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 نه پيروزی که پيزوريست!» آقا«خروجی مهندسی 
  مهدي سامع

خرداد بدون حضور اكثريت قاطع مردم با فضاحتي بي نظير به پايان  ٢٨سرانجام شُعبده موسوم به انتخابات در روز جمعه 
يك قاتل بر تابلو نمايش ثبت شد. شهروندان تصميم گرفته بودند كه در خانه ها رسيد و با دُود و دَم بي بو و خاصيت، نام 

بمانند و بازيهاي ابلهانه كارگزاران نظام را به سخره بگيرند و خبر كُنش پرقدرت خود را از رسانه هاي تصويري غيرحكومتي 
ي از حماسه دَم مي زدند، جامعه شگرف دريافت كنند. هنگامي كه رسانه هاي حكومتي در حوزه هاي سوت و كور با رياكار

را به ثبت مي رساندند. پُتك تحريم چنان سهمگين بود كه مجريان نمايش در » تحريم«ترين كُنش سياسي خود به نام 
اقدامي بي سابقه با ساعتها تاخير تابلوي ورشكستگي 
خود را روشن كردند و همگان ديدند و شنيدند كه 

با وجود رقم سازيها  حكومت و در راس آن خامنه اي
و دروغگوييهاي هميشگي مجبور شد اعتراف كند كه 

درصد صاحبان حق راي در اين نمايش  ٥٠بيش از 
درصد آنان به فرد منصوب شده  ٧٠شركت نكرده و 

نه گفته و آراي باطله مرتبه » مقام معظم«از جانب 
دوم را پيدا كرده و از همه چشمگير تر بي محلي 

ه برگزيده اصالح طلبان حكومتي درصد ب ٩٠بيش از 
شده و چند برابر شده حكومت است و ارقام  علبود. اين ارقام كه در چند سطر باال آمده، بر اساس آمار تنظيم شده، جَ

  واقعي بسي بيشتر از آن است. 
  

  نيروي اصلي تحريم
اصلي آن كه تهيدستان و فرودستان شهر و روستا بودند با خبر بود و  خامنه اي به خوبي از گسترش موج تحريم و نيروي

خرداد آن را نه چندان با لُكنَت زبان بيان كرد. اما اكثريت اصالح طلبان حكومتي و اعضاي تازه  ١٤در سخنراني روز جمعه 
سينيه ارشاد و جماران سرگردان پي دو حُ» كالب هاوس«به دوران رسيده باند كارگزاران، در تالشي بيهوده سوار بر مَركب 

بودند و نمي دانستند و يا نمي خواستند بدانند كه در اعماق جامعه چه مي گذرد. آنها نه فقط به بيانيه هاي هزاران تن از 
نخبگان سياسي اجتماعي توجه نداشتند، نه فقط گوش خود را براي شنيدن شعارهاي كف خيابان بسته بودند، نه فقط به 

اي صوتي و تصويري خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي توجه نمي كردند، بلكه به بيانيه ميرحسين موسوي وَزن پيامه
بن سلمان، نتان «در همسويي با » گروههاي خارج از كشور«هم كم محلي كردند و به دروغ اعالم مي كردند كه برخي از 

كالب هاوس جوالن مي دادند، با كَم خردي شگفت انگيزي مدافع تحريم هستند. آنها در روزهايي كه در » ياهو و ترامپ
خود را فريب مي دادند و البته جامعه را تحقير مي كردند. آنها كه حقيرانه وارد بازي به خوبي مهندسي شده، بودند نمي 

  نقش نمايشي آنها را در اولين فرصت برمال مي كند و چنين نيز كرد.» آقا«وردست » گُماشته«دانستند كه 
خرداد خود  ١٤ما خامنه اي به خوبي مي دانست كه چه نيروهايي در مقابل او جبهه گرفته اند. او در سخنراني روز جمعه ا

قد نظام گفت: نَخالف و مُ و بي اهميت جلوه دادن نيروهاي سياسي مُ» پيشرفت نظام«با رديف كردن مشتي دروغ در مورد 
خاطر اين فشارها مردد كنيم، به  دانيم و همه آنرا لمس ميو همه مي  خاطر فشارهاي معيشتي كه وجود دارد برخي به«

هاي مختلف به يك كسي با شوق  گويند ما در دورههستند كه آيا در انتخابات شركت بكنند يا نكنند. يا بعضيها مثال مي 
». ركت نكنيم در انتخابات.رأي داديم بعد منجر شد به دلخوري در آخر دوره دلخور شديم پس بنابراين خوب است كه ش

از بس دروغ «خامنه اي در اين دو جمله آدرس دقيق نيروي بزرگي كه عزم به تحريم داشت را اعالم كرد. او از عمق شعار 
با خبر شده بود و مي دانست كه تهيدستان و فرودستان وارد بازي به دقت مهندسي شده او » شنيديم، ديگه راي نمي ديم

مي كند، در صدد برآمد كه در جبهه » لَمس«مين با اين كلمه كه گويا او هم فشارهاي معيشتي را نمي شوند و براي ه



 3

تحريم تزلزل و شكاف ايجاد كند. اما نيروهاي كار همراه با گروههاي سياسي مخالف و هزاران فعال اجتماعي بر سياست 
و مهندسي چند ساله آقا تا جايي كه به تحريم بر  تحريم ايستادگي كردند و پيروز شدند و تدبير آقا را نقش برآب كردند

  مي گردد، نه پيروز كه مُهر پيزوري بودن بر آن خورد.
حرف علم الهدي، امام جمعه مشهد و نماينده ولي فقيه در خراسان همين را تاييد مي كند. او در روضه خواني پُرسوز و 

نتخابات نيامدند اين يك رفراندوم ضد نظام هست كه ديگه اگر مردم در اين ا«خرداد گفت:  ٢١گداز خود در روز جمعه 
تلويزيون (» مردم از اين نظام برگشتند. ... اين نظام عمر خودش را كرد تمام شد و ديگه مردم اين نظام را قبول ندارند.

  آستان رضوي)
  

  »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«

  

 ابوالقاسم طاهرپرور هم رفت قيرف
  
ابوالقاسم طاهرپرور در شهر  قياندوه و تاثر فراوان، بعد ازظهر امروز رف با

 ١٣٢٠ابوالقاسم طاهرپرور متولد سال  اديدرگذشت. زنده  جانياله
بود كه در  جانيشهر اله يجوانان شورش نياز اول يكيو  يديخورش

را  اهكليس زيكه رستاخ يبه گروه جنگل، گروه ١٣٤٦آواخر سال 
بود، به  دهيها را دحفاظت از مراتع و جنگل ي. او دورهوستيپ د،يآفر

 ديغفور حسن پور، خوزستان را به عنوان محل كار برگز قيرف يهيتوص
از  نيفلسطارتباطات با انقالب  ليدر تسه يو از آن پس او نقش مهم

 يو محمد صفار يفراهان يياكبر صفا يمرز عراق داشت و رفقا عل قيطر
 ازياسلحه مورد ن هيته يبرا قيرف نيامكانات ا ازبار  نيچند يانيآشت

 ريدستگ ١٣٤٩ابوالقاسم طاهرپرور در بهمن  قيگروه استفاده كردند. رف
از چهل و هشت ساعت  شيشكنجه ها، منجمله ب نيدتريشد ريو ز
در ساواك خوزستان قرار گرفت.  »يدستبند قپان«اوم شكنجه با مد
شاه به حبس ابد محكوم شد و  ينظام يهاداگاهيطاهرپرور در ب قيرف

از زندان آزاد شد و مورد استقبال پرشكوه  ٥٧انقالب بهمن  يدر آستانه
 قرار گرفت. جانيدر اله ژهيو به و النيدر استان گ

شناخته » مَشد ابول«به  ياسيس انيندانز انيطاهرپرور كه در م قيرف
 ييصادق، بر سر موضع، مهربان و بدون تظاهر و خودنما يانسان شد،يم

 بود. 

به به خانواده و  نيريو دوست د قيرف نيفقدان دردمند ا ران،يخلق ا ييفدا يكهايدر سازمان چر ميطرف خودم و رفقا از
 .ميگو يم تيتسل خواهانيو به تمام آزاد جانيهشهر ال ژهيبه و الن،يبستگان او، به مردم خطه گ

 ٢٠٢١ ژوئن ٢ – ١٤٠٠خرداد ١٢ چهارشنبه /سامع يمهد
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  عليه جبهه تحريم "اصالح طلبان"جنگ رواني ناكام 
 منصور امان

 
موج تحريم نمايش انتخابات رياست جمهوري مُالها سراسر كشور را درنورديد و رژيم واليت فقيه را در برابر يك جبهه 

تحد و گُسترده توده اي قرار داد كه از اشكال مُعيني از سازماندهي نيز برخوردار است. براي نخُستين بار در تاريخ رژيم مُ
واليت فقيه، تحريم انتخابات آن به يك جُنبش عُمومي تبديل گرديد كه از دل خيزشهاي اعتراضي، اعتصابات و اعتراضات 

ب مضمون جهتگيري اش سرنگوني طلبي و شكل مبارزه اش راديكال است. شهري و روستايي بيرون مي آيد و بدين سب
ناگفته پيداست آنچه كه در اين كشاكش از هر دوسو تعيين تكليف شد، پُست رياست جمهوري نيست، بلكه ساختاري 

بيرون از است كه اين نهاد در دل آن جا گرفته. با توجه به اين صف آرايي، شگفت آور نخواهد بود اگر نيروهايي كه 
مُناسبات موجود آينده اي نه از نظر سياسي و نه از نظر اقتصادي براي خود مي بينند، با هر ميزان از انتقاد يا مُخالفت با 

  پروژه يكدست سازي باند حاكم، در انتها در جنگ بقا در كنار رُقباي خود و در برابر جامعه آرايش بگيرند. 
  

  انتقاد
د شده از انتخابات رُسواي كُنوني را از نقد جبهه مردُم مُتمايز مي كند، صورت مساله اي است كه آنچه كه انتقاد نيروهاي يا

براي آن مي چينند. از نگاه آنها مُشكل، دستكاري باند حاكم در سازوكارها است، در حاليكه از نگاه جامعه مُشكل، 
همين سبب از محدوده تنظيمات دستگاه قدرت ساختارها است. بديهي ست كه نقد اينان از جراحي شوراي نگهبان به 

را به پرچم نقد  "جمهوريت"از  "نظام"فراتر نمي رود، در همان حال كه از ساختارها دفاع مي كنند و تعريف ساختگي 
  خود از بدعهدي رُقباي شان بدل مي سازند. 

، عوامفريبانه ترين و همزمان بي مايه در ميان انتقادهاي درون حُكومتي كه به پروژه يكدست سازي قُدرت ابراز مي شود
است. گفته مي شود باند حاكم در پي حذف نهادهاي انتخابي و بي موضوع  "حذف جُمهوريت نظام"ترين آنها، شكوه از 

جُمهور "كردن راي مردُم است. باندها و دسته بنديهاي جراحي شده آنگونه جلوه مي دهند كه گويا تا پيش از اين راي 
ختار كنوني به رسميت شناخته مي شده و در تعيين سياستها و مُجريان آن نقش تعيين كننده داشته است. در سا "مردم

مي  "جُمهوري"باندهاي مغلوب، جامعه را به دفاع از اين تصوير ساختگي فرا خوانده و از فردايي هولناك بدون پيشوند 
از كنار اين واقعيت مي گذرند كه نامزد آنان و برنده  ،"جمهوريت نظام"هراسانند. آنها هنگام حماسه سرايي در باره 

  سال است كه در حصر خانگي بسر مي برد. ١١انتخابات رياست جمهوري نزديك به 
 "بازگشت"را مثال مي زنند و نسبت به  "٦٠دهه "، "اقتدارگرايانه"و  "تك حزبي"اينان براي به تصوير كشيدن مُناسبات 

و  "نظام"بودن  "مردُمساالر"اين در حالي است كه همانها در مُناسبتهاي ديگر براي اثبات  به اين دوره هُشدار مي دهند.
  نام مي برند.  "دوران طاليي"در آن، همين دوره را شاهد مي گيرند و از آن به عُنوان  "حاكم بودن قانون"

تاكُنون، در تمامي دوره هاي  ١٣٨٨را از جُمله كساني گرفته اند كه از سال  "راي"از سوي ديگر، عزاي سر بُريده ي 
پيگرد "، "رد صالحيتها"، "تقلُب"، "مُهندسي انتخابات"تشريفات راي گيري مجلس و رياست جمهوري به تناوب از 

و ساير مواردي كه هريك به تنهايي براي زير سووال بردن مشروعيت انتخابات كفايت مي  "جلوگيري از تبليغ"، "نامزدها
حذف "در تمام طول اين دوره نگران  "اصالح طلب"ي "خوديها"كايت مي كنند. با اين حال كند، مي نالند و ش

نبودند، چون قُدرت حقيقي براساس مصالح خويش آنها را به بازي مي گرفت. چند كُرسي تزييني در مجلس  "جُمهوريت
در اين باره باقي نمي  "الح طلبانهاص"كه با امكان برخورداري از رانتهاي دولتي همراه بود، جايي براي بروز دلشوره 

باند حاكم را گرم كرده اند و كوشيده اند در هر دوره سُموم بازي  "تنور انتخابات"گذاشت. آنها برپايه اين منافع، فعاالنه 
را به جامعه تزريق كرده و آن را به سطح سياهي لشكر آرزوها و جاه طلبيهاي آقاي خامنه اي به زير  "بدتر"و  "بد"



 5

دربار خامنه اي، حُضور نامزد آنها در نمايش انتخابات اخير را  ييمعاون اجرا ان،يحقان ديوحند. بيهوده نيست كه آقاي بكش
  جلوه دادن اين صحنه سازي خدمت شاياني رسانده است.  "واقعي"توصيف كرد كه به  "امداد الهي"

اين هم بيشتر بود. اينان حتي هنگامي كه در خيز اول از  "جمهوريت"فاصله جناح ميانه حُكومت از تريبون دلواپسي براي 
تركش خوردند، اما در دايره قُدرت باقي ماندند و پس از شكست رُسوايي بار  ١٣٨٤باند رقيب براي يكدست سازي در سال 

وره شراكت اين پروژه، به مقام كارگُزار باند حاكم در عقب نشيني هسته اي ارتقاء درجه يافتند. بديهي است كه در طول د
برخوردار بودند و از اين نمايش تك نفره نه تنها دلخسته و پژمُرده  "جمهوريت"در قُدرت و ثروت، كم يا زياد، آنها نيز از 

  نمي شدند، بلكه لذت وافري مي بردند. 
  

  رويكرد مستقل 
ي به آن نيست، بلكه به كاركرد اين ادعا اما فقط موضعگيري در برابر جراحي خويش و سازمان دادن نظري و تشكيالت

مُوازات آن كوششي است براي جلوگيري از سازماندهي نظري و تشكيالتي خيل بي قُدرتان و بي حُقوقها كه به بازي تاج و 
تخت حاكمان راه ندارند و اينك به گونه تهديد آميزي جبهه اي سراسري عليه آن تشكيل داده اند. وانمود مي شود كه در 

گوهر ارزشمندي وجود دارد كه به هر قيمت بايد آن را حفظ كرد و زير پرچم آن جمع شد؛ حالل  "آقايان"جيفه نظم 
قهر با "مُشكالتي هست كه اگر نه ديروز يا امروز، ولي به حتم فردا يا شايد پس فردا گره از كار جامعه خواهد گشود. پس 

به سوي آينده اصالح شده حركت كرد، در باغ  "جمهوريت"راه حل نيست، به جاي بيراهه تحريم بايد روي ريل  "صندوق
  سبز را نشانه گرفت و به طرف باغ رضوان روان گرديد. 

، رويكرد مُستقل جامعه و پس زدن راه حلهاي درون سيستمي است. اينان به خوبي مي "اعتدال"و  "اصالحات"كابوس 
رفتن در چاره جوييهاي اكثريت مردُم به جا نمي دانند كه عملكرد و كارنامه شان جاي خوش بيني زيادي نسبت به قرار گ

گذارد. درك مادي كه توده را به سوي پروراندن گُزينه هاي خود رهنمون گرديده، نمايندگان نظم موجود را با هر پسوند و 
فا مي نقش خر دجال را براي باندهاي مغلوب حُكومتي اي "جمهوريت"پيشوند از اين دايره بيرون رانده. در اين چارچوب، 

كند كه وظيفه كشاندن مردُم به زمين بازي خود را دارد تا در همان حال كه آنها را از رويكرد خودفرمان و سرنگوني طلبانه 
  باز دارد، همزمان به عنوان اهرُم فشار براي به هراس افكندن باند غالب و اخاذي سهم از آن استفاده كند. 

روژه دانسته شود، بخش عملي آن اپوزيسيون نمايي و ظاهر شدن در قالب بخش نظري اين پ "جُمهوريت"اگر ارجاع به 
مُنتقد وضع موجود است. گزافه گوييهاي آقاي همتي در مُناظره تلويزيوني تصادُفي نيست، همانگونه كه درگيري كالمي 

انتقادات و حمله ها كاركرد  في البداهه و از سر اتفاق نبود. اين ٩٦و  ٩٢آقاي روحاني با نامزدهاي باند غالب در سالهاي 
نردباني را دارد كه بايد آنها را از ديوار اعتراضات و نارضايتي جامعه باال ببرد و بر بام آن بنشاند. هر دوي آنها به اين 
انتقادات به چشم توري براي صيد جامعه، مُردد ساختن و از همه مُهمتر، مُنحرف كردن ذهن آن از ريشه مُشكالتش و 

  نش به سطح اين يا آن جناح يا فرد مي نگرند. تنزُل داد
مُضحك اينجاست كه در اين ميان تاكتيك مزبور از سوي باند حاكم هم به گونه سخاوتمندانه اي عليه باند رقيب به كار 

د به فغان آم "بي اخالقي"گرفته مي شود و در جريان مُناظرات تلويزيوني آش آن چندان شور شد كه آقاي روحاني از اين 
و خشمگينانه اعضاي دولتش را موظف به پاسُخگويي كرد. انتقاد وي از عوامفريبي نامزدها در حقيقت انتقاد از ترفندي 
است كه خود بكار برد، ابتذال كالمي و معنايي مناظره ها و توليد هيجان كاذب با پرده دري شخصي از سوي همريشان 

شكل و مضمون بر صحنه نمايش انتخابات ج.ا حاكم بود، با اين تفاوت  رقيب، همان متُدي است كه در دوره قبل با همين
توصيف  "شُجاعت"كه مُنتقدان امروزي، نقش آفرينان ديروزي بودند و نه تنها با ابتذال آن مُشكلي نداشتند، بلكه آن را 

  مي كردند.
پندارد كه از يكسو قادر است مُطالبات و بُرد مي  –اين طيف پديدار شدن در نقش سُخنگو و همراه مردُم را يك بازي بُرد 

نارضايتي اجتماعي را به كانال حُكومتي هدايت كند و از سوي ديگر، به آن اهُرمي براي چانه زني با باند غالب بدهد. از اين 
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زاويه وعده ها و سوگندهاي باندهاي مغلوب فقط يك عوامفريبي سطحي نيست، بلكه برنامه اي سياسي و مُحاسبه شده 
  ست كه شيشه عُمر اين جريانها بوده و هست و دستكم براي دو دهه حُضور آنها در دستگاه قُدرت را تضمين كرده است.ا

  
  هم چوب و هم پياز

 "اصالح طلب"پاسُخ جامعه به اين تناقُضات و دغلكاري آشكار، سياه بر سفيد در نتيجه ي انتخابات حك شد. نامزد باند 
ك، پاسدار مُحسن رضايي، هم آراي كمتري به دست آورد. كسب اين رُتبه ي خجالت آور حتي از دلقك دائمي اين سير

اين طيف (آقاي همتي) به گرد پاي كسي نرسيده كه  "جُمهوريت"وقتي با معنا تر مي شود كه در نظر گرفته شود مُنجي 
  ه اسباب تفريح همگاني ست. يش جدي گرفته نمي شود و در جامع"اُصولگرا"كانديداتوري او حتي از جانب همريشان 

همه سرمايه سياسي خود را خرج انتخابات رياست جمهوري كردند و به هر ترفندي براي ترساندن جامعه  "اصالح طلبان"
دادند و كمي بعدتر اين هيوال را  "حُكومت نظاميان"پناه مُعرفي كردن خود مُتوسل شدند. روزي هراسناك خبر از -و مردُم

نماز وحشت خواندند. اما جامعه نشان داد كه اين  "حذف جُمهوريت"رده و اين بار با ژست نگران در باب به كُلي از ياد ب
جنگ رواني در آن بي تاثير است، تبليغات و جست و خيز صاحبانش راهي به ذهنيت و داوري او ندارد؛ راه خود را مي رود 

  او دريافت نخواهند كرد.  و اين حواشي چيزي جُز يك پاسُخ دندان شكن و تحقيرآميز از
جنتي خود را به نمايش  -افتضاح دوره اي اش و اعالم شركت در بازي خامنه اي  "تكرار"افالس سياسي اين جريان كه در 

گذاشت، بُحران برنامه اي آن را به شكاف و فروپاشي تشكيالتي فراز داد. با اعالم نتايج معركه انتخاباتي آشكار گرديد كه 
هم چوب را خورده اند و هم پياز را: از يكسو از جانب جامعه به گونه قطعي طرد شده اند و از جانب ديگر،  "ناصالح طلبا"

از سهام قُدرت و ثروت نيز بي نصيب مانده اند. اين بيالن كه با يك ورشكستگي همه جانبه برابري مي كند، نزاع داخلي 
يط سختي روبرو خواهد ساخت. آقايان خاتمي، نبوي، مرعشي، باند مزبور را تشديد كرده و سركردگان آن را با شرا

و اگر  "زير خيمه نظام"نشان داده اند كه ميهن سياسي آنها  -نه فقط در اين دوره از انتخابات  -كرباسچي و جُز آنها 
براين نقد و خيابان نيست، بنا "خيمه"توفيق دست نداد، پُشت درب آن است. از آنجا كه هيچ نُقطه واسط ديگري بين 

  ، نه باور پذير و نه چاره ساز است. "نظام"حُكومتي و نمايندگان آن بدون قرار گرفتن در جبهه روبروي  "اصالحات"
  

  برآمد
اجتماعي امروز با رقابت و  –نمايش انتخابات رياست جمهوري به روشن ترين صورت مُمكن نشان داد كه صحنه سياسي 

تمايز نمي شود؛ قُطب بندي واقعي بيرون از اين معركه شكل گرفته است و در هيات دسته بنديهاي درون ساختار قُدرت مُ
با همه دسته بنديها و  "نظام"مُطالبات و خواسته هاي دموكراتيك گُسترده ترين بخشهاي جامعه در يكسو و مُقاومت 

نتخاباتي رژيم ج.ا گرفت و كراهت گرايشهاي داخلي اش در برابر آن مادي گرديده. نيروي همبسته تحريم، رمق از نمايش ا
 "نظام"، پروژه ويرانگر يكدست سازي را به "پايين"و  "باال"معمول آن را دوچندان آشكار ساخت. فشار قُطب بندي بين 

  تحميل و تابوت مشاطه گرانش را ميخ كوبي كرد. 
به اُفق جمع كردن بساط همگي آنها جامعه به معركه رُسواي آقاي خامنه اي و مُشتريانش پُشت كرد تا يك گام بُزُرگ 

  نزديكتر شود.
  
  

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

  زينت ميرهاشمي 
  

تخابات، در حالي كه پاي آيت اهللا اعدام هنوز به در ميان هياهوي تبريك گفتنها در قبيله خوديها براي موفقيت مهندسي ان
پاستور نرسيده، اعتراضها و اعتصابهاي نيروهاي كار، در قامتي بلند تر قدرت و عظمت خود را به نمايش گذاشت. طلب 

  مطالبه در كف خيابان، همان جايي كه براي كارگران پيروزي به بار مي آورد و براي حكومت يك كابوس هميشگي است. 
مايش مناظره تلويزيوني با شركت چند كوتوله سياسي با پشتوانه تاييديه شوراي نگهبان، امكان بيان بخشي از فالكت ن

اقتصادي و مشكالت معيشتي مردم را فراهم كرد. هدف از بيان مشكالت مردم، بازار گرمي براي شعبده بازي انتخابات، دور 
آنها به باندهاي حكومتي براي تغيير وضع فالكت بارشان بود.  هدفي كه كردن مردم از اعتصاب و اعتراض و دلخوش كردن 

  شكست كامل را به همراه داشت. 
بازيگران كه خط قرمزهاي رژيم را رعايت كردند و در مورد آمران و عامالن وضع موجود از جمله خامنه اي و اهالي بيت او 

چكس را باورمند به تحقق آن نكرد. به عبارت ديگر آشي كه نكته اي مطرح نكردند. آنها وعده و عيدهايي دادند كه هي
خامنه اي براي يكدست  كردن حكومتش پُخت با نمايش مناظره آنچنان بوي تعفن پراكنده شد كه موجب تقويت بيشتر 

  جنبش تحريم شد. 
 و زنان سوختبران، ،كولبران كارگران، مورد در آنها پراكني سخن در هنگامه نمايش مناظره كانديداي رياست جمهوري،

بود. سكوت همه آنها پيرامون سركوب فعاالن كارگري و كنشگران  انتخاباتي نمايش تنور كردن داغ منظور به جوانان
  اجتماعي نشان دهنده وحدت آنان در حفظ نظام و ادامه وضع موجود است.

و تاريخ نگاري به سبك ديكتاتورها تالش  حكومت رانت خواران و ريزه خواران وابسته به آن، هر چقدر با سركوب و اعدام
كنند كه معترض، كنشگران و پيكارگران، شورشگران و براندازان و ... را حذف كنند اما حافظه تاريخي مردم را نمي توانند 

يقت پاك كنند. اگر آنها از كليدواژه هاي عدالت، مستضعف و .... براي برپايي خالفت اسالمي شان استفاده مي كنند اما حق
  و واقعيت آنچه كه بر سر مردم آوردند را نمي توانند از حافظه تاريخي مردم ايران پاك كنند. 

، قتلهاي زنجيره اي، ترور ايرانيان ٦٠از همان ابتداي به قدرت رسيدن رژيم سركوبهاي گسترده شروع شد. كشتارهاي دهه 
. رد خون مردم بر چوبه هاي دار و ٩٨و آبان  ٩٦، دي ٨٨در خارج از ايران، كشتار زنان و مردان قيام كننده در سال 

  آسفالت خيابانهاي ايران و ... بخش مهمي از حافظه تاريخي مردم ايران است. 
معيشت و كار مردم قرباني سياستهاي جاه طلبانه و تروريستي به نفع حفظ امنيت ديكتاتوري مستبد واليت مطلقه فقيه 

يقا در تضاد با امنيت رژيم قرار گرفته و بر اين منظر هيچ گزينه اي جز سرنگوني رژيم گرفتار است. بهبود وضعيت مردم دق
  چشم اندازي روشن براي مردم ندارد. 

