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 روزشُمار مرگ يک ُمعادله
 منصور امان

  
ي حركتهاي پراكنده اعتراضي به دو سال پيش در چنين ماه. دي ماه بار ديگر سرفصل تحوالت تعيين كننده اي شده است

 و "اصـالح طلـب  "يك خيزش عظيم فرا روييد كه با آرايش سرنگوني طلبانـه و مرزبنـدي قاطعانـه بـا بانـدهاي حكـومتي          
در بـستر دي  . ، مبارزات جاري را به يك مرحله دوران ساز فراز داد و مسير جنبشهاي آينده را نشانه گذاري كرد   "اُصولگرا"

يدادهايي جاري شد كه نيروي پر توان آن، توازن موجود را در سطح منطقه دگرگـون سـاخته، رژيـم واليـت          نيز رو  ٩٨ماه  
فقيه را به ارتكاب يك سلسله خطاهاي استراتژيك واداشته و معادله اي كه در آن زيست بحران زايش را مـي گذرانـد، بـي           

  . اعتبار ساخته است
  

  عراق و لبنان
عمق " ا است و آن را .ن خطاها در عراق چكُش خورد؛ جايي كه يك منطقه نُفوذ منطقه اي رژيم جنخُستين حلقه زنجيره اي

 انقالبي كه ماههاست مناسـبات فرقـه اي حـاكم بـر عـراق و نيـروي                -يك جنبش دموكراتيك    .  خود مي داند   "استراتژيك
د گرفته، بـه تهديـدي جـدي بـراي نقـشه هـاي       ا و مزدوران بومي اش را زير ضربه هاي قُدرتمند خو         .پشتيبان آن، رژيم ج   

بغداد و شهرهاي بزُرگ و به ويژه مناطق با اكثريت شيعه كه تا پيش از               .  خود خوانده تبديل شده است     "قُدرت منطقه اي  "
ا و دست نشاندگانش به حساب مي آمدند، عليه سيستم فاسد جبهـه گـشوده انـد و بـا                    .اين كانونهاي نُفوذ و سربازگيري ج     

  . هاي قوي سكوالريستي، آزادي طلبي و عدالت خواهي در حال آنند كه اسالم سياسي و نظم فرقه اي آن را برچينندسويه 
ميزان نگراني و آشُفته حالي حاكمان ايران از آنچه كه در عراق در جريان است را از اينجا مـي تـوان تخمـين زد كـه آنهـا                      

 مقايسه مي كنند و زمين زير پايـشان را بـه همـان انـدازه داغ مـي      ٨٨ل اعتراضات عراق را با خيزشهاي مردم ايران در سا     
ا حفظ توازن موجود در عراق نه فقط اهميتي كليدي براي طرحهاي منطقه اي اش دارد، بلكه آن را به عنوان .براي ج. يابند

 نقش بازدارنده بـازي مـي   ا يك.عراق براي حاكمان ج. يك امكان حياتي در كشمكش با آمريكا به حساب خود نوشته است          
 در اين كـشور دارنـد و مـانع بـي ثبـاتي سياسـي و نيـز جـوالن                   "سازنده"آنها از يكطرف وانمود مي كنند كه نقشي         . كند

تروريسم داعشي و القاعده اي مي شوند و از طرف ديگر، با تهديد پايگاههـا و مراكـز آمريكـايي و حمـالت هـشدار دهنـده                  
  . ا در نُقاط ديگر واكُنش نشان داده و آسيب پذيري آن را اخطار داده اندبدانها، به فشارهاي آمريك

ا براي جلوگيري از سقوط در عراق، دسـت بـه بـسيج همـه جانبـه اي بـراي سـركوب        .از تنگناي همين ضرورتها بود كه ج      
 و مزدوران محلي او كُشتار      "مستشاران"در دستور كار پاسدار قاسم سليماني،       . مستقيم يا به انحراف كشيدن انقالب آن زد       

معترضان، ترور رهبران و كوشندگان و وحشت و هرج و مرج آفريني با حروف درشت نوشته شد و در سـوي ديگـر تـالش                         
براي فريب مردم به پاخاسته بغداد، نجف، بصره، كربال و ناصريه با راه حلهاي دروغين و به جلو رانـدن چهـره هـاي ظـاهر                          

ست اين كارزار خون و فريب را اجبار نخُست وزير سيستم فرقه اي، آقاي عبدالمهدي، بـه اسـتعفا                   شك . صالح شدت گرفت  
مهر كرد و به ثبت رساند تا به اين ترتيب نه فقط انقالب عراق را وارد مرحله تازه اي كند، بلكه بـه نُقطـه آغـاز دور باطـل                             

  . ا نيز تبديل شود.حركت رژيم ج
  

  ار دهندهناديده گيري يك عالمت هشد
 اجتمـاعي عـراق     –در تالش سراسيمه براي جلوگيري از به واقعيت پيوستن يك شكست همه جانبه كه در اُفـق سياسـي                    

در انگاشت طراحان تهاجم، اين يك بازي دو سر برد بود، به اين شكل . ا، آمريكا را هدف گرفتند.نقش بسته بود، حاكمان ج   
ر اين كشور و گشودن يك ميدان درگيري با آن از يكسو با كشيدن خط تاكيد زير كه زير ضرب قرار گرفتن حضور آمريكا د

ا، توازن قُدرت با آمريكا در عراق را به وضعيت پيشين برمي گرداند و از سوي ديگر، بحران ناشي از تنش با آمريكا                      .منافع ج 
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ه بيراهه آمريكا سـتيزي سـوق بدهـد يـا آن را بـا      قادر بود انقالب و مطالبات آن را به سايه ببرد و نيروي اجتماعي اش را ب     
  .  يابي منزوي سازد"دشمن"هيستري اجتماعي 

در اين راستا حاكمان كشور با ترتيب دادن يك حمله تحريك آميز به پايگاه ارتش عـراق در نزديكـي كركـوك و كـشته و                        
اسخ مورد انتظار خود به اين حركت را بـا حملـه            آنها پ . زخمي كردن چند آمريكايي، ديناميزم بحران را به جريان انداختند         

 و كشته و زخمي كردن شُماري از سـركردگان و اعـضاي             "كتائب حزب اهللا  "بي پيشينه آمريكا به سرفرماندهي باند مسلح        
. رديـد با وجود اين عالمت هشدار دهنده، فاز بعدي كه محاصره و تهاجم به سفارت آمريكا بـود آغـاز گ                   . آنها دريافت كردند  

بازتاب گُسترده رسانه اي اين اقدام در داخل و سطح بين المللي اگرچه بستري كه حاكميت براي تـامين نقـشه خـود الزم           
  . داشت را فراهم كرد، اما همزمان خطري كه در كمين نشسته بود را به سطح يك فاكتور بالقوه فراز داد

          ليماني مسـت از               تا اين نُقطه به گمان آقايان خامنه اي و سرحاسبه آنها از شرايط حاكم بر صحنه نبرد، توازن و قواعد آن د
آنها اين تاكتيك را به گونه موفقيت آميزي در حمله به نفتكـشها و شـليك موشـك بـه تاسيـسات نفتـي                        . آب درآمده بود  

 بودن استراتژي جنگ نيابتي   عربستان به كار برده بودند و يكبار ديگر درستي ارزيابي خود مبني بر كم هزينه و خُرد پيامد                 
اين تاكتيك در سوريه، يمن، لُبنان، غزه، عراق و لُبنان منافع سرشاري به جيب طراحانش . و جنگ در سايه را آزموده بودند

  .  را در اساس ممكن ساخته بود"هالل شيعي"ريخته و بلندپروازيهايي مانند ايجاد خالفت 
  

  يك محاسبه اشتباه ديگر
چشم دستگاه واليت فقيه دور ماند يا مايل به ديدن آن نبود، نخُست سطح ارتقا يافته ي پاسخ آمريكا و سـپس    آنچه كه از    

آقاي خامنه اي و همدستانش رويدادها را ثبت مي كنند، اما قادر به ديدن رونـدهايي كـه   . چشم اندازي بود كه گشوده بود     
كور مغزي آنها از نگرفتن پيـام       .  توليد و قانونمند مي كند، نيستند      نيروي رويدادها ايجاد و روي دادن شان را در متن خود          

حمله بي سابقه به گروه نيابتي خود شروع نشد، بلكه اين تهاجم يكي ديگر از گـره گاههـاي تعيـين كننـده اي اسـت كـه                     
 را بـه روال هميـشگي      ا مفهوم و اهميت آن را به كلي ناديده گرفته اند تا كسب و كار خود               .حاكمان متوهم و خودشيفته ج    

  . پي بگيرند
در دوره كُنوني نخُستين گره گاه، ورود آقاي ترامپ به كاخ سفيد بود؛ فردي با رويكردهاي روشـن و اعـالم شـده در برابـر                          

با اين حال هيچكس در كادر رهبري و تصميم گيري . توافُق هسته اي وين و نقشي كه رژيم مالها در منطقه بازي مي كرد    
آقايان خامنه اي، روحاني و .  را جدي تلقي نكرد"برجام"صورت گرفته در دستگاه سياسي و مديريت طرف اصلي ا تحول .ج

