان سرپرست دانشگاه (سال 
كرده  دايبه صد در صد پ كينزد يشيدانشگاه افزا يبه سرپرست ياز زمان انتصاب ورقم  نيا يزيبه طور اعجاب انگ اما

 انينژادخود روبرو بوده، ابول  خيتار يبحرانها نيتر مياز عظ يكيكه استان با  ٩٩ماه اول سال  ٣است. تنها در بازه كوتاه 
  !برساندرا به ثبت  يقاتيطرح تحق ١٤فرصت كرده 

انتصاب خود به عنوان سرپرست دانشگاه  خيقبل از تار يپژوهش يطرحها يبه تمام كيدر نزد ناينژاداست كه ابول  جالب
  كند. يم رييتغ "يهمكار اصل" اي "طرح يمجر"موضوع بعد از انتصاب به سمت  نيرا داشته كه ا "استاد مشاور"سمت 

  
  يتقلب امتحان يتهايسا يانداز راه

 يبا اشاره به برخ ،يو فناور اتقيعلوم، تحق ريوز ،يغالم منصور
در  انيبه دانشجو نيكمك آنال يبرا يمجاز يدر فضا هايآگه

هشدار  "كمك به دانشجو" اي "تقلب اريهم" يامتحانات همچون آگه
 يامتحان مجاز اريبه عنوان هم يمجاز يكه در فضا يافراد"داد: 

 يرد مو با آنها برخو يفتا معرف سيپلدهند، به  يم يآگه انيدانشجو
  "شود.

 يم يشناسد و به راحت يآنان را م يتهايو هم ظرف انيجلسه، هم دانشجو نياستاد دانشگاه بعد از چند كي"گفت:  يو
نمره  يبوده، چطور در امتحان مجاز نييو سطح پا يكه سر كالس به صورت معمول ييدهد كه دانشجو صيتواند تشخ

  "متصور است. زين نيكسب كرده و برعكس ا ييباال
 سيبخواهد تقلب كند، با پل ييموضوع كه وزارت علوم اعالم كرده است اگر دانشجو نيا قيدر باره مصاد نيهمچن يغالم

داشته اند. البته  يمجاز يحوزه در فضا نيدر ا يكه ابتكارات ديبپرس ياز كسان ديمساله را با نيا"شود، گفت:  يفتا روبرو م
 يمرتبط هماهنگ يفتا و مجموعه ها سيمنتشر شده، اما ما با پل يمجاز يضادر ف يجد اي يمطالب به صورت شوخ يبرخ
  "برخورد خواهد شد. انيو در قالب قانون مبارزه با تقلب با خاط ميكرد

  
   ديندازي: كنكور را به عقب بيارشد و دكتر يآزمونها داوطلبان

انداختن  قيبهداشت خواستار به تعو ريوز خطاب به يدر نامه سرگشاده ا يارشد و دكتر ياز داوطلبان آزمونها يجمع
  شدند، يارشد و دكتر يكنكورها

 روسيو وعيدوم ش كيكشور و با شروع پ يكرونا در اكثر استانها روسيو وعيحاد ش تيوضع"نامه نوشته شده:  نيا در
معرض خطر قرار دادن  داوطلبان و در يبسته، سبب ابتال ييحجم از داوطلب آن هم در فضا نيتجمعات با ا يكرونا، برگزار

  ".ديگرد خواهد روسياز مردم) به و يعيآنها (جمع وس يخانواده ها
امكان تمركز هنگام آزمون  روس،يداوطلب به و يوجود احتمال ابتال ليداده اند كه به دل حيتوض نيآزمون همچن داوطلبان

(حدود  يمدت زمان طوالن يفاده از ماسك برابه اجبار است گريد يشود. آنها از سو يآن م نيگزيرفته و استرس جا نياز ب
  اشاره كرده اند.   غزبه م يرسان ژنيكاهش اكس جهيساعت) و در نت٤
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دسته فقط با  نيا صيتشخ نديگو يشده اند و م ادآورينامه سپس خطر حضور افراد مبتال اما بدون عالئم را  سندگانينو
 نيگردد و همچن يآزمونها در فصل گرما برگزار م نكهيجه به اامر با تو نيا": نديافزا يو م ستيممكن ن يتب سنج كي

  ".ديبه اكثر داوطلبان خواهد گرد روسيانكار انتقال و رقابليغ شيسبب افزا ،يشيسرما ليلزوم استفاده از وسا
  

  نخواهد كرد  رييعنوان تغ چيكنكور به ه يعلوم: زمان برگزار ريوز
 يمورد درخواستهادر  ريت ٩علوم روز دوشنبه  ريوز
ارشد  يكارشناس ،يكنكور سراسر يزمان برگزار رييتغ

عنوان زمان  چيكرد به ه ديوزارت علوم، تاك يو دكتر
نخواهد كرد؛  رييآزمونها تغ نياز ا چكداميه يبرگزار

آزمونها در وزارت  نيا يچرا كه تمام محاسبات برگزار
  شده است. دهيشيعلوم اند
در عصر  بيعج ميتصم نيا هيدر توج يغالم منصور

در  ندهيحق داوطلبان است كه سال آ نيا"كرونا گفت: 
حق ورود به  يليدانشگاهها حاضر باشند و اگر به هر دل

  ".رديآن را بپذ تيتواند مسوول يشود، وزارت علوم نم عيافراد ضا نيدانشگاه از ا
اعتماد  ستميبه س گرانيد نكهيا ايو  ميكن يعف ماحساس ض ستميدر س اناياح نكهياز باب ا ديما نبا"خاطرنشان كرد:  يو

   ".ميندازيب قيمجددا به تعو ايآزمونها را لغو كرده و  يو برگزار ميريبگ دهيندارند، حق داوطلبان را ناد
  

  به داخل كشور "بچه پولدارها"به انتقال آقازاده ها و  اعتراض
بهداشت، نسبت به هرگونه  ريوز ،ينمك ديبه سع ياكشور در نامه  يعلوم پزشك يدانشگاهها انيدانشجو يصنف يشورا
 ياز جمله پاندم يبه داخل كشور به هر علت يخارج يمحصل در دانشگاهها يرانيا انيانتقال دانشجو يبرا ديجد ميتصم
  ، كمبود ارز و ... اعتراض خود را اعالم كرد.١٩ ديكوو
نام در  تمكن با ثبت ياز افراد دارا ياانتقال عده "شود:  يشر شده گفته ممنت ريت ٩نامه كه روز دوشنبه  نيبخش از ا در

 ليخ ياجتماع يو سرخوردگ يپس از دو ترم به داخل كشور باعث نابرابر شانيو سپس بازگشت ا يخارج يدانشگاهها
 نيدر ب يتوجه قابل يو دلسرد يديشده است و ناام يپزشك ومعل يورود به دانشگاهها ياز داوطلبان برا يميعظ

  "حوزه بهداشت و درمان به وجود آورده است. يهارشته  النيالتحصفارغ  يو حت انيدانشجو
خارج از كشور  انيدانشجو رشيپذ يآنكه تمركز خود را رو يكاش مسووالن مربوطه به جا يا": نديگو يم سندگانينو

 ازاتيو امت يعدم تمكن مال ليالزم و صرفا به دل طيم شراباشند كه همواره با داشتن تما يداوطلبان رشيبگذارند، به فكر پذ
  "اند. بازماندهخود  مورد عالقه يدر رشته ها لياز تحص ژهيو

خود را به  يسراسر كشور اعتراض و نگران يعلوم پزشك يدانشگاهها انيدانشجو ندگانيما نما": سندينو يدر انتها م آنها
 زين ينييپا يعلم يكه عمدتا از ترازها يخارج يشاغل در دانشگاهها يرانيا انيانتقال دانشجو يبرا ديجد ميهرگونه تصم

از جمله  يوارد خواهند ساخت، به هر علت يرا به بدنه علوم پزشك يريناپذخسارات جبران  نيقيبرخوردارند و قطع به 
   ".ميدار ي، كمبود ارز و ... اعالم م١٩ ديكوو يپاندم

افراد با داشتن  نياز ا ياديكنند و تعداد ز يشركت م يعلوم پزشك يهانفر در آزمون رشته  ونيليم كيبه  كينزد ساالنه
نامند، به  يم "بچه پولدارها"كه خود را  يگريها و كسان داز آقازاده  يماند؛ اما برخ يباال پشت در دانشگاه م يمعدلها

دانشگاهها به كشور  نيفته و با گذراندن چند واحد در اخارج از كشور ر يخود به دانشگاهها يو رفاه يمال تيواسطه وضع
  دهند.  يو نخبگان كشور ادامه م انيبرتر كنار دانشجو يبازگشته و درس خود را در دانشگاهها
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  تيحاكم يبيو عوامفر كايآمر ياعتراضها رامونيپ انيدانشجو هيانيب
راه با ابراز هم يا هيانياز سراسر كشور در ب انياز دانشجو يشمار

نسبت به  كا،يدر آمر كيدمكرات يبا اعتراضها يهمبستگ
باره واكنش نشان  نيدر ا ياسالم يجمهور تيحاكم يبيعوامفر
 يو بازنشستگ يتشكل كارگر نيچند تيبا حما هيانيب نيدادند. ا

  روبرو شده است.  
قاطع خود را از  تيحما ميدان يالزم م"نوشتند:  انيدانشجو

 يمبان هياست عل يجوامع كه تعرض ريو سا كايآمراعتراضات در 
اند، اعالم  دهيكه سالهاست نفس مان را بر ييمهانظا يساختار

 ريو سا كايآمر ردمكه مورد اعتراض م يآشكار ضد انسان ضاتيستم و تبع نيكه ا ميدارياعالم م داياك ني. همچنميكن
   ".ميآن در حال مبارزه هست هياست و ما به شكل روزانه عل يجار رانيصد چندان در جامعه ا يكشورها است، به شكل

مستقل و معترض و برخوردار  انينمونه به سركوب در دانشگاه، بازداشت و شكنجه دانشجو يو كارگران برا انيدانشجو
تن و از متشكل شدن و داش گرانيكارگران، معلمان و د ان،يدانشجو تيمحروم ،يشتيمع ياز حداقلها انينبودن دانشجو

  كنند. يانتخاب تشكل خود اشاره م
 ": نديافزا يشده اند و م ادآوريحفظ سلطه را  يزنان و دگرباشان برا شان،يدگراند هيعل يو قانون كيستماتيس ضيتبع آنها

شهروندان را  ياسيابراز وجود س افتهيسركوب سازمان  ديهجوم به جان و كرامت انسانها با يبدون شك، به مجموعه ابزارها
 ورشياشاره كرد؛  ٩٨اعتراضات آبان  نيحكم اعدام سه تن از معترض دييبه تا وانت يآن م نيهم اضافه كرد كه در موخرتر

  "آورده است. يرو تيحفظ خودش به جنا يكه برا انهيسراسر استثمارگرا يتيحاكم
نفسمان  ياسالم يجمهور تيحاكم تحت رانيدر جامعه ا يسالهاست زندگ نكيكه ا يانيما دانشجو"كند:  يم ديتاك هيانيب

 ينم" رانيبه اتفاق جامعه ا بيقر تيدر كنار اكثر ،يگسترده و همه جانبه حكومت ضاتيفشار تبع رياست و ز دهيرا بر
  ".ميهست ميسه ايدن فيو عموم مردم شر ديودرد مشترك را با جورج فل ني، ا"مينفس بكش ميتوان

از  ياصفهان، جمع يدانشگاه علوم پزشك انيدانشگاه اصفهان، دانشجو شرويپ انيتشكل مستقل دانشجو يبه امضا هيانيب نيا
مشهد  يدانشگاهها انياز دانشجو يدانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان و جمع انيهنر تهران، دانشجو يدانشگاهها انيدانشجو

نقاشان البرز  يكايهر سقز، سندش ياز كارگران و فعاالن كارگر يجمع ار،كارگران برق و فلزك ياست و انجمن صنف دهيرس
  كرده اند. تياز آن حما رانيو اتحاد بازنشستگان ا

   
  آزمون جامع شدند  قيدانشگاه آزاد خواستار تعو يدكتر يدانشجو ١٥٠٠

 يبه محمدمهد يدانشگاه آزاد در نامه ا يدكتر يدانشجو١٥٠٠از  شيب 
حفظ سالمت  بر ضرورت ديدانشگاه، ضمن تاك نيا سيير ،يطهرانچ
 ياز دانشگاهها و حت يدرخواست كردند دانشگاه آزاد همانند برخ انيدانشجو
 دهكر نيگزيدانشگاه آزاد كه آزمون جامع را لغو و معدل نمرات را جا هيعلوم پا

  . ندازدياند، آزمون را به عقب ب
 كرونا در همه انيابتال و قربان ينامه با اشاره به آمار باال نياز ا يقسمت در

قرمز و هشدار  تيدر وضع ياز استانها ديشركت در آزمون جامع با ياز دوستان ما برا ياريبس"كشور آمده است:  ياستانها
جبران  رقابليآن قطعا غ متعاقبكه عواقب  يدامن زدن به چرخه انتقال كرونا؛ موضوع يعني نيتهران شوند و ا يراه

و  انيدانشجو انينفر آلوده باشد و كرونا در م كيدرصد،  كيبا احتمال  ناكرده تنها ياگر خدا طيشرا نيخواهد بود. در ا
كشور و داغدار  يعلم يها هيسرما يابتال و جان باختن احتمال يها نهيمنتشر شود، هز يواحد دانشگاه كيدكترا  دياسات

  "است؟ يكسان ايها برعهده چه كس  هشدن خانواد
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انتقال  سكياگر داشته باشند، ر ايمسافر ندارند  رشيو مهمانسراها پذكه هتلها  يطيدر شرا"پرسند:  يم انيدانشجو
  "كنند؟ داياسكان پ ديچگونه و كجا با انيگروه از دانشجو نيباالست، ا اريبس يماريب

  
  موثق در بازداشت اطالعات سپاه است نيرامت
 يتيماموران امن ياز سو ريت ١٤روز شنبه  ،ييموثق، فعال دانشجو نيرامت

منتقل شد.  يخود در تهران بازداشت و به مكان نامعلوم يدر منزل پدر
او با خانواده  ياند در تماس تلفنگفته  ييفعال دانشجو نيبه ا كيمنابع نزد

 شماره تلفن متوجه شده شيخانواده موثق از پ ر،يت ١٥ كشنبهياش در روز 
 نيبه بازداشتگاه ا اند كه او توسط ماموران سازمان اطالعات سپاه بازداشت و

  منتقل شده است. نيدر زندان او "الف ٢بند "موسوم به  يتينهاد امن
 نياو يدادسرافرزندشان به  تيوضع يريگيپ يبرا ييفعال دانشجو نيروز پس از بازداشت ا كيموثق  نيرامت خانواده

  اند.كرده  ياطالع يهار باظ نيدر زندان او ياند، اما مسووالن زندان و دادسرا از حضور ومراجعه كرده 
بعد از  زيماه سال گذشته ن ياست كه د ياقتصاد در دانشگاه بهشت يكارشناس يو دانشجو ١٣٧٨موثق، متولد  نيرامت

بازداشت  يمدت يسازمان اطالعات سپاه پاسداران برا يروهاين يدانشگاه، از سو نيدر ا ييتجمع دانشجو كيحضور در 
  شده بود.

  
  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو تجمع

مقابل معاونت  ر،يت ١٥ كشنبهيروز  ،ياصفهان در اعتراض به برنامه آموزش يدانشگاه علوم پزشك انياز دانشجو يجمع
  آموزش تجمع كرده و خواهان حذف ترم شدند.

 وهيو ش يدروس عملمعاونت آموزش دانشگاه نسبت به آموزش  يبرنامگ ياصفهان به ب يدانشگاه علوم پزشك انيدانشجو
  امتحانات اعتراض كردند. يبرگزار

دانشگاه هستند، بارها اعتراض خود را نسبت به  يپزشك وپاتيزيرشته ف ٩٦و  ٩٥ يسالها يكه ورود انيدانشجو ندگانينما
  امتحانات مطرح كرده بودند. يو نحوه برگزار يارائه دروس عمل ينامناسب دانشگاه برا يزير برنامه

  
  اصفهان يدانشگاه علوم پزشك انيشجودان تجمع

دانشگاه  انياز دانشجو يجمع ريت ٢٢ كشنبهي روز
اصفهان با تجمع مقابل ساختمان  يعلوم پزشك

دانشگاه، اعتراض خود را نسبت  نيا يدانشكده پزشك
مسووالن درباره معادل قرار دادن مدت  يبه بدقول

و  ينيالب يآموزش يهاآنها با دوره  يكهايزمان كش
به  يليحصسال ت انيپا يآزمونها يحضور يبرگزار

  گذاشتند. شينما
از  يتعداد"حاضر در تجمع گفت:  انياز دانشجو يكي

) از نترني(اكسترن و ا ينيبال يهادوره  انيدانشجو
كرونا به صورت داوطلبانه در  يماريب وعيش يابتدا

آنها معادل  يكهايبه آنها وعده داده شده بود كه مدت زمان كشبودند و  كيكش يرسان خدمت ياصفهان برا يمارستانهايب
  "محاسبه شود. ينيبال يآموزش يها ورهگذراندن د
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 يدانشجو ١٩٠روز و توسط  ١١٢خرداد به مدت  كميو  يداوطلبانه از دهم اسفند تا س يكهايكش"دانشجو افزود:  نيا
   "ساعت انجام شد. ٣٠٠هزار و  ١٥مرجع كرونا به مدت  يمارستانهايداوطلب در ب

دانشگاه علوم  يآموزش يبر اساس مصوبه شورا"اشاره و گفت:  انيدانشجو يآموزش يهااز خواسته  گريد يكيبه  يو
 يبرگزار شود، اما دانشكده پزشك يرحضوريبه صورت غ ديبا يدروس نظر يليسال تحص انيپا ياصفهان، آزمونها يپزشك

 نيا تيكند. ما خواستار رعا يبرگزار م يبه باال به صورت حضور مترم هفت انيدانشجو يابر ژهيآزمونها را به و نيدانشگاه ا
  ".ميمصوبه هست

  
  از دو دانشجو يجمع يريو اعتراف گ ييبازجو

تهران  فيشر يدانشگاه صنعت يدو دانشجو ،يونسي يو عل يمراد نيرحسيماه از بازداشت ام ٣از  شياز گذشت ب پس
 ان،يدو دانشجو كه با بازجو نيدانشگاه با حضور ا نيبه درخواست ا ياجلسه  ريت ٢٣روز دوشنبه  ،يتيامن يتوسط نهادها

و اعتراف  يينشست كه به جلسه بازجو نيبرگزار شد. در ا ند،شد يم يهمراه يتيو امن ييقضا يشكنجه گران و مقامها
و چند  ياز استادان حكومت يشد، شمار ليتبد ياجبار يريگ

  شركت داشتند.  زيو پرونده ساز ن يجيل بستشك
 نيدر ا "فيدانشگاه شر انيدانشجو يانجمن اسالم"نوشته  به

 يانجمن اسالم"از  يندگانيجلسه حدود سه ساعته نما
، "يجامعه اسالم"، "مستقل يانجمن اسالم"، "انيدانشجو

دانشگاه،  سهيير اتيه ياز اعضا يكي، "يصنف يو شورا جيبس"
و دانشكده  كيزيدانشكده ف يعلم اتيه يضانفر از اع كي
  حضور داشتند.  "نخبگان يمل اديبن"از  يندگينفر به نما كيو  وتريامپك

شود كه به نوشته انجمن  يداده م شينما يونسيو  يمراد "يخرابكار"از  يلميخالل جلسه به عنوان مدرك اتهامات ف در
 ايو  دييتا لمهايدرباره ف زين يونسيو  يمراد"و  "خص نبودچهره اشخاص مش لم،يف نيدر ا" فيدانشگاه شر ياسالم
  ."نكردند يبيتكذ
 "دهد حيتوض لمهايدرباره ف"خواهد تا  يم يونسي ياز عل ت،يامن يسرپرست دادسرا ،يناصر نياز جلسه ام گريبخش د در

 يكند و دانشجو يم "اصرار"ا مجدد ييمقام قضا نياما ا "كار نداشت نيبه ا يليبود، تماهمانطور كه گفته  يعل"اما 
  گذارد. ياعتراف كردن تحت فشار م يبرا انيمسووالن دانشگاه و دانشجو هيشده را در مقابل بق ريدستگ

مدتهاست كه درخواست "جلسه نداشته و  نيدر ا "به حضور ياعالقه "كه  ديگو يجلسه م نياز ا يدر بخش يونسي يعل
  ."ه بروم و دفاع كنمباشم و به دادگاداشته  ليدارم وك

ما با دو دانشجو "گفته است:  زيدر جلسه حضور داشته ن "مستقل يانجمن اسالم"از  يندگيكه به نما گريد يدانشجو كي
  ".ميپاسخ مناسب به آنها ده ديكه با ميسازمان جالد آدمكش طرف هست كي. با ميستيطرف ن

  
  اصفهان يدانشكده دندانپزشك انيدانشجو تجمع
امتحانات در  يحضور يدر اعتراض به برگزار ريت ٢٧ نهياصفهان در روز آد يدانشكده دندانپزشك انيدانشجواز  يگروه
  كرونا تجمع كردند. روسيو يريهمه گ طيشرا

  
 آزاد هيزمانه، تابناك، اتحاد ويراد وز،يسكانيا لنا،يباشگاه خبرنگاران جوان، ا رنا،يآنا، ا ران،يا اني(منابع: خبرنامه دانشجو

  ) يس يب يب ران،يكارگران ا
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  )٩٩ ريسالمت (ت كارورزان
  

  كرونا روسيروز به روز جانباختگان و شيافزا
از آن  ييناچارند به گوشه ها يشگيهم يبا وجود پنهانكار ميكه كارگزاران رژ افتهيكرونا چنان وسعت  روسيو يريگ همه

ساعت گذشته را  ٢٤مهندسي شده خود شمار قربانيان در  وزارت بهداشت در آمار ر،يت ٣١اعتراف كنند. روز سه شنبه 
  ماه گذشته است. ٥كرد كه باالترين ارقام در  المنفر اع ٣٥٨٩نفر و بيماران با وضعيت وخيم را  ٢٢٩

شهر ايران را بيش از  ٣٤٧آمار جانباختگان كرونا در  ران،يمقاومت به نقل از سازمان مجاهدين خلق ا يمل يشورا رخانهيدب
  نفر اعالم كرد. ٢٠٠هزار و  ٧٤

البرز،  ،يخراسان رضو ،يو غرب يشرق جانيمازندران، فارس، آذربا ياستانها«وزارت بهداشت اعالم كرد كه:  سخنگوي
تهران، اصفهان، بوشهر، هرمزگان،  يقرمز قرار دارند. استانها تيدر وضع الميخوزستان، لرستان، گلستان، كرمان، زنجان و ا

احمد  ريو بو هيلويو كهگ ليو بلوچستان، اردب ستانيسمنان، س ،يجنوب نهمدان، خراسا ،يخراسان شمال ،يمركز ن،يقزو
  )ريت ٣١ سناي(ا» هشدار قرار دارند. تيهم در وضع

 ريت ٤در برنامه روز چهارشنبه  يس يب يكرونا، ب روسياز و يدر مورد تلفات انسان ميرژ ييو دروغگو يپنهانكار رامونيپ
در زمستان  رانيكرونا در ا روسيدهد كه شمار جانباختگان بر اثر ابتال به و ينشان م يس يب يب قاتيتحق«كه: اعالم كرد 
  »باشد. يرسمتواند تا پنج برابر آمار  يگذشته م