كليد روحاني و وعده هاي او را كسي فراموش نكرده است. سيد اعدام هم سر كار بيايد كاري نمي تواند بكند. اقتصادي كه 
هبران آن فاسد هستند. بنابراين همه قول و قرارهاي بدون برنامه در نظر مردم پوشالي و اين رژيم ساخته از پايه ويران و را

  پشيزي ارزش ندارند. 
اين تنها مردم ايران هستند كه توانايي ساختن ويرانه رژيم ساخته را دارند. اين شورشگران هستند كه پيروزي را مي سازند 

  يد و بيضايش مداخله گر بوده اند. همانگونه كه تا كنون در عدم ثبات رژيم با همه
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 ستمگري عريان با دستگيري و ضرب و شتم كارگران هفت تپه

 نشان را كارگران عليه  خرداد، بخشي از ستمگري عريان حكومت ١٥دستگيري سه كارگر نيشكر هفت تپه در روز شنبه 
 و رفتند تپه هفت پاسگاه به بيگي اسد دبان توسط خود همكاران شتم و ضرب عليه شكايت براي تپه هفت كارگر سه. داد

 كارخانه مالك رحمانه بي اقدامات عليه تپه هفت كارگران برحق شكايت به رژيم سركوبگر دستگاه پاسخ  .شدند دستگير
حقوقهاي معوقه و...، نشان دهنده حمايت آشكار حكومت از دزديهاي اسد بيگي و تشويق او به  نپرداختن آب، قطع مثل

  مات ظالمانه و غير انساني است.ادامه اقدا
 تپه هفت نيشكر شركت بر مالكيت از را بيگي اسد حكومت مجبور شد زير مبارزه مداوم كارگران و بنا به خواست آنها، 

، انتقام تن دادن به خواست كارگران را با آزار و پرونده سازي عليه وكيل كارگران، فرزانه ژياليي رژيم اما. كند يد خلع
گرفت. بازگذاشتن دست اسد بيگي براي تاراج وسايل كارخانه و قطع حقآبه براي مزارع جهت به تعطيل كشاندن  بالفاصله

 حامي و نشين مجلس نادري  احمد توليد، نشانه رفاقت نزديك باند اسدبيگيها با حكومت عليه كارگران هفت تپه است.
  ».فروختند ميليارد  ٦ را ارديميلي ٢٤٠٠ هفت تپه«در رابطه با هفت تپه گفت:  جالد رئيسي

باند رئيسي، جالد پرآوازه در سركوب و پرونده سازي عليه كارگران، با ارسال پيام براي كارگران هفت تپه خواست به نفع 
خود بهره تبليغاتي كند كه با دست رد فعاالن كارگري هفت تپه روبرو شد. به گفته كارگران، رئيسي از يك سو پيام براي 

اد و از طرف ديگر، وكيل مدافع آنها را محروم از وكالت كرد. معناي محروم كردن وكيل كارگران از كار و پرونده كارگران د
  .سازي امنيتي عليه او، ادامه فشارها بر فعاالن اين كارخانه است

داري اهواز به شهر ٣كارگر منطقه  ٩خرداد خبرگزاري هرانا، در طي چند روز  ١٥در رويدادي ديگر بر اساس گزارش روز 
  دليل اعتصاب و اعتراض به دليل عدم دريافت حقوق شان دستگير شدند. 

  
  آمارهايي كه رژيم را به چالش مي گيرد

درصد  ٣٠«خرداد گفته است  ١٣رئيس موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي در رابطه با پديده فقر مطلق به تاريخ 
تا  ٩٢در حالي كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال :«ه مي دهد كه وي ادام» جمعيت ايران زير خط فقر مطلق هستند.

  خرداد)  ١٢(ايسنا » درصد افزايش يافت. ٣٠به  ٩٨تا  ٩٦درصد رسيده بود اما از سال  ١٥به  ٩٦
سيكل «خرداد از رشد اقتصادي برابر صفر طي نيم قرن اخير حرف زد و گفت:  ٣١رئيس اطاق بازرگاني رژيم روز دوشنبه 

خرداد )  ٣١است. (ايسنا دوشنبه » ب و تكرار شونده مشكالتي مانند تورم، نرخ بيكاري، فقر پايدار و نابرابري بسيار باالمعيو
  غارتگراني كه طي نيم قرن مردم را به اين روز كشاندند و همچنان بر سر قدرت هستند اشتهاي شان بيشتر شده است. 

 ١١تا  ١٠است زيرا خط فقر بر اساس داده هاي آماري اقتصاددانان رژيم  ميليون ١٢يكي از خواسته هاي كارگران حقوق 
هزار تومان است. خبرگزاري حكومتي فارس، تصوير فيش حقوقي يكي از  ٨٠٠ميليون است. و حداقل حقوق يك مليون و 

ميليون  ٧٣وردين مجلس نشينان سابق و مدير عامل بيمه سرمد را منتشر كرده است. بر اساس اين گزارش، وي در ماه فر
  خرداد) ٢٠ميليون تومان حقوق دريافت كرده است. (پايگاه خبري آفتاب  ٨٥تومان و در ارديبهشت 

  
  خودسوزي كارگران به دليل فقر و عدم پرداخت حقوق

ي خرداد سه كارگر پيمان كار در اعتراض به عدم پرداخت چندين ماه حقوق در مقابل اداره راه و شهرساز ١٨روز سه شنبه 
خرداد، يكي از كارگران تاسيسات نفتي ميدان يادآوران در  ٢٢كرمانشاه دست به خودسوزي زدند. همچنين در بامداد 

  خرداد) ١٩هويزه به نام عمران روشني مقدم خود را حلق آويز كرد. (اتحاديه آزاد كارگران 
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  كودكان ضعيف ترين قربانيان نابرابري و بي عدالتي 
كااليي كردن تحصيل اثرات مرگبار خود را بر كودكان گذاشته است. در ماه گذشته جان باختن دانش تبعيض و نابرابري و 

  آموزان در راه استفاده از اينترنت و دسترسي به شبكه هاي آموزشي مجازي ، و كودكان كار و ... جريان داشت. 
ده از تحصيل در استان سيستان و هزار دانش آموز بازمان ١٤١وجود بيش از «ملك فاضلي عضو مجلس ارتجاع از 

  خرداد)  ١٢خبر داده است. (ايران كارگر » بلوچستان در صدر آمار بازماندگان از تحصيل
يك دانش آموز براي دسترسي به اينترنت در روستاي پيچكان از توابع شهرستان زير كوه براي دسترسي به اينترنت و 

 ٧و سقوط كرد و جانش را از دست داد. يك كودك كار در روز آدينه  استفاده از شبكه هاي آموزش مجازي به كوه رفته
ايران دز «خرداد )  ٧خرداد در شهر قم در حين انجام كار به دليل سقوط از ارتفاع جانش را از دست داد. به گزارش هرانا (

 »رتبه بسيار پايني است.را به خود اختصاص داده كه  ١٠٢زمينه رعايت مسايل ايمني كار در ميان كشورهاي جهان رتبه 

كودكان كار هر روز بر تعدادشان بيشتر مي شود، به عنوان نيروي كار ارزان در بخش زباله گردي بدون هيچ گونه امنيت 
بهداشتي و جسماني كار مي كنند. رئيس انجمن مددكاران اجتماعي در مصاحبه اي با خبرگزاري حكومتي ايسنا گفته 

گرفته شده است  ٩٢به دليل فقر خانواده كار مي كنند و بر اساس آماري كه در سال  درصد كودكان كار ٨٠است كه 
  خرداد) ١٦(يكشنبه » درصد قابل توجهي از اين گودكان مبتال به اچ آي وي هستند.«

در حالي كه كودكان استانهاي محروم در مدرسه هاي كپري و در خانه هاي حصيري و چادر زندگي مي كنند، دبير كل 
بازرگاني مشترك رژيم و عراق در برابر عدم پرداخت بدهي هاي نقدي از طرف دولت عراق، پيشنهاد داده كه با  اتاق

  خرداد) ١٤اختصاص داده شود. (ايرنا » بازسازي عراق«به » منابع بلوكه شده» «تاسيس صندوق سرمايه گذاري مشترك«
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh  

nabard_khalghhttps://telegram.me/ 
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  )١٤٠٠خرداد ( ماه رويدادهاي هنري
  فتح اهللا كيائيها

  
  قطره قطره ديچك بهار /داد يرا تكان شيشوال

و خواسته  يشخص يباشد. نه زندگ شيتواند زندگ يهنرمند م هنر
آنان.  يو خواسته ها نراموياجتماع پ ياش، كه زندگ يشخص يها
كتابخانه ها،  بيباشكوه و ز با،يخلق كند ز يتواند اثر يمند مرهن
بزرگ و پر زرق و برق و حرف اول و آخر  يشگاههاينما واريد

 پر شكوه.  يبزرگ و مزونها يهايحراج

 را به ثروت و مكنت صاحبانداشته باشد كه  يتواند اثر يم هنرمند
 يهنر يفخر فروش اسباب كتاتوريبه د، كند زيبندهتفاخر و تظاهر 

تواند با  ي. او مديفزايجامعه ب يانگلها ريحق يبه زندگ يدهد و اندك
افتخار  يگذارد و بر سكو يپا انتيتوده ها بر فرش قرمز خ بيفر

 .ستديبا رانيزجر مردم ا ياز دهه ها يخون آلود

 وتوده ها و كارگران باشد  نيتواند در ب يهنرمند م همچنين اما
 تيدر دل و جان اكثر ،"وناليناس رانيعباس آقا كارگر ا"مثل  آثارش

هنرمند بگيرد و مروج آزاد انديشي و عدالتخواهي باشد.  يجامعه جا
خود  انتخاب ني. اهمدست توده اي باشدتواند كنار حكومت  يم

 يبرا ييجا شهيكه هم ييها سفره ؛كند دايگسترده) پ شهي(هم يرا بر سر سفره افطار گاهشيتواند جا ياو م اوست.
 هنرمندان روزه دار دارد. 

نان بودن و منعكس آ يبرا، كند، كنار مردم بودن يم جدا دست و كاسبكار رهيآنچه كه راه هنرمند را از هنر فروشان چ اما
 اديبلند فر يابا صد نيسرزم نيگذشته ا خيكه تار، نه من ااين رآنان بودن است.  يهايو شاد كننده دردها ، آالم، جشنها

 كند.  يم

 ايو  يو اجتماع ياسيس يفارغ از نگرشها ،جامعه است تياكثر زمزمهكه هنوز  سراييدهرا  "خون ارغوانها"سرود  او
 "رود" نهييرا در آ "شفق انيپرن". نشسته "جوان ينايگل م" به سوگ و دادهسر  اديرا فر "زمستان سرآمدن" .يدتيعق

و با آنان  دونديپ يم نويسندگانبه كانون  كه نگذشته از زندان شاه اش ياز رهائ يساعت چندكند و هنوز  يمكر در مكرر م
 .خلق مي كند گوته توينستدر ا آزادي راپر شكوه شعر  يشبها همصدا و همسو

دهد تا خلق به جان آمده و  حياش ترج يعروس جشن بزرگ، جوخه اعدام را به حضور در "نه" كيتواند با  يم هنرمند
 .... شعله بر چمن /در شب وطن/ خون ارغوانها/ زده /دنكش در حصار شب با قدرت و پر توان بخواند: گر

 خيدرخشش در تار يسوز دردناك مادران دادخواه را برا دلها و شگاهيقلبها، نما وارياست كه هنرمند حضور بر د نسانيبد و
خاموش  يياهويه چيه يصدا و ب يشكستند و بكه شب را  يچونان ستارگان يدرخشش ؛دهد يم حيترجستمديدگان 

 شدند.

 از آنها بود كه: يكيسلطانپور  ديسع قيرف گمانيو ب يآر

  قطره قطره.  ديداد/ بهار چك يرا تكان شيشوال
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  موسيقي
  

  و يادي از مرضيه، رامش و هايده  "فرشي از آوا"جشنواره 
روز دوم كه  "فرشي از آوا"در چارچوب جشنواره 

يك گروه  ،داد) در دو بخش برگزار شدخر ١٢ژوئن (
 هايي را كه رامش، مرضيه و هايده اجرا كرده كُر ترانه

اند، بدون همراهي ساز بازخواني كرد. ميهمان ويژه 
 ،سرا و بازيگر تئاتر اين جشنواره علي كامراني، ترانه

   .بود
 "فرشي از آوا"پاندمي كرونا جشنواره موسيقي 

(Klangteppich) ن را هم به دنياي در برلي
 ٢٠١٨دو دور نخست اين جشنواره ( .مجازي سوق داد

و مردم در آلمان در مقابله با كرونا  ) به صورت زنده در حضور تماشاگران برگزار شد، اما سال گذشته كه دولت٢٠١٩و 
  .داشتند، اجراي آن به تاخير افتاد هنوز گامهاي نخستين را برمي

، باني اين (Franziska Buhre) "فرانسيسكا بوره"دنياي مجازي باعث شد كه  هاي موسيقيايي خوب درتجربه
در پاسخ به اين پرسش سوسن زارع، گرداننده برنامه، كه چگونه به فكر او  .جشنواره، آن را به صورت مجازي ارائه كند

ر ارتباط بوده شركت كرده و به اي كه با موسيقي ايراني د چند سال پيش در برنامه برگزاري اين جشنواره افتاده گفت،
  .را گرفت "فرشي از آوا"جشنواره  برگزاريتصميم به  ٢٠١٨خانم بوره در سال  .موسيقي ايراني عالقمند شده است

كرده و  يرويپ يرانيخوانندگان ا يها ترانه دنيگفت، از حسش هنگام شن دهيو ها هيانتخاب رامش، مرض ليدر باره دل او
  داشته است. تياهم شيخوانندگان هم برا نامهيزندگ ن،يبر ا افزون

وگوي جشنواره ضمن  اند، در بخش گفت هايش را خوانندگان مطرح ايران خوانده علي كامراني كه برخي از ترانه
كند، به شرايط حاكم بر موسيقي در دوران  هايي كه گروه كُر اجرا مي توضيحاتي در باره سرايندگان و خوانندگان ترانه

سرايان مجازات  شوند و ترانه ها سانسور شده و مي هم اشاره كرد و گفت، در هر دو دوره ترانه ٥٧و پس از انقالب  پيش
   .شوند شده و مي

  ادبيات
  

  منتشر شد   امين ماهنامه ادبيات داستاني چوك صدوسي
  ت داستاني است. در تاريخ ادبيا مجموعه اي"چوك"اين شماره 

سال فعاليت اعضاي كانون فرهنگي  ١٥داستان و داستانك است كه طي  ٥٠٠چوك شامل حدود  بانك مجموعه داستان
در قالب يك مجموعه داستان  و اكنونشماره ماهنامه ادبيات داستاني چوك منتشر شده  ١١٢چوك انجام گرفته و در 

  عالقمندان مي شود.  متقدي
  براي دانلود به آدرس زير برويد: 

www.chouk.ir/download-mahnameh/  
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  يك فرانسوي براي اولين بار برنده جايزه بوكر 
نام رماني است كه  "در شب همه خونها سياه است"
ه كرد. ب "بوكر"را برنده جايزه امسال  "ديويد ديوب"

المللي، ديوپ اولين  استناد تاريخچه جايزه بوكر بين
نويسنده فرانسوي است كه اين جايزه معتبر ادبي را از 

  .كند ود ميآن خ
كتابي كه  ٥از  "بوكر" مان براي رسيدن به جايزهاين ر

به فهرست نامزدهاي نهايي راه يافته بودند، سبقت 
 (The War of the Poor) "جنگ فقرا" :گرفت

به زبان  "ماريا استپانووا"اثر  (In Memory of Memory) "به ياد خاطره"به زبان فرانسوي،  "اريك ويالر"از 
به  "ماريانا انريكز"اثر  (The Dangers of Smoking in Bed) "رات سيگار كشيدن در تختخوابمض"روسي، 

  (When We Cease to Understand the World) "داريموقتي دست از درك دنيا برمي"زبان اسپانيايي، 
به زبان دانماركي  "راون اُلگا"نوشته  (The Employees) "كارمندان"به زبان اسپانيايي و  "بنيامين الباتوت"اثر 

  .رقباي اصلي ديوپ براي رسيدن به اين جايزه بودند
كند كه در جنگ جهاني اول در جبهه  مي روايت، داستان يك سرباز اهل سنگال را "در شب همه خونها سياه است"رمان 

 م اين جنگ از دست ميجنگد. پس از آن كه اين سرباز يكي از دوستان دوران كودكي خود را در خط مقد فرانسه مي
   .دهد رحمي و قساوت بي حد و مرز عليه سربازان دشمن نشان مييشود كه خود را در قالب ب به جنوني دچار مي ،دهد

هزار نفر جان خود را  ٣٠هزار سرباز سنگالي در اروپا جنگيدند كه از اين تعداد  ١٣٥در جريان جنگ جهاني اول نزديك به 
  .ز سكوت پدرِ پدر بزرگش درباره روزهايي كه در جبهه گذراند، براي نوشتن اين رمان الهام گرفتاز دست دادند. ديوپ ا

به خاطر همين هميشه  م،نه به مادر م وگفت مهيچگاه درباره تجربيات خود از جنگ نه چيزي به همسر" مي گويد:او 
  ".القه داشتمشد با آن جنگ ارتباط گرفت، ع خيلي به داستانها و حكاياتي كه باعث مي

  
   "جورج اورول"نامزدهاي نهايي جايزه ؛ سياسي مساله ١٣

داري  اثر با موضوعات مختلف، از جنگ و بردهسيزده 
گرفته تا بحران در سيستم خدمات درماني انگليس، به 

جورج "فهرست نامزدهاي نهايي دو شاخه اصلي از جوايز 
 .راه يافتند ٢٠٢١در سال  "اورول

شود كه در  ساله به نويسندگاني اهدا ميجايزه اورول هر
آثار خود آرمان اورول را براي تبديل نثر سياسي به يك اثر 
هنري مدنظر قرار داده باشند و حقايق سياسي و اجتماعي 
را از طريق داستان منتقل كنند. هيات داوران اين جايزه 

خرداد) فهرست نامزدهاي  ٧مه (جمعه،  ٢٨معتبر ادبي 
  :بهترين اثر سياسي سال را در دو شاخه اعالم كردنهايي جايزه 

  *بخش غيرداستاني:
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 ،"اوليوت اوتل"نوشته  (African Europeans: An Untold History) "روپاييان آفريقايي تبار: تاريخ ناگفتها"
  تاريخدان اهل كامرون

 Between Two Fires: Truth, Ambition) "پوتين بين دو آتش: حقيقت، جاه طلبي و مماشات در روسيه"

and Compromise in Putin's Russia)  خبرنگار اعزامي روزنامه نيويوركر به مسكو ،"جاشوا يافا"نوشته  
 Eat the Buddha: Life and Death in a) "ودا را قورت بده: زندگي و مرگ در يكي از شهرهاي تبتب"

Tibetan Town)  اييروزنامه نگار آمريك ،"باربارا دميك"نوشته  
مزرعه دار و نويسنده  ،"جيمز ريبانكز"اثر  (English Pastoral: An Inheritance) "شبان انگليسي: ميراث"

  انگليسي
 The Interest: How the British) "دستگاه بريتانيا چگونه در برابر لغو برده داري مقاومت كرد :منافع"

Establishment Resisted the Abolition of Slavery) انديشمند سياسي ،"مايكل تيلور"شته نو  
مدلين "به قلم  (Labours of Love: The Crisis of Care) "رنجهاي عشق: بحران تيمار و پرستاري"

  نويسنده انگليسي ،"بانتينگ
 Our Bodies, Their Battlefield: What War Does) "؟كند جسم ما، رزمگاه آنها: جنگ با زنان چه مي"

to Women)  نگار انگليسيروزنامه ،"ريستينا لمك"از  
  بخش داستاني:*
  رمان نويس اهل تانزانيا  ،"عبدالرزاق گورنا"از  (Afterlives) "زندگي پس از مرگ"
  نويسنده ايرلندي ،"كالم مك كالن"نوشته  (Apeirogon) "اپيروگون"
 هنرمند اهل نيجريهنويسنده و  ،"اكواك امزي"اثر  (The Death of Vivek Oji) "مرگ ويوك اوجي" 

  نويسنده آمريكايي بنگالدشي تبار ،"رومان عالم"نوشته  (Leave the World Behind) "جهان را پشت سر بگذار"
 نويسنده، روزنامه نگار و نمايشنامه نويس اهل اسكاتلند  ،"الي اسميت"به قلم  (Summer) "تابستان"

 نويسنده رنگين پوست آمريكايي ،"بريت بنت"ه نوشت (The Vanishing Half) "نيمه در حال محو شدن"

  .د شدناعالم خواه ) همزمان با روز تولد جورج اورول١٤٠٠تير  ٤ژوئن ( ٢٥هزار پوندي در تاريخ  ٣برندگان اين دو جايزه 
  
  به هرتا مولر، نويسنده و برنده نوبل ادبيات "ياكوب گريم"هداي جايزه ادبي ا

نويسنده  ،"هرتا مولر" ،"يزبان آلمان"ت داوران جايزه اهي
را به عنوان يكي از برندگان جايزه  ،تبار سرشناس رومانيايي

مبارزه عليه "برگزيد. داوران او را به خاطر  "ياكوب گريم"
  .ستودند "توتاليتاريسم در هر رنگي از جمله در زبان

 آلماني زبان كه نامحدودي امكانات از"به گفته آنها خانم مولر 
اي بهره  دهد، به طرز استادانه مي ارائه شعر چشمهسر عنوان به

اكتبر امسال در  ١٦هزار يورويي در  ٣٠. اين جايزه "گيرد مي
  .شهر كاسل اهدا خواهد شد

 امنيتي سرويس تهديد با خود ادبي فعاليت دوران تمام در او. است زبان روماني ساله و از اقليت آلماني ٦٨هرتا مولر 
 .كشد نظير به تصوير ميفضا را با زباني بي اين كتابهايش در مولر. بود روبرو چائوشسكو مامداريز دوران در روماني
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 مولر هرتا كتابهاي .است شده اهدا او به نيز ديگر ادبي جايزه دهها تاكنون و شد برنده جايزه نوبل ادبيات ٢٠٠٩او در سال 
  .است "هاي سبز سرزمين گوجه"ترين آنها  معروف كه از شده ترجمه  زبان، از جمله به فارسي ٢٠ از بيش به
  

  يك نوجوان برنده تقدير نامه پوليتزر
استار "، "يويورك تايمزن"هاي  نگاري آمريكا، روزنامه ر مراسم اهداي جايزه پوليتزر، معتبرترين جايزه در حوزه روزنامهد

گوناگون اين در بخشهاي  "رويترز"و  "شيتدپرسآسو"و خبرگزاريهاي  "اتالنتيك"، نشريه "بوستون گلوب"، "تريبيون
  جشنواره جايزه دريافت كردند.

اش را به  هيات داوران جايزه پوليتزر تقديرنامه ويژه
نوجواني كه صحنه دستگيري  ؛اهدا كرد "دارنال فريزر"

، شهروند سياهپوست، به "جورج فلويد"و كشته شدن 
دست يك پليس سفيدپوست را با گوشي موبايلش 

، "اميليو مورناتي"همچنين فيلمبرداري كرده بود. 
دليل عكسهايي كه سال  عكاس ارشد آسوشيتدپرس، به

گذشته از تظاهرات ضد نژادپرستي و وضعيت سالمندان 
 در زمان شيوع كرونا گرفته بود، برنده جايزه روزنامه

 .نگاري پوليتزر شد

  سينما
   روايت سينمايي از رسوايي پدرخواندهِ هاليوود

، توليد اولين فيلمي كه "يونيورسال"با اعالم كمپاني 
 هاروي"داستان آن به طور مستقيم بر رسوايي 

كند، از  كننده هاليوودي تمركز مي تهيه  ،"واينستين
 .تابستان آغاز خواهد شد

بر اساس كتابي  "او گفت"اين فيلم سينمايي به نام 
شد.  منتشر ٢٠١٩كه در سال  تهيه شدهبه همين نام 

در  "نيويورك تايمز"اين كتاب در مورد تحقيقات 
رفتار جنسي هاروي واينستين و سو گزارشات رابطه با

  .نوشته شده است
 در مراحل نهايي توافق براي بازي در نقش دو خبرنگاري هستند كه كتاب اصلي را نوشته "زويي كازان"و  "كري موليگان"

  دريافت كردند.  "پوليتزر"شهاي خود جايزه نيز براي گزار ٢٠١٧اند و در اكتبر سال 
رفتار جنسي ونفر، اتهامات سو ١٠٠منتشر شد، در حدود  "نيويوركر"اي كه در نيويورك تايمز و  بعد از گزارشهاي اوليه

به  ٢٠٢٠شد. او در سال  هاي قدرتمند هاليوود محسوب مي عليه واينستين را مطرح كردند كه پيش از اين يكي از چهره
  .سال زندان محكوم شد ٢٣

هاي تلويزيوني هم از اين داستان  اگرچه رسوايي واينستين موضوع تعدادي از آثار مستند بوده و تعدادي از فيلمها و برنامه
پردازد. فيلمنامه اين اثر توسط  ، اولين فيلمي است كه به طور مستقيم به اين موضوع مي"او گفت"اند، اما  الهام گرفته
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تاريخ هنوز كند.  فيلمساز آلماني، آن را كارگرداني مي ،"ماريا شريدر"نوشته خواهد شد و  ،، برنده اسكار"نكوويچل بكار"
  .اكراني براي اين فيلم در نظر گرفته نشده است

  هنرهاي تجسمي
  

  دو نقاشي سيصد و پنجاه ساله در زباله دان 
 ٣٥٠دو نقاشي رنگ روغن با قدمتي حدود  در آلمان مردي

دان پاركينگي كنار اتوبان پيدا كرد. او آنها را  سال را در زباله
داد. پليس در حال تحقيق درباره  "كلن"تحويل پليس شهر 

  اند؟ دان انداخته شده اين معماست كه چرا اين نقاشيها به زباله
ساموئل ون " اثر، "پرتره يك پسر"يكي از تصاوير، 

 .است ميالدي هفدهم قرن در آموز رامبراند،، دانش"هوگستراتن
 .كشيده شده است ،، نقاش ايتاليايي"پيترو بلوتي"توسط  ١٦٦٥ سال در "خودنگاره خنده"ديگري با عنوان 

 .اند كه هر دو اثر احتماال آثار اصلي هستند اند كه پس از ارزيابيهاي اوليه به اين نتيجه رسيدهكارشناسان گفته

داند  شناسد يا مي چه كسي اين نقاشيها را مي"ر كرده و شهروندان پرسيده است: پليس كلن عكسهاي اين آثار را منتش
  "؟اند كه چگونه آنها سر از سطل زباله درآورده

  
   تبديل تجربه كُما به يك رمان گرافيكي

در  ،هنرمند انگليسي اهل برايتون ، (Zara Slattery) "زارا اسالتري"
وده شد و بيش از دو هفته در يك به يك باكتري گوشتخوار آل ٢٠١٣سال 

كماي پزشكي براي بقا جنگيد. در اين مدت پزشكان به همسرش گفته 
آماده كند. اين هنرمند سرانجام يك پاي  هابودند كه خود را براي بدترين

  .خود را به باكتري مهاجم باخت اما زنده ماند
شان را در يك رمان گرافيكي به  سال تمام ٨حاال پس از  روزي كه در كما بود توهمات واضحي را تجربه كرد و ١٥ در زارا
تصوير كرده است. وي در نگارش اين رمان همچنين از خاطراتي كه همسرش از اين دوران ثبت  (Coma) "كما"نام 

  .كرده بود، استفاده كرد
كردم بفهمم كجا  م؛ سعي ميدر دل تاريكي از خواب بيدار شد" :گويد هنرمند انگليسي درباره تجربه خود از كما مي اين

 ".بينم دانستم خواب نمي افتد، مي هستم و چه اتفاقي دارد برايم مي

تنيدگي اساطير باستاني با  اين كتاب مصور را يك داستان چند اليه درباره عشق، خانواده، جامعه و درهم "كما"نويسنده 
زارا  .زار سودمند به پزشكان در درك تجربه بيماران كمك كندتواند به عنوان يك اب داند كه مي تجربيات مدرن بشري مي

همچنين اميدوار است اين رمان از يك يا چند رمز و راز درباره وضعيت بشر پرده بردارد و نظر طيف وسيعي از خوانندگان 
 .را به خود جلب كند

 .دهد حيط نشان نميشود كه در آن فرد واكنشي نسبت به م ما به يك حالت بيهوشي طوالني گفته ميكُ
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  شعر ماه 
 از آرش صادقي زنداني آزاد شده براي همسر دربندش گلرخ ايرايي سروده اي

 

 گلي پشت ميله ها

 و عشق پشت ميله ها

 زن سرخ خيابان انقالب

 خانه دار خوبي ست

 فهمد اما آزادي را بهتر مي

 فرياد در گلويم استخوان تركانده 

 كدام ابر سياه را كنار بزنم 

 فردا ميدان انقالب قدم بزنيم!؟

 گم شده اي

 در ميان شكنجه

 گم شده اي

 البالي سلول سرد

 ديوارهاي بلند پر از يادگاري

 شعرهاي پر از يادگاري

 شعرهاي پر از زخم را بغل گرفته اي

 بيني گلي؟ مي

 چشم ها و فكرها 

 حتي روسري سرخت را نشانه گرفته اند

 گلي پشت ميله ها 

 بي سيگار 

 مالقاتيبي 

  
 برگرفته از اينستاگرام آرش صادقي

  ١٤٠٠خرداد ماه ١٦يكشنبه 
  (منابع: دويچه وله، ايرنا، بي بي سي انگليسي، خبر آنالين، ايران اينترنشنال، جنگ خبر)

  
 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 

  

  نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد براي اشتراك نسخه چاپي
nabard@iran-nabard.com  
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  واپسين شاعر غزلسرا اسماعيل خويي،
  م. وحيدي

 آينه خفت

  برگي از زيتون 
  فرو افتاد                   

  الفباي سپيده و 
  دردفتر آب 

  گم شد                       
  باغي پر تماشا 

  كه خشكي زمين را
  مي كردوزن              

  اينگونه  و
  نهنگان دريا 

  سيراب مي شدند       
  رهگذري

  با چشماني از فاخته ها
  دستانش كه  از

  گيالس هاي سرخ 
  مي چيديم               

  (م. صبح) 
  
  
  

  ايا زآفتت ايـــران يكي مـزارســتان«...
  كه هر نفس بيـفــزايد براو مـــزار دگــر

  ه اندبه تيغ خــون اگرچه غرق خون گشت
  »صد هزاردگر... و "موسي" و "شكري"و  "دسعي"
  )از قصيده امام طاعون(
  

درسوكش فرو  روزشاهد مرگ عزيزي باشي و هر اين است كه بايد دراز تاوان عمر« كه: گفته بود »محمدمختاري« زنده ياد
  ».روي...

