
  

  ٢٠٢١ مه ٢٢ – ١٤٠٠، شنبه اول خرداد ٤٣٨شماره 
 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

  ماره می خوانيد:در اين ش
  ٢... ص  مهدی سامع - بدرود مادر مقاوم و پايدار/ بانو پوراندخت مختاری (مادر شريفی) 

  ٣... صبيانيه سازمان چريکهای فدايی خلق ايران به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگی جهانی کارگران

  ١٠... صمنصور امان -ماله کشی صوتی 

  ١٣... صزينت ميرهاشمی -لبات صنفی آميزه تحريم نمايش انتخابات با مطا

  ١۶... صمحبوبه ابراهيمی -رشت  ۵٧بهمن  ٢٢مثله قيام؛ روايتی مستند از 

  ١٨... صمهدی سامع - » کشور در حال محو شدن است«مردم قربانی می شوند و 

  ٧٧... صآنتون لندگريو/ برگردان: بابک -جانگل ورلد -بحران حزب کارگر؛داروينيسم اجتماعی به جای اعتصاب

  

  ١٤٠٠در ارديبهشت 
  ۴٠... صقرهيبا سيفرنگ -معلمان  یچالشها

  ۴۶... صنژاد یکامران عالم - که گذشت  یدر ماه دانشگاه

  ۵١... ص سالمت  کارورزان

  ۵۵ی... صرضوان ايپو - شمارانيکمان ب نيرنگ جنبش

  ٢٧... صهايائيفتح هللا ک -ماه  یهنر یدادهايرو

  ٢٢ی... صطاهراسد  -  يیرها ريدر مس زنان

  ٧۵ص...  »تظاهرات انقالب اکتبر یبرگزار تهيکم« یها هيانياز ب یبرخ

  

  »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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 بدرود مادر مقاوم و پايدار

بانو پوراندخت مختاري (مادر شريفي) امروز سه شنبه  با تاسف بسيار،
درگدشت. زنده ياد  تهران روزگريف مارستانيدر ب ارديبهشت ١٤

پوراندوخت، مادر دو فدايي شهيد، رفقا فرامرز و فرزين شريفي بود. 
به شهادت  ١٣٥١مرداد  ٦فرامرز در پيكار عليه ديكتاتوري شاه در 

  اعدام شد. ١٣٦٠ني در مهر رسيد و فرزين توسط مزدوران خمي
زنده ياد مادر شريفي، زني مقاوم و پايدار بود و نقش برجسته اي در 

  جنبش دادخواهي مردم ايران داشت. 
فقدان اين زنده نام، بانو پوراندوخت مختاري (مادر شريفي) را به 
خانواده مختاري و شريفي، به خانواده شهدا و زندانيان سياسي، به 

  دخواهي و به تمام آزاديخواهان تسليت مي گويم.فعاالن جنبش دا
  ٢٠٢١مه  ٤ – ١٤٠٠ بهشتيارد ١٤سه شنبه مهدي سامع / 

  
  
  
  
  

  فرهنگ، هنر و يادمان
  ٢٠م . وحيدی... ص -من درد مشترکم ، مرا فرياد کن! 

   ٣٣م. وحيدی (م. صبح) ... ص -چند شعر کوتاه/ قطار در انتها/ اصالت/ زنی در توفان 

  ٣٣مرجان... ص -م اگر نهراسي

  ٣۵... ص اميد آدينه - ترانه ِی بِالچاو 

  ٨۴امير ابراهيمی... ص - يادواره شهيدان فدايی/ رفيق حبيب برادران خسرو شاهی 

  ٨۴شهدای فدايی در خرداد ماه... ص 

  

  فراسوی خبر
  ٧٩ ... صمنصور امان -تاثير خارجی ظريف گيت 

  ٨٠... صزينت ميرهاشمی -مردم عراق و افغانستان بار ديگر َزهر بنيادگرايی بر پيکر و روان 

   ٨١... صزينت ميرهاشمی -مردم محروم فلسطين قربانی جنگ نتانياهو و خامنه ای 

  ٨٢... ص منصور امان -پهپادهای حماس روی ميز ُمذاکرات وين 
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  به مناسبت

  اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران
  

نيروهاي كار و ستمديدگان سراسر  بر كارگران جهانياول ماه مه، روز همبستگي 
ر، استبداد و عقب عليه استثما فرودستانكارگران و مبارزه گيتي خجسته باد. 

راهي طوالني همراه با پيروزيها و شكستها را طي كرده و اين نبرد ماندگي 
كار كه سازندگان اصلي  نيروهايمبارزه خستگي ناپذير همچنان ادامه دارد. تداوم 

هستند،  بهره كشيجهاني عاري از تمامي اشكال استبداد، ستم، جهل، تبعيض و 
هان ميسر و ممكن است و تنها با پيكارهاي بي نشان مي دهد كه انساني شدن ج

امان و متحد كارورزانِ تمامي كشورها عليه سرمايه داري و قدرتهاي مدافع آن و با 
بر افتادن كار مزدوري ساخته مي شود. تاريخ اين رسالت را بر عهده استثمار 

رسم شدگان و ستمديدگان قرار داده و اينان هستند كه با نابودي استثمار، اين 
  كهن را به موزه تاريخ مي سپارند.

اما ستمگران و نيروهاي مدافع استثمار و بردگي، در كانونهاي اصلي سرمايه داري 
به توده ها به سطح زندگي و معيشت  مداوم با تعرضو در كشورهاي پيراموني 

به  سرمايه داريانحصارات  تيكسيستماتهاجم  .مي دهندوحشيانه ترين شيوه ها به استثمار و غارت مردم زحمتكش ادامه 
حقوق كارگران و  يو پايمال ، خصوصي كردن اوليه ترين نيازهاي انسانهاكار و زندگي زحمتكشان و محرومان استانداردهاي

نشان مي دهد كه نظام حاكم بر جهان نه پايان تاريخ، كه آغاز بربريت جديدي است مزدبگيران در ضد انساني ترين شكل 
  مردم جهان آن را بر نمي تابند.  كه اكثريت قاطع

هزينه هاي سرسام آور جنگ، نظاميگري، انباشت سالحهاي چهره ضد انساني نظام سرمايه داري جهاني را مي توان در 
و بي  توسعه فقرسقوط زندگي اكثريت مردم و زيست و محيط شاخصهاي ، در كاهش مخرب، تروريسم و بنيادگرايي
ه گيري ويروس كرونا ديد. پيرامون اين پديده ويرانگر در بيانيه اول ماه سال پيش نوشتيم: خانماني و به طور خاص در هم

ويروس كرونا چهره زُمُخت بربريت نظم جهاني نوليبرال را كه با تعرض به طبيعت و امكانات همگاني از قبيل آموزش و «
ز از ضرورت تغيير در پساكرونا حرف مي بهداشت ترسيم شده، چنان عريان كرد كه بسياري از مدافعان سرسخت آن ني

زنند. براي نظم جديد سرمايه داري چه نَنگي باالتر از اين كه در كنار فقر، گرسنگي و بي خانماني، مردم هفته ها بدون 
ساده ترين امكانات اوليه حفاظتي مثل ماسك، مواد ضد عفوني كننده، دستكش و ... در معرض ويروس وحشي و مهاجم 

  شدند.  قرار داده
هنگامي كه سرمايه داري به جاي تامين بهداشت عمومي، بازسازي و گسترش مراكز درماني، استخدام كادر درماني كافي «

و رسيدگي به زندگي و معيشت آنان، ايجاد مراكز مجهز براي سالخوردگان و ... هزينه هاي سرسام آوري به جنگ، 
يادگرايي اختصاص مي دهد و با خصوصي سازي مراكز آموزشي، نظاميگري، انباشت سالحهاي مخرب، تروريسم و بن

بهداشتي و منابع طبيعي سودهاي سرشار به جيب مي زند، پُر واضح است كه مردم را در مقابل فجايعي همچون ويروس 
ي كرونا بي دفاع مي كند. اگر تنها نيمي از بودجه هاي نظامي و امنيتي در كل جهان به آموزش و بهداشت اختصاص م

يافت، ما امروز شاهد اين ميزان از تلفات انساني نبوديم. امروز در كشورهايي كه كمتر به منابع عمومي تجاوز كرده و كمتر 
دست به اخراج انبوه پرستاران و كادر درماني زده اند به طور نسبي شاهد موقعيت بهتري در مقابله با ويروس كرونا 

  »هستيم.
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رمايه در سراسر گيتي، جبهه نيروهاي كار به مبارزه براي رهايي ادامه مي دهد و روزي همزمان با تشديد تضاد كار و س
نيست كه شاهد اعتراض، اعتصاب، شورش و قيام در گوشه و كنار سرزميني كه بايد متعلق به همگان باشد، نباشيم. براي 

  ي ستمگر را برانداخت.پيروزي در اين مبارزه سرنوشت ساز بايد متحد و متشكل شد، برآشوبيد و نظامها
  

  هموطنان!
كارگران، معلمان، دانشجويان، پرستاران، كشاورزان، بازنشستگان، بيكاران، غارت شدگان، دستفروشان، 

  كولبران، زنان و جوانان!
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران مهمترين وظيفه انترناسيوناليستي خود در جهت تحقق جهاني انساني و رها از ستم و 

نبرد نيروهاي با  پيوند مبارزاتي و طبقاتيضمن ه كشي را برانداختن قدرت ستمگر حاكم بر ايران مي داند. از اين رو ما بهر
، كشاورزان، بازنشستگان، غارت شدگان، دانشجويان، پرستاران ،كارگران، مزدبگيران، معلمانكار در سراسر جهان، خود را با 

سركوبي و دستگيري همبسته مي دانيم. ما مبارزه مي كنند،  يشرايط فالكت بار خوايران كه عليه ش ارتش بيكاران و ...
معلمان و پرستاران و صدور احكام زندان براي فعاالن نيروهاي دانشجويان، اعضاي سنديكاها، تشكلهاي مستقل كارگران، 

  .هستيماجتماعي  و خواستار آزادي بي درنگ تمام زندانيان سنديكايي، سياسي وكنيم كار را محكوم مي 
اتحاد جنايتكارانه جمهوري اسالمي با ويروس كرونا، خسرانهاي كالني را به مردم ايران و به ويژه نيروهاي در سال گذشته 

، سازمان جهاني )٢٠٢٠ژانويه  ٣٠( ١٣٩٨بهمن  ١٠روز پنجشنبه كار و تنگدست ترين بخشهاي جامعه تحميل كرد. 
ر چين و با توجه با افزايش شمار مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا، در مورد همه نفر د ١٧٠ جانباختنبهداشت در پي 

حكومت و در راس آن خامنه اي به داليل كلي و جزيي از برخورد جدي و علمي با گيري آن در سراسر جهان هشدار داد. 
اي خميني جنگ يك نعمت. از اين اين بالي ويرانگر سر باز زد. براي واليت خامنه اي كرونا يك فرصت بود، همچنانكه بر

رو ولي فقيه تا امروز نيز بر اتحاد با كرونا و عليه حيات مردم پافشاري مي كند و دستور جنايتكارانه منع خريد واكسن 
معتبر از آمريكا و انگليس كه توليد كنندگان عمده واكسن معتبر هستند را صادر كرده است. از جنبه خاص، خامنه اي 

و شعبده بازي انتخابات مجلس در دوم اسفند همان سال از  ١٣٩٨بهمن  ٢٢شيدن به تظاهرات فرمايشي براي رونق بخ
اجراي پروتكلهاي موثر خودداري كرد. در سياست كالن اما حاكمان ايران از ويروس كرونا به عنوان سالحي براي مهار 

ون سوپاپي براي تخليه انرژي انفجاري جامعه خيزشهاي سرنگوني طلب و از مرگ و بيماري و پريشاني ناشي از آن همچ
  بهره گرفتند.  

پنهانكاري، دروغگويي و هزينه نكردن جدي براي مقابله با ويروس كرونا نشان مي دهد كه حكومت و در راس آن خامنه 
  به جنايت عليه مردم ايران و بشريت زده اند.آگاهانه دست اي 

از خريد واكسن  راز ايران به پيش مي رود، رژيم ايران با دستور ولي فقيهدر حالي كه واكسينه كردن در كشورهاي هم ط
  كند.و تازه صحبت از خصوصي كردن توزيع واكسن مي خودداري مي كند  معتبر

قول و بيانيه هاي دولت براي كمك به كارگران و زحمتكشان در محدوده وعده باقي مانده و مسئوالن براي آرام نگه داشتن 
هر روز دروغ تازه اي به آنان تحويل داده و مژده در راه بودن بسته بزرگتري از كمك نقدي، سبد  مردم دنو دست بسر كر

موضوع تحريمها را دستاويز خودداري از كمك به  ،با شياديو .. را مي دهند و همزمان  كاال، بيمه بيكاري، پرداخت وام
سال يك سال كارتلهاي تحت كنترل ولي فقيه و بودجه يك لص . واقعيت اين است كه اگر فقط سود خاه اندمردم قرار داد

به راحتي به نيروهاي كار  اين امكان به دست مي آمد كه، داده مي شدنهادهاي مذهبي به موضوع مهار كرونا اختصاص 
  براي انجام قرنطينه مساعدت نمود. 

براي «در اين روزنامه نوشت:  ،اسالمي مدير مسئول روزنامه جمهوري ،، مسيح مهاجري١٣٩٩فروردين  ٢٤روز يكشنبه 
حل قطعي مشكالت بايد قدرتهاي مالي بزرگي به صحنه بيايند كه از تمكن بسيار باالئي برخوردارند و اموال آنها متعلق به 
 مردم است. اين قدرتها عبارتند از ستاد اجرائي فرمان امام، بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي. امكانات و منابع مالي

ديده از كرونا آورده شوند، مشكالت اين اي كه در اختيار اين مراكز وجود دارند اگر به عرصه كمك به اقشار آسيب گسترده 
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ترين زمان و به صورت كامل برطرف خواهد شد. آنها اگر پولهائي را كه در اختيار دارند براي نجات مردم اقشار در كوتاه
  ».خواهند توجيه كنند؟ن را چگونه ميمستضعف خرج نكنند، فلسفه وجودي شا

نامگذاريهاي به رديف كردن در حالي كه روزانه صدها تن از مردم بي دفاع در آتش كرونا مي سوزند، خامنه اي همچنان 
گرچه هيچ گره كه  و ...؛ ژست بي محتوايي» جهش توليد«، »رونق توليد«، »اقتصاد مقاومتي«خود مشغول است. ساالنه 

ت توده هاي مردم را باز نكرده، اما سبب انباشت هرچه بيشتر سرمايه و ثروت در نهادها و كارتلهاي تحت اي از مشكال
ما بارها گفته ايم كه؛ ماحصل اقتصاد مقاومتي و نامگذاريهاي ولي فقيه، براي فرادستان زندگي كنترل ولي فقيه شده است. 

  تان زندگي در مدار فقر و سيه روزي است. اشرافي، چپاول، غارت، استثمار بي محابا و براي فرودس
رشد اقتصادي، فقدان سرمايه گذاري موثر در توليد صنعتي و در حوزه هاي  منفي نرخ آثار اين سياستهاي مخرب در

ورشكست شدن شركتهاي صنعتي، رانت خواري باندهاي تشكيل دهنده هرم قدرت و گسترش اقتصاد داللي در اشتغال زا 
  نابودي سوق داده است.زندگي نيروهاي كار را به انحطاط ناشي از آن،  يش درآمده وبه نما و سوداگري

سود ساالنه چندين امپراطوري بزرگ اقتصادي كه عموماً وابسته به نهاد واليت فقيه و شركتهاي اين در حالي است كه 
سود خالص شركتهاي پتروشيمي در هر  هستند، ساالنه ميلياردها دالر ارزيابي مي شود. همچنين و سپاه پاسداران پيرامون

هزار  ١٠بيش از «فت: گو نقل وزارت صمت در يك اظهار نظر  معاون صنايع حمل سال سر به ميليارد دالر مي زند.
  »اند كه ثروت چند هزار ميلياردي دارند! هزار) نفر تا به حال شناسايي شده ١١(نزديك به 

تعاون سپاه پاسداران به طور مستقيم و يا از طريق صدها شركت اقماري در مهمترين قرارگاه بازسازي خاتم االنبياء و بنياد 
پروژه هاي كشور مشاركت دارند. اين سهم كالن سپاه در اقتصاد در كنار نهادها، موسسات و شركتهاي تحت امر ولي فقيه 

ا معضالت بدون راه حل مواجه كرده كه به طور كلي هيچ گونه مالياتي هم پرداخت نمي كنند، در عمل اقتصاد كشور را ب
  است.

 ٦٠اقتصادي كه بي واسطه بر افزايش نرخ تورم تاثير مي گذارد، از حدود  هايترين شاخص مهميكي از نقدينگي به عنوان 
 به گزارشميليون ميليارد تومان در ماههاي آخر سال پيش افزايش يافت.  ٣به بيش از  ،١٣٨٤هزار ميليارد تومان در سال 

افزايش . تومان عبور كرد ارديليهزار م ٣٠٠هزار و  ٣بهمن ماه از رقم  انيدر پا ينگينقد )١٣٩٩اسفند  ١٧( وزين تصاداق
 وارد كرده كه با هيچ دوران ديگري در تاريخ معاصر ايران نقدينگي و واردات بي رويه كاال چنان ضربه مهلكي به اقتصاد

  قابل مقايسه نيست. 
بار سنگيني بر يم براي صدور تروريسم و بنيادگرايي و حمايت بي دريغ از ديكتاتوري بشار اسد، تالش رژاز سوي ديگر، 

براي مردم ايران و به ويژه براي زحمتكشان ارمغاني جز توسعه فقر و خانه خرابي دوش اقتصاد نحيف ايران گذاشته و 
  نداشته است.

جمعي و گسترش شركتهاي چپاولگر پيمانكاري زندگي نپرداختن دستمزدها براي ماههاي طوالني، اخراجهاي دسته 
كارگران زن و اعمال محروميت بر فرزندان آنان و  عليهنيروهاي كار را به تباهي كشانده است. فشار و تبعيض جنسيتي 

حداقل حقوق كارگران براي سال جاري كمتر از يك . در چنين شرايطي مي كندكودكان كار به طور تصاعدي افزايش پيدا 
  است. هارم ميزان خط فقر تعيين شدهچ
  

  اعترافهاي تكاندهنده
  توجه به برخي از گفته ها و نوشته هاي كارگزاران نظام و رسانه هاي حكومتي، وضعيت كنوني را برجسته تر مي كند:

ميليارد  ٩٨,٤معناي «در مورد » پرواز دالرها«مطلبي با عنوان  ١٣٩٩شهريور  ٢روزنامه آرمان در شماره روز يكشنبه *
ميليون اين مقدار سرمايه با احتساب هر دالر بيست هزار تومان معادل يك «نوشت: » سال ٩دالر فرار سرمايه از ايران طي 

 ٥٧١و هزار  ٤٢٨ميليون و  ٢٣ميليون جمعيت ايران تقسيم كنيم  ٨٤ميليارد تومان است. اين رقم را اگر به  هزار ٩٦٨و 
گيرد و اين رقم معادل چهل و سه سال يارانه هر ايراني است.  هزار تومان يارانه مي ٥٤٠در سال شود. هر ايراني  تومان مي
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ميليون و  ٦طور متوسط يا ميليون فرصت شغلي به  ٧شده از كشور معادل سرمايه الزم براي ايجاد مقدار سرمايه خارج 
 »گذاري) است.غل از نظر سرمايه ترين نوع مشاهزار فرصت شغلي صنعتي در مناطق شهري (گران  ١٠٠

وضعيت اقتصادي ايران نه تنها بد نيست كه به نسبت كشوري مانند «حسن روحاني در يك اظهار نظر بي شرمانه گفت؛ *
 يعلم اتيمدرس دانشگاه و عضو ه ،يميكه زهرا كر بيان مي شوداين ادعاي سخيف در حالي » آلمان بهتر هم هست.

تومان  ونيليم ١٠از پژوهشها نشان داده كه خط فقر در تهران به  ياريبس ٩٩در سال «: يد، مي گودانشگاه مازندران
تومان  ونيليدو م ريهم ز ٩٩ لدر سا يحت ياست كه حداقل حقوق كارگر يدر حال نيا ،يميگفته كربه » است. دهيرس

 ».كنند يم يخط فقر زندگ ريدر ز يحداقل حقوق كارگر افتياز افراد شاغل در شهرستانها عمالً با در يارياست و بس
  )١٣٩٩آذر  ٦، نيآنال يهمشهر(
هزار  ٦٠٠خاطر افزايش قيمت ارز، دولت در يك سال گذشته به «، حسين راغفر گفت: ١٣٩٩ مهر ٢٧روز يكشنبه *

وارد كرد كه  ميليارد تومان درآمد يعني رانت به جيب بنگاههاي خصولتي، پتروشيميها، خودروسازان، فوالديها و معدنكاران
كنند و سود حاصل از افزايش قيمت ارز را گروه ظلم در حق مردمي است كه تورم ناشي از افزايش قيمتها را تحمل مي 

  (نود اقتصادي)» كنند.قليلي كسب مي 
اين روزنامه » دهك جامعه باالي خط فقر هستند! ٣فقط «نوشت:  ١٣٩٩آذر  ٢٥شنبه  روزنامه جهان صنعت در روز سه*

پيش از همه گيري كرونا حال اقتصاد «در ادامه به وضعيت نزار اقتصاد قبل و بعد از همه گيري كرونا اشاره كرد و نوشت: 
تر شد و در حال  هم حالش وخيم ١٩الريه حاد شده است و با گسترش كوويد خوب نبود، البته او سالهاست دچار ذات

روز است. در پي بستري شدن آن سفره و جيبهاي مردم هم روز به يو بيمارستان بستري شده سي  حاضر در بخش آي
تر از قبل شده است. اگر چه به عقيده كارشناسان طبقه متوسط جامعه در شرف نابودي است. همچنين بر اساس خالي 

  »ارند.ميليون تومان رسيده است. با اين اوصاف بيش از نيمي از جامعه زير خط فقر قرار د١٠خط فقر به  ،گزارشها
 ٦٢طبق گزارش مركز آمار در پاييز امسال «نوشت:  سال پيشدي  ٢٢روزنامه حكومتي كار و كارگر در روز دوشنبه *

ميليون و  ٣٦هزار نفر فعال و  ٤١٣ميليون و  ٢٣سال بيشتر در كشور داشتيم كه  ١٥هزار نفر جمعيت از  ٤٤٠ميليون و 
  » هزار نفر غيرفعال بودند. ٥٩١

درصد  ٩٠هاي بانكي براي يك درصد و درصد سپرده  ٧٠«بهمن گفت:  ٢رس، عليرضا زاكاني روز پنجشنبه به گزارش فا*
درصد جامعه  ٩٦درصد سپرده هاي بانكي متعلق به  ١٠اين به معني است كه تنها » درصد جامعه است. ٤از آنها براي 

ت در سال به صورت ميانگين براي هر نفر در بين كمترين و بيشترين مصرف گوش« ،است. به گفته اين كارگزار حكومت
اگر خانواده را » كيلو در سال مصرف وجود دارد. ٩٦هاي ثروتمند تا هاي فقير يك كيلو گوشت و براي خانواده  خانواده

  نفر در نظر بگيريم، هريك از اعضاي خانواده فقير روزانه كمتر از يك گرم گوشت نصيب شان مي شود.  چهار
اقتصاد ايران كوچك شده، فقر «در توصيف وضعيت فعلي اقتصاد گفت:  ،ساري، رئيس اتاق بازرگاني تهرانمسعود خوان*

ترين ميزان خود رسيده، خروج سرمايه از كشور افزايش يافته و تعامل با اقتصاد گذاري به پايين  افزايش يافته، سرمايه
(دويچه وله » اي انجام داد. بارآلود پيشِ رو بايد اقدامات شجاعانهاز افق غ زيراست .... براي گجهاني نيز به حداقل رسيده 

  ) ١٣٩٩ بهمن ٧فارسي، سه شنبه 
به وقوع  در هر فرصتي نسبتاست كه حكومتيها و قيام گرسنگان تهيدستان  همان چشم انداز شورش» افق غبارآلود«اين 

 .آن هشدار مي دهند
  

  ارانيك سال شورش، خيزش و جنبش رنگين كمان بيشم
تهيدستان شهري، معلمان، بازنشستگان، كارگران، مزدبگيران، در سال گذشته خيزشهاي توده اي و جنبش اعتراضي 

حفاظت از  كُنشگرانكاميونداران، دستفروشان، كسبه و اصناف، پرستاران، كشاورزان، دانشجويان، جوانان جوياي كار، 
  دامه پيدا كرد. با وجود همه گيري كرونا او غارت شدگان  محيط زيست
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سياستهاي ضد بشري و ضد عليه عليه شرايط فاجعه بار و سقوط سطح زندگي و معيشت خود  نيروهاي كار، رنج و زحمت
براي نجات از گرسنگي، بيكاري، بي خانماني، استبداد و عقب  كارگري حكومت مدافع سرمايه داران ساكت ننشستند. آنان

  مقاومت كردند.ماندگي به اشكال گوناگون مبارزه و 
از  حقوق معوقه، اخراج از كار، نپرداختن سهم كارفرما

يا خودماني كردن،  ، خصوصي سازيبيمه كارورزان
تعرض به محيط زيست، حقآبه كشاورزان، قراردادهاي 
موقت و پايمال كردن حقوق كارگران به وسيله 

ناكافي ، شركتهاي پيمانكاري به ويژه در شهرداريها
قايسه با تامين حداقل زندگي، بودن حقوق در م

بيكاري و بي آبي، تهديد زندگي بازنشستگان و تعرض 
در  حكومت به طبيعت و معيشت مردم و ... از جمله

  مطالبات قرار دارد.  نوك پيكان اعتراضها و
تجمع، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، راهپيمايي 
   .بدان توسل جستندد و... شيوه هايي بود كه كارگران در پيكار حق طلبانه خو

را  ١٣٩٩حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در سال از برخي  ترازنامهدبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 
   ٢٧٤٤منتشر كرده است.* بر اساس اين ترازنامه، در سال گذشته 

  صورت گرفته است.  نيروهاي كاراز جانب حركت اعتراضي 
  

  نيروهاي كارايه اي خواسته هاي فوري و پ
  

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، بر پايه بيانيه ها و قطعنامه هاي تشكلهاي مستقل كارورزان، خواسته هاي فوري 
  مي كند:پرستاران را به شرح زير اعالم  ، بازنشستگان،كارگران، معلمان

  
  

  الف: خواسته های کارگران و مزدبگيران
ري براي نيروهاي كار يدي و فكري (كارگران صنعتي، كشاورزي، معلمان، پرستاران، *حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگ

  كارگران بخش خدمات و...) 
*لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و مرد در حقوق كار و در تمامي شئون سياسي، اقتصادي و اجتماعي و پـذيرش 

  كنوانسيون جهاني منع تمامي اشكال تبعيض عليه زنان 
  درنگ خصوصي سازيها*توقف بي 

  *به رسميت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات به عنوان حقوق پايه اي نيروهاي كار 
   و صنفي *آزادي كليه زندانيان سياسي به شمول فعاالن كارگري

داخت *تامين امنيت شغلي براي همه كارگران، لغو قراردادهاي موقت و قراردادهاي شركتهاي پيمانكاري و سفيد امضا و پر
  فوري دستمزدهاي معوقه به طور كامل 

  ساعت كار در روز، دو روز تعطيل در هفته و يك ماه مرخصي ساالنه با حقوق  ٨*به رسميت شناختن حداكثر 
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*تعيين حداقل دستمزد با مشاركت نمايندگان واقعي كارگران و تشكلهاي مستقل كارگري، متناسـب بـا افـزايش نـرخ 
حداقل حقوق براساس تامين نيازهاي زندگي انساني يك خانوار چهار نفره بر پايه استانداردهاي واقعي تورم. محاسبه 

  جهاني
  *توقف كامل اخراجها و بيكارسازي و ايجاد سيستم بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار 

  *لغو و ممنوع بودن كامل كار كودكان 
  تصادي *تامين حقوق بازنشستگان براي زندگي بدون دغدغه اق

  *تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم روز جهاني كارگران
  

  های ويژه معلمان خواسته -ب 
  *آموزش رايگان براي همه از كودكستان تا دانشگاه

  سازي مدارس (خصوصي سازي) پولي و*توقف سياست كاالسازي آموزش 
  ها در اين زمينه فرهنگي و بسته شدن همه پرونده*آزادي فعاالن صنفي 

  *رفع تمام موانع قانوني براي فعاليت رسمي و آزاد تشكلهاي صنفي فرهنگيان در سراسر كشور
به آموزش و پرورش تا سرحد رفع مشكالت پرشمار مدارس، ترميم اساسي حقوق ه *اختصاص سهم كافي در بودج

التدريسي و استخدام رسمي اين دسته  اعم از مطالبات معلمان خريد خدمت و حق فرهنگيان و پرداخت تمام معوقات آنها
  از معلمان 
  سازي حقوق بازنشستگان فرهنگي با شاغالن و ارتقاي آن به باالتر از خط فقر*همسان 

  شاغل و بازنشسته اي كارا و پاسخگو براي فرهنگيان*لغو قرارداد با بيمه ناكارآمد تكميلي فعلي و جايگزيني آن با بيمه 
  
  خواسته های ويژه پرستاران -ج

  *اجراي قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سالمت در بخش دولتي و خصوصي
  *تخصيص بودجه براي اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري

  *بهره گيري پرستاران از بازنشستگي پيش از موعد
  سال كار ٢٥و بازنشستگي پس از  *اجراي قانون مشاغل سخت و زيان آور

  *توقف طرح پرستار بيمارستاني و طرح قاصدك
  *افزايش حقوق و پرداخت به موقع حقوق و مزايا

  *اجراي طرح طبقه بندي مشاغل
  *تامين امنيت شغلي براي پرستاران بخش خصوصي، شركتي، قراردادي و پيماني

  * لغو اضافه كاري 
  در حين كار (برخورداري از اتاق استراحت و خوابگاه مناسب و ...)*تامين امكانات رفاهي پرستاران 

  *لغو تبعيض در پرداخت كارانه
  
  مطالبات پايه ای و عمومی بازنشستگان  -د 
  معيشت)  (سبد افزايش مستمريها مطابق هزينه هاي كارشناسي خانوار*
  تامين سيستم درماني كارآمد و رايگان*
  عمر دولت فعلي ناز پاياقبل  ،اسبه شده دولت به صندوقهاپرداخت كليه ديونِ به روز مح*
  نظارت و كنترل بر عملكرد صندوقها توسط نمايندگان مستقل و منتخب*
  همسان سازيتعيين و تامين بودجه كارشناسي شده براي اجراي *



 9

  نوين و مستقل بازنشستگان هايانحالل كانونهاي بازنشستگي فعلي و ايجاد تشكل*
  

  ايران مردم تحت ستم
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با تاكيد بر اصل تقدم جان و سالمتي شهروندان بر سود، خواهان قرنطينه كامل *

و  ، واكسنكشور تا رفع آلودگي ويروس، تعطيلي فوري كليه فعاليتهاي اقتصادي غير حياتي و غير الزم، فراهم شدن تست
 و ل كار، پرداخت حقوق به بيكار شده ها، كمك بالعوض به خانواده هاامكانات حفاظتي رايگان براي همگان و در مح

  ل غير رسمي است. غجبران خسارت كسب و كارهاي كوچك و مشا
  
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كارورزان يدي و فكري را به مبارزه براي وادار كردن حكومت به انجام تعهدات خود و *

ي خواند. ما خواستار مصادره اموال كارتلهاي ثروتمند و ميلياردي خامنه اي، ارگانهاي به رسميت شناختن حقوق شان فرا م
  نظامي و امنيتي و اليگارشي حاكم به نفع تامين نيازمنديهاي مردم ايران در شرايط كرونا هستيم. 

  
در بهار خرداد  دهمين شعبده بازي انتخابات رياست جمهوري كه قرار استسيز*سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران 

  امسال برگزار شود را تحريم كرده و تبليغ و شركت در اين نمايش ضد مردمي را عليه منافع مردم ايران مي داند.
  
ما تمامي كارگران، كاركنان و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و تمامي مدافعان آزادي و توسعه پايدار و *

  ي سرنگوني نظام ننگين واليت فقيه متحد و متشكل شوند.دمكراتيك را فرا مي خوانيم كه برا
  

  زنده باد اول ماه مه روز همبستگي بين المللي كارگران
  ٢٠٢١آوريل  ٢٩ -  ١٤٠٠ارديبهشت  ٩شنبه پنج /سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  
  در آدرس زير: ١٣٩٩ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال *

http://www.iran-nabard.com/BILLAN-KAREGARI/٢٠%١٣٩٩BILAN.pdf  
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  ماله كشي صوتي
  منصور امان

  
آنچه كه وزير خارجه مُالها، آقاي محمد جواد ظريف، در فايل شنيداري درز داده شده به زبان آورده، در اصلي ترين 

در بوروكراسي ج.ا، نوع مُناسبات با  محورهاي خود دربرگيرنده نُكات تازه اي نيست. جايگاه دستگاه رسمي سياست خارجي
روسيه و سرانجام نقش خود او حقايقي است كه مُخالفان رژيم واليت فقيه در هر فُرصتي يادآور شده اند و در اين ميان نه 
فقط در اين بخش، بلكه در سطح جامعه ورد زبانهاست. با اين حال سُخنان وي را مي توان از سه جنبه داراي اهميت 

نخُست از آن رو كه از سوي يك كارگُزار ارشد دستگاه قُدرت ج.ا بيان مي گردد، سپس به دليل تاثيرات داخلي و دانست: 
خارجي كه بر جاي نهاده و مي نهد و سر آخر چون به گونه بي مانندي مواضع و رويكرد جبهه سرنگوني طلبان را تقويت 

  مي كند. 
  

  بازي قُدرت زير نُفوذ جُنبشهاي اعتراضي
اني كه سُخنان محرمانه وزير نگون بخت را علني كردند، يك قانون نانوشته دستگاه قُدرت را زير پا گذاشته اند كه بر كس

 "نظام"مبناي آن هيچ مقام رسمي ارشد در دوره تصدي پُست حُكومتي لب به انتقاد آشكار و بيروني از سياستهاي كالن 
رشته هايي كه باندها و دسته هاي داراي نفع از قُدرت را به سازمان آن پيوند نمي گشايد. اين اصل بي اعتبار گرديده، زيرا 

جايگزين توافُق كلي بر سر آن شده  "مصالح و منافع نظام"مي دهد، از يكديگر گسسته و تفسيرهاي ارادي و جُداگانه از 
  است. 

ل يك روند خودانگيخته و دروني است. با اين حال به سختي مي توان پنداشت كه جابجايي باندها در حاكميت ج.ا محصو
آنچه كه جناحهاي حُكومتي به اراده و انتخاب خود به دست مي گيرند، ابزارهايي است كه عليه يكديگر به كار مي برند؛ 

يكدست "نيروي مُحركه اي كه آنها را به رويارويي با هم مي كشاند اما بيرون از دايره تصميم و گُزينش آنان قرار دارد. 
قُدرت ساخته و پرداخته آقاي خامنه اي و همدستان اوست، ولي آنچه كه او را به جراحي عميق تر دستگاه قُدرت  "يساز

و به بيان دقيق تر از نيروي اجتماعي كه در برابر آن جبهه گرفته تحميل  "خيمه نظام"واداشته، اجباري است كه از بيرون 
اشته را به عُنوان يك بازيگر اصلي قُدرت و بقا در مُقابل دارد و بنابراين ناچار مي شود. او جامعه مُعترض و سر به طُغيان برد

  است، اجزاي هر تدبير خويش را براساس اين مُوازنه بچيند و هر گام خود را در نظر به اين پارامتر به زمين بگذارد.
د، يكبار به دليل منافع ويژه و عامي بنابراين سرفصل كنوني براي حاكميت و دستجاتي كه درون و گرد آن شكل گرفته ان

كه از گنج قُدرت مي برند و بار ديگر از آن رو كه با تهديد از دست دادن آن روبرو شده اند، حساسيتي بسيار يافته است. در 
كردن دستگاه سياسي و اتكاي انحصاري آن به پايه نظامي و امنيتي مي  "مُطلقه"همان حال كه باند حاكم چاره خويش را 

آن، همچنان راه حل را در خارج از مرزها و دوپينگ سياسي و اقتصادي با  "اصالح طلب"بيند، جناح ميانه حُكومت و زائده 
آمريكا جُستُجو مي كند. پيشنهاد آنها سازش در پهنه خارجي به منظور كاهش نارضايتهاي معيشتي و عقب راندن تهديد 

مر مي تواند پايگاه اجتماعي شان را تقويت كند و از اين طريق وزن آنان را فوري سرنگوني است. آنها تصور مي كنند اين ا
  در توازُن قُدرت به گونه تعيين كننده اي بهبود بخشد. 

جايگاه حياتي فاكتور خارجي در رهيافتهاي اين جناح ارتباط بي واسطه اي با ناتواني آن در تصرُف و كسب اهرُمهاي تعيين 
حاكميت دارد. پروسه كانوني شدن سياست خارجي نزد اين جناح، در تناسُب مُعيني با زوال  كننده در رقابتهاي دروني

نقش و تاثير آن در ساختار قُدرت قرار گرفته؛ به اندازه اي كه اينان به حاشيه رانده شده اند، به همان ميزان نيز گرايش به 
ني آن را به تنها دستور كار واقعي دو دولت خود بدل نزديكي به غرب نزد آنها تقويت شده است، تا جايي كه آقاي روحا

  ساخت. 
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  مُنتقد يا همدست؟
مي نامد، از همين نُقطه سرچشمه مي گيرد و بازتاب مسدود شدن كانال تاثير  "ميدان"انتقاد آقاي ظريف به آنچه كه وي 

رد شُماره يك قُدرت حُقوقي در سياست گذاري و قُدرت سازي جناح ميانه حُكومت از جانب باند غالب است. او به عُنوان ف
خارجي، بر اين واقعيت انگُشت مي گذارد كه نقشي در تصميم گيري در اين حوزه ندارد و مُجري دستورهايي است كه 
قُدرت حقيقي و بازوهاي آن بدو مي سپارند. آقاي ظريف با اين شكايت موضوع تازه اي را در باره مُناسبات قُدرت در رژيم 

يه بيان نكرده؛ شايد بيش از هر كس ديگر خود او كه دهه هاست در كسوت ديپلُمات در مناصب گوناگون در واليت فق
شاغل است، به زير و بم هيرارشي و پروسه تصميم گيري در اين بخش آگاهي داشته  "نظام"دستگاه سياست خارجي 

ارجه به واسطه گُماشته اش، پاسدار سُليماني، نمي باشد. از اين رو ترديدي نيست كه حُكمراني آقاي خامنه اي در وزارت خ
  توانسته كارمند سابقه داري همچون او را غافلگير كرده باشد. 

براي تغيير  - با هر اندازه از موفقيت يا ناكامي  - مُنتقد بودن به اين مُناسبات را وقتي مي توان از او باور كرد كه تالشي 
ر پس زمينه داشته باشد. كارنامه آقاي ظريف اما خالف اين را مي گويد؛ وي همواره روابط يا حتي تعادُل بخشي به آن را د

كارگُزاري گوش به فرمان بوده و نقشي كه به او سپرده شده بود را بسا مُتظاهرانه و اغلب اغراق آميز بازي كرده است. آقاي 
عده ديگر مُجري هستند، به خوبي جايگاه  ظريف در طبقه بندي نقشها در ساختار حاكم كه در آن عده اي سياست ورز و

، سياستمدار به "خدمت"خود را شناخته و بر همين پايه نيز عمل و سخن اش را تنظيم كرده. او در هيچ دوره اي از 
  مفهوم كالسيك آن نبوده، بلكه بوروكراتي نوكرمآب بوده كه دستگاه اداري او را هضم كرده و فُرم داده است. 

را در اختيار دارد، بُن  "تُفنگ، پول، رسانه"خش طُفيلي حاكميت و بسته بودن بند ناف آن به بخشي كه ماهيت مُتزلزل ب
بست سياسي آن را همچون طالعي نحس بر پيشاني تدبيرهايش داغ كرده. جناح ميانه حاكميت در حالي كه فاكتور 

در مسير به كُرسي نشاندن خط مشي خود،  خارجي را در مركز طرح و تدبيرهاي خود نشانده، همزمان اما حاضر نيست
نردبان باالرفتن در هيرارشي قُدرت را مي ديدند، در  "برجام"ريسك به خشم آوردن باند رقيب را به جان بخرد. آنها كه در 

ين او براي دمونتاژ توافُق و "سپاه قُدس"عمل اما براي رفتن به چاه شكست آن طناب ريسيدند و دستيار آقاي خامنه اي و 
و قُطب مُخالف، جُز كوششي  "ديپلُماسي"و جا زدن خود به عُنوان الهه  "ميدان"ناله ي بيهوده امروز از ابليس -شدند. پس

  براي ماله كشي بر پخمگي سياسي و وابستگي نان و آب دار به رُقبا نيست. 
  