  
  رماهيدر ت ياز كادر درمان يتعداد جانباختن

 ،يوسفي ديچشم آفتاب و دكتر فر يز جراحو مرك جانيآذربا مارستانيدر ب يهوشيپزشگ متخصص ب زاده،يعل ديوح دكتر
  كرونا جانباختند. روسيدر تهران به خاطر آلوده شده به و ينيمتخصص كوش و حلق و ب

پرستارشاغل  تيحما ديزاده دندان پزشك و فر ينليمحبوب ز ر،يت ٢٩ كشنبهي روز
 ١٩ ديكوو يرمايشهرستان الرستان در استان فارس بر اثر ابتال به ب يدر مراكز درمان
شهرستان الرستان  به  يو درمان يدرصد كادر بهداشت ٥٠از  شيجان باختند. ب

كار را  ،ييكرونا مارانيو هجوم ب مفرط يمبتال شده اند و خستگ ١٩ ديكوو يماريب
  شهرستان سخت كرده است. نيا يكاركنان مراكز درمان يبرا

 يمحمد مارستانيب يولوژيساله، پرسنل راد ٣٧ ان،يسعادت سجاد نيهمچن
  هاجر شهركرد بر اثر ابتال به كرونا جانباختند. مارستانياز پرسنل ب يصانع يبندرعباس و عل

كل  سيرئ يگيب رزايمحمد م ر،يت ٢٥روز چهارشنبه  گريد يداديرو در
به  مارستانهايهزار نفر از پرستاران در ب ٩گفت  يسازمان نظام پرستار

  اند.كرونا مبتال شده 
پزشك هم جانشان را  ١٤٠هم اعالم كرده كه  ينظام پزشك مانساز

  از دست دادند. يماريب نيدر اثر ابتال به ا
  

  فوتسال  يمل ميت يكادر پزشك اعتصاب
ساله در  كياعتراض به عدم پرداخت مطالبات  يفوتسال اعالم كردند؛ برا يمل ميت يكادر پزشك ر،يت ٤چهارشنبه  روز
 يمهايت ريسا يشده كه در حال حاضر كادر پزشك جاديا يمشكل در حال نينخواهند كرد. ا شركت يمل ميت نيا ياردو

 يفوتبال دچار مشكل جد ونيفدراس رنديبگ يمشابه ا ميصمهستند و اگر ت يمسائل و مشكالت مال نيهم ريهم درگ يمل
  خواهد شد.
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   النيگ يپرستاران شركت تجمع
مقابل ساختمان  ر،يت ٩روز دوشنبه  گريد يبار يروزه برا ٨٩ يبه قراردادهادر ادامه اعتراض  النيگ يشركت پرستاران

  پرستار رشت تجمع كردند. ابانيواقع در خ النيدانشگاه گ استير
 مارستانها،يدر ب يپرستار يرويبا توجه به كمبود ن النيكرونا در گ يريحاضر در تجمع گفتند: همزمان با همه گ پرستاران

در  يداوطلب پرستار يروهايخواستار حضور ن يفراخوان يط يطرف دانشگاه علوم پزشكسالمت از  يشركت آوا
روزه با  ٨٩قرارداد  ياز آن استقبال كردند. دانشگاه علوم پزشك يطيبا شرا يالنيشد كه پرستاران گ النيگ يمارستانهايب

 يروهايمطرح كرد با عنوان ن يگريرارداد ددانشگاه ق تيپرستاران را مطرح كرد كه مورد قبول پرستاران قرار نگرفت.در نها
نفر از  ٥٥٠از  شيقرارداد ب نياز طرح ا پس بار مورد قبول پرستاران واقع شد. نيكه ا يدولت يايبا همه مزا يشركت

ماه كه  ٤شدند. حال بعد از گذشت حدود  يمستقر و مشغول به خدمت رسان النيگ يمارستانهايپرستاران بالفاصله در ب
با نقض  يدر آمده است، دانشگاه علوم پزشك يبه حالت مناسب بايكرده و تقر دايدر استان بهبود پ ييكرونا مارانيب تيوضع

  كند. يرا مطرح م يدولت يايروزه بدون مزا ٨٩خود از انعقاد قرارداد با پرستاران امتناع كرده و تنها قرار داد  يها دهوع
  

  مشهد يپرستاران دانشگاه علوم پزشك تجمع
اعتراض  يبرا ر،يت ١١مشهد در روز چهارشنبه  يدانشگاه علوم پزشك پرستاران

در پرداخت مطالبات  ضيتبع رو،يكمبود ن ليبه دل يسخت و فشار كار طيبه شرا
كالنشهر مشهد تجمع  يدادگستريو به موقع پرداخت نشدن حقوق، مقابل ب

مقابله با  يدر روزهافشار كار  شيو افزا يكمبود كادر پرستار جبران كردند.
ها روز كردن كارانه به  ،ينيبا بال يستاد يروهاين انيم ضيرفع تبع ،يبا پرستار يپزشك يگروهها نيب ضيكرونا، رفع تبع

پرستاران  يمشكالت شغل نيتر ازجمله مهم ژهيالعاده وفوق  يپرداخت شد) و برقرار ٩٨سال  نيكارانه فرود ني(آخر
بردند و  ورشيبا خشونت به معترضان  ياسالم يسركوبگر جمهور يروهايمشهد است. ن يپزشك مرتبط با دانشگاه علوم

  بازتاب داشت. عيبه طور وس ياجتماع يتجمع، در شبكه ها نياز پرستاران در ا يكيبا  سيزد و خورد ماموران پل يويديو
  
  انفجار آماده يِفرسوده بمب ساعت يمارستانهايب

كه به  ريت ١٠در شامگاه سه شنبه » مهر نايس« كينيدر كل يوزو آتش س انفجار
رخ داد كه  يدر ساختمان د،يانجام ،ياز كادر درمان ينفر، شامل تعداد ١٩جانباختن 

زدند و  ديآن كل يمسكون يرا بدون توجه به كاربر مارستانيتوسعه ب يمتعلق به كسان
 يتوجه نكردند؛ حت ژنياكس يكپسولها رهيذخبرق و نحوه  يكش ميبه ضوابط س يحت

 نيرا به مدل خود رفع و رجوع كردند تا امروز شاهد ا يتذكر سازمان آتش نشان
و  مارستانهايب رانهيگ سخت يساز منيهمواره بر ا ،يشهر ي. در مهندسميفاجعه باش

اما در  دشو يم ديتاك ،يعيو به دور از هرگونه مخاطره طب منيا يتوسعه آنها در مكان
 يكننده دارد را بر روهزار مراجعه ٦هزار پرسنل و روزانه حدود  ٣كشور كه بالغ بر  يمارستانهايب نيتراز مهم  يكي رانيا

  سال عمر دارند. ٥٠ يكه باال ديد ييمارستانهايدر كنار انبوه ب ديرا با نيسازند؛ ا يگسل م
اند؛ شده  ليو فرسوده تشك يميساختمان قد نيچند و از افتهيتوسعه  يچندهكتار نيزم ايباغ  كيدر  مارستانهايب نيا

 نيكه ا ستين راهيرا دارند. پرب ييهايژگيو نيدولت است، چن اريآنها در اخت تيكه مالك تختيپا يمارستانهايب نيترمعروف
اقع، در آنها وجود دارد. در و بيكه هر آن امكان تخر ميكن هيتشب نشده، يخنث يفرسوده را به بمبها يمارستانهايب

  كنند. يم دايبه امداد پ ازيامدادرسان باشند خود ن ديكه در هنگام بحران با ييمكانها
  
  بگو نه ) ،يس يب يب وز،يشهرآرا ن سنا،يا لنا،ي(منابع: ا 
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  فراموش شده يادداشتهاي
  كار كودكان

  نهيآد ديام
به عنوانِ  ز،يقابلِ شهود و شنود است؛ و خانواده ن ،يقيموجود بر عالمِ حق واناتِياز ح ينوع رِيانسان، در مصدر و ضم تِيّهو

 تيبر وضع يو متك يمبن ،يجار يِ مقوله نيو شناخته شده؛ و الزاماٌدر ا فيتعر ،يواحد از عمومِ جهان و نظامِ اجتماع كي
: كه با گردديق ماز افراد اطال يخانوار به گروه يِقرار خواهد گرفت: هسته  يبحث و بررس انسانْ محور، موردِ  تِ يو موقع

 يِ مشترك، وابستگ يِمكان ستِيز ي... و حت يجنس يِ زهيخاص در غر لِيتما اي... و  يخون و همْ ينَسَب قياز طر گريكدي
 وسته،يپهناور و به هم پ ستمِيس نيدر هر جُز از ا ختالفهرگونه اختالل و ا نيدارند؛ پس بنابرا ميو ارتباطِ مستق كينزد

در اركانِ آن اجتماع  يرا) دچارِ مشكل قرار داده و باعثِ معضالتِ اساس يانسان يِجامعه  يعني( يسراسر يِ كُلِ مجموعه 
 يِ طهيو همانا ح ،ياز اقشارِ بشر ژهيو يكنكاش در سطح ،يواكاو نيدر ا نيخواهد شد؛ كه البته! منظورِ مشخص و مع

  (كودكانِ كار) است.  ريپذبْ ياطفالِ آس
: كه كودكان سمينو ي: و قاطعانه ممينما يشمارم؛ و صادقانه عرض م يم متيدا به ساكن، فرصت را غنمقدمه و ابت در

  .ديشود؛ الجرم خلسه و خاكستر و خصم، خواهند روئ دهيبرخاكِ تَفته، بذِر مسموم پاش ياَند! وقت نيآب و ذاتِ زم يِ آبرو
نماها  انسانْ يِ و فرهنگ ياسيس جاناتِيارضاءِ ه يبرا يگاهافتْيض ايمعما ... و  ايكودكانِ كار، افسون و افسانه ...  يآر
 ييهستند كه توسطِ ارتجاعِ بورژوا ينيبلور يِو قامتِ بُرجها ليبلكه آنان، محصولِ انباشتِ ثروت و قدرت در ق ستند؛ين

را)  ايروْكاسته (اصطالحاً پرولتارف يِو طبقه شوند؛يم تيهدا ،يو شبهْ خصوص يحكومت عِي طور صنا ْ ني) و هميدارهي(سرما
  برند. يريم غمايو به  بلعنديو كار، م هيسرما ندِيدر فرآ
 يِ بردارحقوقِ بشر، كارِ كودك بهره  نِيبر مَبنا و مواز زيو ن ،يو عناصرِ مندرج در جامعهْ شناس يمنابعِ  روانكاو طبقِ

كه  افته،يانجامْ  يِلهايود. ضمناً با نگرش به پژوهشها و تحلش يمحسوب م ندهينامطلوب و نامشروعِ نسلِ حاضر از آلِ آ
 اضتِير نيتوان به مَنشأ ا يباشد: م يكار م يِ روهاين يِ اعتراض يِو حركتها يمدن يِبشهادر جن يبرگرفته از مطالعاتِ محور

 راتِ ياز تأث يكيشده،  ادْي يِأخذهام نيبُرد؛ كه متأسفانه با توجه به هم ياَش بر كودكانِ كار پِ  ليتحم يِمضاعف، و نحوه 
است: كودكانِ كار با  كسانيو  ريعدالتِ فراگ جادِ يبحران در ا زيو ن ،يدانشِ بشر  يِمُخَربِ كار كودك، عدمِ رشد و توسعه 

كارخانجات، كارگاهها و  ن،يو روستا نِش يو چهار ْراهها، مناطقِ كشاورز ابانهايخ لِيتفاوت در اكثرِ نقاطِ جهان از قب ياندك
و  عيوس يشوند؛ و حضور ي... مشاهده م گرياماكنِ د رِيها، و سا هيها و حاشساخت و ساز در گوشه و كنارِ شهرها و جاده 

  برجسته دارند. 
مهم و  يموضوعِ كودكانِ كار، به فهرست يعنيمذكور و مطروحه،  يِ در صورتْ مساله  يينما بهتر و سادهْ  حِيتشر يِبرا اكنون

  كنم: يم يحيمختصر و تلو يااست؛ اشاره  ريپذ بْ يقشر از كودكانِ آس نيوار كه در مقارن با ا نشْيگز
  درونزا در خانواده: يِها يناهَنجار -١

  ها است.خانواده  گونهنياعضاء ا نِيدر ب يو رواجِ تبهكار ،يكارينرخِ ب ن،يطالقِ والد اي ادياعت ت،يجمع ادِ يشاملِ ازد كه
  :يفرهنگ يِو فقدانِ اُسلوبها يآگاه فقرِ  -٢

  .شوديم يآزار و خسارتِ معنو تاًيونها ،يخشونتِ كالم ،ينژاد ضِيمثلِ تبع يمنجر به موارد كه
  :يو جسمان يمعضالتِ بهداشت -٣

 حِ يتفر مسكنِ مناسب، مسافرتِ ساالنه، و ،يسالم و كاف يِ هيكودكان، همچون تغذ يِبه رشد و سالمتِ همهْ جانبه  مربوط
  است.  نيو اوقاتِ فراغت در حضورِ والد يكاف
  :يروان تِيو سَلبِ امن يعوارضِ عاطف -٤

نوع كودكان است؛ لذا با مراجعه به گزارشاتِ  نيا نِيب يآزار گرْيد يو حت ،يبروزِ خودْآزار ايو  ،يخودكش ي دهيباعثِ ا كه
 اتِ يو تجرب رْگذاريتأث طِيشرا زيكننده از كودكانِ كار، ون تْيحما يِو انجمنها يو دانشگاه يمدن يِگوناگون از فعاالن حوزه 

  كرد. دايدست پ يبيآمار و رقمِ تقر كيبه  توانيموجود در جامعه، م
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  كارانه: تْيو رفتارِ جنا زيآم پندارِ خشونتْ  -٥
(كودكانِ كار)  ابانيسال نسبت به اطفالِ خ افرادِ بزرگْ  نيترو پلشتْ  نيدْتريها، توسطِ پل نهيها و زم زهيانگ نيا اغلبِ

 يِهابچه  يعنيافراد ( نيواكنشها از طرفِ خودِ ا نيا ز،يگردد؛ اما گه گاه ن يم يتجاوزِ جنس اياعمال شده و منجر به قتل 
 كيبعضاٌ فوت ِ  و ديشد ِيري بچگانه، با درگ ِينوع مشاجره ها نينَحو كه : ا نيبه ا رد؛يپذ يم جامان گريكديكار) نسبت به 

به بازداشت و سَِپس  س،يپل ِيروهاين ِيو عضالن مِ يبا دخالتِ مستق تيو در نها افته؛يدعوا، آغاز  نِينفر از طرف نيچند اي
در حدود و  شتريب ،ياست! كه در موردِ تعرضِ جنس ديالزم به ق البتهشود؛ و  يمحاكمه و مجازات (زندان و اعدام ) خَتم م

  است.  يواالتر تِيكند و حائذِ اهم يصدق م ياباني خُردسال ِ خ ِدختران يِجرگه 
 يِارتكابِ جُرم از طرفِ اعضاء خانواده  يگاه يو سَفّاكْ صفت ... و حت گانهياشخاصِ ب يِ مُجرمانه از سو يِسوء استفاده  -٦

  مربوطه:
غفال و معتاد نمودنِ خُردساالن و نوجوانان از ا يحاك افته،يانجامْ  يِ و تفحصها قاتيخصوص با توجه به تحق نيدر ا كه

بالعوض در جهتِ فروش و  يِو سودجوئ يبردارو استعمالِ انواعِ موادِ مخدر، و سِپَس بهره ي(كودكانِ كار) به مشروباتِ الكل
 مينما انيب ختهيرهو ف هيپروا به حضور ِ مخاطبان ِ گرانما ي! صراحتاٌ و بديو با ديمواردِ فوق و ذكر شده است؛ اما با عِ يتوز

توان به انواعِ مشاغل ِ  يكار، م يِ رويو ن هيدر امتدادِ به تاراج رفتنِ سرما يكيالكتيو د شيژرفْ اَند دگاهِيد كيكه: با 
من از اشكالِ  يبُرد؛ آر يكودكان ِكار، پِ يِاشكِ چشمها ششِدر پو ييايماف يِمَخوف و باندها ادانِ يّش نيكاذب...و همچن

) سخن يگر ي(به سَبك تَكد كيستماتياز آنان به صورتِ س يبهره كِش زيو ن ياز كودكْ آزار يمُنزجرْكننده تر مُتنوع تر و
 ،يشهروندانِ جهان در سطوحِ مختلف و متفاوتِ جوامعِ بشر تِيبه مَضمونِ ماجرا، اكثر بي: كه به مَراتب، و قَرميگو يم

و  ياز نوزادان و خُردساالنِ مَعلول (ذهن ي ابزار ِ ياره و سوء استفاده : اجليمشاهده و رَصد نموده اَند؛ به عنوان ِ تمث
و تَشّكلْ  يمخف يصَالح، با مُبادرت ِ افراد يذ يِ پژوهش ِارگانها نيو همچن يو محور يداني) كه بَنا بر مطالعاتِ ميجسم

و  جاديكوچكْ سال و بزرگْ سال ؛ ا نِايمُتكد يِسازماندِه يِدر راستا دهيچيكامالٌ پ ييو اجزا يحرفه ا ياختارس افته،ي
  احداث شده است.

در موردِ اطفالِ دختر؛ كه مشغول به  يكودكْ همسر يعنيكار:  يِ ها بچه اسِيازدواجِ نابه هنگام در مق رِيرُشد و تكث -٧
  اِمرارِ معاش هستند:

كه  افتيتوان در يم ،ير در جوامعِ بشرمستم يِاز نمودارِ تجربه و بحرانها ني! از قرائن و مجموعهْ حوادث و همچنشكيب
و  يبوم يِسنتها لِ ياز قب يدر سطح ِ كودكانِ كار) در قواعد ي(مشخصاً كودكْ همسر ينوع استثمارِ انسان نيمنشأ و رواجِ ا

 يِ بعد يِهاها قرار دارد؛ كه در مباحث و گفتارخانواده  يِاجتماع ادِ يدر بن ياجبارِ مال زي) و نيهمان خالء فرهنگ اي( يقوم
  فرمود. ديارائه خواهد شد... و مالحظه خواه اَشيليَمدِنظر، شرِح مضاعف و تكم يِمقاله  نيا

 يِ لمهايف دِيتول يِ هايترِ كُمپان عْ يهرچه وس يِ طرهيو س يجنس يِكشها (كودكانِ كار) در جهتِ بهرهقاچاقِ بذرها و دانه  - ٨
بازانِ و كابوسْ نشانِ جهان: همانا شعبدهْ  شهيپحاكمانِ ستمْ  يِاسيو س ياقتصاد يِاارهيبر مع يتحوالت رِيپورن وابسته به س

  :سميالياستعمار و امپر
زنانِ  يبر دختران و حت يطلبدارِ توسعهْ  شهْيو ر يطوالن يِ! سابقه ديو با ديآشكار و مُبرهن است؛ كه با ،يفرض چيه بدونِ

آورِ مردانِ و شرمْ  حانهيوق ييِ عَهدِ كُهن آغاز و جست و جو كرد (تسلط و سودْجو همسر و فرزند را، از قُرون و يِدارا
 يِچونان توانِ جسمان يزنانه) به خاطرِ مسائل مِي... و تسل تي... تبع اديجنسِ مؤنث (همان انق اًو قبائل بر اصطالح نيغارْنش

 يِ برا يجانب تِي... و امن ييموادِ غذا رِيسا يِ هي... ته يمحصوالتِ كشاورز يِآورمردان كه منجر به شكار ... كاشت و جمع 
مرسوم در دورانِ مختلف و متفاوت كه افراد و  يِ: همچون جنگهاگريد يمصائب اياماكن و ساكنانِ آن زمان بوده است؛ و 

 يِ روين رِيبه تصرف و تسخ ،زيشان، دختران و زنانِ آنان ن يِهاييمغلوب، ضمن ِ به غارت رفتنِ اموال و دارا يِاقوام و ملتها
 دهيو آنگاه با ا ده،يدر اكثرِ مللِ جهان رس يدار برده يِ مُشمئزْ كننده و دَدمنشانه خِيآمد؛ و ... و سپس به تار يغالب در م

بته الزم به بانوانِ معاصر. آشنا و آگاه شد؛ ال يِ مردان بر طبقه  يِجنس ييِ جوسلطهْ  نيا نِيو نو ديها و ابعاد و اشكالِ جد
ها  حوزه ني) و همچنسمينيمتالشها و اقداماتِ مؤثرِ فعاالن و مدافعانِ حقوقِ زنان (كُنشگرانِ فِ يِذكر است! اگرچه با همه 
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تجارت و اسارتِ دختران و زنانِ  ده،يكودكِ كار (در خصوصِ نوجوانانِ دختر) كه باعث گرد انِيحام زي: و نگريد يِ و نهادها
و شناخته شود؛ اما باز هم! به  يمعرف ،يالملل نيو ب افتهيسازمانْ  مِيجرا قِياز مصاد يكيبه عنوانِ  ،يمعِ بشردر جوا يقربان

بانوان به  يِو مستقلِ امورِ اجتماع يمدن يِ انجمنها يِ (كه از سو ،يا ندهيفزا نِيانگيگسترده و م زانِ يصورتِ مُكرر، و با م
 رِيو سا تهايو سا دياز جَرا يشبانهْ روز: در بعض يآر م؛يكنيرا مشاهده و رصد م يهاندردِ مشتركِ ج نياست) ا دهيرس دييتأ

كه كاسبانِ قدرت و دلّاالنِ ثروت  مينيب يو م ميشنو يو م ميخوان ي... م رهيو غ يمجاز يِدر فضاها افتهياخبارِ انتشارْ 
و ضَرب و شَتم و سرقت، دختران و زنانِ  ديبا تهد يو حت ،يو تهپوچ  يِهاو وعده  بيانسان) چگونه با ابرازِ فر انِي(قاچاقْ چ

كِشانده، و با سَلبِ  يسقوط و ابتذالِ بشر يِ ) به عرصه يطبقات يِ تصادو تضادِ اق ياسيس ضِيتبع ثِ يتحتِ فشار را (از ح
 دياز ابزارِكار و تول يفيبَدَل به ط ها (كودكانِ كار: اطفالِ دختر را)بذرها و دانه  نيشان، ا يِو كرامتِ عموم يخصوص تِيامن
،  ابانيخ يِمغموم و مشغول به كار در مَهلكه  شهيدخترانِ هم ني...اگريفقرو فحشا) به عبارتِ د يِ (همانا رابطه  ندينما يم

ند؛ و شو يخانه ها، حركت و سوق داده م يْو روسپ يصِنفِ بَردگانِ جنس يِبه سو ،يالتيآگاهانه و كامالٌ تشك ينديدر فرآ
و  دهيپالس نونهالِ  كي يِهاروان و جسمِ شان! آنان را همچون تكهْ پاره  بِ ي: بعد از مصادره و مصرف و تخرعتاٌيو طب ناٌ يقي

  سازند. يم رانيرها و ح ؛يتَناهيَكائناتِ ال نيپژمرده، در فطرِت مرموز و دهشتْ ناكِ ا
  موسوم به جهانِ سوم:  يِ ملتهاكشورها ... خصوصاً  يِنواقص و تناقضات در قانونِ اساس -٩
رفعِ  يبرا ييو اجرا يمدن حِيعدمِ لوا نيشده، و همچن بْ يتصو يِطرحها اتِيّو جزئ اتيّنقاطِ ضعف و نكاتِ نارسا در كل يعني