تبار شاعران  گرا از مردم و ورسج همرزمي متفكر، رفت و به سوكمان نشاند. ترك كرد و را نيز ما» خويي« حاال و
  وهنرمندان كه به سادگي نمي توان جاي او را پر كرد.
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نيم قرن  حفظ ارزشهاي انساني بيش از عدالت و براي آزادي و و لتزم كه هنرش بازگوكننده واقعيات جامعه بودشاعري مُ
و براي هر سليقه اي شعر  ي سروده ميشدندبا توجه به نياز اجتماع» ماياكوفسكي« قوله مبارزه كرد. اشعارش ب تالش و

  نمي سرود.
هجده نوزده  و اولين كتاب شعرش را در بود »احمدزاده« و »پويان« دوستان و از) ١٣١٧(تير  مشهد متولد شد در او

و بر بر آن مسلط بود  كه چندان مورد توجه واقع نشد. وي شعركالسيك را خوانده و منتشر كرد »آخ بيابان« با نام سالگي
  شعرش جامه رزم پوشانده بود.

 و با ادبيات تشريفاتي سر و هيچگاه نان را به نرخ روز نخورد
هنرش را در خدمت  اســتعداد و توانايي  و كاري نداشت.

پايان عمر وفادار به مردم و  قرار داشت و تا جنبش مردم و
  آرمان آزادي باقي ماند.

مهدي « ر ازدردهه سي با تاثي او» بي تاب«مجموعه شعر 
زان رهروان «سروده شد و بعدها مـجموعه هاي  »اخوان ثالث

 در« ،»از صداي سخن عشق« ،»بربام گردباد« ،»دريا
(كه بعد از چاپ اول  »از شب اكنونيان فـــراتر« ،»نابهنگام

 و... در اوايل سال پنجاه حدود شش سال توقيف شده بود)
  را منتشر كرد:» جهاني ديگر مي آفرينيم«
 /شمال شهر را /آب ويران خواهد كرد آوار /جنوب شهر را«

  »ويراني جنوب...
دهه چهل به بعد زباني مستقل، فخيم و متشخصانه  از اواخر

 يكي از و جايگاهي برجسته در شـعر مي يابد مي كند و پيدا
و اشعارش به  مي كند آن خود را از» جايزه فـروغ فرخزاد« ١٣٥٢ وي درسال معروفترين شاعران اين دوره مي گردد.

نيز به خود  در شهركولبرگ آلمان را» روكرت« نيزجايزه ٢٠١٠سال  خويي در نشر مي يابد. چندين زبان خارجي ترجمه و
  *اختصاص مي دهد.

  جانباختن آنان، شعري انتقادي از خود مي سرايد:  از دهه پنجاه و متاثر ها در» چريك« همدردي با با اظهار او
به  /در جنگلي كه تير /آنان كه ازكرانه آفاقم /باورنداشتم /آيينه سپيده دمان را /كه ديگر /من راه برده بود رچندان دروغ د«

آنان  /مثل تو بودند /خون سرزدشان پرپر زدند در /آنان كه مثل آفاقم /مثل تو بودند /سرزدند /ناچار از آفاقش مي رويد
  ».در آبهاي خونينش نهفت /شرم مرا /ترس نبودند... مثـل تو تخته بند /اما /جوان و مثل تو بودند

نثـر نزديك شود و خشكي به حلق  كارهايش به فلسفه و منجر شد كه برخي از همين امر خويي فلسفه خوانده بود و
اما اين آسياب ديگرفرسوده ست/ از من به يزدگرد « بازگردد: باره به شعر مدتي توانست دو ولي پس از خواننده بريزد

  » وييد/ سنگ صبور زيرين دارد مي تركد/  تا رستن هزارفواره خون/ ديگر/ تنها فريادي مانده ست...بگ
برجسته ترين شعراي  دكتر خويي از بنيان گذاران كانون نويسندگان در اواخر دهه چهل و بعد از شاملو از بزرگترين و

  عه طنين انداز است:مي رود و اشعارش همچنان در ميان مردم و جام معاصر ايران بشمار
  » !لحظه اي سرخ/ كه مي داني/ درراه است/ ديريا زود/ خشمي ازدوزخ خواهد گفت:/ آتش«
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ركوب با بي رحمي تمام به سدستگاه  و وخانه نشين مي شود تصيفه  پس از قيام ضد سلطنتي، ازاستادي دانشگاه خلع،
تيرباران زنده  و» سي خرداد« پس از اي انقالبي مي پردازد.سازمانه احزاب و شاعران، هنرمندان و قمع روشنفكران، قلع و
 مخفي و او به ناچار و مي رود خفقان مطلق فرو ـ دوستان صميمي او ـ فضاي جامعه در»شكري«و... »سعيد سلطانپور«ياد 

   گويد. ايران را ترك مي ١٣٦٣در سال   نهايتاً
  ايد:چنين مي سر »امام طاعون« در قصيده اي بلند بنامخويي 

اينك هنگام كارزاردگر/ گذشت نوبت ناپاكي از تبار شهيد/ رسيد نوبت  سپيده رايت خون پركشيد بار دگر/ كه اينك،«
ضحاكي از تبار دگر/ سكندر است دوباره حمله بر ما/ يا مغيره اي ست، يا تتار دگر/ امام طاعون بردوش او عباي قبا/ روانه از 

ت ايــران يكي مزارستان/ كه هرنفس بيفزايد براو مزار دگر/ به تيغ خون اگرچه غرق يا زآفتآپي اش آفات مرگبار دگر/ 
يا زخون شهيدان در اين شقايق زار/ به هركـــرانه روان آو صد هزار دگر/  »موسي« و »شكري« و »سعيد«خون گشته اند/ 

  » بهار دگر...اي خوشا  گذشت چه باك/ خوشا بهار دگر، و پيش رست آمد دگر/ بهار كرده جوبيار
  

 شان سخنراني و درميتينگهاي آنان براي باحضور حمايت و »مجاهدين خلق« درخارج كشور ازمقاومت ايران وخويي 
بلكه همانا جان ستيز/ با منجنيق و يـوزي و با  اي مرگ بر واليت شه شيخ جان ستيز/ ايران ستيز،« شعرخواني مي كند:

رزم واپسين/ تا همچو مرگ برتو بتازيم جان  سحر روان ستيز/ نزديك مي شود ،زندان شكنجه و تهمت و دار تن شكن/ با
  »ستيز...

راست مي زند، اما شاقول مبــارزه با حاكميت آخوندي را گم نمي  اگر چه در اواخر عمرش درحقيقت جويي به چپ و او
 شاعر سده هشتم هجري و» سيف فرغاني« او  با تاسي از همچنان درجبهه مردم و رو در روي آخوندها قـرار دارد. كند و

 باد« شعري از او در حمله مغولها به ايران (هم مرگ برجهان شما نيز بگذرد/ هم رونق زمان شما نيز بگذرد...) مي سرايد:
نيزبگذرد/ حكم زمان به مرگ به هنگام كهنگي/ هم برحكومت فقها نيز  نيز بگذرد/ براين سرآمدان دغا اهل عبا فنا بر

ديوانگي گذشت/ اين  آن دور خشك مغزي و شيخا رسيد نعمت و پاسش نداشتي/ باش تا كه بر تو بال نيز بگذرد/ ... بگذرد/
 مرگ نگذرد بگذرد/ جز وبا نيز رفت، ديده اند/ طاعون گذشت و خطا نيز بگذرد/ اين مردمان مصائب بسيار روزگار خبط و

بگذرد/ آزادي  بربام ما نيز خزان نماند هميشه وزان هال!/ باد صبابه جهان شما/ هم مرگ به جهان شما نيز بگذرد/ باد 
  » خجسته جهانگير شده ست/ اين پيك خوش پيام به ما نيز بگذرد

جوانان بايد «خويـي در مصاحبه اي با صـــداي امريكا به درستي استراتژي مقاومت ايران مي پردازد و اذعان مي دارد: 
كه اين رژيم راهي جز اين براي مردم باقي نگذاشته و اين راه را به همگان  زيرا اده كنند.آم »نبرد مسلحانه« خود را براي

  ». تحميل كرده ست
جنايت آخوندي ادامه  شهرهاي ميهن اسير تا سرنگوني تماميت حاكميت جهل و در» كانونهاي شورشي« با راهي كه امروز

  دارد و متوقف نخواهد شد.
هنرمندان هميشه  الهام دهنده شاعران و خاطره اين فرزانه ارجمند و نام ودرگذشت.  ١٤٠٠اسماعيل خويي در خرداد 

  گرامي باد! فرخنده و
  ١٤٠٠خرداد  ٨

  پانويس
جايزه اي به نام وي به  نويسنده و شرق شناس  نامي آلمان كه هردوسال يك بار ) شاعر،١٧٨٨ ـ١٨٦٦( فريدرش روكرت*

 مي گيرد. شاعر يا نويسنده اي در خاورميانه تعلق



  بر برج بلند صبوري
  (م. صبح)  م. وحيدي

  

  كمكم كن!
  تا به آفتاب 

  تكيه دهم         
  و دهكده هاي دلتنگي را 
  ببينم                             

  كمكم كن!
  تا  قلب پاره پاره ام 

  با تو پيوندخورد
  و به مهر 

  آواز بخوانم
  ازتو دورم و دريغ! 
  كاش مي توانستم

  سيل چون توفان وبتوفم 
  و قلعه هاي مدفون را

  از ريشه برآرم                
  دستهايت را

  برشانه هايم بگذار!
  تا در سايه اش

  آرزوهايم را 
  به آفتابي خندان
  تبديل كنم                   

  بي تو
  قصه ها كهن شده اند
  افسانه اي تازه سركن!

  مرز ميان ايثار و عشق 
  كجاست؟                        

  ما همچنان
  بوسه هامان

  در شبيخون رنج
  تاراج مي شود             

  بازگرد!
  تا برترك خوردگي فردا 

  گلي بكاريم       
  باصبوري كوچيده امان 
  كه فانوس راهمان است 

  تاپيغامت را
  به دهكده هاي دلتنگي

  برسانيم                        
 

*** 

  بياد شهداي خاوران  
  

 ان بيدارشبرو
  (م. صبح)  م. وحيدي

 

  گرگها كه زاده مي شوند
  ابرهاي جهان

  مي بارند                       
  رده چراغهاي مُ و

  درجهش خون سحر
  مي درخشند                    

  خاك داغ مي جوشد
  سرخ پوشان و

  با ارابه هاي روياهاشان
  ازمسير رنگين كمان

  مي گذرند                      
  شب

  در تشييع خود
  پيراهن خونين تابستان را

  حمل مي كند                
  و گنجشكان

  بيدار
  به تماشا نشسته اند     
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (خرداد 

 فرنگيس بايقره

 بيانيه كانون صنفي معلمان ايران (تهران)

كانون صنفي معلمان در تهران پيرامون احضار و تهديد فعاالن صنفي 
 ٢٢شستگان و تداوم بازداشت اسماعيل گرامي بيانيه اي به تاريخ شنبه بازن

سطح نازل حقوقهاي بازنشستگي «خرداد منتشر كرد. در اين بيانيه آمده است: 
در مقايسه با افزايش مداوم تورم و در نتيجه كاهش قدرت خريد، بيماريهاي 

ه اشتغال مجدد اي مناسب و نياز بناشي از كهولت سن و عدم حمايتهاي بيمه 
هايي از وضعيت وخيم اقتصادي بخش با وجود شرايط نامناسب جسمي، نشانه 

 بزرگي از بازنشستگان در شرايط كنوني است.

 در چنين بستري است كه در طي يك دهه گذشته، شاهد فعاليتهاي مسالمت
آميز و صنفي بازنشستگان براي طرح مطالبات مشروع شان در سطح جامعه  

م. با اين همه تا كنون نه تنها پاسخ درخور و مناسبي از سوي فرادستان دولتي به اين مطالبات داده نشده، كه بعضاً  ايبوده 
 ايم.شاهد برخوردهاي امنيتي با فعاالن صنفي بازنشستگان نيز بوده 

وبه فرحزادي، ژاله روح آميز با تجمعات صنفي بازنشستگان، احضار و تهديد برخي از آنها همچون محببرخوردهاي خشونت 
زاد و منيژه فروزنده ... به مراجع امنيتي و قضايي و بازداشت و پرونده سازي براي اسماعيل گرامي يكي از فعاالن سرشناس 

 بازنشستگان از جمله اين موارد است.

ندان تهران بزرگ در اي و شرايط وخيم جسماني، بيش از دو ماه است كه در زاسماعيل گرامي باوجود بيماريهاي زمينه 
دادگاه انقالب با  ٢٦برد و با وجود پيگيريهاي مكرر خانواده براي آزادي موقت، شعبه  شرايط بازداشت موقت به سر مي

 ٧٤اتهام اجتماع و تباني به خاطر حضور در تجمعات صنفي بازنشستگان، اين فعال صنفي را به چهار سال حبس تعزيري و 
 ست.ضربه شالق محكوم نموده ا

با توجه به شرايط پيش آمده، كانون صنفي معلمان ايران (تهران)، ضمن دفاع از مطالبات برحق بازنشستگان و محكوم 
نمودن تداوم تهديد و احضار فعاالن صنفي بازنشستگان، به ويژه تداوم بازداشت غيرقانوني اسماعيل گرامي، به مسئوالن 

تداوم برخوردهاي امنيتي با فعاالن صنفي به جاي پاسخ به مطالبات، در دهد كه دولتي و نهادهاي امنيتي هشدار مي 
از نظر اين تشكل صنفي، راه  در مقابل آن ناچيز است. ٩٨نهايت به گسترش اعتراضاتي منجر خواهد شد كه وقايع آبان 

 »شستگان عزيز است.حل رفع مشكالت كنوني، پاسخ مناسب به مطالبات برحق قشرهاي مختلف مردم ايران و به ويژه بازن

 حرکتهای اعتراضی معلمان

 

 تجمع معلمان پيش دبستاني مقابل مجلس

 خرداد، گروهي از معلمان پيش دبستاني از شهرهاي مختلف مقابل مجلس در تهران دست به تجمع زدند. ٢روز يكشنبه 

موزشي در اين تجمع و همچنين گروهي از معلمان خدمات آ ١٣٩٨تا  ١٣٩١معلمان پيش دبستاني ورودي از سال 
 خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود شدند.
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 تجمع معلمان غيرانتفاعي مقابل مجلس

خرداد جمعي از معلمان آزاد شاغل در مدارس غيرانتفاعي كشور با تجمع مقابل مجلس، خواستار رسيدگي به ٢روز يكشنبه 
ان كرمان با تجمع مقابل ساختمان فرمانداري رفسنجان همزمان معلمان غيرانتفاعي است مطالبات شغلي خود شدند.

دهيم حاضران در هر دو تجمع گفتند: ما همان كار معلمان رسمي را انجام مي  خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند.
ما  شود. دستمزدگيريم؛ از همه مزاياي شغلي محروميم؛ حتي بيمه ما كامل پرداخت نمي سوم آنها حقوق نمي  اما يك

 آييم.گاهي از حداقل حقوق كارگري هم كمتر است؛ يعني كارگر ساده هم به حساب نمي 

به گفته اين معلمان، اكثريت معلمان آزاد كشور داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و حتي كارشناسي ارشد هستند و 
 برند.چندين سال سابقه كار باكيفيت دارند اما در بدترين شرايط شغلي به سر مي 

 

 خرداد ٨چندين تجمع معلمان در روز شنبه 

*جمعي از معلمان مدارس غيردولتي كرمان براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل دفتر نماينده مجلس تجمع 
 كردند.

شان، مقابل ساختمان وزارت آموزش و *گروهي از معلمان كارنامه سبز در اعتراض به بالتكليفي وضعيت استخدامي 
 در تهران، دست به تجمع اعتراضي زدند. پرورش واقع

*شماري از مربيان پيش دبستاني آموزش و پرورش ايذه، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان 
ما در راه آموزش، “مربيان معترض با سردادن شعارهايي از قبيل  آموزش و پرورش اين شهر، تجمع اعتراضي برگزار كردند.

 ، اهم مطالبات شان را بالتكليفي وضعيت شغلي خود عنوان كردند.”اني داديمعمر و جو

 

 تجمع معلمان و كاركنان مدارس غير انتفاعي در تهران و اصفهان

خرداد، جمعي از معلمان و كاركنان  ٩روز يكشنبه 
مدارس غير انتفاعي از شهرهاي مختلف، مقابل 
ساختمان مجلس شوراي اسالمي در تهران و در 

پرورش اين  صفهان نيز در مقابل اداره آموزش وا
در اين تجمع  شهرستان دست به تجمع زدند.

معلمان از استانهاي مختلف از جمله خراسان 
 …و بختياري، هرمزگان، يزد و رضوي، چهارمحال

روي يكي از پالكاردها معترضان  شركت داشتند.
چگونه مشق عدالت كنم، «نوشته شده بود: 

همزمان شماري از معلمان »هم معلم هستم، استخدام حق معلم غير انتفاعي.من«، »امعدالتي د زخمي بي كه خودرحالي
پرورش اصفهان تجمع  دادند روبروي اداره آموزش ومدارس غير انتفاعي اصفهان كه بيشتر آنها را معلمان زن تشكيل مي 

ي و مدارس خصوصي (غير انتفاعي)، مشغول به آموزش در هزار معلم مدارس دولت ٢٦٠شايان ذكر است كه دستكم  كردند.
هزار  ٥٠٠مدارس هستند. معلمان مدارس غيرانتفاعي، با قراردادهاي موقت، حقوقهاي كمتر از حداقل دستمزد و گاه حدود 

 تومان در ماه درحال آموزش هستند.
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 تجمع معلمان خريد خدمت مقابل مجلس 

مان خريد خدمت مقابل ساختمان مجلس واقع در تهران تجمع كردند. معلمان خرداد، شماري از معل ١٠روز دوشنبه 
 معترض خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود از سوي نمايندگان مجلس شدند.

تجمع كنندگان ضمن تاكيد بر لزوم رفع هر گونه تبعيض بين معلمان، خود را تنها گروه بالتكليف در كنار معلمان رسمي و 
 دريس تمام وقت بيان كردند.پيماني ت

 تجمع معلمان مدارس غيردولتي كشور 

خرداد، معلمان مدارس غيردولتي كشور در ادامه كنشهاي دامنه دارشان به بالتكليفي استخدامي دست ١٣روز پنج شنبه 
شت، رفسنجان، به تجمع مقابل دفاتر نمايندگان مجلس رژيم در شهرهاي اراك، ايالم، تبريز، پاكدشت (استان تهران)، ر

معلمان مدارس غيردولتي كشور همچنين  فردوس (استان خراسان جنوبي) محمودآباد (استان مازندران) و......زدند.
 خرداد دركانال تلگرامي شان منتشر كردند. ١٨فراخواني براي برپايي تجمعي مقابل مجلس در روز سه شنبه 

  
 تجمع مربيان پيش دبستاني ايذه در اهواز

خرداد، شماري از مربيان پيش  ١٧نبه روز دوش
دبستاني شهرستان ايذه مقابل استانداري خوزستان 

 تجمع كنندگان مي واقع در اهواز تجمع كردند.
از سوي اداره آموزش و  ١٣٩٧گويند از مهر ماه 

پرورش شهرستان ايذه ابالغ خود را به عنوان مربي 
 اند و در طول اين چند پيش دبستاني دريافت كرده

هاي رفت و  سال به صورت رايگان و با صرف هزينه
آمد، خطرات جاده و حوادث غير مترقبه و به خصوص 

 اند. هزينه سنگين بيمه دست و پنجه نرم كرده

در همين روز و همزمان با سفر قاليباف، معلمان مدارس غيردولتي استان ايالم براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل 
 جمع كردند.استانداري ت

 

 تجمع معلمان در تهران مقابل مجلس

خرداد، جمعي از معلمان مدارس غيردولتي، غيرانتفاعي و آموزش از راه دور با تجمع مقابل مجلس در  ١٨روز سه شنبه 
 تهران، خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.

 ي خود شدند.براساس اين گزارش، معلمان معترض خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدام

 آموزان مدرسه ايرانيان كرمان تجمع اعتراض اوليا دانش 

آموزان مدرسه ايرانيان كرمان زير نظر بنياد قدس، براي اعتراض به خرداد براي چندمين بار، اوليا دانش  ٢٧روز پنج شنبه 
 تغيير كاربري اين واحد آموزشي به مركز اقتصادي مقابل استانداري كرمان تجمع كردند.

 

(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: هرانا، تلگرام اتحاد، تلگرام اتحاد معلمان، ايسنا، تلگرام شوراي بازنشستگان 
 ايران، عصر جنوب)
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  )١٤٠٠ خرداددانشگاه در ماهي كه گذشت (
  كامران عالمي نژاد

 
  چالش قطعي برق هنگام امتحانات دانشجويان

 و تأثير قطعي برقي قرار گرفتكل كشور تحت  در ماه خرداد
 نشد يكي از اين امور مختل .بسياري از امور مختل شد

. تعدادي از دانشگاهها مانند دانشگاه بودامتحانات دانشجويان 
دانشجويان  ،ترم را آغاز كردند امتحانات پايانكه پيام نور 

اما قطعي  شتند؛براي حضور در امتحانات مجازي به برق نياز 
دانشجويان نتوانند  كه قاط مختلف كشور باعث شدبرق در ن

در امتحانات حضور پيدا كنند. اين امر اعتراض دانشجويان را 
 برانگيخته است.

: در زمان شروع امتحان برق گفتيكي از اين دانشجويان 
  وصل بود اما در اواسط امتحان برق قطع شد و عمالً نتوانستم امتحان را به پايان برسانم.

: با توجه به برگزاري گفتدر اين باره خرداد  ٥روز چهارشنبه بهروز، مديركل روابط عمومي دانشگاه پيام نور  اميرحسين
برق عالوه بر مشكالت  شدن مداوم ترم دانشگاه پيام نور در بسترهاي الكترونيك كه از يكم خرداد آغاز، قطع آزمون پايان

  اي در دانشجويان ايجاد كرده است.  همتعدد در روند برگزاري، استرس و نگراني فزايند
  

  تصميمات جديد درباره كنكور
همچنان اي است كه  چگونگي برگزاري كنكور مناقشه

بر اساس آخرين تصميمات اتخاذ شده در اين  ادامه دارد.
توانند چند بار در سال در كنكور  زمينه داوطلبان مي

 شركت كنند.
مقام ستاد  ن، قائممنصور كبگانياخرداد،  ٦روز پنجشنبه 

: گفتباره  اين راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور در
سال در چند ساعت  ١٢آموز بعد از  تعيين سرنوشت دانش

. بر اساس طرح كند ها را دچار تنش مي كنكور، خانواده
 داوطلبان مي و شودساماندهي كنكور اين اضطرابها رفع مي

  ايم. بار در سال را تصويب كرده ٢شركت كنند كه حداقل  توانند چند بار در سال در كنكور
گيرد و بر اين اساس سهم سوابق تحصيلي به  البته در اين ميان سوابق علمي داوطلبان بيش از پيش مورد تأكيد قرار مي

ر كنكور به درصد پذيرش د ٦٠: همچنين وي در ادامه گفتيابد.  ميزان قابل توجهي در طرح ساماندهي كنكور افزايش مي
صورت امتحانات نهايي اختصاص دارد كه قبالً يك سال پايه دوازدهم تصويب شده بود و پيشنهاد شده  سوابق تحصيلي به

يابد و  ها كاهش مي تأثير سوابق امتحاني پايه يازدهم نيز در كنكور اعمال شود با اين اقدام، تنش در داوطلبان و خانواده
  شوند. كنكور حاضر مي افراد با نگراني كمتري در
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  ت دولت ارائه شده تا بررسيهاي الزم صورت گيرد. ادر حال حاضر اين طرح به هي
ت دولت داديم و ا: گزارشي را به هيداد كهت دولت توضيح امنصور غالمي، وزير علوم درباره مباحث مربوط به كنكور در هي

جمهور در يسيي حمايت كرد و مقرر شد بررسي آن با دستور رت دولت از طرح ارائه شده به شوراي عالي انقالب فرهنگاهي
  دستور كار شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار گيرد.