ظريف پوزخند زنان تاكيد داشتند كه آمريكا نه مي تواند و نه قصد دارد از توافُق خارج شود و بر پايه اين ارزيابي پيـشنهاد              
آمريكـا از برجـام خـارج شـد، تحـول           . اي منطقـه اي خـود را رد كردنـد          و ماجراجوييهـ   "برجـام "مذاكره دوباره پيرامـون     

هنگامي كه آقاي ترامپ توافُق  .  از دستگاه واليت فقيه عبور كرد و آن را مبهوت و شگفت زده بر جاي گذاشت"غيرممكن"
، اُروپا، روسيه   "برجام"ن   كرد، همين گُروه شكست خورده اطمينان مي داد كه به مدد بازماندگا            "پاره"وين را به قول خود      

آنگاه كه اين محاسبه نيز غلط از آب درآمد، آنها سوگند خوردند    .  آمريكا بي تاثير خواهد بود     "تحريمهاي يكجانبه "و چين،   
  . ا ممكن نيست و اكنون همه مي دانند كه سرنوشت اين ارزيابي سست نيز به كجا رسيد.كه تحريم نفتي ج

آنها پس از درك اشتباه از تحول كركوك       . شت و مُتد برخاسته از آن وارد بازي انقالب عراق شدند          ا با همين انگا   .حاكمان ج 
و ادامه بازي به شيوه پيشين در اطراف سفارت آمريكا، فقط زماني توانستند تصور روشني از شرايط تحول يافته پيدا كننـد        

را با بوق و كرنـا و بـر يـك     ) ا در عراق  .مهره كليدي ج   ("ابومهدي مهندس " و   "سردار سليماني " آمريكا،   "آتش جهنم "كه  
 -آسوده خيالي پاسدار سـليماني در گـردش بـين تهـران             . صحنه عمومي در برگرفت و بدون حاشيه روي به دوزخ فرستاد          

سـوب   بغداد در اوج درگيري سفارت و شُعله ور كردن يك بحران تازه، حتي از زاويه تاكتيكي صـرف نيـز عمـق ر                     -دمشق  
آقاي سليماني بـه گونـه شخـصي و    . ا در فرضيات و توهمات بي بنياد و سطحي خود را به نمايش مي گذارد     .گردانندگان ج 

 تشكيالتي، يك بار ديگر ناچار شدند هزينه حركت در سطح رويـدادها را بـه         -دستگاه خالفت واليت فقيه به گونه سياسي        
  . بهاي گزافي بپردازند



 ٤

   به سرزمين ناشناخته از فرودگاه بغداد
اينبار عالمت آمريكا از تغيير سياست خود روشن تر از آن بود كه حتي نزديك بين ترين عضو دستگاه واليت فقيه استعداد             

، زنگ به " فرد دوم نظام"كاخ سفيد به وسيله يك ضربه حساس نظامي و به هالكت رساندن . ناديده گرفتن آنرا داشته باشد
 به جلو مي "نه جنگ و نه مذاكره"ه جنگ بهداشتي آقاي خامنه اي و همدستانش يا آنچه كه زير پوشش انتها رسيدن دور

 "جنـگ نامتقـارن  "او روشن ساخت كـه بـه   . آقاي ترامپ با زباني با آنها صحبت كرد كه مي فهمند         . برند را به صدا درآورد    
 قرمزهاي كشوري و لشكري غـرب را كـه حاكمـان ايـران           پاسخ مي دهد و خط     "جنگ نامتقارن "پدرخوانده هاي تهران با     

تـاجر نيويـوركي نـشان داد كـه بـرخالف      . تاكُنون در پناه آن آسوده به كار خويش مشغول بودند، به رسميت نمي شناسـد   
 آن ارزيابي آقاي خامنه اي و دوستان نه تنها از به كار گرفتن نيروي نظامي پرهيزي ندارد، بلكه در انتخاب سـطح و دامنـه          

اين بدان معناست كه از اين پس ضربه هاي نيش سوزني از نـوع ماههـاي   . نيز خود را به پروتُكُلهاي رايج مشروط نمي كند    
گذشته بدون پرداخت هزينه باقي نمي ماند و هر اقدام جنگي و تروريستي جديد، ميز يك قُمار بزُرگ با ريـسك خـسارات                   

  .سنگين را خواهد چيد
ا با ترتيب دادن يك نمـايش موشـكي كـه فاقـد هرگونـه               .رهبران ج . ب دريافت ديرهنگام اين پيام بود      بازتا "انتقام سخت "

 از چند كانال با آمريكا هماهنگ شده بود، ورود اجباري خود بـه     – البد براي محكم كاري      -ارزش نظامي بود و به خوبي و        
ه اي با دستپاچگي حساب قبلـي خـود مبنـي بـر اينكـه               آقاي خامن . دوره جديدي از كشمكش با اين كشور را اعالم كردند         

 تلفـات انـساني و خـسارات سـنگين     "زدن" را خط زد و آن را با يك حركت نمايشي، بدون   "يكي بزنند، ده تا مي خورند     "
  . مالي و تجهيزاتي به حريف، از نو جمع و تفريق كرد

شتباه در محاسبه پرداخت، به همانجا نيز محدود نماند         به اين ترتيب خسارتي كه حاكميت در حاشيه فرودگاه بغداد بابت ا           
 خطايي كه در عراق مرتكب شده بود را در ايران وسعت "نظام". و پيامدهاي خسارت بار تري در پهنه سياسي نيز پيدا كرد 

شتر در باتالق فرو داد و با يك واكُنش غير ضروري و به كُلي نامتناسب به ضربه هالكت پاسدار سليماني آمريكا، يك گام بي            
دسـتگاه رهبـري    . گام مزبور پيش از همه بيانگر آن است كه اقدام نظامي آمريكا، حاكميت را گيج و مات كرده است                  . رفت

ا غافلگير شده و با وضعيتي روبرو گرديده كه همچون موارد ديگر، در رسيدن آن را ناممكن مي پنداشت و در هيچيك از .ج
  . پيرامون روند درگيري با آمريكا به حساب آورده نشده استسناريوها و پيش فرضهايش 

  
  برآمد

) هسته اي، موشكي، تروريستي   (معادله پيشين كه بر پايه باجگيري       . ا بدون ميانبر وارد وضعيت جديدي شده است       .رژيم ج 
ي بازي يا عوض شده يا ديگر متغيرها. از يكطرف و بازدارندگي از طرف ديگر بنا شده بود، اعتبار خود را از دست داده است                

وجود خارجي ندارد و متغيرهاي جديدي كه در هالكت پاسدار سليماني و پاسخ حاكميت بدان پديدار شده، در حال شكل                    
 را در پهنه هاي قُدرتش تلو تلو خوران هرچه بيـشتر بـه گوشـه رينـگ و موضـع              "نظام"دادن به معادله جديدي است كه       

  . دفاعي مي راند
عمـق  "ن و پايتختهاي اُروپايي تنها نُقاطي نيست كه از آنجا بـاد تغييـر بـه صـورت حاكميـت نواختـه مـي شـود؛                           واشنگتُ

 و به بيان ديگر، كانونهاي فعاليت مخرب آن در سطح منطقه، با دگرگونيهاي معيني روبـرو اسـت و ايـن                      "استراتژيك نظام 
  . ي لُبنان جاري مي شودخوني است كه در رگ انقالب ايران، عراق و خيزش توده ا

  
  

  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«
 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«
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  ولخرجی تروريستی و تبليغات پوشالی برای سيل زدگان
  زينت ميرهاشمي

  
در اغلـب   .  جهان امكان به وجود آمدن دارد      ي از طبيعت در همه جا     رويكرديل به عنوان    بارش بارانهاي فراوان و ايجاد سي     

هاي ناشـي از سـيل بـه     خـسارات به كار گرفته مي شـود تـا   امكانات دولتي براي حفظ جان مردم كشورها هنگام بروز سيل،   
  .انندحداقل كاهش يابد و همزمان امكانات دولتي به مردم سيل زده به طور جدي ياري مي رس

بارانهايي كه مي تواند براي مناطق خشك ايران اثرات مثبتي داشته باشد به دليـل               . در ايران اما وضع به گونه ديگري است       
هنـوز آوارگـي و بـي       . مي شـود  و زيست محيطي     و اختصاص ندادن بودجه تبديل به فاجعه اي انساني           عدم توجه حكومت  

.  كه سيل در بلوچستان زندگي مردم اين منطقه را به تباهي كشيده است استخانماني سيلها و زلزله هاي قبلي برجا مانده
حتي اسمي از وي .  دي ماه بهتر ديد٢٨بي توجهي به مردم سيل زده را مي توان از سخن پراكني خامنه اي در نماز آدينه 