و تبصره ها  تر: سراسرْ ماده قيتر و دقساده  يريبه تعب ايو  يبشر يِخاص از جامعه  يِطبقه  نيا يِتهايو محروم هايدشوار
حاكمان و دولتها، كه با منافع و حقوقِ  يِشده  تْ يصالح نِييتع زيو ن يليمنتخب و تحم ندگانِيانم يِ مُصوبه از سو يِها

  دارند.  رتيمُغا ؛يدستِ جوامعِ انسان يْته يِطبقه  يِشهروند
گونه  نياز ا يمُناسبات ايدر كشورها، و  يمهاجرت بر اثرِ جنگِ داخل مثلِ :ينيب شْيپ رقابلِيو غ نياديمشكالتِ بن -١٠

  و خودْ خواسته) زيانگغمْ نِيو تمك ديتبع يشود (نوع يها ختم مخانواده  يِاتفاقات؛ كه در هر صورت به كوچِ اجبار
 يابه نكته  تقابلِ با كودكانِ كار هستند؛ اي رامونيكه در پ ييدادهايو فراتر با رو شتريب ييِو آشنا ي... اما بَنابر دركِ كاف

  : پردازميم ترقيعم يو مضمون ياساس
و عناصرِ  يمنابعِ مال رِ يها و كارگاهها، با تصرف بر وسائلِ كار و تسخمؤسساتِ كار و صاحبانِ مشاغل در كارخانه  مالكانِ

لُكنتِ  يسو نوع كيكاذب و ظالمانه، از  ندِيفرآ نيو ا شوند؛يو متوسطِ جامعه م فيموجبِ استثمارِ اقشارِ ضع ،ياسيس
است! و از  يتيارباب و رع يِاختناق و مغلوبه  يِكند؛ كه همانا رابطه  يم جاديجهان ا رِسراس يِرا در نظامِ اقتصاد يفرهنگ

 دهي...) گرد گرانيزحمتْكشِ خلقها (كارگران و دهقانان و د يِهااز توده  يانسان رِ يمضاعف و غ يِ كِش: باعثِ بهره گريد يجانب
 داريرا پد يجهان يِ ستهاياليدارانِ خُرد و كوچك، و مُناسباتِ كالنِ امپر هيترِ سرماماجرا، نفوذِ هرچه تمامْ  نيا تِير نهاو د

 يم ايها و جامعه مُه در خانواده نياديبن يِگُسستِ ارزشها و ساختارها نيو همچن ،يشكافِ طبقات جتاًيسازد؛ كه نت يم
در  يقحط دِيرنج و بازتول افتِيباز يِبه معنا ،ياردو چرخه از استبداد و برده  زانيم نيتر : ا قيدق تر وشود؛ به عبارتِ ساده 

جهان، به  خِياستثمار و استعمار) كه بارها و بارها در گذر از تار وغِ ي يعنياست ( يجوامعِ بشر نِييبه پا انهيم يِها هيال
 يِپُروسه  نياز هم ينيوكودكانِ كار، طرحِ ن يِ دهيكه پد م؛يا جربه كردهو ت ميامختلف و متفاوت، شاهداَش بوده  ياشكال

  تر خواهم پرداخت: فراخ ْ  يريبه تفس ليناعادالنه و نامبارك است؛ و در قسمتِ ذ
و  نيتر يْ وماند و در مقابلِ بد ياَش باز م پرورشِ افرادِ تحِت تكلف تِ يريو مد يمال يِكه سرپرستِ خانواده از اداره  يهنگام

 يِ ازهاين نياِمرارِ معاش و تأم يو الزاماً، كودكان برا عتاًيگردد: طب يم صاليو است أسيشان دچارِ  يِ ها خواسته نيتر يْهيبد
در خانواده  راياست) ز زيآمهولناك و فاجعهْ  يداديرو نيآورند (و ا يپناه م ابانيخ يِ خود و خانوارِشان به عرصه يِضرور

شوند؛ و ثقلِ كالم  يو جوان محسوب م گانيرا يِرويكودكان جزء ن ،يو اقتصاد يفرهنگ يِ افتهيمحروم و توسعهْ ن يِها
گسترِ آموزش،  يْ و مساو گانيرا لِيتحص نيو همچن ،يتيمُنسجمِ ترب ستمِ يس كي! كه هركودكِ شاغل، در فقدانِ نجاستيا

و  ديشده و دائماً موردِ تهد لينظمِ موجود در جامعه تبد هِ يو بزهكار عل يخاط يِ كرهيبه پ ي... و حت ابانيبه كانونِ خ
  . رديگيشِماتتِ بخشِ عَوام و آحادِ ناآگاهِ مردم قرار م زيحاكمه و ن يِنِكوهشِ طبقه 
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 يِحوه ) نييبورژوا ،يستيتاريليم ،يستيوناليناس ،يستيمَآب (شوون كتاتورْيد يِ الزم به ذكر است: كه در حكومتها البته
 يِ هَنجار والگو نيكه مسلماً ا رد؛يپذ يو لومپنْ وار انجام م زيآمكودكانِ كار، عموماً به صورتِ قهرْ يِ دهيعملكردِشان با پد

است! كه  يدار هيسرما يِمَش  ني) برآمده و برساخته از وحدتِ جنون و منشورِ جهل، و همچنحشترُعب و و جادِي(ا يرفتار
عدمِ هرگونه  يعنيراستا ( نيشده است: اما در هم نهيو نهاد تيتثب مها،ينظامها و رژ ليقب نيذاتِ ا به طورِ آشكارا در

 يگاه نكهياشاره كرد: ا زيمُمتاز و مُتما يا هياز زاو يرورموردِ خاص و ض كيبه  دينوجوانانِ مشغول به كار) با يِعدالت برا
 يِ آورو مربوطه، طرحِ جمع  ربطيذ يِ اُرگانها ريسا زيو ن ،يقاماتِ دولتكه به دستورِ مسئوالن و م م،ياوقات شاهدِ آن هست

زده،  هامْيروخدادِ ا نيو هدفِ نهفته در ا قتيحق ي: ولرديپذ يصورت م ابانهايخ يِكودكانِ كار از سطحِ شهرها و كرانه 
برده در مطلبِ فوق، به مفهومِ كمكْ  نامْ  ييِاجرا و ييقصد و مُرادِ رابطان و ضابطانِ قضا راياست! ز زيانگ كامالً واژگون و غمْ 

اَش! در  ليبلكه دل ست؛ين بضاعتيكودكانِ محروم و ب نيا يِاز كارِ اجبار يريجلوگ جهيو در نت شت،يمع يِو ارتقا يرسان
خاطر اعالم و ابالغ  نانِيبا اطم د،يو با دياست و با ابانهايشهرها و خ يِبَزَك كرده  يِجهتِ مُمانعت از مَخدوش شدنِ چهره 

دست  يْ اقشارِ ته هيعل يعلن يِهجوم و مبارزه  يحاكمانِ دولتْ مدار، نوع يِرِانسانيو روشِ غ يرِقانونيواكنشِ غ نيكرد: كه ا
   . شوديم يو تداع يخداوندانِ ثروت و اربابانِ قدرت، تلق يِارتجاع يِهااز شاخصه  يكي... و  دهيو ستمْ د

كودكاِن كار، قائم و قائل به ابراز  يِدهيپد يعنيمسئله  نيكه من به موازاتِ هم شتاز؛يو پ شگاميپ يكوتاه، ول يا! نكتهيراست
 يِ هاو كاوش در شالوده  ،ينگاهِ مستقل و با جست و جو در دورانِ تمدنِ بشر كيبا  توانيم اَش هستم:  فيو توص
 يابه سوژه  است،يفلسفه و مختصاتِ س يِ و اُسلوبها انينگرش در اصولِ اد زيو ن ،يشناسجامعهْ  يِ و شاكله ها يشناسروان ْ 

 يِبشر بر كره  شِيدايو پ ياكنون، كه از همان آغازِ جهانِ هست قطانسانْ نهاد، نه ف يِروين نيبُرد؛ كه ا يمرموز و برجسته پِ
آن در  يياجرا يِبوده، اما نحوه  گريموجوداتِ د رِيو سا شيطلبانه با هم نوعانِ خو يْدچارِ عدمِ دركِ مشترك و تساو ن،يزم

 نيدالئل ارائه شده در ارجاعاتِ فوق و مذكور، هم يِ و بر مبنا جيمتفاوت است؛ كه به تدر ،يتمدنِ بشر خِياَدوارِ گوناگونِ تار
و انحصارْ  يمنزو ياجموعه م زيو ن يدارهيبراساسِ نظامِ سرما يمحور، در ساختار گانهْي يِنهادِ تكْ ساحتانسانْ  تِيماه

انسانها،  يِرونيب و يدرون اقِيس رامونِيو تحول، پ رييتغ نيا يِ است: كه مسلماً عمده افتهيكرده؛ و تكامل  دايطلب، نمودار پ
  . كنديم دايو تبلور پ يشود و تجل يم فيشان تعر يِطيمح ستْيز طِيشرا نيو همچن

ابزارْآالِت  يِمذاهبِ مختلف) اختراعات و ابداعِ وسائل كار، توسعه  لِ يمتعدد (از قب يُِتوتِمها شِ يدايعنوانِ مثال: پ به
 يِنظامها يِ وهيبر ش يفراوان رِيگسترشِ علم و صنعت، تأث تاًيو سبك و نها نيسنگ عِيصنا جادِ ي... ا يو جنگ يكشاورز

صاحبانِ كار و حاكمانِ  يِ شده از سو ديتول ستمِيس آن نكه،يا جهيجهان داشته است؛ نت رِآن در سراس وعِيو ش يدارهيسرما
كار در جامعه، و  يِروهاياغفالِ ن يِسِتَبر و سِتُرگ برا ي) عاملگريكديبا  سميتاريليطبقاتِ بورژوا و م وندِيو پ بياستبداد (ترك

 يانقالب يِ و جنبشها ياسيس يِتشكلها يوحت ،يكارگر يِهاه يو اتحاد كاهايبه سمتِ كنترل و سركوبِ سَند ياَهرم زين
فردْ محور، موجبِ  يِ انهينامطلوبِ استثمارْگرا نِيگونه اَعمالِ نامطبوع و قوان نيگفت: حاصلِ ا دياست؛ كه با عرضِ تأسف با

 ييهاو خواهد بود؛ خانواده  هستبوده و  يدر جوامعِ بشر ياقتصاد يِ هيو فروما فيضع يِهافقر و توحش بر بسترِ خانواده 
و انحصارْطلب قرار  دهيچيپ يشان تحتِ نفوذِ ساختار ِيانسان يِو ارزشها تيهرلحظه رو به فالكت و زوال هستند و هوكه 

 ه،كش جامعاقشارِ فرودست و اذهانِ زحمتْ  نِ يجامعهْ شناسانه در ب يدگاهيپردازشِ روانْكاوانه و د كيگرفته؛ تا آنجا كه! با 
نوع  نيگونه كه: اآشنا شد و در تار و پودِشان مشاهده كرد آن  يشان از زندگ يِ اخشنودو ن يتينارضا زانِ يتوان با م يم

  كنند.  يو چشمْ نوازِ را مالمت و سَرزنش م اليّعالمِ س نيخود نفرتِ روزْ افزودن دارند! و دائماً ا شِيها، از زاخانواده 
 تِياشراف يِاكنونِ جهان و نما يِو مُستمر در اركانِ اقتصادمُستقر  يِ هندسه نيو تكرار است: كه هم ديقابلِ تأك ضمناٌ

دارد؛  يجوامعِ بشر يِ تيو اشكالِ ترب يدر ابعادِ فرهنگ يمفهومِ كاربرد كي) ياسيثروت و قدرتِ س يِرابطه  يعنياَش ( نينو
شود و  يمحسوب م يو ضدِ انسان ينظامِ طبقات نيو كامل از عناصر و منابعِ ا قيدق يا مونهكودكانِ كار، ن يِ دهيكه پد

 يِ  كوشد تا حوزه يم يانتقاد يكردياَش و با رورو، در بضاعتِ مؤلف  شِ يپ يِمقاله  ديكن يهمان طور كه مالحظه م
 يِ شهيپندار و اند زيكرده و ن انيخود ب خاطبانِم يِبرا ،ياسيو س يو فرهنگ يو اقتصاد ياجتماع يِرا در مرزها ضيتبع

 يِدر اكثرِ سطوحِ جامعه  يآگاه شِيرايو ،ينقد و بررس رايو عرضه كند. (ز شنهاديجهان؛ پ يِخلقها يِتر را به همه برابرْ گس
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خواهد  جيو ترو غيتبل ،يبشر يِ دهيپوچ و پوس دِيدر افكار و عقا دِنظريگونه! ضرورتِ تجد نيسازد؛ و ا يرا فراهم م يانسان
آن شعلهْ  مِيكه ترس ف؛يتكل يتفاوتها و سنتْ نگارانِ ب يب لِيبا خِ انيعر يح ... سخنمتروك و مجرو ييسطرها نكيا شد.)

   باداَند: ِ ياهويخوانِ واژگون دره
در بطنِ  يخستگ يِها مغلوب به اجبار؛ همان گهواره زبانانِيم ديشا ايناخوانده ... و  همانانِيم نيتاب ... اكودكانِ ماهْ  نيا ايآ

تجارت  يِ غولْ آسا يِهاو خانه  مْ يعظ يعمارتها نيدر گوشه و كنارِ هم د،يفرشتگانِ با وقار و ناام نيا ايآ ؟ستنديهر انسان ن
و  دانهايو م ابانهاياحوال، به سمتِ خ شانْ يو پر مهيسَرآس دينبا ايَاند؟ و آدرد و فالكت و حسرت نشده  تختِيو تَوهم؛ پا

 يشانيها بر پو كودكْ وار را نوازش كرد: بوسه  بيكمانِ زالل و نج نْيرنگ ني، او با آغوشِ تُردِ سخاوت ديچهارْراهها دو
كولهْ  وسته،يپ وستهْياز نور و صدا گشود: تا پ يا چهيصداقتْ گون، در فِيط نيا در مقابلِ اير يو ب غيدر يشان زد! و ب ِ

  نان و آفتاب و آرامش باشد؟ يِ بارِشان توشه
 و رُستنها و شكوفه عادهايكودكان از تمامِ م نيثمر، سهمِ ا يب يِحاصل و خطابه  ينْ هزار پرسشِ بهزارا يي... گو افسوس

شان، ضرب زبان ِ  رايشود؛ ز يآونگ و آستانه، خالصه م يِدر قابها سيو ابل منيهر اهر يِ ها خواهد بود؛ انگار لهجه و الفبا
 گانهْيكه قتلِ آن  يو زندانهاست؛ لعنت ... لعنت بركسان رهايشان، زنج را كه، مقصد و اصالتِياست؛ ز ميآهنگِ دام و دژخ

شان نمودند و آنان را به تماشا نشستند! و سرانجام، غاصبان و قصابان، فانوسها و قاصدكها را به قربانگاه بردند: ذبح ِ  اياقاق
به خادمانِ مرگ و  نينگفتند (نفر چينكردند: ه اديشعور و شرافت را فر ،شان يِاستخوانها يِخاموش ماندند: هرگز از بُن و نا

  ناطقانِ مسلخ)
و  ريكنم: كه دولتِ تزو انيدانم كه محكم و مصمّم ب يندارد؛ اما الزم و ملزوم م يواضحات ضرورت حِياگرچه توض ضمناً

 يِ و انفاقِ منابعِ مل يلِ عموممشغولِ بخششِ اموا ران؛يو خرافهْ پرورِ مستقر در ا زيتوطئه و دروغ ... حكومتِ توحش و بالخ
عناصرِ مشترك در جامعه را صرفِ مهارِ  يِچپاول و مصادره  نياز هم يقسمت اكاناست! و كم اريكهنْ د نِيسرزم نيا

و سانسور و  ي! ما به ازاء اَش، درماندگجهيو در نت كنديمؤمن به خلق م سندگانِ ينو بيو تخر فيتحر زيو ن ختگانيفره
(خصوصاً اهِل  ريپذ تْيهر انسانِ مسئول يِ فهيوظ نيشود؛ بنابرا يم يو رفاهِ اجتماع يثروتِ همگان نيا نِيگزيغَضَب، جا

آزمونِ محض و محالِ انجمنهاست  يكه، آدم رايهر كودكِ كار باشد ... ز شاوندِياست: كه خو نيقلم) ا مانِيّو الزاماً قَ شهياند
و  انياگر ما مدع يراست بهكنند.  يما را طلب م نِيقي بارِياَند و جو باغ عادگاهيان در مبار يِهاو كودكان (اطفالِ كار) قطره 

! ميندان ايو در ديو خود را از تبارِ جنگل ... و از نسلِ گندم و خورش مينباش يآزاد انِ يواژه و تفكر، كاتبانِ صلح و راو انِ يمتول
اَندوه  الطمِت در …تاول و تاوان  انِيدر م نانيهنگام: ا آن م؛يان تالوت نكنمنهاد را در ذهن و قلبِ  كْيكودكانِ ن نيو اگر ا

را شهادت  قتينابالغِ عاشق، حق يِهاغفلت سپرده خواهند شد و ناگاه! كلمات و گُل پونه  قِيبه دقا ه،يو فاصله و مرث
 زيتلخونِ حادثه، ما ن نيكِشاند و در امتدادِ اخواهند  ييگوما را به بسترِ چالش و مقامِ پاسخْ  ندهيو آ نهيخواهند داد و آ

 ميجهان، در قدْمگاه اعتراف خواه ِيخلقها يِاعتراض يِهنر و كارنامه  مِيو چاپلوسانِ ثبت شده بر تقو انپوش همچون نقابْ
  ماند.  مي! مبهوت و محكوم خواهريشد و ناگز ميخواه خيتار نِيمعصوم و آگاه، شرمگ يِو در حضورِ وجدانها ستاديا

 اهايرؤ تِيرنگها و ابد يِبلكه آنان از حوال ستند؛ين انيو نسلِ برزخ انياز جنسِ خدا باسِرشت،يز تيكودكانِ به غا نيا يآر
اند ... فراموش خاطراتِ مشكوك و مبهمِ ما گُم گشته  يِالالبه  زيفقر و ن يِ ائسهيو  ميكه در لفظِ عق غا،ياند! اما درآمده 
ها را، نثارِ هر  و امواجِ لبخند و انبوهِ ستاره ميبغضِ فرتوت باش نهْيريد نيا يِها، تلنگر و تكاپوجاده  انچون ديائياند: بشده 

 يِهاو با زخم م؛يزياويب الديفتح و مهر و م يِاحساس، ترانه  سِيكنان! بر آن شاخسارِ خزمزمه ْ  ديائيب م؛يكودكِ كار كن
مظهرِ  نيو متنِ ا هايطعمِ دشوار ديتا شا ميفصول را مژده ده يِهاو رازْ دانه  ميببند قانهيرف ثاقِيكار) م يِهاناسور (بچه

 ديائيابرها، سَرشار كند؛ ب اقِيرا، از انتظارِ خاك و اشت يسرودِ انسانِ معاصر شود؛ و آدم نْيپروانهْ پوشِ مقاومت، نخست
و مدام و  ميريكودكانِ كار؛ قرار گ زِيحماسهْ اَنگ انِيحام صفوفِمان، در و راسخ و با هر نوع اعتقاد و اعتماد و اعتبارِ نيراست

و  چهيدر يِ ايجغراف ت،يجهان و رسالتِ بشر رِيكه، تقد رايز م؛يگوشها، بدل ساز رِيچشمها و تفس رِ يمدام، آنان را به تصو
  .ميابيدروازه است... كودكانِ كار را در

  



 39

  اشک         
  مرجان                                                   

  كه هنوز يزمان تا
  در چشم زند حلقه اشك

  شكند يدل م و
  دارد يمعن يزندگ
  ام، جان دارم زنده
  است تيبرهان وجود روح انسان اشك

  ترسم... يچشمان ترم م يمن از خشك و
  آن روز مباد آه
  من از ناله مظلوم، نلرزم بر خود كه
  ببندم چشم و
  طفل كيغربت  بر

  عطوفت دارد ديام كه
  جوشد ياست كه از چشمه دل م يشعر اشك،

  خون جگر ه،يقاف
  دل انسانها ياندوه به اندازه غمها وزن،
  و گمراه من است رهيدرمان دل ت اشك
  است كه زنگار گناه يفيباران لط اشك

  ديشو يدلم م از
  بخشد يبه من م و

  گندمزار كيآرامش  حس
  مير بال نسابر كه ب كي حس

  اليخ يتا به فراسو روديم
  الماس است كي ييباياشك به ز قطره

  بندهيز همچنان
  ريلطف مگ نياز من ا ايخدا و
  ببخش و

  ...يباران يو دل انيگر چشم
  سالها تالش تو يزخم يدستها در
  دو دست آن سرو باغ آرزو يجا

  مهربان اوست ريتصو
  درغم گرفته چهره پ يبه پهنا زنديلبخند م كه
  به قلب شكسته مادرش... دهديم ديام و
  و سكوت يهمه صبور يا آه

  رفته را ادگاريآن  ريبگ محكم
  قطره قطره اشك با

  يزندگ نيكن به لوحه زر حك
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  ماندن و خروش شهيهم افسانه
  بدان كه صبح يآر

  بيقر صبح
  انتظار تلخ قرنها ستم نيا

  روز يك
  بوستان سرخ الله ها از

  روز يك
  اغدار مادراندل د نهيك از

  روز يك
  انسان عصر ما دهيخون و اشك د از
  طلوع كنديم
  عزم را يآر

  ديهمه ام يجزم كن.... ا دوباره
١٣٦٤  ***  

  
  ومتعهد لياص یهنرمند مرجان

  (م . صبح)  يدي. وحم
  زمانه عسرت نيدرا
  كه بخواند؟ يخامش تو
  كه بماند؟ يرو يم تو
  برگ ما  يبر نهالك ب كه

  ترانه بخواند؟                  
   نهيآ هزار

  نكيا
                    تپد با شوق يقلب تو م ييهمسرا به
  » يكدكن يعيشف« 

 ييهمرزمان شورا ،يو يژورك، خانواده گرام دونيفر يرا به آقا يو مردم ليخانم مرجان هنرمند اص زيانگ غيدر درگذشت
   .ميگو يم تيتسل رانيا ريستان و خلق اس يو مجاهدان آزاد

شك  ي. بستيو اكنون درجمع ما ن  دهياز چهار دهه در عـرصه  مقاومت درخش شينوشتن كه ب ياست از هنرمند سخت
  بود. يآخوند سمياش در برابر فاش يستادگيو ا يآزاد يامانش برا يهنر بزرگ او  رزم ب

 يخود وفادار ماند و نام مانيبر پ انينمود و تا پا »يهنـرش را وقف مقاومت و آزاد«قلب مبارزه كرد و  ميكه از صم او
  گذاشت. ادگارياز خود به  داريپا

 ديشروع كرد، تبع ينيخم يمبارزه اش را از شكنجه گاهها ،يطلب تيمتعهد و مردمگرا، بدور از عاف يمرجان هنرمند خانم
  و جاودانه شد. ديپركش ديخورش يبه سو يرانيو ا رانيباشد و عاقبت با عشق به ا ـرانيمردم ا يرسا يتا صدا د،يرا برگز