  
 داوطلبان خواستار تعويق آزمون دكتري وزارت بهداشت شدند

داوطلب آزمون دكتري وزارت بهداشت خواستار به  ١٥٠٠بيش از 
 .ندتعويق افتادن آزمون به دليل شيوع ويروس كرونا شد

اي از داوطلبان آزمون دكتري وزارت  خرداد عده ١٥روز شنبه 
شدند. در حال  ياي خواستار تعويق آزمون دكتر نامه دربهداشت 

 .اند داوطلب اين نامه را امضا كرده ١٥٠٠حاضر بيش از 
در نامه اي كه داوطلبان به دكتر نمكي، وزير بهداشت، درمان و 

ساالنه عده زيادي از كادر : ستآموزش پزشكي نوشته اند آمده ا
بهداشت و درمان متقاضي آزمونهاي مختلف وزارت بهداشت 

 ندارند.نام  هستند اما در حال حاضر با توجه به شيوع ويروس كرونا، عده زيادي از آنها آمادگي براي آزمونها و حتي ثبت
التحصيلي برخي از دانشجويان  ها و روند فارغ ن نامهاز سوي ديگر به دليل تعطيلي دانشگاهها و مراكز آموزشي، دفاع از پايا

 .توانند در آزمونهاي وزارت بهداشت شركت كنند نميداوطلبان به تأخير افتاده و 
اند عالوه بر تعويق آزمون دكتري تخصصي در تيرماه، فرصت مجددي جهت  از وزارت بهداشت خواستهامضا كنندگان نامه 

 .ندگان فراهم كندثبت نام آزمونها براي جاما
 

  دانشجويان دستياري و چالشهاي خودكشي دو دانشجوي رشته راديولوژي 
كه در هفته آخر خرداد » عيار«در يك برنامه با عنوان  شبكه افق
را مورد ، موضوع مشكالت دانشجويان پزشكي تخصصي پخش شد

كه در پي خودكشي دو دانشجوي رشته  برنامه. اين بحث قرار داد
ي دانشگاه علوم پزشكي ايران تهيه شده، نشان از آن راديولوژ

داشت كه بر خالف تصور عموم مردم، دانشجويان دستياري با 
از برنامه عيار،  يمشكالت بسياري مواجه هستند. در بخش

 دانشجويان دستياري به بيان مشكالت خود پرداختند. در ابتدا
سالگي هستند.  ٣٠تا  ٢٥به اصطالح رزيدنتها، افرادي در سنين  يكي از دانشجويان گفت: غالب دانشجويان دستياري، يا

 .ندارندهم دانشجوياني كه در خط مقدم مبارزه با كرونا قرار دارند، در حالي كه حقوق و مزاياي حداقلي مثل بيمه 
نشجويان به جاي وي با اشاره به آنكه دانشجويان به عنوان قشر نخبه جامعه كه بايد باعث پشرفت جامعه باشند، گفت: دا

  زنند.  اي براي كشور داشته باشند، دست به اقدامات خطرناكي مثل خودكشي مي آنكه ارزش افزوده
: اين دانشجويان مجبورند به صورت تمام وقت و حتي فراتر از در اين برنامه گفتداريوش چيوايي، كارشناس حوزه سالمت، 

هزينه تحصيلي، در محيطي مثل بيمارستان كار كنند. وي همچنين با  تمام وقت، در ازاي دريافتي خيلي كم به اسم كمك
ت علمي دانشگاهها و بيمارستانها هستند و با وضع و شرايط دانشجويان ااشاره به آنكه اكثر تصميم گيران از اعضاي هي
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ت هستند. چگونه گيري وزارت بهداش دستياري به خوبي آشنا هستند، افزود: اساتيد اين دانشجويان در مناصب تصميم
 .شود هاي كالن مثل طرح تحول سالمت اجرا مي شود اما طرحهايي با هزينه است كه مشكالت اين دانشجويان حل نمي

رود و اين مردم هستند كه  : دود مظلوميت و فشار كاري اينترنها و رزيدنتها در آخر در چشم مردم ميتاكيد كردوي 
 ر هستند. درگي »نظام سالمت معيوب«هميشه با 

  

  حركتهاي اعتراضي دانشجويان
  

  ت علمي دانشگاه آزاد در اهواز و تبريزياتجمع اعضاي ه
ت ياخرداد، جمعي از اعضاي ه ٣روز دوشنبه 

علمي دانشگاه آزاد در دو شهر تبريز و اهواز 
 .تجمع كردند

هاي جديد  نسبت به بخشنامه تجمع كنندگان
شگاهها ت علمي و اساتيد اين دانيادر خصوص ه

  داشتند.اعتراض 
  
  
  

  تجمع دانشجويان مركز آموزش عالي استهبان 
تعدادي از دانشجويان مركز آموزش عالي استهبان، از اكثر نقاط كشور در اين مركز در شهر خرداد  ٤روز سه شنبه 

استهبان تجمع كردند و به آمايش اين مركز، 
عمران و همچنين ضعف  رشتهِ لغو مجوز

رياست اين مركز اعتراض  سيستم مديريتي
  .كردند

دانشجويان پالكاردهايي با نوشته هاي زير در 
نه به لغو مجوز عمران آموزش " :دست داشتند
استقالل آموزش  /نه به آمايش /عالي استهبان
 ."عالي استهبان

در پايان دكتر جعفرزاده، رياست مركز آموزش 
عالي استهبان، به دانشجويان مضطرب و 

اد در اولين فرصت با مقامات بلند عصباني قول د
پايه استهبان در تهران حضور يابند و مطالبات 

  .به حق دانشجويان و مردم استهبان را به جد پيگيري كنند
  

  تجمع اعتراضي كاركنان و استادان دانشگاههاي آزاد خوزستان 
مقابل ساختمان اين ، در تجمع اعتراضي خرداد، ٣روز دوشنبه تعدادي از استادان و كاركنان دانشگاههاي آزاد خوزستان 

 .سازي حقوق خود با كاركنان و استادان دانشگاههاي دولتي شدند خواستار همسان ،دانشگاه در اهواز
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خواستار لغو بخشنامه الف و ب و همچنين اجراي مصوبه  و دانند اين اساتيد و كاركنان مطالبات خود را صنفي و قانوني مي
 .هستند ١٣٩٩ماه  وق و مزاياي كاركنان از ابتداي فرورديندرصدي حق ٥٠افزايش 

ترازي حقوق اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي با دانشگاههاي دولتي و ساماندهي شخصيت م سازي و ه ها همساننآ
 .حقوقي و اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمي را از ديگر مطالبات خود عنوان كردند

اند به همين  درصد افزايش حقوق داشته ٣٠٠رد: برخي از مسئوالن و رؤساي دانشگاههاي آزاد تا يكي از اساتيد تصريح ك
  .كنند دليل شرايط اساتيد و كاركنان را درك نمي

  
  تجمع اعتراضي دانشجويان علوم پزشكي 

دانشجويان  ،خرداد ١١روز سه شنبه 
دانشگاه علوم پزشكي همدان براي دومين 

جديد امتحانات ل شكدر واكنش به بار 
 تجمع اعتراضي برگزار كردند. بر ،پايان ترم

قبلي دانشجويان براي پاسخ به  شكلاساس 
ثانيه فرصت داشتند و هر  ٤٥ والهر س

ثانيه براي توقف روي  ١٢٠دانشجو تا 
سواالت زمان اضافي داشت و دانشجويان 

  .امكان بازگشت به سوال قبلي را نداشتند
مه جديد امتحانات نا پس از انتشار آيين

اما براساس شرايط موجود  ،نامه مجازي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، با وجود برخي از نكات مثبت در آيين
جمله ضعف در آموزش، مشكالت موجود در زيرساخت اينترنت و همچنين ناعادالنه بودن برخي از مفاد آن، بايد تغييراتي از

ثانيه براي سواالت آزمون براي دانشجويان علوم  ٤٥اي و متوسط  ثانيه ٣٠. مسلما زمان حداقل يدآوجود ه نامه ب در آيين
ها، عمال اين زمان به خواندن سوال نيز  دليل پيچيدگي سواالت باليني بسياري از رشته پزشكي بسيار ناعادالنه است و به

 .كفاف نخواهد داد
شود دانشجويي كه با تقلب وارد امتحان شده،  رگزاري امتحانات باعث ميب شكلاين دانشجويان معترض معتقدند كه اين 

كار خود را انجام دهد، اما دانشجويي كه درس خود را مطالعه كرده و قصد شركت در امتحان به صورت قانوني و عادالنه را 
 .دارد، زمان كافي براي پاسخ دادن به سواالت را نداشته باشد

 
 ي آزاد خوزستان، اصفهان و شيرازتجمع استادان دانشگاهها

خرداد، شماري از استادان دانشگاههاي آزاد در خوزستان مقابل ساختمان واحد اهواز، در اصفهان مقابل  ٩روز يكشنبه 
 .دانشگاه آزاد واحد خوراسگان و در شيراز مقابل دانشگاه آزاد اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند

ا اجازه كار متفرقه در خارج از هتر است و به آن ان نسبت به استادان دانشگاه دولتي پايينش به گفته اين اساتيد، حقوق
 .شود ساعات رسمي هم داده نمي

  
اتحاديه آزاد كارگران ايران، كانال شوراهاي صنفي دانشجويان كشور، آنا، ايلنا، مجموعه:  نيا هيته ي(منابع استفاده شده برا

  )ايسنا ايران، دانشجو، خبرنامه دانشجويان
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 )١٤٠٠كارورزان سالمت (خرداد 
 اميد برهاني

 
 

عالوه بر حركتهاي اعتراضي پرستاران و پيراپزشكان در ماه خرداد، در اين شماره چالشهاي حوزه سالمت در زمينه هاي 
 قرار مي گيرد. "نبرد خلق  "كُرونا، دارو، آلودگيهاي هوا و ... پيش چشم خوانندگان 

 
 مانند ساير اعضاي كادر درمان، نبايد تعرفه داشته باشند؟ چرا پرستاران

در صد از جمعيت نظام سالمت را در قالب گروههاي  ٦٠خرداد، پرستاران حدود  ٩بر طبق آمار اعالم شده در روز يكشنبه 
كه بارها از نظر مختلف مراقبتي، تشكيل مي دهند و در امر پيش گيري و درمان و مراقبت، وظايف گوناگوني بر عهده دارند 

محافل بين المللي سالمت هم بر اهميت نقش پرستاران، تاكيد شده است. همه گيري كُرونا نيز اين نقش حياتي را به طور 
 واضح و شفاف در معرض ديد و قضاوت عموم مردم قرار داد

و داخلي كشور، لحاظ شده با اين حال سخت و طاقت فرسا بودن اين شغل هم در قوانين و مصوبات نهادهاي بين المللي 
 است. اما در مرحلهِ اجرا اين گونه قوانين و مصوبات دچار از دست رفتن اثر بخشي گرديده اند.

قانون مشاغل سخت و زيان آور، در عمل بدون اجرا مانده است، قانون ارتقاء بهره وري كاركنان نظام سالمت، به وضوح دور 
پرستاري نيز با گذشت چهار ده سال از تصويب آن همچنان رنگ اجرا به خود  زده مي شود و قانون تعرفه گذاري خدمات

 نگرفته است.
در سالهاي اخير و با اوج گرفتن اعتراضات پرستاران به ويژه بعد از اجراي طرح تحول سالمت كه در آن پرستاران ناديده 

عث افزايش شكاف معيشتي بين گروهي با گرفته شدند و از بودجه هاي هنگفت اين طرح، سهمي نصيب آنها نگرديد و با
كمترين تعداد در تيم بهداشت و درمان و گروه ديگر با بيشترين تعداد گرديد، در نهايت با ورود ظاهري خامنه اي، به 
مساله اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري و رسيدگي به معيشت و استخدام تعداد مورد نياز پرستاران، مطالبات 

 له پرستاران وارد فاز جديدي از جديت و پافشاري بر برآورده شدن آنها گرديد.چندين سا
ماه از صدور فرمان خامنه اي باز هم مجريان قانون در وزارت  ٥سال از تصويب و بيش از  ١٤اما چرا همچنان با گذشت 

 بهداشت نتوانسته اند اين خواسته مهم پرستاران را عملياتي نمايند؟
رياني فراتر از قانون در اين وقت كشيها و عدم اجراي قانون دخيل است كه باز شدن حلقه مفقود اين به نظر مي رسد ج

معما، اراده اي همراه با مبازره با سيستم. همراه با رانت و مافيا را مطالبه مي كند، اگر نه اين همه قول اجرا در طول اين 
 نجر به اجرا و بر آورده شدن مطالبه بر حق پرستاران مي گرديد.سالها و برگزاري جلسات و كارگروهها ، تاكنون بايد م

 
 در كشور كمبود بي سابقه دارو

بعد از عبور از خط قرمز مسائل اقتصادي و گراني كه همچنان 
ادامه دارد، انواع كمبودها دايره زندگي را براي مردم سخت كرده 

ورد است. بعد از گراني گوشت، مرغ، نان، روغن و هزار و يك م
 اكنون تامين دارو به ديگر نوبت به كمبود دارو رسيده و هم

  عنوان يك چالش جدي در سطح جامعه مطرح است. 
اي در تأمين  دليل كمبود برخي داروها در كشور وقفه چند هفته

توجه به اينكه مواد اوليه بيشتر داروها از مواد اوليه است. با
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اي در واردات مواد اوليه باعث  شوند گاهي يك وقفه چند هفتهوسيه و ... وارد ميكشورهايي مانند هند، چين، اسلووني، ر
 شود. چون مطمئنا از سرگيري توليد و ورود به زنجيره توزيع پروسه بروز كمبود چندماهه در زمينه يك داروي خاص مي

  ر است.بَناي زما
سال اخير، هيچگاه به اندازه امروز كمبود دارو  ١٥تا  ١٠طي "به گفته علي فاطمي، نايب رئيس انجمن داروسازان ايران 

 "ها سرگردان هستند.نداشتيم و مردم براي يك داروي ساده زخم معده در داروخانه 
چكاني و بسيار كند در  توماني دانست كه به صورت قطره ٤٢٠٠تخصيص ارز دولتي "او يكي از داليل شرايط موجود را 

شود تامين دارو به كندي صورت گيرد و نتيجه آن گيرد و اين باعث مي كنندگان دارو قرار مي اختيار توليدكنندگان و وارد
 "شود.ها ميسرگرداني مردم در داروخانه 

خواهد به صنعت داروسازي نايب رئيس انجمن داروسازان به دولت بعدي ايران پيشنهاد كرد: دولت آينده اگر واقعا مي 
اي به اين صنعت تخصيص ندهد و فقط يك سري معافيتهاي مالياتي در حوزه زنجيره تامين كشور كمك كند، هيچ يارانه 

 دارو چه براي واردكننده، توليد كننده و چه براي پخش كننده و داروخانه در نظر بگيرد.
شود و از  ن ميهم اشاره كرده و گفته دارو با يارانه سنگين وارد ايرا "قاچاق معكوس دارو"علي فاطمي در اين گفتگو به 

  شود. شاهد آن هستيم كه اين داروها از كشور خارج شده و به چند برابر قيمت فروخته مي  ١٣٧٩سال 
اختالف چند برابري قيمت ارز دولتي و آزاد و تخصيص ارز دولتي به واردات داروها، عالوه بر اينكه جذابيت مالي واردات را 

دليل تخصيص ارز دولتي به واردات اق معكوس داروها؛ در حال حاضر بهافزايش داده است، هيزمي است در آتش قاچ
  به كشورهاي همسايه هستيم.» قاچاق معكوس دارو«داروها، قيمت دارو در ايران پايين است و شاهد 

  
 كرونا در هفته چهارم خرداد

نند، مساله گسترش نوع هندي در حالي كه رسانه ها و كارگزاران حكومت صحبت از غبور از قله پيك چهارم كرونا مي ك
  كرونا و شروع پيك پنجم به نگراني همگاني تبديل شده است.

شهر  ١٦اكنون خرداد خبرگزاري دولت،  ٢٣به گزارش روز يكشنبه 
شهر در  ٢٣١شهر در وضعيت نارنجي،  ٢٠١كشور در وضعيت قرمز، 

وضعيت زرد قرار دارند و هيچ شهري در وضعيت آبي قرار ندارد ولي 
استان سيستان و بلوچستان و هرمزگان نگران  ٢عيت كرونايي وض

 كننده است.
در  ١٩سيما سادات الري درباره آخرين وضعيت بيماري كوويد 

كشور گفت: ميانگين بروز هفتگي موارد بستري در هفته گذشته در 
هزار نفر جمعيت و ميانگين  ١٠٠نفر به ازاي هر  ١٠,٤كشور حدود 

نفر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت گزارش شده  ١٢,٢و مير ناشي از بيماري كرونا حدود  بروز هفتگي موارد مرگ
ا مانند سيستان و بلوچستان، بوشهر، يزد و هاما اين روند كاهشي در همه استانها حاكم نبوده و در برخي استان است.

دار سيستان و بلوچستان روند رو به رشد كرونا آذربايجان شرقي وضعيت بيماري كرونا داراي روند افزايشي بوده است.استان
در اين استان را بسيار نگران كننده دانست و گفته است كه هفته گذشته پيك چهارم كرونا در اين نقطه از ايران ركورد 

  زده است. 
ي و خدمت وي بيان كرد: ادامه اين روند بسيار خطرناك بوده به طوريكه ممكن است در تأمين امكانات و نيروي انسان

 رساني به بيماران با چالش جدي مواجه شويم.
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رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شاهرود نيز از افزايش آمار موارد مراجعه با عالئم ابتال به كوويد 
 به مراكز بهداشتي، درماني شاهرود و ميامي در يك هفته گذشته ابراز نگراني كرد. ١٩

تماعات و نيز كندي برنامه واكسيناسيون را سه عامل تأثيرگذار در افزايش آمار ابتال به كرونا در رضا چمن افزايش اج
هاي مردمي صورت گيرد اين خطر وجود دارد تجمعشهرستانهاي شاهرود و ميامي عنوان كرد و افزود: اگر حجم عظيمي از 

 كه با موج پنجم همه گيري كرونا مواجه شويم.
شهرستان آن همچنان در شرايط سختي به  ٩ز با اشاره به اينكه هرمزگان با توجه به وضعيت قرمز استاندار هرمزگان ني

اي با  لحاظ همه گيري ويروس كرونا قرار دارد، گفت: در حال تالش براي كاهش همه گيري اين ويروس هستيم اما عده
 شوند. رعايت نكردن پروتكلهاي بهداشتي، موجب انتقال اين ويروس به ديگران مي

درصد  ٣٥ا و هدرصد از مبتاليان به بيماري كرونا در استان، كاركنان دستگاهها، ادارات و بانك ٣٢استاندار هرمزگان گفت: 
 از مبتاليان نيز از كاركنان بنگاههاي اقتصادي، توليدي و صنعتي هستند.

  
  تهران بر نمي داردمردم  ن دست از سرزُاُ

خرداد پوشش رسانه اي پيدا كرد،  ٢٤بنا به گزارشي كه روز دوشنبه 
قرار داشته و هواي تهران براي  ١٠٧شاخص كيفيت هوا بر روي عدد 

راي گروههاي حساس جامعه آلوده بود كه علت بچندمين روز متوالي 
 ن در هواي پايتخت اعالم شده است.زُ اين آلودگي افزايش غلظت اُ

 ٧اي قابل قبول، روز هو ٧٦روز هواي پاك،  ٢پايتخت از ابتداي سال 
هاي حساس جامعه داشته است.اين در هروز هواي ناسالم براي گرو

روز هواي پاك،  ١٥حالي است كه تهران در مدت مشابه سال پيش 
 روز هواي ناسالم براي گروههاي حساس جامعه داشته است. ٣روز هواي قابل قبول و  ٦٧
  

 روناض پرستاران تامين اجتماعي در هياهوي كااعتر گُم شدن

زدني است، عشق و تعهد به خدمت كادر درمان و پرستاران شاغل در مراكز درماني كشور در ايام همه گيري كرونا مثال 
اين قشر تمامي خطرات را به جان خريدند و در خط مقدم مبارزه با كرونا ايثارگرانه ايستادگي كردند، بسياري از مطالبات 

تر از گذشته مورد توجه مسووالن  رسد بايد مطالبات اين قشر بيش نظر مي شد، به مديرينه اين قشر در هيايوي كرونا گُ
 .مربوطه قرار گيرد

بيمارستانهاي تامين اجتماعي همراه و همگام با مراكز درماني تحت نظر وزارت بهداشت و درمان در بحث درمان و ارائه 
كادر درمان بيمارستانهاي تامين اجتماعي، مزايايي كه براي خدمات به بيماران كرونايي وارد عرصه شدند، اما طبق گفته 

پرستاران شاغل در بيمارستانهاي پذيرش كننده بيمار كرونايي در بخش دولتي در نظر گرفته شد، مشمول آنها نشد، در 
 حاليكه شرايط كاري آنها در بخشهاي كرونايي تقريبا يكسان بود.

هاي درماني سازمان تامين اجتماعي بحث اجراي قانون مشاغل  در مجموعههمچنين از ديگر مطالبات پرستاران شاغل 
توجهي  سخت براي كادر درمان تامين اجتماعي در بحث بازنشستگي است كه اجراي اين قانون در چند سال اخير مورد بي

 له صداي اعتراض اين قشر را بلند كرده است.امسووالن تامين اجتماعي قرار گرفته و اين مس
سازمان تامين اجتماعي اعالم كرد اگر پرستاري  ١٤٠٠پرستار شاغل در بيمارستان امام علي فرخشهر گفت: در سال  يك

سال خدمت بازنشسته شود بايد مابه تفاوت حق بيمه پنج ساله خود كه شامل حق كارفرما و خود را  ٢٥بخواهد با سابقه 
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ميليون تومان است و معموال پرستاران توان پرداخت  ٢٥٠دود صورت يكجا پرداخت كند كه اين رقم مبلغي معادل ح به
 اين مبلغ را ندارند.

يس سازمان نظام يله اعتراض كردند، راوي ادامه داد: بارها و بارها پرستاران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي به اين مس
متاسفانه گوش شنوايي براي شنيدن اين  پرستاري نيز اين دغدغه و گاليه پرستاران را در محافل گوناگون بيان كرد، اما

سال خدمت اجحاف در حق پرستاران شاغل  ٢٥ميليون توماني براي بازنشستگي با  ٢٥٠مطالبه وجود ندارد، دريافت وجوه 
 در مراكز درماني تامين اجتماعي است.

  
 هاي سيستم ناعادالنه خُرد شدن استخوانهاي پرستاران زير چرخ دنده

اي به ابراهيم رئيسي مطالبات خود (پرستاران، كارشناسان اتاق عمل و هوشبري، بهياران) با ارسال نامه  اعضاي كادر درمان
 را يادآوري كردند.

ما كادر درمان (پرستاران، كارشناسان اتاق عمل و هوشبري، بهياران) در بيمارستانهاي «در بخشهايي از اين نامه گفته شده 
ترين روزهاي  ترين و سياهاه شاهد و آزاد مانند كادر درمان دانشگاه علوم پزشكي سخت سازمان تامين اجتماعي و دانشگ

ايم و عليرغم وجود كمبود نيروي انساني خدمتمان را به دليل همه گيري و عدم كنترل بيماري منحوس كرونا تجربه كرده 
همكاران عزيزمان و درگيري خود و متخصص، كمبود تجهيزات، وجود فشارهاي روحي، رواني و جسمي، از دست دادن 

 ايم. مان تا پاي جان از ملتمان حفاظت كرده خانواده
 هاي سيستمي ناعادالنه استخوانهايمان خُرد ميما پرستاران زير پوست اين شهر در بيمارستانهاي مختلف زير چرخ دنده 

نيده شدن و فريادهايمان را بلند و هماهنگ؛ كنيم براي ششود. ما صدايمان را يكي مي شود ولي صدايمان شنيده نمي 
مان و رعايت آنها توسط آنقدر بلند كه شنيدنش نه يك انتخاب بلكه تنها راه موجود براي محترم شمردن حقوق قانوني 

 مسووالن باشد.
 در پايان نامه كادر درماني، مطالبات جامعه پرستاري كشور عنوان شده است:
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 جراح كودكاناشتن پزشك استان كشور از د ١٠محروميت 

استان در كشور  ١٠خرداد، ضمن بيان اينكه  ٢٧خالق نژاد طبري، رئيس انجمن جراحان كودكان ايران در روز پنجشنبه 
جراح كودكان است، گفت: استانهاي ايالم، هرمزگان، بوشهر، اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، خراسان فاقد پزشك 

جراح كودكان ندارند و مردم اين مناطق سختيهاي زيادي ، سيستان و بلوچستان و سمنان پزشك جنوبي، خراسان شمالي
 را در اين زمينه متحمل مي شوند.

همراه نشدن متخصصان بيهوشي كودكان، "استان را  ١٠وي از جمله داليل حضور نيافتن پزشكان جراح كودكان در اين 
 "وزادان) و همچنين كمبود پي.آي.سي.يو (بخش مراقبتهاي ويژه كودكان)كمبود ان.آي.سي.يو (بخش مراقبتهاي ويژه ن

 عنوان كرد.
 

 شروط بازنشستگي پرستاران غير قانوني است

شوند و بازنشستگي پيش از موعد يكي از مزاياي اين گروههاي آور مي پرستاران مشمول قانون مشاغل سخت و زيان 
 رداري از اين قانون با موانع زيادي روبرو هستند.آيد اما آنها براي برخوشغلي به حساب مي 

به گزارشي كه توسط علي خسروجردي براي ايلنا تهيه شده؛ سازمان تامين اجتماعي در دي ماه سال گذشته براي اجراي 
ه ميليون تومان طلب كرد تا ب ٢٥٠تا  ٢٠٠آور پرستاران، مبني بر بازنشستگي آنها، بيش از قانون مشاغل سخت و زيان 

نحوي شرايط بازنشستگي سفيدپوشان جامعه سالمت را گرو بگيرد. چنين تصميمي بر خالف انتظار اين گروه شغلي بود و 
نارضايتيهايي به وجود آورد كه همچنان ادامه دارد. پرستاران باور دارند، تامين اجتماعي، توجهي به بازنشستگي پيش از 

 تور كار خود قرار نداده است. كند و اقدامات الزم را در دس موعدشان نمي
بر اين اساس، واضح و مبرهن است كه پرستاران تامين اجتماعي بايد سهم كارفرماي خود را هم بپردازند؛ در حالي كه برابر 

آور بايد توسط كارفرما پرداخت شود. به همين قانون تامين اجتماعي، سنوات ارفاقي بازنشستگي در مشاغل سخت و زيانَ 
تاران نبايد مسوول پرداخت سهم سازمان تامين اجتماعي محسوب شوند. اين در حالي كه پرستاران مشمول دليل پرس

درصد از مجموع سوابق ارفاقي خود را پرداخت كنند؛ پرداخت باقي آن هم  ٧قانون مديريت خدمات كشوري، تنها بايد 
  ره هستند. به كارفرما است اما پرستاران مشمول قانون كار از آن بي برعهده

عليرضا حيدري (كارشناس تامين اجتماعي) درباره شرايط استخدامي اين گروه شغلي توضيح داد: سازمان تامين اجتماعي 
كند، صادر كند. پرستار وظيفه ندارد تا مبلغ مكلف است تا برگه تشخيص براي كارفرمايي كه حق بيمه را پرداخت مي 

 ران بازنشستگي شود. چندين ميليوني پرداخت كند تا وارد دو
اي باشد؛ حاكميت يك نفر در اجراي امور و به گفته اين كارشناس، انجام امور نبايد به صورت غيرقانوني و سليقه 

اي هيچ وجاهتي ندارد. بر اساس قانون تامين اجتماعي، پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي پيش از گيري سليقه تصميم
اي دريافت كند. كارفرما موظف است به طرق مختلف وظيفه ي نبايد از كارگر پول و حوالهموعد بر ذمه كارفرما است، كس

گيري از ساز و كارهاي قانوني خود را انجام دهد؛ نخست اينكه با هزينه را به صورت نقدي پرداخت كند. دوم اينكه با بهره 
  خت كند. تواند مبلغ سنوات ارفاقي را به صورت اقساط ماهيانه پردامختلف مي 

هزار پرستار مواجه هستيم. بسياري از پرستاران فارغ  ١٢٠طبق گفته كارشناسان نظام سالمت، هم اكنون با كمبود حداقل 
اند. در اين شرايط، اجراي بدون قيد و التحصيل شده به دليل سختي كار و مزاياي اندك به مشاغل ديگري روي آورده 

تواند اين پرستاران را براي بازگشت به محل كار ترغيب كند. اين اتفاق در نهايت آور مي شرط قانون مشاغل سخت و زيان
به نفع بيماران هم تمام خواهد شد. يعني در صورت رفع مشكل كمبود شديد پرستار، كيفيت ارائه خدمات پرستاري و 

  مراقبتي در مراكز درماني نيز به شدت ارتقا پيدا خواهد كرد.
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 ارانحرکتهای اعتراضی پرست
 

 تجمع پرستاران و كادر درمان عضو تعاوني سالمت

خرداد، جمعي از پرستاران و كادر درمان بيمارستانها و مراكز اورژانس تهران كه عضو شركت تعاوني كاركنان  ١روز شنبه 
ه، نظام سالمت كشور هستند، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان حوزه رياست قوه قضائي

 تجمع اعتراضي برپا كردند.
تاكنون، پروژه برج سپهر توسط يك فرد شناخته شده كه در سيستم قضايي داراي پرونده است تصرف  ١٣٩٢از سال 

 عدواني گرديده و پرونده قضايي آنها در پيچ و خم دادگاهها و مراجع قضايي زمانبر شده است.
سند تك برگ براي ملك مذكور را اخذ و پيرو آن  ٩٨در مهر ماه سال پس از فراز و نشيبهاي فراوان، تعاوني پرستاران 

دادخواست خلع يد را به جريان انداختند اما پس از گذشت يك سال و هشت ماه هنوز راي بدوي شكايت خلع يد در 
 دادگاه مفتح صادر نشده و پرونده دستخوش حوادث زيادي شده است.

  
  هاي مسووالن  ف وعدهتجمع شهروندان دامغان در اعتراض به خل
شهروندان دامغاني در روز شنبه اول خرداد 
مقابل استانداري سمنان تجمع كردند. 
تجمع كنندگان يادآور شدند: يكي از موارد 
مهم ديگر براي تحليل درست و اصولي 
ساخت بيمارستان دوم در دامغان توجه به 

به تفكيك » ويژه تختهاي«تعداد 
 بيمارستانهاي تحت پوشش است. 

به گفته شهروندان دامغاني، جمعيت زيادي 
به عنوان نيروي مولد در روستاها ساكن 

هايي نظير هستند كه عموما در بخش
كشاورزي فعال هستند، دسترسي محدود  اين افراد به خدمات بهداشتي در محل و از آن گذشته پراكندگي جمعيت و 

تر از ياد از شهر و...  سرانه تخت بيمارستاني بيشتري را مي طلبد. اما واقعيت آن است كه همين تعداد هم پايينفاصله ز
 استاندارد است و بيشتر آنها در حالت عادي  اشغال است.