  سليماني -تقسيم كار ظريف 
و  يمنطقه ا يگُسترش مُداخله گر يبرا يرا به تخته پرش يق هسته افُرصت توافُ  اربابان و دستوردهندگان به آقاي ظريف،

به  يرا از بُمب هسته ا حاكميت "يتيامن نيتضم"بقا و  يمحور استراتژ يبدل ساختند. آنها به سادگ يموشك سميتاريليم
انتقال نداشت. او  نيا يچرخ دنده ها يراز روغن كا يكمتر فهيوظ چيه فيظر يآقا و جا به جا كردند يقُدرت منطقه ا

 هيسور دانيدر م يداشت تا باز ينگه م انينام گرفته بود را در جر "برجام" نكيكه ا يهسته ا دانيدر م يباز ستيبا يم
خرج مي كرد؛  "ميدان"پول مي ساخت و  "ديپلُماسي"داشته باشد.  يو مال ياسيعراق و لُبنان بتواند پُشتوانه س من،يو 
مي كرد؛ يك تقسيم كار پراگماتيستي كه منافع عيني آن باتري قُدرت  "عالج" "ديپلُماسي"خون مي ريخت و  "ميدان"

  باند غالب را شارژ مي كرد و كابل باند مغلوب را از پريز بيرون مي كشيد. 
در اين نُقطه آقايان روحاني و ظريف اگرچه در برخورد با جناح حاكم مُنفعل بودند و نقشي فراتر از كارچاق كني آن 
نداشتند، اما اين ويژگي فقط يك روي سكه كاركرد آنها است. در روي ديگر سكه مي توان آنها را مشاهده كرد كه با 
خدمت به نقشه ها و سياستهاي ويرانگر جناح حاكم، به خوبي نقش فعال و تاثيرگذاري در تشديد وخامت شرايط زيست و 

  خارجي ايفا مي كنند. كار مردُم، تقويت دستگاه سركوب و جان سختي بُحران 
و همدستي باند آقاي خامنه اي با آن به  "برجام"در همين راستا، سُخنان آقاي ظريف پيرامون تالش روسيه براي تخريب 

دُشواري مي تواند نقش وي و جناح حُكومتي كه به آن تعلُق دارد را در موفقيت اين دسيسه تبرئه كند. او احضار پاسدار 
ي پوتين به منظور طرح ريزي ُمداخله مُستقيم و تجاوُزكارانه به سوريه را افشا مي كند، آن را به سُليماني از سوي آقا
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و بقاي بُحران مُناسبات با غرب ارزيابي مي داند و با اين حال  "برجام"دُرُستي اقدامي براي كشيدن فرش از زير پاي 
رجي مُداخله گري در سوريه را عقالني، قانوني و در سطح دُرُست در همان زمان با تمام توان كوشيد در پهنه داخلي و خا

مُستشاري جلوه بدهد. آقاي ظريف در گُفتُگوي محرمانه بر منافع استراتژيك باند حاكم در پهنه قُدرت و ثروت در 
ي حمايت از نيروها"لشكركشي به سوريه انگشت تاكيد مي گذارد و همو در صحنه عُمومي هدف از مُداخله گري ج.ا را 

براي مُخاطبان اُروپايي  "مُبارزه با گروه تروريستي داعش"جلوه مي داد و با ترم  "مُقاومت در برابر تروريسم و افراط گرايي
  اش طنازي مي كرد. 

گُفته هاي به ظاهر روشنگرانه آقاي ظريف به اين معنا، ادامه رويكرد رياكارانه و دغل بازانه اي است كه آگاهانه با ترفند 
پوشش ايجاد مي كرد و براي كشت و نشر موريانه هايي كه پايه  "ميدان"، براي سياست تنش زا و مُخرب "ماسيديپلُ"

توافُق وين را مي جويدند، لبخند زنان شرايط اقليمي مُناسب فراهم مي آورد. او اينكه نيز با همان مُتد، جنس ديگري 
  ي فُروش به بازار آورده است. (كارگُزار سُليماني) را با برچسب تقلُبي (مُنتقد) برا

   "بدعهدي"افسانه 
دفاعيات او با موضوع نقش روسيه و باند حاكم در شكست برجام اما يك اعتراف ضمني حساس را نيز در بر گرفته كه تيشه 

مپ و به ريشه روايت رسمي از علت و باني اين امر مي زند. رژيم واليت فقيه به گونه رسمي و در تبليغات خود آقاي ترا
آمريكا را جلو مي كشد و چه به مردُم ايران و چه به طرفهاي خارجي اش توضيح مي دهد كه مظلوم واقع شده  "بدعهدي"

روشن مي سازد كه اين تفسير ساده و  "نظام"كاخ سفيد بوده است. اكنون وزير خارجه  "پيمان شكني"و علت اين بُحران، 
مراه كردن شنوندگانش نيست و داستان پيچيده تر از آني ست كه رهبران آسان هضم، بيش از يك آدرس اشتباهي براي گُ

و از جُمله خود آقاي ظريف تاكُنون نقل كرده اند. به اين ترتيب او براي تحليل مُخالفان و مُنتقدان كه از  "نظام"و پايوران 
يت فقيه در ناكام ماندن توافُق وين بر نقش محوري رژيم وال ١٣٩٧در اُرديبهشت  "برجام"هنگام كناره گيري آمريكا از 

  تاكيد كرده اند، يك سند بي بديل ارايه كرده است. 
و  وژهايفيتعداد سانتر ،يساز يغن زانيبر سر م يتوافُق فن كيشد، فقط  افتهيبدان دست  شياتر تختيدر پا كه آنچهزيرا 

د كه رك يم يرويپ كيتيژئوپول يو از منطق بود ياسيس يتيماه ياز آن دارا شيمُرتبط نبود. توافُق مزبور ب يمسائل ادار
اُروپا و  كا،يبا آمر ميرژ نيا نياز مُناسبات ب ييبُحران زدا ،يسالما يجمهور يهسته ا يتهاياز فعال يكاهش تنش ناش

 يم ليآن را تشك ريناپذ كيتفك ياجزا يو اقتصاد ياسيسازنده س يهايهمكار يبرا هيپا جاديمنطقه و ا يعرب يكشورها
 ،هيسور به يتجاوز نظام ، همانگونه كهبود ژهيو اميبا مفهوم و پ ياسيفعل س كبه گونه روشن ي "برجام" نيبنابرا .ادد

 جيخل يعرب يكشورها هيعل يتهاجُم استيدر عراق و س يمُداخله گر من،يدر  يحوث انيادگرايبُن زيتجه ،يموشك پران
   مُشخص است. اميبا برنامه و پ ياسيعمل س كيفارس 

 من،ي ه،يآن را در سور ياسيس يربنايز ياسالم يبُحران جمهور نيماش ،يبه توافُق هسته ا يابيدو سال پس از دست تنها
آن، از  يكرده بود. در پ يخُنث يزيآم تياش را به گونه موفق يو مضمون اصل دهيدرهم كوب يموشك يعراق و شهركها

 "برجام"خورد، بلكه امضا كنندگان  يبه چشم نم ينه تنها نشانحُكومت  يالملل نيو تنش در روابط ب يريكاهش درگ
  كشاندند. هم ليياسرا يمرزها يكيد و دامنه اش را به نزدنبدان افزود زيرا ن يتازه ا يكانونها
  برآمد

م فايل صوتي آقاي ظريف، شاهدي است بر دُرُستي داوري جامعه و رويكرد مُخالفان پيرامون چند اصل محوري در مورد رژي
سياستهاي رژيم واليت فقيه عليه منافع ملي جهت دارد و داراي ظرفيت الزم و تمايُل كافي براي آلت  - ١حاكم بر كشور: 

بازي نمي  "منظا"خواستها و نيازهاي جامعه ايران نقشي در مُحاسبه بقا و ثبات  - ٢دست قُدرتهاي بيگانه شدن مي باشد 
 "ميدان" -٣اخالقي، وُجداني يا مذهبي از قُرباني كردن مردُم به پاي خود ندارند كند و فراتر از آن، حاكمان كشور پروايي 

يكي و همان ديگري هستند؛ تاكتيكي دوگانه براي يك استراتژي واحد. در پس عقالنيت نمايشي و لبخند  "ديپلُماسي"و 
ي درنده و خشن خود را جاسازي شده كساني همچون آقايان محمد جواد ظريف، حسن روحاني و محمد خاتمي، منطق

 پنهان كرده كه برنامه نويس و صحنه گردان سياستهاي داخلي و خارجي ج.ا است. 
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  آميزه تحريم نمايش انتخابات با مطالبات صنفي
 زينت ميرهاشمي

  
 رويارويي مردم و حكومت در نمايش انتخابات براي تعيين مهره رياست جمهوري رژيم، در شكلي بي سابقه به طور آشكار،

و در مقابل جبهه تحريم، در دايره قدرت، خوديهاي واليت فقيه براي  شتهشجاعانه و در كف خيابان خود را به نمايش گذا
  سهيم شدن هر چه بيشتر در ثروت و قدرت در حال چانه زني هستند.

اي حكومتي ويژگي جنبش تحريم، مردمي بودن و از جنس نه به كل حكومت و گذاشتن نقطه پاياني بر تمامي جناحه
به . مردم شان مي توان ديد در شعارهايو است. اين را در جنبش دادخواهي مادران و اعتراضهاي صنفي در كف خيابان 

فاسد دور باطلي از جا به جايي مهره هاي در رژيم مالها انجام مي گيرد، انتخابات آن چه با عنوان اين باور رسيده اند كه 
   .هرچند اندك، ايجاد نمي كندكه در زندگي آنها بهبودي،  است

امسال با وجود گستردگي ويروس مرگبار كرونا و در زير چكمه هاي ديكتاتوري واليت فقيه، كارگران و مزدبگيران در روز 
اراك، اصفهان، اهواز، ايالم، بانه،  شهر از جمله ٢٥روز جهاني كارگر را در بيش از  ،ارديبهشت) ١١اول ماه مه (شنبه 

ورد، تبريز، تهران، خرم آباد، رشت، ساري، ساوه، سرو آباد، سنندج، شاهين شهر، شوش و هفت تپه، قزوين، بروجرد، بجن
با گردهمائيها و راهپيمايي جشن گرفتند و رساتر از هر هنگام  قم، كرج، كرمانشاه، مراغه، مريوان، مشهد، نيشابور و ....

 خواسته هاي خود را بيان كردند.

ديم/ دولت غارتگران، دشمن  از بس دروغ شنيديم، ما ديگه راي نمي ي تظاهر كنندگان چنين بود:پاره اي از شعارها
كارگران/ حقوق نصف و نيمه، دزدي به سبك بيمه/ تامين اجتماعي، چه اسم اشتباهي/ تامين اجتماعي، فقر و فساد، 

و هم سنگر، از فقر و از كرونا، در خطر است  تباهي/ پول هاي نفت كجا رفت، به جيب زالو ها رفت/ زن و مردكارگر، متحد
  جان ما/ فقط كف خيابون، به دست مياد حقمون/ تا حق خود نگيريم از پا نمي نشينيم.
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برگزار  حكومتيرژيم كه هر سال از طريق تشكلهاي حكومتي كارگري مانند شوراهاي اسالمي كار و خانه كارگر، مراسمي 
 محل كه كار وزارت منطقه اشغال با  گزاري مراسمهاي مستقل كارگري مي شد، امسال مي كرد و همواره با سركوب مانع بر

ئيهاي تشكلهاي كارگري غير دولتي در تهران بود و رديف كردن سخنرانهاي دلواپس نظام به جاي گردهما فراخوان
نيروهاي سركوبگر، در برابر تشكلهاي حكومتي در اتحاد با كارگران، نمايش روز كارگر حكومتي راه انداختند و  اندلواپس

  كارگران و زحمتكشان صف كشيدند.
رويكرد سركوبگرانه و ضد انساني حكومت در سركوب شركت كنندگان روز جهاني كارگر و دستگيري دهها نفر از آنها، 

نندچ، نشانه ترس حكومت از پيوستگي و همبستگي نيروهاي كار است. در يورش ماموران رژيم به مراسم روز كارگر در س
  چند تن از آنها دستگير شدند.

  رژيم از روزهاي قبل با تهديد فعاالن كارگري، آنها را از شركت در مراسم روز جهاني كارگر منع كرده بود.
يكي از نكته هاي مهم، انتشار بيانيه ها و اطالعيه هاي گسترده اي است كه امسال از طرف گروههاي مختلف كارگري به 

نتشر شده است. در ضمن در فروردين ماه كه به دليل روزهاي تعطيل سال نو، حركتهاي كارگري مناسبت روز كارگر م
  حركتهاي اعتراضي افزايش داشت. ،كمتر انجام مي شد، امسال به شكل بي سابقه اي نسبت به همين ماه در سالهاي قبل

يجاد تشكلهاي زرد، كارگران و نيروهاي كار با باوجود تالشهاي مذبوحانه رژيم و ژست فريبكارانه دفاع از مستضعفان و با ا
را به چالش  نظامحركتهاي اعتراضي مداوم خود و در كف خيابان خواسته هاي خود را مطرح كرده و قوانين ضد كارگري 

 مي گيرند. رژيم با امنيتي كردن اعتراضهاي كارگري و مطالبات آنها، دقيقا نشان مي دهد كه نه توانايي حل بحران معيشت
  مردم را دارد و نه خواهان تامين سالمت و امنيت نيروهاي كار است.

  
    پيروزي كارگران هفت تپه در خلع يد مالكيت اين كارخانه

سالهاست كه آوازه مبارزه كارگران هفت تپه از خيابانهاي شهرستان شوش و از مرز استانهاي ايران گذشته و وارد خبرهاي  
سنديكاهاي كارگري كشورهاي ديگر شده است. سالهاست كه رنج كودكان كارگران رسانه هاي جهاني و مورد حمايت 

هفت تپه و سفره هاي خالي آنها فرياد شده است. اين را هم بايد اضافه كرد كه در اين چند سال، پرونده سازيها، از شكنجه 
اني مانند سپيده قليان به دليل و آزار و اذيت تا زندان، عليه كارگران معترض هفت تپه به گوش همه رسيده است. كس

حمايت از حقوق كارگران هفت تپه در زندان به سر مي برد. عليه فرزانه ژياليي وكيل كارگران هفت تپه  پرونده سازي 
  شده است.

در تمامي اين مدت همه مهره هاي حكومتي، به شمول رئيسي جالد، رئيس قوه قضائيه رژيم شاهد مشكالت كارگران 
د و در سركوب آنها نقش فعالي داشته اند. يكي از خواسته هاي كارگران هفت تپه خلع يد از اسد بيگي فاسد هفت تپه بودن

مدير و كارفرماي اين مجموعه بود. به همين دليل خلع يد از او و بازگشت آن به قبل يعني در اختيار دولت قرارگرفتن يك 
استثمار نمي دهد چرا كه دولت نيز يزرگ سرمايه دار است. اما نفس پيروزي بود. البته اين جا به جايي تغييري در ماهيت 

تحقق يك خواست كارگران، پيروزي است. خصوصي سازي كه همان خصولتي سازي و سپردن مالكيت كارخانه هاي 
ودش دولتي و أموال مردم با قيمتهاي بسيار پايين به خوديها و نورچشميهاي شان است، در اين رويداد بيش از هميشه خ

  را نشان داد. 
ميليارد  ٦ميلياردي را  ٢٤٠٠هفت تپه «احمد  نادري مجلس نشين و حامي رئيسي جالد در رابطه با هفت تپه گفت: 

طنز تلخ رقابتهاي باندي در قبيله واليت فقيه اينست كه از كارگران هفت تپه خواستند بهره ببرند آنهم از طرف » فروختند.
پرونده سازي كارگران. بهره اي كه با دست رد فعاالن كارگري هفت تپه روبرو شد. به گفته جالدي پرآوازه در سركوب و 

كارگران، رئيسي از يك سو پيام براي كارگران داد و از طرف ديگر، وكيل مدافع آنها را محروم از وكالت در آينده كرد. 
  ، ادامه فشارها بر فعاالن اين كارخانه است. معناي محروم كردن وكيل كارگران از كار و پرونده سازي امنيتي عليه او
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  فساد گسترده، اقتصاد بحران زده، فالكت عمومي
در خبرهاي ارديبهشت ماه آمده بود كه؛ سه ميليون فوالد گم شده است. اين كه اين حجم از فوالد چگونه دور از چشم 

نيست. بنابرين بايد پذيرفت كه سپاه پاسداران حكومت و به خصوص سپاه پاسداران ناپديد مي شود، موضوعي قابل قبولي 
با امكاناتي كه در اختيار دارد و به دستور خامنه اي اين ميزان كالن از فوالد را براي فروش و دور زدن تحريمها و البته 

ر دزد با چپاول اموال عمومي در اختيار گرفته است. مقايسه اين حجم از فوالد غيب شده با دكل ناپديده شده، مقايسه شت
  تخم مرغ دزد است. ابعاد فساد پايوران حكومت آن چنان زياد است كه هر چند وقت گوشه اي از آن برمال مي شود. 

 در نامهكه خود را براي نمايش انتخابات كانديدا كرده  اء،ياالنب خاتمچپاولگر قرارگاه د، سركرده سابق محم ديسعپاسدار 
از  ي،مردم از وضع كنون«كه ارديبهشت منتشر كرده نوشته است  ١٥روز چهارشنبه كه خبرگزاري حكومتي ايسنا در  اي

را در  ميعظ يو تحول اند يخسته و عصبان ياسالم يحاكمان جمهور ياز فساد و ناكارآمد ،يماندگ و عقب يالسفره خ
و  ياسيس تياز اشراف ها،يعدالتيو ب ضهايتبع ها،ياكارياز ر ،يمردم از باندباز. .... خواهنديم يحكمران وهيعرصه و ش

  »..اند اخبار روزانه فساد خسته شده دنيدادنها و عمل نكردنها و شن از قول ،ياقتصاد
رشد « :سدينوي مابتكار در شماره همان روز  ◌ٔ روزنامهمهمتر از فساد، ناكارآمدي و چپاول وضعيت اقتصادي است. اما 

جهان مطرح شود موجبات  يگزاره در هر جا نيوسط صفر درصد است! اطور مت سال گذشته به١٠در  رانيا ياقتصاد
امروز  رانياما در ا شود،يم ياقتصاد گذاراناستيس كرديدر رو ياساس راتييتغ هيو پا كنديم جاديرا ا ياريبس ينگران

... و ...  ر است.بلكه خود خط ستيساله زنگ خطر ن١٠در بازده  يقتصاد. عدم رشد انديآي آن م دنياز در ند ياريبس
 هيآن است كه نه تنها سرما يمعنا به نيرا قطع كردند. ا گريكدي ١٣٩٩ استهالك در سال يثابت و منحن هيسرما لتشكي
ي كشور را نم ندهيتر آ ساده انيو به ب ميمواجه هست زين ديشد هيكه با خروج سرما رديگي در كشور صورت نم يگذار
 .»ميساز

  حركت طبقه متوسط به خود از  بهشتيارد  ٢٧دوشنبه  ادي در شماره روز روزنامه ابرار اقتص
  گزارش داد. هستند خط فقر رينفر ز ونيليم ٦٠و اين كه سمت فقر

ژائله،  ونسيدر چنين شرايط بحراني بخشهايي از سرمايه داران براي نجات سرماي شان راه مهاجرت را بر مي گزينند. 
يعني بدترين  ١٧٨كسب و كار در  آخرين گزارش بانك جهاني رتبه ايران بر اساس«: گويدمي  زيتبر ياتاق بازرگان سيرئ

 يرانيشهروندان ا يحساب بانك دهندي كه اجازه نم دهيرس ييكسب و كار كشور به جا يوخامت فضا. است وضعيت ممكن
 ٢٨فارس، وابسته به سپاه پاسداران، سه شنبه (» .اند شده ريسراز هيبه ترك يرانيا گذار هيسرما ٩٠٠هزار و  ١١باز باشد و 
 ارديبهشت)

اين را هم نبايد فراموش كرد كه هرچه پايوران حكومت در مورد فساد و بحران اقتصادي مطرح مي كنند، بخش كوچكي از 
هند كوه يخ است كه قسمت اصلي آن در آب و از ديده ها پنهان است. اين را مردم مي دانند و براي همين شعار مي د

  ».ديم از بس دروغ شنيديم، ما ديگه راي نمي /پولهاي نفت كجا رفت، به جيب زالو ها رفت«
 

  
  کانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 

  
  

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



 16

  رشت ۵٧بهمن  ٢٢مثله قيام؛ روايتی مستند از 
  محبوبه ابراهيمي

  
دايي مدرسه عالي بازرگاني رشت درس مي خواند و ساكن . به سالهاي بلوا داولين برخورد من با مرگ گروهي برمي گرد

  . "مادر چريك"خانگي يك  تاثير اين هم و خانه ما بود
موهايي كه پدر عاشقش بود. رژ و ؛ موهايي كه مي بافت و به دو طرف شانه مي انداخت؛ موهاي بلند و مواجش را كوتاه كرد

 ،پنكك ي كه هميشه در كيفش بود
نصيب عروسك من شد كه هنوز هم در 
رويا منتظر سخن گفتنش هستم. جاي 

  شان را كتابها و شبنامه ها پر كرد. 
شدند و ساعتها بحث مي جمع مي 

كردند. اسامي و مفاهيم را درك نمي 
اما مي دانستم داييها مخالف عمو  ،كردم

 ،يكي از زنداييها موافق عموست ،هستند
. و ..دختر عمه با شوهر خاله مخالف است

كه  فهميدم اين را از دعواي سيزده بدر
شني،  با تنهاي خيس و ،هاج و واج بمانيم، ريا برگشته بوديمباعث شد همه پراكنده شوند و ما بچه ها كه تازه از شنا در د

  قاچهاي هندوانه در دست و منتظر عصرانه.
از اين وضع بيشتر از همه پدر ناراحت بود. از آن ور آب آمده بود با خانواده مثال خان وصلت كرده بود به اميد زندگي آرام 

   آنهم به قصد خودكشي. ،تند خودزني مي كردندكه همه چيز تغيير كرد. از نظر پدر اين خانواده داش
  مد. گفت زندانيهاي سياسي آزاد شدند. مادر هيجان زده بود. سريع لباسم را پوشاند.آروز دايي بي موقع به خانه  آن

  !پدر گفت: هنوز هيچي معلوم نيست نرو
   هم عزيز كسي هستند شان نرود؟ اين جوانان مادر گفت: خوب است عزيزان ما آزاد شدند كسي به استقبال

   خطرناك است ،پدر گفت: الاقل بچه را نبر
  مادر گفت: اتفاقا بايد بيايد و همين خاطره در ذهنش براي هميشه بماند. لحظه آزادي را ببيند

  ". و...كني و.. به من گفتند با دختر فالني وصلت مي" :پدر از شرايط پيش آمده راضي نبود. زيرلب غر زد
ندرال ريتم يبحث بين شان اينجا باال مي گرفت. اما مادر آنقدر خوشحال بود كه راه رفتنش هم مثل سمعموال صحبت و 

   داشت و انگار مي رقصيد، بي توجه به حرفهاي پدر.
  موهاي يكدست كوتاه شده تا شانه را با گيره محكم از پشت سر بست. دستم را گرفت و سوار ماشين دايي شديم.

شعري از محمود تابنده كه چريكهاي ؛ شگاهي هم سوار شدند . همه با هم سرود مي خواندنددر مسير چند دوست دان
   فدايي گيالن با اضافه كردن سطرهايي آن را به سرود بومي انقالبي تبديل كرده بودند.

  دم:ز ترجيع بندش را كه همه بلند مي خواندند من هم فرياد مي
  شو شو شو، شوؤ ايستيبداد ديگر نمونه"

   جان ديگر نمونهاي 
  شو شو شو، شوؤ ايستيبداد آخر سر انه

  " اي جان آخر سر انه
   شب استبداد ديگر نمي ماند(

  د)شب استبداد آخر بسر مي آي
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خوابي عميق بود كه يكدفعه پرت شده بودم ميانه ي ميدان و نمي دانستم  آنجا بودم ميان بي سرو ته ترين ناكجا آباد.
  م.سيده اچطور و از كجا به اينجا ر

هيچ  .شلوار مادر را محكم در مشت داشتم كه گم نشوم جمعيت بي اندازه زياد بود. دايي و دوستانش را گم كرده بوديم.
  . -كه نداريم – راهي به عقب نداشتيم ،راهي براي بازگشت نبود

   تناقضي واضح بود، جنگي بين زيبايي و زشتي.
نه ورا وار مثله شدهانسانهاي  ؛ميوه ي انسان سوخته داده بود ،ر بهم آورده(پارك شهر) درختهاي چنار س كنار باغ محتشم

  از درخت آويزان كرده بودند.
   خانه ي ساواك است. ،داد كه اينجا زندان نيست صداي بلند براي دور و بريها توضيح مي زني چادري با

  "د.زندانيهاي سياسي را آزاد كرده انداني؟ ما آمده ايم چون گفتند  از كجا مي"زني با باراني كرم رنگ گفت: 
ديشب دامادم و برادرش در حمله به اينجا بودند. اين فالن فالن شده ها جاي زندانيهاي سياسي را مي دانند "زن چادري: 

  ".حرف نزدند ،و هر چه شكنجه شدند
  ".تعليم ديده اند نامردها، آمريكاييها به اينها تعليم داده اند"يكي ديگر گفت: 

  ".قرص خارجي مي خورند كه درد احساس نكنند ،نه"كي گفت: آن ي
مخفي كجاست تا زندانيها را نجات  بداند در رفته اند دنبال آشپز اينجا كه مي"مردي كه از هيجان پلكش مي پريد گفت: 

  ".آب و غذا بميرند دهند. زمان نداريم. ممكن است زندانيها بدون و
  ".ممكن است هوا نداشته باشند ،زمين استاحتماال جاي مخفي زير "گفت:  يديگر

  ".همكاري مي كند ،ستاآن پيرمرد نماز خوان "مردي كه دندانهايش يك در ميان افتاده بود گفت: 
گوشه ي لباسش را  كردم و فقط كفش مادر را نگاه مي. محصول خشونت را نبينم سرم را پايين گرفته بودم كه آن فاجعه و

نقدر آحالت تهوع و عرق سرد امانم را بريده بود.  سرم گيج مي رفت، ده ام فشار مي دادم.مشتهاي عرق كر در محكم تر
   صورت مادر نيانداختم.ه مشغول حال بد خود بودم كه نگاهي هم ب

گير افتاده بوديم. از يك طرف دلم  ،دانم چه مدت در ميان سيل جمعيت كه مثل حلزون فلج شده حركت مي كرد نمي
چون  ،و از طرفي با هر قدم دلم آشوب مي شد جلو برويم و راهي پيدا كنيم و از جمعيت بيرون بياييممي خواست زودتر 

 . نزديك درختهايي مي شديم كه اجساد واژگون برآنها تاب مي خورد
 مثل خواب مكان و زمان و درك من از آنها درهم مي پيچيد و يك گردباد زماني فرو رونده مرا درون ،زمان را نفهميدم

موهاي  ،به جسد نگاه كردم. پيراهن بر تن نداشت ، برخالف تمايلمآيد نزديك اولين درخت شديم خود مي كشيد. يادم مي
  بخشي از بدنش كبود و بخش ديگر سوخته بود.، مجعد تنش با خون قاطي شده بود

  ي مطلق رقصيد.محكم بستم، پلكهايم را بهم فشار دادم، كلي ستاره هاي كوچك درخشان در تاريك چشمم را
چند مرد كنار خانه ايستاده بودند و مردم را  .نزديك خانه ي ساواك شده بوديم .دانم چقدر در آن وضع به جلو رفتيم نمي

مخفي در ميان نبود، زندان  بدر ،دستاوردشان همان خانه بود ؛كردند به درون براي بازديد از دستاوردشان هدايت مي
  مخفي اي آنجا نبود.

 .يك كتري لعابي زرد افتاده در حياط تمام چيزي بود كه ديدم. جمعيت كم شده بود .از به درون خانه نگاه كردمب باز در
ياد دارم وقتي دايي ه چگونه برگشتيم، اما ب يادم نمي آيد بدون توقف از كنار خانه گذشتيم. .مادر فقط به جلو نگاه مي كرد

   د)بچه ي ما را خور ،بچه خور( ".خوردامي وچه كه بو ،وچه خوره"به خانه آمد گفت: 
همزمان با وضع  فهمد و در جنگلهاي گيالن است كه بوي زايمان را مي ي افسانه ايموجود "وچه خوره" بعدها فهميدم

   حاصل زحمت و رنج را مي بلعد و شادي را با خود مي برد. ،نوزاد را مي خورد ،حمل مادر و ناتواني اش
موهايي كه بلند مي ؛ يگر ساكت شده بود و كم كم يك دسته سفيد ميان موهايش نمايان شدبعد مادر ده از آن روز ب

   .انداخت موهايي كه ديگر نه پشت سر محكم مي بست، نه بافته دو طرف شانه مي ؛شدند
   ياد دارم.ه بعد از آن روز و آن كابوس خشونت عريان، مادر را با موهايي باز و سرگردان ب
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  »كشور در حال محو شدن است«وند و مردم قرباني مي ش
  مهدي سامع

  
ارديبهشت روزنامه هاي اطالعات، همشهري، جمهوري اسالمي، دنياي اقتصاد، شرق، اعتماد، سازندگي و  ٢٧دوشنبه روز 

ترين و حياتي مهم «منتشر شد. در اين سرمقاله » فرصت را از دست ندهيد«هفت صبح با سرمقاله مشترك تحت عنوان 
تامين و توزيع واكسن بايد اولين مأموريت همه دستگاههاي «، اين گونه بيان شده كه »وضوع زندگي اين روزهاترين م

اكنون آشكار شده كه «روزنامه وابسته به اصالح طلبان حكومتي نوشته شده كه:  ٨در سرمقاله ». حاكميتي باشد.
و بازگشت جامعه به زندگي متعارف و به حركت درآمدن هاي مردم، تنها راه مهار اين بيماري واكسيناسيون سريع توده 

البته نويسندگان سرمقاله دروغي كه بارها بي پايه بودن آن برمال شده را تكرار كرده اند كه گويا » چرخهاي اقتصاد است.
و ضد انساني تاثير داشته است. آنها در باره حُكم ظالمانه » ميزان كاركرد نهادهاي متولي سالمت جامعه«بر » تحريمها«

يسي كالمي ننوشته اند. اما تحت فشار واقعيتها مجبور شده لخامنه اي مبني بر ممنوع بودن خريد واكسن آمريكايي و انگ
بخش خصوصي نيز عدم توفيق خود را در حوزه واردات نه به داليل خارجي بلكه به موانع داخلي «اند اعتراف كنند كه 

  ». دهد.نسبت مي 
روزنامه حكومتي در مورد همه گيري ويروس كرونا و تاخير در تهيه واكسن معتبر، بيشتر يك عمل  ٨ به گمانم هشدارِ

تبليغاتي براي شركت در شعبده بازي موسوم به انتخابات است و نه از سر دلسوزي براي مردمي كه روزانه چند صد تن 
تن و بر اساس آمار سازمان  ١٠٨٥٦ آمار دولتي تعداد جان باختگان كرونا در ماه ارديبهشت بر اساسقرباني مي دهند. 

واني دارد، عالوه بر ختن است. آمار مجاهدين با آخرين ارزيابي سازمان بهداشت جهاني هم ٣٥٦٠٠مجاهدين خلق ايران 
رابر آن تعدادي از كارگزاران رژيم و محققان و رسانه ها بارها آمار حكومت را غير واقعي ارزيابي كرده و واقعيت را چند ب

آمار رسمي اعالم كرده اند. نويسندگان سرمقاله به خوبي مي دانند كه در سياست امنيتي خامنه اي همه گيري ويروس 
بود. ولي فقيه نظام با در » نعمت و فرصت«كرونا يك فرصت است، همان گونه كه جنگ ايران و عراق براي خميني يك 

هزينه كردن جدي براي مهار كرونا، در مقابل فوران خشم و نفرت پيش گرفتن راهبردي ظالمانه و ضد انساني و بدون 
گسترده توده ها و شعله ور شدن آتش قيام، مانع ايجاد كرده و البته در چارچوب همين سياست مساله يك دست كردن 

  حاكميت را كم هزينه ارزيابي مي كند. 
سندگان آن فكر مي كنند با اعتراف به بخش كوچكي روزنامه، كانون مساله دور زده مي شود و نوي ٨در سرمقاله مشترك 

از واقعيتها به هدف جذب نيرو و فشار براي مشاركت در شعبده بازي پيش رو خواهند رسيد. هر چند كه تا پايان ماه 
به ارديبهشت، شوراي نگهبان تحت امر خامنه اي تكليف كانديداها را روشن نكرده، اما بر اساس تجربه مجلس اخير ارتجاع، 

نظر مي رسد اين جماعت ديگر براي خامنه اي مفيد نبوده و البته براي نفوذ در ميان توده ها هم تالش شان مذبوحانه 
  است. 

همه گيري ويروس كرونا در جهان در حال مهار و در ايران متاسفانه وارد موج پنجم شده است. اما در ايران نيز با هزينه 
هار خواهد شد، اما مشكالت بيشمار مردم ادامه خواهد يافت. رفتار ويرانگر نظام در مورد هاي جاني بسيار، سرانجام كرونا م

  آب براي مردم فالكت هرچه بيشتر و براي كشور ويراني خواهد بود. 
  سال اخير است. ٥٠در  ترين سالوزير نيروي رژيم اعالم كرد كه؛ تابستان امسال خشك 

روستاي استان گلستان فاقد آب  ٧٤شركت آب و فاضالب  گلستان با بيان اينكه ارديبهشت، مديرعامل  ١٩روز يكشنبه 
هزار ميليارد تومان اعتبار است.  در اين مناطق هيچ منبع مطمئن  ٢هستند گفت: آبرساني روستاهاي گلستان نيازمند 

  آب شرب شوند. كيلومتر خط انتقال در آنجا اجرا كنيم كه مردم اين روستاها داراي ١٠٠وجود ندارد بايد 
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اوزن را كه تا امروز واژه كمبود آب براي آنها غريبه بود با چالش جدي رو به رو بحران آب كشاورزان حاشيه رودخانه قزل 
.ميزان آب قزل اوزن به طور قابل  كرده است

بوميان منطقه مي گويند اين توجهي افت كرده، 
ميزان افت آب بايد در اواخر مرداد تا اواسط 

 ٢٠. (ايسنا، دوشنبه اتفاق مي افتاديور شهر
  ارديبهشت)

فرد، پژوهشگر آب در ارزيابي مصطفي فدايي 
آبي در كشور گفت: وضعيت خشكسالي و كم 

ميليارد متر مكعب در ايران  ٩٦ساالنه حدود 
شود در حالي كه كل منابع آب  آب مصرف مي

ايم. ايم و به ورشكستگي آبي رسيده راين از بحران آب عبور كرده ميليارد متر مكعب است، بناب ٩٠تجديدپذير كشور حدود 
   ارديبهشت) ٢٦(اعتماد، يكشنبه 

ها و مراتع كشور و فعال محيط زيست گفت: بر اساس آمارهايي محمد درويش، عضو هيأت علمي موسسه تحقيقات جنگل
هزار  ٧٠٠نشينان از شده و جمعيت حاشيه  هزار روستا خالي از سكنه ٦٠كه معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري، 

  ارديبهشت) ١٧ميليون نفر رسيده است. (آسيانيوز، جمعه  ٢٠به  ٥٦نفر در سال 
اين واقعيتها كه از كارگزاران نظام به آن اعتراف مي كنند بخش كوچكي از فاجعه اي است كه مردم و كشور در هر ثانيه، 

رفهاي تكاندهنده عيسي كالنتري نشان مي دهد كه چگونه مردم قرباني و كشور در بله در هر ثانيه، در آن فرو مي روند. ح
  حال ويراني است.

استراتژيهاي ملي و بين «تخصصي با موضوع  -علمي   عيسي كالنتري رييس سازمان حفاظت محيط زيست در وبينار
قاد شديد از سياستهاي كالن و متخصصان با انت» المللي براي مقابله با پديده هاي زيست محيطي خشكسالي و گرد و غبار

چرا كه طبيعت  گ آب كه از استانها آغاز شده به روستاها خواهد رسيدنكشور به خصوص در حوزه بحران آب، گفت: ج
  .متخصصان كشور نيز بايد بابت سكوت خود برابر تاريخ پاسخگو باشند ايران قرباني سياستهاي كالن شده و

منابع آب نيز غارت  ميليارد متر مكعب از منابع طبيعي و آب هاي زير زميني اضافه برداشت و ٢٠ساالنه   وي تصريح كرد:
حوزه زاگرس و جنوب البرز تا درياهاي جنوب و مرزهاي شرقي، اثري از ) در ١٤٢٠سال ديگر ( ٢٠شود كه با اين روند مي 

زمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: اين كشاورزي نخواهد بود، چون همه منابع آبي را غارت مي كنيم. رييس سا
خواهد با ابزاري كه به دست آورده  نسل حاضر [بخوانيد حكومت كنوني] مي  دارد و سرزمين هفت هزار سال سابقه زيست

  .همه منابع را غارت كند چرا كه تكنولوژي وارد شده شدت تخريب را بيش از پيش افزايش داده است
ت، با اشاره به اين كه كشور در حال محو شدن است و مشكالت ما ربطي به خارج رييس سازمان حفاظت محيط زيس

ندارد، اظهار كرد: البته تحت تاثير قرار مي گيريم مانند تاثير گرد و غبارهايي كه از جنوب غرب يا سمت هامون وارد كشور 
فس دارد، بقيه رودخانه ها به مقصد مي شود اما مشكالت ما داخلي است. غير از سفيد رود و رودخانه كارون كه كمي ن

نمي رسند. هيچ رودخانه اي در كشور غير از دو رودخانه مذكور، زنده نيست. انتهاي رودخانه ها شامل تاالبها، محل گرد و 
 ارديبهشت) ٢٧(ايرنا، دوشنبه  .غبار شدند

آبي و مافياي آب هر روز بيش از  نگاهي به مبارزات نيروهاي اجتماعي طي چند سال گذشته نشان مي دهد كه پديده بي
روز قبل در جنبش اعتراضي مطرح مي شود. راست اين است كه مردم و زمين تشنه مي دانند كه دشمن اصلي مردم ايران 
رژيم حاكم با همه باندهاي دروني آن و در راس آن ولي فقيه است. اين مساله محوري را كارگزاران نظام پنهان مي كنند و 

وهشگران حكومتي با دادن آدرس غلط آن را دور مي زنند. مردم اما در تجربه روزمره خود به اين درك متخصصان و پژ
رسيده و روز به روز شناخت آنان عميق تر مي شود كه دشمن اصلي و فاجعه اي كه به نابودي كشور مي انجامد، رژيم 

  حاكم است. 
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  *من درد مشتركم ، مرا فرياد كن!
  م . وحيدي

  
انجام  كسي كه نمي تواند كارهاي روزمره اش را مجنون نه به معناي ديوانگي و اما ،حكومت مجانين است ن وسخن ازجنو

گوش مي  اما نمي بيند؛ حقايق است. مثل شخصي كه نگاه مي كند؛ چشم بستن بر واقعيت و بلكه به معناي بريدن از، دهد
  كند.خيال خود سيرمي  همواره در اوهام و و كند؛ اما نمي شنود

خصوصا ديكتاتوري آخوندي كه درك منطقي و واقعي از تحوالت سياسي، اقتصادي،  دنياي ديكتاتورها چنين است.

ذهنيت پوسيده  به بيرون آمدن از جامعه قادر ازدست داده و با بي اعتقادي به خرد تاريخي مردم و فرهنگي را اجتماعي و
  بن بستهايي كه خودش آفريده و درگرداب آن فرورفته ست.  خود و بن بستها و بحرانهايش نيست؛ بحـرانها و

  عواقب ويران كننده آن در جامعه هم بود. طبعا بايد منتظر چرا مي شود، فردي و بي چون و وقتي قدرت، مطلقه و
به تجر و خود مي بيندپيشاني  در با وجودي كه شكست را و تاريخ برمي خيزند ن و ديكتاتورها به زورآزمايي باامستبد

  شان بيايد.  ذلتبار به سراغ تا مرگ، مرگي فجـيع و مي ايستند تا آخر دست بردار نيستند و اما باز كرده اند،
غرب، روزگار مردم را به يكي  و بيماري و همداستاني با شرق و گسترش كـرونا گرسنگي دادن به مردم و ماليان در ايران با

  اند.  از سياهترين دوران تاريخ بشريت تبديل كرده
همه مسايل  مردم كه در انتخابات شركت كنند، يكي ازسخنرانيهايش (نقل به مضمون) گفت: خامنه اي چندي پيش در

  حل مي شود! آموزشي ما اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و
  درجـهان مي گذرد. پيرامونش و واقعيت ونديدن آن چيزي كه در جنون يعني همين! يعني بريدن از

دهها برابر  دمكراسي را به كابوسي وحشتناك تبديل كرد و زندگي توده ها، روياي مردم براي آزادي و١٣٥٧ قيام سال
وخيم ترشد، تا حدي كه امروز بسياري ازمردم مجبور شده اند براي سير كردن شكم خود تا كمر در منابع زباله فرو روند و 

  حتي حياتي ترين عضو بدن خود را. .شان را بفروشند اعضاي بدن يات خودحشماري براي ادامه 
فروش يك «چيزي كه مدتهاست ذهن مرا به خود مشغول كرده و راحتم نمي گذارد.  ديدن آگهي  حرف همين جاست و

  ايران براي هرانسان شرافتمندي دردآور و شوكه كننده ست.  در»قلب
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فروش قلب يعني پايان زندگي. قلب كه كليه  مگر ممكن است كسي قلب خودش را بفروشد و بعد بتواند ادامه حيات دهد؟!
  پس چه؟! چگونه مي شود؟ ديگري ادامه حيات داد. چشم نيست كه با فروش آن بتوان با يا

كه شـاهدش هستيم و بايد آن را به  تاريخ ايران باشد در شايد اين اولين مورد متحيرم و ناباور. زانوانم سست مي شود.
  فساد آخوندها اضافه كرد. دائره المعارف حجيم جنايات و

چه باليي  به كجا كشانده اند و را گرسنه ما مردم محروم و بكوبم. خشم بلند شوم و سربه ديوار و درد مي خواهم از
مرزخيال و واقعيت زندگي مي كنيم. برايم باور كردني  گويي در برسرشان آورده اند؟! ابرهاي همه عالم دردلم مي گريند.