 ي مسكونيتاكنون به واحدها به گزارش رسانه هاي حكومتي در سيل بلوچستان  .مردم سيل زده بلوچستان به زبان نياورد      
 و سـراوان،  بي فنـوج، دلگـان، سـ   شـهر،  كيـ  چابهار، كنارك، قصر قند، ن     ي شهرستان از جمله شهرستانها    ١٤ روستا و    ٧١٦

  . وارد آمده استبيآس،  خاش، مهرستان، سربازرانشهر،يا
: اسـت  گفته رانگري وليشت چند روز از س رساندن آذوقه به مردم پس از گذيبا اشاره به نبود بالگرد برا  اين استان    استاندار

 روستا همچنان در    ٤٠٠ تا   ٣٥٠ حدود   اني م ني روستا را قطع كرده و از ا       ٥٠٠ از   شي استان ارتباط ب   ني در جنوب ا   البيس
  . هستندليمحاصره س

ويـدادهاي  در حالي كه طي چند سال گذشته شاهد سيل و زلزله بسيار بوديم، در بودجه دولت به طور واقعي بـراي ايـن ر                       
ناگوار، بودجه مناسبي اختصاص داده نشده و اين درحالي است كه در بودجـه هرسـاله رژيـم منـابع كـشور تحـت عنـوان                          

 حكـومتي جامعـه را   رانـت  كـه بـا   خصولتيخصوصي سازي غارت مي شود و بذل و بخششهاي مالياتي كالن به شركتهاي           
  .چپاول مي كنند داده شده است

به عنوان .   و نظر كارگزاران حكومت، امكان جلوگيري از بسياري فجايع زيست محيطي وجود داردبر اساس داده هاي آماري
نمونه عيسي كالنتري رئيس سازمان حفاظت محيط زيست رژيم، در رابطه با هواي آلوده و ناپاكي كه گريبان مردم تهران و 

وي .  پاك از آن نمي توان داشتيت كه انتظار هوا  دانس» كشور اسقاطي « ايران را    ،شهرهاي بزرگ استانهاي ديگر را گرفته     
هاي پنج ساله جمهوري اسالمي        اي در هيچ يك از برنامه        براي به دست آوردن هواي پاك هيچ بودجه       «با اشاره به اين كه      

صـد   در٦١ درصد اتوبوسها و ٧٣ درصد موتورسيكلتها، ٨١ها،  سبو   درصد ميني٨٧امروز حدود « : گفت،»بيني نشده   پيش
ايم و انتظار هواي پـاك داريـم كـه ايـن عمـال غيـرممكن             در واقع كشور اسقاطيها شده    . كاميونهاي كشور اسقاطي هستند   

  )  دي ٢٩ شنبه ،خبرگزاري حكومتي ايرنا. (».است
  

  تبليغات پوشالي روحاني در ميان سيل زدگان
تي به آن ديار و وعده هايي كه براي آينـده  ك هفته پس از جاري شدن سيل در بلوچستان، حسن روحاني در سفر توريس          ي

حسن روحاني منطقه چاه بهار را با اهميت دانست و به مردم آن جا وعـده              . داد، دروغپردازي و شيادي خودش را نشان داد       
  . داد كه روزي راه آهن، كشتي، اتوبان و فرودگاه، هر چهار تا  را در كنار هم خواهيد داشت

د از چهل سال تحميل فقر و تنگدستي، بي آبي و بي خانماني به مـردم محـروم سيـستان و                     رئيس حكومت دروغگويان، بع   
 هزار ميليارد تومان طرح آب و برق ٣١بلوچستان، از پروژه هاي دولتش در حوزه آب و برق در اين منطقه حرف زد و وعده 

  . عالم كردا» دشمن«در اين طرحها را تقصير » وقفه«او بي شرمانه . در سال آينده را داد
كلمه رمز در بارگاه واليت خامنه اي است كه ريز و درشت خدمتگزاران اين بارگاه بـراي پوشـاندن بـي ليـاقتي،                       » دشمن«

روحاني هم در اين سفر توريـستي ايـن كلمـه را فرامـوش     . از آن استفاده مي كنند....دزدي، دروغگويي، چپاول، استثمار و    
  . نكرد
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ي از زندگي دشوار مردم اين مناطق كه سيل همه دارائيهاي نداشته شان را از بين برده و حتـا                    تصويرها و فيلمهاي گوناگون   
ش مدال افتخار داد    » تدبير و اميد  «در چنين وضعيتي، حسن روحاني به دولت         .آّب آَشاميدني هم ندارند سخن مي گويند      

شايد هم خبر   . »ه مايه افتخار دولت است    همين كه سيل تلفات نداشت    «: وي گفت . كه كسي در اين سيل كشته نشده است       
آينـده  » جمعه« نفر در جريان سيل سيستان و بلوچستان در روز           ٣مبني بر كشته شدن حداقل      » پرس تي وي  «تلويزيون  

  . به وي رسيده است» جمعه«همان طور كه خبر گران شدن بنزين و شليك سپاه به هواپيما روز . به وي برسد
سالهاست كه داد زده . سالهاست كه از خرابي جاده ها مي گوييم«: در منطقه سيل زده مي گويدمدير يك مدرسه در وانان 

  )  دي ٢٨ايلنا شنبه (» ايم روستاهايمان در بستر رودخانه هستند و زيرساختها براي سيل فراهم است اما كو گوش شنوا
» مبلـغ نـاچيز  «ن و هيچ شمردگان بودند حتا مردم محروم سيستان و بلوچستان كه قبل از سيل هم از جمله ناديده شدگا      
  . شان نشده است  روحاني نصيب»  تدبير و اميد«ي هم براي اليروبي رودخانه هاي اين استان در سهميه بندي بودجه دولت 

هدايت فهمي، كارشـناس سـابق منـابع آب وزارت    . روحاني نياز به توليد انبوه موشك را بر نياز مردم اين استان ترجيح داد             
بـه  . افتـد   ها هيچ شوي تبليغاتي براي مسئولين اتفاق نمي         در اليروبي رودخانه  «: ها گفت    يرو، در اين باره به برخي رسانه      ن

  ) دي ٢٦دويچه وله (» .شود همين دليل است مساله به اين مهمي در كشور به خوبي اجرا نمي
اگـر زيرسـاختهاي   «: پيش بيني بودن اين سيل گفتل ب دي در رابطه با قا    ٢٣يك مجلس نشين از زاهدان در روز دوشنبه         

توانـستيم جلـوي      بيني بـود، مـي        شد، با توجه به اينكه وقوع سيل در سيستان و بلوچستان قابل پيش                مناسب، فراهم مي    
  » .خسارتها را بگيريم

 و بيداد رژيم واليـت      فاجعه سيل بلوچستان، زندگي در آب و سرما و قطع كامل ارتباطات مردم سيل زده، تصويري از ظلم                 
فقيه است كه براي نشان دادن عظمت دروغين خود در مرده سواري يك جنايتكار بين المللي، مـردم را بـه زور از منـاطق            
تنگ و بستن كوچه هاي منتهي به آن عبور مي دهد تا بگويد در اثر ازدحام جان داده اند و بدين ترتيب دهها نفر را قرباني 

 بـه ميليونها دالر هزينه تعدادي موشك براي زدن بيابانهاي بغـداد خـرج مـي كنـد، دو موشـك          . دنمايش دروغين خود كن   
 مي كند تا بگويد آمريكائيها زدند و وقتي دروغش افشا مي شـود بـاز هـم دليـل را                     سرنشين ١٧٦با  مسافر بري   هواپيمايي  

  .شرايط جنگي اعالم مي كند
  

 به خاطر روياهايت    
  ٩٨مشهد ـ آذر                 پگاه. س            

  قَلمهاي سربريده از 
  پله هاي تاريكي جهان 

                سقوط مي كنند
  در گلوگاه انتظار

  !به خاطر روياهايت برخيز
  و عبور كن

  !از خاطرات امروز
  عاطفه هاي پاره شده جهان 
  عشقهاي ويران شده ايست 

  در پشت شيشه هاي مات كور
  !خاك را ورق بزن

  جويبارها
              پژواك رهايي اند 
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  چهلمين روز شهدای قيام آبان

  مهدي سامع
 امنيتي كردن فضاي كشور، حكومت نتوانست مانع برگـزاري مراسـم يادمـان       -اين كه با وجود تمام بگير و ببندها و نظامي         

 دي شود، يك نـشانه      ٥شهداي قيام در روز پنجشنبه      
د آبـان  بسيار مهم از شرايطي اسـت كـه قيـام نيرومنـ        

  .  به وجود آورده است١٣٩٨
، در بـسياري از شـهرهاي       ١٣٨٩ دي   ٥روز پنجشنبه   

ايران چهلمين روز شهداي قيام سـترگ آبـان برگـزار           
فيلمهاي منتشر شـده در شـبكه هـاي اجتمـاعي         . شد

نشان مي دهد كه مراسم چهلمين روز شـهادت زنـده           
يادان پويا بختياري، آرشـام ابراهيمـي، نويـد بهبـودي        