  نيزم رانيبر او و سالم برمردم داغدار ا سالم
  ٩٩ خرداد
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  داريسپ قيحر
  رانيمرجان فرزند مقاومت ا ادي به

  . صبحم
  ستاره فرو افتاد كدام

  دشت  كه
  نياندوهگ يشاعر چون

    يدسته گل با
  سوك نشست  به

  كرد؟  شانيپر سويو گ       
  آسمان  يا

  ار!بب تيابرها با
  و بركه ها تارودها
  را به خاطر سپارند  نامش

  ست! يغروب چه
  گنگ يها هيسا با
  ياصوات ناموزون فصل و

  قيآستانه حر در
  
  شهر يها شهيش بر
  نشسته غبار مه   

  طاعون زده  يباسكوت
   دهيخز يبغض و

  سنگفرش كوچه ها در
  تو غاميپ

   اديبلند فر منظومه
  ست يباران رسالت

  رادور  يبهار ها كه
  مانيبرا
  آورد يارمغان م به

  ٩٩خرداد  ٢٠
  

  چريکهای فدايی خلق ايران سازمان هایآدرس
  در شبکه جهانی اينترنت

رويدادهای روز ايران و و  سائل روز، ديدگاههاتحليل م، راديو پيشگام و فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 
  جهان 

nabard.com-www.iran  
khabar.com-www.jonge 

www.radiopishgam.com 
www.fadaian.org  



 42

  نور يها شرابه
  . صبح  م

  
  پرنده و باد ريتصو
  گداخته  يا دهيسپ در
  يخاكستر يعبور ابر انيم
   يآسمان يصبور و

  است نيزم شاونديخو كه
  ميبرآمد گريد يفصل به
  يطرح آزاد با
  نو يخطابه ا و

  سوكوار يغروب يانتها در
  نكيا

  ثهجلوه گاه حاد در
  !ريرا اندازه بگ يروشن

  ساقه گلسرخ از
  دهيسپ تا

  چند است؟ مسافت
  
  آنم بر
  الفاظ نهان باشم ريتصو تا
   زانيفصل برگر انيم
  مصلوب شده  يزمزمه ها و
  
  بال سنجاقكها بر
  بساز! يپل

  يشاهراه
  سنگفرش شعر و حماسه   با
  يآرمان يسرخ و

  زند يرا ورق م ابانيخ كه
  آنك

  اننديرزمجو
  خاموش قيدازان دقاپر قصه

  ينور يها شرابه
  رفتار آتش  دارند كه

  پنجره ها نيبازتر يدرپا
  يسرود يغوغا و

  پراز پرنده و آفتاب              
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  یرهاشميم نتيسخنان ز متن
  

  رانيمقاومت ا یکنفرانس جهان در
  
  شركت دارند ييگردهمآ نيكه در ا يخواهانيدرود به همه آزاد با
  را به لرزه انداختند يبهبهان كه شب گذشته كاخ خامنه ادرود به مردم  با
  كرونا روسيبه خانواده جانباختگان از و تيو به خانواده شهدا و تسل ياسيس انيدرود به زندان با

كار  يروهايو جبهه گسترده ن دستانيته ژهيبه و رانيمردم ا  ران،يمقاومت ا يمل يشورا سيسال تاس نيآستانه چهلم در
حاكم بر كشور به اشكال مختلف مبارزه  ياستبداد مذهب نيننگ اتيح يسالها يط رانيشده اند. مردم ا ينيه نووارد مرحل

در راس نظام درصدد است با  يمبارزه بود. خامنه ا نياوج ا »يآزاد ن،كار، نا« اميآبان سال گذشته، ق زشيكردند كه خ
مردم  افتهينجات دهد. اما مقاومت سازمان ينا، نظام را از سرنگونكرو روسيبه وجود آمده به خاطر و طياز شرا يبهره بردار

ادامه  تينظام جهل و جنا اختنبراند يبه طور قاطع به مبارزه برا ياپيپ يگسترده و توطئه ها يبا وجود سركوبها رانيا
 يروهايكمان ن نينگاست. امروز ر يشورش يكانونها يمبارزه حركتها و تالشها نينمود ا نياز برجسته تر يكيداده كه 
  و مداخله گر هستند. رگذاريتاث هيفق تيوال يِ كتاتورياز هر هنگام در جنبش ضد د شيب رانيمقاومت ا

اشكال سركوب و توطئه بوده و  يتاكنون توانسته بر قدرت بماند، به خاطر استفاده از تمام رانيحاكم بر ا يكتاتوريد اگر
آبان ماه  اميق ژهيچند سال گذشته و به و يزشهاي. جنبشها و خستيالعاده آن ن و قدرت خارق ييكه از توانا ديمطمئن باش

 كيو تحول دموكرات رييتغ يكه برا ياست و كسان يرفتن يو ارتجاع رايم يروين هزد ك دييمُهر تا تيواقع نيبر ا شيسال پ
  هستند.  روزيبه سود مردم به پا خواسته اند، مانا و پ

برافراشته شد، امروز  شيسال پ ٣٩در  رانيمقاومت ا يمل يشورا لهيكه به وس ياسالم يهورجم ميسرنگون كردن رژ پرچم
 كي يكنند و برقرار يم اميق ياستبداد مذهب هيكه عل يدر سراسر كشور قرار دارد. زنان و مردان انيرانيشمار ا يدر دست ب

و طرح جبهه  يرجو ميخانم مر ياده ام ١٠دهند. برنامه  يم ديوو عدالت طلب را ن كيالئ ك،يدموكرات يجمهور
  چشم انداز است.  نيتحقق ا ريدر مس ييراهكارها يمل يهمبستگ
خاتمه  رانيا يكنون طيشرا رامونيپ رانيخلق ا ييفدا يكهايسازمان چر يدگاههاياز د يرا با طرح دو نكته اساس ميصحبتها

  دهم.  يم
 يرانيا خواهيو زنان و مردان ازاد رانيمردم ا فهيحق و وظ يد مذهباز استبدا ييرها يو مبارزه برا ي: مساله كسب آزادكي

كه  ميخواه ينم يقدرت خارج چيآن است. ما از ه شتازيپ يروهايو ن رانيفقط و فقط در انحصار مردم ا فهيوظ نياست. ا
  . ميهست يابتين يو جنگها يما مخالف جنگ خارج نيو بنابر رديرا به عهده گ فهيوظ نيا رانياز جانب مردم ا

اعالم شده خود و  يبهاياست كه بر اساس پرنس نيجهان و از سازمان ملل متحد ا ي: تنها خواست و انتظار ما از دولتهادوم
نرسانده و با آن مماشات  ياري رانيحاكم بر ا يحقوق بشر، به استبداد مذهب يو عهدنامه ها ثاقهايبه م يبنديبه خاطر پا

سرنوشت  نييتع يبرا رانيقرار ندهند و حق مردم ا رانيحاكمان ستمگر ا ارينسور را در اختسركوب و سا ينكنند، ابزارها
طرفدار عدالت و  ،يبدون پروژه هسته ا ،يكثرتگرا، عرف ك،ينظام دمكرات كيو استقرار  ياستبداد مذهب يخود و سرنگون

  شناسند. تيرا به رسم يو مل يقوم ،يتيجنس ،يمذهب ضيصلح و مخالف تبع
  .ديفراوان كه به من گوش كرد سپاس

  ٢٠٢٠ هييژو ١٧ـ  ١٣٩٩ ريت ٢٧ نهيآد
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  کرونا یو سرمشق در مبارزه با پاندم شتازيپ کوبا؛
  

 يرا براساس استراتژ يمنابع مل ،يمركز يزيدارد: برنامه ر يستياليپاسخ سوس كيكوبا در مبارزه با كرونا  تيموفق علت
  دهد. يقرار م تيرا در اولو يمردم و نه سود شخص يكت اجتماعكند كه رفاه و مشار يم عيتوز يتوسعه ا

  
  ٢١ كايآمر /افي هلن

  : بابك برگردان
  

 خي) استاد تارHelen Yaffe( "افيهلن "(
در دانشگاه گالسگو و  يو اجتماع ياقتصاد

است. او در  نيالت يكايمتخصص مسائل كوبا و آمر
با با برخورد و مبارزه كو ينوشته چگونگ نيا

  كرده است.)  ليو تحل يكرونا را بررس يپاندم
 يجهان يريبه همه گ يستياليسوس يكوبا پاسخ

برخورد  يكرونا فوق العاده است، هم از نظر چگونگ
سهم  يادا ليبا آن در داخل كشور و هم به دل

ملت كوچك كه  كيكه  تيواقع ني. ايالملل نيب
متحده قرار  االتيا تكارانهيتحت شش دهه محاصره جنا ١٩٥٩از هنگام انقالب بوده و  سمياليقرنها منكوب استعمار و امپر

 ،يمركز يزيكوبا دارد. برنامه ر يستياليسوس ستميكند، سرچشمه در س فايرا ا ينقش برجسته ا نيتواند چن يگرفته، م
را در  ينه سود شخص مردم و يكند كه رفاه و مشاركت اجتماع يم عيتوسعه توز ياستراتژ كيرا براساس  يمنابع مل

  دهد.  يقرار م تياولو
واكنش نشان  SARS-CoV-2در آغاز سال در مورد  نيكوبا به سرعت در مورد اطالعات ارائه شده توسط چ يمقامها

خود در  يكردند، برنامه اقدام مل يرا راه انداز Covid-19مساله  رامونيپ يمل ريفراگ ونيسيآنها كم هيدادند. در ماه ژانو
و مهاجرت را  يمرز يرا آغاز كردند، مقامها ييايدر ساتيفرودگاهها و تأس ،را به روز كردند، نظارت بر بنادر هايدمياپمورد 

زدند. متخصصان  "و كنترل يريشگيپ"برنامه عمل  كي نيآموزش دادند و دست به تدو Covid-19برخورد با  يبرا
دولت، كار  يمعل يشورا يونهايسيسفر كردند و كم نيا به چكرون ديجد روسيدر باره و قيو تحق ييآشنا يبرا ييكوبا
كنترل  يسازمان داده شد و پرسنل برا ديتجد يامكانات پزشك ه،يرا آغاز كردند. در ماه فور روسيو نيمبارزه با ا يبرا
درمان  يوشهاتوسعه ر يبرا يوتكنولوژيو ب يگروه علم كيماه مارس،  لي. در اوادنديآموزش د رهيجز نيدر ا روسيو وعيش

 يرو شيمارس انجام آزما ١٠شد. از  ليتشك Covid-19مربوط به  يهاينوآور ريدارو، واكسن و سا ديو تول شيو آزما
هنوز به كوبا وارد نشده  روسيگرفت كه و يانجام م ياقدامات زمان نيو تمام ا ديشدند، آغاز گرد يكه وارد كشور م يافراد
  بود. 

  
  ش به آن موارد كرونا و واكن نياول
بهداشت و درمان كوبا  يدر كوبا هستند. مقامها Covid-19مورد  نياول ييايتاليشد كه سه جهانگرد ا دييمارس تا ١١ در

 ،يشهرها سازمان دادند و همزمان به صورت خانه به خانه چكآپ پزشك يرا در محله ها ييهاييوارد عمل شدند و گردهما
و به  يآموزش يبا برنامه ها رهايتدب نيا يكردند. همگ بيافراد را تعق ياد و تماسهانجام دادن يا نهيتست و اقدامات قرنط

  شد.  يم يداده ها همراه يروز رسان
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مهم  يانجام كارها يرفت و آمد اعمال شد و از مردم خواسته شد تا در هنگام خروج از خانه برا يتهايمارس محدود ٢٠ در
و پرداخت اقساط  يمشاغل خصوص اتيكنند و ماسك بزنند. مال يرويپ يجتماعا يرياز قواعد فاصله گ ر،يو اجتناب ناپذ

شد.  نيتضم مارستانهايشده در ب يبستر مارانيدرآمد و پرداخت پنجاه درصد دستمزد به ب قيبه حالت تعل يشخص يبده
 ليكاالها درب منزل تحو ريدارو و سا ،ييكرده و به آنها مواد غذا افتيدر يو خانوادگ يكم درآمد كمك اجتماع يخانوارها

  شد.   يداده م
 ديتول" يجنبش توده ا كيسراسر كشور، با الهام از  يكارگاهها

 يصفها ليماسك كردند و از آنجا كه تشك دي، شروع به تول"يخانگ
افراد  ،يشده بود، در پهنه محل ليروزانه تبد يدوباره به امر يطوالن

و سالخوردگان  فيد ضعكمك به افرا يامداد متقابل برا يدر گروهها
  خود را سازمان دادند،  ييمواد غذا ديدر خر

 كيبست؛  ميمق ريافراد غ يخود را به رو يمارس كوبا مرزها ٢٤ در
دولت  يبرا يكه درآمد گردشگر يتيسخت با توجه به اهم ميتصم

همراه با  نهيوارد قرنط ديشد با يكه وارد كشور م يدارد. هر شخص
  دفاع فعال شدند. يداد. در استانها و شهرستانها، شوراها يو تست مشد  ينظارت م

متوقف  زين يو محل يدرآمد و رفت و آمد مسافر منطقه ا قيبه حالت تعل يخدمات عموم يپرداخت قبضها ليماه آور در
شد. هاوانا و  در نظر گرفته يافراد شاغل در مراكز مهم خدمات ريو سا يپرسنل پزشك يشد، اما امكان حمل و نقل برا

  قرار گرفتند.  نهيدر قرنط يبه صورت مورد اي مالشهر در شش استان كا ٢٠شدند.  يضد عفون گريد يشهرها
مشاركت  يبرا افتهيبهبود  يامكان يشد كه دارا يراه انداز "يمجاز يغربالگر"در كوبا به نام  يا افتهيتوسعه  شنيكياپل

 يصورت م يآمار ليو تحل هيتجز كي) بود كه به منظور Minsapبهداشت ( وزارت كيولوژيدمياپ يكاربران در همه پرس
شد و  يانجام م ميمستق شيبه زندانها، اقدامات الزم صورت گرفت، روزانه دو بار آزما روسياز ورود و يريجلوگ يگرفت. برا

  در زندانها مشاهده نشد. ييمورد ابتال چيه ليآور ٢٣تا 
از  شيب يآن كم تيشده را در كوبا كه جمع دييتا يو كمتر از دو هزار مورد ابتال ريممورد مرگ و  ٨٢دولت  ،يم ٢٤ در

 نيتوان آن را هم ينفر است و م ونيليشده در هر م دييمورد تا ١٧٣ يبه معنا نيرساند. ا ينفر است، به آگاه ونيليم ١١
كادر  ياز اعضا كيچيدهد. ه ينشان م نفر را ونيليدر هر م ٣٩٠٧با  ربراب يكرد كه آمار سهيمقا سيتناسب در انگل

  آلوده شده بودند.  لينفر از آنها تا اواسط آور ٩٢كوبا جان نسپرده است، اگرچه  يپزشك
  اش قرار دارد:  يستياليتوسعه سوس كيبارز  يژگيپنج و هيدر كوبا بر پا يواكنش مثال زدن نيا

از  يبر درمان تقدم دارد، با شبكه ا يريشگيدر آن پ كه گانيو را ريفراگ كپارچه،ي يبهداشت عموم ستميس كي: نخست
  كنند. يم يخود زندگ مارانيب انيمردم را بر عهده دارند و در م يسالمت عموم تيپزشكان خانواده كه مسوول

 يدرصد داروها٧٠به  كيقرار دارد، نزد يبهداشت عموم يازهايكوبا كه در خدمت ن يكيولوژيب ي: صنعت داروسازدوم
  كند.  يكشور صادر م ٥٠به  نيو همچن ديكشور را تول نيادر  يمصرف
 ياز سازمانها ي. كوبا به لطف شبكه ايميو اقل يعيطب يايو كاهش خطرات بال يدر پهنه دفاع مدن رهيجز ني: تجربه اسوم
 نيح بدر سط يشناخته شده ا گاهيكنند، توانسته است جا يم ليكه ارتباطات و اقدامات مشترك جامعه را تسه يمردم
  به دست آورده است. نهاحفظ جان انسا يبرا يمنابع مل جياز نظر بس يالملل

كه با  ييخود را به كشورها يدهه كوبا متخصصان پزشك نيچند ي. برارداريواگ يهايماري: تجربه كوبا در مبارزه با بچهارم
كشور  نيدر ا ليتحص يكشورها را برا ريساكردند، اعزام كرده و ده ها هزار نفر از  يدست و پنجه نرم م يعفون يهايماريب

  كرده است.  يزيشوند، طرح ر يكه به كشور وارد م يافراد نهيقرنط يرا برا يا شرفتهيپ يدعوت كرده است. كوبا روشها
كشور  ١٦٤مختلف بهداشت و درمان در  يكوبا به لطف چهل هزار متخصص در پهنه ها يپزشك سميونالي: انترناسپنجم

كرونا شروع شد، حدود  يريكه همه گ يگذاشته كه فاقد آن هستند. زمان يكسان اريدر اخت گانيرا يرمانجهان خدمات د
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از  گريمتخصص د ٢٣٠٠ ،يكار بودند. تا اواخر ماه م لكشور جهان مشغو ٥٩در  يبهداشت يهزار متخصص مراقبتها ٢٨
كشور اعزام  ٢٤به  Covid-19 مارانيدرمان ب ي)، براHenry Reeve( "وير يهنر"و فاجعه  يدميمقابله با اپ گارديبر

  شدند. 
  باال تيفيبا ك يهمگان يبه خدمات درمان تعهد

شدند. از  ديناپد عيسر يلياز آنها خ يميحدود شش هزار پزشك در كوبا وجود داشت. اما پس از انقالب ن ١٩٥٩سال  در
دانشگاه هاوانا، تنها  يدانشكده پزشك يياستاد كوبا ٢٥٠جمع 

وجود  مارستانيب كيماندند. در كشور فقط  يده نفر باقدواز
به  كياز نزد دياپهنه ب نيكوبا كه در ا يداشت و دولت انقالب

با  يهمگان يكرد، چالش ارائه خدمات درمان يصفر حركت م
منظور،  نيباال را در برابر خود گذاشت و به هم تيفيك
 SMR-Servicio Médico( "ييروستا يخدمات پزشك"

Rural دهه بعد،  كي يكرد و ط سيتاس ١٩٦٠) را در سال
كشور  هرا به مناطق دور افتاد دهيصدها پزشك تازه آموزش د

  داشت.  ليگس
 يبه عهده گرفتند. برنامه ها زينقش آموزشگر پهنه سالمت را ن ،ينيدر كنار كار خود به عنوان پزشكان بال SMR پزشكان

 يط ون،يناسيواكس يبرنامه مل كي، در چارچوب ١٩٦٢شد و از سال  يراه انداز يعفون يهايماريو كنترل ب يريشگيپ يمل
كن شد.  شهير تيبه سرعت مهار و در نها يعفون يهايماريشدند. ب نهيكسوا هاييهمه كوبا گانيرا ونيناسيهشت دوره واكس

مراكز خدمات  يكل كشور دارا ١٩٧٦. در سال افتي شيعدد افزا ٥٣به  ييروستا يمارستانهايتعداد ب ١٩٧٠در سال 
  .افتيبهبود  يقابل توجه زانيبود و تعداد آنها به م يدرمان

به متخصصان  يشد كه به آنها امكان دسترس جاديا يبر جوامع محل يمبتن كينيكل يپل ديجد ستميس كي ١٩٧٤سال  در
 ،ياجتماع ،يكيولوژيعوامل ب ريبر تاث ياسيداد. هم بخش آموزش و هم دستگاه س يرا در محل م يا هيپا يمراقبتها

متمركز بر سالمت مادر و كودك،  يمل ي. برنامه هادكردن يم ديتاك مارانيبر ب يطيمح ستيو ز ياقتصاد ،يفرهنگ
  و سالمت سالخوردگان بودند. ريرواگيغ يهايماريمزمن، ب يهايماريب ،يعفون يهايماريب

) در سراسر كشور به Médicos y Enfermeros de Famili( "برنامه پزشكان خانواده و پرستاران" ١٩٨٣سال  در
پرستار با خانواده خود در  اي. پزشك ديگرد سيآن دفاتر پزشكان خانواده در محالت تاس هيدست اجرا گذاشته شد كه بر پا

واده شود. پزشكان خان نيساعت تضم ٢٤به طور  يپزشك يقبتهاكه مرا يكند، به طور يم يدفاتر زندگ نيا يطبقه فوقان
متمركز است،  كيولوژيدمياپ زيو آنال يريشگيارتقا سالمت را كه بر پ ينهايدهند و كمپ يرا انجام م يبهداشت يمراقبتها

  كنند.  يم تيهدا
 يو فناور نهيپر هز يدرمان يكه روشها يكنند، در حال ياتكا م ينيبال يو مهارتها يآنها به سوابق پزشك ريمس نيا در
را در ساعات صبح  مارانيشود. پزشكان خانواده، قرار ب يدارند، اختصاص داده م ازيكه واقعا به آنها ن يمارانيبه ب شرفتهيپ

 يرا در منطقه مسكون يسالمت تيوضع يپزشك يمهايپردازند. ت يم يخانگ تيزيكنند و بعد از ظهرها به و يمتمركز م
 Valoraciónفرد ( "يابيو ارز سكيمر رمست نيتخم"و  يرا با بهداشت عموم ينيبال يداده و داروها صيتشخ

Continua y vlerësación de riesgos ،VCERكنند. پزشكان خانواده و پرستاران  يم بيخود ترك ماراني) ب
  فعال هستند. رهيسالمندان و غ يكار و مدارس بزرگ، مهد كودكها، خانه ها يدر محلها زين انوادهخ
نسبت در سراسر جهان است. كوبا در حال  نيباالتر نيپزشك وجود داشت. ا كينفر در كوبا  ١٦٧هر  يبرا ٢٠٠٥سال  تا

 ٤٠تا  ١٥ تيفعال يبرا يكند و مركز يهزار نفر مراقبت م ٤٠تا  ٢٠از آنها از  كياست كه هر  كينيكل ٤٤٩ يحاضر دارا
  پخش هستند.  يبه تساو رهياز ده هزار پزشك خانواده در سراسر جز شيپزشك خانواده است. ب
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  ستون فقرات مدل كوبا - يپزشك ياديبن يمراقبتها
 يمراقبتها ستمي) منتشر شد، سMedicc Review( "يپزشك يبررس"توسط فصلنامه  ٢٠٢٠ ليكه در آور يا مقاله

 شاتيبهنگام به آزما يآشكار بود كه بدون دسترس"كند:  يم فيتوص Covid-19در برابر  "سالح قدرتمند" كيرا  هياول
   "هست. يا نهيگز نيچن يپزشك هياول ياقبتهااما مر ست،ين كياستراتژ نهيگز نياول يدسته جمع شيآزما ع،يسر

آموزش دادند، آنهم قبل  Covid-19را در مورد  يبانيپرسنل پشت زيو ن يبهداشت يكارمندان مراقبتها هيكوبا كل يمقامها
موسسه  ،يريگرمس يهايماريب يشهور كوبا برام مارستانيدر كشور! پزشكان متخصص هر استان در ب روسيو يياز شناسا

و  مارستانهايب رانيخود، همكاران، مد ياز بازگشت به استانها س. آنها پدندي)، آموزش دPedro Kouri( "يپدرو كور"
  را آموزش دادند. كهاينيكل يپل