 هراس و وحشت سراسر هاله اي از قطعه قطعه كردن شخصيت داستاني هدايت. مي افتم و »كوربوف « به ياد نيست.
  يا دربيداري خواب مي بينيم؟ بيدار؟ و خوابيم يا فرامي گيرد. وجودم را

  *تا بر اين دوزخ بشوريم... |چه مايه نفرت الزم است| چند دريا اشك
 ن خود اسيركرده اند و زير تازيانه فقر و بيماري  گرفته اند.حاكماني كهمـردم ايران را در سرزمي جنايتكار حاكمان فاسد و

  **هشت كاسه غذا مي خورند. اما هركدام تا تا چهار نمي توانند بشمارند،«
مردم روي آورده  يالخستامين هزينه تروريستهايش دركشورهاي منطقه به  و براي ادامه بقا» هندجگرخوار« خامنه اي اين

  شان بيرون مي كشد. هاي نينش قلب آنها را از سينه و با چنگال خو
اين  حضور ماتم و غم غوطه مي خورند. مرگ و درياي خون راه مي پويد و امواجش در كشتي حاكميت آخوندي اينك در

درندگاني  اين حاكميت ديده نمي شود. پيشاني هيچ نشانه انساني و مردمي در رژيم به مثابه دشنام عليه بشريت است.
  ند.نناموس مردم حمله كرده و شب و روز مشغول دريدن و غارت كرد مال و تند كه بي رحـمانه به جان وهس

 انقالبي هر انسان مسوول و مقاومت در برابر اين جانوران انسان نما و ظلم و نابرابري، وظيفه انساني، ميهني و و نبرد
 د. ازجا برخـيزيم و دست به دست هم دهيم و فرياد خود راشرافتمندي ست كه اين صحنه ها را مي بيند و به تكان مي آي

  كنيم. هرچه رساتر
  ***صدا صداي آشنا بيا به شهر ما برس! 

  
  پانويس

  احمد شاملو*
  برتولت برشت**

غـــريو خواهرم | شب است و نغمه ها خموش، به داد نغمه ها برس!| صدا صداي آشنا بيا به شهر ما برس! :نسيم***
چه قصه هاي خون | زكودكان شهرها زدختران بي پناه| را به حرمت صدا، به داد اين صدا برس! تو| درم شنو!ببين، صداي ما

اين  از| الله ها برس! داده ب سرشك سردالله بين،| پرنده نيست در گذر، بهار نيست درنگاه| چكان، به داد قصه ها برس!
 نگو كه عشق شكست، نگو كه نغمه ناله شد!|ه داد شعله ها برس!شراره ها زبانه شد، ب |بي نصيب كس جنون، نبود تطاول و

   !داد ناله ها برسه ب قسم به عشق و نغمه ها،|
  

  چريکهای فدايی خلق ايران سازمان هایآدرس
  در شبکه جهانی اينترنت

  ايران و جهان  تحليل مسائل روزو فراسوی خبر، نشريه نيرد خلق، اخبار 
nabard.com-www.iran  
khabar.com-www.jonge  

  
 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  )١٤٠٠زنان در مسير رهايي (ارديبهشت 
  اسد طاهري

  كرد يزن خود را معرف ريسف نيسوم يعربستان سعود
ر حضور سلمان بن د سلند،يعربستان در سوئد و ا جديد ريسف

عربستان  عهديپادشاه و شاهزاده محمد بن سلمان، ول ،زيعبدالعز
زن از عربستان  نيسوم "ايناس الشهوان" كرد. اديسوگند  ي،سعود
 تيولومس گريكشور د كيدر  ريعنوان سف است كه به يسعود

آمال بنت "و  "بندر بن سلطان ماير"از او،  شي. پكندي قبول م
انتخاب  ريعنوان سف متحده و نروژ به االتيدر ا "يالمعلم ييحي

 شده بودند.
خود با وزارت امور  يهمكار ٢٠٠٧در سال  "الشهوان ايناس"

 .كردي م تيفعال ياسيور سخارجه در ام ريعنوان مشاور وز سمت، به نيا رفتنياز پذ شيخارجه عربستان را آغاز كرد و تا پ
وزارت امور خارجه برعهده  يو اقتصاد ياسياداره را در سازمان امور س كي رياست كه سمت مد يزن نياول نيهمچن يو
عربستان در  ندهيعنوان نما برعهده داشته و به مهم را ياسيس يها از پرونده يتعداد تيولومس تر شي. او پشته استدا
 شركت كرده است. يالملل نيو ب يا قهاز مجامع منط ياريبس

گروه برنامه رهبران  نياول ياز اعضا يكياست و  اياز استرال الملل نيارشد در روابط ب يمدرك كارشناس يدارا الشهوان
  آغاز شده است. ٢٠١٧در سال  عربستان است كه توسط وزارت امور خارجه ندهيآ
 

  يي هنديهاروارد توسط دختر روستا هيبورس كسب
 يياز روستا "يكومار مايس"به نام  ييدختر روستا كي

به دانشگاه هاروارد و  يابي موفق به راه هند "جاركند"در 
 دانشگاه شد. نيكامل ا هيكسب بورس

 است كه توانست سواديب يو مادر يفرزند پدر ،"مايس"
و از  مقاومت كرده يدر نوجوان يازدواج اجباردر برابر 
 ي و مربي گريباز يبرا او ند.كخود دفاع  ليحق تحص

 يول ،قرار گرفت گرانيبارها مورد تمسخر د هم فوتبال
زن در خانواده خود خواهد بود كه به  نياكنون، اول هم

 .رودي دانشگاه م
با  زين "مايس" داشته است. يكم رشيدانشگاه تعداد پذ نيبه دانشگاه هاروارد، ا يابي راه يبرا اديز يتقاضا ليبه دل امسال،
 دانشگاه شده است. نيا هيموفق به كسب بورس يرقابت اريسال بس نيو در ا طيشرا نيوجود ا

خودم و كل جهان مشاهده كنم.  ياست كه دوست دارم در روستا يتحول يتيجنس يبرابر"گفت:  ييدختر روستا نيا
خشونت  ،يتيجنس ضيتبع لياز قب يزنان در مشكالتعليه  يعدالتي من و كاهش ب ييجامعه روستا يبرا يتيجنس يبرابر
بلكه رشد  شود، يم يتنها سبب رشد اقتصاد نه يامر نياست. چن يضرور رهيو غ يزنان، كودك همسر هيعل يخانگ

 به دنبال دارد. زيرا ن ياجتماع
 هايتجارت يانداز اهداف شامل راه نيا؛ كنم كه دو هدف را دنبال كند جاديسازمان ا كيخودم  يقصد دارم در روستا من

 "آموزش زنان در مورد حقوق آنهاست. ي،گريكنند و د دايپ يزنان روستا است تا استقالل مال يكوچك برا
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  ي در برابر قاتالن حمايت نمي كند تيكو زنانقانون از 
ي ه دست مردان به قتل مبمختلف  ليبه دال تيزنان كو

حفاظت آنها در  يالزم برا قانوني داتيتمه و رسند
زن جوان به دست  كيخشونت وجود ندارد. قتل  مقابل

 ها كشانده است.ابانيخوستگارش، زنان معترض را به خ
شده،  فيتوص "وحشتناك تيجنا" كيدنبال آنچه  به
ازدواج كشته شد.  شنهاديپس از رد پ يتيزن كو كي
 از پليس اش با وجود درخواست خانواده "فرح اكبر"

كه  يمرد تيار و اذمحافظت از او در برابر آز يبرا
آن  شودي م گفته كشته شد. تيدر كو ،مزاحمش بود

 اش ربود. مرد او را در برابر چشم دختر و خواهرزاده
و با  ديكش رونيب لشيرا از اتومب "فرح اكبر" ،ساله ٣٠، "محمد يفهد سبح" مظنون،وزارت كشور آمده است كه  هيانيب در

 رها كرد و فرح اكبر همانجا جان داد. مارستانيدر مقابل ب برد و بعد او را يخود به محل نامعلوم
اند و خواستار  تجمع كرده يعموم يدر پاركها ،يكش خشونت و زن نيدر اعتراض به ا تيحادثه، مردم كو نيبه دنبال ا

 يح ابراز همبستگاز كاربران با فر ياديتعداد ز ي نيزاجتماع يها شبكه در اند. كشور شده نياز زنان در ا شتريب تيحما
  اند. زنان در كشور اعتراض كرده هيكرده و به خشونت عل

  
 درصدي سهم زنان عربستاني در بازار كار ٦٤ شيافزا
 يكه آمار زنان شاغل در عربستان سعود دهدي نشان م هايبررس

 است. افتهي شيافزا به سرعت رياخ يدر سالها
كه اواخر سال  يدر حال ،"نگزيبروك" يقاتيسسه تحقوم گزارش به

 يدرصد از زنان بزرگسال سعود٢٠تنها حدود  يالديم ٢٠١٨
زنان  ميزان، ٢٠٢٠سال  انيكار بودند، در پا يايجو ايشاغل 

 دهيدرصد رس٣٣كشور به حدود  نيكار ا يرويشاغل در مجموع ن
 است.

درصد ٦٤ار كار تنها ظرف دو سال در باز يمعناست كه سهم زنان سعود نيبد نيا": سدينوي گزارش م اين در "نگزيبروك"
 "!است يباورنكردن يشده كه آمار شتريب

از استخدام به عنوان كارمند دولت نبوده، بلكه بخش اعظم آن در  ياشتغال زنان ناش شيافزا نياست كه ا نينكته مهم ا
 نيو ا دهد ينشان م درصد رشد٤٠ ييو غذا ياقامت عياساس، اشتغال زنان در صنا نيا بر داده است. يرو يبخش خصوص

درصد رشد متوسط داشته است. استخدام زنان در ١٤و  ٩ بيبه ترت يديساز و محصوالت تول و ساخت شهايآمار در بخ
 شده است. شتريدرصد ب ٥هم  يفروش و خرده يفروش حوزه عمده

به اقتصاد كشور،  دنينوع بخشت يبرا "٢٠٣٠انداز  چشم"از برنامه  يبه عنوان بخش ،يسعود عهدي، ول"بن سلمان محمد"
 شيبرنامه افزا نياز اهداف ا يكيگرفته است.  شيعربستان در پ يو اجتماع ياقتصاد نيقوان رييتغ يرا برا يابتكار عمل

 كه اكنون محقق شده است. يدرصد است؛ هدف٣٠كار تا حد  يرويمشاركت زنان در ن
 كيهم به تفك ٢٠١٩زنان را لغو كرد و در دسامبر  يبرا يرانندگ مدتي طوالن تيممنوع ٢٠١٨در سال  يسعود دولت
كشور  نيكار و خانواده در ا ،يمربوط به سرپرست نيدر قوان رييبه تغ نيهمچن "نگزيبروك" داد. انيدر رستورانها پا يتيجنس

 ."دادن است جهياصالحات در حال نت نيا رسدي به نظر م"كه  سدينو يو م كند يكار اشاره م محافظه
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سرپرست  داييبه ت يبارور اي يتيجنس يبهداشت يمراقبتها افتيدر ايازدواج، آزاد شدن از زندان  يهنوز برا يسعود زنان
 يگامها رسدي خوانده است. اما به نظر م "ناقص"كشور را  نيا ريحقوق بشر اصالحات اخ دبانيدارند و د اجيمرد احت

  است. دهبو بخش جهينت ،راه برداشته شده نيكه در ا ينخست
  

   دخترانه در كابل دهها كشته بر جا گذاشت مدرسه يكيانفجار در نزد
 يكيانفجار بمب در نزد يفاجعه بود. در پ كيشاهد  گريافغانستان بار د تختي(هشتم مه) پا بهشتيارد ١٨شنبه،  روز

از صد نفر  شيدختر كشته و بدانش آموز  ٦٠واقع در غرب كابل،  ،يدر منطقه دشت برچ "دالشهدايس"مدرسه دخترانه 
   شدند. يزخم

 نيدهد كه ا ينشان م هايگفته وزارت كشور افغانستان، بررس به
شده انجام شده  يگذار خودرو بمب كيانفجار با استفاده از 

است. بعد از انفجار خودرو و خارج شدن دانش آموزان از 
  منفجر شده است. زيشده ن يكارگذار نيم ٢مدرسه، 

عهده نگرفته است.  حمله روز شنبه را به تيمسوول يگروه چيه
 يجمهور افغانستان با اعالم عزا سيير ،يمحمداشرف غن

در كشور، از گروه طالبان خواست كه به كشتار افراد  يعموم
اما انگشت اتهام را متوجه داعش  طالبان دهد. انيپا گناهيب

 .ه است) كردي(گروه دولت اسالم
 

  زنان افغانستان در خطر است ي: دستاوردهاكايآمر يتاطالعا هشدار نهادهاي
پس از  دهندي هشدار م كايآمر يارشد اطالعات لگرانيتحل

هر  ،يتا اواخر سال جار ييكايآمر يروهايخروج ن
در حقوق زنان در افغانستان كه در دو دهه  يدستاورد

 گذشته حاصل شده باشد، در معرض خطر خواهد بود.
اطالعات  ريمد ياز سوكه  نشده يبند گزارش طبقه كي

 هعمدبه طور طالبان ": ديگوي منتشر شد م كايآمر يمل
حقوق زنان ثابت  مورد خود در گرانهمحدود  كرديدر رو

 ،به قدرت برسد يگروه در سطح مل نيقدم است و اگر ا
 ".خواهد زددو دهه گذشته را پس  يشرفتهاياز پ ياريبس

 يگفته بود كه ممكن است برخ كشنبهيروز  ،كايستاد مشترك ارتش آمر سيير ،"يليمارك م"اين در حالي است كه 
 . داندي نم يزيچكرد هنوز  حيتصر ياما و ،شود داريپد "تبعات بد"
كرده است.  نيياز افغانستان ماه سپتامبر را تع ييكايآمر يروهايخروج كامل ن يبرا ،كايآمر يجمهور سيير ،"دنيبا جو"
 .دهند يدر افغانستان توجه نشان م ياند كه همچنان به موضوعات حقوق بشر كرده ديتاك يشد دولت وو مقامات ار دنيبا

 تينداشتند. دو سوم جمع يزنان اغلب در خانه بودند و دختران به آموزش دسترس ١٩٩٠زمان حكومت طالبان در دهه  در
 افغانستان همچنان به كهيمت طالبان ندارد. در حالاز حكو يا كمتر سن دارد و خاطره ايساله  ٢٥افغانستان هم اكنون 

ي اما زنان افغان در پارلمان حضور دارند، به مدرسه م ،شودي م يبند ردهزنان  يجهان برا يكشورها نياز بدتر يكيعنوان 
  .كنندي و تجارت م روند

 
 زنان سرپرست خانوار يدرصد ٢٦,٨ رشد
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داشته  يدرصد ٢٦,٨ي رشد ٩٨تا  ٩٠ يسالها يد زنان سرپرست خانوار طتعدا ي،آمار يها طبق داده -بهشتيارد٢٥
 زنان باسواد هستند. نيدرصد ا ٥٠,٤ .است

 در فرهنگ و قوانين جمهوري اسالمي
ي اطالق م يسرپرست خانوار به زن زن

سال  ١٨از  شيب يكه سن و شود
 ليازدواج كرده، اما به دال اياست و 

كه، مختلف همچون فوت، طالق، متار
مفقوداالثر شدن،  ،ياز كارافتادگ

به زندان، مجهول  تيمحكوم ،يسرباز
مهاجرت و  اد،يالمكان بودن، اعت

شدن همسر، سرپرست خانوار  يمتوار
افراد در اغلب موارد با  نيا .تشده اس

همچون ضعف  ييزا بيعوامل آس
نداشتن  ،يشغل يبه فرصتها يدسترس

رو برو گريدرآمد مستمر و موارد د
  .ندهست
سرپرست زن  يخانوار كشور دارا ونيليتعداد سه م ٩٨وزارت تعاون، در سال  يمركز آمار و اطالعات راهبرد يهاداده طبق

 است. افتهي شيدرصد افزا٢٦,٨حدود  ٩٠با سال  سهيبودند كه در مقا
حدود  ٩٨ال درصد و در س١٣,١برابر  ،٩٠نسبت زنان سرپرست خانوار به كل سرپرست خانوار در سال  نيهمچن
 درصد است.١٣,٧
تك نفره با  يكه تحت عنوان خانوارها شمرده مي شوند از زنان سرپرست خانوار يا مجموعه ريز زيخودسرپرست ن زنان

كه شمار زنان سرپرست خانوار در دوره هشت  دهد يآمارها نشان م ي. بررسشوند يلحاظ م هايسرپرست زن در سرشمار
 است. داشته شيدرصد افزا ٤١,٤ است و شيال افزا) در ح١٣٩٨تا  ١٣٩٠ساله (
داشته  يروند صعود ١٣٩٨تا  ١٣٩٠ يسالها يزن به مرد سرپرستان خانوار ط يتياطالعات ارائه شده، نسبت جنس طبق

نسبت در سال  نيسرپرست زن وجود داشته است كه ا ١٥حدود  ،سرپرست مرد ١٠٠هر  يبه ازا ١٣٩٠است. در سال 
 است. دهينفر رس ١٦به حدود  ١٣٩٨
درصد)، ٩,٩( يغرب جانيو آذربا نيشتري) بدرصد١٧,٣درصد)، همدان (٢٠,١( النيو بلوچستان و گ ستانيس ياستانها

 اند. درصد زنان سرپرست خانوار را به خود اختصاص داده نيدرصد) كمتر١٠,٨) و هرمزگان (درصد١٠,١كردستان (
مازندران،  الن،يگ زد،ي ،ياستان خراسان جنوب ٩است كه در  نياز ا يكحا زيزنان خودسرپرست در كشور ن تيوضع يبررس
 زنان سرپرست خانوار، خودسرپرست هستند. تياز جمع يمياز ن شيزنجان و البرز ب ،يمركز ،يشرق جانيآذربا ن،يقزو

 زنان خودسرپرست را دارند. نيشتريتهران، لرستان و هرمزگان ب ياستانها
 نيدرصد) و كمتر٢٢,٤و  ٤٥,٢اول و دوم ( يدرآمد يمربوط به دهكها بيت خانوار به ترتدرصد زنان سرپرس نيشتريب

 درصد) است.٨و  ٧,٨هفتم و دهم ( يدرصد مربوط به دهكها
درصد زنان سرپرست خانوار متاهل ١٠ نيدرصد زنان سرپرست خانوار باسواد هستند. همچن٥٠,٤ ،گزارش نيا براساس

 اند. هرگز ازدواج نكرده زيدرصد ن٣,٩و  ت كردهفو زيدرصد ن٧٥,٢هستند و همسر 
مقدار  نيدرصد) و كمتر١٨,٨٨ساله ( ٧٥ يسن يمربوط به گروهها بيبه ترت ٩٨زنان سرپرست خانوار در سال  نيشتريب
  ساله است. ١٥ يسهم مربوط رده سن نيا

  



 26

   ستيمشخص ن يربقانون هنوز در امارات متحده ع رييخارج از ازدواج پس از تغ يهايباردار تيوضع
از ازدواج در  شيپ يرابطه جنس يي ازهفت ماه پس از جرم زدا مارستانها،يوكال و كاركنان ب ،يبه گزارش مشاهدات دولت بنا

   شود. ينم ييخارج از ازدواج اجرا يهايدر نحوه درمان حاملگ شهيهم نقانو نيا ،يامارات متحده عرب
حال  نيشوند، با ا يبه زندان افكنده نم گريقبل از ازدواج د يرابطه جنس ليدلزنان به  نكهيبا ا يامارات متحده عرب در

 اجياحت نيازدواج والد يبه گواه ديجد يتولدها
به زنان مجرد پوشش  يدرمان يها مهيدارد، ب
 نيآنال يگفتگو يدهند و در اتاقها ينم يباردار

خواهان  چنانزنان مجرد هم ،يخصوص
 "منيا يهاكينيلك"درخواست اطالعات در مورد 

بدون  نيسقط جن اي يباردار يتوانند برا يكه م
  مراجعه كنند، هستند. آنها بهازدواج 

و ثبت  يپزشك مهيب يمهم نگران نهيزم دو
كرده نتواند  مانيتولدها است. اگر مادر تازه زا

تولد  هيصدور اعالم يبرا ازيازدواج مورد ن يگواه
و به دادگاه ارجاع دهد تا در مورد نحوه ثبت  ليرا تشك يكه پرونده ا رنديگ يماس مت سيبا پل مارستانهايرا ارائه دهد، ب

  كند يريگ ميتولد تصم
زنان وضع حمل كرده مجرد و زنان ازدواج "آمده است:  ياداره بهداشت دب يفعل ي، در دستورالعملهايدرمان مهيمورد ب در

  ".رنديقرار بگ يباردار مهيتحت پوشش ب دينكرده حامله نبا
 يكه در امارات متحده عرب ي را عهده دار استزنان مجرد وكالت برخي ازكه  يمستقر در دب لي، وك"امالوواي اليلودم"
 يهاياگر باردار"وي تاكيد كرد:  وجود دارد كه آنها مرتكب جرم شده اند. "يكل دگاهيد"كرده اند، گفت كه هنوز  مانيزا

 كيچيامر به ه ن. ايباشد يمرحله ادار كيفقط  دي، پس صدور شناسنامه با ستيكشور ن نينقض قوان گريخارج از ازدواج د
  ".ندارد ازي، نسي، از جمله پلييقضا دوائرمربوط به  دهيچيمراحل پ ريسا اي ياز مراحل دادرس

 دنظريجدت يدادگاه هاي، محل يها رسانهبا اين حال به نظر مي رسد دادگاه ها در حال تغيير آراي خود هستند. به نوشته 
تبرئه  را لغو و زنان متهم را قبل از ازدواج يتوافق ياتهام رابطه جنس در مورد يو شارجه امسال احكام صادره قبل يدر دب

، يكي از موكالن وي بعد از تبرئه در دادگاه و در حاليكه سوابقش پاك شد، قادر به "اوامالوي"با اين حال به گفته  كردند.
  ش نگرديدكسب شناسنامه براي نوزاد

 ديمهم در جهت درست بود ... اما مقامات با يگام ات در اماراتاصالح"گويد:  مي "بان حقوق بشر دهيد"از  "گميب روتنا"
 دايپ يفرزندان خود دسترس برايو شناسنامه  يبهداشت يتوانند به مراقبتها يحاصل كنند كه زنان باردار مجرد م نانياطم

  "كنند.
 ي برايمركز بيش از پيش تالش مي كند كه ي استامارات متحده عرب يرو شيچالش پ نون يكوجود موانع در اجراي قا

از نظر  و دولت سكوالر كيشدن به  ليبه دنبال تبد در اين مسير كشور نياباشد.  تجارت گردشگري، سرمايه گذاري و
 است.تر  براليل ياجتماع

 
 ، رويترز)رنايا بي بي سي، بربانو،خ فردا، ويراد ،فارسي تندپندنيا ايسنا، صداي آمريكا، زمانه، ويراد(منابع:  
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  )١٤٠٠ ارديبهشت( ماه رويدادهاي هنري
 كيائيهاگردآوري و تنظيم: فتح اهللا 

  سرود ملي ام القرا دزدي است!
ت حاال حكايت جمهوري جنون و جنايت اسالمي اس !كجه؟ جواب داد: كجام مثه همه كسه؟ كوهانت از شتره پرسيدن چرا

  از كره جنوبي. "ملي"ظاهر به و سرقت سرود 
مي  به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ، در يك نامه سرگشادهموسيقيدان ايراني و رهبر اركستر و آهنگساز ،علي رهبري

اي و ايران دوست بايد خدمتتان عرض كنم كه در كمال تاسف، موسيقي سرود ملي  به عنوان يك موزيسين حرفه" :نويسد
  "رسد.ي از ايران از آن به مشام نمييشور ما همچنان به صورتي است كه گويا توسط غير ايرانيان نوشته شده و بوفعلي ك

شباهت بسيار  ،بوده است "نه شرقي، نه غربي"سرود ملي كشوري كه يكي از آرمانهاي اصلي اش "وي ادامه داده: 
عات آن، كپي سرود اين كشور است كه خود آن به گمان چمشگيري به سرود ملي كشور كره جنوبي دارد و بسياري از قط

  "من از موسيقي غربي گرفته شده است.
 ،"اي ايران"همانطور كه حتما مستحضر هستيد، مردم ما در جشنهاي مختلف بيشتراز سرود "علي رهبري يادآور شده: 

لي فعلي اصال روح ايراني ندارد و براي ايرانيان كنند، زيرا ملودي سرود م استفاده مي ،نوشته زنده ياد استاد روح اهللا خالقي
   "كمي غريبه است.

واكنش نشان داده  آندر اعتراض به كپي بودن  جمهوري اسالمي، آهنگساز سرود ،البته الزم به ذكر است كه حسن رياحي
چهار نت از اين  فقط" همه سرودهاي ملي در همه جاي دنيا شبيه هم هستند و با اين حال اعتراف كرده:"مدعي شده و 

  "دو سرود شبيه هم شده و خود من هم اين شباهت را حس كردم.
  

  ادبيات
  بحران كاغد و نااميدي ناشران در نشر 

گر سنگ ازين حديث به 
  نالد عجب مدار

موضوع گراني كاغذ، 
در  ١٣٩٠حدودا از سال 

ايران شروع شد، شايد در 
هاي اول به هروزها و ما

 اناين اندازه بغرنج و نگر
كننده نبود ولي بعد به 
مرور زمان تبديل به 
بحران شد و به مانند 
بحرانهاي مشابه و غير 
مشابه، جا خوش كرد و 

سازي و بعد دولتي كردن كاغذ از سويي ديگر باعث ي ماندگار شد. واردات بي رويه كاغذ از سويي و به دنبال آن خصوص
ر كاغذ هم در ليست بحران قرار گرفت، سودجويان و كاسبان، اين كاال را كه ديگ شد اين معضل هر روز قوت بگيرد و زماني

  تر شد و مافياي كاغذ هم به وجود آمد. هم در دست گرفتند و راه كج، كج
دهيم اين است كه چند كتاب پرفروش را در اولويت  آنچه در حال حاضر انجام مي"د: ناشري در باره اين بحران مي گوي

كنيم هر طور شده، حتي اگر سود هم نكنيم، كتاب  ا اينكه تيراژ كتابها زياد باال نيست. با اين حال سعي ميايم، ب قرار داده
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شوند، به همين خاطر بايد از اين مرحله هم عبور كنيم.  خوشحال مي هاچاپ كنيم. چون اگر تعطيل كنيم، حتما بعضي
  "فعال اوضاع به همين منوال است ولي از فردا خبر نداريم.

دار است، دچار  متاسفانه نشر ما هم مثل باقي نشرها كه از صفر تا صد را خود مجموعه عهده" ناشر ديگر مي گويد:يك 
نه با ارگاني در ارتباط  ،يعني نه سرمايه هنگفتي دارد كه بتواند كاغذ چند ماه آينده را تامين كند ؛سردرگمي شده است
  ها را تامين كند. است كه بتواند هزينه

در اين اوضاع نابسامان كه ويروس هم به آن اضافه شده، با چند معضل، باالخص گراني كاغذ روبرو هستيم. " وي مي افزايد:
اينطور بگويم كه  ريزي كرد. شد كمي برنامه ها ميتر هميشه بحران زده بود. قبل البته براي اهل فرهنگ و هنر اين كشور

رسد. تمام محاسبات انجام شده  ي ولي كاغذ در زمان وعده داده شده به دستمان نميحاال بايد مبلغ كاغذ را پرداخت كن
شر كه كارش بايد توجه به محتوا و متن يا ترجمه اثر باشد، درگير ابراي يك كتاب دوباره بايد از اول حساب شود و يك ن

بيني از صبح  داشته باشد و مي رسد، قيمت كتاب را چطور حساب كنيم كه مخاطباين است كه كاغذ كي به دستش مي
  ".تا شب درگير حساب و كتاب هستي

  
   هزار يورويي شيخ زايد ٢٢٥جايزه  از دريافت هابر ماسانصراف 

از  ،در نمايشگاه كتاب ابوظبي حضور يابد "جايزه شيخ زايد"كه قرار بود براي دريافت  ،فيلسوف نامدار آلماني، "هابر ماس"
كننده اين جايزه و حكومت امارات براي او روشن نبوده گويد ارتباط تنگاتنگ بنياد اهدا برماس مياين كار انصراف داد. ها

است. انصراف هابرماس از سفر به 
ابوظبي پس از انتشار يك مقاله 

 "اشپيگل"نامه  انتقادي در هفته
 . انجام شد

اي زير عنوان  در مقاله "ديتمار پيپر"
 "اراتيليغات امبيورگن هابرماس و ت"

با اشاره به موافقت هابرماس با حضور 
اما قواعد "در ابوطبي نوشت: 

دموكراتيكي كه براي هابرماس 
روشنگر مقدس هستند در آنجا به 
طور سيستماتيك ناديده گرفته 

  ".شودمي
كه آن را به اين  فيلسوف آلماني در بيانيه خود نوشته اعالم آمادگي او براي دريافت جايزه شيخ زايد تصميمي نادرست بوده

گويد ارتباط تنگاتنگ نهاد اهدا كننده جايزه در ابوظبي و سيستم سياسي حاكم بر آنجا را  او مي. كند وسيله تصحيح مي
 .به اندازه كافي براي خود روشن نكرده است

 ند، قدرت پيروز ميكنبه طور معمول وقتي ذهن و قدرت با هم برخورد مي"يابد: مقاله اشپيگل با اين عبارت خاتمه مي
 ".شود

در بلندمدت به قدرت روشنگرانه  مناما  ،در كوتاه مدت اين حرف درست است" :گويد هابرماس با نقل اين عبارت مي
به زبان عربي  مو براي اين منظور از ترجمه كتابهاي مباور دار ،سخن انتقادي، اگر به فضاي افكار عمومي سياسي نفوذ كند

 ".مسپاسگزار
  

  منتشر شد "آواي تبعيد"ه نوزدهم شمار
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ست  اي آميزه منتشر شد. اين شماره "آواي تبعيد"نوزدهمين شماره 
بيش از  ،از شعر، داستان، نقد ادبيات و فرهنگ. در اين مجموعه آثار

  .پنجاه شاعر و نويسنده و هنرمند همكاري دارند
دي تبعي"در تعريف اين فصلنامه نوشته اند:  "آواي تبعيد"ناشران 

تبعيدي  ،فقط آن كس نيست كه از زادبوم خويش تارانده شده باشد
تواند از زبان، فرهنگ و هويتِ خويش نيز تبعيد گردد. آنكس كه  مي

اش در كشور خودي امكان چاپ و  شعر، داستان، هنر، فكر و انديشه
كوشد تا زبان  نشر نداشته باشد، نيز تبعيدي است. اين نشريه مي

  ".شناسد . تبعيد را نه به مرزهاي جغرافيايي، و تعريف كالسيك آن، بلكه در انطباق با جهان معاصر ميتبعيديان باشد
  :دردانلود ك اين آدرس ازتوان  را مي "آواي تبعيد"

.pdf19-Ava/2021/05s/content/upload-http://avaetabid.com/wp   
 Avayeمراجعه كنند.  "آمازون"توانند جهت خريد به سايت  آنان كه مشتاق خواندن آن بر روي كاغذ هستند، مي

Tabid: Das Magazin für Kultur und Literatur  
  :دنبخواه "حافظ-گوته"و يا آن را مستقيم از انتشارات 

verlag.de-www.goethehafis online.de-verlag@t-goethehafis  
  

   خالق هري پاتر به كمك هنديها شتافت
 براي مهار كرونا در كشور هند به موسسه بشردوستانه ،"هري پاتر"نويسنده سري كتابهاي  ،"رولينگ .جي.كي"

"Khalsa Aid"  واقع در بريتانيا يك ميليون پوند اهدا
   كرد.

از آنجا كه كشور هند به صورت گسترده تحت تاثير موج دوم 
تالش مي كند تا  موسسهاين بيماري كرونا قرار گرفته است، 

با مهيا كردن كمكهاي دارويي به بيماران هندي ياري 
رقمي رولينگ از طريق بنياد اين  ششكمك  .برساند

بنيانگذارش يك كه "Khalsa Aid" ويسنده به موسسهن
   هندي است، اهدا شد.

منتشر شد. پس از گذاشتن اين پست، جي كي رولينگ  "Khalsa Aid"خبر اهداي اين كمك در ابتدا در صفحه بنياد
ز طريق آن را خريداري كرده اند تا ا "The Ickabog" نيز با نوشتن يك توييت از تمام كساني كه نسخه اي از كتاب

  .اين ميزان كمك جمع آوري شود، تشكر كرد
  
   ٢٠٢٠سال  رگذاريتاث يرمانها وجز ''دختران دود و آتش''

كورد اهل روژهالت  ەسندي، نو"آوا هوما"كه توسط  ''دختران دود و آتش'' رمان
مه  ١٢شده، در  نوشته يسيبه زبان انگل ،كايساكن آمر يكوردستان و فعال مدن

  .منتشر شد ياتانيبر آمريكا و درهمزمان  ٢٠٢٠
 نياست و همچن ،فرزاد كمانگر ،معلم اعدام شده ياز زندگ يبرداشت رمانداستان 

مردم كورد  يو رنجها يو عزادار تيشخص عت،يفرهنگ، مبارزه، غذا، طب ادآوريرمان  نيا .زنان كورد پرداخته است به رنج
  است.
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رد در سطح گسترده منتشر وك ياسيفرزاد كمانگر، معلم و فعال س يها امهكه ن يو زمان شيسال پنويسنده مي گويد ده 
 ليتبد تيكه در نها يا دهيشكل گرفت؛ ا اوو مرگ مردان و زنان كردستان در ذهن  يدر مورد زندگ يذهن تيروا كيشد، 

  شد. "دختران دود و آتش" يبه رمان اجتماع
و نقد و تحسين شده است  "براونز ديبرا"و  "لزيم"، "گلوب" ،"ندنتپينديا" يروزنامه ها از سوي "دختران دود و آتش"

  .شناختند ٢٠٢٠سال  رگذاريثاو ت يغن آثاراز  يكيرا  رماناين آنها 
  سينما

  
   برليننسخه مرمت شده گاو در نمايش 

در  (Transtopia) "ترنستوپيا"به كارگرداني داريوش مهرجويي در مركز فرهنگي  "گاو"شده فيلم  نسخه مرمتيك 
ميالدي (تير  ٢٠٢١اين برنامه در اواخر ماه مِي . آيد به نمايش درمي "موج نوي سينماي ايران"برلين و در حاشيه برنامه 

  .خواهد شدبرگزار ) ١٤٠٠
سازمان "با مشاركت و همكاري  "گاو"فيلم 

البراتوار "و  "فيلمخانه ملي ايران"، "سينمايي
ل پيش مرمت و هفت سا "پيشگامان سينماي آريا

تصحيح رنگ و نور شد و نخستين نمايش نسخه 
مرمت شده و ديجيتال اين فيلم كالسيك سينماي 

  بود.  پاريس "رفله"ايران در سينما 
به تهيه كنندگي داريوش مهرجويي با اقتباسي  "گاو"

ي چون عزت اهللا انتظامي، در اين فيلم هنرمندان. نوشته شده است ،نوشته غالمحسين ساعدي ،"عزاداران بيل"از كتاب 
فيروز  و علي نصيريان، جعفر والي، جمشيد مشايخي، پرويز فني زاده، عصمت صفوي، مهين نيك طبع، عزت اله رمضاني فر

  .اند بهجت محمدي ايفاي نقش كرده
ليسي روي در جشنواره فيلم ونيز، بدون زيرنويس انگ ١٩٧١ساخته شد و براي نخستين بار در سال  ١٣٤٨در سال  "گاو"

 .است ها به نمايش درآمده آنجلس و ديگر جشنواره هاي كن، برلين، مسكو، لندن، لس پرده رفت و همچنين در جشنواره
به عنوان بهترين فيلم تاريخ سينماي  "گاو" ،١٣٧٨و  ١٣٦٧و  ١٣٥١گيري منتقدان سينماي ايران در سالهاي يادر ر

  .ايران برگزيده شد
  

  ايتاليا شدسينمايي جايزه برترين برنده  ساله ٨٦سوفيالورن 
 "ديويد دي دوناتلو"شصت و ششمين مراسم اهداي جوايز 

شهرت دارد، در شهر رم  "اسكار ايتاليا"كه به  "ديويد"يا 
ها و آثار برتر  برگزار شد، و آكادمي فيلم ايتاليا از چهره

  .كشور تجليل كرد سينمايي اين
گانه و با حضور تمامي نامزدها برنامه در دو مكان جدا اين

برگزار شد كه خبر خوشي براي سينماي ايتاليا است تا 
گيري ويروس  فعاليتهاي رسمي خود را پس از پايان همه

 .كرونا آغاز كند
 ،"سوفيا لورن"اهداي جايزه بهترين بازيگر زن سال به 

يكي از مهمترين  ،هنرمند پيشكسوت سينماي ايتاليا
، جايزه ديويد را "يتادواردو پون"، به كارگرداني پسرش "رو زندگي پيش"د. او براي بازي در فيلم بخشهاي برنامه بو
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نخستين نقش سينمايي سوفيا لورن پس از نزديك به يك دهه بود و پخش اين فيلم از طريق شبكه  اين. دريافت كرد
 .با استقبال زيادي مواجه شد "نتفليكس"اينترنتي 

ساله با بي توجهي آكادمي اسكار همراه بود، ولي آكادمي فيلم ايتاليا  ٨٦درخشان سوفيا لورن  هر چند كه هنرنمايي
   .شد اهدا او به اي از اين ستاره بزرگ داشت، و جايزه ويژه يك عمر دستاورد هنري نيز قدرداني شايسته

 بااستعدادكند كه همبازي نگالي تقسيم مياين جايزه را با ابراهيم گويي، پسر دوازده ساله ساو هنگام دريافت جايزه گفت 
  .بود او در اين فيلم

  
   اكران شد "جيغ زدن در تهران ممنوع"
 "زدن در تهران ممنوع غيج"كوتاه  لميف زيآم تيران موفقاك

در  ،ساكن لس آنجلس يرانيهنرمند ا ي،ليساخته فربد اردب
  ادامه دارد.  يينمايس يها جشنواره

از ممنوعيت آواز خواني زنان در ايران  اين فيلم روايتي است
در ايران  "متال هوي"درباره يك گروه موسيقي آخوند زده كه 

صورت زيرزميني ه است كه با توجه به محدوديتهاي موجود، ب
 .كند فعاليت مي

به نيروي  گيرد تا يكي از اجراهاي مخفي بند را خواننده اصلي اين گروه كه دختر جوان و مستعدي است، تصميم مي
انتظامي اطالع دهد؛ به اميد اينكه دستگيري اعضاي گروه شرايط بهتري براي دريافت پناهندگي از كشورهاي غربي ايجاد 

 .كند
داشت و اين فيلم كوتاه را با الهام از زندگي و تجربيات شخصي خود  "متال هوي"فربد اردبيلي در ايران يك گروه موسيقي 

هاي فيلم در  كارگرداني كرد و صحنه "اپ واتس"ز راه دور و با استفاده از اپليكيشن را ا فيلماو  .در ايران ساخته است
  . عوامل داخلي فيلمبرداري شدو  تهران و با استفاده از بازيگران

 موسيقي
  

  ستاره هاي بزرگ موسيقي جهان و كمك براي تامين واكسن كروناي كشورهاي فقير
اين . داشت، اعالم كرداي را كه در لس آنجلس برگزار  خيريه كنسرت مالي گزارش  "يتيزنگلوبال س"سازمان غيرانتفاعي 

 آوري كمكجمع  و نام داشت، با هدف مقابله با ويروس كرونا "وكس اليو: كنسرتي براي همبستگي جهان"كنسرت كه 
مين واكسن مورد نياز كادر درماني امالي براي ت

 .يافت كشورهاي فقير و نيازمندان ترتيب
 هاي بزرگ موسيقي، چهره اين برنامه با شركت ستاره

 هاي مشهور، و شخصيتهاي برجسته، موفق به جمع
اين ميليون دالر شد كه از هدف اوليه  ٣٠٢آوري حدود 
اين رقم با  .بود بيشتر بسيار دوستانه كارزار انسان

هاي مختلف  هو گرو ، افرادشركتها، سازمانها هايكمك
 .ه استمين شدات

اي آنها قادر  ، با چنين بودجه"گلوبال سيتيزن"به گفته 
  .هستند ميليون دز واكسن كرونا از شركتهاي مختلف ٢٦به خريد بيش از 
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اين . گيري ويروس كرونا در يكسال اخير است ترين گردهماييها در جنوب كاليفرنيا از زمان همهبزرگ  از يكي اين كنسرت
اندركاران بايد پيش از ورود به ورزشگاه،  صول بهداشتي برگزار شد و تماشاگران، كارمندان، و دستبرنامه با رعايت كامل ا

  .دادند نتيجه منفي آزمايش كروناي خود را نشان مي
 موزه

  پس از ماهها تعطيلي، باالخره موزه هاي آمريكا باز شد
، ١٩گيري كوويد ي طوالني مدت به دليل همهشهر واشنگتن پس از يك تعطيل "اسميتسونين"سسه وهاي مشهور م موزه

 روند بازگشايي خود را آغاز كردند.
  . بود مه ١٤ جمعه، روز  در شده بازگشايي هاي از جمله موزه "موزه ملي تاريخ و فرهنگ آمريكاييان آفريقايي تبار"

ها  عيين ساعت را از قبل رزرو كنند. موزهكنندكان بايد كارت ورود رايگان با تتر است و بازديد ساعات ديدار از موزه كوتاه
گيري  كنندگان دو سال به باال، فاصله ، از جمله الزام زدن ماسك براي بازديد١٩مقررات بهداشتي پيشگيري از كوويد

كنند و در سراسر موزه ايستگاه هاي ضدعفوني دست قرار  اجتماعي و مسيرهاي يكطرفه براي حركت در موزه را رعايت مي
   .ه استگرفت

  
   نگراني موزه هاي افغانستان در روز جهاني موزه

شد. اين موزه در  ناميده مي "عجايب خانه"شد كه آن زمان  تاسيسخورشيدي  ١٢٩٧در سال  "موزه ملي افغانستان"
كرد و  ي كابل آغاز به كار"باغ باال"منطقه 

هاي  هاي خطي از جمله نسخه برخي از نسخه
جا مانده از ه آثار بن، صنايع دستي و آقر

انگليس در آن نگهداري  -ستان جنگهاي افغان
 .شد مي

اكنون آثار سنگي متعلق به قبل از تاريخ، 
هاي مختلف،  برنزهاي رومي، مسكوكات دوره

هاي قبل از ميالد از جمله آثار موزه  مجسمه
 .ملي افغانستان است

، "مندي گك"، "تپه طال"دست آمده از ه آثار ب
و برخي مناطق ديگر  "باميان"، "انفندقست"

  .در موزه ملي افغانستان است باستاني افغانستان نيز شامل آثار حفاظت شده
ها رنگ و رونق گرفتند و بخشي از آثار تاراج شده موزه ملي افغانستان دوباره برگردانده  در افغانستان در سالهاي اخير موزه

 ٧٠نگران تكرار تجربه دهه  ،ثباتي سياسي و امنيتي ي از فرهنگيان به دليل بيكه انجام شده، شمار يبا همه تالشهاي .شد
در آن سالها به دليل شروع جنگهاي داخلي شمار زيادي از اقالم تاريخي موزه ملي  .هستندخورشيدي در افغانستان 

   .افغانستان به تاراج رفت و ساختمان موزه نيز تخريب شد
  
  )مريكاآصداي ، بي بي سي جينها، دويچه وله، راديو زمانه، ايرنا، باشگاه خبرنگاران، ،جنگ خبر، بهار نيوز(منابع:  
 

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
@radiopishgam 

https://telegram.me/radiopishgam 
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  چند شعر کوتاه

 اصالت/ زني در توفان قطار در انتها/
 صبح) م. وحيدي (م.