همه گيري سالك و در يكي دوسال اخير ويروس كرونا ، ضعف سيستم بهداشت و درمان شهرستان دامغان در استان 
ان را به خوبي آشكار ساخت. اگر چه برخي از مسئوالن كمك دائمي در ساخت مراكز بهداشتي و درماني و تجهيز سمن

گري شهروندان و براي فرار از مسئوليت، آنها را به بيمارستانها را وظيفه خيرين قلمداد كرده و به محض كمترين مطالبه 
 ت.كنند اما واقعيت چيز ديگري اسسمت خيرين هدايت مي

بر أساس اين گزارش شهروندان دامغاني اظهار داشتند: بر اساس گزارش آماري سامانه آمار و اطالعات بيمارستاني (آواب) 
تخت است كه  ٤٤٥جمع آوري شده، تختهاي بيمارستاني سمنان (غير از بخش خصوصي و مهديشهر)  ١٣٩٦كه در سال 

ت. آنها اظهار كردند: بايد شاخصهاي مكملي مثل تعداد تخت فعال تخت بستري فعال اس ١٥٨سهم دامغان از اين تعداد ، 
بستري، تعداد پرسنل، شاخص بيمار به تخت و از همه مهمتر ضريب اشغال و متوسط ضريب اقامت بيمار مورد توجه 

 دانشگاه علوم پزشكي باشد.
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 تجمع بازنشستگان بهداشت و درمان در تهران

زنشستگان بهداشت و درمان خرداد، شماري از با ٣روز دوشنبه 
مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه واقع در تهران تجمع 
كردند. بازنشستگان بهداشت و درمان خواستار همسان سازي 

 حقوقها و تحقق ديگر مطالبات خود هستند.
بازنشستگان معترض، ضمن رونمايي از بنرهايي اعتراضي، 

و ” ر به گِل نشسته كِشتي بازنشسته، ديگ“شعارهايي از قبيل 
 سر دادند.” فقط كف خيابان، به دست مياد حقمان“

  
 تجمع كاركنان و بازنشستگان بيمارستان خميني 

خرداد، مقابل سازمان همياري و شهرداريهاي اين  ٤شنبه كاركنان و بازنشستگان بيمارستان خميني در كرج، روز سه 
 استان تجمع كردند.

اند و بازنشستگان هم به ازاي مطالبات خود يمارستان بخشي از دستمزد خود را دريافت نكرده كاركنان و بازنشستگان اين ب
 اند كه برخي از اين چكها برگشت خورده است.  چكهايي را از سوي مديريت بيمارستان دريافت كرده

مزايا پرداخت شده و در  بخشي از دستمزد كاركنان اين بيمارستان تنها در قالب حداقل دستمزد و بدون در نظر گرفتن
 هاي آنها هم به صورت كامل به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشده است.  ضمن حق بيمه

آنها،  كاركنان بيمارستان همچنين به بالتكليفي در وضعيت واگذاري مالكيت بيمارستان اعتراض دارند؛ چراكه به گفته
گيرد يا به شهرداري يا به اي كه پيشتر برگزار شده بود قرار مي  ايدهمز مشخص نيست كه اين بيمارستان در اختيار برنده

 شود. بنياد شهيد و امور ايثارگران واگذار مي

 
 تجمع كادر درماني بيمارستان بوعلي در تهران

ع اين خرداد، شماري از كادر درماني بيمارستان بوعلي واقع در تهران در محل كار خود تجمع كردند. تجم ٦روز پنجشنبه 
 كاركنان در اعتراض به پايين بودن حقوق دريافتي و ساير مطالبات آنها صورت گرفت.

 
 تجمع دوباره پرسنل بيمارستان خميني كرج

خرداد، تعدادي از پرسنل بيمارستان خميني در كرج، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، در  ٨روز شنبه 
 اعتراضي زدند.اين بيمارستان، دست به تجمع  محوطه

خواستار رسيدگي به خواسته ” ساله كه دويديم، همش دروغ شنيديم ٥“پرسنل معترض ضمن سر دادن شعارهايي از قبيل 
ما در سالهاي گذشته به صورت علي  آنها مي گفتند: بخشي از دستمزد و حق بيمه هاي مسبوق به سابقه شان شدند.

كه با استفاده از مقررات مشاغل سخت  ادي از بازنشستگان اين بيمارستانالحساب پرداخت شده است. در همين حال تعد
 تفاوت سنوات ارفاقي خود هستند. اند، منتظر واريز مابهو زيان آور، بازنشسته شده 

پرسنل معترض همچنين خواهان تعيين تكليف وضعيت مالكيت بيمارستان هستند، چرا كه مشخص نيست در آينده به 
 شود.شخاصي واگذار مي چه نهادي يا ا

در اين رابطه رئيس كل دادگستري استان البرز با اعالم تاييد ابطال مزايده واگذاري اين بيمارستان از تحويل آن به مالكان 
واقعي خبر داد و گفت؛ با توجه به اينكه در فرآيند واگذاري اين بيمارستان شرايط مزايده به درستي رعايت نشده بود، پس 
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وا توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران كشور به عنوان يكي از مالكان اين بيمارستان، رسيدگي به آن در يكي از از طرح دع
 شعب دادگاه حقوقي كرج آغاز شد.

  
 ها و انجمنهاي ترك اعتياد تجمع صاحبان كلينيك

سازمان غذا و دارو در تهران تجمع مقابل  خرداد، شماري از صاحبان كلينيكها و انجمنهاي ترك اعتياد، ١٨روز سه شنبه 
 اعتراضي برپا كردند.

تجمع اين شهروندان در اعتراض به توزيع داروهاي ترك اعتياد 
ها و عدم توزيع آن در كلينيكها صورت گرفته است.  در داروخانه

 "شانه ساز استعفا استعفا"تجمع كنندگان با سردادن شعار 
 شدند. خواهان استعفا رئيس سازمان غذا و دارو

براساس گزارش رسانه اي شده، عده اي از درمانگران اعتياد 
كشور در اعتراض به اقدام سازمان غذا دارو در صدور ابالغيه اي 
مبني بر توزيع و عرضه داروهاي تحت كنترل و متادون در 

 داروخانه ها كه همراه با توشيح وزير بهداشت بوده در مقابل آن سازمان تجمع كردند.
ندگان در اين تجمع متفق القول بودند كه اين نامه كامالً مخالف با مصوبات و ابالغيه هاي نهادهاي باالدستي از شركت كن

جمله مفاد نامه معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر و مصوبات هفتاد و پنجمين 
رضه داروهاي آگونيست در داروخانه ها بوده و مصداق عدم رعايت جلسه كميته درمان آن ستاد مبني بر ممنوعيت مطلق ع

 سلسله مراتب اداري و حاكميتي و ناديده گرفتن مصالح كشور و حقوق بيماران و درمانگران مي باشد.
  

 تجمع كاركنان پايگاههاي سالمت

ي به مطالبات شان، مقابل خرداد، جمعي از كاركنان پايگاههاي سالمت، در اعتراض به عدم رسيدگ ١٩روز چهارشنبه 
كاركنان معترض يكي از داليل برگزاري اين تجمع  ساختمان وزارت بهداشت واقع در تهران، تجمع اعتراضي برگزار كردند.

 عنوان كردند.” عدم همسان سازي حقوق و دستمزد پايين خود“اعتراضي را 
 را سر دادند.” ت؟ پايگاه هامون رو هواستوزير بهداشت كجاس“اين شهروندان با در دست داشتن بنرهايي، شعار 
 در زير يك ويدئو از اين تجمع را مشاهده كنيد:

https://www.youtube.com/watch?v=-pFRfBu_wqQ 
 

 SMAتجمع خانواده بيماران 

شت ، در اعتراض به عدم واردات دارو، مقابل ساختمان وزارت بهداSMAخرداد، شماري از خانواده بيماران  ٢٢روز شنبه 
بيمار  ١٠٠گفته مي شود كه در سه سال اخير به خاطر عدم ورود دارو به كشور، بيش از  تجمع اعتراضي برگزار كردند.

SMA .جان خود را از دست داده و صدها بيمار ديگر ناتوان تر شده اند 

 
 تجمع نيروهاي شركتي بهداشت مشهد

خرداد، نيروهاي شركتي  ٢٤ور، اين بار در روز دوشنبه در ادامه مشكالت سلسله وار نيروهاي شركتي بهداشت در كش
بهداشت مشهد در اعتراض به وضعيت صنفي خود و عدم دريافت هيچ حق رفاهي كه اخيراً مصوبه وزير است، مقابل ستاد 

 مركزي اين دانشگاه تجمع كردند. 
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 تجمع دستياران تخصصي پزشكي سراسر كشور 

ران تخصصي پزشكي به نمايندگي از طرف همكاران شان در سراسر كشور دست به خرداد،جمعي از دستيا ٢٤روز دوشنبه 
تر شدن شرايط برگزاري امتحان ارتقا و گواهينامه پس از پاندمي كرونا و عدم  تجمع مقابل وزارت بهداشت زدند و به سخت

 لغو آن، اعتراض كردند.

 
 ها داران عليه هموار كردن راه نابودي داروخانهتجمع داروخانه

جديد وزارت بهداشت در مورد ضوابط تاسيس  داران در اعتراض به آيين نامهخرداد، جمعي از داروخانه  ٢٦روز چهارشنبه 
داران معترض بود، از جمله در اين تجمع شعارهايي در دست داروخانه  ها دست به تجمع اعتراضي زدند.داروخانه 
نامه جديد، به نفع  آيين«و » سالمت مردم وسيله رقابت نيست«، »افياي دارونه به م«، »نه به اسثمار داروساز«شعارهاي 

 ».داري داري غربي، به نفع سيستم برده سرمايه
به امضاي وزير بهداشت رسيده و يكي از آخرين خدمات دولت حسن  ١٤٠٠خرداد  ٨جديد كه از تاريخ   نامه در آيين

ها حذف شده و اي براي تاسيس داروخانه  حدنصابهاي جمعيتي و فاصله شود،داران محسوب مي روحاني به سرمايه 
متقاضيان در هر زمان (با فراهم كردن چند شاخص ساختماني در داروخانه) قادر به تاسيس داروخانه در هر مكاني، حتي 

  دائر هستند. ديوار به ديوار با داروخانه
انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشكي مدون شده و به تصويب نامه كه بدون حضور نمايندگان رسمي  در اين آيين

كننده براي بزرگتر، انبار و پاركينگ عامل اصلي تعيين  رسيده است، پارامترهاي اقتصادي تاسيس داروخانه، مانند مغازه
اي باز خواهد زنجيره هاي  تاسيس داروخانه در هر مكاني هستند و به اين ترتيب دست مافياي دارو براي تاسيس داروخانه

شوند  هاي كوچك ميرقابت موجب ورشكستگي و تعطيلي داروخانه  اي نه تنها در عرصههاي زنجيره شد. اين داروخانه 
مافياي دارو كه يك سر آن در وزارت بهداشت قرار دارد و اندام آن در انواع شركتهاي واردات و توليد  بلكه با اتكا به شبكه

 هاي كوچك باقي نخواهند گذاشت.مارستانها و پزشكان وابسته گسترده شده است، امكاني براي بقاي داروخانه دارو و نيز بي
ها، حمايت علني و عملي وزارت بهداشت از مافيايي دارويي جديد وزارت بهداشت در مورد تاسيس داروخانه  نامهآيين 

 شوند.رت بهداشت سهامداران خاص آن محسوب مي باالي وزا است كه شخص وزير و مديران و كارشناسان رده
ها نگاه هايپرماركت داشت، به آيين نامه جديد تاسيس ها با تاكيد بر اينكه نبايد به داروخانهرييس شوراي عالي داروخانه

خدمات داروخانه كه در حال ارائه  ١٣٠٠٠ها اشاره كرد و گفت: اجراي اين آيين نامه موجب ورشكستگي حدود  داروخانه
شود و مطمئنا صدمات جبران ناپذيري به زنجيره توزيع دارو وارد خواهد كرد، واقعا جاي  دارويي به بيماران هستند مي

ريزي كمر به نابودي  پاسخ به اين پرسش خالي است كه آيا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو با اراده قبلي و برنامه
 تدبيري و خطاي سهوي اتفاق افتاده است؟ ا اينكه يك بيها بسته است ي كسب و كار داروخانه

جاي اينكه ه ها نگاه اقتصادي و سرمايه محور به دارو و داروخانه است ب وي افزود: متاسفانه نگاه كلي آيين نامه داروخانه
  خدمات محور و عدالت گستر باشد. 

  
 تجمع رزيدنتها در چندين شهر

زيدنتها در شهرهاي مختلف كشور از جمله در تهران، اروميه، زنجان، بابل، شيراز و خرداد، گروهي از ر ٣٠روز يكشنبه 
 تبريز در اعتراض به عدم لغو آزمون ارتقا و گواهينامه دستياري دست به تجمع زدند.

 
  )نا، فارسايسايلنا، بورس نيوز، تلگرام اتحاد،  هرانا، (منابع مورد استفاده در تدوين اين مجموعه: ايرنا، سالمت نيوز،
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  زنان در مسير رهايي
 اسد طاهري

   خزر يايملوان در در يرانيا زن نينخستاستخدام 
ساله  ٢٢دختر  كياز آغاز به كار  يرانيبنادر و كشت سازمان

خزر خبر داد.  يايدر در يرانيزن ملوان ا نيعنوان نخست به
 ييايمنفرد در دانشگاه علوم و فنون در يكوثر صادق

را  يانورديدر يآموزش يها انده و دورهخرمشهر درس خو
 يايرد كنار دونيدر بوشهر گذرانده و حاال در بندر فر زين

را انجام مي  يكيزيف يو كارها ياز امور دفتر يبيخزر ترك
  دهد.

به  دنيرس يخود برا يعنوان هدف اصل به ياز تابوشكن او
شان باشد،  افراد به اهداف دنيمانع رس تواندي نم تيكه جنساثبات كنم  خواستم يم": ديگو يو م كند يم اديشغل  نيا

 ".مييآ يهم سخت باشند، ما زنها از پس آن برم رهر چقدو  ستندين يتياز مشاغل جنس چكداميه

در كشور ما  ليدل نيخاص خودش را دارد و به هم يهايسخت يانورديآموزش در يها دوره": ديگو يمنفرد م يصادق كوثر
و عنوان  فتديشغل جا ب نيحضور زنان در ا يبه زود دوارميعرصه شده اند، اما من ام نياز خانمها وارد ا يدتعداد محدو
 "آن برداشته شود. يمردانه از رو

 ي(ناخدا) كشت تانيخود برسد و كاپ يبه آرزو يروز نكهيا يتمام تالش خود را خواهد كرد برا ديگوي ملوان جوان م نيا
 شود.

انجام  ييزنان توانا نكهيدرباره ا زين ،در بنادر جنوب يرانيزن ا انوردانيدر ،يسروستان يو راحله طهماسب هيرزهرا ساال پيشتر
باستان  رانيكه سابقه حضور زنان در آن به ا يا حرفه؛ را دارند صحبت كرده بودند يانورديو در يمثل ملوان يسخت يكارها

 .گردد يبازم

 

 م كردستان جايزه براي خبرنگاران زن اقلي

، مركز "كالر"در شهرستان  "ملت" يايتره كه در كاف يمراسم يط ينهاد مددكار آلمانيك  ،١٤٠٠خرداد  ١شنبه  روز
، به مناسبت برگزار شد در اقليم كردستان عراق "انيگرم" اداره
به  يافتخار زهيجا ،يكورد ينگار سالروز روزنامه نيم١٢٣

 كرد.اهدا  انيگرم خبرنگاران منطقه

و  يسع به دليل انيگرم نگار منطقه روزنامه ٢٧مراسم  نيا در
كسب كردند  يافتخار زهيجا ينگار روزنامه نهيشان در زم تالش
  . نفر زن بودند ٦تعداد  نيكه از ا

از  "عمر نگار" ،"وهيكاز ويراد" از "آوات احمد"، "كركوك" تيسا از "احمد اليل"، "زن يخبرگزار"آژانس  از "ديرش نگار"
 كردند. افتيدر يافتخار زهيجا "گوران ويراد" از "يعل نيشرم"و  "نينوژ" تيسااز  "صالح ناسير" ،"سپر كيتيپول"
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نگاران زن  مسائل و مشكالت زنان و همزمان روزنامه با تاكيد بر اينكه ،ينهاد مددكار آلمان يها ول پروژهومس ،"قيفا اديز"
نگاران زن انجام  روزنامه يبرا يشتريب يكه كارها ميدر نظر دار" برخوردار است گفت: يياسزه ب تياز اهم ي اين نهادبرا
   "بود. ي آنهاكارها درو تداوم  قيجهت تشو زين يمراسم افتخار نيو ا ميده
 

   كرد اديچادر سوگند  كيزن ساموآ در  رينخست وز نياول
راسم سوگند مجبور شد م "ساموآ"زن در كشور كوچك  رينخست وز نياول

او كه تا حاال  يانتخابات بيچادر برگزار كند. رق كيشروع كار خود را در 
و مانع ورود او و همراهانش به  ستين يريحاضر به كناره گ ،بوده ريوز نخست

 /مه ٢٤روز دوشنبه  ،ساله ٦٤، "آفا ماتا ينائوم امهيف" ساختمان پارلمان شد.
 ،"ايآپ"ختمان پارلمان در شهر نتوانست وارد سا نكهيپس از ا خرداد ٣
 ريپارلمان به عنوان نخست وز اطيدر ح يشود، در داخل چادر ،تختيپا

را  ينامشخص ياسيس تيوضع خوداز ترك مقام  ي،قبل رينخست وز ،"لگائويمال له لهيس پايول" يخوددار كرد. اديسوگند 
از  يريكناره گ يبوده است، دستور دادگاه برا ريت وزسال نخس ٢٢كه  او .كندي م جاديآرام ا انوسياق رهيجز نيا يبرا

اعالم  هيانيب كياست در  "ساموآ گانهي يبه خدا مانيا" يخانم ماتا آفا كه نامش به معنا حزب .است گرفته دهيقدرت را ناد
دارند و  يگريد يكه ادعا يوجود ندارد. كسان ياصل اساس نياز ا يياستثنا چيه ،شود روزيپ شهيهم ديبا يدموكراس"كرد: 

در ساموآ آغاز  ريانتخابات اخ يماه پس از برگزار كياز  اختالفات ".كنندي م يدر واقع با آتش باز ،كنند يطبق آن عمل م
 دو حزب شد نيب يحقوق يهايريكه باعث درگ يبه هم بود به طور كينزد يا سابقه يانتخابات به طور ب جهيشد. نت

 

  شودي آن م ريزن مد كيموزه لوور  ييابار از هنگام بر پ نياول يبرا

از ماه  "لورنس دكار"اعالم كرد  ،فرهنگ فرانسه ري، وز"باچلت نيروزل"
خواهد شد. او كه چهار  سيدر پار "لوور"موزه  يفعلمدير  نيسپتامبر جانش

است كه به  يزن نياول كند،ي اداره م سيرا در پار "ياورس "سال است موزه
 يها موزه نياز مهم تر يكياو در راس  نشي. گزرسد يموزه لوور م استير

 .، صورت گرفتهفرانسه ييس جمهوري، ر"امانوئل مكرون" شنهاديجهان به پ

با تجربه  يباره گفته كه لورنس دكار، مورخ نيدر ا يحيدر توض مكرون دفتر
 ياساس ينقش يوژه موزه لوور در ابوظبدر افتتاح پر باچلت انتخاب شد.  اشيي توانا لياست و به دل يالملل نيدر سطح ب

 رهيجز يفرهنگ نطقهموزه در م نيافتتاح شد. ا ٢٠١٧در نوامبر  يدر امارات متحده عرب يداشت. موزه لوور ابوظب
  .ديسال طول كش ١٠قرار دارد و ساخت آن  "اتيسعد"
 

  شد ديكاخ سف يپوست سخنگو اهيس يك زن
 يپوست سخنگو اهيس زن كي ،اياالت متحده خيبار در تار نيدوم يبرا

 يبعد از انتصاب به عنوان سخنگو "ريِجان پ نيكار" خانم شد. ديكاخ سف
   "باشم. گاهيجا نياست كه در ا يافتخار بزرگ"گفت:  ديكاخ سف
 كند. يسمت را درك م نيحضور در ا يخيگفت كه بعد تار نياو همچن



 39

 ١٩٩١بود كه در سال  يپوست اهيس زنن ياول "ثياسم يودج"پدر،  "جرج بوش" يجمهور استيو در دوره ر نياز ا قبل
 منصوب شد. ديكاخ سف يسمت سخنگو به

اهل  او پدر و مادر و) يمركز يكايدر آمر بييكارا ياي(واقع در در "كينيمارت" يفرانسو رهيمتولد جز "ريِجان پ نيكار"
دارد.  يردولتيغ يدر گروهها و سازمانها تيعالف يسابقه طوالن بسر مي برد،كه در دهه چهارم عمرش  او .ي هستندتييها
 ٢٠٢٠در سال  دنيجو با يو ستاد انتخابات ٢٠١٢و  ٢٠٠٨ يدر سالها "باراك اوباما" يغاتيدر ستاد تبل نيهمچن يو

 .وستيپ ديدر كاخ سف دنيبا يداشت و سپس به گروه رسانه ا تيفعال

و در جمع خبرنگاران نشست  ديكاخ سف ياتاق رسانه ها مهم است كه هر روز در ياز جمله سمتها ديكاخ سف يسخنگو
 شود. يپخش م مياز شبكه ها، به صورت مستق ياريبس ياز سو ينشست خبر نيكند. ا يبرگزار م يخبر

 كرد. يريسمت كناره گ نيسال كار، از ا كيبود كه بعد از  ديكاخ سف يسخنگو ،يساك نياز او، ج قبل

 

  شود يم ييفضا ستگاهيا هزن فرماند كي

را  يالملل نيب ييفضا ستگاهيا تيولومس "يستوفورتيسامانتا كر"
 بر عهده خواهد گرفت. ٢٠٢٢در سال 

زن فرمانده در  نيسوم الن،يساله متولد م ٤٤فضانورد  نيا
يي است كايپس از دو زن فضانورد آمر ييفضا يالملل نيب ستگاهيا

زيده مي براي اين مسووليت برگ است ييزن اروپا نينخستو 
 شود. 

روز و  ١٩٩به مدت  ٢٠١٤در سال  نياز ا شيپ يستوفورتيكر
 دارد. اريبدون وقفه را در اروپا در اخت ييسفر فضا نيتري ساعت در فضا بود و ركورد طوالن ١٦

كه  رنديگي م مياروپا تصم ييفضا سژاپن، كانادا و آژان ه،يچند كشور چون روس ييفضا ياز آژانسها يا ەبا مجموع ناسا،
 .رديگي را بر عهده م بين المللي ييفضا ستگاهيا تيكدام فضانورد هدا

  

  رانيزنان ا يبردار وزنه يمدال جهان نياول برنده ؛يجمال كتاي

ثبت  يجمال كتايبه نام  رانيزنان ا يبردار وزنه يمدال جهان نياول
ر د روزياست و د رانيا لوگرميك ٨٧بردار دسته  وزنه يشد. جمال

 مدال برنز گرفت.  ٣جوانان  يمسابقات قهرمان

در مجموع  يجمال شود،ي رقابتها كه در تاشكند برگزار م نيا در
 رشته را گرفت. نيا يخيو مدال تار زد ركورد لوگرميك ٢٠٨

 ٩٢ وزنه دنيبا باال كش ،دهينرس يسالگ ١٧هنوز به سن ي كه جمال
. او در دو ضرب هم دياتوانست مدال برنز را از آن خود نم لوگرميك

در  ي. جماللوگرميك ١١٦و در حركت سوم  ١١١وزنه زد، در حركت دوم  لوگرميك ١٠٥مدال برنز گرفت. در حركت اول 
 مجموع هم صاحب برنز شد.