: ديگو يد بحث نقل شده مكه از او در مقاله مور ك،ينيكل يپل كي ري)، مدMayra Garcia( "ايگارس رايما"دكتر  خانم
كاركنان  نيو همچن يكاركنان ادار ها،يولوژيو راد شگاههايآزما يگام سوم، آموزش پزشكان خانواده و پرستاران، كادر فن"
توانستند با  يكه م يهمه افراد گر،يد انينقل كنندگان برانكارها بود؛ به ب ورانندگان آمبوالنسها و حمل  ،يو نگهدار يفن
  "كنند. دايپ تماس ماريب

خود مانند كارگران و كارمندان،  ييايمرتبط با بهداشت و درمان در منطقه جغراف ريافراد غ نيهمچن كينيكل يپل هر
مسووالن كودكستانها را  ايدادند  يمسكن اجاره م انيبه خارج ژهيكه به طور به و ييصاحبان مشاغل كوچك، صاحبخانه ها

 يانجام دهند. برا يدهند و اقدامات حفاظت صيعالئم را تشخ نهشد كه چگو يم داده حيداد. به آنها توض يآموزش م
  به مطب پزشكان خانواده اعزام شدند.  كهاينيكل ياز پل يمتخصصان ارشد پزشك ،يبانيپشت
 صيساعته خدمات تشخ ٢٤ساكن در آنها  انيدر نظر گرفته شد تا بتوانند به خارج يپرسنل پزشك يمحل يهتلها يبرا

 يماريشد تا افراد با عالئم ب يسازمانده ديتجد يارائه دهند. خدمات اورژانس بدون وقت قبل يپزشك يو مراقبتها زودرس
 Covid-19كه به  يدرمان ي. هر زمان كه ممكن بود، قرارهاشودساعته بر آنها ممكن  ٢٤شده و نظارت  زولهيا يتنفس

  شد. يم نيگزيخانه جا تيزيدار، با و تياولو يدر مورد گروهها ايافتاد  يم قيشد به تعو يمربوط نم
كند. كل  يرا برجسته م Covid-19در مبارزه با  "يابيو ارز سكيمستمر ر نيتخم"مدل  تياهم "يمرور پزشك" مقاله
د)  مارانيج) ب سكيو ر يماريعوامل ب يشد: الف) به ظاهر سالم ب) افراد دارا ميتر به چهار گروه تقس شيكوبا پ تيجمع

تحت مراقبت خود  يجوامع محل يازهايو ن يسالمت تياز وضع لهيوس ني. پزشكان بديدر پروسه بهبود و توانبخشافراد 
آلخاندرو ". دكتر ابندي يم يآگاه

 Alejandro( "فادرگاس
Fadragasنيتخم": مدل ديگو ي) م 

با درجه  "يابيو ارز سكيمستمر ر
به طور  نيباال به ما همچن يدرست

و  يتنفس يهايماريخودكار در مورد ب
 آنهامزمن  يهايماريكه ب يافراد

خطر در ارتباط با  يفاكتورها نيعتريشا
 Covid-19 مارانيعوارض ابتال در ب

   "دهد. ياست، هشدار م
  

توانستند به پزشكان و پرستاران  يدادند كه در آنها م بيرا در سراسر كوبا ترت يي) نشستهاCDR( يدفاع انقالب يها تهيكم
روزانه پزشكان  تيزيموارد، و نياول دييرا ارائه دهند. به محض تا يماريب نياطالعات الزم در مورد ا ياطق مسكونمن

ارتقا  روسيو وهياز ش يريشگيفعال موارد ابتال و پ ييشناسا يبرا "ابزار نيمهمتر" گاهيخانواده در منازل و آپارتمانها به جا
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را خانه به خانه انجام دهند و عالئم  تهايزيو نيتا ا وستنديبه پزشكان خانواده پ يپزشك يهزار دانشجو ٢٨. حدود افتي يم
  است.  تيكل جمع تيدر ثبت وضع ييتوانا يروش به معنا نيرا كشف كنند. ا ياحتمال
شوند. افراد مظنون به  يخود فرستاده م يمحل كينيكل يبه پل عيسر نهيمعا يدهند، برا يكه عالئم را نشان م يكسان

شده است.  جاديا رهيجز يشوند كه در تمام مناطق ادار يفرستاده م ديجد نهياز مراكز قرنط يكيبه  Covid-19شتن دا
. اگر رديگ يصورت م يپزشك يشود و مراقبتها يانجام م شاتيآزما دتم نيروز در آنجا بمانند. در ا ١٤حداكثر  ديآنها با

روز تحت  ١٤حداقل  ديگردند و با يشود، آنها به خانه برم يم مربوط گريد يمشكل تنفس كيبه  يماريمعلوم شود، ب
  است. شدهدارند، رزرو  اجيكه واقعا احت يكسان يبرا مارستانهايبمانند. ب يخانگ نهيدر قرنط ه،ياول يمراقبتها

تماس داشته ها در همه موارد مشكوك هستند.  عيسر يابيمسوول رد نيهمچن يبهداشت هياول يمراقبتها متخصصان
 يعموم يهايخانه ها و ورود ن،يشوند. افزون بر ا يم نهيشده و در خانه قرنط شيداشته اند، آزما ميكه تماس مستق يافراد

كه  "عيواكنش سر يمهايت"خانواده، توسط  يشده اند، به همراه اعضا ماعزا نهيكه به مراكز قرنط يمارانيخانه آن دسته از ب
روزانه ضد  زيخانواده ن يمطب پزشكها نيشود. همچن يم يمان داده شده، ضد عفونساز كهاينيو معاونان كل رانيتوسط مد

  شود. يم يعفون
 كهاينيكل يكنند و پل يم يدارند، وارس يدر آنها سكن يرا كه شهروندان خارج ييكارمندان هتلها يكادر پزشك همزمان،

 نيو پزشكان خانواده همچن كهاينيكل يدهند. پل يآنها قرار م اريكننده در اخت يو مواد ضد عفون يمراقبت فرد زاتيتجه
  روزه نقاهت آنها هستند. ١٤در دوره  مارستانهايمرخص شده از ب مارانيمسوول مراقبت از ب

  
  يخط مقدم مبارزه جهان در
و پنج مورد  ييايتانيمسافر اغلب بر ٦٨٤) با MS Breamar( "مريام اس بر" يحيتفر يمارس، كوبا به كشت ١٨ خيتار در
سرگردان بود، چون كوراكائو، باربادوس،  ايهفته در در كي يكشت ني. ارديشده كرونا اجازه داد در ساحل خود پهلو بگ دييتا

 بيخود سر باز زده بودند. مقامات كوبا ترت ينيسرزم ياجازه ورود آن به آبها ازمتحده  االتيو ا كنينيدوم يباهاما، جمهور
  زادگاه خود دادند.  يچارتر به كشورها يهامسافران را با پرواز منيانتقال ا

شد كه در  ايتاليا يوارد لومبارد يينفره كوبا ٥٣ يپزشك گارديبر كي ،يبهداشت محل يكمك به مقامها يروز بعد، برا سه
 يبهداشت عموم زهيبودند كه جا وير يهنر يپزشك گارديبر يپزشكان اعضا نيبود. ا ريهمه گ يماريب نيمركز ا خيآن تار

كرده است.  افتي) درWHO( ياز سازمان بهداشت جهان گان،يرا يزشكپ ياضطرار يكمكها هيارا ليرا به دل ٢٠١٧ل سا
 يبرا ييمتخصص بهداشت و درمان كوبا ٢٣٠٠از  شيماه مه، ب ٢١كوبا در اروپا بود. تا  يپزشك تيمامور نينخست نيا

در شاهزاده  يگريو د ايتاليدوم در شمال ا گارديبر كيجمله  كشور اعزام شده بودند، از ٢٤به  Covid-19 مارانيمعالجه ب
صلح  زهيجا افتيدر يسازمانها و اشخاص گوناگون برا ياز سو وير يهنر يپزشك گاردي). برAndorra( "آندورا" نينش

  شده است. شنهادينوبل پ
  

  سرمشق خوب بودن خطر
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 ٢٠٠٠متخصصان بخش بهداشت و درمان تا اواسط دهه اول  آغاز شد، اما صدور ١٩٦٠كوبا از سال  يپزشك سميوناليانترناس
 يبرا يمنبع درآمد
امر با  نيدولت نبود. ا

نفت "برنامه معروف 
آغاز  "در برابر پزشك
هزار  يشد كه با آن س

شاغل در بخش 
بهداشت و درمان كوبا 
كار خود را در ونزوئال 
آغاز كردند. دولت 

بوش  ويجورج دبل
برنامه "كرد با  يسع

حرفه  يپزشك تيمعاف
كه به  "كوبا يا

در  ييمتخصصان كوبا
ذكر است كه متخصصان  انيكند. شا يكوبا خرابكار يداد، در صادرات پزشك يم ييكايآمر تيخود تابع تيبرابر ترك مامور

نبوده اند و  ليتحص ينكرده اند، ناچار به كسب وام برا ختخود پردا ليدر طول دوران تحص يا هيشهر چيه ييكوبا
 يوقت يشده اند. باراك اوباما حت يوطلبانه متعهد به كار در خارج از كشور و كمك به افراد محروم و بدون مراقبت پزشكدا

بود. برنامه مزبور  بنديبرنامه پا نيكرد، به ا شيستا قايدر غرب آفر "ابوال" روسيرا به خاطر نبرد با و ييكه پزشكان كوبا
  شد.  يملغ ٢٠١٧سال  هيدر ژانو يو يهورجم استيدوره ر يروزها نيآخرفقط در 

به اخراج  كيرا تحر يوياكوادور و بول ل،يكرده و برز ديكوبا را تجد يپزشك يتهايمامور هيدونالد ترامپ تهاجم عل دولت
ترامپ  كند. يرها م يبهداشت يكشورها را بدون مراقبتها نينفر از مردم ا ونهايليكه م يكرده است؛ حركت ييپزشكان كوبا

متحده جان سالم به در برده  االتيسال جنگ خصمانه ا ٦٠كه از  يكشور درآمددارد: مسدود كردن راه  يمشابه زهيهم انگ
  است.

و  يجهان گاهيجا ده،يده ها هزار نفر گرد يريشگيباعث مرگ قابل پ كايكرونا كه اشتباهات دولت آمر يمساله پاندم در
 "برده"را  ييدر حمالت خود، پزشكان كوبا كايشود. وزارت خارجه آمر يمحسوب مخطر  كي يستياليسوس يكوبا شتازيپ

 يكه از كمكها ييبه كشورها كاياست. آمر ياسيدرآمد و نفوذ س سبكند كه دولت كوبا به دنبال ك يكرده و ادعا م فيتوص
دارند، رد كنند.  ازيت به آن نكشور را درست در همان موقع كه به شد نيآورد كمك ا يشوند، فشار م يكوبا بهره مند م

  كند. افتيش دريكمكها نهياز بازپرداخت هز شيب يزياست كوبا چ دياست كه بع رانهياز آن رو شر ژهيحمالت به و نيا
 ديشد، مانع از خر ديترامپ تشد يجمهور استيدر زمان ر يهيمتحده كه به عنوان اقدامات تنب االتيمحاصره ا همزمان،

محموله كمك  كيدارد، شده است.  ازيخود ن Covid-19مبتال به  مارانيب يبرا يوبا به صورت فوركه ك ييالتورهايونت
هراس  ليكرد، به دل يكه كاالها را حمل م ييمايشركت هواپ ونچ د،يبه مقصد نرس يپزشك زاتيبه كوبا شامل تجه نيچ

  متحده، حاضر به پرواز به كوبا نشد.  االتياز مجازات ا
بدون  اياست كه با  نيا داست،يپ يبه روشن ريخدشه ناپذ يبهايبنا شده بر برنس يپزشك سميوناليانترناس رامونيكه پ آنچه

كه  يجهان ادامه خواهد داد؛ هر نقطه ا يدر هر كجا يبهداشت يمراقبتها يهمچنان به مبارزه برا يانقالب يكوبا ،يقدردان
  برسد. ادست شهروندان و سرمشق اش بتواند بدانج
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  )٩٩ ري(ت شمارانيکمان ب نيرنگ شجنب
  يرضوان اي: پوميو تنظ يگردآور

  
آن؛ حقوق معوقه، اخراج از كار،  ليدال نيمختلف انجام گرفته و از مهمتر يماه به صورتها ريدر ت ياعتراض يحركتها

كردن  ماليو پاموقت  يحقآبه كشاورزان، قراردادها ست،يز طيتعرض به مح ،يساز يكارفرما، خصوص مهينپرداختن سهم ب
  بود. هايدر شهردار ژهيبه و يمانكاريپ يشركتها لهيحقوق كارگران به وس

 ١٠مردم به فالكت كشسده شده است. روز سه شنبه  شتيو مع يزندگ متها،يق يمجابا ينرخ تورم و صعود ب شيافزا با
سال و  ينسبت به ابتدا يار سال جاربه يدر كشور ط ينگينقد يدرصد ٧,٣ شياز افزا يبا انتشار گزارش يبانك مركز ر،يت

تومان بود. رشد  ارديليهزار م ١٠١٧حدود  ٩٤در سال  ينگيدتومان خبر داد. نق ارديليهزار م ٢٦٥١آن به  دنيرس
)، ٢٠٢٠ ليماه امسال (آور نيپول، در فرورد يالمللنيبا رشد تورم دارد. بر اساس برآورد صندوق ب ميرابطه مستق ينگينقد

همچنان جزو  رانيدرصد بوده و ا ٤١,١سال گذشته  نرخ تورم در
 ويدارد. (راد يدرصد ٣٠ ياست كه تورم باال ييمعدود كشورها

  فردا)
منجر به اعتراض شهروندان شد كه  زيماه ن نيبحران آب در ا مساله

 ٢٢ كشنبهيمجموعه آمده است. به گزارش روز  نيآن در ا يرهايخ
در  يآب يه پاسداران، بوابسته به سپا م،يتسن يخبرگزار ريت

در استان  ،يهزار شهروند سوران زدهيس يسال گلو يروزها نيگرمتر
سابقه در سوران كه  يب يآب يب نيا ؛بلوچستان، را خشك كرده است

از مناطق آب اصالً  ي: در بعضنديگو يشهر را در آورده است. مردم م نيمردم ا يدارد صدا انيجر ريدر مدت دو ماه اخ
با گالن از مناطق مختلف آب  ايكنند و  ياستفاده م يگاز يشده كولرها ديتول يمردم سوران از آبها يحتوصل نشده، 

  كنند. يم ياز خانه ها آبرسان يبه بعض ييبه صورت سقا يشهردار يروهاين ايكنند و  يم هيته شوشرب و شست و 
 يكشور رَقَم زد. سرهنگ عل ستيز طيمح يرا برا يگريشور، فاجعه دگسترده در نقاط مختلف ك يهايآتش سوز موضوع
 ٨ كشنبهيتا روز  يديخورش يسال جار يكه از ابتدا ديگو يم ران،يحفاظت سازمان جنگلها در ا گانينژاد، سركرده عباس 

در جنگلها و مراتع كشور  يسوزمورد آتش  ١١٠٠حدود  ر،يت
جنگل  يبان جهان دهياست. گزارش سازمان د وستهيبه وقوع پ

 ميمختلف ناسا تنظ يهاماهواره  يها كه بر اساس نقشه
خوزستان، فارس، بوشهر،  يدهد كه استانها يشده، نشان م

اند. را داشته  يسوز موارد آتش نيشتريو اصفهان ب الميا
تهران و  ،يوهرمزگان، خراسان رض راحمد،يو بو هيلويكهگ

وله به نقل از  چهيستند. (دوه يبعد يهاكرمانشاه در رتبه 
  )سنايا

  
هنگام خاموش كردن آتش در  ستيز طيتن از فعاالن مح سه

. سازمان دنديشده اورامانات به شهادت رس منطقه حفاظت
سه نفر بر اثر  نيگزارش كرد كه ا» نگاوهه « يحقوق بشر

از  يشمار ر،يت ٨شب  كشنبهياند. جان باخته  نيانفجار م
 لاورامانات، به استقبال آمبوالنس حاممردم پاوه مركز 

سر دادند. تجمع  »رديم ينم ديشه«جانباختگان رفته و شعار 
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 يستيز طيانجمن مح يموسس و سخنگو اتيه ينوسود، از اعضا يمختار خندان ست،يز طيكنندگان عكس سه فعال مح
  را در دست داشتند.  تسيز طياز فعاالن مح ينيانجمن و بالل ام نيا گريعضو د يميكر نياسي ،يوايژ

خواند. اخبار  ديدر خرداد ماه را خواه رانياز جانب كارگران و مزدبگ يحركت اعتراض ١٣١خالصه  ريمجموعه ز در
  شود. يماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر م نيو پرستاران در ا انيمعلمان، دانشجو ياعتراض يحركتها

  رياول ت كشنبهي
قراردادها،  عينشدن تجم ييو اجرا مهياعتراض به عدم پرداخت حقوق، حق ب يزاگرس برا هيگران راه آهن ناح*كار

تجمع كردند. به گزارش كانال تلگرام كارگران و كاركنان  مشكيدر اند هياعتصاب كرده و مقابل ساختمان اداره راه آهن ناح
خرداد هم دست از  ٢٨و  ٢٧سه شنبه و چهارشنبه،  يزهارو ركارگران د نيراه آهن، ا يفن هيخط و ابن ينگهدار
  و مقابل ساختمان اداره راه آهن تجمع كردند. دنديكاركش

مشاغل  يو اجرانشدن طرح طبقه بند تيوضع لياعتراض به عدم تبد يبرق خوزستان برا يفشارقو ي*كارگران پستها
ها و  كارگران معترض گفتند: همه بخشنامه لنا،يگزارش اخوزستان در اهواز تجمع كردند. به  يامقابل شركت برق منطقه 

 نياما با ا م؛ييايبه تهران ب ميكرونا نتواست لينشده و ما به دل يياتا امروز اجر تيوضع ليمربوط به تبد يهانامه  نييآ
  .ميبرسان رويخود را به گوش مسئوالن وزارت ن يتينارضا يصدا ميخواه ياعتراض م

با تجمع مقابل ساختمان  يشرق جاني) در استان آذربايام. ج ي(ثبت نام كنندگان خودرو كويتگان آذواز مال باخ ي*جمع
شان شدند. به  يخودروها ليتحو ايخود  يونيليثبت نام م يها نهيخواهان بازگرداندن هز جان،يگروه صنعت خودرو آذربا

ثبت نام خودرو پرداخت  يتومان برا ونيليم ٥٠خصوص گفت:  نياز ثبت نام كنندگان خودرو در ا يكي رنا،يگزارش ا
  زنند. يخودرو سرباز م ليسال است كه از تحو ٢اما  ميكرد

مقابل  ،يها توسط شهردارزباله  ياز شهروندان ساكن زابل در اعتراض به عدم جمع آور ي*به گزارش عصر هامون، تعداد
 يخود را مقابل ورود يها. شهروندان معترض زباله زدند يتجمع اعتراض يشهر دست به برگزار نيا يساختمان شهردار

  شهر رها كردند. نيا يشهردار
  ريت ٢ دوشنبه

 يمقابل استاندار يشتيو مع يشغل يفياعتراض به بالتكل يخوزستان برا يي*كارگران شركت آب و فاضالب روستا
 ياز قولها ياديفت: با گذشت مدت زاز كارگران حاضر در تجمع گ يكي رنا،يخوزستان دست به تجمع زدند. به گزارش ا

وضع  رايتر هم شده است زط نسبت به گذشته سخت يباز نشده و شرا يياز مشكالت آبفا روستا يگره چيمسئوالن، ه
  حل نشده است. زيما كاركنان ن مهياست و مشكل حقوق و ب فيگذشته همچنان ضع يدرآمد شركت مانند سالها

سمنان  ياعتراض به اخراج از كار مقابل استاندار يسمنان برا يع در شهرك صنعت*كارگران كارخانه عقاب افشان واق
كارگرش  ٩٥٠قصد دارد از  اياسكان -كننده انواع اتوبوس عقاب  ديافشان تولتجمع كردند. به گزارش ركنا، شركت عقاب 

  كنند. يمعرف يكاريب مهيب افتيدر يگذشته از آنها خواسته شده خود را برا يروزها ينفر را اخراج كند و ط ٤٦١
  ريت ٤ چهارشنبه

دست به تجمع مقابل  يو وعده ها توخال تيوضع لياعتراض به عدم تبد يبرق تهران برا يفشار قو ي*كارگران پستها
گفتند: همه  تيوضع ليتجمع كنندگان با انتقاد از تعلل در تبد لنا،ياستان تهران زدند. به گزارش ا يشركت برق منطقه ا

اجازه را  نيا روين ريخود وز يبرق صادر شده است حت يفشار قو يپستها ياپراتورها تيوضع ليتبد يالزم برا يمجوزها
  .كندياهمال م يخال يدر اختصاص چارتها ريصادر كرده اما سازمان توان

اجتماع  ينداردالالن مقابل استا يتاز كهيو  ياز مرغداران استان سمنان جهت اعتراض به عملكرد جهاد كشاورز ي*جمع
 دايپ شيبرابر افزا ٣از  شيب ايواكسن و سو متيق ريچندماه اخ ياز مرغداران گفت: ط يكي وز،يكردند. به گزارش مرآت ن

خواهد كرد. او  دايهم پ شيافزا طيشرا نيو با ا دهيتومان رس ٨٠٠٠از  شيتومان به ب ٢٥٠٠از  ايسو متيكرده است. ق
  دهد. يگرم اختصاص م١٠٠فقط  ياست اما جهاد كشاورز ازين ايسو لويك٢هر جوجه به  يادامه داد: برا
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  ريت ٥ پنجشنبه
ماه  ٢اعتراض به عدم پرداخت  يفوالد، برا يمجموعه صندوق بازنشستگ ريز رجان،ي*كارگران معدن مس چهار گنبد س

به تجمع مقابل اداره كار دست  يروز متوال نيچندم يمشاغل برا يناقص طرح طبقه بند يو اجرا گريحقوق و مطالبات د
اوضاع تورم و خرج و مخارج  نيگفت: ما كارگران با ا جمعاز كارگران حاضر در ت يكيزدند. به گزارش مهر،  رجانيس

  كه متأسفانه شركت مورد قرارداد ما پرداخت نكرده است. ميدو ماه حقوق نگرفته و معوقه دستمزد و حقوق دار ،يزندگ
  بلورد است.  يجاده بافت روستا يلومتريك ٣٥واقع در  رجانيمس چهار گنبد س معدن

  ريت ٧ شنبه
استان اصفهان تجمع كردند.  يدادگسترياستان مقابل ساختمان ب نيمختلف ا ي*بازنشستگان ذوب آهن اصفهان از شهرها

مطابق  ،يات درمانتعهد امدنيو به اجرا درن ١٠٩ماده  ٥حقوق براساس تبصره  يآنها به عدم همسان ساز لنا،يبه گزارش ا
  ، اعتراض كردند.٩١سال  زنامه فوالد و پرداخت نشدن مطالبات معوقه ا نييآ

روستا اقدام به مسدود كردن جاده  نياز قطع مكرر آب در ا ياهواز به علت مشكالت ناش ريام اطم يروستا ياز اهال ي*برخ
جاده، جلو  انيدرختان و آتش زدن آنها در م يع برخروستا با قط نيا يخرمشهر كردند. به گزارش مهر، اهال -اهواز ميقد

  .افتي انياهواز پا يانتظام يرويبا دخالت سركوبگرانه ن يحركت اعتراض نيعبور و مرور خودروها را گرفتند. ا
به مطالبات خود  يدگيشهرستان، خواستار رس نيا يشهرستان خرمشهر با تجمع مقابل فرماندار ي*كارگران خدمات شهر