  
  
  

  قطار در انتها
  

  رسد يقطار به انتها م
  پرنده و

  مانده ازمن  دور
  ستيخال ابانيب
  كهنه يبادها و

  ها را  جاده
  روبند يم            

  درختان 
  مرده اند ستادهيا 
  سكوت  و

  شود يم همسفرم
  يغروب با

  ميبر پلكها  كه
  كند يم ينيسنگ        

   اصالت
   

   خانه
  تو  حهيرا يب

  دهد يم ييتنها يبو
   انيرنگ ماه دهيپر
  حوض كوچك در
  يچراغ باد و

  وانيا در
  زند يسو سو م            

   ستين يرهگذر
  مهتاب

  ازكوه امدهين بر
  خروس و
  خواند  يوقت م يب

    زمستان
  ميزخمها بر
  كشد يم غيامان ت يب

  
  
  
  

  در توفان يزن
  
  زاده شدم يشب در
  باران  كه

  زد يبر تار م پنجه
    باريجو و

  بود دايناپ
  يزن

  از انتها آمده بود كه
  انگشتانش   باچخماق

  افروخت يم آتش
  را باريجو و

  لحظه تولد من  در
  داد ينشان م             

   
  

  

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

  
  اگر نهراسيم               

  مرجان                                                                  
   

  زچشمهايمان برق شادي گريخته 
  حتي به جستجوي خوشبختي 
  زنيم  چنگ بر پرده اوهام شب نمي

  آي نسل گلهاي سرخ، شقايقهاي دشت 
  گان خبرهاي هولناك ه اي خست

  اي سفره هاتان خالي 
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  عاصيان لب فرو بسته 
  هيب آتشتا كي صبوري با ل

  تا كي شكستن زير ارابه هاي وحشت
  دلتنگ شكوفه ها نيستيد؟

  از خاطرتان زيبايي رنگها رفته است 
  باور كنيد اين طلسم 

  با خشم شما خواهد سوخت 
  باور كنيد باغها دوباره بارور خواهند شد 

  حق ما اين نيست 
  كه نان مان را به غارت ببرند 

  و رخساره كودكان
  ه نيست، رنگ بگيرد به زردي گندمي ك 

  آي نسل شكنجه و زندان 
  دستهايتان متحد، گامهايتان پر شكوه

  تا جهان بداند
  راه ما از پليدي ضحاكان جداست

  دريغ از  تيشه به ريشه ما 
  از سكوت ما رودها خشك خواهند شد 

  پرندگان خواهند گريخت 
  كنند  و ماهيها رقص مرگ را آغاز مي

  كمان كنيد  تيرها در ،آي فرزندان آرش
  كه دشمن حريص 

  تشنه آخرين قطره خون ماست 
  اگر نهراسيم

  اره پايكوبي و شادي بدوباره آزادي دو
  دوباره سرود كوهستان 

  همراه باران و رنگين كمان 
  گردند  به سرزمين ما برمي

  كه حق ما زندگيست 
  و حق خويش را بستانيم 

  آي نسل خاوران 
  سكوت، تباهي ماست 

  د را به آسمان برگردانيمبرويم خورشي
 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  
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  ترانه يِ بِالچاو
  تاليف و ترجمه و تنظيم: اميد آدينه 

  تقديم به جانْ فدا، رفيق سعيد سلطان پور
  

ن انگيز است كه در آستانه يِ نبردِ داخليِ كشورِ ايتاليا و بِالچاو ( بدرود اي زيبا ) هويّت و نامِ ترانه اي خاطره آميز و حُز
مُصادف با بُحرانِ ديپلُماتيك بر قوانين و روابطِ بين الملل و همچنين به دُنبالِ سَرآغازِ جنگِ جهانيِ دوّم َپديدار و نِمودار 

قشارِ آسيبْ پذير و فُرودستِ جامعه جريان ) ميالدي در ميانِ  فعّاالن و مبارزانِ چَپْ گرا و ا ١٩٤٥تا  ١٩٤٣شد و از سالِ (
و تَبلور و تَداوم داشت. اّما طبقِ فَريضه يِ ژورناليستي يا همانا جَريده نگاري! و ضمناً تحقيق و تحليل در وقايع و اتفاقاتِ 

گوناگون و 
خصوصاً 

كنكاش در 
حوزه هايِ 
مُستقل و 

مُستنداتِ 
مُوَثَق و منابعِ 
مُرتبط با آن 

ور دوره يِ مذك
و مطروحه، 
حكايت از اين 
شناختْ نامه 
يِ كوتاه و 
تاريخچه يِ 

  مُختصر دارد.
ترانه يِ مَشهور 
و مَعروفِ 
بِالچاو، از اَواخرِ 
قرنِ نوزدهم تا 
اَوائلِ قرنِ 

بيستمِ 
ميالدي، 

توسطِ كارگرانِ 
ولي شاخصه يِ مُؤثّر و مُهم در جَلب و فَصلي، در اماكنِ كشاورزي و مَزارع ِگندم (موسوم به موندينا) زمزمه و نجوا مي شد، 

جَذبِ مُخاطبانِ ترانه يِ بِالچاو و الزاماً! نُكته يِ اصلي در گسترش و انتشارِ مُنحصر به فردش را مي توان در ضَرباهنگِ  
بكارگيريِ  مُنظم و كوبنده و همچنين در نوعِ گزينش يا انتخابِ واژگانِ شيوا، ساده و اَهَمِ آن طريقتِ معماري و صَنعتِ

كلماتِ حماسهْ گوني كه در پيكره و ابياتِ اين ترانه آشكار و جاري بود، جُست و جو كرد. ترانه يِ بِالچاو از آن حِيث و نَظر 
كه شاكله و شالوده اي مَردُمْ نهاد و انسانْ محور داشت؛ به صورتِ مُصّمم و قاطع و با آرماني راديكال و همّتي هر چه تمامْ 

ب و اليافِ تلخِ زندگي (همانا حسرتها و جَبرها در محيطِ زيست) از مسائل و مَصائبِ مربوط به طيف و صنفِ دَرد تر، از آدا
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 مَندِ جامعه، از زوالِ تَن و انبوهِ رنج و شيوعِ بيماري و َضعفِ جسماني، از اندازه و حُدودِ اختناق و تهديدِ رَواني عليه مَردُمانِ 
جدال برايِ اتحاد و رَفعِ دشواريها و نيز از افزايش و بهبودِ مَعيشت و همانا به طورِ واضح و  عاديِ جامعه و همين طور از

روشن، از كرامت و عدالت و ارزشهايِ انساني؛ صحبت مي نمود و آرزوها و نظراتِ خلقهايي كه ذيلِ اجحاف و آزار و ماتم 
رَعد آسا و سَريع، دليلي مُضاعف و مُقدم شد كه هر سُتون از  درسراسرِ دنيا بودند را، حمايت و هدايت مي كرد  و اين گونه،

ياوهْ گويانِ ثروتْ اَندوز و پَلشت و نيز دژخيمانِ مُسلّح و پَليدِ شان به طرزِ حيرت آوري به لَرزش آيند و به هراس اُفتند؛ 
زلزل قرار گيرند و الجرم  صدايِ قَريبْ مَنظر يعني اينكه اموالِ ناروا و مَنافعِ شُومِ شان در تَصادُم با انحطاط و اضمحالل و تَ

و غُربتْ آجينِ بي گناهان و بي پناهان، ثقلِ اساسي و تقريباً عظيمي در اشكالِ رَزم و پيكارِ اجتماعي و اقتصادي و سياسي 
لّت و در همين و فرهنگيِ سراسرِ جهان، به خصوص آن جغرافيايِ مشخّص و معيّن (كشورِ ايتاليا) به وجود آورد، به همين ع

جهت عُمده مُخاطبانِ اين ترانه يِ به غايتْ زيبا سِرشت را جماعت يا افرادي تشكيل مي دادند كه غالباً يا كامالً از طبقه يِ 
مَحروم و عاجزِ جامعه و به اصطالحِ فلسفي اَش (پُرولتاريا) بودند؛ و عموماً اين كارگرانِ سَرپرستِ خانواده از جنسِ 

حتاجِ زنان و دخترانِ نابالغ و زحمتْ ِكشِ اجتماعِ انساني، مُتشكل و سازماندهي مي شدند و بَعضاً با حضورِ مَعصومانه و مُ 
مَردان و پسرانِ نوجوان، تركيب و ارتقاء مي يافتند. آنها برايِ تأمينِ بَديهي ترين و َبدوي ترين نيازهايِ زندگيِ خويش و 

توالي را تحمّل و پايداري مي نمودند و به اقتضا و اجبار لحظاتي كه با قامتي خَميده خويشاوندانِ شان، ساعتها كار و فشارِ مُ
و پاهايِ برهنه، در شاليزارهايي مَملو از آب كه تا بااليِ زانو هايِ شان مي رسيد، مشغول به فّعاليّت و تكاپويِ دَسته جمعي 

يِ بِالچاو، در دقايِق مَشقّت بار و مُصيبت وارِ روزانه، تَسكين مي گشتند، فقط و فقط با وحدتِ كالم و هَمخوانيِ همين ترانه 
و طراوت ايجاد كرده و اركاِن  استقامت و اجزايِ مقاومت را در قلبها و ذهنهايِ يكديگر فراهم و تَثبيت مي ساختند و اقتدار 

نواختند و نتيجتاً؛ اين جُنبشِ اجتماعي و و ارمغانِ بهاران را، بر بام و بومِ هر ملّت، مُژده مي دادند و بر طبلِ هشدار مي 
روخدادِ فرهنگي باعثِ حرارتِ عاطفي و حركتِ مشترك مي شد و در انتها، فرآيند يا مجموعهْ قواعدي را، در راستايِ ترميمِ 

  روان و التيامِ جانِ شان، موجب و مُسَبب مي گرديد. 
در هنگامِ پيدايش و تأليف اَش، موارد و مَضموني از قبيلِ جوانيِ زودْ البته الزم و مَلزوم  به ذكر است كه ترانه يِ بِالچاو، 

گذر، اَندوهِ نيشِ حشرات، دشواريِ زراعت و كارِ فراوان و مُعظلِ َمعاشِ اَندك، كوششِ مُداوم و سَعيِ دائم و اهتمام ورزيدن 
مركز بر قوانيِن مَخوف و ضدِ بَشري و ايضاً؛ برايِ كسبِ مُشاركتِ حقوقي و شهروندي و رسيدن به سَهمِ تساوي و خصوصاً مُت

ثقلِ پندار و لَحنِ گفتار و نَحوه يِ رفتارِ حاكمان و مالكان و رئيسانِ فاسد و شالقْ به دست، نِسبَت به دهقانان و رَعيتها بود 
او، بيان و تَبيين و توضيح داده كه به تدريج و مُرورِ زمان و همانْ گونه كه در مقدمه و ابتدايِ معرفيْ نامه يِ ترانه يِ  بِالچ

شد با ورودِ كشورِ ايتاليا به نبردِ داخلي و شروعِ جنگِ جهاني ِدوّم، مايه و ماهيّت و نيز سَبك و سياقِ اين ترانه يِ كمْ نظير، 
يد. سَراَنجام؛ بِدين تغيير و تكامل و ادامه يافت  و فضايِ تازه و اليه هايِ نوْظهور و َبديعي به مُحتوا و كالبدِ آن، اضافه گرد

وسيله و از اين طريق؛ ترانه يِ بِالچاو را، بارِ ديگر پارتيزانها (مُبارزان و مُخالفان در جبهه يِ چَپ) و نيز فعّاالن و هسته 
با  ) ميالدي، احياء و تجديدِ نَشر نموده و آن را در خُطوطِ سِتيز و تَضاد١٩٤٠هايِ ضدِ فاشيسمِ كشورِ ايتاليا، در دهه يِ (

ديكتاتوري و حتّي در سايرِ اوراقِ مُتنوع و سطرهايِ مُتعددِ جوامعِ بشري (فرهنگي و سياسي و اقتصادي) گسترش و بَسط 
  دادند و اَهرُم تَكذيب و هُرمِ قدرت، در مُغايرت و تَناقُض با اهريمنان و شياطينِ حاكم بر مُستضعفان و مَحرومان شدند.

هر ارغوان؛ كهكشانها و امواج و آفاق، قرائتي از سَحَرگاه و حَجمي از پرواز گشتند؛ ولي اين  به يقين يا به ذِن هر شقايق و
مرتبه ساختارِ دروني و هندسه يِ بيرونيِ ترانه يِ بِالچاو، دُچارِ دگرگونيِ چشمْ گير و قابلِ توجه اي گرديده بود و مَبنا و 

نيز كانونِ ايستادگي و بسترِ ثُباتِ مردمي عليه ظلم و ستم را، گواهي مَتن و رويكرداَش، جَوانبِ اعتراض و شورشِ سياسي و 
و نشان مي داد  و از ميزانِ خشم و ُحدودِ مُطالبات ِ توده هايِ بيغوله نِشين و بسيار مُستمند و دَرمانده در جامعه يِ َمدني، 

تيزاني و عمليّاتِ چريكي، استعاره و اشاره سخن مي گفت و در ضمن با جلوه اي صَميمي و به طورِ مُستقيم، به واكنشِ پار
مي كرد. به اين ترتيب و با تصميم و تُوَسُل به همين مَنشأ دَقيق و رَوشِ فَراگيري كه عليه دشمنانِ پرولتاريا و مُزدورانِ 

يا همانا تفسيري  سرمايه داري اتخاذ و ابراز كرده بود، نِسبت به پيرامون و حوادث و شرايطِ سراسرِ گيتي، مَفهومي كاربردي
مَبني و مُتّكي بر تدبيرِ مُسلّحانه و خطِ مَشيِ ميليشيايي داشت (نوعي جُنبش و دفاعِ مَشروع و همين طور شيوه ِي مُتعارفِ 
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نظامي، از سويِ نيروهايِ منطقه اي يا بومي است كه كليّات و حتّي ريشه هايِ هر گونه از مُبارزاِت مُسالمتْ جويانه و آشتيْ 
را، تَحتِ عناويني همچون؛ مُبارزه يِ مُسلّحانه هم استراتژي و هم تاكتيك و يا ارجاع و كتابي ديگر؛ ضَرورتِ مُبارزه پذير 

مُسلّحانه و رَدِ تئوريِ بقاء، به زيرِ سئوال بُرده و آن را فاقدِ استعمال و مصرفِ سياسي مي داند و ناگزير و باالخره پيروان و 
شعارِ مَدني، با تَعامل و تَرغيبِ هوادارانِ مَسيرِ غيرِ سازشْ كارانه، به جوالْنگاهِ انقراض و مُخاطره مُحبّانِ اين اُسلوب يا 

  كِشيده مي شوند.) 
بنابراين  در ضَميرِ معاصر و نوينِ ترانه يِ مُنتقد و غَنيِ بِالچاو، سلسلهْ دالئلي خُجسته و مُتمايل به عصيانِ فَردي و به ويژه 

ديريّت و ساتع مي شد، يعني اينكه؛ وضعِ موجود در اجتماعِ جهاني (خيانتِ مُطلقِ كُمپرادورها و روابطِ فوق قيامِ عمومي، مُ
العاده نزديك و عَميقِ شان با جنايتِ مَحضِ ُاپورتونيسمِ سياسي و آن سويِ ديگرِ اين ماجرايِ مَرموز و مُبهم، خدماتِ بي 

مَغرورْ اندام و همچنين بي تكليفي و بي تفاوتيِ رسانه ها و جَرايدِ جمعي و مأمورْ دريغ و بي مُزدِ كارگرانِ دالورْ پيشه و 
صفت وابسته به پُروپاگاندايِ سرمايه داري) و همين طور موقعيّتِ مُعارضان و مُعاندانِ كُمونيست يا چَپ گرا را در برابرِ 

نمود و در نهايتِ تالش و پيامِ خود، عدمِ فاصله يِ  عوامل و عناصرِ نظامِ بورژوايي، تعريف و پياده سازي و جانمايي مي
طبقاتي و عشقِ ِبالعوض و ايثار را در مِقياس با خلقهايِ تحتِ فشار و جَفا، به چالش و تصوير مي كِشيد و مُتقاضيِ بِرائت و 

ي و دولتي و نيز صفْ آرايي خواستارِ رهايي آنان از قيّود و يوغِ وحشيانه و دِهشتناكِ ميليتاريسم يا همان نظاميانِ حكومت
  مقابلِ ارتجاع و چپاولِ پديده يِ سرمايه داري يا بورژوايي بود.

اينك، گمان مي رود كه با اطمينان و اتكاء به دريافتِ يك سَنجشِ تقريبي و بررسيِ يك آمارِ سَطحي كه توسطِ نويسنده يا 
ه است، مي توان اُستوار و مُحكم حدس زد و خالص و لَطيف مؤلفِ اين بيوگرافي (ترانه يِ بِالچاو) تكوين و تدوين گرديد

نوشت؛ كه آري! ترانه يِ مَطلوب و مَطبوعِ  بِالچاو، در مَسند و ساحتِ هر نژاد و هر نسل و هر تبار، به عنوانِ يادْ واره اي 
يا مَرز، به واقعه اي سَرافراز و درخشان يا رَستاخيزي نوستالوژيك، شناخته و دَرك مي شود. و مُسلّماً، خارج از هر مَحدوده 

آينده اي فَراخ َبدَل گشته و در حالِ حاضر نيز (ترانه يِ بِالچاو ) يكي از بي شماران ْ مَظهر و نمادِ نيروهايِ آزاديْ طلب و 
فكري، كُنشگرانِ برابريْ خواه، سَنديكاهايِ كارگري، مَحافل و مَجالسِ دانشجويي، انجمنهايِ روشنگري و نهادهايِ روشن

  احزابِ كُمونيست، سازمانهايِ سوسياليست و همچنين مؤسساتِ پيشگام و مَراجعِ پيشتازِ فِمينيستي است.
جالب اين كه (ترانه يِ بِالچاو) به زبانهايِ مختلف و متفاوتي ترجمه و ايفا گرديده كه آحادِ مَردُم اهلِ انديشه و قلم و 

ّتي كساني كه بيش يا كم، به برخي از علومِ پايه و آكادميك (انساني، همينطور مُخاطبانِ عام يا خاصِ موسيقي و ح
اجتماعي و سياسي) تسلّطِ مُشبع و كافي دارند و يا اشخاصي كه بر اوضاع و احوالِ آشكار و پنهانِ جهان، قائم و قائل 

آگاه و مُطّلع بوده و از اعماقِ وسيع و هستند، با نُسخه هايِ گوناگون و همچنين نمونه هايِ برجسته و بارزِ اين ترانه، آشنا و 
بسترِ مرغوب اَش، لذّت و بَهره يِ سَرشار مي بَرند و فِطرت و ذاتِ شان را، به آوايِ حقيقت و آيينِ نور مي سِپارند و با آمالِ 

مي، بر كتيبه هايِ خورشيد و آماجِ خاك، گِره و پيوند مي خورند، تا كه شايد زخمهايِ ناسور و قصّه يِ بُغضْ اَندودِ هر آد
  صُلح نَقش ببندد و ترجمانِ فُصول نيز، در تقويمِ جهان؛ تَرسيم و لَمس و احساس شود.

امّا اكنون، يك موضوعِ كمتر گفته يا نوشته شده  كه دارايِ اهميّت و حتّي واجب به تشريح و تأويل است اينكه؛ جيوانا 
ر سَبكِ فولكلورِ كشورِ ايتاليا، ترانه يِ مانا و شگفتْ انگيز بِالچاو را، در سالِ دافيني، آهنگْ ساز و آوازْ خوانِ مُمتاز و نُخبه د

) ميالدي و با وزنِ چهارتايي، تهيّه و ضَبط و اِجرا نمود. در ضمن اصول و اخالقِ انقالبي و همچنين شرطِ شرافت و ١٩٦٢(
در نهايتِ » جيوانا دافيني«داشت كه  و اعالم  و ابالغشعور، آن است كه بايد و بايد، خطاب به اذهان و افكارِ عمومي اظهار 

سخاوت و مِهر، يعني رايگان و هديه ْ وار، ويرايش و ويراستِ جديدِ ترانه يِ بِالچاو را به مَقصد و مَنظورِ نوعي از ابزارْ آالتِ 
تعهد به اقشارِ بي بضاعت و ناتوانِ جوامعِ دادْخواهي و همچنين در تَقارُب و تَناسُب با تعليم و تبليغ و ترويجِ هنرِ مُتعالي و مُ

انساني، در اختيارِ عالقه مَندان و مُشتاقان آش، گذاشته و همچنان عكس العمل و بازتابِ اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 
قابلِ شُهود و  فرهنگيِ اين ترانه يِ بي بَديل و خاص، بر بُنياد و قابِ استعمار و استبدادِ كاپيتاليسم و اَمپرياليسمِ جهاني،

شُنود بوده و كَماكان هست. بنابراين، پوشيده يا مجهول نيست كه وسواسْ گونه و پيوسته، بر عُهده يِ هر شخصيّتِ 
راستين و راسخ و حتّي جزئي از شرحِ وظايفِ هر فردِ دلْ سوز و مسئوليّتْ پذير و انقالبي است كه با توليد و تكثير و عرضه 
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رِ حماسي، همچون ترانه يِ سِتُرگ و سِتَبرِ بِالچاو، و به موازات و فوريّتِ آن، تدريس و آموزشِ هنرِ فاخر يِ انواع و اقسامِ آثا
و در نتيجه احداثِ ظرفيت و توسعه بَخشيدن و بَسط دادن اَش در ميانِ گروهها و دَستجاتِ مختلف و متفاوتِ جامعه، 

و نيز امتناعْ ورزيدن و پرهيز از هرگونه نِگرشِ تجارتي يا همانا ابتذال و  خصوصاً بينِ جويندگان و جوانانِ مُتفكّر و مُبارز،
سُقوطِ انديشه در صنايع و فُنونِ اَدبي (و قَوياً دركُليّتِ فرهنگ و هنر) كه سَبَبِ فقدانِ مَنطق و يا مَنوط به مُعادل اَش، 

ه عمل آورد، تا شايد استعداد و ابعادِ مُندرج در يعني مَسموميّت و سَخيف گشتنِ سعادتِ بشري شود، جلوگيري و اجتناب ب
هندسه يِ آدمي، اين كينه و نفرتِ فُرو خُفته در سينه و گلويِ مَردُمانِ فِالكتْ زَده و فقيرِ سراسرِ عالم را، بر عَرصه و عَرشِ 

نساني و نيز اهدافِ احتمالْ آلود و كمْ خداوندانِ قدرت و اَربابانِ ثروت بِتاباند و ناگزير تاريخِ خونين و پُر مُعّمايِ تَمدنِ ا
حاصلِ آفرينش بر وسعتِ زندگي و فَالِت مُوذيِ مرگ، چاره اي در شأنِ عَقل و خَلق يابند و از جاده هايِ احتياط و تُهمت و 

ش و تقديري تَعفّن، عبور كنند  و پيروز و پايا گردند. يعني اين كه؛ هر انسان (و حتّي سراسرْ جانداران و جانوران) با تال
شايسته و مُناسب، معنايي شّفاف و زالل پيدا نمايند و ميزبانانِ هميشه و هنوز (همانا آسمان و زمين) هيچ وقت و هرگز! 
شاهدِ تاوان يا تاول در تقوايِ ميهمانان و سُنّتِ ساكنانِ شان نباشند. و عاقبت؛ ما وارثانِ حَيات و كاتبانِ دقايق، يا به 

خيالْ گستر، ما كساني كه اعتقاد و اعتماد و اعتبارِ جهان مَحسوب مي شويم، در صافيِ آينه و آب  تعبيري شاعرانه و
مشاهده و رَصد كنيم  كه وعده يِ انتقام و اضالعِ قتلِ عام، پرگارِ آغوش و زاويه يِ نوازش شوند و بدونِ شَك و بي ترديد! 

مان امنيّتِ طاق و شعارِ نان و سبزينهْ جوهرِ صداقت است كه عُصاره و اين سُرود و صدا، اين نغمه يِ وجدان و پروازِ جان؛ ه
 اسمِ شان، در جمجمه و بر بازوانِ هر آدمي، حَك و نَمايان بوده و تا ابديّتِ ثانيه و نَبض خواهند بود.

  ترجمه فارسيِ ترانه يِ سرْخ گون و جاودانه يِ  بِالچاو:
  

  صُبحِ روشن از خواب برخاستم 
  اي زيبا  آه، بدرود

  بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا 

  بدرود
  بدرود

  صُبحِ روشن از خواب برخاستم 
  همه جا در تصرّف دشمن بود 

  اي پارتيزان مرا با خود بِبَر 
  آه، بدرود اي زيبا

  بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا 

  بدرود
  بدرود

  اي پارتيزان مرا با خود بِبَر 
  زيرا مرگ را نزديك مي بينم 

  مثلِ يك پارتيزان كُشته شدم  اگر
  (و اگر بر بامِ بُلندِ يك كوه كُشته شدم)

  آه، بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا
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  بدرود
  بدرود 

  اگر مثلِ يك پارتيزان كُشته شدم
  (و اگر بر بامِ بُلندِ يك كوه كُشته شدم)

  تو بايد مرا به خاك بسپاري
  مرا در كوهستان به خاك بسپار

  تو بايد مرا به خاك بسپاري) (
  آه، بدرود اي زيبا 

  بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا 

  بدرود
  بدرود 

  مرا در كوهستان به خاك بسپار 
  (تو بايد مرا به خاك بسپاري) 

  زيرِ سايه ِي گُلي زيبا 
  و آنان كه از كناِر مَزاِر من عبور مي كنند 
  د)(و آنان كه از كنارِ مَزارِ من عبور مي كنن

  آه، بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا

  بدرود 
  بدرود 

  و آنان كه از كناِر مَزاِر من عبور مي كنند 
  (و آنان كه از كنارِ مَزارِ من عبور مي كنند)

  به من خواهند گفت : عَجَب گُلِ زيبايي 
  (و آنان خواهند گفت: عَجَب گُلِ زيبايي)

  است  اين گُل از پارتيزاني روئيده
  (اين گُل از پارتيزاني روئيده است)

  آه، بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا 
  بدرود اي زيبا

  بدرود 
  بدرود 

  اين گُل از پارتيزاني روئيده است 
  (اين گُل از پارتيزاني روئيده است)

  كه برايِ آزادي جان داد
  (كه برايِ آزادي جان داد)
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (ارديبهشت 
 بايقرهفرنگيس 

 
 ارديبهشت مشخص نيست ١٩سال كماكان مزار اعدام شدگان  ١١پس از 

فرزاد كمانگر، معلم و فعال حقوق بشر به همراه 
چهار زنداني سياسي ديگر به نامهاي علي 
حيدريان، شيرين علم هولي، فرهاد وكيلي و 

ارديبهشت  ١٩مهدي اسالميان در تاريخ 
 ، پس از طي روند پر نقص قضائي،١٣٨٩

در  مخفيانه و بدون اطالع وكيل و خانواده
ي پاركينگ زندان اوين اعدام شدند. پس از گذشت يازده سال از اعدام اين زندانيان همچنان از سرنوشت پيكرهاي محوطه

آنان و محل دفن اعدام شدگان اطالعي به دست نيامده است. يازده سال قبل، صدور و اجراي حكم اعدام فرزاد كمانگر و 
سابقه اعتراضهاي داخلي و بين المللي در حالي صورت گرفت كه به گواه اسناد موجود، ار زنداني ديگر در ميان موج بيچه

روند حقوقي آنان مملو از موارد مشخص نقض حقوق بود از جمله بازداشت مغاير قانون، نگهداري بلندمدت در سلولهاي 
هاي جسمي و روحي بر آنان به خصوص در مورد داشت، اعمال شكنجه انفرادي، عدم اجازه دسترسي به وكيل در ايام باز

طوري كه  طور موارد متعدد نقض آيين دادرسي، بهسه تن از آنان در بازداشتگاههاي اطالعات سنندج و كرمانشاه و همين
اي ت دقيقه حداقل سه متهم (فرزاد كمانگر، فرهاد وكيلي و علي حيدريان) بدون امكان دفاع در يك بيدادگاه هف

 شناخته شد و حكم مرگ براي آنان صادر شد.» محارب«
 

 هزار دانش آموز در خراسان رضوي از تحصيل  ١٤بازماندن 
آموز در خراسان رضوي به دليل مشكالت معيشتي از تحصيل بازمانده اند. هزار دانش ١٤در سال تحصيلي جديد بيش از 

ليل عدم حمايت دولت از خانواده هاي كم درآمد، رخ داده است. همچنين به اين رويداد پس از شيوع ويروس كرونا و به د
خاطر پيامدهاي ناشي از قرنطينه سرپرست بسياري از اين كودكان كه اغلب كارگر هستند شغل خود را از دست داده و اين 

 سال تحصيلي جديد شد. آموزان درجريان بر ادامه تحصيل فرزندان آنها تاثير گذاشته و موجب بازماندگي اين دانش
آموزان بازمانده از مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي در اين خصوص گفت: با اجراي طرح ضربتي شناسايي دانش 

، شاهد شناسايي شماري از اين دانش آموزان در مقاطع ابتدايي، متوسطه اول و دوم بوديم. در ٩٩تحصيل در آذرماه سال 
ها مقداري شناور و ممكن است هزار نفر بود.آمار ٢٧نش آموزان بازمانده از تحصيل بيش از آغاز اجراي اين طرح آمار دا

بخشي از دانش آموزان از شهري به شهري ديگر رفته و يا جابه جايي بين استاني داشته باشند، اما بررسيها در اين زمينه 
 همچنان در حال انجام است.

  
 

 حرکتهای اعتراضی معلمان و دانش آموزان
  

 تجمع معلمان در تهران
ارديبهشت، تعدادي از معلماني كه در سالهاي اخير استخدام شدند، با تجمع مقابل مجلس خواهان رسيدگي  ٥روز يكشنبه 

ميليون تومان و عدم برخورداري از قانون رتبه  ٣به مطالبات خود شدند. تجمع اين معلمان در اعتراض به حقوق كمتر از 
 رفت.بندي معلمان صورت گ
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 تجمع مربيان عشايري شهرستان ايذه
 ٤جمعي از مربيان ابتدايي مدارس عشايري شهرستان ايذه، براي اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، در روز شنبه 

ارديبهشت مقابل ساختمان استانداري خوزستان، دست به تجمع اعتراضي زدند. معلمان معترض، تغيير وضعيت و تامين 
 خود را از جمله مطالباتشان عنوان كردند. امنيت شغلي

 
 تجمع مربيان پيش دبستاني و نهضت سوادآموزي خوزستان

 ١٢شهرستانهاي استان خوزستان، روز يكشنبه  همزمان با روز معلم، جمعي از مربيان پيش دبستاني و نهضت سوادآموزي
 در اهواز، خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند. ارديبهشت، با تجمع در ساختمان اداره كل آموزش و پرورش اين استان 

معلمان در اين تجمع خواهان تعيين وضعيت استخدامي براساس مصوبات مجلس شوراي اسالمي و برنامه پنج ساله ششم 
 شدند.

ه ارديبهشت، به مناسبت روز معلم جمعي از اعضا انجمن صنفي فرهنگيان و بازنشستگان كرمانشاه دست ب ١٣روز دوشنبه 
خواهان آزادي » جاي معلم زندان نيست«تجمع زدند.اين شهروندان در اين تجمع با در دست داشتن پالكاردهايي از جمله 

 معلمان زنداني شدند.
 

 تجمع معلمان و فعاالن كارگري و حقوق بشري مقابل زندان كرج 
گروهي از معلمان به همراه فعاالن كارگري و حقوق بشري 

ارديبهشت به مقابل  ١٢روز يكشنبه بدون فراخوان قبلي 
مجلس رفتند تا به زنداني كردن معلمان و كارگران اعتراض 
نمايند و همچنين خواهان آزادي اسماعيل عبدي، شاپور 

 احساني راد و ديگر معلمان و كارگران زنداني شوند.
نيروهاي امنيتي و انتظامي محدوده مجلس و تمام خيابانهاي 

بودند. به حدي كه از ميدان بهارستان تا اطراف را قُرُق كرده 
صد متر باالتر از مترو و همچنين مقابل مجلس از ضلع غربي 
آن تا بيمارستان معيري در كنترل سنگين نيروهاي گارد 

ويژه پياده و موتور سوار بود. با توجه به اين فضاي سنگين پليسي شكل گيري تجمع عمالً ممكن نشد و تعداد زيادي از 
 و فعاالن كارگري و مدني كه به محل آمده بودند پراكنده شدند.معلمان 

با اين وجود تعدادي از حاضران توانستند به همديگر ملحق شوند و محل تجمع اعتراضي را به مقابل زندان كرج انتقال 
 دهند.

ظيم زاده از اتحاديه آزاد در اين تجمع به نمايندگي از معلمان؛ عزيز قاسم زاده از كانون صنفي فرهنگيان گيالن، جعفر ع
 كارگران ايران و نرگس محمدي از كانون مدافعان حقوق بشر سخناني ايراد كردند.

 
 تجمع معلمان خريد خدمات استان اصفهان مقابل اداره كل آموزش وپرورش

ه قراردادها، ارديبهشت، جمعي از معلمان خريد خدمات استان اصفهان براي اعتراض به كوتاهتر شدن دور ١٣روز دوشنبه 
 سطح نازل حقوق و عدم پرداخت به موقع آن، مقابل اداره كل آموزش و پرورش تجمع كردند.

ماهه كادر دفتري  ١٢ماهه كه به قرارداد هشت ماه و نيم و قرار داد  ٩هاي معلمان خواستار رسيدگي مسئوالن به قرارداد
 كه به هشت ماه و نيم تبديل شده است، شدند.

 قوق و به موقع پرداخت نكردن آن و حذف پايه سنوات از حقوق از ديگر مطالبات معلمان است.مشخص نبودن ح
 بيش از سه هزار معلم خريد خدمات در استان اصفهان مشغول به تدريس هستند.
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 تجمع اعضا انجمن صنفي فرهنگيان و بازنشستگان كرمانشاه

ارديبهشت در اعتراض به افزايش  ١٤شاه  روز سه شنبه جمعي از اعضا انجمن صنفي فرهنگيان و بازنشستگان كرمان
 فشارهاي امنيتي عليه معلمان، دست به تجمع زدند.

 معلمان معترض با در درست داشتن پالكارد و سردادن شعارهاي اعتراضي از جمله
ز جمله معلمان دربند ا_، خواستار آزادي»كندكند، مجلس حمايت ميجاي معلم زندان نيست/ دولت خيانت مي «

آموزان و  آموزش رايگان براي همه دانش«اسماعيل عبدي و بهبود وضعيت معيشتي خود شدند. آنها همچنين خواستار 
 شدند.» سازي مدارس بازسازي و ايمن

 
 تجمع آموزگاران در شيراز، زرين شهر و صفاشهر

ارديبهشت، گروهي از آموزگاران استان  ٢١روز سه شنبه 
ساختمان اداره كل آموزش و پرورش  فارس با تجمع مقابل

اين استان در كالنشهر شيراز، خواستار رسيدگي به مطالبات 
خود شدند. معترضان در اين تجمع با سر دادن شعارهايي، 

 خواهان آزادي اسماعيل عبدي معلم زنداني شدند.
در همين روز گروهي از معلمان زرين شهر اصفهان مقابل 

ن شهرستان در اعتراض به اداره كل آموزش و پرورش اي
 مطالبات عقب مانده فرهنگيان تجمع كردند.

همزمان جمعي از معلمان صفاشهر، در اعتراض به عدم 
رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان مديريت آموزش و 

 بيد، دست به تجمع اعتراضي زدند.پرورش خرم 
 اركنان دولت و اجراي صحيح رتبه بندي عنوان كردند.معلمان معترض اهم مطالبات خود را همسان سازي حقوق همه ك

 
 آموزان پايه نهم و دوازدهم در شهرهاي مختلف اعتراضهاي دانش 

مجازي كردن آموزش از جانب آموزش و پرورش كه 
بدون زيرساختهاي مناسب صورت گرفت موجب شد 

آموزان اساساً از تحصيل محروم شوند و بسياري از دانش 
آموزان افت شديدي راي اكثر دانش كيفيت آموزش ب

داشته باشد. آموزش مجازي تبعيض آموزشي در ايران را 
خواهند دو چندان كرد. اكنون در اين شرايط مي 

امتحانات پايه نهم و دوازدهم را به صورت حضوري و 
آموزان را به خطر مي انشامتحان گرفتن، عالوه بر تشديد شكاف و تبعيض آموزشي جان د هماهنگ برگزار كنند. اين نحوه

 اندازد.
 به همين دليل دانش آموزان در بسياري از شهرها به اين كار اعتراض كردند.

ارديبهشت، شماري از دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم، در اعتراض به برگزاري امتحانات به صورت حضوري  ١١روز شنبه 
 فهان دست به تجمع زدند و خواستار لغو امتحانات حضوري شدند.شهر اصبا وجود همه گيري بيماري كرونا، در شاهين 

نهم و دوازدهم شهركرد مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان چهارمحال  ارديبهشت، دانش آموزان پايه ١٢روز يكشنبه 
 و بختياري تجمع كردند.
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آباد، گلپايگان و قزوين هريار، نجف آموزان در شهرهاي يزد، شارديبهشت، دانش ١٣تا دوشنبه  ١١طي روز هاي شنبه 
 تجمع كردند.

، شماري از دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم تحصيلي، در پي فراخوان قبلي و در اعتراض ارديبهشت ١٥روز چهارشنبه 
شهر از جمله بروجرد،  ١٥به برگزاري امتحانات نهايي به صورت حضوري با وجود همه گيري ويروس كرونا، دستكم در 

تهران، قزوين، سمنان، كرج، 
شهركرد، شيراز، زنجان، خرم 
آباد، يزد، تبريز، بيرجند، 
هشتگرد، اردبيل و فوالدشهر 
در مقابل ساختمان آموزش و 
پرورش شهرهاي خود، 

 تجمعات اعتراضي برپا كردند.
از جمله شعار هاي دانش 

حضوري؛ «آموزان معترض 
خواد نداريم نداريم/ كفن مي

خوايم ، نميامتحان حضوري
خوايم/ امتحان حضوري، نمي

 بود. » با كرونا نميشه نميشه
شهر از جمله ايالم، همدان، ممسني، ياسوج،  ٨ارديبهشت دستكم در  ١٨دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم در روز شنبه 

ت اعتراضي برپا ساوه، بندرعباس، كرمان و نسيم شهر تهران، مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهرهاي خود، تجمعا
 كردند.