يزاني، نادر مؤمني، محمود و مهـرداد دشـتي نيـا،           مهو
سجاد رضايي، اسماعيل رضايي، ساسان عيدي ونـدي،        
عليرضا نوري، فرزاد انصاري فر، ايوب بهراميان، محمد        

نــژاد، محمدحــسين  امــين اهللا قلــي، احــسان عبــداهللا 
 بـا شـركت زنـان و        كشوردر نقاط مختلف    ... قنواتي و   

در .  برگـزار شـده اسـت   مردان آزاديخواه ايـران زمـين    
گورستان بهشت سـكينه در كـرج بـر سـر مـزار پويـا               

  .»كشته نداديم كه سازش كنيم، رهبر قاتل را ستايش كنيم«: بختياري مردم شعار دادند
  در رويدادي ديگر پاسدار جنايتكار حسين نجات، از سركردگان سپاه منفور پاسداران 

در مدل جديد براندازي، تكيـه بـر افـراد فرودسـت جامعـه و           «: ئت جست، گفت  در تبعيت از خامنه اي كه از فرودستان بِرا        
در اين كـه سـپاه منفـور    » .اند  سوادي هستند و در فضاي مجازي آلوده شده   نشيني و بي    كساني است كه محصول حاشيه      

اما اين موضـوع كـه   . نداردپاسداران هيچ زمان مدافع منافع فرودستان و به حاشيه رانده شدگان نبوده جاي ترديدي وجود     
خامنه اي و به دنبال او  سركرده بخش فرهنگي سپاه از فرودستان برائت مي جويند، نشان مي دهد كه حاكميت پرده ها را 

، جنگ چهل ساله عليـه فرودسـتان و تهيدسـتان را بـه طـور         »گفتمان پوچِ و مزورانه جنگ خارجي     «كنار زده و در مقابل      
  . كرده استآشكار و عريان اعالم 

  )روز عاشورا (١٣٨٨ دي ٦دهمين سالگرد قيام / ١٣٩٨ دي ٦جمعه 
  
  

  ارض پيما) حميد(در سوگ درگذشت رفيق قاسم 
  

رفيق حميد از فعاالن جنبش پيشتاز فدايي بود كـه پـيش از        . ارض پيما ما را ترك كرد     ) حميد(با تاسف بسيار رفيق قاسم      
وي همـراه بـا تعـدادي از رهبـران و     .  دستگير شـد   ١٣٥٠ پيوست و در سال      رستاخيز سياهكل به جنبش مسلحانه انقالبي     

كادرهاي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در بيدادگاههاي رژيم شاه مورد محاكمه فرمايشي قرار گرفت و سـرانجام بـه                    
  . حبس ابد محكوم شد

وي در جريان انقالب ضد سلطنتي و كمـي         . ودزنده ياد حميد در زندان شاه از مدافعان سرسخت مبارزه مسلحانه انقالبي ب            
پيش از سرنگوني رژيم شاه توسط خلق قهرمان از زندان آزاد شد و هنگام ورود به شهر الهيجـان مـورد اسـتقبال پرشـكوه        
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حميد ارض پيما با وجود بيماري سخت آرزو داشت كه شاهد سرنگوني رژيـم واليـت فقيـه بـه                    . مردم الهيجان قرار گرفت   
  .ايران باشددست مردم 

فقدان رفيق حميد را از جانب خـود و از          
سوي رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي 
خلق ايران به خانواده و دوستان زنده ياد    
رفيق حميد و به همه آزاديخواهان و بـه         
ويژه به زنان و مـردان ايـران زمـين كـه            
براي سرنگوني استبداد مذهبي حاكم بر      

  . ي گويمايران مبارزه مي كنند تسليت م
  ٢٠٢٠ ژانويه ١٥ ـ ١٣٩٨ دي ٢٥چهارشنبه /  مهدي سامع

  
 از زبان كودكان ميهنم

  
  طاهره

  وحيدي. م 
  سالم 

اين هـم اكبـر بـرادرم اسـت؛ همـين كـه       . من طاهره هستم  
اكبـر  . چشمهاي خواهرم زينب را گرفتـه وفـشار مـي دهـد           

خيلي شيطان است؛ تا دوربـين عكاسي راديــد، شـروع بـه             
دا و اطـوار كـرد تـا عكـسش بيافتـد؛ اگـر پـارك                شوخي و ا  

داشتيم هر دو آنها مي رفتند آنجا بازي مي كردند و مجبور            
نبودند اين قدر به سر و كول هم بپرند يـا بـا خـاك و آجـر                  

  .بازي كنند
. من يك خواهر ديگر هم داشتم كـه چنـد مـاه پـيش مـرد               

او پـنج  . يعني تب كرد و مريض شد و بعد از چنـد روز مـرد       
  .لش بودسا

آن جا زمـين كـشاورزي   . ما از روستاهاي مشـــهد آمده ايم  
داشتيم؛ ولي چون دولت كُمك مان نمي كرد و محـصوالت           
مان را نمي خريد و خشكسالي هم بود، بابام مجبور شـد آن           

  .  ها كار كنيمولي پول مان كه تمام شد، مجبور شديم، بياييم اينجا و در كوره پزخانه. جا را بفروشد و به شهر بياييم
صاحب كوره پزخانـه مـا      . كار ما از چهار صبح شروع مي شود و تاخورشيد درنيامده بايد گل رس را براي قالبها آماده كنيم                  

  .يكي از نمايندگان مجلس است كه غير از اينجا يك مرغداري بزرگ هم دارد كه ده پانزده هزار مرغ پرورش مي دهد
مخصوصا مادرم شبها آن قـدر سـرفه   .  كنيم و بــراي همين هميشه ســرفه مي كنيمما اين جا تو خاك و خل زندگي مي      

نبايد درخاك و خل كاركني و گرنـه هيچوقـت خـوب نمـي             «: دكتر به او گفته است كه     . مي كندكه نمي گذارد ما بخوابيم     
  .؛ ولي مادرم گوش نمي كند و بازهم در خاك و خل كار مي كند»شوي

  .ج سال دارد، ولي صورتش پژمرده است و چين و چـروك زيادي دارد و انگار شصت سال سن دارداو با اين كه بيست و پن
مردم نمي دانند كـه آجرها در اينجا، توسـط دسـتهاي           . من خيلي دوست داشتم به مدرسه مي رفتم       . ما مدرسه نمي رويم   

  .كوچك ما با آرزوهاي بزرگ ساخته مي شود



 ٩

 )٩٨دی (دانشگاه در ماهی که گذشت 
  كامران عالمي نژاد

  )١تصوير(پروپاگانداي رژيم و افتضاح به بار آمده  
 ٦.١٢ خط هوايي اوكراين در مسير پرواز تهران به مقصد كي يف، ساعت      ٧٣٧ هواپيماي بويينگ    ١٣٩٨ دي   ١٨چهارشنبه  

 مسافر سقوط كرد كه در ١٧٦دقيقه با 
اين سانحه تمامي سرنشينان و خدمـه       

  . آن كُشته شدند
د پنج ساعت قبل از ايـن حادثـه،         حدو

ــام از   ــي انتق ــالمي در پ ــوري اس جمه
ــاد آمريكــايي در ســحرگاه   ــه پهب حمل
ــم    ــدن قاس ــشته ش ــل و ُك ــه قب جمع
ســـليماني، قرارگاههـــاي ســـربازان   

ــين   ــايي در ع ــل  آمريك ــد و اربي االس
كُردســتان عــراق را هــدف موشــكهاي 

رژيـم ايـن عمليـات را       . خود قـرار داد   
نه قدرت نظامي و اقتدار جمهوري اسالمي معرفي كرد و بـا تبليغـات و جنجـال بـسيار در تلويزيـون و                       تالفي جويانه و نشا   

 نفـر خبـر داد، ايـن در حاليـست كـه      ٢٠٠ نظامي آمريكايي و زخمي شدن ٨٠خبرگزاريهاي رسمي كشور، از كُشته شدن      
در اين حمله نيروهاي آمريكايي در محـل   " :همان روز شبكه خبري سي ان ان به نقل از مقامات اياالت متحده گزارش داد              

  ".اصابت موشكهاي ايران حضور نداشته اند
همان روز، در حالي كه سركردگان سپاه تروريستي مشغول بلوف زني و دروغ پردازي در باره كُشته و زخمي شدن سربازان          

وهاي آمريكايي در برابر ايـن حملـه   آمريكاي و توان موشكي و دقت موشكهاي بالستيك خود و همزمان ضعف و ناتواني نير            
بودند، خانواده قربانيان هواپيماي اوكرايني در غم از دست دادن عزيزان شان، سخت ترين لحظـات را سـپري مـي كردنـد؛             
افرادي اعم از مهاجران، دانشجويان و دانش آموختگاني كه براي ادامه تحصيل و يا اقامت راهي غُربت مي شدند تا بلكـه در        

ي به آزاديهاي اوليه اي كه در كشور خودشان و تحت سلطه آخوندها دست يافتن بـه آنهـا ميـسر نيـست را بـه           جاي ديگر 
  . دست آورند