رو  با مشكل رو به يزندگ يها نهيهز نيتام يبرا ياز كارگران گفت: اكثر كارگران شهردار يكي رنا،يه گزارش اشدند. ب
  نكرده اند. افتيهستند و حدود سه ماه است حقوق و مطالبات خود را در

اعتراض به عدم  يابر النيكارگران سد شفارود شهرستان رضوانشهر در استان گ ران،يآزاد كارگران ا هي*به گزارش اتحاد
  پونل تجمع كردند. يو در محل كارشان واقع در روستا دنديماه حقوق دست از كار كش ٥پرداخت 

از مالباختگان پروژه مسكن ارغوان وابسته به ارتش مقابل ساختمان اداره مسكن و شهر  يشمار وز،ي*به گزارش كولبر ن
 ەخود پس از د يمسكون يواحد ها افتيجمع خود را عدم درت ليكردستان در سنندج تجمع كردند. معترضان، دل يساز

  سال عنوان كردند.
و  يشغل يفيخلف وعده كارفرما و ادامه بالتكل يدرپ ابيفار اري نيام تي*به گزارش راه آرمان، كارگران معدن كروم

 ٤٥معترض گفت: حدود از كارگران  يكيمعدن تجمع كردند.  نيو مقابل ا دنديدست از كار كش گريد يبار يبرا يشتيمع
از  يخوددار ،يحقوق شيحقوق، عدم صدور ف مه،يحق ب پرداختبه دنبال عدم  ابيفار اي نيكارگران معدن ام شيروز پ

  ندادن لباس مخصوص به كارگران اعتراض كردند. يعقد قرارداد و حت
  ريت ٨ كشنبهي

مقابل وزارت جهاد  نيزم ليعتراض به عدم تحوا يمسكن سازمان حفظ نباتات كشور برا يشركت تعاون ياز اعضا ي*جمع
كرده اند، شدند. به گزارش فارس،  يداريخر شيسال پ ٨كه  يتعاون نيتجمع كردند و خواستار برگرداندن زم يكشاورز

 ٢٥را به مساحت  ينيمسكن سازمان حفظ نباتات كشور زم يشركت تعاون شيسال پ ٨از تجمع كنندگان گفت:  يكي
روال در چارچوب قانون و بر اساس  نيخود مسكن بسازد. ا ياعضا يكرد تا برا يداريخر يهاد كشاورزهكتار از وزارت ج

 يشركت تعاون نينفره ا ٢٠٧ يبنچاق به نام اعضا يرفت و حت شيآن پ يانجام شد، تمام مراحل قانون رانيوز أتيمصوبه ه
  با قانون اعالم كرد. ريآن را مغا ديند و دولت جدكار را گرفت يصدور سند به نام اعضا جلو نديصادر شد. اما در فرا

  ريت ٩ دوشنبه
بر  يوزارت نفت مبن اراتيو اخت فيقانون وظا ١٠ماده  يصنعت نفت به خاطر اعتراض به عدم اجرا ي*صدها كارگر رسم

هزار نفر از  ٢٠حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت نفت زدند. به گزارش مدآرا، تجمع كنندگان گفتند:  شيافزا
  مند نشده اند.مشاغل سخت بهره  يمجلس برا ٩٣وزارت نفت از اضافه حقوق مصوبه سال  يكارگران رسم

 يتجمع مقابل وزارت ارتباطات و فناور ييمختلف كشور با برپا ي*كاركنان و بازنشستگان شركت مخابرات از استانها
از حاضران در تجمع به خبرنگار  يكياعتراض كردند.  يصوصبه بخش خ يتعهدات پس از واگذار ياطالعات به عدم اجرا
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مخابرات  رهيمد اتيه ٨٩مصوب  ينامه استخدام نييآ يبندها يمبدون تنازل تما يخواسته ما اجرا نيترگفت: مهم  لنايا
رات به مخاب يتعهدات، مالك واگذار نياست كه ا ٨٥در سال  رانيوز اتيتعهدات مندرج بند شش صورتجلسه ه يبر مبنا

  بود. يردولتيبخش غ
 يو اجرا نشدن طرح طبقه بند تيوضع ليبرق كشور نسبت به عدم تبد يفشار قو يكارگران پستها ي*در ادامه اعتراضها
 لنا،ياستان در بندرعباس زدند. به گزارش ا نيا يهرمزگان دست به تجمع مقابل شركت برق منطقه ا يمشاغل، كاله زردها

سرمان آوار شود.  يادي. تورم سرسام آور سبب شده  مشكالت زميادهخود  مان يما در معاش زندگاز  معترضان گفت:  يكي
  همه پرسنل را فلج كرده است. يكه دارد، زندگ ييشركت هم با كاهش حقوقها

 يسبز شهردار ياز كارگران فضا يكيخوزستان تجمع كردند.  يكوت عبداهللا مقابل استاندار ياز كارگران شهردار ي*جمع
عبداهللا را كوت  يسبز شهردار يحقوق سه ماه نخست امسال كارگران فضا مانكاريگفت: پ لنايعبداهللا به خبرنگار اكوت 

از حقوق  الير ونيليم ٣تا  ونيليم ٢ماه سال گذشته تاكنون حدود  وريشهراز  مانكاريپ گريد يياست. ازسوپرداخت نكرده 
  شود. يم پرداخت نمه هايكار و حق شب هرماه ما كسر كرده

  ريت ١٠شنبه  سه
 يو عدم پرداخت به موقع آن برا ديبوشهر در اعتراض به بروزنشدن حقوق شان در سال جد ي*صدها كارگر شهردار

از پاكبانان حاضر در  يكي رنا،يتجمع كردند. به گزارش ا يشهردار نياعتصاب كرده و مقابل ساختمان ا يروز متوال نيدوم
حقوق پاكبانان  شيافزا ديكرده، گفت: در سال جد رطوبو م سيماسكش را خ زانشيعرق ر يه گرماك يتجمع در حال

 ونيليم ٢پاكبانان تنها  يپرداخت يشده ول ديهزار تومان ق٢٠٠و  ونيليدر قرارداد مبلغ سه م نكهيلحاظ نشده و با وجود ا
  بوده است.

شركت واقع در جاده مخصوص كرج  نيباره مقابل دفتر اخودرو و شهر خودرو با تجمع دو گاني*غارت شدگان شركت ر
شركت شهر خودرو و «از معترضان گفت:  يكي ن،يخود شدند. به گزارش بهارستان آنال يخودروها فيتكل نييخواستار تع

دادند  يم ليماه بعد خودرو را تحو ٩ ديخودرو كوپا بسته است و طبق قرارداد با ليبا ما قرارداد تحو ٩٧خودرو سال  گانير
كند و  يپرداخت نم زيخودرو سود مشاركت را ن گانيداده نشده، بلكه شركت ر ليماه نه تنها خودرو تحو ٢٠اما پس از 

  ».داده است. شياز دو برابر افزا شيبه ب زيخودرو را ن متيق
  ريت ١١ چهارشنبه

 يو اجرا نشدن طرح طبقه بند تيوضع ليبرق كشور در اعتراض به عدم تبد يفشار قو يكارگران پستها گري*بار د
 لنا،يمشاغل، مقابل ساختمان شركت برق منطقه زنجان و ساختمان شركت برق منطقه كرمانشاه تجمع كردند. به گزارش ا

استان تهران و  يآغاز شد و با تجمع مقابل شركت برق منطقه ا ريت ٤كارگران از روز چهارشنبه  نياعتراض ا ديدور جد
  كرد. داياستان هرمزگان در بندرعباس ادامه پ يطقه امقابل شركت برق من

 يخود، مقابل ساختمان استاندار يمطالبات مزد افتيعبداهللا در اعتراض به عدم درسبز شهر كوت ي*كارگران فضا
 يبه كارگران حقوق پرداخت م كباريهر چند ماه  مانكاريپ«از كارگران گفت:  يكي رنا،يخوزستان تجمع كردند. به گزارش ا

  »..ميانكرده افتيرا در ادو خرد بهشتيارد ن،يكند و در حال حاضر حقوق فرورد
شان در  ياعتراض به تصرف امالك شان توسط اداره اوقاف با تراكتورها ياراك برا جرانيمرز يروستا ياز اهال ي*جمع

كردند. به  يآنها را همراه ادهيپ يو پا نيروستا هم در راه احقاق حقوق شان با ماش نيا ياز اهال يجاده راه افتادند و جمع
ما دست گذاشته و  يروستا ياست كه اوقاف رو يگفت: چند سال جرانيمرز يمعترض روستا ياز اهال يكيگزارش آفتاب، 

كرد، دادگاه حكم به  تيروستا به دادگاه شكا هيكه عل شياعالم كند. چند سال پ يخواهد روستا را وقف يشده م يهر طور
افزود: چند وقت بعد  ي. وستين ياعالم شد كه  روستا وقف يقاف داد. بعد مردم اعتراض كردند و بعد از بررساو يروزيپ

  كرد. تيما شكا يدوباره اوقاف از روستا
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محل كارشان  توسط  بياعتراض به تخر يكرمانشاه برا ينيمحله مال حس عاتيضا افتيباز ي*صاحبان و كارگران واحدها
واحد  ٤٠از  شيمنطقه كرمانشاه ب ن،يآنال يتيكرمانشاه تجمع كردند. به گزارش گ يقابل فرماندارم يشهردار اتياجرائ

  شهرك، دارد. نيطبق اسناد مالكان در ا يوقو حق يقيحق يو كارگاه خودجوش، با مجوزها يافتيباز
  ريت ١٢ پنجشنبه

خوزستان دست به  ياستاندار يب وروداهواز مقابل در ٨منطقه  يسبز شهردار يو فضا ياز كارگران خدمات ي*جمع
تجمع خود را  ليبه مطالبات خود شدند. به گزارش عصر ما خوزستان، معترضان دل يدگيزده و خواستار رس يتجمع اعتراض

  مطالبات سه ماهه خود عنوان كردند. افتيعدم در
 يها از شبكه يو نگهدار يبردار رهاز كارگران شركت به يجمع راز،يخانه شماره دو ش هيتصف تي*همزمان با افتتاح سا

دست به  ،يبه بخش خصوص يپس از واگذار ،يو شغل يشتيمع يفياعتراض به بالتكل ياستان فارس برا يو زهكش ياريآب
 ياز كارگران معترض گفت: شركت ما در ابتدا دولت يكيفارس،  ارشخانه زدند. به گز هيتصف نيا يتجمع مقابل درب ورود

به ورطه  چ،يكه نشده ه يشد و شركت ما توانمندساز ليتبد يبه شركت خصوص ٤٤اصل  تيعدم رعابود اما باوجود 
  شده است. دهيكش ينابود

  ريت ١٥ كشنبهي
در پرداخت سنوات تجمع كردند. به گزارش  ركرديو د يبازنشسته شركت واحد در اعتراض به پرداخت قسط*رانندگان 

تهران و حومه، رانندگان زحمت كش شركت واحد بعد از گذراندن  ياحد اتوبوسرانكارگران شركت و يكايكانال تلگرام سند
شان كه  يبازنشسته شوند و سنوات كار ديآور با انيسخت وز يمشاغل كارها نيسال كار طاقت فرسا براساس قوان ستيب

  حساب پرداخت شود. هيتسو نيكارفرما در ح يازسو ديدستمزد و حقوق است با نيماه آخر كيسال كار،   كيبراساس هر
 يانعكاس صدا يبرا زيتبر يشهردار ياز كارگران خدمات يجمع ز،يشهر تبر يشيفرما يشورا ي*هم زمان با نشست علن

كالنشهر زدند. به  نيا يدست به تجمع در محوطه ساختمان شهردار مهياعتراض شان نسبت به عدم پرداخت ماهها حق ب
شود اما به حساب  يآنها كم م انهياز حقوق ماه زيتبر يرشهردا يكارگران خدمات مهيكه حق ب يبا وجود لنا،يگزارش ا

خود با   يدرمان يها دفترچه ضيو تعو ديتمد يكارگران برا نيا ليدل نيشود و بهم ينم زيوار ياجتماع نيسازمان تام
  مشكل روبرو هستند.
 يبرا ،ييكرونا التيبرپرداخت تسه يدولت مبن يها در آمدن وعده ياعتراض به توخال يتهران برا ي*صاحبان وانت بارها

 يايتهران تجمع كردند. به گزارش دن يموتور كيو پ يحمل بار سبك شهر هيمقابل ساختمان اتحاد يروز متوال نيچندم
به رانندگان  ييكرونا التيپرداخت تسه يتهران به عدم اجرا يورموت كيو پ يحمل بار سبك شهر هياتحاد سياقتصاد، رئ

  نكرده است. افتيدولت را در يكرونا التيمورد هم تسه كي يحت ه،يهزار عضو اتحاد ١٠نت اشاره كرد و گفت: از وا
در تهران زدند و ضمن  ١٢منطقه  يپروانه دست به تجمع  مقابل شهردار نگيازكسبه پارك ي*به گزارش برنا، جمع

  پروانه شدند. نگيپارك ييگشااعتراض به انتقال محل كسب و كارشان به پارك شهر خواستار باز
مداوم آب و برق،  يآباد واقع در استان هرمزگان در اعتراض به قطع ياز ساكنان شهرستان حاج ي*به گزارش هرانا، جمع

  شهر تجمع كردند. نيا يمقابل ساختمان فرماندار
  ريت ١٦ دوشنبه

خود، نخست  يعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزداهواز در ا يشهردار ياز كارگران واحد اجرائ ي*به گزارش هرانا، شمار
 نياز كارگران معترض در ا يكيخوزستان تجمع كردند.  يشهر و سپس مقابل استاندار نيا يقالب يمقابل ساختمان شورا

  است. ١٣٩٨ماه سال  ياهواز مربوط به د يدارما كارگران شهر يافتيدستمزد در نيخصوص گفت: آخر
ماه  ٢به عدم پرداخت  يو با تجمع مقابل ساختمان شهردار دهيدزفول دست از كار كش يرسبز شهردا ي*كارگران فضا
قرارداد كار و كار بدون  د،نداشتنيبروز نشدن حقوق در سال جد ،يو پرداخت نشدن حق اضافه كار مهيحقوق و حق ب

عالوه بر پرداخت نشدن حقوق از كارگران معترض گفت:  يكي رنا،ياعتراض كردند. به گزارش ا يالزم بهداشت زاتيتجه
 مهيب يها نشدن دفترچه ديموضوع باعث تمد نينشده كه ا زيوار زين ياجتماع نيتام مهيو خرداد، حق ب بهشتيارد
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است و  يما خال يخچالهايكه اغلب كارگران زن و بچه دارند و مستاجر هستند، افزود:  نيا انيبا ب يكارگران شده است. و
  .مياشده  انميشرمنده زن و بچه ها

 ريبا سا دينان و عدم تطابق نرخ جد متيق ريياعتراض به تغ يتابع شهرستان رشت برا يخمام از بخشها انياز نانوا ي*جمع
و آزاد از  يا ارانهي يهانان  دينرخ جد وز،ينرشت زدند. به گزارش خمام  انيصنف نانوا هيكاالها دست به تجمع مقابل اتحاد

  اعالم شده است. ريت ١٦اجرا از روز دوشنبه  يبخش خمام برا يهاييرشت به نانوا نشهرستا انينواصنف نا هياتحاد يسو
  ريت ١٧شنبه  سه

 يمقابل ساختمان مجلس شورا هيخانواده و مهر نياز شهروندان تهران در اعتراض به قوان ي*به گزارش هرانا، شمار
را به موضوع  هيو محكومان مهر انيسكه معضل زندان متيق ديدو نوسانات ش ييقضا هيدر تهران تجمع كردند. رو ياسالم

  پررنگ شده است. شياز پ شيازدواج، ب نيقوان رد يبه بازنگر ازيمعتقدند ن ياريكرده و بس ليروز تبد
شهر تجمع كردند. به گزارش هرانا،  نيا ياجتماع نياصفهان مقابل اداره كل تام ياجتماع نياز بازنشستگان تام ي*جمع

 نيب يو نابرابر ضيمجلس، رفع تبع قيتلف ونيسيطبق مصوبه كم ياجتماع نيحقوق بازنشستگان تأم شيرضان، افزامعت
  خود اعالم كردند. ياصل يرا از خواسته ها ياجتماع نيبا تأم يو لشگر يكشور يبازنشستگان صندوقها

دست به  رانيا يكارگران كارخانه كنتور ساز ن،يجمهور به استان قزو سيرئ يمعاون  علم ،ي*همزمان با سفر سورنا ستار
وعده و  رغميعل يو شغل يشتيمع يفيبار به ادامه بالتكل نيچندم يزدند تا برا نيتجمع دو باره مقابل دفتر امام جمعه قزو

 و نكرده افتيخود را در يكاريب مهيهنوز ب نيقزو يديواحد تول نيا ارگرانك لنا،ياعتراض كنند. به گزارش ا دهايوع
  اند.شركت انجام نداده  نيمطالبه كارگران ا يبرا ياقدام چيمسئوالن ه

  تير ١٨ چهارشنبه
اقدام به  يكشاورز ينهايآب زم انيدر استان خوزستان در اعتراض به قطع جر زهياز كشاورزان شهرستان هو ي*جمع

كه توسط  يينهايآب را از زم انيتا جر تجمع كردند. به گزارش هرانا، ماموران سازمان آب و نيروى انتظامى قصد داشتند
منتشر شده، كشاورز  دئويو كي نيكشت است قطع كنند. در ا مادهاز آن آ يكشت شلتوك رفته و بخش ريبه ز زهيهو ياهال

نفت  د،يآباء و اجداد ماست، آب برد نيسرزم نجايا م،يما مهاجرت كن ديخواه ي: شما مديگو يمعترض خطاب به ماموران م
  ست؟يهستند، گناه ما چ كاريرزندان ما بف د،يبرد

  ريت ٢٢ كشنبهي
 يماريب وعياجاره با توجه به كاهش مسافران به دنبال ش ياعتراض به سطح باال ياز مغازه داران مترو تهران برا ي*جمع

تجمع كنندگان  لنا،يپل كالج در تهران زدند. به گزارش ا ريز يبردارهدست به تجمع مقابل ساختمان شركت بهر ١٩ ديكوو
تهران در  يمترو يشركت بهره بردار رعامليخواهان حاضر شدن فرنوش نوبخت مد »رونيب اينوبخت ب«با سردادن شعار 
  به مشكالت شان شدند. ييتجمع و پاسخگو
خود در  يدر اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزد يشهرستان الل ياز كاركنان شهردار يشمار وز،ين ي*به گزارش الل

خود را  مهيماه حق ب ٥ماه حقوق معوقه و  ١١كاركنان  نيزدند. ا يشهرستان دست به تجمع اعتراض نيا يد ٢١ انديم
  اند.نكرده  افتيدر

شهرستان دست به تجمع  نيا يدر محوطه عمارت شهردار زياز پاكبانان شهرستان تبر يشمار دار،يب زي*به گزارش تبر
  خود عنوان كردند. مهيرا عدم پرداخت حق ب تجمع نيا ليزدند. معترضان دل ياعتراض

آزاد  ەسازمان منطق يقشم با تجمع مقابل ساختمان مركز رهيصدها كسبه جز ران،يآزاد كارگران ا هي*به گزارش اتحاد
شان  ينشدن كاالها صيبسته شدن گمرك و دپو و ترخ يدر پ يشتيمع يفيشهر به بالتكل يابانهايدر خ ييمايقشم و راهپ

  كردند.اعتراض 
  ريت ٢٣ دوشنبه

 يماه حقوق مقابل ساختمان شهردار ٥اعتراض به عدم پرداخت  يتهران برا ياز كارگران سازمان پسماند شهردار ي*جمع
تهران در خصوص تجمع كارگران گفت:  يپسماند شهردار تيريعامل سازمان مد ريمد لنا،يتهران تجمع كردند. به گزارش ا
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كه  ليدل نيكرد و به هم يپسماند كار م تيريبودند كه قبال با سازمان مد يمانكاريا شركت پكارگران طرف قرارداد ب نيا
 ياعتراض به شهردار يكارگران برا تهران بوده است، يشهردار يسازمان بازنشستگ رمجموعهيز يمانكاريآن شركت پ

  مراجعه كردند.
به  راحمديو بو هيلويكهگ ياستاندار يبا تجمع جلو راحمديبوو  هيلويكهگ يياز آبداران آب و فاضالب روستا يادي* تعداد ز

  اعتراض كردند. يشغل تيحقوق خود و نداشتن امن افتيعدم در
 يينفر آبدار و آب و فاضالب روستا ٢٠٠ كيماه است كه نزد ٦از آبداران حاضر در تجمع گفت: حدود  يكيگزارش كبنا،  به

است. با توجه به  زيشود و مقدار حقوق ما واقعاً ناچ يماه پرداخت م ٦ز پس ا مانياست. حقوقها امدهين رمانيحقوق گ
  .ميما قرار نگرفته است و با همه افراد مختلف سر و كار دار اريدر اخت يمدت اقالم بهداشت نيكرونا، در ا روسيو وعيش

ماه حقوق مقابل  ٧اعتراض به عدم پرداخت  ي(شركت چكاد جنوب) برا ستانيبه دشت س ي*كارگران طرح آبرسان
پرس،  يشهرستان زابل است، تجمع كردند. به گزارش اس. ب يطرح كه وزارت جهاد كشاورز نيا ياصل يساختمان كارفرما
است كه اگر  يياز آن دست طرحها ،ياعده  تهبه گف ستانيبه دشت س يآبرسان اي يهزار هكتار ٤٦طرح موسوم به 

  و بلوچستان خواهد افتاد.  ستانيدر استان س ياريبس يهايعدالت يرده از بآن بگذارند، پ يدست رو ينظارت يدستگاهها
مقابل دفتر  مهيماه حق ب ١٦ماه حقوق و  ٤اعتراض به عدم پرداخت  يآبادان برا ٢منطقه  ي*كارگران پسماند شهردار

 يشهردار ٢پسماند در منطقه  مانكارينظر پ ريكارگران معترض گفتند: ز رنا،يشهر تجمع كردند. به گزارش ا نيامام جمعه ا
 ييتوانا يحت طيشرا نيما پرداخت نشده است و با ا يايحقوق و مزا هو چهار ماه است ك ميآبادان مشغول به كار هست

امكانات مشغول كار  نيما هم پرداخت نشده و با كمتر مهيماه حق ب ١٦. ميخانواده خود را ندار حتاجيما نيكمتر نيتام
در  ياتفاق مثبت چيو در عمل ه ميمواجه شد ديفقط با وعده و وع يول ميمشكالت اعتراض كرد نيا ليهستم و بارها به دل
  .ميخسته شده ا يپشتوانه مسووالن شهردار يب يو حقوق رخ نداده است. ما  از قولها مهيخصوص پرداخت ب

  ريت ٢٥ چهارشنبه
اراك، خرم آباد،  ز،ين، مشهد، كرمانشاه، بجنورد، تبرتهران، اصفها يدر شهرها ياجتماع نياز بازنشستگان تام ي*تعداد

به مطالبات خود  يدگيشهرها خواستار رس نيا ياجتماع نياهواز و كرج با تجمع در مقابل ادارات كل سازمان تام الم،يا
ت تام و و پرداخ هايعادالنه مستمر شيخود را افزا ياصل يخواسته ها عهاتجم  نيحاضران در  ا لنا،يشدند. به گزارش ا

سطح  شيافزا ،يهمسان ساز قيدق يكنندگان، اجرا تجمع گريدانند. مطالبات د يدولت به سازمان م يهايكمال بده
  كارگران است. مانبازنشستگان و پرداخت سهم در يبهبود سطح رفاه ،يليتكم مهيبه ب ازيو رفع ن گانيرا يخدمات درمان
مغازه  يحفاظت يتان كرمانشاه در اعتراض به ضبط شدن تابلوها و چادرهااز كسبه بازار شهرس يگروه لنا،ي*به گزارش ا

  شهرستان نيا يشهردار ياز سو ياعالم قبل ايخود، بدون اخطار و  يها
  مورد ضرب و شتم قرار  گرفته اند. يبه تجمع زدند. معترضان عنوان كردند كه؛ توسط ماموران شهردار دست

تراورس مشغول  يمانكاريشركت پ تيغرب (زنجان) كه تحت مسئول آهن شمال اهر يفن هيخط و ابن ي*كارگران نگهدار
و مقابل ساختمان اداره راه  دنديدست از كاركش مهيماه حق ب ١٣ماه حقوق و  ٤اعتراض به عدم پرداخت  يبه كارند برا

كارگران هم   گريالبات دتلگرام كارگران شركت تراورس،  مط لدر زنجان تجمع كردند. به گزارش كانا هيناح نيآهن ا
  ماههاست كه پرداخت نشده است. 