ارديبهشت، شماري از دانش آموزان دستكم در شهرهاي اهواز، كرمان، شيراز، مسجد سليمان، ايذه، بابل و  ٢٠روز دوشنبه 
 اميديه مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهر خود تجمع كردند.

هاي شيراز و ايذه مقابل ساختمان ارديبهشت، شماري از دانش آموزان مقطع نهم و دوازدهم در شهر ٢١روز سه شنبه 
 آموزش و پرورش شهر خود تجمع كردند.

ارديبهشت، دانش آموزان در شيراز، بروجرد، بابل، تبريز و ... مقابل اداره آموزش وپرورش شهر خود  ٢٢روز چهارشنبه 
 تجمع كردند.

هراس از گسترش اين اعتراضها اقدام  آموزان در شهرهاي مختلف، نيروهاي سركوبگر رژيم در در جريان اعتراضهاي دانش
آموزان كردند كه عكسها و فيلمهاي آن به طور گسترده در شبكه هاي به دستگيري و ضرب و شتم شماري از دانش

 اجتماعي منتشر شده است.
 

 تجمع معلمان در تهران، ايالم و تبريز
ارديبهشت، تعدادي از معلمان در  ٢٦روز يكشنبه 

مجلس و در تبريز مقابل اداره  تهران مقابل ساختمان
آموزش و پرورش اين شهر با برگزاري تجمع اعتراضي 

 خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند.
بندي بر مبناي سند فرهنگيان خواهان اجراي رتبه

تحول بنيادين و همسان سازي با مشاغل مشابه (هيات 
قانون برنامه ششم  ٢٩ماده  ٣علمي دانشگاه) طبق بند 
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 قانون مديريت خدمات كشوري شدند. ٦٨ماده  ١٠درصد به طور كامل طبق بند  ٥٠العاده ويژه ، برقراري فوق توسعه
در همين روز گروهي از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي براي دومين روز متوالي، با تجمع مقابل مجلس خواستار 

 تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود شدند.
ن و نيروهاي شاغل در مدارس غير دولتي ايالم در محوطه اداره كل آموزش و پرورش اين استان از معلما همزمان شماري

 تجمع اعتراضي برپا كردند.
معترضان سالهاست كه با حقوقهاي بسيار پايين شاغل هستند و خواهان رفع تبعيض از آنها نسبت به شاغالن دولتي و 

 افزايش حقوق و مزايا شدند.
همين روز شماري از معلمان و كاركنان مدارس استثنايي استان خوزستان مقابل اداره كل آموزش و  در رويدادي ديگر در

 پرورش اين استان در اهواز تجمع كردند.
 اي عنوان كردند.شهروندان معترض اعم مطالبات خود را افزايش حقوق و رفع مشكالت بيمه

 
 تجمع  آموزشياران نهضت سواد آموزي مقابل مجلس 

ارديبهشت، جمعي از آموزشياران نهضت سواد آموزي شهرستان شفت دراستان گيالن براي اعتراض به  ٢٥نبه روز ش
 بالتكليفي استخدامي دست به تجمع مقابل مجلس زدند.

دهندگان معترض كه خواستار جذب در ساختار آموزشي كشور هستند، گفتند: تعداد شش هزار نفر از مجموع  آموزش
زشيار نهضت سوادآموزي موفق نشدند با كسب حد نصاب نمره در آزمون استخدامي بيستم تير ماه سال هزار آمو ٢٤حدود 

گذشته قبول شوند. بنابراين شماري از اين افراد كه اكثرا زنان سرپرست خانوار هستند، هنوز منتظر اقدام نمايندگان 
 مجلس و وزارت آموزش وپرورش براي بازگشت به كار خود هستند.

ارديبهشت، جمعي از آموزشياران نهضت سوادآموزي كشور ازجمله شهرستان شفت در استان گيالن، براي  ٢٧روز دوشنبه 
 سومين روز متوالي مقابل مجلس شوراي در تهران تجمع كردند.

ند، نه باوجود تجمعهاي زيادي كه اين آموزشياران مقابل ساختمان مجلس و نهادهاي استاني و شهرستاني انجام داده ا
 اي كه روشن كننده وضعيت شغلي آنها باشد، نداده اند.مجلس و نه آموزش وپروش هنوز جواب قانع كننده 

 يافته شفت دوران سخت و مشقت بار آموزش براي افراد كميكي از اين آموزشياران گفت: ما سالها در مناطق كمتر توسعه 
هاي پيشين مسئوالن و نمايندگان مجلس براي ساماندهي،  ود وعده، اما همچنان باوجسواد را سپري كردهسواد و بي 

  همچنان مشكل مرتفع نشده است.
 

 معلمان مدارس غيردولتي رفسنجان مقابل فرمانداري تجمع 
 ٢٩غيردولتي استان كرمان روز چهارشنبه  معلمان مدارس

ارديبهشت، دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان رفسنجان 
زدند و به نمايندگي از همكاران شان در استان كرمان خواهان 

 استخدام بي قيد و شرط در آموزش وپرورش شدند.
اين معلمان خواهان استخدام در آموزش و پرورش هستند و مي 

ا وجود چندين سال سابقه كار در شغل معلمي، براي گويند چرا ب
 استخدام ما شرايط خاص گذاشته شده است.

آنها گفتند: ما اينجا جمع شديم تا از حق استخدام خودمان دفاع 
مي كنيم، ما نيروهاي غير انتفاعي با سابقه كار بيش از ده سال هستيم اما هيچ جا ديده نشديم، حكمي نداريم، تالشهاي 

 ده نمي شود.ما دي
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روزه رد مي شود، امنيت شغلي نداريم و هيچ  ١٥هزار تومان كار مي كنيم، بيمه ما  ٥٠٠آنها گفتند كه با حقوق ماهانه 
 قانوني نيست كه از ما حمايت كند.

 
 التدريسي (كارنامه سبز) در تهرانتجمع معلمان حق

التدريسي روز سه گروهي از معلمان حق 
ابل مجلس تجمع ارديبهشت، مق ٧شنبه 

اعتراضي برپا كردند. معترضان از قبول 
آموزش و پرورش  ٩٩شدگان آزمون سال 

(صاحبان كارنامه سبز آزمون) هستند كه 
در ادامه اعتراض به بالتكليفي استخدامي 
بازهم از سراسر كشور به تهران آمدند. 
معلمان معترض بخشي از مطاليات خود را 

 استخدام رسمي عنوان كردند. 
تجمع كنندگان شب را در تهران به صبح 
رساندند و روز چهارشنبه براي دومين روز 

 متوالي مقابل مجلس تجمع كردند.
ارديبهشت، براي چهارمين روز متوالي جمعي از كارنامه سبزها در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات  ٢٢روز چهار شنبه 

شان، مقابل ساختمان مجلس دست به 
 زدند.تجمع اعتراضي 

ارديبهشت، بار ديگر  ٢٨روز سه شنبه 
معلمان كارنامه سبز مقابل مجلس تجمع 

 كردند.
ارديبهشت، براي ششمين  ٢٩روز چهارشنبه 

بار شماري از معلمان كارنامه سبز، در 
اعتراض به بالتكليفي وضعيت 

شان، مقابل ساختمان وزارت استخدامي
آموزش و پرورش واقع در تهران، دست به 

 اعتراضي زدند.تجمع 
كارنامه سبزها نفرات اول تا سوم پذيرفته 

هستند كه  ٢٨شده آزمون استخدامي ماده 
به گفته اين شهروندان آموزش و پرورش باوجود كمبود نيروي شديد، از جذب آنها سرباز زده و همچنان از نيروهاي 

 بازنشسته استفاده مي كند.
ين رابطه گفت: موضوع كمبود معلم بر روي معلمان موجود هم فشار سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ا

 هزار معلم در كشور كم داريم كه بايد ساماندهي شوند. ١٩٧مي آورد بر همين مبنا 
 
(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: عصر ما خوزستان، هرانا، تلگرام اتحاد، تلگرام اتحاد معلمان، ايلنا، فارس،  

 هانبين نيوز، مهر، ركنا، تلگرام شوراي بازنشستگان ايران، ايمنا، عصر جنوب، روراستي)ايسنا، ج
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  )١٤٠٠ ارديبهشتدانشگاه در ماهي كه گذشت (
 كامران عالمي نژاد

  تجمع داروسازان و دانشجويان داروسازي در تبريز
داروسازان و دانشجويان داروسازي 

حقوق تضييع «تبريز در واكنش به 
ازان و اعتراض به بي شده داروس

» توجهي انجمن داروخانه داران تبريز
ارديبهشت تجمع  ٢در روز پنجشنبه 

اين تجمع اعتراضي برپا كردند. 
اعتراضي مقابل ساختمان معاونت غذا و 
داروي دانشگاه علوم پزشكي تبريز 

  برگزار شد.
تجمع كنندگان پالكاردي در دست 
داشتند كه بر روي آن نوشته شده بود 

ا براي نجات حرفه داروسازي و بهبود وضعيت سالمت كشور، خواستار تغيير كلي ساختار و اساسنامه انجمن داروسازان م«
  ».ايران هستيم.

  
  صدور حكم قطعي شالق براي دو دانشجو بابت انتشار مطالب انتقادي در تلگرام

يني نيك، دانشجويان دانشگاه صنعتي ضربه شالق براي ميالد ناظري و شبير حس ٣٦حكم ارديبهشت،  ٣روز جمعه 
شاهرود، به اتهام نشر مطالب انتقادي 

 .در يك كانال تلگرامي قطعي شد
به نوشته محمدعلي كامفيروزي، 

وكيل اين دو دانشجو، ميالد ناظري و 
شبير حسيني نيك بر اساس حكم 

، صادر شده بود، ٩٩دي  ٢٩بدوي كه 
مشاركت در نشر اكاذيب «بابت اتهام 

د تشويش اذهان عمومي از به قص
طريق كانال انجمن اسالمي دانشگاه 

، هر كدام به تحمل »صنعتي شاهرود
 .ضربه شالق محكوم شده بودند ٣٦

به گفته آقاي كامفيروزي تائيد اين حكم و قطعي شدن آن در حالي صورت گرفته است كه موكالن او هنوز تفهيم اتهام 
 .ذيب مدنظر خود را ارائه نداده استاند و دادگاه تاكنون مصاديق اكانشده 

هاي خود درباره وضعيت حقوق بشر در ايران از مقامهاي جمهوري اسالمي خواسته  سازمان ملل متحد بارها در قطعنامه
 .است كه استفاده از مجازاتهاي بدني را متوقف كنند

ملل تنظيم و تصويب شد، مجازاتهاي ميالدي در مجمع عمومي سازمان  ١٩٨٤كنوانسيون جهاني منع شكنجه كه در سال 
را ممنوع اعالم كرده، اما رژيم ايران از معدود كشورهايي است كه به اين » غيرانساني و تحقيرآميز«بدني و رفتارهاي 

 .كنوانسيون ملحق نشده است
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  تداوم بازداشت سميه كارگر در زندان قرچك ورامين 
اه تبريز و شهروند كرد اهل رشته فلسفه دانشگ آموختهسميه كارگر، دانش 

ايالم، باوجود تعيين قرار وثيقه به دليل عدم توانايي در تامين آن همچنان در 
گذشته  سالمهر  ٢٥زندان قرچك ورامين به سر مي برد. خانم كارگر در تاريخ 

توسط نيروهاي امنيتي در منزل خود در تهران بازداشت و پس از حدود چهار 
ان مراحل بازجويي از بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به با پاي ٩٩ماه در بهمن 

بند دو الف زندان اوين به زندان قرچك ورامين منتقل شد. او از يك بيماري 
برد و از زمان بازداشت از رسيدگي پزشكي و دسترسي به  نادر چشمي رنج مي

خانم كارگر كماكان از دسترسي به وكيل  .داروهاي خود محروم مانده است
 نتخابي محروم است.ا

در زندان اوين با دخترش  ٩٩مادر خانم كارگر در مالقاتي كه اوايل بهمن 
داشت، براي صحبت كردن به زبان فارسي تحت فشار قرار گرفته بود. ماموران از 

ا به زباني توانم احساسم رمن نمي«او خواسته بودند كه مكالمه به زبان كردي را متوقف كند و او هم در جواب گفته بود: 
  »م ابراز كنم. اغير از كردي نسبت به بچه

  
  مؤسسه غيرانتفاعي منحل يا ظرفيت آنها صفر مي شود ٨٥

فرزانه شميراني، مديركل دفتر  ،ارديبهشت ٨روز چهارشنبه 
آموزش عالي غير دولتي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره 

دهي مؤسسات و به ساماندهي مؤسسات غير انتفاعي گفت: سامان
شود و  بندي آنها انجام مي دانشگاههاي غيرانتفاعي از طريق رتبه

  شود. بندي مؤسسات غيرانتفاعي اعالم مي به زودي نتايج رتبه
سنجي مؤسسات انجام شده و بايد بندي و صحتوي گفت: رتبه

يك بار ديگر ارزيابي نهايي صورت گيرد تا بتوانيم نتيجه را اعالم 
 اي كه از شوراي گسترش دريافت كرده ر اساس مصوبهكنيم و ب

  ايم مؤسسات را ساماندهي كنيم.
توانند سال آينده دانشجو پذيرش  كسب كنند نمي ٥وي ادامه داد: در ساماندهي مؤسسات غيرانتفاعي مؤسساتي كه رتبه 

  يرش كنند.توانند دانشجو پذ شود سال بعد از آن نمي مي ٤كنند و مؤسساتي كه رتبه آنها 
مؤسسه غيرانتفاعي داريم كه همه فعال هستند و در سالهاي اخير ظرفيت حدود  ٣١٤شميراني ادامه داد: در حال حاضر 

  اند. مؤسسه يا صفر شده و يا منحل شده ٨٥
  

  هاي صنعتي به دانشگاهها  بازي در واگذاري پروژه رابطه
صبح و «ارديبهشت در برنامه راديويي  ١٠ه فرهنگيان در روز جمعه علي باقر طاهري نيا، معاون پژوهش و فناوري دانشگا

اعتمادي صنعت و دانشگاه نسبت به يكديگر گفت: رابطه صنعت و دانشگاه يك موضوع كهنه و قديمي  درباره بي» گفتگو
  است و سابقه چند ده ساله دارد.

له اله جامعه را مسارح شده به اين معنا كه دانشگاه مسمط» دانشگاه جامعه پرداز«امروزه در تعريف دانشگاه كارآمد، عبارت 
  كند. داند و براي حل آن تالش مي و دغدغه خود مي

استاد دانشگاه با تذكر اين نكته كه نبايد شركتهاي دانش بنيان را در اين بخش به عنوان حلقه واسط تلقي كرد، گفت: اين 
  يده تا توليد ثروت هستند نه يك حلقه واسطه بين دانشگاه و صنعت.اي از زنجيره و چرخه ا شركتهاي دانش بنيان حلقه
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طاهري نيا بحث بي اعتمادي بين صنعت و دانشگاه را ريشه يابي كرد و گفت: بي اعتمادي دانشگاه به صنعت و صنعت به 
نيازمند پژوهش اي است كه در گذر زمان اتفاق افتاده است. در حقيقت دانشگاه، بخش صنعت كه  دانشگاه حاصل تجربه

  داند كه بايد از آن به عنوان رابطه بازي و شركت سهامي استفاده كند. است را متأثر از روابطي مي
  

  بيانيه فعاالن و تشكلهاي دانشجويي به مناسبت روز جهاني كارگر
  امضا كرده اند چنين است.ن دانشجويي كه يازده تشكل و فعاال اياز بيانيه  بخشهايي

داري است يعني نظامي كه  وز جهاني كارگر نماد همبستگي، اتحاد و مبارزه بشريت عليه نظام سرمايهاول ماه مه، ر
حقوقي را به جوامع موجود در سراسر دنيا تحميل  مناسباتي خارج از شان انسان و آكنده از تبعيض، نابرابري، استثمار و بي

ن جوامع در ادال براي دفاع از حقوق انساني شهروندان و ساكنها ج كرده است. اين واقعه مهم كه خود نتيجه تاريخي دهه
برابر حاكميت سرمايه است، نه فقط روزي براي كارگران؛ بلكه براي تمام جامعه است كه با همراهي و همياري طبقه كارگر 

جامعه ايران مختصات  ها و آرمانهاي خود از يك زندگي آزاد، مرفه و برابر دست يابند. با اين وجود، در به تمام خواسته
 ترين و بي اجتماعي اين روز، بسيار متفاوت از ساير نقاط جهان است. ما در ايران شاهد يكي از خشن -سياسي - اقتصادي

توان در  داري به تمامي ابعاد و اركان زندگي مان هستيم كه كمتر نمونه آن را مي رحمانه ترين حمالت يك نظام سرمايه
  تر از ساير نقاط جهان دارد.  يقا از همين جهت است كه روز جهاني كارگر در ايران نقشي حياتيطول تاريخ ديد و دق

روز جهاني كارگر در ايران، در امسال 
رسد كه جامعه  شرايطي فرا مي

سراسر آماده خروش عليه وضعيت 
موجود است؛ در گوشه گوشه كشور 

 هاياعتراضها، اعتصابها و تجمع
در ماههاي  متعددي جاري است كه

اخير بر تراكم آنها افزوده شده؛ 
له افضاي جامعه حول هر مس

اقتصادي، سياسي و اجتماعي، خيلي 
سريع به ميدان مبارزه عليه حاكميت 

شود. از سوي ديگر، و تعرض صدها هزار نفره به آن بدل مي شود و فرياد نارضايتي جامعه به كف خيابان كشيده مي
بحرانهاي عميق اقتصادي و سياسي در داخل و خارج از كشور و نتيجتا درمانده و مستاصل از حاكميت دست به گريبان با 

ارائه هرگونه پاسخ حداقلي براي بهبود اين بحرانها، توسل به سركوب بيشتر را چراغ راه خود قرار داده است. حربه اي كه 
   م مردم افزوده است.هر بار تشديد آن، نه فقط اعتراضها را فرو ننشانده بلكه بر شعله خش

كارگران، زنان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران، دانشجويان و در يك كالم اكثريت ما مردم؛ به دليل دستمزدهاي چندين 
هاي بر حقمان، نه تنها از اين وضع  برابر زير خط فقر و همين بگير و ببندهاي حكومت در پاسخ به مطالبات و خواسته

اي  معترض هستيم، بلكه همانطور كه گفته شد، تنها راهكار موجود در برابر خود را تغيير ريشه ايم و به آن خسته شده
  تمامي اين مناسبات مي دانيم.

ان براي تحقق جامعه اي با قوانين، حكومت و مدر همين راستا و براي ادامه مبارزه عليه آنان كه در پيشبرد مبارزات
و مرفه براي همگان، گره در كار انداخته اند و عامل دزدي، استثمار، چپاول، غارتگري،  شرايطي انساني، برابر، آزاد، سكوالر

استبداد و زورگويي مي باشند؛ صراحتا مي گوييم اين گره به دست تمام جنبشهاي اجتماعي مترقي با جلوداري جنبش 
زماندهي هرچه بيشتر جمعها، گروهها و تشكلها ترين نياز امروز را سا ترين و فوري كارگري باز خواهد شد. از اين رو بنيادي

 و به هم پيوستن آنها در قالب صفوف مبارزات سراسري كل جامعه عليه حاكميت دزد، استثمارگر و سركوبگر كنوني مي
  دانيم.
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فرصت ما دانشجويان به عنوان بخشي از نيروي محركه اين اعتراضها و مبارزات مردمي، روز جهاني كارگر را به عنوان يك 
ها و مطالبات خود در ده بند، اين همبستگي  دانيم؛ از اين رو با طرح خواستهواقعي براي پيشبرد امور اعتراضي خودمان مي

كنيم و تا احقاق تمام اين مطالبات دست از اعتراض و مبارزه نخواهيم  و حمايت قاطعانه از جنبش كارگري را اعالم مي
  كشيد.

  
  ر به تغيير زمان برگزاري امتحاناتاعتراض دانشجويان پيام نو

ارديبهشت جمعي از دانشجويان دانشگاه پيام نور نسبت به تغيير  ١٥روز چهارشنبه 
 .زمان برگزاري امتحانات پايان ترم اين دانشگاه اعتراض كردند

كه دانشگاه پيام نور برخالف برنامه اعالمي قبلي در  كردنداين دانشجويان عنوان 
اگهاني تاريخ امتحانات پايان ترم را به جلو انداخته كه اين امر اقدامي جديد و ن

 اعتراض آنها را به دنبال داشته است.
: دانشگاه علت اين اقدام را تسهيل براي مقابله با گفت نماينده دانشجويان معترض

تأثيري در مقابله با كرونا شود و جلو انداختن شيوع كرونا اعالم كرده، در حالي كه امتحانات به شيوه مجازي برگزار مي
  ندارد.

  
  نفر از استادان دانشگاه شريف خواهان آزادي امير حسين مرادي و علي يونسي شدند ١٧٤
جمع كثيري از اساتيد و اعضاي هيات علمي دانشگاه ، ارديبهشت ٢٤ هآدينروز 

 آزادي و عفو خواستار نظام، رتبه عالي شريف با ارسال نامه اي رسمي به مسئوالن
 به شريف دانشگاه المپيادي و نخبه دانشجوي دو يونسي، علي و مرادي اميرحسين

 .شدند فطر سعيد عيد مناسبت
از اعضاي هيات علمي دانشگاه  تن ١٧٤بخشهاي از اين نامه كه به امضاي بيش از 

 :است چنينشريف رسيده 
در  امير حسين مرادي و علي يونسي) كه قبالًبيش از يك سال است كه دو تن از دانشجويان برتر دانشگاه صنعتي شريف («

المپيادهاي كشوري و جهاني افتخاراتي را براي كشور عزيزمان نيز كسب كرده اند، در زندان هستند. امضاكنندگان اين نامه 
كه جمعي از اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف هستند، بخش بزرگي از زندگي خود را صرف پرورش مستعدترين 

 .اند ن ايران كرده و همواره به آنان به چشم فرزندان خود نگريستهجوانا
آموز با  ي پدرانه و درس يك فرزند نوجوان و جوان ممكن است سهواً يا عمداً مرتكب خطا شود اما آنچه مهم است مواجهه

قامات عالي رتبه نظام جمهوري وسيله مُصرانه از م اوست. از اين منظر باتوجه به طوالني شدن گرفتاري اين دو جوان، بدين
اسالمي درخواست مي نماييم كه با سعه صدر و با لحاظ حداكثر رأفت اسالمي نسبت به اتهامات اين دو دانشجوي جوان، 
آنان را به مناسبت عيد سعيد فطر مورد عفو يا تعليق مجازات قرار داده و اجازه دهند كه به آغوش خانواده و جمع 

 .»نددانشگاهي خود بازگرد
 
 

 حذف مراكز آموزش عالي شهرستانها 
طرح آمايش آموزش عالي كه از هشت بند تشكيل شده در 

توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب و به  ٩٤سال 
وزارت علوم جهت اجرا ابالغ شد؛ براساس بند سوم اين 

تواند به منظور ساماندهي به ابالغيه، وزارت علوم مي
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اي باشد و  هاي منطقهبه نحوي كه پاسخگوي نياز ،كند ]بخوانيد تعطيل[ اين موسسات را تجميعهاي آموزش عالي، واحد
  هاي سربار و ارتقاي كيفي خدمات شود. منجر به كاهش هزينه

مصاحبه تند رئيس دانشگاه بيرجند سبب شد اين مصوبه در دانشگاه بيرجند به مرحله اجرا در نيايد، همچنين در استان 
 .دانشگاه جهرم هدف قرار گرفت كه اتحاد مسئوالن دانشگاه، امام جمعه و نماينده مانع از اجراي اين آمايش شدفارس نيز 

عليرضا پاكباز، دبير سابق ارديبهشت  ٢٧دوشنبه از يك ماه پيش نوبت به مركز آموزش عالي استهبان رسيده است، روز 
اي از وزارت علوم به اين مركز ماه امسال نامه فروردين ٢٨شت: شوراي صنفي دانشجويي اين مركز در اين زمينه اظهار دا

 .ارسال شد كه بر اساس آن، از ترم جديد پذيرش دانشجو در رشته عمران لغو مجوز شده است
وي افزود: اين در حالي است كه مركز آموزش عالي استهبان در چهار رشته فيزيك، شيمي، زيست و عمران دانشجو 

 التحصيل را در اين مركز به خود اختصاص داده است. عمران بيشترين تعداد دانشجو و فارغپذيرد و رشته مي
اما به  ،باشد گفته شده هدف اصلي اين طرح ارتقاي كيفيت آموزشي مراكز آموزش عالي و كاهش هزينه هاي سربار مي

كز آموزش عالي شهرستانهايي رسد تنها هدف و هدف اصلي اين طرح، كم كردن هزينه هاي دولت و حذف مرا نظر مي
  .رسد و نفوذي در وزارت ندارند النش به گوش مقامات ارشد نميئوباشد كه صداي مس

 
  عدم رعايت پوشش اسالمي از مصاديق تخلف

فرزاد جهان بين، معاون فرهنگي دانشجويي 
ارديبهشت با  ٢٨سه شنبه در روز دانشگاه آزاد 

ه انضباطي بيان اينكه اصالحات نهايي در آيين نام
اساس تاكيد  دانشجويان اعمال شده است، گفت: بر

رياست دانشگاه آيين نامه انضباطي دانشجويان 
دانشگاه آزاد جهت مطالعه و بررسي به كميته 
حقوقي دانشگاه ارجاع شده است. از جانب ما كار 
تدوين و تنظيم آيين نامه تمام است، منتهي قرار بر 

ش حقوقي دانشگاه، اين است كه بعد از مطالعه بخ
 .به منظور تصويب نهايي به هيات امنا برود

وي در خصوص تغييرات اعمال شده در آيين نامه انضباطي اظهار داشت: از جمله تغييرات اساسي اينكه تالش كرديم آيين 
اي  رخورد سليقه، از هر نوع باتاي تدوين كنيم كه از يك سو در شوراي انضباطي در عين برخورد قاطعانه با تخلف نامه

 .پرهيز شود و از سوي ديگر اقدامات الزم نيز براي تامين حقوق دانشجو فراهم شود
جهان بين با بيان اينكه تاكيد ما در آيين نامه جديد بر بحث ارشادي و التزامي است، ادامه داد: در اين آيين نامه انواع 

نه؛ بحث عدم رعايت پوشش اسالمي و ضوابط و دستورالعمل صورت نموه مختلفي از تخلفات از جمله تخلفات اخالقي و ب
آراستگي و شئون فرهنگي و رفتاري هم ديده شده است. منتهي بحث اين است كه در صورت اصرار و تكرار و تعمد بر 

  .تخلفات، برخورد انضباطي صورت خواهد گرفت
  
مهر، ايسنا، ميزان، ايمنا،  هرانا، آنا، دانشجو، ا،گوناز تي وي، راديو فرد: منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه(

 )خبرنگاران جوان، فارس
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 



 51

  )١٤٠٠ ارديبهشت(  كارورزان سالمت
 

 رانيدر ا ينظام پرستار يپرستار و نابود جهاني روز
روز پرستاران در  نيا در. امسال شده است ينامگذارروز پرستار  نگليتيبه مناسبت تولد فلورانس نا )ارديبهشت ٢٢ه (م١٢

چهارم به  كيپرستار در پ ٧٩ يدر استان مركز فقطمورد تشويق و ارج گذاري قرار گرفتند. در ايران كشورها  بسياري از
كه چنان پرستاران آن يواقع گاهيجاو  مبتال شدند ١٩ديكوو
 دهيد ياستخدام تيوضع مورددر  ژهيو آنهاست به ستهيشا

  نشده.
گفت:  تهران ينظام پرستار رهيمد أتيه سيرئ، انيزارع

در  نيا كنهي م جاديا يشغل تيامن ايدر تمام دن استخدام
 اياز مشاغل دن يليمرسوم و متداول است مثل خ ايتمام دن

 ستين طور نيو ا شوند يمحسوب م يتيكه مرسوم و حاكم
  كنند. يريكارگ موقتاً به ايكه با آنها قرارداد ببندند و 

هزار  ٢٥٠به  كينزد رانيا پرستاري جامعه حاضر حال در
در كشور وجود  زين يدانشكده پرستار ١٦٠عضو دارد. 

 تيتا دكترا دانشجو ترب يشناسدارند كه از سطح كار
 يمنسجم برا التيمتعدد از تشك لياما به دال كنند،يم
پرستاران برخوردار  يبه امور تخصص يدگيظارت و رسن
 ژهيها به پرستاران به وپرداخت دستمزد تي. وضعستندين

 يدر حال نيو ا شوديتر مروز به روز بد يدر بخش خصوص
  است. افتهي شيافزا ١٩-ديكو يپاندم ليبه دل يكار پرستاران بخش خصوص ياست كه ساعتها

در  يهمگ كنند، يكار م يمانيموقت پ يهادرصد آنها با قرارداد ٣٥كه  رانيا تاريپرس جامعه عضو نفر هزار ٢٥٠ از
ي قرار م ضيمورد تبع شتريب كنند يكار م يمانيپ يقرار دارند. آنها كه با قراردادها يازيو امت يمزد ينابرابر تيموقع

  .رنديگ
  جبران كنند. شتريب يرا با ساعات كار روين كمبود يپرستار يكمبود پرستار در دوران كرونا موجب شد كه كادر فعل

را چه  يپرستار النيالتحص هزار پرستار، دولت فارغ ١٥٠با وجود كمبود  گفت؛مقدم  يفيخانه پرستار، محمد شر ركليدب
  . كند ياستخدام نم يمانيو چه به شكل پ يبه شكل رسم

 
  اند نشده نهيهزاران پرستار در كشور واكس

اعالم كرد: پرستاران در خط  ينظام پرستار يعال يشورا سيرئ بينا
را  مارانيب نيحضور بر بال نيشتريمقدم مبارزه با كرونا بوده و ب

 نيگروه جامعه هستند، با ا نيرتريپذ بينظر آس نياند و از ا داشته
اند در قبال  حال همچنان هزاران پرستار در كشور موفق نشده

  نه شوند.يكرونا واكس يماريب
 ١٣٠كرونا  روسيو وعيش ياز ابتدا نكهيا انيبا ب ينادر كوروش

مدت در  نيا ياند، افزود: در ط پرستار جان خود را از دست داده
از حضور  يريجلوگ ،يپرستار يرويكمبود ن ،يبحث حفاظت فرد
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 نيكرونا و همچن زايامتاستخدام بر اساس  ،يشتيپرداختها و حل مشكالت مع وهيو باردار در محل كار، ش ماريپرستاران ب
  است. قشر شاهد وجود مشكالت و ضعف فراوان بوده نيامور جانباختگان مدافع سالمت، ا يريگيدر خصوص پ

  .ماه گذشته به كرونا مبتال شده اند١٤ يط رانيهزار پرستار در ا ٨٠ اخبار منتشر شده در رسانه هاي رژيم بيش از طبق
با اشاره به  . وياند از پنج هزار پرستار واكسن نگرفته شيدر تهران هنوز بكه پرستاري اعالم كرد رئيس كل سازمان نظام 

اهميت فعاليت پرستاران در مبارزه با كرونا گفت: اگر مراقبتهاي پرستاران نبود، بحران كرونا به مراتب بيش آنچه امروز 
اقبت و مراقبت است كه جان بيماران را داد، زيرا كرونا درمان و داروي مشخصي ندارد و فقط مرهست در ايران كشته مي

  .دهد نجات مي
اي از  سازمان نظام پرستاري در اطالعيه، بهشتيارد ٢٩چهارشنبه چند ماه پس از گسترش زدن واكسن در جهان، روز 

ام اند، دعوت كرد با ثبت نام در سايت سازمان نظ پرستاراني كه در تهران تاكنون موفق به تزريق واكسن كرونا نشده
 .پرستاري براي دريافت واكسن اقدام كنند

  
  دنتميرز كي هشتگ من

با هشتگ  ياجتماع يها در شبكه دنتهاياز پزشكان و رز ي، گروهرانيا يمارستانهايدر ب دنتيچند رز يخودكش پي در
   كردند. يرسان گروه از پزشكان اطالع نيا يكار طيدر مورد شرا »بگوي دنتيرز از«و  »دنتميرز كي من«
 ليتبد يبرا ،ياريدر آزمون دست يو قبول يهستند كه بعد از هفت سال آموزش عموم يپزشكان ،ارانيدست اي دنتهايرز

  .ننديبي آموزش م مارستانهايشدن به پزشك متخصص ضمن كار در ب
 ز،يرآميحقت ياسترس و برخوردها پر يكار طيدر كنار مح مه،يحقوق اندك و نبود ب ،يطوالن يكار يفتهاياز ش تيشكا

  مطرح شده است.  يها تجربه يمحور اصل
 اند كه دانش ها، سه دستيار پزشكي (رزيدنت) در بيمارستان خودكشي كرده بنا بر اعالم برخي از مسئوالن و رسانه

  آموخته دانشگاه علوم پزشكي بودند.
هنوز اطالعات دقيقي « گفت:شيها اين خودكحسين كرمانپور، مدير روابط عمومي سازمان نظام پزشكي در ارتباط با 

ارديبهشت نتيجه  ١٥ چهارشنبه احتماال تا ظهر روز. تكميل نشده و تحقيقات در خصوص اين مرگها در دست بررسي است
  »نهايي اعالم خواهد شد.

  
  حركتهاي اعتراضي پرستاران

  
  زيتبر يداروساز انيتجمع داروسازان و دانشجو

براي اعتراض به پايمالي حقوق شان و  زيتبر يداروساز انيداروسازان و دانشجوجمعي از  روز چهار شنبه اول ارديبهشت،
مقابل دست به تجمع  انجمن داروخانه دارانبي توجهي 

 زيتبر يدانشگاه علوم پزشك يساختمان معاونت غذا و دارو
  زدند.
آن  يدر دست داشتند كه بر رو يكنندگان پالكارد تجمع

و بهبود  يجات حرفه داروسازن يبرا« :نوشته شده بود
ساختار و  يكل رييسالمت كشور، خواستار تغ تيوضع

  ».ميهست رانياساسنامه انجمن داروسازان ا
  

  تجمع پزشكان كرمانشاه و شيراز
و   ياز  پزشكان عموم يتعداد، هشتياردب ٤شنبه روز 
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 يعلوم پزشك ٢ل ساختمان شماره قابم استشده  جاديكه با گذشت زمان ا يها در اعتراض به مشكالت صنفدنتيرز
دانشگاه مقابل  شدن حقوق خود مالياعتراض به پا تجمع كردند. در همين روز پزشگان شيراز و سنندج براي كرمانشاه

  ي شهر خود تجمع كردند.علوم پزشك
 

 تجمع پرستاران در تهران
 .در تهران دست تجمع زدند رژيمارديبهشت گروهي از پرستاران مقابل ساختمان قوه قضائيه  ٥روز يكشنبه 

عنوان مشاغل سخت ه پرستاران به عدم اجراي قانون تعرفه گذاري پرستاري و عدم اجراي مفاد قانون مشموليت پرستاران ب
 .دندكر اعتراضو زيان آور 

 /دادند: قانون سختي كار حق مسلم ماستپرستاران شعار مي
  .پرستار داد بزن، حقتو فرياد بزن

: اگرچه خواست پرستاران گفت درباره قدمم محمد شريفي
شود اما  آور محسوب مي پرستاري جزو مشاغل سخت و زيان

شرايط بازنشستگي پرستاران با يكديگر متفاوت است. بر اساس 
، شغل ٦٨ سال در آور مصوبه قانوني مشاغل سخت و زيان

توانند با  پرستاري مشمول اين قانون شد. بنابراين پرستاران مي
روز حقوق، بازنشسته شوند. اگرچه اين يك  ٣٠سال بخشودگي شغلي استفاده كنند و با  ٥سال سابقه خدمت، از  ٢٥

سال پرستاران مخالف هستند و تعداد محدودي از  ٢٥مصوبه قانوني است اما دستگاههاي مربوطه با بازنشستگي با سابقه 
  .كنند مزاياي سختي كار استفاده مي

  
 تاران و كادر درمان بابلتجمع اعتراضي پرس

ارديبهشت، شماري از پرستاران و كادر درمان بيمارستان روحاني شهرستان بابل واقع استان مازندران در  ٩روز پنجشنبه 
 .اين شهر تجمع كردند

 .ها صورت گرفت اين تجمع در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه و كاهش شديد كارانه
  

  ن، يزد و زنجان در تهرا تجمع داروسازان
در يزد مقابل معاونت غذا و دارو و در زنجان مقابل ، داروسازان تهران مقابل وزارت بهداشت بهشت،يارد ١٩ كشنبهروز ي

 .دانشكده علوم پزشكي اين شهر در تجمعاتي اعتراضي خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند
معاونت  فيضع يهايهزاران داروساز، حقوق ناعادالنه، بازرس يكاريو ب داروخانه، انحصار سيتاس ازيامت شيبه، افزا داروسازان

  . اعتراض دارندداروخانه ها،  دنيو به ارث رس يها به داروخانه داركيغذا و دارو، ورود پرات
حضور داروخانه ها و عدم  يسازمان غذا و دارو در بازرس تيريمد سوء« نوشته بودند:و بنرهاي خود  در پالكاردها نامعترض

 اقدامات انجمن دارو سازان، به وضع حق و به« /»به خطر افتادن جان مردم است يدر داروخانه، عامل اصل يمسئول فن
 يداروخانه ها يداروخانه، به انحصار دارو ها برا يسيتأس نيحقوق دارو سازان، به حذف كارانه داروسازان، به انحصار و  قوان

  »ميمعترض داًيمنتخب شد
 

 شستگان بهداشت و درمان در تهران، اصفهان، رشت، كرمانشاه و مشهدتجمع بازن
از بازنشستگان وزارت بهداشت و درمان در تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه و چند  يجمع ،بهشتيارد ٢١سه شنبه  روز

  برگزار كردند. ياعتراض شهرها تجمع نيرشت، كرمانشاه و مشهد مقابل مراكز برنامه و بودجه ا از جمله اصفهان، گريشهر د



 54

كار و  طيمح طيشرا يسخت حق جدب، ،ژهيو عدم اعمال فوق العاده و يناقص همسان ساز يبازنشستگان به اجرا اعتراض
آنها اعمال  ياست اما در احكام متناسب ساز دهيكسر گرد يها كسورات بازنشستگتميآ نياز ا نكهيا باوجود حق اشعه است.

  نشده است.
: بازنشستگان بهداشت و درمان در سراسر كشور مقابل گفت از بازنشستگان بهداشت و درمان در اصفهان يكي ،يفتح حمزه

 چيه اديز يهايريگيكه تاكنون با وجود پ خود شدند، چرا يخواسته ها ريگيها تجمع كردند و پستانسازمان برنامه و بودجه ا
  ما توجه نكند. يبه خواسته ها يكس گريبعد از انتخابات د ميو نگران مينگرفته ا يا جهينت
  

 تجمع پرسنل بيمارستان نظام مافي شوش
ارديبهشت، جمعي از پرسنل بيمارستان نظام مافي شوش در مقابل اطاق رئيس اين بيمارستان تجمع  ٢١روز سه شنبه 

 .كردند
  .تجمع اين شهروندان به دليل عدم پرداخت حقوق صورت گرفته است

  
   يخراسان جنوباستان  داروسازان  تجمع

مقابل براي اعتراض به عدم افزايش حقوق  يخراسان جنوباستان داروسازان ارديبهشت، جمعي از  ٢٢روز چهارشنبه 
  د تجمع كردند.رجنيب يدانشگاه علوم پزشك يساختمان معاونت غذا و دارو
هر ساله  رانيگفت: انجمن دارو سازان ايكي از حاضران در تجمع 

و به صورت  نييتع ديسال جد يضافه حقوق برارا به عنوان ا يمبلغ
  .كندي و پرداخت م بيتصو يشنهاديپ

به عنوان اضافه حقوق در  يمبلغ زيامسال ن نكهيبا اشاره به ا او
 ندگاني: متأسفانه نماضافه كردا ،شده است بيتصو گريد ياستانها

داده اند كه  شنهاديرا پ يمبلغ كمتر رجنديانجمن داروسازان ب
  .داروسازان استان را به دنبال داشته استاعتراض 

 انجمن داروخانه ياز سو شهيافزود: حق و حقوق داروسازان هموي 
كه از مسئوالن دانشگاه علوم  شودي واقع م يداران مورد كم لطف

  كنند. يدگيمشكل رس نيبه ا ميانتظار دار يپزشك
  

 تجمع پرسنل بيمارستان خميني كرج
تجمع در كرج  جمعي از پرسنل بيمارستان خميني مقابل ساختمان سازمان همياري شهرداريها، ارديبهشت ٢٥روز شنبه 

خواستار ” رئيس بي كفايت، نمي خوايم نمي خوايم“شهروندان معترض با سردادن شعارهايي از قبيل  .اعتراضي برپا كردند
 .رسيدگي به مطالباتشان شدند

  
 بهداشت تجمع داوطلبان آزمون استخدامي پيماني وزارت

، گروهي از داوطلبان آزمون استخدامي پيماني وزارت بهداشت در مقابل ديوان عدالت ١٤٠٠ارديبهشت  ٢٨روز سه شنبه 
 .اداري دست به تجمع زدند

 .تجمع اين شهروندان در اعتراض به امتياز كرونا در اين آزمون صورت گرفته است
  
گوناز هرانا،  ،گروه اتحاد بازنشستگان، تلگرام راديو زمانه لنا،يا اتحاد، امتلگر منابع مورد استفاده در تدوين اين مجموعه:( 

  )كرج رسا، ستاره صبح ،خبرنگاران جوان، ايسنا، تي وي
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  )١٤٠٠جنبش رنگين كمان بيشماران (ارديبهشت 
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
از همه گيري ويروس كرونا، اعتراض به فالكت و همچون ماههاي پيش با وجود شرايط فاجعه بار ناشي  در ماه ارديبهشت

شرايطي كه حكومت ايجاد كرده، به اشكال محتلف ادامه داشت. حركتهاي اعتراضي بازنشستگان و اعتراض به بي آبي جاي 
  برجسته اي در اعتراضهاي اين ماه داشت.