در ابتدا، جمهوري اسالمي توسط ايادي داخلي و خارجي خود سعي در الپوشاني شليك موشك توسط سپاه پاسـداران بـه                     
روشن شدن موضوع انهدام هواپيماي اوكرايني توسـط سـپاه پاسـداران،            رژيم هراس داشت با     . هواپيماي اوكرايني را داشت   

 به مواضع آمريكا تحت تاثير افكار عمومي قرار بگيرد و بطور حتم به حاشيه رانده "حمله جانانه" و "انتقام سخت"هياهوي 
  .شود

 بعد از هـدف قـرار گـرفتن     "ل قوا فرمانده كُ "اينكه سردمداران رژيم جنايتكار جمهوري اسالمي و علي خامنه اي به عنوان             
هواپيماي مسافربري توسط سپاه پاسداران در جريان ريز امور قرار گرفته اند را پاسـدار علـي عبـداللهي، معـاون هماهنـگ                    

 روز چهارشـنبه بـه سـتاد كـل      ٢٠ تـا    ١٩:٣٠حدود سـاعت    ": كننده ستاد كل نيروهاي مسلح، عنوان مي كند و مي گويد          
داده شد كه اين اتفاق محرز شده است كه بالفاصله تيم بازرسي توسط ستاد كل نيروهـاي مـسلح از             نيروهاي مسلح اطالع    

 شـب چهارشـنبه اعـزام       ٢٢ شب توجيه شدند و سـاعت        ٢٢ جمع شدند و تا ساعت       ٢٠عناصر مختلف تشكيل شد، ساعت      
  ".شدند

ي خواهـد هـيچ مـسووليتي را در قبـال كُـشته      رهبر جمهوري اسالمي بمانند هميشه، اين بار هم خود را كنار كشيده و نم        
شدن سرنشينان هواپيما توسط اياديش و دهها افتضاحي كه تنها از بي مسووليتي، بـي كفـايتي، بـي اطالعـي و دزديهـاي                 

او از ترس درهم شكسته شدن اُتوريته بر باد رفته اش بارها            . كالن اقتصادي هر روز در كشور بروز مي كند، به گردن بگيرد           
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اما كيست كه نداند علـي خامنـه اي در كُجـاي هـرم            . ارها به اندروني پناه برده و خود را تنها نظاره گر، جلوه داده است             و ب 
  .قدرت رژيم فاسد جمهوري اسالمي ايستاده و چه نقشي در طرح و اجراي سياستهاي كالن رژيم ايفا مي كند

اخير و بخصوص در دي ماه امسال دانشجويان و مـردم كـشور از   دقيقا بر همين پايه است كه در قيامهاي گُسترده سالهاي          
  : اولين ساعات شُروع اعتراضات، با شُعارهاي سرنگوني طلبانه، كُل نظام و رهبر آن را هدف گرفتند

  "خامنه اي قاتله، حكومتش باطله"
  "خوني كه در رگ ماست خوراك رهبر ماست"
  "اين همه سال جنايت، مرگ بر اين واليت"
  " كنه كنه، رهبر حمايت مي جنايت ميسپاه"

 دي ماه و بعد از اعتراف اجباري رژيم به هدف قرار دادن هواپيماي اوكرايني توسط پدافند ضد هـوايي سـپاه                    ٢١روز شنبه   
پاسداران، دانشجويان دانشگاه تهران و صنعتي شريف به نشانه احترام به كُشته شدگان و همدردي با بازماندگان، با روشـن                    

  . دن شمع و قرار دادن عكسهاي تعدادي از دوستان و رفقاي خود در محوطه دانشگاه تجمع كردندكر
 ٢١ شـهر و  ٢١در )  دي٢٤ دي تـا سـه شـنبه    ٢١شـنبه  (طي چهـار روز   . اما اين تجمع كوچك به قيامي ديگر راه گشود        

  .دانشگاه كشور دانشجويان و مردم دست به اعتراض زدند و به خيابان آمدند
وهاي سركوبگر رژيم بعد از سالخي و كُشتار بزدالنه آبان ماه با تيربار و سالحهاي جنگي، اين بار افـزوده بـر اسـتفاده از            نير

گلوله هاي جنگي، متوسل به استفاده و شليك با تُفنگ بادي و گلوله هاي ساچمه اي و پالسـتيكي شـدند و شـماري را از             
همچنـين در  .  نفـر بازداشـت شـدند   ٧زارشهاي محلي، در دانـشگاه تبريـز حـداقل    بنا به گ . معترضان را نيز دستگير كردند    

غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه، از بازداشـت دسـتكم   .  نفر است١٣شهرستان آمل خبرها حاكي از دستگيري       
  . شهروند در جريان تجمعات و اعتراضات مردمي اخير خبر داده است٣٠

و به شتاب است كه ديگر براي مردم، اعم از دانشجو يا كارگر، كارمند يا محـصل، بيكـار يـا        سير حركت اعتراضات آنچنان ر    
آنان براي شورش بر اين نظم كـژ،  . غارت شده، مكان و زمان معين براي اعتراض، معناي حقيقي خود را از دست داده است      

هـر تجمعـي، خـواه چنـد ده نفـري،      . بيننـد ديگر نيازي به تجمعات چندين هزار نفري و از پيش برنامه ريزي شـده نمـي         
آنان همچنين از تجربيات تلخ گذشته نيز به اين نتيجه رسيده اند، براي به      . پتانسيل قيامي بزرگ را در درونش مي پروراند       

 نيست، اين اراده و عزم استوار خـود آنهـا اسـت كـه تـداوم بخـش و       "شال سبز"حركت در آوردن موج، نيازي به فردي با       
  . محركه قيام استنيروي 

 را نمي پذيرنـد و ديگـر كـسي نمـي توانـد              "اصالحي"مردم ديگر از دروغ و تزوير حكومتيان به تنگ آمده اند، ديگر هيچ              
مردم راه خود را به درسـتي انتخـاب   . اگر راي ندهي، اين قاتل رييس جمهور مي شود و آن قاتل به مجلس مي رود            : بگويد

  ." اعتصاب، انقالب-ه اصالح نه رِفراندوم، ن": كرده اند
  

  دانشگاه آزاد صندلي فروشي را منكر شد 
در دانشگاه آزاد هيچ صندلي فروشـي  ": احمد حيدري، سخنگوي دانشگاه آزاد، درباره صندلي فروشي در دانشگاه آزاد گفت 

 سـه رشـته پرطرفـدار     هزار نفـر آنهـا در     ١٠ آموز پشت كنكور پزشكي هستند كه كمتر از           هزار دانش  ٧٠٠. صورت نگرفته 
هـاي مختلـف از      اي دالل و سودجو به شيوه        شوند و بالطبع در اين مسير عده      پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي قبول مي       

  . دهند كنند و وعده وعيد صندليهاي علوم پزشكي دانشگاهها را مياين اشتياق مردم سوواستفاده مي
 كـنم   بنده تاكيد مي  ": اند، افزود ي يك مورد از اينها موفق به نام نويسي نشده           سخنگوي دانشگاه آزاد با تاكيد بر اينكه حت       

اند در دانشگاه رخنه كنند و حتي اگر يك مورد هم باشد و بـه            كه هيچ موردي از اين كالهبرداريها موفق نبوده و نتوانسته           
  ".كنيمما معرفي شود، فورا اخراج مي 
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 نفـر كـه بـا خريـد     ٤٠ آذر مـاه از شناسـايي   ٢٦ سركرده نيروي انتظامي تهـران در  اين سخنان در حالي ابراز مي شود كه       
او اعالم كرد كه در اين رابطه اعضاي يك باند فروش صندلي دستگير شـده      . صندلي در دانشگاه آزاد مشغول تحصيل بودند      

  ".تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد": اند و افزود
  

  صنعت در ساختمان رياستو تحصن دانشجويان دانشگاه علم 
 دي جمعـي از دانـشجويان دانـشگاه علـم و            ٣روز سه شنبه    

ــدي،     ــد ارجمن ــصاب عبدالمجي ــه انت ــنش ب ــنعت در واك ص
سرپرست جديد معاونـت فرهنگـي ايـن دانـشگاه، خواسـتار            

 گوينـد مـسوول جديـد يكـي از          آنها مـي  . بركناري او شدند  
  .يان استهاي قضايي عليه دانشجوطرفداران تشكيل پرونده 

دانشجويان متحصن در سـاختمان رياسـت دانـشگاه علـم و            
صنعت در شرايطي در حال ادامه تحصن خود هستند كه نـه    

 در جمـع متحـصنان      - دكتر ذاكـري     -تنها رياست دانشگاه    
حضور نيافته است، بلكه حراست دربهـاي ايـن سـاختمان را            
  .د و حتي حق استفاده از سرويس بهداشتي را نيز ندارندقفل كرده و دانشجويان در عمل در ساختمان زنداني شده ان