 .گذردي سه سال م رانيزنان در ا يوزنه بردار يريركوردگ نيو اول تيبه دست آمده كه از آغاز فعال يطيدر شرا ي اومدالها
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 زنان يبا انتقاد از وزنه بردار ، در صدا و سيماي جمهوري اسالميارجمند وشيدار به تازگي يك هنرپيشه حكومتي به نام
 ".ستيزن ن گريد ،زند يكه وزنه م يخلق نكرده و زن يوزنه بردار يخدا زن را برا" گفته بود:

  

  هزنان يخانوادگ يچك بر سر استفاده از نامها يدر جمهور سياسيكاف ش

چك كه به زنان اجازه  يجمهور ندگانيمجلس نما ياعضا رياخ يرا
 يخوددار ي در نام شانخانوادگپسوند دهد تا از استفاده از  يم

 يفرد يهايمحافظه كاران و هواداران آزاد نيرا ب ياديبحث ز ،كنند
 است.  ختهيكشور برانگ نيدر ا

ن خود به شوهرا يچك هم اكنون از نام خانوادگ يزنان در جمهور
كنند. به عنوان مثال اگر نام  ياستفاده م "وااُ"همراه پسوند 

 نيا يچك حت يجمهور ياستفاده خواهد شد. رسانه ها "نوواكووا"او از  يبرا ،باشد "نوواك"زن  كيشوهر  يخانوادگ
 "آنگال مركلووا"مان را خود صدراعظم آل يبه عنوان مثال در گزارشها ودهند  يم ميهم تعم ياتباع خارج نام قاعده را به

 خوانند. يم

كشور با  نيدر ا ديجد ييشناسا يدرباره استفاده از كارتها يقانونگذار انيدر جر رايچك اخ يجمهور ندگانينما مجلس
مجلس  ندهينما ١٧٢دهد. از  يزنانه را م ينام خانوادگ نكردن انتخاب ايموافقت كرد كه به زنان امكان انتخاب  يشنهاديپ

 يجمهور يمصوبه در صورت موافقت مجلس سنا نيا مثبت دادند. يرا شنهاديپ نينفر به ا ٩١ ،چك يجمهور در يسفل
 به اجرا در خواهد آمد.  ٢٠٢٢سال  هيچك از ماه ژانو

از آن برخالف قواعد نكردن  باور هستند كه استفاده نيزنان بر ا يخانوادگ ياز نامها "وااُ"حذف پسوند  شنهاديپ منتقدان
 يم "شدن يجهان"از  يرا بخش شنهاديپ نيطرح ا نيكند. آنها همچن ياست و صرف و نحو زبان را دشوار م يچك زبان

 كنند. يم يابيخود ارز يمحل تيدفاع از هو نزلهوا را به ماُ"دانند و دفاع از استفاده از پسوند 

 

 نخست وزير پاكستان زنان را مقصر خشونت جنسي دانست 

 شده است. يباعث خشم عموم ".اوياچ.ب وسيآكس" يدر گفتگو با شبكه خبر ،پاكستان رينخست وز عمران خان، اظهارات
زنان  هيعل يخشونت جنس يرا مقصر اصل "وسوسه و اغوا" ،گفتگو او در اين

 ريبه تن داشته باشد، بر مردان تاث يزن لباس كم كياگر  "اعالم كرد و گفت:
اظهارات دو ماه پس از آن مطرح  نيا ".مگر آنكه آنها ربات باشند گذارد،ي م

مطرح كرد و باعث خشم و  يرا درباره خشونت جنس ييصحبتها يشده كه و
رهام " ،همسرش نيدوم كهي به طور ،شد يمجاز يتند در فضا يانتقادها

 فيتوص ياو را مدافع سرسخت تجاوز جنس -اند كه از هم جدا شده - "خان
و  ييها دگاهيد نيبودن چن يبود، همسر سابقش را به ساختگ "يسي بي ب" يه خبرشبك يمجر شتريخان كه پ رهام كرد.
 يخصوص يعمران خان در زندگ" در پاكستان محافظه كار متهم كرد و گفت: يبه دست آوردن را يبرا بازي كردن نقش
 ".كندي كار را م نيا عمدبه كه او  كنمي دارد و من فكر مبي قيد  سبك زندگي كينداده و كامال  يرييتغ چيه اش

 ٧٠دهه  يسيفرهنگ انگل "سكس، مواد مخدر و راك اند رول"طالق و  وود،يهال وود،يگفته بود كه بال ليخان در آور عمران
 .است يخشونت جنس شيافزا ياست كه عامل اصل ياز انحطاط فرهنگ يا نمونه يالديم
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من درباره مفهوم عفت در " سابقش گفت: يبا دفاع از حرفها "اوي ب اچ" يروز دوشنبه خود با شبكه خبر يدر گفتگو يو
 جامعه قايما دق نجاي. اميشبانه ندار يو كلوبها سكويكشور د نياجتناب از اغوا در جامعه. ما در ا يعني نيجامعه حرف زدم. ا

 "به همراه دارد. ييامدهايپ د،يدر جامعه شو وا. اگر باعث اغميكامال متفاوت دار يا

مساله به  نيا"گفت:  شود،ي م يباعث خشونت جنس يا مساله نينكردن چن تيرعا ايآسوال كه  نياسخ به ادر پ يو
آنچه در فرهنگ ما  مييبگو نكهياست. ا سمياليفرهنگ امپر ،يفرهنگ غرببرمي گردد.  ديكني م يكه در آن زندگ يا جامعه

 .ستين نطوريا .ندارد يمعن باشد،هم قابل قبول  گريد يدر هر جا ديقابل قبول است با

 

  زن پارلمان در قبرس سيير نياول انتخاب

 تايآن" .ديخود برگز يزن را برا سيير كيبار  نينخست يپارلمان قبرس برا
زن پارلمان در  سيير نيبه اول ليروز پنجشنبه تبد ،ساله ٣٥ "يويدمتر

حزب كشور موسوم به  نيحزب محافظه كار حاكم ا يقبرس شد. او از اعضا
جبهه "موسوم به  يرو انهيحزب م ياز سو ويدمتر است. "كيتجمع دموكرات"

انتخابات  يكه در پ "ELAM" يحزب راست افراط نيو همچن "كيدموكرات
مورد  ،را در پارلمان حدود دو برابر ارتقا داد گاهشيجا يالديماه گذشته م

كشور بعد از  نيا استيفرد در سلسله مراتب س نيقبرس دوم ندگانيمجلس نما سييدر مقام ر وي قرار گرفت. تيحما
 جمهور است. سيير

 شود. يحزبش در نظر گرفته م استمدارانيس نياز جمله موفقتر ،است ياسيدانش آموخته علوم س كيكه  دمتريوي

 

  تجمع كردند ايدر اسپان يتيهزاران نفر در اعتراض به خشونت جنس

از شهرها مانند  يدر شمار ايهزاران نفر از شهروندان اسپان
، شامگاه "تولدو"و  "گرانادا"، "پامپلونا"، "بارسلونا" ،"ديمادر"

كشور را محكوم  نيدر ا يتيجمعه گردهم آمدند تا خشونت جنس
 "فهيتنر"كودك اهل دو  رياخ ياز قتلها را كرده و تاسف خود

به دست همسر  "ليسِو"ساله اهل  ١٧جوان دختر توسط پدر و 
 د.سابقش ابراز كنن

شدند، خون مردم  ديناپد شيماه پ كيكه از حدود  "ايوياول"و خواهرش  فهيدختر خردسال اهل تنر "آنا"واقعه قتل 
 نجايما همه ا" و "كجاست يوزارت برابر"، "است يعدالت مردساالرانه كاف" يرا به جوش آورده و آنها با شعارها اياسپان

 اعتراض سر دادند. اديو فر كردهمع تج "و آنا از ما كم شده اند ايوياول م،يستين

 ".زنديست آنها زن ،ماريهستند و نه ب وانهيمتجاوزان نه د"فت: ، گديمادر يستيجنبش فمن ياز اعضا ،"اناينيكاررام مارتا"

اند؛ آمار تكان  دهيبه قتل رس ايهمسر سابق خود در اسپان ايزن به دست همسر و  ١٩تاكنون،  يالديم ياز آغاز سال جار
نفر  ٩٧و  هزار كيرا به  يالديم ٢٠٠٣از سال  ايدر اسپان يتيجنس ياز خشونتها يناش يكه مجموع قتلها ينده اده
  را به همراه داشته است. ركشو نيا يمقامها يداده و نگران شيافزا
 

 ، صداي آمريكا)سنايا ،يوله، همشهر چهيدو وز،يوروني ايرنا، ،يس يب يب(منابع: جينها،  
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  روي ميز وين باقي مي ماند!» مسايل كليدي«
  زينت ميرهاشمي

 خرداد ١٢فراسوي خبر ... چهارشنبه 

از وعده هاي خوش بينانه روحاني مبني بر پايان مذاكرات، برداشتن همه تحريمها طي چند روز، پي بردن دولت آمريكا به 
مذاكرات به نفع خود، اين برداشت مي  كارگزاران وزارت خارجه رژيم از روند» پيروزمندانه«اشتباه خودش، تا گفته هاي 

شود كه اگر واقعا كسي سير كنشها و تغيير و تحوالت در دوران مذاكرات را دنبال نمي كرد به اين باور مي رسيد كه همه 
برگرداند و  ٢٠١٥چيز به نفع رژيم تمام شده است. يعني رژيم توانسته است با زور، تهديد و قلدري عقربه زمان را به سال 

  نگاري هيچ اتفاقي در اين چند ساله در منطقه و به ويژه در ايران نيفتاده است.ا
در مذاكرات حرف زد اما » پيشرفتهاي خوب و قابل توجهي«ارديبهشت از  ١٠سخنگوي وزارت خارجه رژيم روز دوشنبه 

  »موضوعات كليدي همچنان باقي است.«گفت كه 
صحبتهاي رافائل گروسي و پايان بدون نتيجه نشست مذاكرات برجامي در گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي و 

سال گذشته ماجراجوييهاي رژيم در منطقه بيشتر شده، شرايط  ٦خرداد، نشان داد كه اگر طي  ١١وين در روز سه شنبه 
  ير كرده است.نيز در مناسبات بين المللي تغيير كرده، تعادل قوا و صف بنديها نيز به زيان جمهوري اسالمي تفي

گزارش مدير آژانس كه قرار است در نشست هفته آينده شوراي حكام بررسي شود، رژيم را با فاز جديدتري از بن بست 
كيلوگرم است در حالي كه بر اساس سقف  ٢٤١هزار و  ٣روبرو خواهد كرد. آژانس تخمين زده كه ذخائير اورانيوم رژيم 

كيلوگرم باشد. قبال مدير آژانس هشدار داده بود و گفته بود كه  ٢٠٢غني شده بايد تعيين شده در توافق برجام، اورانيوم 
» در حال غني سازي اورانيوم در سطحي از خلوص است كه فقط كشورهاي سازنده بمب به آن مي رسند.«رژيم ايران 

ن طور كه خود مي گويد خرداد) پس مي توان گفت كه رژيم يا قصد ساختن بمب اتمي دارد و يا آ ٥(فاينسنال تايمز 
براي برداشتن تحريمها كرده است. اگر قسمت دوم باشد آن طور كه خود مي گويد، خروجي آن هزينه » اقدام راهبردي«

  يا تهديدهاي حداكثري است.» اقدام راهبردي«زياد از جيب مردم و شكست 
تا بيروت با هزينه هاي سرسام آور به قيمت  اگر رژيم در پوشش توافق برجام، از فرصت استفاده كرده و از بغداد، دمشق

بدبختي و فالكت مردم ايران مزدورن نيابتي خود را از طريق سپاه تروريستي قدس مسلح كرد تا بتواند تعادل در منطقه را 
به سود خود تغيير داده و آنگاه به عنوان يك قدرت منطقه اي نقش آفريني كند، اما اينبار همه چيز عوض شده است. 

يامهاي مردم در ايران، خيزشهاي گسترده عليه مداخله جويي رژيم واليت فقيه در عراق تا جايي كه آن را يك حكومت ق
اشغالگر مي دانند، تظاهرات مردم لبنان با شعارهايي عليه رژيم ايران و... همه كنشهاي موجود در بي اثر كردن هرگونه 

  نقش فعال دارند. مذاكره اي با رژيم و سرمايه گذاريهاي احتمالي
اقدام راهبردي رژيم براي رفع تحريمها يعني تهديد حداكثر، زور و قلدري از يك سو و نشان دادن قدرت با مداخله در 
منطقه و حمايت ار تروريسم از سوي ديگر، رژيم را در بن بستي قرار داده است كه يا بايد زهر را بنوشد يا اين كه با 

  ه شود.تحريمها هر چه بيشتر فرسود
در هر دو حالت اين مردم ايران هستند كه در كف خيابان با صداي بلند اعالم كرده اند؛ دشمن اصلي خود را رژيم واليت 

مسايل كليدي كه روي ميز وين قرار   فقيه دانسته و مخالف سياستهاي هسته اي، موشكي و مداخله جويانه رژيم هستند.
  رده است.داشت، در حال حاضر در همان جا جا خوش ك
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  زمان مُذاكره به پايان رسيده؟
  منصور امان

  خرداد ٢٠فراسوي خبر... پنجشنبه 
، اكنون ترديد در باره موفقيت آميز بودن اين تالش بين "برجام"پس از سه ماه مذاكره بي نتيجه با رژيم ج.ا بر سر احياي 

اي رييس آژانس بين المللي انرژي اتُمي، عالئم روشني المللي افزايش يافته است. سُخنان وزير خارجه آمريكا و نيز گفته ه
  از اين امر را از گوشه اي ارسال كرده كه بيشترين عالقه را در ماه هاي اخير به دستيابي به توافُق نشان داده است.

رژيم ج.ا در همان حال كه از فروردين ماه سال جاري مُذاكره براي جان بخشيدن به توافُق هسته اي وين جريان داشته، 
نيز به گونه سيستماتيك و هدفمند پايمالي مُفاد آن را تداوُم بخشيده است. در خالل اين مُدت، حاكمان ايران مانع بازرسي 

برابر مجاز افزايش  ١٦درصدي زده اند و ذخاير اورانيوم خود را به بيش از ٦٠و نظارت آژانس شده اند، دست به غني سازي 
  داده اند.

اثيرات عملي آن بر برنامه هسته اي مُالها و جهتگيري اش آنچنان نگران كننده است كه حتي دبيركُل اين رويكرد و ت
آژانس كه به طور معمول براي تشويق ج.ا به همكاري لحن مُحتاطانه اي را پيرامون فعاليتهاي آن به كار مي گيرد، اكنون 

و مي گويد در عمل نمي تواند تاييد كند كه ماهيت  توصيف مي كند "تسليحاتي"به طور روشن سطح غني سازي ج.ا را 
  پروژه هسته اي مُالها غيرنظامي است.

خود را به رخ مي كشد، فقط آقاي گروسي را  "ميدان"تضاد بين آنچه كه در زمين ديپلُماسي مي گذرد و واقعيتي كه در 
اي اين هفته خود با قانونگذاران آمريكايي در سنا به افكار آزار دهنده رهنمون نشده، بلكه وزير خارجه آمريكا نيز در نشسته

و كنگره بُلند انديشيده است كه مُطمئن نيست ايران بخواهد يا بتواند به برجام بازگردد. آقاي بلينكن همچنين گُزارش داد 
 "چند ماه"به زمان رسيدن رژيم ايران به نُقطه گُريز هسته اي و به بيان ديگر ورود به مرحله ساخت جنگ افزار اتُمي، 

  خواهد رسيد. "چند هفته"كاهش پيدا كرده و در صورت ادامه روند كُنوني، به 
سُخنان آقاي بلينكن بهترين تبليغ براي ادامه مُذاكرات با ج.ا نيست و موثر و مُفيد بودن آن را با اين كارنامه به شدت زير 

و تهديدآميز را به نهادهايي ارايه كرده كه دولت آقاي  سووال مي برد. بايد توجُه داشت كه وي اين بيالن مايوس كننده
و امكان پايش هسته اي ج.ا از اين طريق  "برجام"بايدن تا پيش از اين با تمام نيرو در پي قانع كردن آنها براي بازگشت به 

  بوده است.
ل گيري ترديد در كاخ سفيد بيانيه روز گذشته (چهارشنبه) آمريكا خطاب به اعضاي شوراي حُكام، شاهد ديگري براي شك

پيرامون نتيجه بخش بودن ُمذاكرات و بُروز شكاف در تاكتيك آن عرضه كرده است. در اين بيانيه كه يك روز پيش از 
  برگُزاري دور پنجُم مُذاكرات مُنتشر گرديد، آمريكا هُشدار داده است كه رفتار رژيم ج.ا، مُذاكرات وين را به خطر مي اندازد.

في گرد پروژه اتُمي مُالها، با انتشار گُزارشهايي از انجام فعاليتهاي مشكوك در يك مركز هسته اي مُالها تقويت تحوالت من
  شده است. اين مركز كه وجود آن به تازگي افشا شده، در نزديكي روستاي سنجريان در جنوب شرق تهران داير گرديده.

نزديك شدن طرفهاي مُذاكره به مرحله تعيين كننده ارزيابي كرد.  مجموعه رويدادهاي ياد شده را مي توان نشانه اي از
آمريكا فشار ديپلُماتيك را افزايش داده و تالش مي كند مانع از وقت كُشي ج.ا شود. روشن است كه حاكمان ايران هُشدار 

رده اند، ولي روشن نيست كه نهُفته در سُخنان اخير وزير خارجه آمريكا يا در بيانيه روز چهارشنبه اين كشور را دريافت ك
  آمريكا حاضر است تا چه اندازه از اين سطح فراتر برود.

اكنون زمان مي تواند برگ برنده يا بازنده هر يك از طرفها باشد و هموست كه عقب نشيني يا پيشروي آنها را تعيين 
  خواهد كرد.
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 خروجي نمايش انتخابات: تشديد ستيز مردم با حكومت
 زينت ميرهاشمي

 خرداد ٣٠راسوي خبر ... يكشنبه ف

پيام علي خامنه اي بعد از پايان سيرك انتخاباتي، اعتراف آشكار و حقيرانه به شكست مهندسي انتخابات بود. ولي فقيه قبال 
به تحريم نمايش انتخابات از جانب تهيدستان و اقشار محرومان هشدار داده بود. او در پيام خود به تاكتيك فرار به جلو 

به حرف تحريم كنندگان » طبقات ضعيف«دانست و تاكيد كرد كه » دلتنگي«و » گاليه«سل شد و تحريم گسترده را متو
 گوش ندادند.

به شكلي دستكاري مي شود كه با مهندسي انتخابات همساز باشد، » اتاق تجميع آرا«با تاكيد بر اين كه آمارهاي رسمي در 
درصد صاحبان حق راي سيرك  ٥١د برابر شده هم نتيجه گرفت كه بيش از به طور قطع مي توان بر اساس آمارهاي چن

ميليون  ٣٤,١درصد آرا باطله اعالم شده، بنابرين بيش از  ١٢,٨خرداد را تحريم كرده و  با توجه به اين كه  ٢٨نمايش 
ديهي است كه اين درصد از صاحبان حق راي نمايش مهندسي شده خامنه اي را تحريم كرده اند. ب ٥٧,٧ايراني يعني 

 ارزيابي بر اساس آمار رسمي است كه با واقعيت فاصله بسيار دارد.

آراي باطله متعلق به كساني است كه به دليل فشارهاي امنيتي مجبور به شركت در انتخابات شده اند اما با راي سفيد و يا 
 نوشتن كلماتي به جز نام كانديداها اعتراض خود را بيان كرده اند.

شهر، ميزان  ٤٠٠نفر از خبرنگاران و گزارشگران سيماي آزادي در  ١٢٠٠نه شوراي ملي مقاومت بر اساس آمار دبيرخا
درصد از واجدان حق راي اعالم كرده است. تصاوير و ويدئوهاي پخش شده از طرف اين  ١٠مشاركت مردم را كمتر از 

مجازي و رسانه هاي برون مرزي، نشان دهنده سوت  خبرنگاران و همچنين تصاوير و ويدئوهاي منتشر شده در شبكه هاي
بامداد  ٢و كور بودن حوزه هاي راي گيري است. براي همين زمان برگزاري شعبده انتخابات به شكل بي سابقه تا ساعت 

 روز شنبه تمديد شد.

گرفتن از نظام است... و  معناي فاصله عدم حضور مردم در انتخابات به« خرداد گفت:  ٢٦ولي فقيه نظام در روز چهارشنبه 
اگر بخواهيم فشارهاي دشمنان از بين برود يا كاهش پيدا كند، راه آن افزايش حضور مردم در انتخابات است و پشتوانه 

 »مردمي بايد به رخ دشمنان كشيده شود.

عرصه بين المللي و گيري در » امتياز«خرداد، هنگام راي دادن، مشاركت مردم را برابر با  ٢٨خامنه اي در روز آدينه 
 كاهش فشار دشمن اعالم كرد.

 منظور او گرفتن مشروعيت از مردم براي خرج كردن در مناسبات بين المللي و امتياز گيري است.

خامنه اي مي خواست با انتصاب مهندسي شده يك قاتل و جالد، مردم را تحقير كند، اما مردم با تحريم گسترده خامنه اي 
 را تحقير كردند.

دم ايران همزمان نفرت و انزجار خود را از سران اصالح طلبان قالبي و باند كارگزاران به شكل واضح نشان دادند. در مر
حالي كه بسياري از سران اين جريان حكومتي به شمول خاتمي، حسن خميني، كروبي، كرباسچي، مرعشي، بهزاد نبوي، 

درصد آرا شركت كنندگان در  ٨,٣ي راي دهند، او تنها توانست جهانگيري و ... از مردم دعوت كردند كه به ناصر همت
درصد از صاحبان حق راي را كسب كند. بدين ترتيب اين باندهاي حكومتي كه پيش از اين به زائده باند  ٤نمايش و 

 روحاني تبديل شده بودند، سند ورشكستگي خود را امضا كردند.

ي از نقاط عطف تاريخي در جنبش ضد ديكتاتوري مردم ايران دانست كه ، را بايد يك١٤٠٠خرداد  ٢٨بر اين منظر، روز 
 تضادهاي آشتي ناپذير مردم با كل نظام را به سطح آورد كه تغيير و تحوالتي عظيم را بشارت مي دهد.
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  )١٤٠٠ خردادجنبش رنگين كمان بيشماران (
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
مجموعه اي از مشگالت معيشتي، همه گيري ويروس كرونا و فقدان واكسن براي همه، اكثريت مردم ايران در ماه خرداد با 

خاموشيهاي مداوم، آتش گرفتن جنگلها، بي آبي و ... درگير بودند. دو موضوع اما در اين ماه بيشتر برجستگي داشت. اول 
يمي. اعتراضهاي كشاورزان و مردم مساله بي آبي و دوم حركتهاي اعتراضي گارگران رسمي و پيماني صنايع نفت و پتروش

مناطق مختلف در اين مجموعه پوشش داده شده و با دقت در مضمون خبرها مشخص مي شود كه مسئوليت فاجعه آب 
داغ  يمردم شهرها و روستاها يو كم آب يآب يب متوجه حاكميت در كليت آن است. در آخرين ماه بهار سال جاري

 ايثروت و درمنتظر شرايط سختري در تابستان به خصوص در خوزستان كه سرزمين ي كرد و بايد م ديخوزستان را تهد
  بزنند. ه ه لَلَ  ياز تشنگاست باشيم و بازهم مردم اين استان 

حركتهاي اعتراضي كارگران 
رسمي، قرارداد موقت و 
پيماني صنايع نقت و 
پتروشيمي در ماه خرداد 
ابعاد گسترده اي داشت و 
دهها خبر و گزارش 

در صويري از اين حركتها ت
رسانه هاي چاپي، صوتي و 

هاي شبكهتصويري و در 
پوشش داده شده  اجتماعي،

  است.
حركت از جانب كارگران و مزدبگيران را خواهيد خواند.  ٢٠٧خالصه دستكم خبرهاي اين شماره نبرد خلق، مجموعه  در

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

 شنبه اول خرداد 

به  براي اعتراض به سطح پايين حقوق از رفتن برسركار خودداري كردند. ١٤كارگران پروژه اي  شركت آي جي سي فاز *
 فرما و پايين زدن حقوقها،به دليل تقلب كار ١٤كارگر پروژه اي شركت آي جي سي فاز  ٢٠٠گزارش پيام سنديكا، بيش از 

  دست به اعتصاب زدند. 
شان، مقابل ساختمان فرمانداري  گروهي از كارگران شركت لبنياتي پاژن، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي*

  به گزارش ايلنا، نسيم شهر، دست به تجمع اعتراضي زدند.
دادستاني شهرستان بهارستان به موضوع بيران باعث شد كه تجمع كارگران كارخانه لبنياتي پاژن در نسيم شهر استان ته

  .مطالبات معوقه اين كارگران ورود كند
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شان، مقابل ساختمان شهرداري اين  شماري از كارگران شهرداري چابهار، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي*
ري چابهار سه ماه حقوق پرداخت نشده را از بر اساس گزارش رسانك، كارگران شهردا شهر، دست به تجمع اعتراضي زدند.

  شهرداري طلب دارند.
  

  خرداد   ٢يكشنبه 
از «به گزارش ايلنا، آنها گفتند:  .مقابل استانداري فارس تجمع كردند» شركت مخابرات راه دور شيراز«بازنشستگان *

راه دور شيراز، قاطعانه ورود كند. ما كارگر بازنشسته مخابرات  ١٣٠٠خواهيم كه براي احقاق حقوق  استانداري فارس مي
  .سال به طول انجاميده است ١٥خواهيم؛ مطالباتي كه پرداخت آن  مطالبات قانوني خود به همراه خسارت تاخير آن را مي

به گزارش  .شهر تهران دست به تجمع اعتراضي زدند فرمايشي برداري متروي تهران، مقابل شوراي كاركنان شركت بهره*
مندي از بازنشستگي در به جهت بهره ٩٣مطالبات خود را اصالح عناوين شغلي خود تا سال ، شهروندان معترضايلنا، 

العاده حق جذب، تشكيل شوراي اسالمي كار، تامين لباس فرم، پرداخت معوقات  آور، اعمال فوق مشاغل سخت و زيان
ي و قرار دادن راهبران در اولويت واكسناسيون كرونا ، دريافت طلبهاي خود از بيمه تكميل٩٩تا  ٩٥مربوط به سالهاي 

 .عنوان كردند

ن والئشان توسط مس تعدادي از رانندگان خودروهاي ديزلي در مشهد، در اعتراض به ناديده گرفته شدن مشكالت*
گان معترض با بر اساس گزارش كانال تلگرام اتحاد، رانند دست به اعتصاب و تجمع زدند.براي دومين روز متوالي مربوطه، 

  شان شدند. پارك خودروهاي خود در حاشيه بزرگراه غدير اين شهر، خواستار رسيدگي به مطالبات
  

  خرداد  ٣دوشنبه 
 تجمع كنندگانبه گزارش ايلنا،  .وزارت نفت مقابل اين وزارتخانه تجمع كردند در شاغلساله  ٨*جمعي از قربانيان جنگ 

 .كردند اعتراض خود رفاهي وضعيت اب مرتبط هاي به اجرا نشدن ابالغيه

ن والئشان توسط مس تعدادي از رانندگان خودروهاي ديزلي در مشهد، در اعتراض به ناديده گرفته شدن مشكالت*
، رانندگان معترض با پارك ايلنابر اساس گزارش  دست به اعتصاب و تجمع زدند.براي سومين روز متوالي مربوطه، 

 اين شهر، خواستار رسيدگي به مطالبات مقابل شهرداري مشهد در بلوار نخريسي گراه غديرخودروهاي خود در حاشيه بزر
 .رانندگان خودروهاي ديزلي مشهد خواهان لغو قانون منع تردد هستند شان شدند.

نگهداري و حراست  قطار شهري تهران به دليل معوقات مزدي، كار در بخش ٥كارگران حراست و نگهداري پيماني خط *
نفر  ٢٠٠قطار شهري تهران در تماس با خبرنگار ايلنا، اظهار داشتند حدود  ٥منابع كارگري در خط  .متوقف كردند را

ايم و درخواست كارگران در تجمع امروز تسريع در  هستيم كه با پرداخت نشدن حقوقمان دچار مشكالت معيشتي شده
 .پرداخت حداقل بخشي از معوقات مزدي است

  
  ادخرد ٤سه شنبه 

هاي مقامهاي اين وزارتخانه، مقابل مجلس شوراي اسالمي  كاركنان مدت موقت وزارت نفت به منظور پيگيري وعده*
) ٣سازي حقوق بر اساس تبصره ( به گزارش ايلنا، كاركنان مدت موقت وزارت نفت خواهان اجراي همسان .تجمع كردند

نامه  آيين ٣٨العاده شغلي مطابق ماده  قوق و دستمزد و اعمال فوققانون برنامه ششم توسعه، بازنگري در نظام ح ٢٩ماده 
سازي فصل دهم خدمات كشوري كه در  نظامهاي اداري كاركنان صنعت نفت براي كاركنان قرارداد مدت موقت، مشابه
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) ٦اي بند (ها، اجره براي كاركنان رسمي اعمال شد، تبديل وضعيت كاركنان مدت موقت مانند ساير وزارتخان ٩٩سال 
سياستهاي كلي نظام اداري، رهايي از بالتكليفي بين قانون نفت و قانون كار و رفع محدوديت سني تبديل وضعيت 

  .استخدامي مشموالن استفساريه ايثارگران هستند
وني گروهي از كارگران كارخانه صنايع شير پگاه تهران، با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائيه براي رفع تصرف غيرقان*

به گزارش ايلنا، يكي از كارگران صنايع پگاه تهران در توضيح علت  .اراضي كارگران اين كارخانه درخواست استمداد كردند
كارگران گفت: مدتهاست حكم تخليه زمينهاي تصرف شده را از قوه قضائيه در دست داريم اما هيچ ارگان دولتي تجمع 

  .كندبراي اجراي اين حكم به ما كمك نمي
به  هاي كارفرما مقابل روزنامه قانون تجمع كردند. بازنشستگان كارخانه پارس متال در اعتراض به عمل نكردن وعده*

گزارش ايلنا، بازنشستگان كارخانه پارس متال به اجرا نشدن تعهدات كارفرما اعتراض و مقابل روزنامه قانون تجمع كردند. 
نفر از كارگران بازنشسته اين كارخانه موفق به دريافت  ١٢٠. حدود معترضان خواهان رسيدگي به وضعيت خود هستند

  اند.  چكهاي بانكي خود نشده
در حاشيه جاده وروي به منطقه ويژه  ١كاركنان رسمي هلدينگ خليج فارس در اعتراض به وضعيت خود مقابل سايت *

هلدينگ به مفاد قرارداد منعقد شده با شركت خواهان پايبندي  معترضانبه گزارش ايلنا،  .اقتصادي ماهشهر تجمع كردند
قانون اختيارات نفت، رفع  ١٠صنايع پتروشيمي، رفع ممنوعيت انتقال دائم به ساير شركتهاي تابع نفت، اجراي ماده 

  .حق ماموريت كاركنان رسمي نفت در هلدينگ هستند ١٤٥٠تبعيض و محدوديت تعديل مدرك تحصيلي، اعمال آيتم 
ه لب رسيده در شرق اصفهان بنا به فراخوان قبلي و هشدارهايي كه به مقامهاي رژيم داده بودند، با كشاورزان جان ب*

شان دست به تجمع و راهپيمايي زدند كه نيروهاي انتظامي به اين معترضان هجوم  خواست حقابه و رسيدگي به مشكالت
به گزارش بي بي سي، كشاورزان  روبرو شدند.رزان بردند و مانع از ادامه اين تجمع شدند كه با مقاومت و درگيري كشاو

اصفهاني با تراكتورهاي خود از شرق اين استان به سمت شهر اصفهان حركت كردند تا اعتراض كشاورزان اصفهان به انتقال 
  رود نشان دهند.آب زاينده

  كردند.آنها تيراندازي و به سوي كشاورزان معترض هجوم برده يگان ويژه و لباس شخصي ها به 
به گزارش ايلنا،  .باغملك، در اعتراض به بي آبي، مسير اهواز به ايذه را مسدود كردند تعدادي از اهالي روستاي بارانگرد*

ر بوده و تا كنون مشكل آنان بر طرف ياين روستا كه در مسير ايذه به قلعه تل واقع شده است، مدتها ست با بي آبي درگ
ت ها پيش آثار منفي خود را به خصوص در شهرهاي شمالي خوزستان نشان داده و تا بحران بي آبي از مد .نشده است

 .ن امر صورت نگرفته استكنون اقدام موثر و قابل لمسي از سوي مسئوال

  
  خرداد ٥چهارشنبه 

رض . شهروندان معتلردگان به دهدز، مردم معترض  جاده را مسدود كردند به دنبال حادثه رانندگي مرگبار در جاده*
يك جاده كم عرض در محور اهواز به لردگان جان آدمها را مي گيره. روزي نيست كه شاهد در چندين ساله گفتند: 

با سركوب معترضان نيروي انتظامي . تصادف مرگباري در  اين مسير نباشيم و هيچكس هم احساس مسئوليت نمي كند
  .هاي بسيار مهم كشور است جاده ايذه از - به گزارش ايلنا، مسير لردگان . دكرباز را جاده 

مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني براي پيگيري لغو فراخوان صدور پروانه فعاليت بدون در نظر گرفتن وضعيت *
به گزارش ايلنا، مشاوران حفاظت فني و خدمات  .تجمع كردندمشاوران قبلي مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
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نامه بكارگيري مشاوران حفاظت فني و خدمات ايمني و صدور فراخوان براي ثبت نام بر اساس ايمني به اصالح آيين 
  اين آيين نامه، اعتراض دارند. 