ارِ دولتي فقط معطوف به شهرهاست. كالنشهر امسال دچار تنش آب شرب هستند. اين آم ١٢شهر و  ٢٥٠طبق آمار دولتي 
همان طور كه در مجموعه زير خواهيد خواند، شهروندان روستاهاي  آماري از هزاران روستاي بدون آب در دسترس نيست.

  گوناگوني به بي آبي اعتراض كرده اند. 
نيروهاي سركوبگر رژيم حركت اعتراضي كشاورزان اصفهان و كارگران معدن منوجان نيز پوشش خبري گسترده پيدا كرد و 

  نيز در هر دومورد معترضان را تهديد كردند.
حركت از جانب كارگران و مزدبگيران را خواهيد خواند.  ٢٧٢خالصه دستكم خبرهاي اين شماره نبرد خلق، مجموعه  در

  دخلق منتشر مي شود. اخبار حركتهاي اعتراضي معلمان، دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبر
  

  جنبش سراسري بازنشستگان
و بازنشستگان برخي از بخشهاي ديگر بارها دست به بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در ماه ارديبهشت 

بارها » از بس دروغ شنيديم، ما ديگه راي نمي ديم«تجمع و اعتراض زدند. در حركتهاي اعتراضي بازنشستگان شعار 
  صورت گرفت. ١٤٠٠حركت اعتراضي از جانب بازنشستگان در ماه ارديبهشت  ٥١شد. دستكم سرداده 

شهر از جمله تهران، اراك،  ١٤ارديبهشت، بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم در  ٥روز يكشنبه 
، خرم اردبيل، بروجرد، كرج، كرمانشاه، شوش

و ي آباد، قزوين، شيراز، مشهد، بجنورد، سار
اصفهان مقابل ساختمان سازمان تامين 

 .اجتماعي شهر خود تجمع كردند
 به گزارش ايلنا، بازنشستگان و مستمري
بگيران و از كارافتادگان و بازماندگان تامين 

سازي  اجراي متناسب اجتماعي به نحوه
مرحله دوم معترض هستند. بر اين اساس آنها 

ازي سخواهان قرار گرفتن كل مبلغ متناسب
مستمري هستند تا مشمول افزايش  در پايه

خواهان  انها همچنين ضريب ساليانه شود.
رفع تمام تخلفهاي سازمان تامين اجتماعي 

سازي هستند و بر  در زمينه اجراي متناسب
  .دانند مي ٩٨اين اساس اولين تخلف تامين اجتماعي را محاسبه حقوق با پايه 

بهداشت سازمان وسيله واكسنهاي مورد تاييد ه واكسيناسيون رايگان ب، بازنشستگان يكي از خواسته هاي مبرم و فوري
 است. جهاني
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ارديبهشت،جمعي از بازنشستگان، مستمري بگيران و ايثارگران شركت هواپيمايي ملي  ٦روز دوشنبه   به گزارش تين نيوز،
 شركت هما زدند و بل ساختمان اين صندوق وادامه اعتراض به عملكرد صندوق بازنشستگي دست به تجمع مقا ايران در

  خاهان پاسخگويي شدند.
، فروش ايران ايرتور به »هما«واگذاري هتلهاي 

قيمت بسيار نازل و فروش زمين جنب هتل 
هماي تهران از جمله مواردي است كه 

 .آن شدنددر باره بازنشستگان خواهان توضيح 
ارديبهشت ، شماري از كارگران  ٨روز چهارشنبه 

بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز، در 
شان، در  اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات

محوطه اين شركت دست به تجمع اعتراضي 
به گزارش ايلنا، رئيس كانون بازنشستگان  .زدند

شركت مخابرات راه دور شيراز در اين خصوص 
ي ما بازنشستگان، پرداخت گفت: تنها خواسته

بل، پيش از هر اقدامي براي ساله ق ١٥مطالبات 
  .احياي شركت است

شماري از بازنشستگان ، ارديبهشت ١٠ه آدينروز 
ارتش در زمينهاي مورد مناقشه خود در تهران با 

  برگزاري تجمعات اعتراضي خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند. 
ان نوسازي و گسترش صنايع ايران تحت ارديبهشت گردهمايي بازنشستگان سازم ١٨ شنبه به گزارش پيام سنديكا، روز

  پوشش صندوق بازنشستگي آينده ساز مقابل دفتر صندوق مزبور واقع در خيابان رازان شمالي بلوار ميرداماد برگزار شد.
شهر از جمله تهران، تبريز،  ١٣ارديبهشت، بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم در  ١٩روز يكشنبه 

سنندج، شوش، كرج، شيراز و كرمانشاه مقابل ساختمان سازمان تامين بروجرد، رشت، مرند، صفهان، مشهد، آباد، ا خرم
  گزارش شده است.» پرشمار«در اصفهان و تهران حضور ماموران امنيتي  .اجتماعي شهر خود، تجمع اعتراضي برپا كردند

امنيتي و انتظامي همراه با نيروهاي لباس شخصي با ، نيروهاي ، در اصفهانشوراي بازنشستگان ايرانبه گزارش تلگرام 
ماشينهاي ون و ميني بوس انتهاي خيابان عباس آباد را كه اداره كل تامين اجتماعي استان در آن قرار دارد و محل تجمع 

تن جواني كه در حال عكس گرفو  مسدود كرده و به هيچكس اجازه توقف و ايستادن ندادندرا هميشگي بازنشستگان است 
  از اين وضعيت بود را بازداشت و با خود بردند. 

ارديبهشت، تعدادي از كارگران بازنشسته هتل الله تهران براي دومين بار در سال جاري مقابل ساختمان  ١٩روز يكشنبه 
: از بازنشسته گفتند به گزارش ايلنا، كارگران .اين هتل دست به تجمع زدند و خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند

  ايم ايم اما هنوز موفق به دريافت كامل سنوات و بخشي از معوقات مزدي خود نشده به مرور بازنشسته شده ٩٥سال 
بگيران صنايع فوالد مقابل صندوق بازنشستگي فوالد در  ارديبهشت، گروهي از بازنشستگان و مستمري ١٩روز يكشنبه 

اد، تجمع اين شهروندان در اعتراض تطابق حقوق بازنشستگان بر اساس اتحتلگرام گزارش ه ب .تهران دست به تجمع زدند
  .تورم و هزينه خانوار صورت گرفت

تبريز، شهر از جمله تهران، كرج، خرم آباد، ١٥بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم در در همين روز 
مشهد، كرمانشاه و .. مقابل ساختمان سازمان تامين الهيجان، اردبيل، ايالم، شيراز، كرمان، اصفهان، اراك، اهواز، بروجرد، 

  كردند. اجتماعي شهر خود، تجمع
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ادامه اعتراض به سطح نازل حقوق و وضعيت نامناسب  ارديبهشت، كارگران بازنشسته صنعت فوالد در ٢٦روز يكشنبه 
ازنشستگان فوالد زدند و خواهان اصفهان و چند شهر ديگر دست به تجمع مقابل صندوق ب خدمات درماني در تهران،

  همسان سازي حقوق و افزايش خدمات درماني شدند.
ارديبهشت، تعدادي از كارگران بازنشسته هتل الله تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي  ٢٨روز سه شنبه 

 معترض هتل الله تهران ميبه گزارش ايلنا، كارگران بازنشسته  .خود، مقابل ساختمان اين هتل دست به تجمع زدند
  .شنوند دهند بلكه صداي ما را هم نمي گويند: نه كارفرما و نه مسئوالن حامي ما نيستند؛ نه تنها حق و حقوق ما را نمي

  
  چهارشنبه اول ارديبهشت

اي يارانه *براي چندمين روز متوالي، صاحبان كارخانه هاي آرد استان زنجان براي اعتراض به نحوه سهميه بندي گندم 
براساس دستورالعمل جديد به اعتصاب شان ادامه دادند و خط توليد خود را تعطيل كردند و اين استان را با كمبود آرد 
روبرو كردند. به گزارش تسنيم، رئيس اتاق اصناف استان زنجان با تاييد كمبود آرد در زنجان گفت: متاسفانه افزايش 

هاي توليد آرد استان شده است. اين  توليد آرد استان سبب نارضايتي ديگر كارخانههاي بندي يكي از كارخانه سهميه 
اي به آن تخصيص نيابد؛ ها معتقد هستند كه آن كارخانه زماني كه تاسيس شد قرار بر اين بود كه اصال سهميه  كارخانه

به نظر مي رسد كه مالك كارخانه  .كننددر حال حاضر هم مسئوالن نبايد با افزايش سهميه بندي به آن كارخانه موافقت 
  مورد مشاجره از بستگان حكومت باشد.

*جمعي از ساكنان محله تازآباد سقز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان فرمانداري اين 
شتن زيرساختهاي به گزارش سقز رووداو، شهروندان معترض اهم مطالبات خود را ندا .شهرستان دست به تجمع زدند

يكي از شهروندان معترض در اين خصوص گفت:  .خدماتي سيستمهاي آب و فاضالب در منطقه مذكور عنوان كردند
 .چندين سال است اداره آبفا وعده حل مشكالت ما را داده ولي تاكنون اقدامي صورت نگرفته است

تهويه اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان، در *شماري از كارگران سرويس و نگهداري شبكه برق و تاسيسات آبفا و 
اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان اين اداره واقع در شهرستان بندر خميني، دست به تجمع 

به گزارش ايلنا، اين كارگران نسبت به اخراج نماينده كارگري خود، شرايط بد كاري، نبود امنيت شغلي و  .اعتراضي زدند
 .مچنين بي توجهي اداره كار در خصوص موضوعات مطروحه معترض هستنده

به گزارش ايلنا، اين  .*شماري از مجروحان جنگ ايران و عراق مقابل استانداري خوزستان دست به تجمع اعتراضي زدند
تعلق بگيرد  سال قبل طبق قانون به آنها ٢٥شهروندان اعتراض خود را در خصوص عدم تكليف زمينهايي كه قرار بود 

 .عنوان كردند
گذرد ولي تمام ادارات و سازمانها كه مسئوليت تجهيز و  سال از اين داستان مي ٢٥يكي از حاضران در اين تجمع گفت: 

  .قرار دادن اين زمينها در اختيار ما را داشتند، يكي پس از ديگري از مسئوليت خود پا پس كشيدند
به گزارش هرانا، اين  .ن، مقابل ساختمان اين پاساژ تجمع اعتراضي برپا كردند*شماري از كسبه پاساژ عالالدين تهرا

شهروندان در اعتراض به پلمب مغازه هاي شان و بسته شدن پاساژ مذكور، مقابل اين مركز خريد دست به تجمع گسترده 
 .دندرا سر دا» زنداني سياسي آزاد بايد گردد«اي زدند و در حمايت از زندانيان سياسي شعار 

نيروهاي پليس  .گفته مي شود، تجمع اين شهروندان با حضور نيروهاي انتظامي همراه بوده و پاساژ مذكور نيز پلمب شد
  كل منطقه را قرق و امنيتي كرده و كسبه و مردم با نيروهاي امنيتي درگير شدند.

  
  ارديبهشت ٢پنج شنبه 

ض به بيكاري دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان *دهها تن از جوانان متقاضي كار در مباركه براي اعترا
ها و بنرهايي، نسبت به عدم تحقق نوشته به گزاش تسنيم، اين جوانان با در دست داشتن كاغذ  .دراستان اصفهان زدند

  .ندقول مسئوالن شهرستان مباركه و شركت فوالد مباركه درباره استخدام نيروهاي بومي در اين شركت اعتراض كرد
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آبي جاده صيدون باغملك به امامزاده عبداهللا در استان خوزستان را *اهالي خشمگين روستاي پاتاوه براي اعتراض به بي 
بخشدار صيدون ضمن تائيد اين خبر گفت: به دليل مشكالت آبي در اين منطقه، تعدادي از به گزارش ايلنا،  مسدود كردند.

امزاده عبداهللا را مسدود كردند. وي افزود: اين روستا فاقد دهياري است و به خاطر روستائيان پاتاوه، جاده صيدون به ام
كشي آب وجود ندارد. به خاطر نبود امكانات و كمبود تانكر آب، اختالف ارتفاع و قرار گرفتن در دامنه كوه، امكان لوله 

ي به خاطر اين موضوع  اقدام به مسدود كردن اي از اهالارسال آب مصرفي به اين منطقه با تأخير مواجه گرديد كه  عده 
  .اين جاده ارتباطي نمودند

رساني به او درخاتمه گفت: با مداخله بخشداري و نيروي انتظامي مشكل مسدود شدن جاده برطرف گرديد و عمليات آب
  .روستا نيز انجام شد

است. اين شهرستان با شهرستانهاي شهرستان باغملك، يكي از شهرستانهاي استان خوزستان در جنوب غربي ايران 
مرز و همسايه و با استان كهگيلويه و بوير احمد نيز مرز استاني دارد. مركز اين رامهرمز، ايذه، مسجدسليمان، و هفتكل هم

  شهرستان، شهر باغملك است.
 .تعدادي از كارگران پيماني پتروشيمي تخت جمشيد واقع در پارس جنوبي تجمع كردند*

يسنا، خواسته اين كارگران افزايش حقوق طبق مصوبه اداره كار و اشتغال و همچنين افزايش مرخصيهاي آنان به گزارش ا
يكي از اين كارگران درباره مطالبات و مشكالتي كه سبب اعتراض آنها شده است، گفت: در شرايطي كه  .عنوان شده است

تابستان و گرماي شديد هوا، با وضعيت بسيار بد مرخصيها  شويم و با نزديك شدن فصلوارد موج چهارم اپيدمي كرونا مي 
  و حقوق دريافتي خود روبرو هستيم.

  
  ارديبهشت ٤شنبه 

*بيش از هشت هزار كشاورز شرق و غرب اصفهان در ادامه اعتراضهاي شان به عدم تامين حقآبه و برداشتهاي غيرمجاز از 
زاينده رود به يزد) شدند تا از برداشتهاي غيرمجاز از زاينده رود بروجن (لوله انتقال آب - زاينده رود، راهي پروژه بن

جلوگيري كنند كه با  مسدود كردن مسير از طرف نيروهاي يگان ويژه روبرو شدند و در ورودي شهر چادگان درحاشيه 
هان حاكي از زاينده رود ون زديك سد تجمع كردند. به گزارش ايلنا، خبرها پس از تجمع چند هزارنفره كشاورزان اصف

  اعزام نيروهاي يگان ويژه پايتخت به منطقه چادگان است.
اي از ممنوع بودن هرگونه تجمع تحت عنوان مطالبات حوزه  دادستان عمومي اصفهان با صدور اطالعيهبي درهمين رابطه

مومي تاكيد كرد. كشاورزي و زاينده رود بدون مجوز شوراي تامين استان خبر داد و بر برخورد با عوامل مخل نظم ع
سالي است مسئوالن نسبت به  ٢٠كيلومتري به سمت چادگان را پيموده اند گفتند:  ١٠٠كشاورزان كه مسير بيش از 
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اجراي مصوبات قانوني شوراي عالي آب بي تفاوت بوده اند و دود اين بي تفاوتيها در چشم كشاورزاني مي رود كه در 
  كنند.بدترين شرايط اقتصادي زندگي مي

رود با تراكتورهاي خود براي پيگيري  ارديبهشت، مقابل بخشداري بن ٢پيش از اين كشاورزان ورزنه در روز پنجشنبه 
ها همه يكي از كشاورزان گفت: گرفتاريم، گندمهاي ما همه خشك شده، يونجه  .حقآبه تجمع اعتراضي برگزار كردند

تا گندم پاشيديم، سبز شده، حاال آب نيست، آب نداريم آب شوره، آبي، آب شوره، بذرها را پاشيديم دو  خشك شده از بي
نوشته شده بود: ما كشاورزان خواهان روي يكي از پالكاردهاي كشاورزان معترض  .ميرند دامهايمان دارند از تشنگي مي

 .حقآبه دائمي و قانوني خود هستيم
 تجهيزات كننده توليد( اصولي صنايع دفاع اصفهانطرحهاي زياده خواهانه سپاه پاسداران و برداشت بي رويه و غير 

 سبب هستند، سپاه نظارت تحت همگي كه يزد فوالدسازي شركتهاي و اصفهان آهن ذوب مباركه، فوالد مجتمع ،)نظامي
 .است شده رود زاينده حياتي رودخانه تدريجي مرگ

يه اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان (منطقه داري شبكه برق و تاسيسات آبفا و تهو*بار ديگر كارگران سرويس و نگه 
ويژه اقتصادي بندر امام) براي كسب حقوق برحق شان دست از كار كشيدند. به گزارش ايلنا، اين كارگران عالوه بر خواسته 

هستند هايي كه در آخرين تجمع خود در روز چهارشنبه اول ارديبهشت اعالم كردند، خواهان تغيير سرپرست كارگاه آبفا 
  كه به تازگي منصوب شده است.

كار شهرستان كهنوج و رودبار جنوب، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل  *شماري از كشاورزان گوجه
به گزارش رسانك، كشاورزان معترض اهم مطالبات خود را عدم  .زدندفرمانداري شهرهاي خود، دست به تجمع اعتراضي 

 .حمايت دولت از كشاورزان منطقه و قيمت پايين محصوالت شان عنوان كردند
*كارگران راه آهن شمال مازندران، در اعتراض به عدم رسيدگي به 
مطالبات شان، مقابل ساختمان اداره كل راه آهن شمال ساري، 

به گزارش ايلنا، كارگران معترض  .تراضي زدنددست به تجمع اع
گفتند: با وجود درخواستهاي مداوم ما، طرح تجميع تا به حال براي 
كارگران ابنيه فني اجرايي نشده است. تجميع كارگران پيمانكاري، 

شود و سازي شرايط كار براي همه كاركنان مي موجب يكسان 
نها افزودند: تعدادي از آ .نظارت و اجراي قانون را تسهيل مي بخشد

اند آهن مشمول طرح تجميع شده همكاران ما در ساير واحدهاي راه
ولي در اين رابطه براي كارگران خطوط ابنيه فني كاري انجام نشده 

  است.
پااليشگاه آبادان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، در محل كار خود دست به  ٢*شماري از كارگران فاز 

به گزارش تلگرام اتحاد، اين كارگران نسبت به پرداخت نشدن حقوق، اخراج  شماري از همكاران  .صاب و تجمع زدنداعت
  شان و همچنين استخدام نيروهاي بازنشسته و غير بومي، اعتراض كردند. 

ان در چارچوب *جمعي از كسبه بازار پارسيان براي اعتراض به بالتكليفي معيشتي به دليل بسته بودن مغازه هاي ش
و عدم حمايت دولت دست به تجمع مقابل فرمانداري اين  شهرستان در استان  ١٩پروتكلهاي مربوط به مهار كوويد 

هرمزگان زدند. به گزارش موج، تجمع كنندگان گفتند: تا زماني كه براي تامين حداقلهاي زندگي و مايحتاج روزه مره 
ملي مديريت و مقابله با كرونا تنها موجب ضرر اقتصادي به كسبه است، در كسبه تدبيري انديشيده نشود، مصوبه ستاد 

حالي كه در ايام نوروزي و هجوم تورهاي گردشگري و گردشگران به اين شهرستان و برگزاري عروسيها با محدوديت روبرو 
  .نشده بود
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 ٤براي اعتراض به عدم پرداخت  كارگر ٥٠٠بندرعباس به نمايندگي از  ٣جمعي از همسران كارگران شهرداري منطقه *
ماه حقوق و حق بيمه مقابل استانداري هرمزگان تجمع كردند. به گزارش موج، آنها گفتند: براي اينكه همسران شان با 

  .شان دست به تجمع زدندتهديد اخراج از كار مواجه نشوند، خود براي احقاق حقوق معوقه 
از پاكبانهايي است كه در قالب شركت پيمانكاري حامي صادق در خورها و يكي از زنان حاضر در تجمع گفت: همسرم يكي 

كند اما بيش از چهار ماه است كه حقوقي دريافت نكرده است و فرزندانم سر  آوري ميها را جمع كانالهاي سطح شهر زباله 
  .گذارندگرسنه بر بالشت مي 

  
  ارديبهشت ٥يكشنبه 

 منطقه( خوزستان دريانوردي و بنادر كل اداره تهويه و آبفا تاسيسات و برق شبكه ينگهدار و سرويس كارگران  *تعدادي از
ايجاد تشكُل كارگري  از ممانعت كارفرما، توسط كارگري كميسيون مصوبات اجراي عدم پي در) خميني بندر اقتصادي ويژه

مان فرمانداري اين شهرستان دست و رعايت نكردن مجوزهاي داده شده از سوي سازمان كارگري و كارفرمايي مقابل ساخت
به گزارش ايلنا، كارگران معترض گفتند: جهت تشكيل شوراي اسالمي كار كه اقدامات و  .به تجمع اعتراضي زدند

مجوزهاي برگزاري انتخابات آن نيز صادر شده، اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان ممانعت كرده و با كارگران نيز 
 .برخورد داشته است

اي دومين روز متوالي،جمعي از صيادان براي اعتراض به بالتكليفي معيشتي به دنبال ممنوعيت صيد لنگري مقابل *بر
به گزارش عصر جنوب، تجمع كنندگان گفتند: دولت به جاي آنكه صيد غيرمجاز ترال را  .فرمانداري ماهشهر تجمع كردند

  نفر بيكار شوند. ٣٠٠٠لنج و  ٥٠٠ث شده دستكم ممنوع كند، حاال صيد لنگري را ممنوع اعالم كرده و باع
آباد و قائميه براي اعتراض به بي آبي دست به تجمع مقابل آباد، شجاع آباد، مهدي *اهالي روستاهاي نوق عليا شامل علي 

ند، اين فرمانداري شهرستان رفسنجان در استان كرمان زدند. جمعيت قابل توجهي يكصدا آمده بودند تا داد خود را بستان
به گزارش فارس، اين شهروندان  .مردم معتقدند وظيفه حكومت تأمين آب براي مردم است و حق هم همين است

برند و اين آب عالوه بر بيماريهاي پوستي، تأثيرگذاري بر بينايي، تأثير مخرب سالهاست كه از آب اسيدي و تلخ رنج مي 
  .مان آب اسيدي و تلخ هم اين روزها در روستاها خبري نيستروي ظروف و لوازم منزل و...داشته است اما از ه

*كارگران بخشهاي غير توليدي ذوب آهن اصفهان براي انعكاس هرچه بيشتر صداي اعتراض شان نسبت به سطح نازل 
حقوق از جمله عدم اجراي كامل طرح طبقه بندي مشاغل و پرداخت نشدن مطالبات دست از كار كشيدند. به گزارش پيام 

  نديكا، كارگران خواسته هاي خود را به مديريت چنين اعالم كردند:س
پرداخت پارامترهاي حقوقي و پاداش كه به داليل مختلف حذف شدند و همچنين معوقات آنها (شامل خارج از مركز  -١

  )…ساعت اضافه كار شيفت و ٩،سفر كارت،
  اي فوالدي و ارگان هاي ديگرهمسان سازي پايه حقوق و پاداش با توجه به تورم با شركت ه -٢
  

 ارديبهشت ٦دوشنبه 
نداشتن  حق بيمه و اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و هفته است كه كارگران شهرداري كوت عبداهللا در ٢*حدود 

از جمع آوري زباله ها از سطح شهر خودداري كردند. به گزارش فارس، يكي از كارگران  امنيت شغلي در اعتصاب هستند و
هايي كه در اتوبان شود گفت: تنها زباله  آوري نميكار حمل زباله با بيان اينكه حدود دو هفته است كه زباله جمع  شب

  .انداند هنوز بر سر جاي خود مانده هايي كه در مناطق تلنبار شده آوري شد و زباله  هستند جمع
به موقع حقوق و حق بيمه دست به تجمع مقابل *كارگران شهرداري خرمشهر در ادامه اعتراض به عدم پرداخت 

فرمانداري اين شهرستان در استان خوزستان زدند. به گزارش ايلنا، كارگران معترض گفتند: عالوه بر دستمزد پرداخت 
هايي هستيم كه به موقع به حساب سازمان  نشده جاري، مزاياي مزدي معوق نيز از قبل داريم و همچنين نگران حق بيمه
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هاي شود. در اين صورت، ما در برخي ماههاي سال دريافت خدمات درماني و تمديد دفترچه ن اجتماعي واريز نمي تامي
  شويم.خود با مشكل مواجه مي 

  
  ارديبهشت ٧سه شنبه 

رش برابري كرايه حمل و نقل آرد دست به تجمع مقابل استانداري زدند. به گزا ٢*نانوايان زنجان براي اعتراض به افزايش 
تسنيم، افزايش دو برابري حمل آرد در استان زنجان در سال جاري سبب اعتراض نانواييها شده و بر اساس نرخ جديد 

هزار تومان رسيده  ٥هزار تومان و حمل آرد به ديگر شهرستانهاي استان به  ٣قيمت حمل هر كيسه آرد در شهر زنجان به 
  كمتر از نصف اين قيمت بود. ٩٩است و اين در حالي است كه اين رقم در سال 

به گزارش ايلنا،  .*كارگران قرارداد موقت در اعتراض به فقدان امنيت شغلي، مقابل وزارت كار در تهران تجمع كردند
اهللا بيات، رئيس كانون كارگران موقت و قراردادي در ميان كارگران توضيح داد: ما به نمايندگي كارگران در اين مكان فتح

خواهيم تا مصوبه هيات وزيران را به ادارات كار  هستيم و از وزير كار مي ٧ماده  ١و خواهان اجراي تبصره  ايمجمع شده 
، امنيت ١٧٩خواهيم تا صداي ما را بشنوند و با ابطال دادنامه كشور ابالغ كند. همچنين از رياست محترم قوه قضائيه مي 

  .شغلي را به كارگران بازگردانند
ان كشاورزي كردستان با تجمع مقابل درب استانداري كردستان به عدم تصويب طرح استخدام ناظران *شماري از ناظر

كه به  ١٣٩٠بر اساس گزارش فارس، طرح تعيين تكليف ناظران كشاورزي در سال  .كشاورزي در مجلس اعتراض كردند
ران جهاد كشاورزي را بدون آزمون نفر از نمايندگان رسيده بود، وزارت جهاد كشاورزي ملكلف شده، ناظ ٢٦امضاي 

 .اندتاكنون در اين وزارت بالتكليف مانده  ١٣٨٦ سال از استخدام كند ولي اين ناظران
در رويدادي ديگر، ناظران جهاد كشاورزي استان فارس براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل استانداري در شيراز و 

اعتراض به عدم تبديل وضعيت با همكاران شان در ديگر استان ها همراه شدند  ناظران جهاد كشاورزي استان همدان براي
  و مقابل استانداري درشهرستان همدان تجمع كردند.

  *براي چندمين روز متوالي كارگران راه آهن لرستان به اعتصاب شان ادامه دادند.
هن كارگران معترض، شركت ظالم راه آهن به گزارش كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آ

لرستان با مداخله تعدادي از اعضاي شوراي كارگري براي شكستن اعتصاب كارگران در چند روز گذشته به كارگران غيبت 
  روز و ما در اينجا به اين افراد هشدار مي دهيم.٣تا ١زدند يعني به مدت 

كوه واقع در شهرستان اميديه براي هقتمين روز متوالي  ل گاز ميان*رانندگان اجاره اي پيماني منطقه يك عمليات انتقا
به گزارش ايلنا،  .دست از كاركشيدند و در محوطه واحد حمل و نقل ساختمان اداري عمليات خطوط لوله تجمع كردند

 تحت كه هستيم  كوهراننده استيجاري درمنطقه يك عمليات انتقال گاز ميان  ١٤٤يكي از كارگران راننده گفت: حدودا 
 كنيم مي دريافت پيمانكار از دستمزد بابت قرارداد طبق كه مزايايي و حقوق. داريم فعاليت پيمانكار شركت يك مسئوليت

به گزارش عصر جنوب، خودروهاي استيجاري غالبا  .دهد نمي را ما هايخودرو مخارج حتي و زندگي كفاف و نيست كافي
درجه خوزستان در  ٥٠تا  ٤٠ساعت در شرايط سخت و گرماي  ١٢تا  ٨ها روزانه ندهبوس و سواري هستند و ران ميني
كنند. درواقع ميليون تومان در ماه كار مي ٨تا  ٧كوه و ساير مناطق به ازاي دريافت هاي خاكي منطقه عملياتي ميان  جاده
كند فقط  زاي مزد به آنها پرداخت مياين خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه پيمانكار بخش خصوصي به ا گانرانند

 .هاي جاري خودروها نيستاجاره بهاي خودروهاست كه آنهم حتي تامين كننده هزينه 
 

  ارديبهشت ٨چهارشنبه 
استان  *اهالي روستاي چاه تلخ باشت براي اعتراض به نداشتن آب شرب دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در

زدند. به گزارش صبح زاكروس، يكي از اهالي روستاي چاه تلخ حاضر در اين تجمع گفت: امسال كهگيلويه و بويراحمد 
سومين سال است كه شرايط بي آبي در روستاي چاه تلخ به يك معضل اساسي تبديل شده است و هر روز با اين مشكل 
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سوده ابرساني است كه بيش از سه يكي از مشكالت عمده در سيستم ابرساني روستاي چاه تلخ، سيستم فر .مواجه هستيم
  دهه از عمر آن مي گذرد و نياز به جايگزيني سيستم ابرساني جديد دارد.

  
  ارديبهشت ٩پنجشنبه 

ساله و براي مطالبات خود مقابل اين كارخانه تجمع اعتراضي  ٩*كارگران سامان كاشي بروجرد در اعتراض به معضل 
، نيروي انتظامي بروجرد به تجمع اين كارگران يورش برد و ضمن ضرب انصاف نيوز زهرانا به نقل ا برگزار كردند. به گزارش

و شتم آنها با باتون و شوكر، عده اي از كارگران را به زور به پاسگاه شيروان منتقل كرد. در اين پاسگاه چندين ساعت اين 
ور از آنها تعهد گرفتند كه  دست به هيچ شان به زكارگران را نگه داشتند و براي خفه كردن صداي اعتراض حق طلبانه 

  اقدامي نزنند  و قيد مطالبه گري خود را بزنند.
  

  ارديبهشت ١٠ه آدين
راهي روستاي نقدي عليا به شهر در استان اردبيل براي اعتراض به اين وضعيت، سه *زنان روستاي نقدي علياي مشكين 

  شهر را مسدود كردند! سمت مشكين
تاي نقدي علياي استان اردبيل نيز همچون بسياري از نقاط روستايي ايران با بحران كمبود آب مواجه به گزارش مهر، روس

گيرد كه بندي شده و تنها براي نيم ساعت در دسترس ساكنان قرار مي است. آب مصرفي روزانه نه تنها به صورت جيره 
مردم روستا از آب مناسب، دو راه باقي گذاشته كشي نيز موجود نيست. محروميت در برخي مناطق اصال آب شرب لوله

  است؛ دست به دامان روستاهاي نزديك شدن يا مصرف آبهاي غير بهداشتي. 
  

  ارديبهشت ١١شنبه 
*براي چهارمين بار، رانندگان اتوبوسهاي شهري بندرعباس دست از كاركشيدند و با تجمع مقابل توقفگاه سازمان حمل و 

ري مركز استان هرمزگان به نداشتن قرارداد كاري، سطح نازل حقوق، عدم پرداخت به موقع نقل بار و مسافر در شهردا
حقوق و حق بيمه، عدم رعايت پروتكلهاي بهداشتي و وعده هاي توخالي مسئوالن اعتراض كردند. يكي از رانندگان حاضر 

، حقوق پايه رانندگان پايه يك از كارگران در اين تجمع به خبرنگار تابناك گفت: ما رانندگان پايه يك هستيم و در قانون
ايم و حتي حقوق نمي دهند و وقتي پرداخت مي شود زير عادي باالتر است اما تاكنون ما با حقوق يك كارگر كار كرده 

گيرد. بيمه ما  ميليون است. حق اوالد و ديگر مواردي كه در قانون براي كارگر درنظر گرفته شده به ما تعلق نمي ٣/٥
  شود و چند ماه تاخير دارد. تب واريز نميمر
  

  شهر ٢٩تجمع در روز جهاني همبستگي كارگران دستكم در 
به مناسبت اول ماه مه، روز جهاني همبستگي كارگران، *

  تجمعهاي بي شماري 
در شهرهاي اراك، اصفهان، اهواز، ايالم، بانه، بروجرد، بجنورد، 

اوه، سرو آباد، سنندج، تبريز، تهران، خرم آباد، رشت، ساري، س
سقز، كرمانشاه، كامياران، شاهين شهر، شوش و هفت تپه، 
قزوين، قم، كرج، كرمانشاه، مراغه، مريوان و سروآباد، مشهد، 

  نيشابور و ....برگزار شد.
 ١١به گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، روز شنبه 

ارديبهشت، شماري از كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر 
هفت تپه، به مناسبت گراميداشت اين روز، در محوطه اين 
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  .شركت تجمع كردند
ياد مناسبت روز جهاني كارگر نزد بانو گوهر عشقي، مادر زنده در رويدادي ديگر، تعدادي از مادران شهداي قيام آبان به 

  ستار بهشتي، رفتند و روز كارگر را گرامي داشتند.

ديم/ دولت  اين گردهمآييها عبارت بود از: از بس دروغ شنيديم، ما ديگه راي نميبرخي از شعارهاي داده شده در 
غارتگران، دشمن كارگران/ حقوق نصف و نيمه، دزدي به سبك بيمه/ تامين اجتماعي، چه اسم اشتباهي/ تامين اجتماعي، 

تحد و هم سنگر، از فقر و از كرونا، در فقر و فساد، تباهي/ پول هاي نفت كجا رفت، به جيب زالو ها رفت/ زن و مردكارگر، م
  خطر است جان ما/ فقط كف خيابون، به دست مياد حقمون/ تا حق خود نگيريم از پا نمي نشينيم.

 
  ارديبهشت ١٢يكشنبه 

*شماري از كارگران و سهام داران كارخانه قند ياسوج با تجمع در استانداري كهگيلويه و بويراحمد پيگير حقوق از دست 
ود در اين كارخانه شدند. به گزارش صبح زاگرس، كارگران و سهامداران كارخانه قند ياسوج با تجمع مقابل رفته خ

  استانداري كهگيلويه و بويراحمد خواستار رفع موانع توليد، پيگيري مطالبات و تعيين تكليف وضعيت اين كارخانه شدند.
  

  ارديبهشت ١٣دوشنبه 
ان استانداري كرمانشاه براي اعتراض به بالتكليفي ده ساله تحويل واحدهاي شان *جمعي از اعضاي تعاوني مسكن كاركن

واحدي در شهرستان كرمانشاه زدند. به گزارش آپارات، يكي از معترضان گفت: پس  ١٨٥دست به تجمع مقابل  اين پروژه 
كها پيشرفت چنداني ندارند و هاي آن بسياري از بلواز گذشت ده سال از آغاز به كار اين پروژه و تكميل برخي واحد

بسياري از اعضاي اين تعاوني با وجود پرداخت هزينه هاي محوله تا كنون موفق به دريافت ساختمانهاي خود نشده اند و 
  . هاي خود را تحويل گرفته و مشغول سكونت هستنداين در حالي است كه عده اي از اعضا در سالهاي اخير واحد

  
  ارديبهشت ١٤سه شنبه 

تصاب و تجمع رانندگان خودمالك سازمان اتوبوسراني اروميه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده هاي توخالي اع
رانندگان  ١٣٩٩به گزارش اروم نيوز، آذرماه سال فروردين آغاز شده، بيست روزه شد.  ٢٦روز پنج شنبه  مسئوالن كه از



 64

اين تجمع با قول  .از طرف شهرداري اروميه دست به تجمع زدند براي اولين بار نسبت به عدم پرداخت مطالبات شان
مساعد رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه مبني بر رسيدگي و پرداخت مطالبات به اتمام رسيد و طي اين مدت رانندگان 

تورم و  پيگير رسيدگي به مطالبات و پرداخت معوقات شان بودند كه نه تنها نتيجه خاصي حاصل نشد، بلكه با افزايش
برداران بخش خصوصي ميزان بنا به اذعان نمايندگان بهره .هاي جاري اين مشكالت بيش از پيش ظاهر نشان دادهزينه

 .ميليون تومان است ٥٠٠برداران حدود بدهي شهرداري به هر يك از بهره
  

  ارديبهشت ١٥چهارشنبه 
برداري مترو، تجمع شركت بهره  بات شان، در محوطهپرسنل راهبر متروي تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطال*

به گزارش كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن، شهروندان معترض  .اعتراضي برپا كردند
 اهم مطالبات خود را؛ اعمال حق جذب و سختي كار، قرار گرفتن در اولويت واكسيناسيون، اصالح عناوين شغلي، اجراي

هاي افزايش دستمزد كارگري مصوب شوراي عالي كار، عدم اجراي طرح حذف راهبر كمكي قطار، اصالح كامل بخشنامه 
فرمول و نحوه محاسبه ماليات بر حقوق پرسنل، رفع تبعيض ميان كاركنان عملياتي و پرسنل ستادي و همچنين احيا و 

 .ان كردنداجراي دستورالعمل تامين تجهيزات انفرادي راهبران عنو
*گروهي از اپراتورهاي شركتي برق غرب كشور، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان اداره برق 

هاي  به گزارش ايلنا، اپراتورهاي معترض گفتند: بخشنامه .اي واقع در كرمانشاه، دست به تجمع اعتراضي زدندمنطقه 
تر شود. دستمزد و مزاياي مزدي ما نسبت به رسميها و قرارداديها بسيار پايين ا نمي مزدي وزارت كار براي ما به خوبي اجر

است و در سال جديد افزايش مزدي به درستي براي ما اعمال نشده و حقوق ما به نسبت تورم و كاري كه انجام مي دهيم، 
  بسيار پايين است

تابخانه ملي دست به تجمع مقابل سازمان اسناد و كتابخانه *تعدادي از پژوهشگران براي اعتراض به تعطيليهاي متوالي ك
ملي زدند. به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان گفتند: تعطيلي كتابخانه ملي ضرر معنوي بزرگي به متخصصان، نخبگان و 

ساحت و هزار متر مربع م١٠٠دانشجويان تحصيالت تكميلي است. آنها افزودند: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با 
اي از هزاران سند و منبع پژوهشي ارزشمند پيش از اين هم براي ماهها از دسترس پژوهشگران و دانشجويان گنجينه 

تر از بسياري از اماكن عمومي ديگر است و حتي آنها اضافه كردند: محيط كتابخانه، براي مراجعان ايمن  .خارج شده بود
تكميل شود، باز فاصله بين افراد حدود شش متر خواهد بود. از طرفي، تهويه اگر تمام ظرفيت طبق پروتكلهاي بهداشتي 

 دمشي است و محيط استانداردي دارد.-فضاي داخلي كتابخانه به شكل مكشي
از مرغداران استان فارس براي اعتراض به ناهماهنگي قيمتهاي تمام شده و قيمت جوجه يك روزه، همچنين  *شماري

ست به تجمع مقابل استانداري فارس زدند و با برافراشتن پالكاردهاي متعدد از مسئوالن جهاد گراني نهاده هاي دامي د
به گزارش  .كشاورزي و استاندار خواهان رسيدگي به مشكالت خود و رانتهايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد شدند

توليد مرغ به ميزان كافي در اين استان، گفت: مرغدار استان فارس با اشاره به پتانسيلها و وجود اماكن از شيرازه، همتي 
كنيم كه اگر رانت بازيها و مسائل پشت پرده در اين صنعت حذف شود ما قادر به توليد روزانه  همه ما مرغداران تاكيد مي

 .مرغ حتي بيش از نياز استان هستيم
 

  ارديبهشت ١٨شنبه 
ض به كمبود و عدم كيفيت آب شرب، مقابل ساختمان شركت روستاي بخش غيزانيه اهواز، در اعترا ٦*جمعي از اهالي 

به گزارش ايلنا، اين روستاييان گفتند: خط آب شرب  .آب و فاضالب خوزستان واقع در اهواز، تجمع اعتراضي برپا كردند
زنه، اين روستاها جديد بوده و نيازمند نصب پمپ در مسير خطوط براي پمپاژ آب به روستاها است؛ همچنين روستاي رو

كنند. ساكنان اين منطقه بابيان اينكه ما  هوره سيد يوسف و ابو كبيريه، آب كمتري نسبت به روستاهاي ديگر دريافت مي
ساعت آب داريم، افزودند: مدتي پيش مشكالتمان را مبني بر اينكه؛ خط آب  ١٥روستائيان به طور كلي در طول هفته 
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است، را به مديرعامل آبفا پيشين منتقل كرديم، در جواب وعده دادند كه پمپ جديد  ٤روستا نيازمند نصب  ٦شرب اين 
  .روز آينده اين كار انجام خواهد شد، ولي تابحال اقدامي صورت نگرفته است ١٠ظرف 

شماري از كيوسك داران تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان شوراي شهر تهران، *
به گزارش ايلنا، كيوسك داران معترض اهم مطالبات خود را افزايش نرخ اجاره بهاي  .رپا كردندتجمع اعتراضي ب

  كيوسكهاي شان عنوان كردند.
*شماري از ساكنان منطقه حسين آباد كاشمر، كه بيشترشان زنان بودند، در اعتراض به عدم گازكشي اين منطقه و خطاب 

به گزارش ايلنا، شهروندان  .مسئوالن، در منطقه مذكور تجمع برپا كردند از جانب» حاشيه نشين«شدن آنها تحت عنوان 
معترض در خصوص مطالبات شان عنوان كردند: چرا كساني كه در اين شهر و مناطق حومه ويال سازي كرده اند بايد از 

از محدوده مي دهند امتياز گاز برخوردار باشند ولي ساكنان مستضعف اين شهرك كه به آنها لقب حاشيه نشين و خارج 
 .بايد محروم از امتياز گاز و ساير خدمات باشند

شهرداري زنجان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان استانداري، دست به  ٤*كارگران منطقه 
نكار واريز نشده و به گزارش تسنيم، يكي از كارگران حاضر در اين تجمع گفت: حقوق ما توسط پيما .تجمع اعتراضي زدند

ما از آينده و امنيت شغلي خودمان هراس داريم. شهرداري هيچ نظارتي بر فعاليتهاي پيمانكار ندارد. هيچ ضمانتي وجود 
  ندارد كه در آينده بازهم در زمينه واريز حقوق به مشكل نخوريم.