  :خواسته هاي اساسي دانشجويان متحصن عبارتست از
  .  عزل فوري دكتر ارجمندي از سمت سرپرستي معاونت فرهنگي دانشگاه-١
  نت فرهنگي  اعمال نظر اعضاي شوراي صنفي، تشكلها و كانونهاي معترض به عنوان نماينده دانشجويان در انتصاب معاو-٢
   عدم تشكيل پرونده در كميته انضباطي براي متحصنين-٣

  . مسوولين دانشگاه هنوز واكنشي به خواسته هاي دانشجويان نداشته اند
الزم به ذكر است كه دانشجويان به علت حضور نيافتن رييس دانشگاه در بين معترضان، در اقدامي جالـب عكـس او را بـه                        

  .كردندعنوان گمشده روي كاغذ چاپ 
  

  اعتصاب دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز  
 دي در اعتـراض بـه كـاهش دسـتمزد كـار سـاعتي               ٣جمعي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي شـيراز روز سـه شـنبه               

  .دانشجويان در بيمارستانها دست به اعتصاب زدند و در بخشهاي مربوطه حاضر نشدند
  . تومان كاهش داده است٤٢٠٠ تومان به ٥٥٠٠ در بيمارستانها را از دانشگاه دستمزد كار ساعتي دانشجويان

معترضــان بــه ايــن تــصميم دانــشگاه، در بخــشهاي اورژانــس، اطفــال، بزرگــسال، پــذيرش، راديولــوژي و ديگــر بخــشهاي 
  .بيمارستانهاي تحت مديريت علوم پزشكي شيراز مشغول به كارند

شگاه به كاهش دستمزد ساعتي كار دانشجويي در حالي اتخاذ شده است كـه  اند تصميم داندانشجويان معترض اعالم كرده   
  .هاي خوابگاهي آنان افزايش داشته استنرخ غذا و هزينه 

  .آنان همچنين تاكيد كردند كه تا رسيدگي به خواسته شان به اعتصاب خود ادامه خواهند داد
  

  ا مرتضايي در زندان اويناعتصاب غذاي سه
 كنكور دكتري رشته علـوم      ١٠ دانشجويي و دبير پيشين شوراي صنفي كل دانشجويان تهران كه رتبه             سها مرتضايي، فعال  

سياسي را به دست آورده، طي روزهاي اخير در اعتراض به ادامه بازداشت خود در زندان اوين دست بـه اعتـصاب غـذا زده                  
تحصيل، در برابر كتابخانه مركـزي دانـشگاه تهـران    دار شدن و محروميت از او قبل از بازداشت، در اعتراض به ستاره      . است

  .دست به تحصن زده بود



 ١٢

اي به بازپرس پرونده اش در اعتراض به بـي  اين دانشجوي زنداني در آخرين تماس تلفني خود از زندان اوين از ارسال نامه  
يقه ندارم، موظفيد مرا به قيد تعهـد  وقتي منِ زنداني توان تامين وث": عدالتي موجود در پرونده خود خبر داده و گفته است    

آنچه مـن اكنـون شـاهدش هـستم         . آزاد كنيد 
همان بي عدالتي و تبعيضي است كه بـراي آن          
زنداني شده ام؛ چون توان مالي تامين وثيقه را         

در اعتراض بـه ايـن      . ندارم بايد در زندان بمانم    
روند ناعادالنه تا زمان تعيين تكليف دسـت بـه          

  ".اعتصاب غذا مي زنم
 ميليـون تومـاني جهـت       ٥٠٠پيشتر وثيقه اي    

آزادي موقت سها مرتـضايي تـا پايـان مراحـل           
  .دادرسي تعيين شده بود

در جريان اعتراضات سراسري آبان در واكنش به افزايش قيمت بنزين، ده ها تن از دانشجويان ازجملـه سـها مرتـضايي در                       
  .شهرهاي مختلف كشور توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شدند

 هـاي    به همـراه تعـدادي از فعـالين دانـشگاه          ٩٣اين دانشجوي نخبه پيشتر نيز در سلسله بازداشتهاي اواخر دي ماه سال             
  .اميركبير و عالمه بازداشت و پس از حدود دو ماه در بهمن ماه همان سال آزاد شده بود

  
  طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد منتفي شد

في شدن طرح تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد اسـالمي در كميـسيون آمـوزش و تحقيقـات                   سخنگوي دانشگاه آزاد از منت    
طي جلسه اي كه با نمايندگان سوال كننده در كميـسيون داشـتيم، پـس از ارايـه     ": احمد حيدري گفت  . مجلس خبر داد  

 دانـشگاه آزاد اسـالمي در      توضيحات دانشگاه آزاد اسالمي به سوواالت، نمايندگان قانع شدند و طـرح تحقيـق و تفحـص از                 
  ".همان جلسه منتفي شد

به موضـوعاتي از قبيـل صـندلي فروشـي     ": پيشتر يك عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس تاكيد كرده بود         
   ".رسيدگي خواهد شد و در حال حاضر اسناد خوبي در اين زمينه به دست آمده

  
  شگاه تهران تجمع اعتراضي دانشجويان ساكن خوابگاههاي دان

 دي، جمعي از دانشجويان ساكن خوابگاههاي سطح شهر دانشگاه تهران براي اعتراض نسبت بـه وضـعيت         ٧ظهر روز شنبه    
  .نامناسب اين خوابگاهها دست به تجمع مقابل  ساختمان مركزي دانشگاه زدند

امروز با تجمع در مقابل ساختمان ما : درهمين رابطه، يك  عضو شوراي صنفي خوابگاههاي سطح شهر دانشگاه تهران گفت    
چرا كه حدود يـك سـال   . مركزي دانشگاه خواستار پيگيري مطالبات صنفي و رفاهي خود از سوي مسئوالن دانشگاه شديم     

كنيم؛ اما اين پيگيريها تا كنون به جايي نرسيده و مسئوالن مدام نگاري ميهاي خود نامهاست كه مدام در خصوص خواسته
  .دانندا عامل اصلي اين مشكالت ميكمبود بودجه ر

  
  تجمع اعتراضي دانشجويان پرديس عباسپور دانشگاه بهشتي 

 دي، دانشجويان روزانه پرديس عباسپور دانشگاه بهشتي براي اعتراض به مصوبه جديد آموزشي مبني بر اخذ ٨روز يكشنبه 
  .دانشگاه زدندهزينه بابت حذف اضطراري دروس دست به تجمع در ساختمان هشترودي اين 

هـاي بـرق، مكانيـك و عمـران پـرديس عباسـپور              رشته ٩٨ تا   ٩٥تجمع كنندگان دانشجويان مقطع كارشناسي وروديهاي       
دانشگاه بهشتي هستند كه نسبت به بسته شدن سامانه آموزشي اين دانشگاه و همچنين مـصوبه آموزشـي اخـذ هزينـه از                       

  .دانشجويان روزانه اعتراض كردند
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  شتيدانشجويان دانشگاه بهتجمع دوباره 
شماري از دانشجويان دانشگاه بهشتي در اعتراض به مصوبه جديد آموزشي مبني بر اخذ جريمه بـراي واحـدهاي افتـاده و                      

 به بعد،   ٩٧حذفي براي دانشجويان ورودي     
در مقابل ساختمان رياسـت ايـن دانـشگاه         

  .دست به تجمع زدند
 دي بـا    ١٠اين دانشجويان روز سـه شـنبه        

ــر  حمــ ــا شــعارهايي نظي ل پالكاردهــايي ب
، "بودجه دانشگاه تو جيب دانشجو نيست     "
نه بـه پـولي     " و   "نه به دانشگاه خصوصي   "

 اعتراض خود را بـه گـوش        "سازي آموزش 
  .مسووالن دانشگاه رساندند

ــه   ــا تهي ــين ب ــشجويان معتــرض همچن دان
  .ختندطوماري به شرح مطالبات و علت اعتراض خود به مصوبه جديد آموزشي پردا

 تن از دانشجويان رسيده، با اشاره به اينكه خواسته دانشجويان حذف بدون قيـد و   ٨٠٠در اين طومار كه تاكنون به امضاي        
: شرط مصوبه جريمه مربوط به واحدهاي حذف شده، افتاده و جبراني براي دانشجويان در تمام مقاطع اسـت، تاكيـد شـده                  

  ".گيريمستيم، در غير اين صورت اعتراضات را با شروع ترم جديد از سر مي ما دانشجويان منتظر پاسخ شما مسووالن ه"
خواهد از راه كسب شـهريه از دانـشجويان      دانشگاه مي   ": يكي از دانشجويان حاضر در تجمع پيرامون علت اين تجمع گفت          

مـا  . ي را متحمـل شـود     هر دانشجو بايد به ازاي هر واحد حذف شـده يـا جبرانـي هزينـه هنگفتـ                 . روزانه كسب درآمد كند   
از سـوي ديگـر، مـا رتبـه     . آييم هاي غير احتمالي دانشگاه برنمي دانشجويان دوره كارشناسي بيكار هستيم و از پس هزينه     

  ".اي پرداخت كنيمايم، بنابراين نبايد براي تحصيل هزينه هاي برتر كنكور سراسري بوده 
  

  يان دانشگاه صنعتي شيرازتجمع دانشجو
ز دانشجويان دانشگاه صنعتي شيراز روز      شماري ا 