در خصوص  زد،يواقع در استان  زيمهر يمقامات شهردار يوعده ها افتنيكارگر، به دنبال تحقق ن راني*به گزارش ا
  زدند. يدست به تجمع اعتراض گريپرداخت مطالبات كارگران، آنها بار د

 يطرح طبقه بند يحقوق و عدم اجرا نيياعتراض به سطح پا يكاوه برا ي*كارگران كارخانه بوتان واقع درشهر صنعت
 كا،يسند اميتجمع كردند. به گزارش پ يخانگ يبرق ليكننده وسا ديواحد تول نيو در محوطه ا دنديمشاغل دست از كاركش

 مينمود تا تصم ليتعط عامل كارخانه از تهران به كارخانه آمد و كارخانه را به مدت دو روز رياعتراض مد نيبه دنبال ا
  .ديخواهند كش ابانياعتراض شان را به خ رديبه نفع كارگران نگ مي. كارگران اعالم كردند كه اگر كارفرما تصمدينما يريگ
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  مردم بهبهان زشيخ ر،يت ٢٦ پنجشنبه
زداشت شدگان و صدور حكم اعدام به با ينابسامان اقتصاد تياعتراض به وضع يمردم بهبهان برا ريت ٢٦شب  پنجشنبه

  شهر كردند.  نيا يبانك مل دانيدر م يتجمع اعتراض يآبان سال گذشته اقدام به برگزار اميق
 /كتاتوريشرف/ مرگ بر د يب يجيباطله/ بس تشيقاتله وال يا خامنه«چون  ييبپاخاسته بهبهان با سر دادن شعارها مردم

 يرانيا /رانيا يگم بشه/ نه غزه نه لبنان، جانم فدا ديوند باتوپ تانك فشفشه، آخ /ميخواينم ميخواينم ،يحكومت آخوند
  را نشان دادند. مياز رژ نزجارو ... نفرت و ا رديپذ يذلت نم رديم يم
گاز اشك  كيبا شل يسركوبگر انتظام يرويبه شدت سركوب شد. ن يو نظام يتيامن يروهايمردم بهبهان توسط ن زشيخ

  كردند. ريرا دستگ يادياجم قرار داده و تعداد زمردم را مورد ته يراندازيآور و ت
  ريت ٢٧ نهيآد

آنها  لنا،يبه مطالبات شان دست به تجمع زدند. به گزارش ا يدگياز آتش نشانان اصفهان، در اعتراض به عدم رس ي*جمع
 همسان نيو همچن ينشان شغل آتش يها همه رسته يآور برا انينامه مشاغل سخت و ز نييآ يخود را اجرا يهاخواسته 

 ينشانان اظهار داشتند: بارها برا كالنشهرها عنوان كردند. آتش رينشانان سا حقوق آتش نشانان اصفهان با آتش يساز
و خطرات كار ما را درك  يمسئوالن سخت ميدواريو ام ميامسئول مراجعه كرده  يمطالبات خود به همه نهادها يريگيپ

  .نديايا برببه م ييكنند و در جهت پاسخگو
به مطالبات خود  يدگيخواستار رس يتجمع اعتراض ياز رانندگان شركت مخابرات منطقه كردستان با برگزار ي*گروه

و بروز نشدن  يماه معوقات مزد ٣تجمع خود را عدم پرداخت  ليمعترضان دل ران،يآزاد كارگرن ا هيشدند. به گزارش اتحاد
  قرارداد و حقوق خود عنوان كردند.

  ريت ٢٨ هشنب
شركت  نيواقع در دشت آزادگان، با تجمع در ا سانيدست م ينفت دانيكارگران م ر،يت ٢٨*به گزارش هرانا، روز شنبه 

 تيفيو نامناسب بودن ك انهيبودن حقوق ماه يتجمع خود را ناكاف ليبه مطالبات خود شدند. آنها دل يدگيخواستار رس
 ييغذا يتهايشركت با مسموم نيا يغذا تيفيبودن ك مناسبنا ليه دلشركت عنوان كردند. اكثر پرسنل ب نيا يغذا

  شده اند. مارستانيب يمتعدد مواجه و راه
شركت دست به  نياز كارگران شركت فوالد محمره واقع در شهرستان خرمشهر، در محوطه ا ي*به گزارش هرانا، شمار

  خود عنوان كردند. مهيق معوقه و حق بتجمع خود را عدم پرداخت حقو ليزدند. كارگران دل يتجمع اعتراض
 ياعتراض به عدم پرداخت كامل و به موقع حقوق دست به تجمع مقابل استاندار يعبداهللا براكوت  ي*كارگران شهردار

ماه  بهشتيعبداهللا گفت: حقوق كارگران از ارد كوت يسبز شهردار ياز كارگران فضا يكي رنا،يخوزستان زدند. به گزارش ا
كند و در حال حاضر حقوق  يبار به كارگران حقوق پرداخت م كي ههر چند ما مانكارياست، پ رداخت نشدهتاكنون پ

  .ميانكرده  افتيو خرداد را در بهشتيارد
  ريت ٣٠ دوشنبه

 يربردا شركت بهره يروز خود شد. كارگران به شائبه واگذار نيدماوند وارد دوم روگاهيتجمع كارگران ن لنا،ي*به گزارش ا
آنها به  يشغل تيامن ر،ييدارند كه در صورت تغ ديكنند، معترض هستند و تاك يكه كارگران با آنها كار م ديتول تيريمد

دو  يشدن منابع مال ياز مشكالت ما كارگران خال گريد ي. كارگران گفتند: بخشدموضوع لغو شو نيا ديافتد و با يخطر م
  دماوند است. روگاهين و كاركنان نالحسنه كارگراو قرض  يصندوق بازنشستگ

  ريت ٣١شنبه  سه
 يقسط وام پرداخت شينشده و افزا ليتكم يجوانرود در اعتراض به مشكالت واحدها يمسكن مهر مولو ياز اهال ي*گروه

خود را  يمسكون يسال قبل واحدها ٢جوانرود از  »يمولو«دست به تجمع زدند. به گزارش كردپا، ساكنان مسكن مهر 
 ٤٥به  ٣٠مسكن مهر از  التيتسه شياز جمله افزا يفراوان تبا مشكال نديگو يگرفتند و در آن ساكن شدند اما م ليتحو
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كار و مطالبه  انيپروانه و پا رساختها،يدر ساخت و سازها، نداشتن ز ريسود مشاركت به علت تاخ شيتومان، افزا ونيليم
  روبرو هستند. التيتسهبانك در باز پرداخت 

  
  هفت تپه شكريروز اعتصاب و تجمع كارگران ن نيهفتم و يس

 نيو هفتم يدر س ر،يت ٣١شنبه  هفت تپه، روز سه شكرين كارگران
و تجمع مقابل ساختمان  ييمايروز از اعتصاب شان با راهپ

به مطالبات شان شدند.  يدگيشهر شوش خواستار رس يفرماندار
خرداد آغاز شده است.  ٢٤نبه اعتراض كارگران هفت تپه از روز ش

 يديواحد تول نيكارگران ا يهاخواسته  نيتر ياصل لنا،يبه گزارش ا
 فيتكل نييتع ،يشغل تيبه وضع يدگيرس ،يپرداخت معوقات مزد

 يشركت، بازگشت به كار همكاران اخراج شده، ابطال واگذار
 يها مهلت دفترچه ديتمد نيو همچن يشركت به بخش خصوص

از كارگران شركت كننده اعتصاب گفت؛ خواسته  يكي است. يدرمان
كارگران هفت تپه خروج بخش خصوص از  مهو مشترك ه ياصل

در هفت تپه باعث  يساز يخصوص ميمجتمع است چرا كه معتقد
كارفرما با رها كردن  ميورشكسته شدن آن شده و امروز شاهد

شكر  ديولت يكارخانه برا يو بازساز ديبه ادامه تول يليمجتمع  تما
  ندارد.

پرونده  كياول  فيمتهم رد ،يگياسدب ديشركت ام نيعامل ا ريمد
 يشركت از پرداخت حقوق كارگران خوددار يارز است. او به بهانه مسدود بودن حسابها يدالر ارديليم ميو ن كياختالس 

فشار بگذارد.  حتتن حقوق كارگران، دادگاه را تقصد دارد با گروگان گرف يگيپرونده معتقد است اسدب يكند. اما قاض يم
  كرده است. ليخود تبد يآنها را به سپر انسان يگياسدب نديگو يم زيكارگران ن

شكر از  ديكارخانه تول نيتر يميشهر شوش در شمال خوزستان واقع شده و قد يلومتريك ١٥و صنعت هفت تپه در  كشت
قرن  ميدر كشور است كه ن شكرين

گذرد و طبق  ين مآ سياز تاس
اواخر سال  يقانون اساس ٤٤اصل 

 يسازمان خصوص ياز سو ١٣٩٤
خارج و به  ياز چرخه دولت يساز

  واگذار شد. يبخش خصوص
چهار هزار نفر به صورت  حدود
در  يمانكاريو پ يقرارداد ،يرسم

شركت  نيمختلف ا يبخشها
شكر مشغول كار  ديبزرگ تول

  هستند.
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  ياجتماع يهار شبكه كوتاه منتشر شده د اخبار
مسكن مهر  يتعاون يتجمع اعضا /هيعسلو١٩شماره  شگاهي: تجمع كارگران شركت مهاجر جنوب جم در پاالريت ٥ پنجشنبه

  يارغوان زاگرس سنندج مقابل استاندار يواحد ١٤٤
ماه ١٣ افتير)، در اعتراض به عدم دسوني(شركت ك ستيز طيمح يرساناز كارگران پروژه آب ي: گروهريت ٨ كشنبهي

ارغوان زاگرس در  يواحد ١٤٤مسكن مهر  يتعاون يحقوق معوقه خود، مقابل سازمان آب تهران تجمع كردند./ اعضا
كردستان تجمع كرددند./ تجمع  يكل راه و شهرساز دارهمقابل ا يروز متوال نيدوم يبرا يشهر برا اليسنندج واقع در و

جاده  ٩ لومتريشركت مقابل ساختمان شركت واقع در ك نيتخلفات متعدد ا اعتراض به يخودرو برا گانيسپرده گذاران ر
  خود شدند. يخودرو ها فيتكل نييمخصوص كرج تجمع كرده و خواستار تع

بانك  نيا يسينو رهيپرونده پذ تيبه وضع ييقضا يدگي: سهامداران بانك مهر اقتصاد در اعتراض به عدم رسريت ٩ دوشنبه
خودرو  جانيآذربا كوياز سپرده گذاران شركت آذو يبرگزار كردند./ جمع يتهران تجمع اعتراض ياندادستيمقابل ساختمان ب

 بيشهرك فدك كرمانشاه در اعتراض به تخر ياز اهال يكردند./ جمع تجمعمقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت  گريبار د
  شهر زدند. ياسالم يابل ساختمان شوراكرمانشاه دست به تجمع مق يشهردار يامالك شان و عملكرد ماموران اجرائ

مقابل  يروز متوال نيسوم يمحل كارشان برا يلياعتراض به تعط يبروجرد برا عاتي: صاحبان مراكز ضاريت ١١ چهارشنبه
از  شيدر شهرستان بروجرد فعال هستند و ب عاتيضا يمركز جمع آور ٤٧٠شهرستان تجمع كردند. حدود  نيا يفرماندار

بهبهان در استان خوزستان در  ياز كارگران شهردار ي./ گروهتندمراكز مشغول به كار هس نيارتباط با اهزار نفر در  ٣
  زندند. يتجمع اعتراض يچهار ماهه خود دست به برگزار يمطالبات مزد افتيعدم در ەاعتراض ب
اعتراض به  يبرا الن،يدر استان گبه تالش  يجاده انزل ٦٠ لومتري: كارگران كارخانه چوب اسالم واقع در كريت ١٢ پنجشنبه

و مبلمان تجمع  يچوب يو عرضه فرآوردها ديواحد تول نيو درمحوطه ا دنديعدم پرداخت به موقع حقوق دست از كاركش
  كردند.

به  فروش  يانسان رهيزنج ليشهر سوزا از توابع شهرستان قشم در استان هرمزگان با تشك ياهال ي: جمعريت ١٣ نهيآد
ر سوزا و روستا مِسن از طرف سازمان منطقه آزاد قشم اعتراض كرده و خواهان حذف قرارداد فروش شه نيسواحل ب

اعتراض به گران شدن  يدر استان كردستان برا وانيمر يهايصاحبان مرغ فروش ،يروزمتوال نيچهارم يسواحل شدند./ برا
  ند.كرد يشان را خوددار يمرغ و كاهش درآمدشان از بازكردن مغازه ها متيق

دست از  هيكرا نيياعتراض به نرخ پا يبرا راحمديو بو هيلويدر استان كهك اسوجيداران شهر  ي: تاكسريت ١٤ شنبه
  شان تجمع كردند. يو با توقف خودروها دنديكاركش

و مشكالت  يكاريمحمد شهرستان شوش در اعتراض به ب ديس هياز شهروندان ساكن روستاى جر ي: جمعريت ١٧شنبه  سه
  شوش تجمع كردند. انهيمقابل درب شركت قند خاورم يتشيمع

آور  انياعتراض به سطح نازل حقوق، مشمول قانون مشاغل سخت و ز ياز آتش نشانان اصفهان برا ي: جمعريت ٢٣ دوشنبه
  كالنشهر تجمع كردند.  نيا يمنيو خدمات ا يمقابل ساختمان سازمان آتش نشان تيوضع لينشدن و عدم تبد

از كارگران كارخانه بوتان گاز شهرستان ساوه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود  ي: جمعريت ٢٦ پنجشنبه
  زدند. يكارخانه دست به تجمع اعتراض نيو در محوطه ا دهيدست از كار كش

مقابل  ،يشغل يفيدر اعتراض به بالتكل رانيا يشده كنتورساز لي: تجمع دوباره كارگران كارخانه تعطريت ٣١شنبه  سه
ماه حقوق،  ٤اعتراض به عدم پرداخت  يبرا رانيا شميشركت پرورش كرم ابر اني./ كارگران مزرعه پرننيقزو ياستاندار

  زدند. النيشهرستان صومعه سرا در استان گ ياردست به تجمع مقابل فرماند ٩٨و مطالبات سال  يديع

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  کند ینم رييتغ امي، صورت مساله ق٩٨حکم اعدام معترضان آبان  با
  يرهاشميم نتيز 

  ريت ١٠خبر ... سه شنبه  يفراسو
با  اميق نيبود. ا ميمردم و رژ نيكننده ب نييتع ييارويرو كي ي، به درست٨٨و  ٩٦ يزشهاي، در تكامل خ٩٨آبان  اميق

در  درون هرم قدرت و يباندها ينه در جدالها رانيو شركت اقشار زحمت كش جامعه نشان داد كه تحوالت ا يگستردگ
  خورد. يرقم م ميرژمردم با  يو در هماورد ابانيحكومت، بلكه در خ هيحاش

با  مي. رژديدرون قدرت خط بطالن كش يو جدالها يرا يشيصندوق نما قيآبان، بر هر گونه راه حل از طر اميمنظر ق نيا بر
پلها و  ريرها كردن اجساد آنها زشكنجه و  ريهزاران نفر، كشتن ز يريدستگ نان،يآفر امينفر از ق ١٥٠٠از  شيكشتار ب

  كند. مهيب اميق يلرزه ها برابرها، نتوانست خود را در  اچهيخرابه ها و در
حكم اعدام سه جوان  دييماهشهر، از تا يزارهاين تيبا دادن آمار دروغ از كشته شدگان و انكار جنا ريبعد از ماهها تاخ ميرژ

 يمفسد ف«و طرح اتهام  يو محمد رجب يديتمج ديسع ،يمراد نيحس ريام يشده در اعتراضات آبان به نامها ريدستگ
  خبر داده است. صفهانشدگان در ا رياز دستگ گريتن د ٨ هيعل» االرض
» االرض يمفسد ف«از صدور حكم  ر،يت ٦ نهيدر استان اصفهان، در روز آد ميرژ يدادگستريكل ب سيرئ ،يبيحب مزدور

بالقوه و  يامهاياز ق مياعدامها و وحشت رژ ليدل تكار،يجنا نيا يخبر داد. حرفها ٩٨آبان  رشدگانيتن از دستگ ٨ يبرا
  كند. يرا مشخص م ندهيرو در آ شيپ
 يياز سو ام،يمردم همراه با خطر شورش و ق اريسو تنفر تمام ع كيروبروست؛ از  يمتعدد يحاكم با چالشها يكتاتوريد
  ر قدرت و ثروت.مشاركت د يدرون قدرت برا يجدال در باندها گريد

 تيواژه امن دياز هر زمان تنگتر شده است. كل شيو صدور بحران ب تيامن نيدر منطقه به عنوان تضم ميرژ يعيش هالل
و  اميق ينيب شيكنند. پ يم ييمردم با هم همسا يمعاش تيآبان و افول وضع امينظام با احتمال شورش گرسنگان بعد از ق

به چشم  ليبلكه تبد ست،يسرنگون طلبان ن انيدر م ندهيآاز  يفقط تجسم رگيورشكسته حكومت د يكشت يسرنگون
شود. نمونه  يبه وفور مطرح م يپردازان و دلواپسان حكومت هيكارشناسان، نظر انيسرنوشت حكومت، در م يبرا يانداز

  آن در هرم قدرت است. رامونيشده پ جاديا يو كنشها يها به خامنه ا ينيخوئ يآخر آن نامه موسو
 نيخون اميكه با ق يداند. صورت مساله ا يدار م يراه حل نحات خود را در فعال تر كردن دستگاه سركوب و چوبه ها ميرژ

  نوشته شد، با اعدام جوانان پاك نخواهد شد. ابانيآن در كف خ يو كم يفيبا ابعاد ك ٩٨آبان 
***  

  
  عدالت؟ اي؛ غرامت ٧۵٢ پرواز

  امان  منصور
  ريت ١٤خبر... شنبه  يفراسو

 "نظام"اضافه كرده است.  يبرگ تازه ا نياوكرا يمُسافربر يمايهواپ تكارانهيجنا يج.ا به پرونده خود در سرنگون ساز ميرژ
پرداخت  شنهاديپ ،يالملل نيب يو طرف حسابها رانيجامعه ا ان،يخود از دست خانواده قُربان بانيرها ساختن گر ياكنون برا

  كند. يرشوه م
 يمُالها برا ميرا با رژ "يتفاهُم نامه دوجانبه ا"كانادا، افعانستان و سوئد  ن،يچهار كشور اوكرا ،يسوئد نورايگفته پا به
آن اشاره  اتييرسانده، به جُز يرا به آگاه يتوافُق ضمن نيخارجه سوئد كه انجام ا ريامضا كرده اند. وز "غرامت افتيدر"

  خبر نشان نداده اند. نيبه ا يتاكنون واكُنش رسم زيآنها نام برده ن از "ندهيل" نُمكه خا ييكشورها گرينكرده است. د
از خسارات به بار آمده و از آن مُهمتر، اعتراف به  يجُبران دستكم بخش يبرا يهيگام الزم و بد كيپرداخت غرامت  اگرچه

 يآن. موضوع يبرا ينيگُزياست و نه جا يبخش از دادرس كيفقط  يحال غرامت ده نيبا ا د،يآ يارتكاب جُرم به شمار م
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 نيشده و همچن افتهياست كه بدان دست  يچارچوب حُقوق رامونيابهام پ ند،ك يم زيشده را پُرسش برانگ ادي "تفاهُم"كه 
  .رديگ يدر كادر آن صورت م "پرداخت غرامت"
 نيب اي يدار كشور تيهاد صالحن ايمرجع  چيه ياز سو نياوكرا ييمايهواپ ٧٥٢هنوز پرونده سُقوط پرواز  نكهيتوجُه به ا با

جعبه  ،يعنيمدرك جُرم  نيمُهمتر ليج.ا در تحو مينشده و رژ يقرار نگرفته، مدارك الزم گردآور يدگيمورد رس يالملل
  انجام شده است. يا هيمُذاكره بر سر حل و فصل مساله غرامت بر چه پا ستيكند، روشن ن يم يكارشكن مايهواپ اهيس

با  ،يبه توافُق برسند و مُتهم با جلب نظر شاك گريكديبا  يتوانند خارج از روند دادرس يالبته م يوقحُق يدعوا كي يطرفها
مورد مُشخص برآورده  نياست كه در ا يطيامر بسته به وجود شرا نياز مُجازات روبرو شود. همزمان اما ا تيمُعاف اي فيتخف

  شود: ينم
 ينم ياسيس ندگانينما ايصورت گرفته باشد. افراد  ييقضا يدادرس يعنيه، پروند يتوافُق دو طرف در خالل روند قانون -١

 چيج.ا هنوز ه تيبه پرونده جنا يدگيرس يو حُكم صادر كنند.  برا ننديدادگاه بنش يبه جا رند،يتوانند قانون را به دست بگ
  نشده.   ليتشك يدادگاه

انداختن روند  انيشده به منظور به جر ادي يدولتها يبرا چراغ سبز يخود به معنا يبه خود زيشرط ن نيا نيتام يحت -٢
 يخانواده ها ان،يكنند كه از جانب شاك يروند نيتوانند پرونده را وارد ا يم ي. آنها در صورتستين يتوافُق خارج از دادرس

از آنها  كيچيه ما،يهواپ يسرنگون ساز يرانيا انيباشند. دستكم از خانواده قُربان هداشت حيو صر يرسم يندگينما ان،يقُربان
  ندارد. يوكالت نيچن
برخاسته نشده باشد. در پرونده سرنگون  ياجتماع انيمعنا كه از جانب آن ز نينباشد، بد يجنبه عُموم يجُرم دارا -٣

دست  چهيخود را باز تيطرف دعوا است، چون امن كي زيجامعه ن ان،يافزوده بر خانواده قُربان ينياوكرا يمايهواپ يساز
فعل مُجرمانه و  كيآن در مورد جان و سالمت شهروندان را  ريپذ ولقابل تكرار و شم يو سهل انگار نديب يم تيحاكم

 ييو قضا يسيپُل بيتعق يو حت يتبهكار نيو آزار قرار دادن مُعترضان به ا گرديج.ا با تحت پ ميداند. رژ يم فريمشمول ك
جُرم  يعُموم هيبه  زاو ايگو يخود به زبان ان،يقُربان يبرا ادبوديو  يگواربرگُزار كنندگان و شركت كنندگان در مراسم سو

  كند. ياعتراف م
شود،  يبه گونه كامل شفاف ساز ٧٥٢سرنگون ساختن پرواز  يآن علت و چگونگ نديعادالنه كه در فرا يدادرس كي انجام

جُبران گردد، مُقدم بر هر مساله  انيده قُربانخانوا يو معنو يو به مجازات برسند و خسارت ماد يآمران و عامالن مُعرف
 نيدارتر تيصالح يالملل نيب ييمرجع قضا كيمُتهم،  يدولت تيجُرم و هُو يالملل نيب تيماه لياست. به دل يگريد

 يروند حركت م نيج.ا، خالف ا ميدر پرونده با رژ ليچهار كشور دخ "تفاهُم"است.  يدادرس نيانجام چن يمحكمه برا
  كند.