  
  ارديبهشت ١٩يكشنبه 

ر كشور براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و حذف نشدن *كارگران شركتي و حجمي شركتهاي توزيع نيروي برق سراس
شركتهاي پيمانكاري، سطح نازل حقوق و عدم همسان سازي حقوق و اعمال تبعيض در پرداخت دست به تجمع مقابل 
مجلس زدند. به گزارش برق نيوز، تجمع كنندگان گفتند: صنعت برق جزو تعهدات حاكميتي است و نبايد مسئوليت مهمي 

وزيع برق به شركتهاي خصوصي سپرده شود تا نيروهاي آن تحت عنوان حجمي و شركتي با كمترين حقوق مانند ت
  .استخدام شوند

*پاكبانان و كارگران خدمات شهري شهركرد، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، براي چهارمين روز متوالي 
به گزارش تسنيم، يكي از پاكبانان در اين خصوص  .زدندمقابل ساختمان شهرداري اين شهر، دست به تجمع اعتراضي 

كنيم ولي متاسفانه كسي به حرف ما گوش گفت: ما با اين حقوق كم و در شرايط بيماري كرونا از صبح تا غروب كار مي 
بدهيم  يكي ديگر از كارگران گفت: چگونه پول قبوض آب، برق و گاز خود را .دهد و مشكالتمان همچنان پابرجا استنمي 

  خبريم! دانند و ما بي مگر درآمدي جز اينجا داريم كه مسئوالن شهرداري مي
  

  ارديبهشت ٢٠دوشنبه 
*كارگران پيماني كارخانه فوالد راور براي اعتراض به خطر اخراج از كار دست به تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان در 

به پايان كار خود در اين كارخانه و جذب نيروهاي غيربومي استان كرمان زدند. به گزارش خبربان، معترضان نسبت 
اعتراض كردند. اما جريان از اين قرار است كه تعدادي از شركتهاي پيمانكاري مجموعه فوالد راور در حال اتمام كار خود و 

ز طرفي با توجه به تعديل نيرو هستند كه با توجه به سابقه چند ساله برخي از نيروها خطرِ بيكاري بيخ گوش آنهاست. ا
توسعه و ايجاد فازهاي جديد اين كارخانه در آينده؛ قطعا اين كارخانه نيازمند نيروي بيشتري است و بتابرين كارگران 
مشغول به كار كه اكثرا متاهل و نان آور يك خانواده هستند و به اميد جذب در خودِ كارخانه وارد اين شركتهاي پيمانكاري 

  واست ادامه فعاليت و استخدام در اين كارخانه را دارند. شده اند، اكنون درخ
*كارگران و جوشكاران شركتهاي سازه پاد تهران و شالوده شايان كه در پااليشگاه بيد بلند دو بهبهان مشغول به كار 

موظف به  به گزارش ايران كارگر، كارگران معترض گفتند: طبق قرارداد اداره كار اين شركتها .هستند، اعتصاب كردند
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به گفته آنها؛ با وجود گذشت سه ماه  .كننددرصدي حقوق آنها هستند، اما مسئوالن از انجام اين كار امتناع مي ٣٥افزايش 
 .ها نيز افزايش نيافته استاز سال جديد، اين شركتها هيچگونه قراردادي با آنها امضا نكرده و حقوق آن

 .خيز جنوب، تجمع كردندجلس و در اهواز مقابل ستاد مركزي مناطق نفتكاركنان رسمي شركت نفت در تهران مقابل م*
به گزارش ايلنا، معترضان در تهران اهم مطالبات خود را برداشته شدن محدوديتهاي حقوقي، تعديل مدارك كاركنان، رفع 

اشت و درمان نفت، ، تقويت سازمان بهد١١٢مشكل انتقالي كاركنان شركتهاي واگذار شده، اجراي صحيح و كامل ماده 
 قانون اصالح ،…اصالح اساسنامه صندوق بازنشستگي نفت، ابالغ و دستور پرداخت هرچه سريعتر وامهاي مسكن، وديعه و

همچنين كاركنان نفت در  .و ... ، عنوان كردند عدالت اساس بر كاركنان شايستگي اعمال نفت، كاركنان درآمد بر ماليات
 .اي اعالم شده به وسيله همكاران شان در تهران شدنداهواز خواهان اجراي خواسته ه

به گزارش تلگرام اتحاد، تجمع  .*جمعي از كارگران سيمان سپاهان واقع در اصفهان در محوطه اين كارخانه تجمع كردند
 حراست توسط معترض كارگران اخراج ەب تهديد همچنين و وريەبهر و ەكاران پرداخت عدم ەاين كارگران در اعتراض ب

ي كاركنان به طور مداوم پرداخت مي شد اما از وقتي ور ەبهر و ەكاران ،ەپس از تاسيس اين كارخان .است گرفته صورت
 قرار بيكاري و اخراج معرض در كارگران و ەشد قطع پرسنل مزاياي تمام شد، سپاهان سيمان مالك غدير هلدينگ ەك

 .اند گرفته
هاي سوخت بر بلوچ در هشتبندي ميناب، دو سوخت بر بلوچ كشته شدند. پس از *بر اثر تيراندازي و تعقيب و گريز خودرو

كشته شدن اين دو سوخت بر، مردم بلوچ در هشتبندي اقدام به تجمع اعتراضي كردند كه ماموران با تيراندازي به سمت 
  مردم آنها را سركوب كردند.

منيتي است. معترضان به كشته شدن دو سوخت بر به گزارش رصد بلوچستان: فضا و جو شهر پهره به شدت ملتهب و ا
توسط نيروهاي امنيتي، پاسگاه نيروهاي انتظامي را به آتش كشيدند. ماموران سركوبگر جمهوري اسالمي با يورش به 

  وسيله بالگرد و هليكوپتر به كوهها و ارتفاعات شهرستان گيه با سرمچاران ناشناس درگير شده اند.
  

  ارديبهشت ٢١سه شنبه 
به گزارش ايلنا، در ادامه  .*كارگران شهرهاي خرمشهر و اروندكنار در اعتراض به عدم دريافت مطالبات خود تجمع كردند

اعتراض صنفي كارگران شهرهاي خرمشهر و اروندكنار، گروهي از كارگران شهرداري خرمشهر در مجاورت ساختمان 
 .شهرداري تجمع كردند

 .ت چندين ماه مطالبات معوقه خود را در خواست كردندمعترضان از مسئوالن مربوطه پرداخ
كارگران معترض گفتند؛ از سال پيش  .كارگران شهرداري اروندكنار نيز در منطقه مجاور محل كار خود تجمع كردند

 و با وجود جابجايي چندين شهردار هنوز اين بي اي خود را به صورت ناقص دريافت كردهتاكنون مطالبات مزدي و بيمه 
 .نظمي ادامه داد

  
  ارديبهشت ٢٢چهارشنبه 

ماه حقوق معوقه دست به تجمع زدند. به گزارش كانال تلگرام  ٦*كارگران شركت لبني پاژن در اعتراض به عدم پرداخت 
ماه است كه حقوق به كارگران پرداخت نكرده است. شركت پاژن يكي از شركتهاي لبني  ٦اتحاد، اين شركت بيش از 

كند. اين تن محصوالت لبنياني توليد مي ٣٠٠كارگر دارد و روزانه بيش از  ٣٠٠تهران است كه بيش از بزرگ استان 
  كيلومتري جنوب غرب تهران، در جاده ساوه است. ٢٠كارخانه در نسيم شهر و

ودن راه داران جوبجي رامهرمز و روستاييان منطقه مذكور، در اعتراض به مسدود بداران و سنگ شكن *شماري از معدن
به گزارش ايلنا،  .آالت سنگين، مقابل ساختمان استانداري خوزستان، دست به تجمع اعتراضي زدند مواصالتي ماشين

معدن  ٣٠آالت سنگين به شكن داران معترض گفتند: بيش از يك سال است كه راه مواصالتي ماشين معدن داران و سنگ
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نفر  ٨٠٠كارخانه توليدي شن و ماسه و بيكاري  ٥٠تعطيلي بيش از  مخلوط شن و ماسه مسدود شده و اين موضوع باعث
 .شده است

آالت از جاده درون روستا گفتند: اهالي روستا تعدادي از روستاييان نيز ضمن اعتراض و مخالفت خود از تردد ماشين 
متري بودن  ٦دند: با وجود آنها افزو .هاي شان نابود شده، آسايش و امنيت خط قرمز ماست دامداري، كشاورزي و خانه

آالت سنگين با چندين تُن بار از سال ماشين  ١٠آالت سنگين به روستا بيش از عرض جاده و نصب تابلو عدم ورود ماشين 
ما زمين كشاورزي در اختيار  .آوردكردند و ضمن ايجاد ترافيك خطراتي را براي روستاييان به وجود مي اين جاده عبور مي

اندازي از شكن داران قرارداديم تا جاده ساحلي ساخته شود؛ چرا سازمان صمت استان با سنگو سنگ معدن داران 
 .كنداندازي جاده خودداري ميراه

سازي خوزستان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان *شماري از كارگران شركت لوله
خواهند  ماه پيش به بهانه اين كه مي ٨حدود به گزارش عصر جنوب،  .زدند استانداري خوزستان، دست به تجمع اعتراضي

نفر از كارگران تسويه مالي كردند و به آنها گفته شد بعد از چند روز به  ١٠٠اندازي كنند با حدود  فاز دوم كارخانه را راه
جاي توسعه شركت اقدام  دهند و بهنمي  ماه اجازه بازگشت به كار و ورود به شركت را ٨گرديد، ولي با گذشت  كار برمي

  .اندبه فروش تجهيزات كرده 
بندي مشاغل، مقابل *گروهي از كارگران مدت موقت نفت منطقه ويژه پتروشيمي، در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه 

موقت گفت: پس از  به گزارش ايلنا، نماينده كارگران مدت .ساختمان مديريت سازمان مناطق ويژه اقتصادي تجمع كردند
ها به هيات حل اختالف ارسال و سپس به شركت مشاور كه  بررسي وضعيت كارگران در هيات تشخيص، تمامي پرونده

 .مسئوليت محاسبه طرح را برعهده دارد ارسال شده است
داخت *گروهي از كارگران خدمات شهري شهرداري سراوان در استان سيستان و بلوچستان، در اعتراض به عدم پر

به گزارش ايلنا، كارگران  .مطالبات مزدي و بيمه اي خود، مقابل ساختمان شوراي شهر، دست به تجمع اعتراضي زدند
تاكنون، در پرداخت حقوق كارگران شهرداري سراوان كوتاهي كرده  ٩٩ماه معترض گفتند: شهرداري سراوان از ابتداي دي 

باله و فضاي سبز شهرداري سراوان در اين روزهاي پرخطر كرونايي كه همه آوري زكارگران افزودند: همكاران جمع  .است
 .رساني به شهروندان هستندكنند، با حداقل امكانات، مشغول خدمت  به رعايت بهداشت فردي تأكيد مي

*كارگران قراردادي شهرداري قروه براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و همسان سازي نشدن حقوق و تبعيض در 
داخت، براي دومين روز دست به اعتصاب و تجمع در محوطه شهرداري اين شهر در استان كردستان زدند. به گزارش روز پر

ارديبهشت ايلنا، كارگران قراردادي شهرداري قروه كه مدتهاست در انتظار تبديل وضعيت شدن هستند، نسبت به  ٢٠
ق، حق مسلم ماست؛ چرا بايد دستمزد ما به بهانه نوع سازي حقوگويند: همسان تبعيض مزدي اعتراض دارند و مي 

  قراردادمان پايين باشد؟
*جمع كثيري از كاركنان مجموعه مهندسي و تعميرات هواپيمايي ملي ايران (آشيانه ها، الين امام و مهرآباد، كارگاهها، 

قابل ساختمان ايرباس و ساختمان مركزي ريزي، بازرسان هواپيما، انبارها، كنترل موجودي و...) با برپايي تجمع مبرنامه 
شركت به پايمالي حقوق شان مبني به سطح حقوق وعدم پرداخت به موقعش و وعده هاي توخالي وزير راه و شهرسازي 
اعتراض كرده و خواهان پاسخگويي مديرعامل شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي شدند. به گزارش تين نيوز، ابتدا تعداد 

مجموعه مهندسي و تعميرات مقابل ساختمان ايرباس تجمع كرده و از آنجا به سمت ساختمان مركزي  زيادي ازكاركنان
  .رفتند تا مديرعامل را وادار به پاسخگويي كنند

 
  ارديبهشت ٢٣پنجشنبه 

 .*شماري از كارگران شركت كشت و صنعت ميرزا كوچك خان واقع در شهرستان خرمشهر، دست به تجمع اعتراضي زدند
به  .ساس گزارش ايلنا، كارگران اين شركت، خواستار ايجاد تشكل مستقل كارگري براي پيگيري مطالبات خود شدندبر ا

اي توسط برخي گفته كارگران: تقويت امنيت شغلي و جلوگيري از تعديل كارگران و وصول مطالبات معوقه مزدي و بيمه 
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كارگران بتوانند به پشتوانه نمايندگان خود مقابل اين ظلمهاي  كارفرمايان در گرو ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري است تا
 .آشكار مقاومت كنند

بر  .*كارگران قطار شهري شيراز، براي سومين روز متوالي، مقابل ساختمان قطار شهري اين شهر دست به تجمع زدند
يكي  .شان شدندتبديل وضعيت اساس گزارش شيرازه، شهروندان در اين تجمع خواهان پرداخت حقوق و مزايا و همچنين 

نيرو دارد  ١٠٠٠سال سابقه كاري درمترو شيراز دارد گفت: قطار شهري شيراز حدود  ٥از كارگران حاضر دز اين تجمع كه 
وي  .نفر سكوبان مشغول به كار هستند ٢٠نفر پاكبان و  ١٣٠ايستگاه در سطح شهر تا كنون افتتاح شده است كه  ٢٢و 

كه جز زحمتكش ترين رده در اين سازمان هستند سه ماه پيش آخرين دريافتي حقوق را داشته اند و  نيرو١٥٠افزود: اين 
  .هنوز با گذشت دو ماه از سال جديد حقوقي دريافت نكرده اند

  
  ارديبهشت ٢٥شنبه 

تا با  جمعي از كارگران غيررسمي (حجمي و پيماني) صنعت نفت كشور براي باري ديگر خود را به پايتخت رساندند*
برپايي تجمع مقابل مجلس صداي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و همسان سازي نشدن حقوق را منعكس كنند. به 

هزار نيروي پيمانكاري در صنعت نفت  ١٢٠هزار شاغل قرارداد موقت و  ٣٤در حال حاضر حدود گزارش تلگرام اتحاد، 
  .كشور حضور دارند

 
  ارديبهشت ٢٦يكشنبه 

ني، با تجمع مقابل سازمان قضايي نيروهاي مسلح هواپيماي اوكراي جانباختگانهاي  گروهي از خانواده*به گزارش هرانا، 
 .در تهران خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند

شهروندان در اين تجمع به روند دادرسي، رد درخواست مطالعه پرونده و سخنان جواد ظريف وزير امور خارجه در مورد 
 .اعتراض كردند كردند »عالج حادثه«
به گزارش ايلنا، كارگران  .مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردند ي دومين روز متواليكارگران شهرداري شهر لوشان، برا*

اي مقابل ساختمان شهرداري صورت  كه در اعتراض به معوقات مزدي و بيمهتجمع شهرداري لوشان گفتند: در اولين روز 
داخل ساختمان انجام داد كه  و آميزي با چند تن از كارگران خدماتي در محوطه حياط گرفت؛ شهردار برخورد توهين

كارگران در ادامه گفتند: حوالي ساعت شش صبح روز گذشته كه اعتراض صنفي  .واكنش اعتراضي كارگران را بر انگيخت
كارگران شكل گرفت، شهردار حين ورود به ساختمان شهرداري وقتي با كارگران معترض مواجه شد و به دليل شدت 

ه پاركينگ شهرداري بعد از يك مانور، ناخودآگاه با يكي از كارگران خدماتي برخورد كرد ب عصبانيت، با خودرو در محوطه
طوريكه همزمان الستيك خودرو با برخورد به سيم خاردار تركيد. همزمان شهردار بدون توجه به كارگر حادثه ديده با 

ن گوش يكي از كارگران خدماتي شروع به ضربه در نگهباني ساختمان واحد نقليه وارد ساختمان شهرداري شد و با كشيد
 .تهديد و متفرق كردن همه كارگران كرد

بر اساس گزارش  .مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تجمع كردند از كارگران گروه صنعتي شيشه كاوه شماري*
سال متناوب بازنشسته  ٢٥ستمر و پردازي م سال بيمه ٢٠آور است و بايد با  ايلنا، ماهيت شغلي اين كارگران سخت و زيان

به  .سال است ٢٠پردازي آنها در مشاغل سخت بيش از  تمامي اين افراد شرايط بازنشستگي را دارند و سابقه بيمه .شوند
گفته كارگران، كارفرما نه تنها براي بازنشستگي آنها اقدامي انجام نداده بلكه اين كارگران را تعديل كرده است. آنها در حال 

 .اضر توانايي بازنشسته شدن را ندارندح
مقابل فرمانداري و دفتر ملك فاضلي نماينده اين شهرستان در  گروهي از شهروندان ساكن در بلوار بهداشت سراوان*

به كزارش كمپين فعاالن بلوچ، تجمع اين شهروندان در اعتراض به نبود برق و عدم ارتقاي  .مجلس تجمع كردند
 .طقه صورت گرفته استزيرساختها در اين من
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  ارديبهشت ٢٧دوشنبه 
ماه حقوق و سكوت مصلحتي مسئوالن طراز اول استان  ٤كارگران كارخانه آذركام براي اعتراض به عدم پرداخت *

 لواشك واقع در آذربايجان غربي دست از كاركشيدند و مقابل ساختمان مديريت اين واحد توليد كننده آبميوه، كنسانتره و
كارگران تجمع كننده گفتند: اعتصاب كارگران كارخانه به گزارش ايلنا،  جاده مهاباد تجمع كردند.١٢لومتر اروميه كي

شان مقابل دفتر  و تجمع ١٤٠٠فروردين  و ١٣٩٩ دليل عدم پرداخت حقوق مزاياي دي، بهمن و اسفنده آذركام اروميه  ب
 طور استنباط مي اين تنايي به مطالبات كارگران ندارند ومديريت هنوز ادامه دارد و تاكنون هيچ مقام مسئول شركت اع

  .ن رده باالي استاني گرم استپشت كارفرما به مسئوال شود
  بر گزارش بنا .مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز تجمع كردند تعدادي از كارگران شركت لوله سازي خوزستان*

بالتكليفي آنها در پي فروش بخشي از سهام اين شركت صورت گرفته  ، تجمع اين كارگران در اعتراض به بيكاري وفارس
اند مطالبات خود را با عناوين درشت بر روي پالكاردهايي  اين كارگران كه حدود هشت ماه گذشته از كار بيكار شده .است

 .درج كرده و بر ورود دستگاه قضا براي مجازات تخريب كنندگان اين شركت تاكيد كردند
  

 ارديبهشت  ٢٧دوشنبه 
*كارگران كارخانه سيمان جوين خراسان رضوي در اعتراض به حقوق خود براي چهارمين روز متوالي دست به تجمع زدند. 

بندي مشاغل كار، طرح طبقه به گزارش ايلنا، آنها خواهان پرداخت حق اوالد، صدور فيش حقوقي، دريافت دستمزد اضافه 
ند. پس از اين اعتراض، شوراي جديد كارگري اين كارخانه تشكيل و پيگيري و رسيدگي به ديگر مطالبات خود شد

مطالبات كارگران را در دستور كار خود قرار داد. شوراي جديد با كارفرما وارد مذاكره شد و نسبت به اجراي حقوق كارگران 
  .كردبق، توجيه مي تعهد داد. كارفرما طفره رفتن از تعهدات خود با بهانه فعال نبودن شوراي كارگري سا

اهالي روستاي حاجي بكنده بخش خشك بيجار در استان گيالن با مقاومت دسته جمعي مانع از تصرف اراضي  جمعي از*
سرپرست اداره منابع طبيعي رشت به خبرنگار  ماموران يگان حفاظت و كادري اداره كل منابع طبيعي شدند. شان توسط

عي كه بر اساس حكم صادره مرجع قضاي در حال رفع تصرف زمينهايي بودند، ضرب و ديار ميرزا گفت: كاركنان منابع طبي
  .شتم شدند
هكتار از زمينهاي روستاي  ٣نفر از ماموران يگان حفاظت و كادري اين اداره كل براي تصرف  ٢٠گروه شامل  ٧وي افزود: 

  .و شتم قرار گرفتند نفر مورد ضرب ١٥بيجار اعزام شده بودند كه از سوي  حاجي بكنده بخش خشك
  

  ارديبهشت ٢٨سه شنبه 
پرداخت نشدن ماهها حق  (آبفار) خوزستان براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و كارگران شركت آب وفاضالب روستايي*

 تجمع گفت:اين به گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضر در  اجتماع كردند. بيمه بارديگر مقابل استانداري در كالنشهر اهواز
 ماه دفترچه بيمه نداريم. همچنين از ابتداي سال تاكنون بدون هيچ ٩اي براي كاركنان رد نشده و  ماه بيمه ٣٠حدود 

  .كنيم گونه قراردادي كار مي
همچنين  حق بيمه و ماه حقوق و ٣كارگران شركت آب و فاضالب كهگيلويه و بويراحمد براي اعتراض به عدم پرداخت *

به گزارش كبنا،  نداشتن قراردادكاري دست به تجمع مقابل اداره آب و فاضالب گچساران زدند. و ديگرنپرداختن مطالبات 
شركت آب و فاضالب استان  اضافه كرد: شان است، تجمع كنندگان با بيان اينكه تجمع آنها براي حق و حقوق يكي از

را در پيمانهاي واگذار شده به شركتهاي خصوصي  كاري، جمعه كاري و... كاري، شب كهگيلويه و بويراحمد آيتم اضافه
  .شودكند و كف حقوق اداره كار پرداخت نمي طرف قرارداد لحاظ نمي

ساله مقابل فرمانداري شهرستان  ١٧اعضاي تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه آزاد سماء رودهن براي اعتراض به بالتكليفي *
سال است  ١٧معترض اين تعاوني گفت: حدود  ينقل از تارود، يكي از اعضابه گزارش بولتن نيوز به  دماوند تجمع كردند.
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نفر از اعضا را بالتكليف  ٧٠٠هاي مربوطه از جمله شهرداري و شوراي شهر رودهن حدود كه اداره تعاون دماوند و ارگان
  .و اصالً به مطالبات به حق اعضا پاسخگو نيستند گذاشته

بر  .شهر دست به تجمع اعتراضي زدندفرمايشي ي تهران مقابل ساختمان شوراي شماري از رانندگان خطوط بي آرت*
بندي مشاغل در اين شركت، عدم پرداخت معوقات،  رانندگان شركت واحد به عدم اجراي طرح طبقهاساس گزارش ايلنا، 

  اعتراض كردند. عدم تحويل لباس كار و تغذيه
اير مبني بر احتمال عدم تمديد قرارداد نيروهاي شركتي در  صميم ايرانكاركنان شركتي هواپيمايي هما در اعتراض به ت*

پيش از اين نيز  به گزارش همشهري، .فرودگاه مهرآباد تجمع كردند ٢سال جاري، دست از كار كشيده و در ترمينال 
مديد قراردادهاي عليرضا برخورد، مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران از برنامه ريزي اين شركت براي عدم ت

نيروهاي شركتي، خدماتي و فضاي سبز ايران اير به دليل باال بودن تعداد پرسنل اين شركت اعم از شاغل و بازنشسته و 
  .ناتواني در پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان آن خبر داده بود

اختمان شهرداري خواستار مقابل س گروهي از اعضاي تعاوني كاركنان شهرداري گلستان در استان تهران با تجمع*
سال پيش بابت خريد زمين به  ١٠به گزارش كانال تلگرام اتحاد، اين شهروندان حدود  .رسيدگي به مطالبات خود شدند

 .تعاوني كاركنان شهرداري گلستان پول پرداخت كردند اما تاكنون موفق به دريافت زمينهاي خود نشدند
  

  ارديبهشت ٢٩چهارشنبه 
مزايده گذاشته شدن سالن پيرامون ران و پيشكسوتان بوكس كارون با تجمع مقابل استانداري خوزستان جمعي از ورزشكا*

آنها خواستار رسيدگي استاندار به وضعيت پيش آمده براي بوكس  به گزارش ايسنا، .اعتراض كردند بوكس اين شهرستان
ز مقرر شد، استانداري خوزستان اين موضوع را كارون در پي به مزايده گذاشتن اين سالن بودند. در پي اين تجمع ني

 .بررسي كند
مقابل يكي از سيلوهاي توزيع نهاده اين  تعدادي از از رانندگان كاميونهاي كمپرسي در اراك، براي پنجمين روز متوالي*

اعالم بار، به گزارش ايسنا، رانندگان معترض داليل برگزاري اين تجمع را نبود مكاني مشخص براي  .شهر تجمع كردند
عدم ساماندهي نوبت بار، همكاري نكردن سازمان راهداري براي پيگيري امورات مذكور و همچنين مطالبات صنفي 

 .رانندگان كاميون، عنوان كردند
به گزارش ايلنا، مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني در اعتراض به اصالح آيين نامه مشاوران حفاظت فني و خدمات *

. تجمع كردندفراخوان براي ثبت نام بر اساس اين آيين نامه، مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايمني و صدور 
نامه و دستورالعمل با حضور صاحبنظران و نمايندگان مشاوران  معترضان خواهان توقف فوري اين فراخوان، بازنگري آيين

  لس در شوراي عالي حفاظت فني هستند. حقيقي و طرح پيشنهادات ارائه شده كميته ارزيابي ايمني مج
  

  ارديبهشت ٣٠پنجشنبه 
دليل حق طلبي دست از ه صنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به اذيت وآزارشان ب بخش دفع آفات كشت و انكارگر*

به گزارش تلگرام سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، كارگران معترض در شبكه هاي اجتماعي ازجمله  كاركشيدند.
براي ما غيبت زدن يعني تمام روزهايي كه  ١روز در تايم شيت برج ١٧ شتند: اين بخش خصوصي و مديران خائنش،نو

  دنبال كارمون در شركت بوديم.
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كرمان و تعدادي از خانواده - براي چهارمين روز متوالي شماري از كارگران معدن آسمينون منوجان در جاده هرمزگان*

به گزارش  .از مطالبات و اعتصاب كارگران، مقابل فرمانداري شهرستان منوجان تجمع كردندهاي اين كارگران در حمايت 
ايلنا، معدن آسمينون منوجان با اجاره به شرط تملك به كارفرما واگذار شده است. كارفرما به جز اين معدن، چندين 

اب كاركران نيز توسط كارفرما حذف شركت ديگر را در مالكيت دارد. كيفيت غذاي كارگران كاهش و سرويس اياب و ذه
روند و مجبور هستند از جاده ترانزيت شده است. پس از اين اتفاق، برخي كارگران با موتورسيكلت به محل كار خود مي 

  المللي كه محل گذر ماشينهاي سنگين خارجي و ايراني است، عبور كنند. بين 
است. در ادي از معدن و اخراج تعداد زيادي از كارگران شده واگذاري معدن به بخش خصوصي باعث تعطيلي بخشهاي زي

كارخانه و  چنين شرايطي كارگران خواهان بركناري كارفرماي اين شركت، رونق و به كار افتادن بخشهاي تعطيل شده
   بندي مشاغل شدند. اجراي طبقه

ماده اي با كارفرما به اعتراض  ١٨توافقنامه ارديبهشت، كارگران اعتصابي براساس يك  ٣٠به گزارش ايسنا، پنج شنبه شب 
  .شد بازگشايي بلوچستان سيستان –جنوب كرمان  -شان خاتمه دادند و تونل منوجان در مسير جاده اصلي بندرعباس

  
  ارديبهشت ٣١آدينه 

ضي زده و تعدادي از روستائيان حومه غرب كارون، روبروي تصفيه خانه شركت نفت و گاز اروندان دست به تجمع اعترا*
روستائيان حومه غرب كارون كه چند سالي هست با بحران بي ، به گزارش هرانا شان شدند. خواستار رسيدگي به مطالبات

هاي خود، آبي در روستا هاي مسئوالن و حل نشدن مشكل بي كنند، پس از محقق نشدن وعدهآبي دست و پنجه نرم مي
سال است با بحران  ٤هزار نفر جمعيت نزديك به  ٦حومه غربي كارون با  روستاي ١٢ دست به اين تجمع اعتراضي زدند.
  بي آبي دست و پنجه نرم مي كنند.

سكوي عملياتي در حوزه  ٣٠كارگران و كاركنان رسمي عملياتي سكوهاي دريايي پارس جنوبي به نمايندگي از كارگران *
بر روي سكوها اعتراض و راهپيمايي  ١٤٠٠خود در سال به نحوه تصويب و اجراي افزايش حقوق  در اعتراضپارس جنوبي  

كردند. به گزارش پيام سنديكا، طي چند ماه گذشته مشكالت زيادي در زمينه خدمات و تامين مواد اوليه غذايي در منطقه 
  و سكوها مشكل را براي كاركنان چند برابر كرده است. 
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درجه و با  ٥٠ه بودند. بي ترديد كار سخت در دماي بيش از مقابل مجلس تجمع كرد ارديبهشت نيز ٢٠اين كارگران در 
  رطوبت باال و دوري مداوم از خانواده ها، بايد حقوق مناسب خود را داشته باشد.

  
  حركتهاي اعتراضي غارت شدگان

اسان مقابل ساختمان استانداري خرو زنجان بازار بورس، در مشهد  غارت شدهِ گروهي از سهامداران : ارديبهشت ٤شنبه 
و تهران مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار شهرهاي خود، تجمع اعتراضي  أصفهان، كرمانشاهرضوي و در تبريز، 

ما ديگر راي نمي ديم، از بس دروغ : مالباختگان معترض، ضمن رونمايي از بنرهاي اعتراضي، شعارهايي از قبيل .برپا كردند
هامداران شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو) در اعتراض به عدم رسيدگي به شماري از س /.را سر دادند ،شنيديم
در جريان اين  .مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در تهران، تجمع اعتراضي برپا كردند شان مطالبات

 .ر دادندتجمع مأموران نيروي انتظامي با اين افراد درگير شده و معترضان را مورد ضرب و شتم قرا
دادگستري اين بيمقابل  جمعي از حواله داران يكي از نمايندگيهاي فروشنده خودرو در بوشهر: ارديبهشت ٥يكشنبه 

شان  ، تجمع اعتراضي اين شهروندان به عدم تحويل خودروهايتلگرام اتحاد گزارش هب .شهر دست به تجمع اعتراضي زدند
 .صورت گرفت

 كالنشهر رشت در اخته مجتمع تجاري آدينه با برپايي تجمع مقابل اين مجتمع دردهها مالب: ارديبهشت ٧سه شنبه 
  شدند. اين مجتمعاستان گيالن خواستار تكميل و تحويل هرچه زودتر 

سال به سرمايه گذاران آن  ٤آغاز شد و قرار بود درمدت  ١٣٨٨كه ساخت مجتمع تجاري آدينه از سال  مي شودياد آوري 
جمعي از سهامداران زيان ديده بازار بورس  /درصد پيشرفت دارد. ٥٥سال هنوز  ١٢اكنون با گذشت تحويل داده شود كه 

 .مقابل ساختمان تاالر بورس اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند در كرمانشاه،
 ن،شا گروهي از سهامداران مالباخته شهر خودرو، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات: ارديبهشت ٨چهارشنبه 

 .اصفهان، تجمع اعتراضي برپا كردنددر مقابل ساختمان سازمان صمت 
جمعي از خريداران و مالكان بنياد تعاون مسكن ناجا براي چندمين بار در اعتراض به عدم : ارديبهشت ١٢يكشنبه
  زدند. ياعتراضتجمع دست به خانه هاي خريداري شده، تحويل 

و پول  شركت زمين خريدهاين كه از  ايثار دماوند داران زرين اليهشدگان شركت ط غارت: ارديبهشت ١٣دوشنبه 
دادگستري رژيم در دماوند تجمع اعتراضي بياند ولي تاكنون زميني به آنها تحويل داده نشده است مقابل  پرداخت كرده

  است. اين شركت غارت شده به وسيلهنفر  ٣٠٠٠برگزار كردند. اموال 
از حواله داران شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)، در اعتراض به عدم تحويل  گروهي شت:ارديبه ١٨شنبه 

دادسراي جرائم اقتصادي واقع در خيام شمالي تهران، دست به بيمقابل ساختمان  خودروهاي پيش خريد شده به مشتريان،
در اعتراض به عدم رسيدگي به  سازان اروميه، گذاران مسكن و انبوه شماري از سرمايهتجمع  /.تجمع اعتراضي زدند

  .مقابل ساختمان شهرداري اين شهر شان، مطالبات
به عدم تحويل واحدهاي خريداري  در اعتراضبراي چندمين بار، مالباختگان مجتمع تجاري آدينه  :ارديبهشت ٢١شنبه 
  كردند.تجمع استان گيالن  محله چله خانه رشت در شده در

  .از مالباختگان شركت معدني دماوند (كدما) مقابل ساختمان اين شركت جمعي تجمع: ارديبهشت ٢٦يكشنبه 
تجمع .مقابل شركت سايپا در تهران دست به تجمع زدند تعدادي از متقاضيان خودروي شاهين: ارديبهشت ٢٧دوشنبه 

 .كنندگان خواستار تحويل به موقع خودرو و رسيدگي به مطالبات ديگرشان شدند
 .مقابل بانك مركزي واقع در تهران تجمع كردند معي از سهامداران سكه ثامنج: ارديبهشت ٣٠پنجشنبه 
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  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
./ پتروشيمي ايالم براي چندمين روز متوالي مقابل استانداري ايالماخراجي كارگران تجمع ت: چهارشنبه اول ارديبهش

   .نامه جديد ستان كرمان در اعتراض به نرخا اعتصاب زولبيا پزان شهرستان راور در
پرديس در برابر وزارت راه و شهرسازي در تهران تجمع » اصطلك«جمعي از خريداران زمينهاي : ارديبهشت ٢پنجشنبه 

 .كردند
براي چندمين روز متوالي شماري از اهالي روستاي  قلعه بيد از توابع بخش كورين شهرستان زاهدان : ارديبهشت ٤شنبه 

نيشابور در اعتراض به » سرپوش«كاسبان بازار تجمع  /ر اعتراض به كشتار سوختبران اقدام به برگزاري تجمع كردند.د
  .وضعيت ناگوار خود

شان، دست به  كارگران شركت صنايع گلديران به علت عدم توجه مديران شركت به مطالبات: ارديبهشت ٥يكشنبه 
  ردند.اعتصاب زدند و مقابل ورودي شركت تجمع ك

  .تجمع كسبه بازار ولي عصر شهرستان بافت دولت مقابل فرمانداري: ارديبهشت ٧سه شنبه 
مقابل ساختمان  شماري از حاميان حيوانات، در اعتراض به كشتار سگهاي خياباني،تجمع : ارديبهشت ٨چهارشنبه 

مخالفت با قطع درختان گردوي كنار  خاطره شهرستان الشتر لرستان بدر درتنگ مردم روستاي  /.شهر فرمانداري شاهين
نفر مجروح شدند  ١٢٠. در درگيري بين مردم و مزدوران سركوبگر خامنه اي رودخانه، هدف حمله وحشيانه قرار گرفتند

  زنان اين روستا بودند.از مجروحان نفر از  ٣٠كه 
ماه  ١٠به عدم پرداخت تراض در اعشماري از كارگران شركت آب و فاضالب سوسنگرد تجمع : ارديبهشت ٩پنجشنبه 

اصفهان در اعتراض به انتقال آب شرب از اين شهر به ناحيه صنعتي استان در استان مردم شهر ميمه  /.شان حقوق معوقه
  مقابل بخشداري تجمع كردند.  گلستان

مقابل ، محورخمين، در اعتراض به تغيير ايستگاه اين  -تعدادي از رانندگان خط گلپايگان: ارديبهشت ١٢يكشنبه 
  .فرمانداري گلپايگان تجمع كردند

شركت عمران شهر شان.  سلب حق مالكيتبراي اعتراض به  پرديس ٦ن اراضي فاز اتجمع مالك: ارديبهشت١٣دوشنبه 
تجمع كشاورزان روستاي  /.استن اين اراضي اپرديس موسوم به اصطلك از مالك ٦جديد پرديس درصدد گرفتن اراضي فاز 

تجمع نيروهاي پيمانكاري شركت ملي حفاري ايران مقابل اين شركت  /در اعتراض به بي آبي.مياندوآب راف در اط فسندوز
محروميت از حقوق و مزايا، شركت نيروي جديد استخدام كرده و نيروهاي بدون  بعد از پنج سال بالتكليفي و. در اهواز

  پارتي خانه نشين شدند.
شان  بقيه همكاران ريها) به نمايندگي ازپَ (كَ وه فروشان بازارچه ميوه و تره باراز مي گروهي: ارديبهشت ١٥چهارشنبه 

تجمع تعدادي  /اتاق اصناف گچساران زدند. براي  اعتراض به مسدود شدن راههاي تردد دست به تجمع مقابل فرمانداري و
اختصاص ظرفيت استخدام در وزارت به عدم جنگ ايران و عراق در اعتراض درصدي  ٧٠و جانبازان  قربانياناز فرزندان 

  .نفت مقابل نهاد رياست جمهوري
و مزدي شماري از پاكبانان و كارگران خدمات شهري شهركرد در اعتراض به معوقات تجمع : ارديبهشت ١٦پنجشنبه 

  .شهرداري در محوطه ،شان وضعيت معيشتي
تجمع اعتراضي  ،ها مقدار سهميه و قيمت نهادهاعتراض به  دامداران اصفهان، فسا و كرمان در: ارديبهشت ١٨شنبه 

  برگزار كردند.
مقابل حوزه براي سومين بار در اين ماه  از مالكان زمينهاي اصطلك از توابع تهران، تنصد ها : ارديبهشت ١٩يكشنبه 

 .قوه قضاييه در تهران دست به تجمع زدند
اروميه، با خاموش كردن تاكسيهاي خود زير پل  تعدادي از رانندگان تاكسي در شهرستان: ارديبهشت ٢٠دوشنبه 

داران كهگيلويه و  گلخانه./ تجمع مرغداران سراسر كشور مقابل استانداريها /.مدرس، دست به اعتصاب و تجمع زدند
  شدند. نفر كارگر ٥اي واحدهاي توليدي تا بويراحمد با برپايي تجمع مقابل استانداري خواهان استمرار معافيت بيمه



 74

تجمع شهروندان تبريزي معترض به كشتار سگهاي بدون صاحب مقابل ساختمان شهرداري اين : ارديبهشت ٢٥ه شنب
سرايداران مدارس تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطلبات شان، مقابل ساختمان وزارت آموزش و ./ تجمع شهر

راردادي) استان اصفهان براي اعتراض به كاهش (رسمي، پيماني و ق جمعي از كارگران خدماتي آموزش و پرورش./ پرورش
در تجمع اعتراضي كشاورزان و مردم روستاي پرلوك  /حقوق مقابل اداره كل آموزش وپرورش اين استان اجتماع كردند.

راه اصلي و فرعي كشاورزي بدون اينكه حتي يك پل احداث كرده  ٢٢به بسته شدن پروژه راه آهن همدان سنندج مسير 
شان،  اي صنعتي آبادان و خرمشهر، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزديهماري از نيروهاي خدماتي شهركش./ باشند

  .در محوطه هاي اين شهركهاي صنعتي به صورت جداگانه دست به تجمع اعتراضي زدند
ن شهر تجمع شماري از خدمتگزاران و سرايداران مدارس شيراز مقابل آموزش و پرورش اي: ارديبهشت ٢٦يكشنبه 

جمعي از  /.مقابل ساختمان شهرداري اين شهر تجمع كردند شماري از كارگران روزمزد شهرداري كرمانشاه /.كردند
كارگران معدن مس انجرد اهر، در  /.مقابل ساختمان اين شركت در تهران تجمع كردند سهامداران شركت معدني دماوند

جمعي  /هها را خاموش كردند و دست از كار كشيده و اعتصاب كردند.شان، دستگا اعتراض به پرداخت نشدن كامل حقوق
  از اهالي روستاي زلزله زده كُلَر گناوه براي اعتراض به بي آبي مقابل فرمانداري شهرستان گناوه در استان بوشهر زدند.