در تهران، اهواز، آبادان، عسلويه، منطقه عملياتي الوان، مجتمع دريايي ابوذر، شماري از كاركنان رسمي صنعت نفت *
اجراي دقيق و «به گزارش ايلنا معترضان خواستار  تجمع و اعتراض زدند.منطقه بهرگان، گچساران و ماهشهر دست به 

   ٩٣قانون اختيارات وزارت نفت، جدول بدو استخدام سال  ١٠، اجراي ماده ١٤٠٠عادالنه قانون افزايش دستمزد سال 
 .ندشد» و تسري آن به تمامي پرسنل استخدامي قبل از اين تاريخ

  
العاده مناطق  شستگي نفت، تعديل مدرك پرسنل رسمي، پرداخت بند (ج) فوقتغيير اساسنامه صندوقهاي بازن«

جنگي، اصالح قانون ماليات بر حقوق كاركنان نفت شاغل در شرايط سخت، پرداخت كامل پاداش بازنشستگي بر اساس 
و حل  سال، رفع مشكل انتقالي كاركنان شركتهاي واگذار شده ٣٠سنوات خدمت پرسنل بدون رعايت سقف پاداش 

  .هاي كارگران و كاركنان رسمي شركت نفت است از ديگر خواسته» مشكالت دانشجويان و جانبازان
بترسيد «، »كندمجلس حمايت مي - كند وزير خيانت مي«كارگران و كاركنان شركت نفت در عسلويه شعار دادند: 

  .رو رها كنوزارت - زنگنه حيا كن «و » ماهمه با هم هستيم - بترسيد 
رانندگان شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان يزد براي اعتراض به سطح پايين كرايه حمل رويدادي ديگر، در 

  سوخت دست به تجمع زدند.
 

 خرداد ٦پنجشنبه 

شركت آب و فاضالب روستايي  رگرانكا*
ماه حقوق  ٣خوزستان در پي پرداخت نشدن 

ومين روز sبراي سال حق بيمه خود،  ٣و 
اختمان شركت آب و فاضالب مقابل سمتوالي 

پهن كردن سفره  اين استان دست به تجمع و
به گزارش ايلنا،   خالي مقابل شركت زدند.

 ند: بعد از طرح يكپارچهفتگمعترض كارگران 
گونه قراردادي با ما  سازي با آبفا شهري هيچ

 ٣: نزديك به ودندافزآنها  .منعقد نشده است
   .كنيم صورت آزاد پرداخت مي هاي درمان را به اخت نشده و تمام هزينهسال حق بيمه براي كاركنان پرد

  
  خرداد ٧آدينه 

دست به تجمع در مصالي اين  جمعي از كارگران شهرداري ياسوج ازجمله آتش نشان براي اعتراض به اخراج از كار*
گفتند: چرا  معترضان فارسزارش به گ استان كهگيلويه و بويراحمد زدند وخواهان بازگشت بكارشدند. مركزدر  شهر،

سال پيش برخورد نشد تا اكنون  ١٥يا  ١٠اگر تخلفي صورت گرفته و يا نيروي غير قانوني و غير مجاز هستيم همان 
  .در روزگار سخت اقتصادي و معيشتي حكم اخراج به دست ما داده شود
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  خرداد ٨شنبه 
ل كانال آبرساني سلمان توسط عوامل سازمان آب و برق كشاورزان شهرستان اهواز، در اعتراض به بسته شدن كام*

عصر ما خوزستان، سازمان آب و برق به به گزارش  .خوزستان، در مجاورت اين كانال دست به تجمع اعتراضي زدند
بهانه جلوگيري از كشت تابستانه كشاورزان مناطق پايين دست، دريچه هاي كانال سلمان در غرب اهواز را به صورت 

صد بسته است. ارتفاع تقريبي آب موجود در بستر كانال كمتر از يك متر بوده و امكان استفاده از آن براي صد در 
   .كشاورزي وجود ندارد

يكي از كشاورزان حاضر در اين تجمع گفت: اين اقدام در حالي صورت گرفته است كه كانال سلمان عالوه بر تامين آب 
جمعي از *.روستا است ٣٠شرب احشام و حيوانات اهلي و وحشي بيش از  زراعي كشاورزان، منبع آب مصرفي و آب

شان مقابل دروازه سايت يك  پرسنل قرارداد معين هلدينگ خليج فارس، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
روهاي به گزارش ايلنا، مزايايي براي نيروهاي رسمي هلدينگ و ني .منطقه ويژه ماهشهر، تجمع اعتراضي برپا كردند

، ١٠اركان ثالث در نظر گرفته شده اما نيروهاي مدت معين از آن محروم هستند. پرسنل معترض خواهان اجراي ماده 
 .العاده مخصوص مدت معين و اعمال ضريب تجميعي جنوب هستند پرداخت فوق

  
  خرداد ٩يكشنبه 

(استان گيالن) با تجمع مقابل  واز و رودباربازنشستگان صنايع فوالد در برخي شهرها از جمله در تهران، اصفهان، اه*
 اين  به گزارش ايلنا، .، خواستار توجه به مطالبات صنفي خود شدنددر شهر خود بازنشستگي ساختمان كانون

هاي خود را برخورداري از مستمري باالتر از خط فقر، درمان رايگان و اصالح احكام  ترين خواسته مهم بازنشستگان،
قوق عنوان كردند و گفتند: دولت مكلف به اجراي تعهدات و پرداخت مطالبات قانوني بازنشستگان سازي ح همسان

  .نامه معتبر فوالد است مطابق آيين
هاي نفتي ماهشهر مقابل ورودي انبار نفتي اين شهر تجمع  شماري از كارگران اخراج شده شركت پخش فرآورده*

 .اين تجمع خواستار بازگشت به كار شدندبه گزارش عصر جنوب، شهروندان در  .كردند

در  ي،نقطه استان مركز نيتري در شمال ،جمعي از اهالي روستاي بلوبند از توابع بخش خرقان شهرستان زرنديه*
 .اعتراض به انجام عمليات اكتشاف و استخراج معدن باريت در اراضي اين روستا، در دو مرحله دست به تجمع زدند

س شوراي اسالمي روستاي بلوبند، به تشريح جزئيات و داليل تجمع اعتراض مردم اين روستا به گزارش ايسنا، رئي
روستاي بلوبند واقع در بخش خرقان شهرستان زرنديه به نمايندگي از  انن و ساكناپرداخت و اظهار كرد: جمعي از مالك

ام عمليات اكتشاف و استخراج معدن اهالي روستا اعتراض و مخالفت خود را به واگذاري اراضي اين روستا جهت انج
باريت اعالم كردند. آنها معتقدند كه اينكار موجب آسيب جدي به محيط زيست بكر منطقه شده و گرد و غبار و 

زارها و آسيب به  آلودگيهاي صوتي بسيار ناشي از انفجارات و تردد ماشين آالت سنگين، موجب تخريب مراتع و ديم
  .نطقه خواهد شدزيستگاه حيوانات و وحوش م

براي اعتراض به پرداخت نشدن بن  )استان يزد( بافق شهرستان كيلومتري ٢٠ در  كارگران آنومالي شمالي بافق واقع*
مدير عامل شركت صنايع معدني نوظهور كوير   ،بافق فردا به گزارش .كاركشيدند از دست…ناژ بار، اضافه كاري وكارگري، تُ

شان  آيا حقوق با اشاره به اينكه اعتراضات كارگران آنومالي شمالي سياسي است، گفت: بافق براي جوسازي عليه كارگران
 به موقع پرداخت نمي شد كه دست از كار كشيدند؟
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  خرداد ١٠دوشنبه 
 معترضان، ايلنا بر اساس گزارش .پتروشيمي ماهشهر تجمع كردند ٤رسمي هلدينگ خليج فارس، مقابل سايت  گرانكار*

محل، خواهان پايبندي هلدينگ خليج فارس به مفاد قرارداد منعقده با شركت صنايع پتروشيمي و رفع  با حضور در اين
قانون نفت  ١٠اين كارگران از مدتي پيش، خواستار اجراي ماده  .ممنوعيت انتقال دائم به ساير شركتهاي تابعه نفت شدند

حق ماموريت كاركنان رسمي نفت در شركت  ،١٤٥٠رفع تبعيض و محدوديت تعديل مدارك تحصيلي، اعمال آيتم  .شدند
 .هلدينگ خليج فارس از ديگر مطالباتي است كه در تجمع مطرح شد

شان در ورودي سايت  هايجمعي از نيروهاي قرارداد موقت منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر و بندر امام به همراه خانواده*
بندي مشاغل،  كنندگان خواهان اجراي طرح طبقه لنا، تجمعبه گزارش اي .يك منطقه پتروشيمي ماهشهر تجمع كردند

به گفته نماينده كارگري، آنها با  .اجراي طرح اقليمي و اجراي طرح پرداخت سنوات پايان سال بر اساس قانون كار شدند
معترض گران كار .دستگاه قرارداد كاري دارند اما اينكه قرارداد آنها تحت شمول وزارت كار يا نفت است، مشخص نيست

تا به امروز مطالبات ما بر زمين مانده است.  ٩١گفتند: ما تنها خواهان اين هستيم كه مسئوالن صداي ما بشنوند. از سال 
 .كند بندي مشاغل تاييد شده است، اما كسي به آن توجه نمي اگرچه طرح طبقه

به گزارش  .در محل كار خود دست به تجمع زدندشماري از كاركنان خدمات اردوگاهي ملي حفاري ايران واقع در اهواز *
معترض كارگران  .ايلنا، اين كارگران خواستار لغو و برچيده شدن قراردادهاي حجمي كار و پيوستن به سامانه ساپنا شدند

ا ماهيت قانون كار بر لزوم عقد قرارداد دائم و مستقيم در كارهايي ب ٧تاكيد ماده  باوجودنفر هستيم كه  ٢٥٠٠ند: ما فتگ
 .مان حجمي است مستمر، قراردهاي

  
  خرداد ١١سه شنبه 

ي شيراز (بخش خصوصي) براي اعتراض به  عدم پرداخت به موقع حقوق و وعده هاي رانندگان ناوگان اتوبوس درون شهر*
رازه، بهره توخالي مسئوالن دست از كاركشيدند و در پايانه هاي اين كالنشهر در استان فارس تجمع كردند. به گزارش شي

برداران رانندگان خودمالك و مالكان اتوبوسهايي كه رانندگان براي شان كارمي كنند براي اعتراض جهت به روزنشدن 
حمل و  تيريسازمان مد دريافتيهاي شان متناسب با افزايش هزينه نگه داري اتوبوسها و عدم پرداخت مطالبات شان توسط

  ات حضور داشتند.در اين تجمع رازيش ينقل مسافر شهردار
مسكن  يتعاوناين   ٢٥٥پرونده  براي عدم رسيدگي به تهران ٥منطقه  يكاركنان شهردار ٢شماره مسكن  يتعاون*اعضاي 

حاكي از ايجاد درگيري بين تجمع كنندگان  كتاپرسيگزارش دست به تجمع مقابل دادسراي اين منطقه از تهران زدند. 
  .تهران است ٥كاركنان دادسراي منطقه 

  
  خرداد ١٤آدينه 

دست » بكنده رمضان«به مسدود شدن رودخانه  براي اعتراضكنار، باالمحله چوكام  راسته ياز كشاورزان روستاها يجمع*
  .زدند شهرستان خمام دراستان گيالنحافظ  ابانيدر خ به تجمع

 يحدود هزار هكتار از اراض يده آب الزم برابكن رودخانه رمضان نكهيا انيكنندگان با ب از تجمع يكبه گزارش خمام نيوز، ي
 ياز آبگذار النيگ يا آب منطقه رعاملي: مدگفت كنديم نيرا تام رسريكنار، باالمحله چوكام و ج در راسته يكشاورز

 ريحافظ اقدام به بستن مس ابانيخ يگذار طرح لوله ياجرا يبرا يشهردار مانكاريداده بود، اما پ ركانال چپ سنگر خب
  .پاسخگو باشند خصوصنيدر ا ديبا ياريو اداره آب يآب رودخانه كرده بود؛ كه شهردار انيرج
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  خرداد ١٥شنبه 
تهران  معيشتي مقابل شوراي شهر به نداشتن امنيت شغلي و در اعتراض شهر جمعي از رانندگان شركت سرويس خودرو*

شهر گفت: عالوه بر حقوق بسيار  شركت سرويس خودرورانندگان  يكي ازبه گزارش فارس  ند.تجمع كرددر خيابان بهشت 
هاي ما قراردادهايي است كه از هر طرف  ترين گاليه كم، از بزرگ

در اين گان شده است. رانند نگاه كنيد به نفع شركت تنظيم
قرارداد متضرر هستند فكرش را بكنيد راننده همراه با خودروي 

 ٥ميانگين زير  ساعت كار در روز مبلغي ٨شخصي با بيش از 
گيرد. اين در حالي است كه براي ميليون تومان دستمزد مي

  . رسد هزار تومان مي ٨٠٠ميليون  ٣ماشين پرايد اين مبلغ به 
از توابع بخش  ييروستا ،مگطوع روستاي دامداران و *كشاورزان

به تصاحب  ،رانيشهرستان اهواز در استان خوزستان ا يمركز
  اعتراض كردند.با تجمع رژيم  ياديتوسط ا ي شاننهايزم

و  التيمگطوع به ش يمراتع اطراف روستا ياراض ياقدام به واگذار ،يطرح كشاورز كيتحت عنوان  يعطبي منابع سازمان
  كرده است. يپرورش ماه يحوضها جاديخاتم تحت عنوان فردوس با هدف ا يموسسه تابعه قرارگاه سازندگ كي

  
  خرداد١٦يكشنبه 

 .رزان شهر ويس واقع در استان خوزستان در تجمعي اعتراضي خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدندشماري از كشاو*
 .به هرانا، تجمع اين كشاورزان در اعتراض به قطع آب كشاورزى و منع آنها از كشت تابستانه صورت گرفته است

 

 خرداد ١٧دوشنبه 

در براي هفتمين روز متوالي كشت  ريمزارع ز يآبي ب تيكارگران شاغل در مزارع كشت هفت تپه در اعتراض به وضع*
تجمع اين از كارگران كشاورز حاضر در  يكبه گزارش ايلنا، ي .كردند شركت تجمع  تيريمقابل دفتر مد يمحوطه داخل

 كردند،يم يآنها را همراه زين رابيشاغل در مزارع كشت هفت تپه كه كارگران آبرسان و م اظهار داشت: امروز كارگران
 يكشت و استفاده از آب برا يشده برا اعالم يتهايمجتمع هفت تپه در اعتراض به ممنوع تيريمقابل ساختمان مد

كه در مزارع هفت تپه همانند  يتمحصوال ريو سا شكريافزود: از آنجا كه ن يو .برگزار كردند يتجمع شتك ريمزارع ز
به آب در دفعات مشخص شده دارند، با  ازيقبل از برداشت ن يكاشت، داشت و حت يبرا شوندي كلزا و چغندر كشت م

 يموجب نگران همسال نيبه آب دارند و ا ازيمحصوالت ن رياما سا دهيرس يبرداروجود آنكه محصول كلزا به بهره
 يروهايكارگران، با دخالت ن نيروز از تجمع ا نياست كه سوم يادآوري به الزم .ه استكشاورزان مزارع هفت تپه شد

  در متفرق كردن كارگران را داشتند. يمذكور با توسل به خشونت سع يروهايشد و ن دهيبه خشونت كش يانتظام
 .كارگران نيشكر هفت تپه در مقابل فرمانداري شهرستان شوش تجمع كردنددر روز هفتم 

مقابل ساختمان فرمانداري ، از ساكنان روستاي منصوره از توابع دهستان حسيني شادگان در استان خوزستان جمعي*
تجمع در اعتراض به قطعي مكرر و افت شديد آب در اين به گزارش عصر ما خوزستان،  .اين شهرستان تجمع كردند

 .اين روستا صورت گرفته است
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به  .قابل دفتر ساختمان اداره كل آبفاي خوزستان دست به تجمع زدندشماري از كارگران شركت آبفاي اهواز م*
كارگر شاغل در شركت آب و  ٣٠٠شان گفت: حدود  گزارش ايلنا، يكي از كارگران آبفاي اهواز در خصوص مطالبات

تصويه) و  چي (اپراتور ايستگاهاي آب و فاضالب)، اپراتورسبتيك (واحد پيش فاضالب اهواز هستيم كه به عنوان تلمبه
 .كارگر انشعابات تحت نظارت پيمانكاران مختلف در مناطق مختلف شهر اهواز مشغول به كار هستيم

ماهه  ٥التفاوت حقوق  ايم و در عين حال مطالباتي به عنوان مابهاو با بيان اينكه از اسفند ماه حقوق دريافت نكرده
ي به مطالباتمان باعث شده هر چند روز يكبار گروهي از توجهنخست سال گذشته از كارفرما طلبكاريم، افزود: بي

  .كارگران در واحدهاي مختلف مقابل ساختمان نهادهاي مختلف دولتي دست به اعتراض صنفي بزنند
 نيبدر استان ايالم با تجمع در محل اين پروژه، كارگران آبدانان  ،ركوهيتونل كب پروژه از*همزمان با بازديد قاليباف 

و ايراد سخناني رو در رو با قاليباف اعتراض شان را به عدم پرداخت ماهها حقوق وحق آبدانان  - دره شهر يشهرستانها
بيمه، منعكس كردند. براساس فيلم كوتاه رسانه اي شده، كارگران معترض با اشاره به اينكه دفتر حساب نزد نانوا دارند، 

  و رابطه با بيمه هم مشكل داريم.ماه است كه حقوق ما پرداخت نشده است   ٥اضافه كردند:
  

  خرداد ١٨سه شنبه 
به گزارش ايلنا،  .اعضاي شوراي اسالمي كار شركت واحد اتوبوسراني مقابل شوراي شهر تهران دست به تجمع زدند*

بندي مشاغل محسن باقري، رئيس شوراي اسالمي كار رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه اجراي طرح طبقه
  .داند رانندگان مي ترين مطالبه مهمرا 
دادگاه شهرستان كارون واقع در استان بيمقابل  در هشتمين روز اعتصاب شانجمعي از كارگران شهرداري كوت عبداهللا *

التفاوتها و معوقات مزدي خود هستند و  كارگران نگران عدم پرداخت مابه به گزارش ايلنا، .تجمع كرداعتصاب و خوزستان 
الحساب به  يكي از اين كارگران، عالوه بر عيدي و سنوات سال قبل كه پرداخت نشده، معوقات به صورت علي فتهبه گ

پس ازهشت روز به شرط آزادي همكاران حق طلب شان  كوت عبداهللا يكارگران شهرداراست. حساب كارگران واريز شده 
  از زندان، به اعتصاب خاتمه دادند.

 

  خرداد ١٩چهارشنبه 
شان، در مقابل ساختمان استانداري،  سازي اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتروهي از كارگران شركت لولهگ*

به گزارش ايلنا، كارگران معترض از جمله مطالبات خود را دريافت به موقع حقوق و مزايا،  .دست به تجمع اعتراضي زدند
  .توليد و بازگشت به كار نيروهاي بيكار شده عنوان كردندباره خطوط  سازي شرايط شركت، احياي دو شفاف

 

  خرداد ٢٠پنجشنبه 
تصميم  به دراستان خوزستان براي اعتراض  شهرستان كرخه بخش شاوور خشمگينكشاورزان  *براي دومين روز متوالي،

مبني  رق استان سازمان آب و ب رمجموعهيز يكرخه و شاوور از شركتها ياريآب ياز شبكه ها يشركت بهره بردار
يكي از حاضران در تحمع گفت:  به گزارش عصر جنوب، .تجمع كردند »يفينهر طر«كشت تابستانه و قطع آب  تيممنوعبر

به  كننديم نيشاوور تام »يفينهر طر«كه آب خود را از  ييروستا ٤امروز روز دوم اعتراض كشاورزان بود و درحال حاضر 
سازمان آب و برق استان  رمجموعهيز يكرخه و شاوور از شركتها ياريآب يهااز شبكه  يشركت بهره بردار ميتصم

  هستند. عترضخوزستان م
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 ليشهر به اردب نيجاده مشگ ،يدنيدر اعتراض به كمبود آب آشام ل،ي(نوقدو) در استان اردب »ايعل ينقد« يروستا ياهال*
 نيدوم يبرا ايعل ينقد يروستا ياهالبي بي سي،  بر اساس گزارش ويدئويي را مسدود كردند. ينقد يروستا يدر سه راه

به وعده  ناعتراض خود را به عمل نكردن مسئوال ليشهر به اردب نيماه گذشته است كه با بستن جاده مشگ كيبار در 
اعتراض موجب شده كه جاده ساعتها بسته بماند و صف  نيادادند. روستا نشان  نيخود در رفع مشكل آب شرب ا يها

  جاده صورت گرفته بود. نيدر ا يهم اعتراض مشابه شيماه پ كي حدود شود. جاديز خودروها اا يطوالن
  

  خرداد ٢٢شنبه 
كار خوزستان، در اعتراض به منع كشت تابستانه و محروميت از آب كشاورزى، مقابل  شماري از كشاورزان شلتوك*

رش ايلنا، دبير نظام صنفي كشاورزي ماهشهر ضمن به گزا .ساختمان استانداري خوزستان، دست به تجمع اعتراضي زدند
شود  بيان اينكه مسئوالن استان به دليل كمبود ورودي سدها، حجم خروجي آن را كه در زهكش شلتوك سرازير مي

اند،  هاي بااليي را بابت اجاره زمين و ديگر مسائل مربوط به كشت متحمل شده اند، گفت: كشاورزان كه هزينه كاهش داده
  .ه تصميم محدود كردن ورودي آب معترض هستندب

شان، مقابل ساختمان  جمعي از رانندگان بازنشسته شركت واحد اتوبوسراني، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش سنديكاي كارگران شركت  .اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني واقع در تهران، تجمع اعتراضي برگزار كردند

 .شان را پرداخت سنوات پايان خدمت خود عنوان كرده اند وبوسراني، رانندگان معترض از جمله مطالباتواحد ات

قطار شهري تهران در ناحيه كرج به هشتگرد، در پي فراخوان قبلي و در اعتراض به عدم  ٥كارگران نگهداري پيماني خط *
به گزارش ايلنا،  .دست به اعتصاب تجمع اعتراضي زدند شان، مقابل درب ايستگاه مترو هشتگرد، پرداخت مطالبات مزدي

نفر هستيم كه با  ١٥٠ند: بيش از فتر در اين تجمع كه سه ماه حقوق و حق بيمه آنها پرداخت نشده است، گضكارگران حا
 ايم و درخواست كارگران در تجمع امروز تسريع در پرداخت حداقلپرداخت نشدن حقوقمان دچار مشكالت معيشتي شده

 .بخشي از معوقات مزدي است

برادران  يروز انفراد ٢٨٠در اعتراض به  ياجتماع ناز بستگان و فعاال يبه همراه تعداد يافكارزنده ياد نويد خانواده *
 يتيامن يروهاينبنا به ويدئوهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي،  .تجمع كردند رازيمقابل زندان عادل آباد ش يافكار
نموده و به مكان  ريدستگ ديرا با ضرب و شتم شد ياجتماع ناز تجمع كنندگان و فعاال يو جمع يده افكارخانوا ياعضا

  اند.منتقل كرده ينامعلوم
و  يزاده، پوران ناظم ميجعفر عظ ،يكتابدار، نرگس محمد ميمادر ابراه ياحمد نهيسك ،ياريبخت ايمادر پو شهيربيش ديناه
توأم با  يلباس شخص نيتوسط مأمور ينيرفته بودند بر اساس گفته شاهدان ع يده افكارخانوا داريكه به د يمحمد ديسع

  .از دسترس خارج شده است شاني صبح تلفنها ١٠آنها از ساعت  يها شدند. به گفته خانواده ريضرب و شتم دستگ
  
  خرداد ٢٣ كشنبهي

به گزارش  .ين شهرستان دست به تجمع زدندگروهي از مغازه داران شهرستان گچساران مقابل ساختمان فرمانداري ا*
 .اي در اين شهرستان صورت گرفته است هرانا، تجمع اين شهروندان در اعتراض به افزايش فروشگاههاي زنجيره

تعدادي از مجروحان جنگ ايران و عراق در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود مقابل ساختمان بنياد شهيد *
 .به گزارش هرانا، تجمع اين شهروندان با دخالت نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شد .تجمع زدنددر تهران دست به 
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به  .شهر تجمع كردندفرمايشي شماري از رانندگان و كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران مقابل ساختمان شوراي *
ين شهروندان در اعتراض به عدم اجراي بازنگري سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، اتلگرام گزارش 

 .بندي مشاغل دست به تجمع زدند طرح طبقه

در تهران  يجرائم اقتصاد يمقابل ساختمان دادسرا يروز متوال نيمشش يبرا پتولنديكر ياز مالباختگان صراف يشمار*
شان از جمله فراهم آوردن  الباتتجمع كنندگان خواستار رسيدگي به مط گزارش نبض بورس، به .دست به تجمع زدند

 .امكان برداشت پول و رمز ارزهاي خود هستند

 خشمگين كشاورزان ،جمعي ازدهخدا شكرينشركت رودخانه دز توسط  يبر رو رمجازيغ ياحداث بند خاك*همزمان با 
ند و بند خاكي را دست به تجمع زد براي اعتراض ي در استان خوزستانمراونه در دهستان عنافچه شهرستان باو يروستا

گفت:  ها و سواحل سازمان آب و برق خوزستان رودخانه يمهندس ريمد تخريب كردند. به گزارش ايرنا، در همين رابطه،
افزود: با وي  .دهخدا بدون داشتن مجوز صورت گرفته است شكريرودخانه دز توسط شركت ن يبر رو ياحداث بند خاك

حل مشكل خود  يشركت برا نينداشته اما ا يريدهخدا امكان آبگ شكريمزارع ن يرودخانه دز، پمپها يتوجه به كاهش دب
  .دز كرده است رودخانه يبر رو يمحل پمپاژ اقدام به ساختن بند خاك رييتغ يكار را انجام داده و به جا نيتر راحت

دهخدا انجام شده كه با  شكرين حوزه يدز و كارون) در انتها يهارودخانه ي(محل تالق ريدر باالدست بندق يبند خاك نيا
  .كردند بياعتراض كشاورزان منطقه روبه رو شده و كشاورزان آن را تخر

  
  خرداد ٢٤دوشنبه 

، تجمع اين ايلنا گزارش هب .شماري از صيادان شهرستان خارگ مقابل درب پاسگاه مرزي دريايي اين شهر تجمع كردند*
نائب رئيس تعاوني صيادان خارك در اين  .وج آنها صورت گرفته استعدم صدور مجوز براي خر صيادان در اعتراض به

روز گذشته اجازه خروج از جزيره را نداشتند. شرايط آب و  ١٥خصوص گفت: صيادان به دليل شرايط نامساعد جوي در 
  .كردند هوايي امروز، مساعد و امكان ماهيگيري فراهم بود، اما اداره بندر و مرزداري از خروج صيادان جلوگيري

براي شان،  شماري از كشاورزان شاليكار روستاهاي مختلف شهرستان اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش هرانا، كشاورزان  .مقابل ساختمان استانداري خوزستان، تجمع اعتراضي برپا كردندچهارمين بار در اين ماه 

عدم تامين حقابه شلتوك كاري و همچنين ممنوعيت كشت تابستانه  تجمع راشاليكار معترض از جمله داليل برگزاري اين 
 .عنوان كردند

براي چندمين شان،  در شهر جديد پرديس، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شماري از مالكان زمينهاي اصطلك*
، شركت تلگرام اتحاد گزارش به .دندمقابل ساختمان قوه قضائيه واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضي زبار در اين ماه 

كه  ن اين اراضي است، در حالياپرديس موسوم به اصطلك از مالك ٦عمران شهر جديد پرديس درصدد گرفتن اراضي فاز 
 .ن داراي سند تك برگ صادره از سازمان ثبت هستندامالك

ارديبهشت ماه ضمن  حقوق زيدر وار رياخت براي اعتراض به  بافق يكارگران معدن فسفات اسفورد ياز خانواده ها يجمع*
معدن  كارگر ٢ ،بافق فردا به گزارش تجمع كردند. شهرك آهنشهر يهاشيسالن هما دعوت از يك رسانه محلي مقابل

 در اين مجتمع معدني واقع در استاندار و فرماندار مجلس، ندهينما بافق كه پيش از اين همزمان با حضور يفسفات اسفورد
نسبت به عدم پرداخت به موقع حقوق اعتراض كرده بودند به حراست   شمال شرق شهرستان بافق يلومتريك ٣٥

  احضارشدند.
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و  يسد را در اعتراض به قطع نيبه ا شابورين ميجاده قد ريمس ،ياطراف سد طرق در خراسان رضو يروستاها *اهالي
سد است، اما  يمنطقه ما دارا نكهيبا ا« ن رسانه،اي مخاطب يك  گفته به گزارش بي بي سي و به كمبود آب مسدود كردند.