***  
  

  یپولساز بانهيعوامفر یبا شگردها سميترور یها نهيهز
  يرهاشميم نتيز

  ريت ١٥ كشنبهيخبر ...  يفراسو
شود را در  ينواخته م يمرگ و وبران پوريآن ش يحاكمان در هر سو يتيكفا يكه با ب ينيسرزم يمايس ر،ياخ يدادهايرو

  برابر چشم همگان قرار داده است.
مهار آتش  يالزم برا يفقدان ابزارها ليتا مرگ در خاموش كردن آتش به دل يمركز درمان كي مرگ با كرونا و انفجار در از

 دي. از انفجار در مركز توليو موشك يجنگلها تا انفجار در مراكز مختلف هسته ا يزنجبره ا يهايمثل بالگردها. از آتش سوز
زرگان در جاده  روگاهيدر ن ينطنز تا آتش سوز در ومياوران يساز يمركز غن ،در شرق تهران) ري(خج يموشك يكالهكها

  و... انيتندگو يميو مجتمع پتروش مان،سلي مسجد –اهواز 



 62

 يسرسام آور يها هيسرما ،يو موشك يسوزد و در مراكز هسته ا يمردم است كه م يجنگل و ثروتها ها،يآتش سوز نيا در
  رود. يكرده برباد م نهيكردن مردم هز رتريفق يبه بها ميكه رژ
كنم. بر  يپخش شده است كه به چند نمونه آن اشاره م ريدر هفته اخ ميرژ يهايخبر در رابطه با فقر مردم و ولخرج چند

در عراق،  ياسالم يوابسته به جمهور يسه سركرده گروهها ي)  و گفته هاريت ١٢(پنجشنبه  ترزياساس خبر رو
كاهش  يريچشمگ زانيبه م«كرونا و بسته شدن مرزها،  سرويبا گسترش و يگروهها از آغاز سال جار نيا يهايافتيدر
 ياز ابتدا» عراق عهيش انينظام شبه يچهار گروه اصل«از  كيبه هر  ميرژ يگزارش كمك مال نيبر اساس ا». است افتهي

شده  فصن بايو تقر افتهيكاهش » دالر ونيليدالر به دو تا سه م ونيليتا پنج م ميچهار و ن« ياز ماه يالديم يسال جار
 نهيهز النيبه ب ديحكومت بشار اسد و ... را با زيو ن هايمانند حزب اهللا لبنان، حوث گريد يستيترور يگروهها هياست. تغذ

كند،  يم نهيخود هز كيحفظ عمق استراتژ يقدس، برا يستيكه سپاه ترور يهنگفت ياضافه كرد. در كنار پولها ميرژ يها
اضافه  ديو... را هم با گريد يبه كشورها يارسال يپرداخت حقوق به طلبه ها ،يراتج ينگهايهلد ،»هيعتبات عال«ساخت 
به گفته  »اتيعتبات عال يستاد بازساز«كسب و كار مردم،  كسب و كار  يليبحران كرونا و تعط رغميو عل بيترت نيكرد. بد

  آن، پر رونق بوده است. سيرئ
مردم با  دني) دوشريت١٤فردا،  وي. (رادافتيادامه  »يليتعط«ون بد »نبيطرح صحن حضرت ز«دوران ساخت و ساز  نيا در

 يمانيقاسم سل يرسد كه از مرده سوار يپروژه ها شرم آور است. به نظر م نيبه ا يكمك رسان يبرا بانهيعوامفر يطرحها
قاسم «با عنوان  ياركالهبرد يبنگاهها يكنند. راه انداز ياستفاده م وا گينشد و حاال از مرده ر ديعا ميرژ يبرا يزيچ
در  نبيصحن حضرت ز«كمك به ساخت  يبرا» هزار تومان ٥ يرانيهر ا«مردم با شعار  بيكردن ج يخال يبرا »يمانيسل

به » صحن«از  ربعهزار تومان و فروش هر متر م ٢٥٠هر متر  متيبه ق» طرح نيبه كار رفته در ا يسنگها«، فروش »كربال
  . (همان جا)ستيو غارت مردم ن دنيجز چاپ يزيردم، چتومان به م ونيليم ميو ن ٤ متيق

روند. بر أساس  يخط فقر م رياز مردم به ز يشتريهر روز تعداد ب ،يستيترور يدر پروژه ها ميرژ يهايكنار ولخرج در
اشته د شيدرصد افزا ١٩,٥» امداد تهيكم«در سال گذشته، مراجعه كنندگان به  ،يگزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

و  ونيليم ٤از حدود  ينفر ٥٥٤هزار و  ٧٨٣ شيامداد با افزا تهيكم انيوتعداد مددج« ٩٨آمار در سال  نياست. بر أساس ا
  »ي(نود اقتصاد» است. دهيرس ١٣٩٨نفر در سال  ٧٨٢هزار و  ٧٩١و  ونيليم ٤به  ١٣٩٧نفر در سال  ٢٢٨هزار و ٨
و بلوچستان گفت:  ستانيدر استان س يآب يدر رابطه با ب ريت ١٤ز شنبه از چابهار، رو نيمجلس نش كي گر،يد يداديرو در
 يدر همه روستاها، حت«اضافه كرد:  يو» دارند. يدسترس ياستان به آب شرب بهداشت نيدرصد از مردم ساكن ا ١٩فقط «

مربوط به آب و  يپروژه ها يگزارش، برخ نيبر أساس ا». است. ههم صورت نگرفت يمتر لوله گذار كيچابهار  يساحل
  برنا) ي(خبرگزار» اند. تاكنون در حال ساخت مانده ٦٧فاضالب از سال 

و منطقه  رانيدر ا ميرژ ياستهايو س يتيكفا يب جهيهستند، نت ريبا آن درگ رانيروزها مردم ا نيكه ا يدردناك يها صحنه
برآورده كردن  يبلكه برا رانيرفاه مردم ا يبرا نه قايبرداشتن آنها، دق ايو  مهايكردن تحر يخنث يبرا ميرژ ياست. تقالها

  است. هيفق تيوال كيعمق استراتژ يها رانهينگاه داشتن و پابه منظور بر ستهايترور يمال يازهاين
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  تنش یو دود در حومه تهران و دمشق؛ دور بعد آتش
  امان  منصور

  ريت ٢١خبر... شنبه  يفراسو
و هدفمند تعهُدات هسته  كيستماتيخود را از سر گرفته و به طور س ياتُم انهياجراجوم ييتهايج.ا فعال ميبا آنكه رژ همزمان

 شيافزا يبه گونه خطرناك زيو اقدامات آن ن استهاياز س يگذارد، تنش گرد بُحران ناش يپا م ريرا ز نياش در توافُق و يا
  است. افتهي

كه در  يمُشابه يدادهايداده، به سلسله رو يرو يز نظامشود در مراك يروز پنجشنبه در غرب تهران كه گفته م يانفجارها
  است. دهيدر مركز آن قرار داشته، تداوُم بخش يو مراكز مُهم اقتصاد ييبنا ريز ساتيج.ا، تاس ينظام نيماش ريدو هفته اخ

 ييوع موشكها توانان نيرا به لرزه درآورد. ا ريُمالها در خُج كيبالست يموشكها ديمركز تول ديانفجار شد كي ريششُم ت در
چند انفجار  اي كي يدر نطنز در پ "نظام" ياز مركز مُهم اتُم ييبخشها ريت ١٢را دارا هستند. در  يحمل كُالهك هسته ا

 يبه بُمب اتُم را كوتاه م يابيكه زمان دست يا شرفتهيپ يوژهايفيمُنهدم شده، سانتر ساتي. در تاسديگرد بيتخر ديشد
در  يميمركز پتروش كيو اهواز و  رازيبرق در ش روگاهيدو ن ،يفاصله دو هفته ا نيدر هم شده است. يم ديكند، تول
  مواجه شده است.           بيو تخر يبا آتش سوز زيماهشهر ن

و  يكنند نگاه ها و توجُهات را به سمت گمانه زن يزرد آن تالش م يو رسانه ها تيحاكم يغاتيتبل نيماش كهيحال در
اما  دادهايرو نيدر ا يآن مُنحرف كنند، پُرسش اصل يها هيحمالت و حاش نيانجام ا وهيدر باره شپخش ضد اطالعات 

  دهد. يم ناست كه نشا يكند و جهت حركت ياست كه بازگو م ييمعنا
 يااستهيواسطه از آماجها و س يكه ب يج.ا دارد؛ تحوُل ميبُحران رژ يفاكتورها ديشده نشان از تراكُم شد اديحوادث  سلسله

كه امروز در  يشتابان حاكمان كشور به سمت ساخت جنگ افزار اتُم يآن سرچشمه گرفته است. گامها يهسته ا رانهيشر
 يم شيافزا زيدر آن را ن ليشود، تحرُك عوامل دخ يبُحران گذاشته م غدا نيبر زم "اُروپا يواكُنش به بدعهد"پوشش 

مُتاثر از  ايمنطقه خود را طرف حساب  يعرب يو از اُروپا تا كشورها ليياتا اسر كاياز آمر يالملل نيب عيجبهه وس كيدهد. 
  باشد. يبه اقدام م زدنبا آن آماده دست  ييارويو رو يريجلوگ يآن شكل برا اي نيداند و به ا ياقدامات م نيا

شده،  ادي يخارج يهااختالف و تضاد آن با طرف يمحورها گريبه د ،يج.ا در پهنه هسته ا ميرژ يتنش زا كرديرو همزمان
و لُبنان در  منيدر عراق،  يابتين يو جنگها هيدر سور ياساس، تجاوُز نظام نيبخشد. بر ا يم يشتريب تيو اهم گاهيجا

 رينُقاط به گونه ناگُز نيدر ا يريشدت درگ بيترت نيشود و به ا يم واندهخ يُمالها به جنگ افزار هسته ا زيمتن خطر تجه
  .دابي يم يفراز تازه ا

 يم نييرا تع دادهايرو يريآن، جهتگ يخارج يج.ا و واكُنش طرفها ياستهايرفتار و س نيتوازُن مُخرب و خطرناك ب كي
برد.  يآغاز كرده اند را به دور بعد م رانيكه حاكمان ا يا يكرده و باز يرويقاعده پ نيدو هفته گُذشته از ا يدادهايكند. رو

فرقه  ،يتوسعه طلب ياست كه با تابلوها مهايو تحر يريبُحران، تنش، درگ يهاانت يداالن ب ريحركت نظنز و خُج ريمس
الزم قُدرت (اقتصاد  ياز مولفه ها كيچيج.ا از ه مياست كه رژ يدر حال نيشود. ا يم تيو جنگ بقا هدا سميترور ،ييگرا

 دنيو رس يجنگ نيچن شبُرديپ يرا) بياجتماع يبانيو پشت تيمشروع ،يدست باال در توازن نظام اي يقُدرتمند، هم سطح
  .ستيداالن برخوردار ن يبه انتها

كند، با  يحاكم خدمت م يگارشيقُدرت و ثروت در دست اُل يرا كه فقط به بقا هودهيو ب يشيجنگ فرسا نيآثار ا مردُم
 هيفق تيوال ميرژ يخود تجربه كرده اند. در تنور جنگ خُصوص يو انسان ستهيشا ستيز رهيكوچك و كوچك تر شدن دا

 تياكثر ندهياكنون و سرنوشت و آ يشود، بلكه زندگ يم ودكه در حومه تهران و دمشق د ستيكشور ن هيفقط سرما نيا
آن نشان داد كه خسارت  يبار كُرونا و كُشتار دسته جمع نيشود. آخر يم ختهياست كه به كام آتش ر رانيمردُم ا
 كرده ريپذ بيو چگونه كشور و جامعه را آس ابديتواند گسترش  يم يه بارفاجع يتا چه مرزها هيفق تيوال ميرژ يحُكمران

  است.
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  ستين یاعدام شدن زشيخ
  امان  منصور

  ريت ٢٦خبر... پنجشنبه  يفراسو
دار پناه برده اند. آنها با گردانندن  يشان نشسته، به چوبه ها نيكه به كم ييزشهاياعتبار ج.ا در هراس از خ يب حاكمان

 يصورت م يو خبر ساز غاتيكه با هدف تبل ييقضا يفاتيتشر ريدوا نيتن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ب پرونده سه
  مُعترضان هستند. نياو تدارُك اعدام  ينيچ نهيدر حال زم رد،يگ

در  يو محمد رجب يديتمج ديسع ،يمراد نيرحسيام "حُكم اعدام دييتا"از  ييدستگاه قضا يراستا سُخنگو نيهم در
سركوب و آب و تاب  ييقضا شيآرا يحال برا نيدر هم يلياسماع نيغالمحس يخبر داده است. آقا "كشور يعال وانيد"

فوق  يهايدادرس"و  دهيكش انيبه م زيرا ن گريد يادار وسهو پر رهيچند دا يقتل مُعترضان پا يبرا ينيچ سهيدادن به دس
  است. ختهيبر فراز پرونده آو زيرا ن "گريد يهر موجب قانون اي ٤٧٧اعمال ماده  ايالعاده 

 خيمهاباد و صابر ش - "ازيدر" يروستا يرسول زاده، از اهال اكويدر پُشت سر دارد، اعدام د "نظام"كه  يانجام شده ا تيجنا
 كيپس از گذراندن نزد ريت ٢٤دو شهروند كُرد روز سه شنبه  نياست. ا مهيارشد ب يترم آخر كارشناس يعبداهللا، دانشجو

بُمب "دو نوشته بود، آنها به  نيا هيج.ا عل يتيكه دستگاه امن يزيشخندآمير يويربه هفت سال زندان، اعدام شدند. در سنا
 ياتهامات گوناگون ،يپرونده ساز وهيش نيبه هم زيمُتهم شده بودند. به سه مُعترض آبان ن "ينظام يروهايدر رژه ن يگذار

  شود. يم هياز آن ارا يتازه ا تيروا اي، نوع ييُقوه قضا يسُخنگو يغاتيتبل شينما يينسبت داده شده است كه با هر بار برپا
نداشته اند، دادگاه آنها به طور  يدسترس ليشده به وك ادياز محكومان  كيچيه ست؛ين ييدستگاه قضا ييتنها رُسوا نيا اما

مُحاكمه از  انياست و در جر ياعترافات اجبارمُحاكمه شده اند كه اساس آن  يبا اتهامات تيبرگزار شده و در نها يمخف
  پس گرفته شده. "مُتهمان" يسو
 يزياعدام و خون ر يسياست؛ دُرُشت نو يموضوع فرع كي نجايمُحاكمه در ا يروند قانون يو چگونگ وهيهمه، ش نيا با

رسد.  يم تيحاكم يبه بقاواسطه  يكند كه ب يم بيرا تعق ياسيس يبلكه هدف ست،ياتهام ن ايمربوط به جُرم  يمساله ا
 انيدر اُفق مشغول شكل گرفتن است را ب دگانشيكه در برابر د يهراس از توفان تيو روشن تر از خود حاكم شتريب يكس
است كه  يحيصر ايسربسته  يمملو از اشاره ها يرسم يرسانه ها يحُكومت و مُحتوا ورانيكند. سُخنان رهبران و پا ينم

  دهد. يو جُز آن هُشدار م "ليراه افتادن س"، "شورش گُرسنگان"، "دُمخشم مر انيطُغ"نسبت به 
كوشند با احكام تبهكارانه و فرستادن جالدان به رژه، جامعه را از تكان باز دارند و  يج.ا و گُماشتگان آنها كه م حاكمان

 يدانند و م ياند. همه م ستادهيا كُجا ابندياقدامات خود را مُرور كنند تا در يتوانند بازتاب اجتماع يكنند، م خكوبيم
است. آنچه كه در  دهيكش ريشمش ش،يوحشت خو واريو بُزدالنه در پشت د رساز سر ت تيتوانند حس كنند كه حاكم

  آن است. يدگيوحشت و پوس ياقتدار ج.ا، بلكه بو نيخون ينه بو دهيچيكشور پ ياجتماع يفضا
كنند. آنها  يم افتيكشند را از جامعه مُعترض در يس آنچه كه انتظار مدُرُست عك هيفق تيوال مينظر، حاكمان رژ نيا از

آبان جامعه  زشي. خرديگ يضعف و واهمه م اميكرده اند، اما جامعه از مانور شان پ يريو زهر چشم گ ييقصد قُدرت نما
بافد  يم زشياعدام خ يبرا "نظام"كه  ييسطح ترور و سركوب برده و رشته ها زفراتر ا يبه نُقطه ا يرا به لحاظ ذهن رانيا

  كند.  يرا در همان گام نخُست پنبه م
و آبان است و شتاب ساعت  يمردُم د يبرا يآنها مُحرك ست؛يهم ن رياما بدون تاث هيفق تيوال ميرژ تكارانهيجنا اعمال

  شان!   يسخت داور
  
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  یانيآشت یمحمد صفار قيو نام رف اديباد  یگرام
  امير ابراهيمي

 تيفعال ليبه دل ييهوا يروياز ن يحقوق دانشگاه تهران ( اخراج يو دانشجو ١٣٣١متولد  يانيآشت يمحمد صفار قيرف
  )  بود.ياسيس
و  يفيظر ،يبر گروه رفقا جزن ٤٦پس از ضربه رمستان  يو

 يگرفت و پس از مدت شيدر پ يكامال مخف تيفعال ،يسورك
اكبر  يعل قيرف ديشه ييهمراه با فدا١٣٤٧در بهار سال 

  .وستي(فتح) پ نيخارج و به جنبش فلسط رانيااز  ييصفا
ساواك  يشان برا تيگروه كه فعال نيا يرفقا ١٣٤٧سال  در

 ١٣٤٩مجدد پرداختند و در سال  يلو نرفته بود، به سازمانده
عداد همراه با ت ييصفا قي. رفوندنديپ يبرگشته و به گروه م رانيبه ا يانيآشت يو محمد صفار يفراهان يياكبر صفا يرفقا عل

در  گريد يتداركات همراه رفقا يبرا يصفار قيرود و رف يشمال م يبه جنگلها يكيچر اتيندارك عمل ياز رفقا برا يگريد
ضربه  يهمراه با رفقا يصفار قي(گروه جنگل)، رف ييفدا يتن از رفقا ١٣و اعدام  اهكليماند. پس از حماسه س يشهر م

مسعود  ان،يپو زيرپرويرفقا ام روهكند و با ادغام گروه جنگل با گ يشركت م ويسسپهبد فر ياعدام انقالب اتينخورده در عمل
 يكهايدر بخش تداركات چر ينقش برجسته ا يصفار قيخلق، رف ييفدا يكهايچر ليو تشك ياحمد زاده و عباس مفتاح

متوجه حضور  يفارص قيتهران) رف - هيماني(سل يميخانه ت يحوال١٣٥١روز دوم مرداد  در .رديگ يبه عهده م ييفدا
با ماموران باعث جلب توجه  يريدرگ جاديو ا ييهوا كيبا شل قيرف تيموقع نيشود. در ا يشاه م ميسركوبگر رژ يروهاين

 يخروج از محاصره دشمن م بهكالم) موفق  لتيمعاضد(فض نيرياشرف و ش ديشود و رفقا حم يم گاهيداخل پا يرفقا
  و نامش جاودان  ادي  رسد. يبه شهادت م يانيآشت يمد صفارمح قيروز رف نيا يشوند. در نبرد حماس

  
  در مرداد ماه ييفدا يشهدا

ـ محمد رضا  يفيكالم ـ فرامرز شر لتيفض يـ مهد يـ فرخ سپهر يانيآشت ي: محمد صفاررفقا
 يرشتچ نيالعابد نيـ ز يرودبار يديـ عباس جمش يشافع دونيـ فر برميـ احمد ز يخوانسار

ـ جهانبخش  يارياله نيحس - يناصر فضل اله -  يدختيب يدياد ـ عبداهللا سعـ غالمرضا بانژ
 ياميسخن ـ فرزاد ص نيـ قدرت اهللا شاه انيشفاعت وشيـ دار ي) فاطمري(ام يـ مرتض يداريپا

كهل ـ حسن كهل ـ زهرا  يوسفي يـ مهد يـ گودرز همدان انيميكر دهيـ سع يـ بهروز كتاب
ـ كامران  يزدانيـ محمد  يميـ محمد عظ يـ محمد رضا رمضان عل يتراب يـ محمد تق يپور قنبر نيفرمانبردارـ حس

ـ  يانيب يـ هرمز گرج يرشكاريم ديزاده ـ سع يشيك وسفيـ  يـ جواد كاش يزاده كرمان نيحس يزاده ـ هاد لياسماع
عبداهللا  مينون ـ عبدالكرمج ژنيـ ب يمحمد نيـ حس يوسفيـ محمد (محمود)  يعيـ هامان شف يابوالقاسم رشوند سردار

ـ  يـ غضنفر اسد يعابد ليـ اسماع انيرضا قاسم يلـ ع انيفيشر يـ عباسعل ياحمد ينژاد ـ عل يمانيسل ديپور ـ سع
ـ  يـ شهرام خداپناه ي) جاللدي(مج ميـ عبدالرح يجالل ميـ مسعود جعفرپورـ ابراه يمانيآذر ـ ونداد ا ياكبر ليجم

 - زاده  يحال - يمكري اهللا نصرت –پور  قيصد يمهد - ياشنديض نيـ مه يمانيفرهاد سل ـ يعيـ محمد رف يرجب ييحي
 -  يريداده ام ونيكتا -  يحسن منصور - يساردوئ يساالر ديسع -  انيضامن نايم -  يجالل ميابراه - ينشتم ياسري يعل
بخش  نيريش رياردش - منزه  وسفي - انيآذرنوش مهدو -  يبهروز كتاب -يميمحمد رح زيعز -  يملك وبيا - يمالن عقوبي
 روزيـ ف يـ كاظم كازرون انيزيمحمدرسول عز -  انسيدارب سيآرامائ - ) يجاني(س يچائيعبداهللا ل - هيمهرداد گرانپا -

 ٥٠و ....  از سال  انيضامن نامي – يسرعت ميـ عبدالعظ يپورقاسم ديجمش -  ترابي عبدالرضا – يتراب ميـ كر يقيصد
 يگرام ادشاني دند،يبه شهادت رس ينيشاه و خم يمهايو ارتجاع به دست مزدوران رژ سمياليامپر هيعلتاكنون در مبارزه 

  باد
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