  ارديبهشت ٢٧دوشنبه 
به مصوبه ديوان عدالت جهت حذف مجري  ن و پيمانكارن ساختماني شيراز در اين شهر در اعتراضاتعدادي از مهندس

 به اعتراض در سمنان و گيالن تبريز، اروميه، در شسكام كارگران شبكه مخابرات شركتتجمع كردند./ تجمع ساختماني 
 و حقوق دريافت عدم

همزمان با معوقه،  مطالبات
روز جهاني ارتباطات و 

تعدادي از ./ روابط عمومي
 سازي لوله كارگران شركت

ن در اعتراض به خوزستا
مقابل  تداوم بالتكليفي خود

ساختمان استانداري واقع 
  در اهواز تجمع كردند.

 ٢٨سه شنبه 
 جمعي از بساز: ارديبهشت

براي  بفروشهاي بوشهر
اعتراض به افزايش چند 
برابري عوارض در سال 
جاري دست به تجمع مقابل 

قالبي ساختمان شوراي 
  زدند. شهر

غداران رباط كريم در تجمعي اعتراضي مقابل فرمانداري شهرستان، خواستار پيگيري با: ارديبهشت ٣٠پنجشنبه 
شماري از نمايندگيها و مصالح فروشان سيمان  /.شان از سوي جهاد كشاورزي شدند مطالبات خود مبني بر تخريب باغهاي

  .مقابل استانداري آذربايجان شرقي واقع در تبريز تجمع كردند صوفيان
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  )١٤٠٠ارديبهشت ( »كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر« انيه هايبرخي از بي
 منبع: توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين (انقالب اكتبر)

  
 دولت سهميه اي فرقه گرا، ارزشي براي جان عراقيان قائل نيست

   ٢٠٢١مه  ٣ – ١٤٠٠ارديبهشت  ١٣دوشنبه ، ٣٠١شماره 
انگاري  تظاهرات انقالب اكتبر، سهل كميته برگزاري - بسم اهللا الرحمن الرحيم 

عامدانه در زمينه سالمت و ايمني بيمارستانها توسط دولت منطقه سبز و وزارت 
 انگاري منجر به آتش كند. اين سهل را محكوم مي جريان صدربهداشت تحت كنترل 

نفر از بيماران  ٨٩گرديد كه در نتيجه آن  بيمارستان ابن الخطيبسوزي هولناك در 
گراي فاسد، اثبات  اي فرقه نفر ديگر مجروح شدند. رژيم سهميه١١٨هروند كشته و ش

اهللا  نمود كه عناصر فاسد آن، روي چپاول ثروتهاي عراق متمركز شده و بودجه وزارت بهداشت را سرقت و به ايران و حزب
هاي رژيم ايران است  دفدار توسط دنبالچهاين خود بدترين نمونه براي تحقير جانهاي عراقيان و توطئه ه لبنان فرستاده و

تا با كشتار بيشتر عراقيان و تصفيه حساب با آنها، آتش كينه وحشي خود را آرام كنند. كميته سازمانده تظاهرات انقالب 
، گناه كه به بيمارستان براي عالج و نه مرگ پناه برده بودند اكتبر، كاظمي و دولت فاسد او را مسئول اين جانهاي بي

كند فوراً استعفا دهد و وزير بهداشت و كارگزاران اين  احساس مسئوليت انساني مي داند و از او مي خواهد كه اگرمي
 وزارتخانه را محاكمه كنند تا به سزاي عادالنه اعمال خود برسند. 

منطقه سبز و پارلمان جعلي و ز ااالن زمان جارو كردن اين باند حاكمان جنايتكار  ؛فرزندان انقالب اكتبر، مردم عزيز عراق
وابسته به غير نظاميان تروريست و بناي عراق جديد با حاكميتي خالي از فساد و  گانه و احزاب فاسد و شبه رؤساي سه

 خارجي فرا رسيده است. 
 

 فراخوان به انقالبيون قهرمان در هر كجا
  ٢٠٢١ مه ١١ – ١٤٠٠ارديبهشت  ٢١سه شنبه 

نيروهاي تبهكار و ظالم در برابر حمالتي كه 
يعني ايادي رژيم اشغالگر ايران انجام 

، آنها دفاع از خود الزامي استدهند، مي
كنند كه با كشتن يكايك تالش مي

 به .انقالبيون صداي آنها را خاموش كنند
كه  كاظميخورده  دليل دولت شكست

نظاميان را براي تصفيه سران دست شبه
نظاميان  شبه انقالب باز گذاشته است اين

اي ديگر از آسمان انقالب اكتبر را با  ستاره
شهادت رسانند، هاي خيانت به گلوله

كه خواستار ميهني آزاد و  »*ايهاب الوزني«
 دولتي مستقل داراي حاكميت بود به
شهادت رسيد. اما نيروهاي تبهكار به ظن 

ه، انقالبيون ساكت خواهند شد. اما آنچه حاصل شد كردند كه با خاموش كردن صداي او براي هميش خودشان فكر مي
معناي واقعي كلمه بود. قهرمانان مجدد به خيابانها باز گشتند تا با ميهن خود تجديد عهد كنند و  شعله كشيدن انقالب به
 شود.  دهند كه حق آنها ضايع نمي به شهدا اين وعده را مي
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به  برد، پايان داد و ت را شكست و به سستي و رخوت كه انقالب از آن رنج ميبرادران انقالبي، اآلن زمانيست كه بايد سكو 
ميدانهاي عزت و شرف براي به زير كشيدن اين روند سياسي فاسد بازگشت و شعارمان ديگر باز نخواهيم گشت مگر زماني 

  نظاميان و احزاب فاسد گردد.  كه عراق خالي از شبه
الب اكتبر.. بهبودي عاجل براي مجروحانمان و آزادي ناپديدشدگان اجباري از زندانهاي شكوه و جاودانگي از آن شهداي انق

   نظاميان.شبه
  

 پانويس
بود كه در خيزشهاي توده اي عليه دولت فرقه كنندگان تظاهرات در شهر كربال  ايهاب الوَزني يكي از هماهنگزنده ياد *

مورد حمله  ٢٠١٩در دسامبر  ايهاب الوَزنيي داشت. پيش از اين نيز اي و عليه مزدوران رژيم واليت فقيه نقش برجسته ا
 به شهادت رسيد.  فاهم الطايي،اوباشان وابسته به سپاه قدس قرار گرفت كه زنده ماند، اما يكي ديگر از فعاالن، 

اعتراض فراخوان داد كه قتل او را كار مزدوران رژيم ايران اعالم كرد و به (ثورة تشرين)  »انقالب اكتبركميته برگزاري «
به خيابانها آمدند و عليه دولت و مداخالت مزدوران ديوانيه  ،ناصريه ،كربالدر  مردم بالدرنگ با استقبال گسترده روبرو شد و

 جمهوري اسالمي و سپاه جنايتكار قدس شعار دادند. 
؛ » بگو نه«به گزارش تلگرام 

 ٢٠كنندگان دوشنبه شب  قيام
الدعوه در  ارديبهشت مقر حزب

نجف و حله در استان بابل را به 
چنين مقر آتش كشيدند. هم

، از حزب فضيلت در حله
به آتش را استان بابل  شهرهاي

 ١٩شب، كشيدند. يكشنبه 
مردم بپاخاسته عراق،  ارديبهشت

كنسولگري رژيم  در كربال را به 
  .آتش كشيدند

نيوز،  ەديدگابه گزارش تلگرام 
 اقي ترورمراسم تشييع فعال عر

عراقي جسد ايهاب الوزني فعال  . تعداد زيادي از شهروندانشده در كربال به تظاهراتي عليه جمهوري اسالمي مبدل شد
مراسم به تظاهراتي عليه رژيم جمهوري ين مدني اهل كربال را كه توسط افراد مسلح در كربال ترور شد، به خاك سپردند. ا

  .اسالمي مبدل شد
خبرنگار شبكه الفرات  »احمد حسن«ديگر عراقي به نام نگار يك روزنامه ، ارديبهشت ٢٠روز دوشنبه  در رويدادي ديگر،

بغداد تحت عمل جراحي مغز قرار . وي در در نزديكي ديوانيه واقع در استان قادسيه هدف يك حمله قرار گرفتعراق، 
آن كه ايهاب وزني، از مخالفان سرسخت  ساعت پس از ٢٤احمد حسن دقيقا  گرفت و در وضعيت وخيمي بسر مي برد.

ايران در كربال به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسيد، مورد حمله قرار گرفته رژيم احزاب و گروههاي مورد حمايت 
  است. 

وابسته به فعال مخالف گروههاي  ٣٠در شهرهاي مختلف عراق، حدود  ٢٠١٩سال  خيزشهاياز زمان يادآوري مي شود كه 
  ايران در عراق ترور شده اند. قدس و رژيمسپاه 
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  بحران حزب کارگر؛ داروينيسم اجتماعی به جای اعتصاب
 

 يبرا يدهد كه حزب كارگر هنوز پاسخ يدر انگلستان نشان م يانتخابات محل جينتا
 نكرده است دايطبقه كارگر پ يگردانيرو

  
  ويلندگر آنتون - جانگل ورلد 

  برگردان: بابك
 Ben( "بن هوچن" بود. يخيتار افتضاح كي باً يمه تقر ٦ خيدر تار يانتخابات محل سيانگل حزب كارگر يبرا

Houchen،( ولي سيت" ،در سنگر سابق خود ،محافظه كار يدايكاند" )Tees Valley( ،درصد آرا را به دست آورد. ٧٣
 ليج"بود،  "حزب كارگر" يگرهاچند دهه از سن يكه برا )Hartlepool( "هارتلپول" يدر شهر بندردر همان نزديكي، 

ه را ب سيمجلس عوام انگل يكرس يدوره ا اني، در انتخابات م"حزب محافظه كار"، نامزد )Jill Mortimer( "مريرتمو
  آورده است. يرو ،جانسون سيبور ،رينخست وز "حزب محافظه كار"به  كانون چپ انگلستان در شمال كشوردست آورد. 

 درگير مشابه يپرسشهابا  زين گريد يدر كشورها انيشكست اختالف وجود دارد. چپ گرا ليبر سر دال "حزب كارگر" در
 فرو ايرانده شده و  هيقدرتمند بودند، اكنون به حاش پيش تردمكرات كه  الي، احزاب سوسايتاليهستند. در فرانسه و ا

حزب  يسنتهواداران  يعني ،يو تجار يصنعتفراوان كارگران  پشتيباني ترامپ با الدمتحده، دون االتياند. در ا دهيپاش
  روبرو شد.  دموكرات،

حزب "مانند  ياست. در چند دهه گذشته احزاباين سقوط خودكرده چپ،  بيندر براساس يك نظريه بسيار محبوب 
 در مراكز براليل-چپ كيآكادم طيخود دور شده و به مح يدهندگان سنت يمتحده از را االتيا يدموكراتها اي "كارگر
  .يمبارزه طبقات يبه جا يتيهو استيس: آورده اند يرو يشهر

آغاز شد. در آن زمان  ١٩٧٠دهه  انيبازار در پا كاليراد انگاشتهاي يروزيبا پ سوسيال دموكرات واقع، افول احزاب در
 ق فكرشده است. اتا ياجتماع قيعم يآغاز شد كه هنوز هم ادامه دارد و باعث شكافها يمجدد ثروت اجتماع عيتوز
مسلح  يروهايمشاوره به ن يكه در ابتدا برا)، باسابقه اي طوالني در آمريكا Rand Corporation( "شركت رند"
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، براساس اين پژوهشمنتشر كرد.  ين كشوردر ا ياجتماع يدر مورد رشد نابرابراي  شده بود، سال گذشته مطالعه سيتاس
 عيتوز باقيمانده درصد١٠ين بجامعه،  درصد٩٠ روت توليد شده توسطث دالر از ونيليتر ٥٠ نزديكتاكنون،  ١٩٧٥از سال 

   شده است.
 دستمزد ماهانه كارمندان دردر  يبه طور مساو يزانم نياگر ا ) برآورد كرده،Time-Magazin( "مجله تايم"آنگونه كه 

 دريافت مي كردند. حقوق شتريبدالر  ١١٤٤ سال به طور ماهانه ٤٥آنها در كل اين  شد، يم عيدرصد توز ٩٠ بخش پاييني
ها رساختيو ز گذاشتكاهش رو به  زين يخدمات عموم بلكه ارايه ،افتنيكاهش  مردماز بزرگي  بخش يدرآمد واقع اما فقط

  شد. ويران
پس از انقالب فرانسه، دو  ينه تنها از جنگها سيانگل يجامعه طبقاتنيز به همين صورت بوده.  ايتانيبرروند تحوالت در 

 براليل ياقتصاد استيبا س مناسبات نيا ، بلكهجان سالم به در برد بيبدون آس بايتقر يامپراتور انيو پا يجهان جنگ
 Robert( "كيرابرت وركا"و روزنامه نگار  سندهيكه نوگونه همانجان تازه اي گرفت.  )١٩٩٠-١٩٧٩( "مارگارت تاچر"

Verkaik(  بريتانيا را رو به ويراني مي برند ي،مدارس دولت : چگونهبچه پولدارها"در كتاب خود با عنوان")مي گويد،  )١
   نتيجه اين روند، ايجاد عميق ترين شكاف اجتماعي در تاريخ انگليس است.

 ٦٦از  ونيليكه چهار م ي) ثروت دارند، در حالوروي ارديليم ٦٣٢پوند ( ارديليم ٥٤٧ ر مجموعخانواده ثروتمند د صد
 ريشود، احتماالً فق يمتولد م ريفق ي كهكس": تاكيد مي كند "كيوركا"كنند.  يم يزندگ يدائم در فقر بريتانيايي ونيليم
  ".رديم يم زين

كه  كاليبازار راد قوانينهستند. اما  يمترق يخواستار بازگشت به برنامه ها "حزب كارگر" ياز اعضا ياريبس نيبنابرا
فقط پيامدهاي وخيم مادي براي شود،  تيحما ون چون و چرابد ديبا يفرد نافعبه م يابيدست يبراساس آن تالش برا

را از  مستقل يكنش جمعبه بهبود سرنوشت فردي خويش از طريق  باور دموار شتريدر بآنها دارد. ن ياجتماع نييطبقات پا
ساالنه  سيدر انگل ١٩٧٠در سال كه به طور متوسط  ي)، در حالILOكار ( يالملل نيسازمان بدست داده اند. به گفته 

  رسيد.  ١٥٥حدود  به رقم نيگرفت، سه دهه بعد ا ياعتصاب صورت م ٢٠٠ حدود
چيزي ست  است: مشروعي داده اجتماع تيسينيدارو ايمان جاي خود را بهغالبا  يهمبستگ زين ياجتماع نييطبقات پا در
، دروغ هستند ر آنكه بي شرم و حياموفق هستند نه با وجود، بلكه دقيقا به خاط ستيپوپول استمدارانيسباشد.  ديمف كه

 كيكند. او  يانتظارات را استادانه برآورده م نيا "جانسون"براي خود سود مي سازند.  گرانيد نهيبه هزمي گويند و 
 ر همين اساس نيز. بسازد يسخاوتمندانه مرتبط م ياجتماع استيس كي هكند و آن را ب يم غيرا تبل يتهاجم سميوناليناس

 پول "ولي زيت"مانند  سيشمال انگل يهايبه شهردار ،"حزب كارگر"دهندگان سابق  يرا يمنظور جلب آرا او اكنون به
  .ستنكرده ا دايآن پ يبرا يپاسختاكنون  "حزب كارگر"ترفند جواب مي گيرد و  ني. اپمپاژ مي كند

  
  پانويس: 

)١ (Posh Boys: How English Public Schools Ruin Britain ،Robert Verkaik ،٢٠١٨ 
  
  

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  تاثير خارجي ظريف گيت
  منصور امان 

  بهشتيارد ٩خبر... پنجشنبه  يفراسو
را كه در جامعه ايران پيرامون توازُن در  آنچه كه آقاي ظريف در خفا و محرمانه به زبان آورده، داوري آشكار و جا افتاده اي

دستگاه حاكم و سياست خارجي ضد ملي آن وجود دارد، تحكيم مي بخشد. اما اين شفافيت ناخواسته يك بُعد بين المللي 
  نگران كننده و دردسرساز است.  "نظام"به همان اندازه براي  كه هم دارد

ا مقامهاي آمريكايي، در جريان مُذاكرات و ديدارهاي پنهاني يا رسمي با بي ترديد رهبران و پايوران ترويكاي اُروپايي ي
در راه رسيدن به توافُق  "جناج تُندرو"نمايندگان دولتهاي گوناگون ج.ا به كرات از آنها شنيده اند كه رُقباي شان در 

نقش تعيين كننده تري در  كارشكني و خرابكاري مي كنند، آنان زير فشار هستند و اگر امتيازي به آنها داده شود،
  سياستگذاري ج.ا خواهند يافت. 

از اين نظر گله و شكايت وزير خارجه مُالها در فايل صوتي افشا شده، براي غرب سُخن تازه اي نيست. اما اينكه همين 
چانه زني دسته از پايوران استمداد جو به صراحت اعتراف كنند كه بي اختيار بوده و فاقد ُقدرت تصميم گيري و حتي 

 هستند، براي واشنگتُن، لندن، پاريس و برلين موضوعي به كُلي مُتفاوت و از اين زاويه يك واقعيت افزوده جديد است. 
كه روي خُرافه  "چشم آبيها"اما اين هنوز پايان قصه ناخوشايندي كه آقاي ظريف تعريف مي كند نيست؛ براي آن دسته از 

.ا سرمايه گذاري مي كردند، موضوع از اين هم بدتر مي شود. چرا كه وي توضيح مي دهد در ساختار ج "ميانه رو –تُندرو "
است و دستگاه ديپلُماسي يكسره آلت دست بازوي نظامي آن، سپاه پاسداران، است. آقاي  "تك ساحتي"قُدرت در ج.ا 

مي كرد، با ذكر جُزييات و آوردن مثال  ظريف با همان حرارتي كه نزد آنها رُل نماينده پُرنُفوذ سياست خارجي ج.ا را بازي
  روشن مي كند كه نقشي تشريفاتي دارد و در حقيقت پيك موتوري روسايش است و سفارشات آنها را چك ليست مي كند. 
از اين زاويه، پرده دري وزيرخارجه مُالها يك ضربه كاري به تئوري تقسيم ساختار رژيم حاكم بر ايران به دو جناح 

زده است؛ فرضيه اي كه پايه نظري سياست مُماشات و آسان گيري را تشكيل مي دهد و منافع  "ميانه رو"و  "تُندرو"
نزديكترين تاثير اين ضربه، محدود شدن فضاي مانُور رژيم ج.ا در تجاري و نفتي به دست آمده از آن را توجيه مي كند. 

  به دست مي آورد.  "ميانه روها"مُعامالت بين المللي است كه به طور عُمده توسُط 
 "فايل صوتي"به كُلي از پيش فرضهاي بده و بستان حذف نشود، اما در آينده  "ميانه رو –تُندرو "حتي اگر ايده سودآور 

اهرُم فشار جديدي در اختيار طرفهاي خارجي گذاشته كه با كمال ميل از آن براي باال بردن نرخ خود و افزايش هزينه 
ريشه دستپاچگي و شكايت باندهاي حُكومتي كه انتشار فايل صوتي مزبور را به گونه مُشترك و  مُالها سود خواهند جست.

ارزيابي مي كنند، در همين واقعيت نهُفته  "زمين گير كردن نظام"به مُذاكرات هسته اي وين و  "لطمه زدن"فراجناحي 
  است. 

كه يك جناح سياسي نيرومند به رهبري حزب  تكان زلزله ظريف گيت به ويژه در آمريكا محسوس خواهد بود؛ جايي
جمهوريخواه به تغيير خودنهاد رويكردها و سياستهاي رژيم ج.ا باور ندارد و خواهان سخت گرفتن به آن به جاي شرط 
بستن روي وقوع ُمعجزه در تهران است. اعترافات ديپلُمات شُماره يك مُالها در گُفتُگو و ُمعامله با غرب، موجب تقويت 

ع اين دسته در اُرگانهاي تصميم گيري شده و بده بستان را با رژيم حاكم در حاشيه نُقاط اصلي اختالف دُشوار كرده موض
است. نخُستين آثار اين تحوُل در درخواست شُماري از سناتورها و شخصيتهاي پُرنُفوذ جمهوريخواه براي استعفاي آقاي 

به تدريج دامنه آن به دولت آقاي بايدن و رويكرد آن به رژيم مُالها نيز  جان كري پديدار شده و مي توان انتظار داشت كه
  برسد. 

هر كس با هر انگيزه اي سُخنان محرمانه آقاي ظريف را مُنتشر كرده، اكنون او و هدفش زير سايه اين اقدام دفن شده اند. 
ختار ج.ا و دستگاه سياست خارجي اش آنچه كه درعوض به تمام خودنمايي مي كند، فرو ريختن دكوراسيوني است كه سا

  را قاب كرده است. 
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  بار ديگر َزهر بنيادگرايی بر پيکر و روان مردم عراق و افغانستان
 زينت ميرهاشمي

  ارديبهشت  ٢١فراسوي خبر ... سه شنبه 
يه در عراق طي كه از مخالفان سرسخت دخالتهاي رژيم واليت فق احمد حسن الغزاليو  ايهاب الوزنيترور دو فعال مدني؛ 

ساعت و موضع گيري جمهوري اسالمي در رابطه با جنايت بمبگذاري مدرسه دخترانه در كابل، واكنش گسترده و  ٢٤
  محكوميت برحق داشته است.

فوران خشم بر حق ش موجب منزل مقابلارديبهشت در كربال  ١٩، فعال مدني در بامداد يكشنبه  »ايهاب الوزني«ترور 
 هنگان حركتهاي اعتراضيسازماندفعاالن و كه از  اين كنشگر مدنيكربال شد. مردم در اعتراض به قتل  رشهروندان عراقي د

، نفرت خود را بيان كردند. بنا به پيشينه ايران گري رژيملدست به تظاهرات زده و با شعارهاي خود عليه اشغا ،بود
مردم ايادي رژيم را مسئول ترور اين فعال در عراق، عملياتهاي تروريستي گروههاي شيعي وابسته به رژيم واليت فقيه 

  و دادن شعار خشم خود را نشان دادند.كنسولگري جمهوري اسالمي در اين شهر  مدني دانسته و با آتش زدن بخشي از
ارديبهشت،   ٢٠بامداد روز دوشنبه ترور دوم بعد از آتش زدن دفتر كنسولگري جمهوري اسالمي در كربال صورت گرفت. 

و از مخالفان جمهوري اسالمي توسط موتورسواراني ناشناس مورد اصابت » الفرات«، خبرنگار شبكه »حمد حسن الغزاليا«
  وي در بيمارستان است. گلوله قرار گرفت. 

عليه فساد و  تن از طرفداران جنبش اعتراضي ٦٠٠حدود «تاكنون دويچه وله، اديبهشت  ٢٠ روز دوشنبه ساس گزارشابر 
از اكتبر  گلوله قرار گرفتند. بسياري از آنها هنگام شركت در تجمعات هدف شليك  اند. در عراق كشته شده نفوذ ايران

  ».اند اند و دهها نفر ديگر نيز ربوده شده فعال مدني نيز قرباني قتلهاي هدفمند شده ٣٠گذشته تاكنون حدود 
منجر به كشته  بمبي منفجر شد كهدر كابل  دخترانه مدرسهيك در جلوي ارديبهشت،  ١٩روز يكشنبه در رويدادي ديگر 

و روان  پيكرفاجعه اي است كه زخم مماشات با بنيادگرايي را بر . اين عمل زخمي شدتن  ١٥٥دانش آمور و  ٦٣شدن 
ايي تروريستي دقيقا از گروههاي واپسگر هايبيش از هر هنگام آشكار مي كند. اينگونه عملافغانستان و عراق و ايران مردم 

طالبان و داعش هر دو سرشان در يك آخور است. از اين دو بگذريم كه مخالف تحصيل و دانش دختران هستند بر مي آيد. 
  مردم ايران با اعمال طالباني و داعشي رژيم واليت فقيه آَشنايي دارند.   

ت افغانستان هم اين عمل را كار در حالي كه در افغانستان انگشتها به سوي گروه تروريستي طالبان نشانه رفته و دول 
طالبان دانسته است، موضع رژيم ايران به نفع طالبان است. از آنجا كه رژيم مناسبات تنگاتنگي با طالبان داشته و دارد، در 

  اين فاجعه رسم رفاقت با تروريستها را حفظ كرده است.
زخمي، داعش با چراغ سبز آمريكا  ١٥٥شهيد و  ٦٣«با تيتر درشت نوشته است شريعتمداري، بلندگوي خامنه اي كيهان 

اين تيتر شباهت دقيق به سوالي دارد كه دادخواهان كشته شدگان ». دانش آموزان افغان را به خاك و خون كشيد
مسافر آن  ١٧٦ كشته شدن موشك باران هواپيماي اوكراييني با چراغ سبز كي بود كه منجر بههواپيماي اوكراييني دارند. 

   ؟شد
نشست  نيمنتشر شده از ا يدئويافغانستان و و يها طبق گزارش رسانه«ارديبهشت يورو نيوز  ٢٠گزارش روز دوشنبه به 
بخش كابل ساكن هستند]  نيدر ا هزاره انيعيدر غرب كابل [اغلب ش يحمله به مراكز آموزش ندگانياز نما يبرخ

 جاديا ثموضوع باع نيگرفت. ا رانيا[رژيم]  يشت اتهام را سوانگ ندگانياز نما يكي نيب نيعنوان كردند اما در ا يكشنسل
 »تنش در مجلس افغانستان شد.

 

  
  راديو پيشگامکانال  تلگرام 

@radiopishgam 
https://telegram.me/radiopishgam 
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  مردم محروم فلسطين قرباني جنگ نتانياهو و خامنه اي
  مي زينت ميرهاش

 ارديبهشت ٢٦فراسوي خبر ... يكشنبه 
سركوب مردم فلسطين با موشك و خمپاره و تحميل آوارگي و بي خانماني به مردم غزه اقدامي ضد انساني و پايمال كردن 
كنوانسيون حقوق بشر و ميثاقهاي مربوط به آن است. همچنين شليك راكت به اسراييل و تحميل جنگ به مردم اين 

ضد بشري است و بنابرين اين جنگ ارتجاعي و كشتن مردم غير نظامي محكوم است. چشم انداز پايان  كشور نيز عملي
جنگهاي مداوم بين اسراييل و فلسطين و رسيدن مردم فلسطين به خواسته هاي برحق شان از طريق به رسميت شناختن 

و هم خامنه اي و مزدوران فلسطيني او با آن دو دولت و دو ملت ميسر است، امري كه هم نتانياهو و جنگ طلبان اسراييل 
خامنه اي از هر فرصتي براي دامن زدن به جنگي كه نتانياهو براي آن كمين گذاشته استفاده مي كند.  در ستيز هستند.

. به دنبال المقدس آغاز شد در شرق بيت »شيخ جراح«جنگ اخير به علت اعتراض به حق مردم فلسطين ساكن در محله 
انه هاي مردم در اين محله، فلسطينيها دست به اعتراض زدند كه منجر به زخمي شدن صدها تن از آنان شد. سه اشغال خ

روز پس از اين اعتراض برحق، حماس به نيابت از طرف خامنه اي چند حمله موشكي به اطراف بيت المقدس غربي را آغاز 
  مي خواست قدرت موشكي اش را به نمايش بگذارد.كرد. خامنه اي با اين جنگ افروزي در اتحاد با نتانياهو 

آنچه كه اين روزها بر مردم فلسطين مي گذرد، فقط جنگ بين حماس و اسرائيل نيست. دولت نژاد پرست اسراييل و 
حاميان جهاني آن از يك طرف و جريان بنيادگراي حماس و رژيم واليت فقيه از طرف ديگر عليه صلح و همزيستي به 

زنند. از اين جهت مردم فبسطين و ايران از اين جنگ ضد انساني و از اشغالگري اسراييل و از جنگ دامن مي 
  ماجراجوييهاي خامنه اي و مزدورانش بيشترين زيان را مي بينند.

رژيم واليت فقيه با  دخالتها و سياستهاي ماجراجويانه در مساله فلسطين در ابعاد كالن و حمايت تمام قد از گروههاي 
يستي حماس، حزب اهللا لبنان و جهاد اسالمي نه تنها هيچ كمكي به مردم فلسطين در اين جنگ نمي كند بلكه هزينه ترور

دهه عمر خود هيچ فايده اي  ٤جمهوري اسالمي در هاي كالني را به مردم و كشور ايران تحميل مي كند. بدون ترديد 
  ريه و بمن و عراق نداشته است. براي مردم فلسطين نداشته است همانطور كه براي مردم سو

توجه به چند نمونه از تهديدهاي جنگ طلبانه سران رژيم عليه اسرائيل به بهانه روز قدس مساله دامن زدن به بحران 
اولين «گفت ارديبهشت  ١٥حسين سالمي روز  ،سركرده سپاه پاسداران، پاسداراسراييل را نشان مي دهد.  –فلسطين 

  . شدحرف زده » سيستم امنيتي اسرائيل» «شكنندگي و آسيب پذريري«از او » ضربه باشدضربه مي تواند آخرين 
براي  رژيمتوانايي  مدعيقدس،  سپاه تررويستيعلي شيرازي نماينده خامنه اي در قرارگاه ثاراهللا و نماينده پيشين او در 

ساعت خيلي گذشته و رژيم هنوز  ٢٤سطين از . البته ماجراي بمباران مردم فلشد» ساعت ٢٤در كمتر از «نابودي اسرائيل 
به نظر مي آيد حماس مي خواسته برد موشكهاي اهدايي رژيم را امتحان كند. چون  .نابود كنداين كشور را نتوانتسه 

» فروپاشي زير گنبد آهنين«ارديبهشت خود از  ٢٥روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران در تيتر بزرگ خود در روز شنبه 
گيري نيرويي به نام  ذاري روز قدس به معناي بسيج اسالم و شكلگنمي دانستند نام«: علي شيرازي گفت داده است.خبر 

 »اردن و مردم غزه را با اسلحه پُر كرد. سپاه قدس است كه قاسم سليماني دست مردم كرانه باختري رود
اهللا، فاطميون، زينبيون و  حزب«هاي شبه نظامي و تشكيل گروه» بسيج جهاني اسالم«نماينده خامنه اي  بر شكل گيري 

ما امروز توانايي موشكي مان به حدي است كه مي توانيم خاك «: تاكيد كرده و گفت »قدرت ايران اسالمي«با » انصاراهللا
ه است و اسرائيل را هدف قرار دهيم و ما توانايي نابودي اين رژيم را داريم. قدرت نظام اسالمي به مراتب بيشتر از گذشت

  شت)ارديبه ١٧ ،همشهري انالين( .»امروز مردم غزه و حزب اهللا قادرند كه با موشكهاي خود اسرائيل را به لرزه درآورند
در حقيقت براي حفظ امنيت خود و سركوب مردم در داخل  پاك كردن اسرائيل از نقشه جهانهدف تبليغاتي رژيم يعني 

. برآمد حركتهاي ه استكومت اسرائيل و به خصوص جنگ طلبان آن تمام شدح سودبه ايران است و اين سياست تاكنون 
رژيم در رابطه با مردم فلسطين تقويت راست ترين قطب جهاني مدافع جناح افراطي حكومت اسرائيل شده است. حتا 

 .دستمي كه بر مردم فلسطين روا مي شود در پوشش يهودي ستيزي كمرنگ شده و گاه به فراموشي سپرده مي شو
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  پهپادهاي حماس روي ميز مُذاكرات وين
   منصور امان

 ارديبهشت ٣٠فراسوي خبر... پنجشنبه 
در حالي كه جنگ ساالران حماس، با يك ژست ديپلُماتيك و از طريق ارسال نامه هايي به سران چند كشور عرب و 

همزمان با پُشتيباني حاميان مالي و  همچنين ايران و تُركيه، وانمود مي كنند كه خواهان آتش بس و توقُف جنگ هستند،
نظامي خود در تهران در حال آن هستند كه جنگ كنوني را وارد مرحله خطرناك تري كرده و به آن ابعاد گُسترده تري 

    ببخشند. 
دو گُروه حماس و جهاد اسالمي با شليك پهپادهاي انتحاري، فاكتور جديدي را وارد كشمكش نظامي ويرانگر با اسراييل 

رده اند كه در درجه اول از نظر سياسي، بُعد تازه اي به بُحران موجود مي دهد. بُنيادگرايان فلسطيني اين پهپادها را ك
مي نامند تا حتي به لحاظ شكلي هم جاي ترديد بجا نگذارند كه محصول كجاست و چه كسي در دامان شان  "شهاب"

  گذاشته. 
ار در يمن رونمايي كرد؛ جايي كه از نزديك به هفت سال پيش به گونه رسمي رژيم ج.ا از پهپادهاي ياد شده نخُستين ب

يك جنگ نيابتي خونبار را عليه عربستان و امارات مُتحده عربي پيش مي برد. رژيم مُالها ابتدا با ُصدور و مونتاژ اين سالح 

ات كشاند و زيربناي درگيريهاي گُسترده تر و سپس با راه اندازي مراكز توليد آن، دامنه جنگ در يمن را به عربستان و امار
  را فراهم آورد. 

اينك چنين مي نمايد كه پروسه مُخرب ياد شده در يمن، در غزه نيز به جريان افتاده است. حاكمان غزه اسراييل را تهديد 
سانه هاي ج.ا از نخُستين به حمله با پهپاد انتحاري به كارخانه هاي شيميايي، فرودگاه ها و مخازن نفت و گاز كرده اند و ر

را  "شهاب"حمالت از اين نوع خبر داده اند. حماس و جهاد اسالمي بدون پرده پوشي و با خبررساني تصويري و رسانه اي، 
به محور تبليغات و عمليات جنگي خود بدل ساخته اند؛ اقدامي كه بي درنگ نقش و مُداخله ج.ا را در جنگ برجسته مي 

  كند. 
ته شدگي اين جنگ افزار و از اين راه، پيامدهاي پيش بيني پذير كاربُرد آن براي پدرخوانده اش، جاي پيشينه و شناخ

ترديد به جا نمي گذارد كه مانُور تبليغاتي و به كارگيري عملياتي پهپادها بدون چراغ سبز ج.ا صورت نگرفته است. در 
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كه با مقاصد سياسي حامي مالي و نظامي آنها در تناسُب خودنمايي حماس و جهاد اسالمي عمد آگاهانه اي ديده مي شود 
  مُستقيم قرار دارد. 

حاكمان ايران اما به نمايشهاي جيره خواران شان اكتفا نكرده اند و خود نيز فعاالنه به پديدار شدن در اين صحنه و نمايش 
به ميدان، روشن ترين  "نيروي قُدس"خويش همت ورزيده اند. گُسيل سركرده واحد تروريستي سپاه پاسداران موسوم به 

عالمتي بود كه آنها مي توانستند پيرامون مُداخله در جنگ غزه ارسال كنند. واحد ياد شده مسوول تجهيز نظامي، كُمك 
مالي و فني، پُشتيباني عملياتي و هدايت جنگي گروه هاي دست نشانده ج.ا در عراق، لُبنان، يمن و نيز غزه است و از سوي 

  جاي گرفته.  "گروه هاي تروريستي"در ليست سياه  آمريكا
با علني كردن تماس سركرده اين واحد، پاسدار قاآني، با دو رهبر حماس و جهاد اسالمي، آقايان اسماعيل هنيه و  "نظام"

 "نيروي قدس"زياد النخاله، به گونه رسمي به طرفهاي خارجي اش پيام مي داد كه صحنه گردان جنگ غزه، در ايران 
عملكرد بي نظير و "است. پاسدار قاآني در اين تماس كه در رسانه هاي حُكومتي با آب و تاب بازتاب يافت، با تمجيد از 

، رابطه رژيم مُالها و بازوي مداخله گري خارجي آن با "حمايت از مُقاومت فلسطين"و تاكيد بر  "موفقيت آميز مُقاومت
  جنگ كنوني را برجسته ساخت. 

فقيه با ژرفش تنش نظامي بين دو طرف در غزه و اسراييل و نمايش مُشاركت خود در آن، هدف سياسي رژيم واليت 
در وين بر سر  "نظام"مُعيني را تعقيب مي كند كه بي واسطه با يك بُحران خارجي ديگر آن گره خورده است. در حاليكه 

ا كارت جنگ نيابتي در غزه را براي دستيابي به يك عقب نشيني و خسارت كمتر با آمريكا و اُروپا چانه مي زند، بازي ب
به آزمايش گذاشته. در اين رابطه آنچه كه اهميت كليدي دارد، شكست يا پيروزي بُنيادگرايان فلسطيني يا  "مُعامله بهتر"

د موجب اين ويراني و تلفات غيرنظاميان دو طرف نيست، بلكه به رُخ كشيدن امكانات و تواناييهاي نظامي است كه مي توان
  شرايط شود. 

مُخاطب آقاي خامنه اي و بازوي مُداخله خارجي وي كشورهاي عربي همسايه، آمريكا و اُروپا است. او سوار روي دوش 
حماس و جهاد اسالمي، به طرفهاي خطابش نسبت به ظرفيت ايجاد آشوب، برانگيختن و دامن زدن به كشمكشهاي نظامي 

گ هُشدار مي دهد تا قيمت خويش را در بازار چانه زني بر سر آينده سياستهاي هسته محدود و حتي افروختن شُعله جن
  اي، موشكي، منطقه اي و تروريستي اش باال ببرد.

مُحاسبات حاكمان كشور بيش از يك قُمار با نتيجه نامعلوم نيست كه در بدترين سناريوي احتمالي حتي مي تواند به 
د يا تحريكات آن از سوي اسراييل و مُتحدانش به مُداخله مُستقيم جنگي تعبير شود. افزايش فشار در مُذاكرات بيانجام

    . كند مي سرريز را آب كه باشد اي قطره تواند مي "قُدس سپاه"پهپادهاي 
*** 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 84

  حبيب برادران خسرو شاهيرفيق ، يادواره شهيدان فدايي
 گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي

 
در  ١٣٢٢سال در اهللا برادران خسرو شاهي حبيب رفيق 

پس از . به دنيا آمد معروفخانواده اي در شهر تبريز و 
در رشته  دانشكده فني دانشگاه تهرانوارد دبيرستان 

در دانشگاه و فعاليتهاي  مهندسي مكانيك شد.
رفيق زنده ياد  گرفت.دانشجويي با سازمان آشنا و ارتباط 

هزار نفري  ستاديوم صدپروژه تاسيسات ا مجري حبيب
  بود. 

بازجويان ساواك  .شود دستگير مي ١٣٥٣فروردين  در او
قرار  شقرارهاياو را تحت شكنجه هاي زياد براي گفتن 

. با رفيق حميد اشرف در ارتباط بودعضو علني سازمان و حبيب مي دهند. رفيق 
را به ساوه ساختگي در جاده  يقرار ،ندهد لوبراي انكه قرار حميد اشرف را او 

غفلت بازجويان مي گويد. او كه شكنجه گران را اغفال كرده بود، بر سر قرار از 
پرت مي كند. رفيق حبيب به خود را زير يك كاميون استفاده كرده و ن امامور

ارديبهشت  ٩شدت آسيب مي بيند و سرانجام زير شكنجه هاي وحشيانه در تاريخ 
  به شهادت مي رسد. ١٣٥٣

  
  در خرداد ماه  شهداي فدايي

  
اميرپرويز پويان ـ اسكندر صادقي نژاد  - رفقا: حسن نيك داودي 

معصومي ـ رحمت اهللا پيرو نذيري ـ بهروز دهقاني ـ حسن 
حبيب برادران خسروشاهي ـ  -همداني ـ علي رضا شهاب رضوي
مينا طالب زاده شوشتري ـ   - خسرو تره گل ـ حسين سالحي

حسين موسي دوست دموچالي ـ  عليرضا رحيمي علي آبادي ـ
سليمان پيوسته حاجي محله ـ سعيد  - رفعت معماران بناب 

سلطان پور ـ ماريا كاظمي ـ نعمت با مشخور ـ سعيد  -معيني 
منصور فرساد ـ مهدي پهلوان ـ محمدرضا  - اسماعيل هاديان 

باباعلي ـ سعيد مير ميرشكاري ـ ولي سوسني ـ محمديان 
فرزانه حاجي  - توفيق رجب پور - اقبال اصالني - جليلي و جواد باقري (مهرداد)شاپور  -ش آذريون منوچهر ويسي ـ مهنو

 -  محمود مستعان -  شاهپور جليلي كمندشهر -  محمد رضا علي مندي- ماريا كاظمي -  رمضان علي دلسوز مقدم -  نظر
تاكنون در مبارزه مسلحانه با  ٤٩طي سالهاي  محمد رضا فرجامي و ... -  مهرداد نبيعي -  جهانگير (بهمن) طالبي بيگلو

 دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند. مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي 
 

  نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم
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