و توسعه آب شركت آب و فاضالب مشهد  يمعاون بهره برداراز اين  شپي». ميداشتن آب با مشكل مواجه هست يما برا
آب  نيتام يآب رينسبت به مدت مشابه سال قبل و كاهش ذخا ،يسال آب ياز ابتدا يبارندگ يدرصد ٦٧اعالم كرده كاهش 

  اطراف را با مشكل مواجه كرده است. يشهد و روستاهاشرب م
  

  خرداد ٢٤دوشنبه 
 يبرا يكاركنان سيمان سپاهان ديزيچه اصفهان به علت عدم پرداخت كارانه و بهره ور*بر اساس ويدئوهاي منتشر شده، 

 ريغد نگيعه هلدمجمو ريسپاهان ز مانيسبه گزارش جوانه ها،  .زدند يتجمع اعتراضاعتصاب و بار دست به  نيچندم
  .با آنها شدند ژهيو گانيبه اخراج و بازداشت و برخورد  ديوابسته به سپاه پاسداران است و پرسنل تهد

  
  خرداد ٢٥شنبه  سه

به گزارش هرانا، تجمع كنندگان اهم  .گروهي از پيكهاي موتورسوار اسنپ فود در پارك الله تهران دست به تجمع زدند*
ابتدا در ميدان وليعصر  . شهروندان معترضهزينه سفرها و كوتاه كردن مقصد پيكها عنوان كردندشان را افزايش  مطالبات

 .تهران دست به تجمع زدند كه در پي اعمال فشار نيروهاي امنيتي مجبور به تغيير محل تجمع خود شدند

تن امنيت شغلي و سطح براي انعكاس هرچه بيشتر صداي اعتراض شان به نداش مخابرات خوزستان يشركت *كارگران
پايين حقوق ازجمله عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و كار يكسان و حقوق نابرابر دست به تجمع مقابل ساختمان 

 : با وجود سابقهاداره مخابرات در شهرهاي اهواز، مسجد سليمان، شوشتر و... زدند. به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان گفتند
 نيمشاغل و همچن يبند طرح طبقه ينمونه، عدم اجرا كي شود؛ي نم تيما رعا يقوق قانونسال، هنوز ح ستياز ب شيب

  .دستمزد است حيصح يعدم اجرا
در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان،  يروز متوال نيدوم يبهبهان برا ٢بلند ديب شگاهياز كارگران شاغل در پاال يجمع*

شركتها موظف به  ني: طبق قرارداد اداره كار انداعتصابي گفتكارگران ا، به گزارش هراندر محل كار خود اعتصاب كردند.
  .كننديكار امتناع م نياز انجام ا نحقوق آنها هستند، اما مسئوال يدرصد ٣٥ شيافزا
 

  خرداد ٢٦چهارشنبه 
 .برگزار كردند ت تصفيه واقع در تهران، تجمع اعتراضياگروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين، مقابل ساختمان هي*

كاسپين دزدي كرده، : به گزارش هرانا، شهروندان معترض ضمن رونمايي از بنرهايي اعتراضي و سردادن شعارهايي از قبيل
سال، سپرده گذاران اين  ٥گذشت باوجود به گفته آنها  .شان شدند خواستار رسيدگي به مطالبات ،دولت حمايت كرده

 .اند سرمايه خود نرسيدهموسسه به اصل، سود، و ضرر و زيان 

، مقابل ساختمان اداري بانك آينده واقع در خيابان گلريز مشهد، دست به تجمع »مشهد مال«از كارگران پروژه  *شماري
اتحاد، كارگران معترض دليل برگزاري اين تجمع را عدم پرداخت حقوق و حق كانال تلگرام به گزارش  .اعتراضي زدند

 .عنوان كردند »كسون پتروليوما«الزحمه خود توسط شركت 

عصر  گزارش هب .تجمع كردندبراي سومين روز متوالي شماري از كارگران شركت تهران جنوب ماهشهر در اين شهر *
ند: فتكارگران معترض گ .جنوب، تجمع اين كارگران در اعتراض به اخراج تعدادي از همكاران آنها صورت گرفته است
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كه هر از  ند: در حاليفتآنها گ .ج كارگران و جايگزين كردن آنان با نيروهاي جديد هستندمديران اين شركت در حال اخرا
شوند، نيروهاي جديد به صورت مخفيانه همزمان در شيفت شب شركت مشغول چندگاهي يك گروه از كارگران تعديل مي

 .كار هستند به

  
  خرداد ٢٧پنجشنبه 

جمعي از كارگران نيشكر هفت تپه، در اعتراض به عدم رسيدگي به به گزارش سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، *
كارگران معترض از جمله مطالبات خود را  .در محل كار خود تجمع اعتراضي برپا كردندبراي سومين روز، شان،  مطالبات

 يراياختصاص حقآبه جهت آب نيو همچن يگياسدب دياز ام ديمشخص شدن وضعيت كنوني شركت بعد از اعالم خلع 
  عنوان كردند. شكريمزارع ن

  
  خرداد ٢٨ه آدين

به  خارك اعتصاب كردند. رهيمنطقه جز ران،يا ينفت يها انهيشركت پا ييايدر اتينفت در واحد عمل يكاركنان رسم*
و احمقانه  ريو به نشانه اعتراض به تفس تياست يحقوق بدون بارگذار افتي، آنها بعد از درمعترضانگفته  بهگزارش اتحاد، 

 ليكسورات ناعادالنه، از تحو ليدله ب سيسرو تك كاركنان .دندي، دست از كار كش١٤٠٠ يعموم شاتيظالمانه افزا ضيتبع
بشكه نفت خام  ٦٣٠،٠٠٠ يرينفتكش، كه قصد بارگ يتحت اجاره شركت مل Artavil يهزار تن كصدي يكشت يريو پهلوگ

  مذكور مجبور به توقف در لنگرگاه شد. يردند و كشتك يبندرعباس را داشت، خوددار شگاهيجهت حمل به پاال
  

  خرداد ٣٠يكشنبه 
 .شماري از شهروندان ياسوج، مقابل ساختمان فرمانداري بويراحمد دست به تجمع زدند*

بنا به گزارشهاي تصويري  .دليل اجتماع خود را اعتراض به نتايج انتخابات شوراي شهر، عنوان كردندمعترض شهروندان 
  .تجمع اين افراد با دخالت نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شددر شبكه هاي اجتماعي،  منتشر شده

  
   خرداد ٣١دوشنبه 

هاي داده شده از سوي  شماري از راهبران متروي تهران؛ براي چندمين بار به نشانه اعتراض به محقق نشدن وعده*
 معترضان گفتندبه گزارش ايلنا،  .را برگزار كردندشان بار ديگر اعتراض صنفي خود  مسئوالن براي وصول مطالبات

توجهي مسئوالن قطار شهري تهران بيشتر شده است، در ادامه گفتند: اعمال حق جذب  مشكالت صنفي آنها در نتيجه بي
 .گانه تهران مشغول راهبري قطارها هستند٧و سختي كار مهمترين مطالبه راهبران مترو تهران است كه در خطوط 

  
پااليشگاهها، پتروشيميها و نيروگاههاي  اب كارگري دراعتص

 كشور

  خرداد٣١ دوشنبه
ها روگاهين ،يميپتروش عيصناكارگران پيماني براي سومين روز متوالي 

با كار  ليدادن وسا لتحوي مختلف دست بامناطق  يهاشگاهيو پاال
و  ستيزدست به اعتصاب زدند.  »بيست-ده ١٤٠٠« نيكمپعنوان 
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مطلق  يحقوق يو ب انهيمنطقه و شدت استثمار وحش يجهنم يدر اردوگاهها و كمپها ير كارگران قرارداداسفبا شتيمع
 انيو كارفرما مانكارانيكارگران توسط پ

اعتراضات و اعتصابات  ،يو خصوص يدولت
 دهيدر منطقه را شدت بخش يسراسر
  است.

 شيافزا اصلي كارگران اعتصابي مطالبه
 ٢٠به  يكار يدستمزدها، كاهش روزها

 است.روز و پرداخت حقوق معوقه 

كارگران شركت فراب   جمله از مراكز از بسياري كارگران شده، منتشر هاي اجتماعي و يوتيوبدر ويديوهايي كه در شبكه
شركت پتروشيمي ي، پارس جنوب يگاز دانيساتراپ صنعت در م ندانيشركت پا، بوشهر يميپتروش ،»دخونيب« روگاهين

پارس جنوبي، شركت اي جي سي شاغل  ١٣كنگان، شركت ليدوما واقع در فاز  ١٣عسلويه، فاز  ١٤و  ١٣ز گچساران، فا
، شركت سينا پااليش جزيره قشم ،پتروشيمي بوشهرشركت ، پااليشگاه بيدبلند بهبهان، ٢از فدر پااليشگاه آبادان در 

  ....و  صنعت ريشركت اكس، شركت نفت فالت قاره منطقه خارك، شركت ريتون
  

  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
جمعي از كارگران گروه ملي فوالد اهواز در اعتراض به دستگيري و پرونده سازي عليه كارگران و : خرداد ١شنبه 

ماهه  مترو گلشهر صادقيه در اعتراض به اخراج يك ٥پرسنل تاسيسات خط  /فعاالن كارگري دست به تجمع زدند.
هواداران پرسپوليس  /تجمع اعتراضي برگزار كردند.در تهران نفر پرسنل، در  زير پل حافظ درب اصلي كالج  ٦٠تمامي 

كارگران شهرداري چابهار در  ./در اعتراض به احكام كميته انضباطي فدراسيون فوتبال مقابل فدراسيون تجمع كردند
و تجمع كارگران شركت آب  /اعتراضي زدند.اعتراض به عدم دريافت حقوق چند ماه گذشته خود دست به تجمع 

شماري ./ در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود، مقابل ساختمان آبفاي اين شهرستان فاضالب شهرستان ايذه
معترضان هدف از برگزاري اين تجمع را پيگيري خواستهاي  از كارگران هفت تپه مقابل اداره كار شوش تجمع كردند.

ازگشت به كار همكاران اخراجي خود محمد خنيفر، اسماعيل بخشي، ساالر بيژني، ايمان اخضري و خود  از جمله ب
  ديگر همكاران اخراجي خود عنوان كردند.

شماري از بازنشستگان صنعت فوالد اصفهان در اعتراض به روش اجراي همسان سازي مقابل : خرداد ٢يكشنبه 
جمعي از نيروهاي خدمتگزار و سرايداران در تجمع  /.تجمع كردند صندوق بازنشستگي كاركنان فوالد در اين شهر

مقابل اداره كل آموزش و پرورش  ،استانهاي لرستان و قزوين در اعتراض به پايين بودن دستمزد و همسان نبودن حقوق
حقوق سال  درصدي ٢٥تجمع بازنشستگان فوالد البرز غربي (استان گيالن) در اعتراض به عدم افزايش ./ خود استان

 اعتراض  به قراردادهاي يك كارگران شهرداري تهران در./ نامه فوالد سازي دولت و آيينمطابق با مصوبه متناسب ٩٩
شهر تهران واقع در خيابان بهشت تجمع اعتراضي برگزار فرمايشي طرفه شهرداري با كارگران مقابل ساختمان شوراي 

  كردند.
مقابل ساختمان هواپيمايي اين براي هفتمين بار اير  ركنان بازنشسته ايرانجمعي از كاتجمع : خرداد ٣دوشنبه 

  .شركت در تهران
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مقابل  شان نسبت به عدم پرداخت مطالبات ادامه اعتراضات كارگران بازنشسته هتل الله تهران در: خرداد ٤سه شنبه 
مالباختگان شركت اذويكو مقابل  /ساختمان شركت توسعه گردشگري ايران واقع در ولنجك تهران اجتماع كردند.

. نداد نيروي انتظامي با خشونت تجمع كنندگان را متفرق و اجازه تجمع را به آنها .وزارت صمت دست به تجمع زدند
./ ما ديگه راي نمي دهيم - ملت را ذله كردند، اسالم رو پله كردند - بورس ما خانه پول سوز ما: شعارهاي معترضان

داران بخش گمبوعه در اعتراض به قطع شدن آب به روي زمينهاي كشاورزي جات و نخليفيتعدادي از كشاورزان ص
اهالي روستاي انجرد از توابع شهرستان اهر، در اعتراض به تصاحب  /خود در مقابل بخشداري گمبوعه تجمع كردند.

 تجمع /ستان تجمع كردند.شان از سوي معدن مس انجرد مقابل فرمانداري اين شهر زمينهاي زراعي و تخريب مراتع
  .سازمان بورسمقابل  خيابان مالصدرادر بورس غارت شده سهامداران 
جمعي از شهروندان بهبهان در اعتراض به بيكاري و عدم بكارگيري آنها در پااليشگاه بيد تجمع : خرداد ٦پنجشنبه 

  .مقابل محل برگزاري نماز جمعه اين شهراين شهرستان،  ٢بلند 
. غارت گروهي از مالباختگان موسسه مالي كاسپين مقابل ساختمان قوه قضاييه در تهرانتجمع : ادخرد ٩يكشنبه 

در اهالي خيابان بهشتي تجمع  /.سال هنوز اصل وجه سپرده شده خود را دريافت نكردند ٥بعد از  شدگان اين موسسه
استان گيالن  فرمانداري اين شهرستان درمقابل ، خمام براي اعتراض به وضعيت بالتكليف امالك و اراضي موقوفه خاص

  زدند.
خوردن آب آلوده  ليآنها به دل يدامها. مانيمسجد سل يميدامداران مقابل پتروش يتجمع اعتراض: خرداد١٠دوشنبه 

  اند. تلف شده يميبه پساب شركت پتروش
پزشكي تبريز، با برپا كردن  پروژه چشم انداز مسكن مهر در منطقه نظام غارت شدگانشماري از : خرداد ١١سه شنبه 

 .شان دست به اعتراض زدند چادر در محل اين پروژه به همراه خانواده هاي

شان مقابل ساختمان  جمعي از پرسنل آبفاي اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات: خرداد ١٢چهارشنبه 
 .ن را تبديل وضعيت شغلي خود عنوان كردندشا ن از جمله مطالباتامعترض .اين شركت، تجمع اعتراضي برگزار كردند

مسكن مهر پروژه احجام، در اعتراض به انجام نشدن تعهدات داده شده، دست به  انيمتقاض: خرداد ١٨سه شنبه 
  شده خود شدند. يداريخر يمسكون يدادن واحدها ليخواستار تحومعترضان  زدند. يتجمع اعتراض

خود  مهيحق ب نيمعوقه و همچن يدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها هيديام يكارگران شهردار: خرداد ٢٢شنبه 
  دست به تجمع زدند.

كارگران شركت لوله سازي خوزستان مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز تجمع تجمع : خرداد ٢٤دوشنبه 
در   يبيغ ده ياهال يتراضاع تجمع /.تجمع اين كارگران در اعتراض به اخراج آنها از كار صورت گرفته است .كردند

  .آب تجمع كردند و جاده را مسدود كردند يكمبود آب و قطع ليدله مردم معترض ب. شابورين –اتوبان مشهد 
) به خاطر حقوقهاي معوقه./ پنجمين شركت عمران مارون( مانيسل سد مسجد كارگراناعتصاب : خرداد ٢٤ دوشنبه

  براي افزايش حقوقسمت صفارود  انيشركت ج كارگرانروز اعتصاب 
وزارت كشور،  يپروژه مسكن مهر مقابل ساختمانها يا چند روز گذشته مالباختگان پاوه يط: خرداد ٢٧پنجشنبه 

  برگزار كردند. يو وزارت اطالعات تجمع اعتراض يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع ،يسازمان بازرس ه،ييقوه قضا
 اعتراض سازمان تجمع كردند. نيدر چند شهر كشور مقابل دفاتر ا مايو سكاركنان بازنشسته صدا : خرداد ٣١دوشنبه 

  .ستا يو درمان يخدمات بهداشت تيو كم تيفيو نامناسب بودن ك يشتيآنها مربوط به مشكالت مع
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  آلترناتيو دمكراتيك به سوي پيروزي - گردهمايي جهاني ايران آزاد 
 )٢٠٢١ژوئيه ١٠(١٤٠٠تير ١٩

  اي آزادي،شورشگران بر/هموطنان
در شرايطي كه شمار جانباختگان كرونا در ايران مرزهاي سيصد هزار نفر را درنورديده و دستور جنايتكارانه خليفه 

سازي مردم ايران از هر گونه پيشگيري  ارتجاع در ممنوع كردن ورود واكسن و استراتژي كالن تلفات انساني با محروم
مانندي در كانون خشم و نفرت  ژيم آخوندي را با ركوردهاي ضدبشري بيمؤثر در اوجهاي پياپي اين همه گيري، ر

در شرايطي كه فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي تضمين بقا و حفظ حاكميت  مردم ايران و جهانيان قرار داده است؛
ي از غزه و لبنان تا افروز هاي اتمي و موشكي و صدور تروريسم و جنگ منحوس خود منابع ملي ايران را در تنور برنامه

 نان و ماهانه حقوق و روزانه مزد مذهبي استبداد كه شرايطي در كند؛ سوريه و عراق و يمن و افغانستان تباه مي
  برد؛ ه كشاورزان را هم به تاراج ميقآبِحَ و كارگران ◌ٔ سفره

پايه كردن و به كرسي  ا در يكدر شرايطي كه خليفه منفور ارتجاع تنها راه حفظ هژموني و بقاي واليت منحوس خود ر
بار ماجرا و بساط سوخته اعتدال و اصالحات قالبي، يافته و سالخي خوديها و جمع كردن فضاحت ٦٧نشاندن جالد

در شرايطي كه مقاومت سازمانيافته مردم ايران با استمرار و اعتالي رزم كانونهاي شورشي و شوراهاي مقاومت  است؛
المللي با همبستگي و حمايتهاي فزاينده منتخبان مردم در اروپا و آمريكا پيش عرصه بينگيرد و در  مردمي اوج مي

  مي تازد؛
در شرايطي كه مقاومت ايران در كارزارهاي درخشان سياسي و حقوقي و در احكام تاريخي اشد مجازات زندان براي 

سازي  هاي شيطان ته و نفوذي، پروژهديپلمات تروريست بمب به دست و سلب تابعيت مزدوران و افشاي سلولهاي خف
  هاي تروريستي دشمن را به شكست كشانده است؛ و توطئه

جبهه خلق و مقاومت و آزادي در برابر واليت فقيه و جبهه ارتجاع و ديكتاتوري و حفظ نظام و رژيم «و در شرايطي كه 
  اند؛ كرده آراييساز رو در روي يكديگر صف در اين مقطع حساس و سرنوشت» عامقتل

 و آزادي مشتاقان و شورشگران ◌ٔ نشان و همه كميته برگزاري گردهمايي جهاني ايران آزاد بار ديگر ياران ديرين اشرف
  خواند. مت ايران را به مشاركت فعال در برپايي گردهمايي جهاني ايران آزاد فراميمقاو پشتيبانان

چون قيام تاريخي سرفصلهاي پرافتخار ملت و مقاومت هم - پيروزيآلترناتيو دمكراتيك به سوي - در كهكشان ايران آزاد
 خرداد، تأسيس شوراي ملي مقاومت و تأسيس ارتش آزاديبخش ملي ايران را گرامي مي ٣٠تير، قيام تاريخي  ٣٠

بيش از و  ٦٧ويژه بيش از سي هزار شهيد سربدار  در كهكشان ايران آزاد با تمام شهيدان راه آزادي ايران به داريم.
كنيم و بر كارزار دادخواهي و كشاندن مسئوالن و آمران و عامالن جنايت  تجديد عهد مي ٩٨شهيد قيام آبان ١٥٠٠

  فشاريم.عليه بشريت به پاي ميز عدالت، پاي مي
و آغاز  ١٣٦٠خرداد ٣٠دهد كه از روشني روز گواهي ميهمه چيز به« مقاومت تأكيد كرده است: رهبر كه چنانهم
ومت انقالبي انتخابات و اصالحات در اين رژيم هيچ ارزش و معنا و مفهومي جز فريب خلق نداشته و پاسخ خميني و مقا

 و آبان ٩٦ ماه و دي ٨٨خرداد  در آن ◌ٔ و ادامه ٦٧ عام و جالد اي يك چيز بيشتر نيست: كشتار و اعدام و قتل خامنه
ت فقيه را از ريشه برانداخت و بند از بندش گسست. خوشا . درست به همين دليل بايد ديكتاتوري منفور والي٩٨

سال پيش اين حقيقت و اين ضرورت را دريافت. باقي حرفها راجع به اصالح اين رژيم فريب و  ٤٠مقاومت ايران كه از 
  فسانه و خطوط ارتجاعي و استعماري است.

  آزادي ارتش باد زنده –مرگ بر اصل واليت فقيه 
  ايران ملي آزاديبخش ارتش پنجم مؤسسان و رشيشو كانونهاي بر سالم

  دهمايي جهاني ايران آزادگر برگزاري كميته
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  يادواره شهيدان فدايي

 اسماعيل نريميسارفيق 
 گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي

  
در هفتگِل در استان خوزستان در يك  ١٣٢٣رفيق اسماعيل در سال 

دن تحصيالت متوسطه خانواده كارگري متولد شد. او پس از تمام كر
شد و پس از پايان دوره  پزشكي جندي شاپور اهوازوارد دانشكده 

   شد.كار ه مشغول ب دانشجويي در بيمارستان اين دانشگاه
ن فعاليت آاز  پسو  انقالب بهمندر جريان دكتر نريميسا 

داشت و با ايجاد درمانگاه در مناطق  ي در همياري با مردمچشمگير
كه باعث محروم پرداخت به درمان مردم  )محروم (حصير آباد

  محبوبيت وسيع در منطقه گرديد
اين رفيق رزمنده را در كودتاي فرهنگي موسوم به انقالب فرهنگي 

 ٧دستگير و در بيدادگاه استان خوزستان به اعدام محكوم و در روز 
  همراه با تعداد ديگري از آزاديخواهان اعدام شد.  ١٣٥٩تير سال 

انقالب خوزستان در پاسخ به اعتراض مردم به اين جنايت دادگاه بي
دكتر اعالم كند كه ن آدر و مجبور شد اطالعيه اي صادر كند 

 شد.نريميسا به داليل زير محكوم به اعدام 

  تجويز داروهايي كه در داروخانه موجود نبود-

  درمان و پانسمان مجروحان درگيري دانشگاه اهواز-
اعتراض و فرار از سالن تحريك دانشجويان به -

  دانشگاه 
اطالعيه  ١٣٥٩تير  ١١در روز روزنامه اطالعات 

همراه با متن كامل سخنان خميني را دادگاه اهواز بي
 منتشر كرد. درباره لزوم پاكسازي محيط دانشگاهها

در مراسم مختلفي كه به يادبود رفيق اسماعيل 
نريميسا در شهرهاي مختلف خوزستان به ويژه 

هزاران نفر از اهالي  شد،اين رفيق برگزار  زادگاه
بيمارستان كادر درماني و  انو دانشگاهيمحل 

  كردند.مشاركت 
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 ماه تيردر شهداي فدايي 
 

خسروي اردبيلي ـ نسترن  خديو ـ محمدعلي آبادي ـ محمدكاظم غبرايي ـ بهمن راست رفقا: كاظم سالحي ـ احمد خرم
السادات روحي آهنگران  نادعلي پورنغمه ـ حميدرضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان ـ نزهتآقا ـ گلرخ شهرزاد مهدوي ـ  آل

محمد علي خسروي رضا (امير) قصاب آزاد ـ  محمد - ـ محمود عظيمي بلوريان ـ يداهللا زارع كاريزي ـ اسماعيل نريميسا 

يجاري ـ غالمرضا اليق مهربان ـ ب خشكه رضا الماسي ـ حميد اشرف ـ يوسف قانع مسعود فرزانه ـ علي -اردبيلي 
مهدي فوقاني ـ  محمدرضا يثربي ـ فاطمه حسيني ـ محمدحسين حقنواز ـ طاهره خرم ـ عسگر حسيني ابرده ـ محمد

   -دوان ـ افسرالسادات حسينـي اكبر وزيري ـ مهدي (بهزاد) مسيحا ـ حميد آرين ـ بهزاد اميري پور ـ علي غالمعلي خراط
بيان ـ عبداهللا سعيدي بيدختي ـ حجت  اكبر حق سيمين توكلي ـ علي خصوصي ـ عليهاشمي ـ  نادره احمد

اَسمر  –توفيق قريشي ـ  (مائي) رضا جاللي ـ خسرو ماني غالم –كامران رضواني  –حميد ژيان كرماني كبير ـ  محسني
 –غالم حسين خاكباز  -تحي كريم ف –نادر ايازي شفيع رمضاني ـ  -بهمن راست خديو  - ويدا گلي آبكناري -آذري يام 

كمال اكبر حيدريان ـ  علي - طوبي مولودي  -علي حميدي مدني  –سياوش حميدي  -عبدالحسين عناني شيشوان 
 -  عبداله قزل - حميد فضل اللهي  –ناصر فضل اللهي  –نوروز قاسمي  –روح انگير دهقاني  – سينا كارگر -محمدي 

 (ناصر) احمد –هادي كاكاخاني  -فرشته گل عنبريان  –ماعيل حسيني اس - علي رضا فارسيان  –حسين تنگستاني 
به (رژيمهاي شاه و شيخ) تاكنون در مبارزه با مزدوران امپرياليسم و ارتجاع  ٤٩طي سالهاي  ، ناصر ممي وند -  باختري

  شهادت رسيدند. 
  نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
  سياليسمزنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سو
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  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam  

  

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

  

  
  راديو پيشگامکانال  تلگرام 

@radiopishgam 
https://telegram.me/radiopishgam 

  
  

  نبرد خلق
  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان

  يرهاشميم نتي: زريسردب
  يرهاشميم نتيز ،: منصور امانرانيدب اتيه

  سامع يمهد ،يرهاشميم نتيمنصور امان، ز: هيريتحر اتيه
 هايائيهللا كنژآد، فتح ا يكامران عالم ،ياسد طاهر قره،يبا سيفرنگ ،يبرهان دي:امهينشر همكاران

  چاپ : انجمن فرهنگي نبرد
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