 دي در اعتراض به دريافت شـهريه        ١٠سه شنبه   
دروس جبرانــي و پــولي ســازي آمــوزش تجمــع 
كردند و خواستار لغو فوري مصوبات هيات امناي        

  . دانشگاه شدند
ــشگاه   ــت دان ــه اس ــايان توج ــون ش ــايي همچ ه

 ترم سـنوات مجـاز      ١٠اميركبير و گلستان داراي     
 دانـشگاه مطـرح دولتـي در        ٤١و نـام     باشند   مي

 ترم سنوات مجاز ديـده      ٩ليست دانشگاه هاي با     
  .  شود كه دانشگاه صنعتي شيراز در راستاي تبديل به بنگاه آموزشي از اين ليست خارج شده استمي

بعـد،   بـه  ١٣٩٧ آيـين نامـه آموزشـي مقطـع كارشناسـي پيوسـته ورودي       ٧ مـاده  ١دانشگاه تاكيد كرده براساس تبـصره       
دانشجويان مشمول آموزش رايگان در صورت حذف اضطراري، غيبت غيرموجه در كالس و يا امتحان درس و عـدم كـسب                
نمره قبولي در هر درس، براي انتخاب مجدد همان درس موظف به پرداخت هزينه مربوط طبق مصوبه هيات امناء دانشگاه                  

  .هستند
هاي اخذ شده از ايـن طريـق بـه دانـشجويان و             ازگرداندن تمامي هزينه    دانشجويان معترض خواستار لغو كليه مصوبات و ب       

  .اين تجمع را جمعي از تشكلهاي دانشجويي حمايت مي كردند. بازگشت سنوات مجاز به حالت قبل شدند
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  ير امنيتي شديد در تهران ها، تدابتجمع اعتراضي در برخي دانشگاه
 و مردم مقابل دانشگاههاي اميركبير و صـنعتي شـريف در همـدردي بـا                 دي ماه، گروهي از دانشجويان     ٢١عصر روز شنبه    

خانواده ها قربانيان و در اعتراض به حادثه شليك موشـك سـپاه پاسـداران بـه هواپيمـاي مـسافري و پنهانكـاري مقامـات                    
  .جمهوري اسالمي تجمع كردند

تجمع اعتراضي دانـشجويان بـا پيوسـتن        
گتر مردم به اين اعتراضات در شامگاه بزر      

شد و در برخي از مناطق تهران، از جمله         
چهــار راه حــافظ بــه خيابانهــاي اطــراف 

مـاموران امنيتـي در مقابـل       . كشيده شد 
دانشگاه اميركبير بـا تاريـك شـدن هـوا،         
براي متفرق كردن معترضان از گاز اشك       

  .آور استفاده كردند
شــعارهاي دانــشجويان و مــردم ســاختار 

فرمانده كل قوا، اسـتعفا  "، "اين همه سال خيانت، مرگ بر واليت": شعارهايي از جمله.  بودحكومت اسالمي را نشانه گرفته 
  ."سپاهي حيا كن، مملكت رو رها كن" و "استعفا

همچنين تجمعات اعتراضي در تعداد ديگري از شهرهاي ايران از جمله تهران، سـاري، اصـفهان، رشـت، همـدان، كرمـان،                      
  .رديد كه با واكنش نيروهاي امنيتي مواجه شدشيراز، بابل و اروميه برگزار گ

 ماه، دانشجويان معترض دانشگاه بهشتي تهران و دانشگاه صنعتي اصـفهان تجمـع كـرده و شـعارهاي                    دي ٢٢روز يكشنبه   
بشدت امنيتي و شاهد حضور پرشمار نيروهاي انتظـامي و ديگـر نيروهـا              جو چندين نقطه از تهران      . ضدحكومتي سر دادند  

  .است
 از -دانشجو بيدار است "، "سپاه بي كفايت، عامل قتل ملت": دادندشجويان معترض در دانشگاه بهشتي تهران شعار مي دان

: اي، سر دادنـد  خامنه  دانشجويان همانند شنبه شب شعارهاي ضد سپاه پاسداران، صدا و سيما و علي             ."سيدعلي بيزار است  
كشته نداديم كه سازش كنيم، رهبر قاتل رو ستايش "، "فايت، عامل قتل ملت   كسپاه بي   "توان به   از جمله اين شعارها مي      

  . اشاره كرد" گر، فتنه تويي ستمگربه من نگو فتنه" و "بسيجي سپاهي، داعش ما شمايي"، "كنيم
  

  اعتراض آنها پاسخ مي دهدحكومت با بازداشت دانشجويان به 
شوراهاي صنفي دانشجويان كـشور از بازداشـت چنـد          

  .استشجو خبر داده دان
به گفته اين تشكل، محمدامين حسيني، دبيـر سـابق          
شــوراي صــنفي دانــشگاه نوشــيرواني بابــل و محمــد  
اسماعيلي، دانشجوي رشته عكاسي دانشگاه تهـران از        

  .جمله بازداشت شدگان هستند
 دانشگاه نوشيرواني   "انجمن فرهنگ و تمدن اسالمي    "

داد كه چنـد تـن   بابل نيز در كانال تلگرامي خود خبر  
  . اند دي، در شهر بابل بازداشت شده٢٢از دانشجويان اين دانشگاه در اعتراضات شب گذشته، يكشنبه 

قيد اين انجمن هشدار داد كه تعرض به حريم دانشگاه و بازداشت دانشجويان از خطوط قرمز اين تشكل بوده و تا آزادي بي 
  . و شرط اين دانشجويان از پا نخواهد نشست

  .اكنون نهاد بازداشت كننده مشخص نشده استت
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  ي دانشگاه رازي كرمانشاه بازداشت سه دانشجو
 ماه، در جريان برگزاري تجمـع    دي ٢٢روز يكشنبه   

دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه در اعتـراض بـه         
ــاي اوكراينــي از ســوي ســپاه      ســرنگوني هواپيم
پاسداران انقالب اسـالمي، دسـتكم چهـار دانـشجو          

داشت شدند، يكي از آنها ساعاتي بعد آزاد شـد و           باز
  .سه تن ديگر تاكنون در بازداشت هستند

 سـاله، دانـشجوي كارشناسـي       ٦١سياوش حيـاتي،    
ارشد علوم سياسـي و سـخنگوي مجمـع مـشورتي           
فعاالن مـدني يارسـان،  صـالح غريبـي، دانـشجوي           

اسي سه دانشجويي هستند كه تاكنون در بازداشت        شنرشته دامپزشكي، و نبي تردست، دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه          
  .هستند

 اي با تاييد خبر بازداشت سياوش حياتي اعالم كـرد كـه اعـضاي               مجمع مشورتي فعاالن مدني يارسان نيز امروز طي بيانيه        
يه همچنين آمـده  در اين بيان. اند وي را در بازداشتگاه پليس امنيت كرمانشاه مالقات كنند       خانواده اين فعال مدني توانسته      

است كه سياوش حياتي در زمان بازداشت مورد ضرب و شتم و اهانت قرار گرفته و آثار كبودي بر روي بـدن وي مـشاهده                         
  .شده است

 شود اين فعال مدني از روز گذشته تاكنون در اعتراض به بازداشت  غيرقانوني خود دسـت بـه اعتـصاب                همچنين گفته مي  
  . بازداشت و پس از مدتي با سپردن وثيقه آزاد شده است٩٦ماه شتر در جريان اعتراضات دي نبي تردست پي .غذا زده است

  
  ه بهشتي و دانشگاه تهرانحمله اوباش بسيجي و لباس شخصي به تجمع دانشجويان دانشگا

 دي، در چهارمين روز     ٢٤روز سه شنبه    
ــشگاه  هــا و شــهرهاي اعتراضــات در دان

 شخـصي   ايران، ماموران بسيجي و لباس    
تجمع دانشجويان معتـرض در دانـشگاه       

  . بهشتي را به تشنج كشاندند
در اين روز شمار زيـادي از دانـشجويان          
ــه     ــران در محوط ــشتي ته ــشگاه به دان
دانــشگاه تجمــع كــرده بودنــد و اوبــاش 
حكومتي بسيجي در حالي كه از بلنـدگو   

آمد، براي مقابله با آنها     صداي نوحه مي    
  .دوارد محوطه دانشگاه شدن

آنها شـعار   . دانشجويان دانشگاه تهران نيز در چهارمين روز اعتراضات در محوطه دانشگاه يك تجمع اعتراضي برگزار كردند               
  " انقالب، اعتصاب-نه رفراندوم، نه اصالح "، "ايم در سنگر ايستاده –دانشجو، كارگر ":  دادندمي
  

  ن دانشگاه صنعتي اصفهان تجمع و راهپيمايي دانشجويا
 دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان در اعتراض به ساقط كـردن هواپيمـاي اوكراينـي توسـط       ٩٨ ديماه   ٢٥ز چهارشنبه   رو

  . موشك سپاه پاسداران در محوطه اين دانشگاه تجمع كردند
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ملـه  آنها در اعتراض به خفقان ايجاد شده با ماسك و ضربدر سياه روي آن، تراكتهايي در دست داشتند كـه روي آنهـا از ج   
  ."، دروغ خطاي انساني نيست١٥٠٠+١٧٦": نوشته شده بود

  . از شعارهاي سر داده شده در جريان آن بود"بسيجي برو گمشو"دانشجويان همچنين دست به راهپيمايي زدند كه 
حراسـت رژيـم در     . اين حركت اعتراضي در حالي صورت گرفت كه پاسداران سپاه پشت درب دانشگاه مستقر شـده بودنـد                 

اما دانشجويان گفتند تا رسيدن به اهداف جنبش بـه اعتراضـات خـود ادامـه           . گاه نيز مانع ادامه تجمع دانشجويان شد      دانش
  .خواهند داد

  
  تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه كردستان 

اي و  دي دانشجويان دانشگاه كردستان در سنندج تجمع كرده و شروع به شعار دادن عليه خامنه ٢٥غروب روز چهارشنبه 
  . "سپاهي حيا كن، مملكتو رها كن" و "مرگ بر ديكتاتور"": آنها شعار مي دادند. سپاه پاسداران كردند

تـوپ تانـك فشفـشه،    " و "بي شرف، بي شرف"دانشجويان در حاليكه پا روي زمين مي كوبيدند، خطاب به بسيجيها شعار      
  . مي دادند"بسيج بايد گم بشه

دفتـر  "هاي چند روز گذشته دانشجويان برگزار شده بود، با يورش اوباش بسيجي كه از طرف اين تجمع كه در ادامه اعتراض 
مهاجمان با دانشجويان درگير شدند و حراست دانـشگاه نيـز اقـدام بـه بـستن                 .  سازماندهي شده بودند، روبرو شد     "رهبري

  .درهاي دانشكده كرد
  

  تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان  تبريز
 دي، دانشجويان دانشگاه فرهنگيان  پرديس عالمه اميني تبريزبراي اعتراض نسبت به وضعيت نامناسـب               ٢٦نج شنبه   روز پ 

  .رفاهي از جمله كيفيت نامطلوب غذاي سلف دست به تجمع زدند وخواهان استعفا مسئوالن بي كفايت ذيربط شدند
  

   تراضات دانشگاه كردستانبازداشت دستكم سه دانشجو در جريان اع
  .هاي نامعلوم منتقل شدنددستكم سه دانشجو در جريان اعتراضات در دانشگاه كردستان بازداشت و به بازداشتگاه 

بنابر اعالم شوراي صنفي دانشجويان كشور، مسلم 
سليماني، زانيار احمدپور و ارشد اتابـك از جملـه          
دانــشجوياني هــستند كــه در جريــان اعتراضــات 

  . اندشدهدانشگاه كردستان بازداشت 
ارشد اتابك، دانشجوي كارشناسي ارشـد ادبيـات         
عرب، مسلم سليماني، دانشجوي كارشناسي ارشد      
مكانيك و زانيار احمدپور، دانـشجوي كارشناسـي        
اقتصاد هر از سـه دانـشجوي دانـشگاه كردسـتان           
هستند كه از سـوي نيروهـاي امنيتـي بازداشـت           

  . اندشده 
  

  تضايي را از ورود به شعبه منع كردقاضي صلواتي وكيالن مدافع سها مر
 دادگاه انقالب تهران، محمدهادي عرفانيان و مصطفي نيلي، دو وكيـل مـدافع   ١٥به دستور ابوالقاسم صلواتي، رييس شعبه   

  .سها مرتضايي، دانشجوي محروم از تحصيل و محبوس در زندان قرچك ورامين، از ورود به اين شعبه دادگاه منع شدند
دي مـاه بـراي طـي مراحـل         ١٧ شنبه   يك منبع نزديك به سها مرتضايي، پرونده اين دانشجوي زنداني روز سه           بنا بر اعالم    

  . دادگاه انقالب تهران ارجاع داده شده است١٥دادرسي به شعبه 
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به گفته همين منبع پس از گذشت يك هفته از ارجاع پرونده به اين شعبه، وكيالن مدافع سها مرتضايي به دليل ممانعـت                       
  . اندقاضي صلواتي همچنان موفق به گرفتن تاييديه وكالت از او نشده 

ابوالقاسـم  . شعبه پانزدهم دادگاه انقالب در ميان وكال به عملكرد فراقانوني و ناديده گـرفتن حقـوق زنـداني معـروف اسـت                 
ده كه حتـي پـس از پـذيرش    صلواتي در اين شعبه در پذيرش يا نپذيرفتن وكيل اختيار تام دارد و در برخي موارد ديده ش               

  . كنندوكالت از سوي او، وكال اجازه حضور در دادگاه را پيدا نمي
 دي ماه در اعتراض به بالتكليفي خود، ادامه بازداشتش و عدم توديع وثيقـه از سـوي قاضـي دادگـاه،                      ٥سها مرتضايي روز    

س زنـدان قرچـك مبنـي بـر رسـيدگي بـه       اعالم اعتصاب غذا كرد، اما با درخواست دوستان و همچنين قـول مـساعد ريـي      
  . دي ماه به اعتصاب غذاي خود پايان داد٢٢خواستهايش، روز يكشنبه 

  
   شبيخون لباس شخصيها به خوابگاه دانشجويان دانشگاه تهران با همدستي حراست

نيروهاي لبـاس شخـصي بـا      
همدستي حراست دانـشگاه     

شـهداي  "تهران به خوابگـاه     
ز  وارد شدند، يكي ا   "دانشجو

دانـــشجويان را بازداشـــت  
كردند و سپس با اين تهديد      

با تعداد بيشتري برمـي   "كه  
، محـيط خوابگـاه را      "گرديم

  .ترك كردند
دانشجويان در اعتـراض بـه      
اين حركت، عصر همان روز     

ن كننـدگا كل حراست اين دانشگاه، در جمـع تحـصن        در جلوي خوابگاه تحصن كردند تا باالخره اسماعيل سليماني، رييس         
  ". اندآنها به رهبري فحش داده و توهين كرده! شان بودبازداشت دانشجويان حق ":حاضر شد و گفت

شخـصيها در   حتـي منكـر حـضور لبـاس       .  ها طلبكارانه برخورد كرد    سليماني با بچه  ": گويديكي از دانشجويان معترض مي      
ض كرديم كه چرا ويـديوهاي ضـبط شـده دوربينهـاي            ما اعترا . زمانهاي مختلف در دانشگاه شد و گفت اصال اينطور نيست         

 هـا مـشغول     يكي از بچه  .  كنيد دهد، كه پاسخ داد شما هم همين كار را مي         دانشگاه را در اختيار نهادهاي امنيتي قرار مي         
  ". گرفت، اما با اعتراض دانشجويان ناچار شد فيلمبرداري را قطع كندصحبت بود كه همكار سليماني از او فيلم مي

  
آنا، تلگرام شوراهاي صنفي دانشجويان كشور، دويچه وله، كانال تلگرامي عصر دانـشجو، ايـسنا، خبرگـزاري هرانـا،                   : منابع (

خبرگزاري دانشجو، خبرنامه دانشجويان ايران، ايرنا، مهر، خانه ملـت، راديـو فـردا، ايـران اينترنـشنال، شـبكه حقـوق بـشر          
  ) كردستان

  
  کانال  تلگرام نبرد خلق

khalgh_nabard@  
https://telegram.me/nabard_khalgh 

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  
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 )٩٨دي (چالشهاي معلمان 
 فرنگيس بايقره

 ازنشسته رهنگيان شاغل و بگزارشي از تجمع و تحصن همزمان معلمان و ف
 دي ماه به دنبال فراخوان قبلي شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيـان ايـران، معلمـان در شـهرهاي                    ٢روز دوشنبه   

مشهد، تهران، شيراز، كرج، بوشـهر، سـنندج،        
بجنورد، صفاشـهر در اسـتان فـارس، سـقز و           
مريوان در دفاتر مدرسـه تحـصن كـرده و در           

 . كالسهاي درس حاضر نشدند
تراكتهـايي در دسـت داشـتند كـه از       معلمان  

نـه  ": جمله روي آنها از جمله نوشته شده بود   
  "به فقر و تبعيض

شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان     
اي  آذر با انتشار بيانيه    ٢٦ايران روز سه شنبه     

از معلمــان و فرهنگيــان شــاغل و بازنشــسته 
بود وضعيت معيشتي بازنشستگان اقـدام بـه برگـزاري تحـصن و            كشور خواسته بود تا در اعتراض به تبعيض و به منظور به           

  .تجمع كنند
امروز " :  در اين فراخوان همچنين به كشته شدن دانش آموزان در جريان اعتراضات سراسري آبان ماه اشاره شده و آمده بود

داغـداريم، امـا از ايـن    آموزان و جوانان مـان  اگرچه به خاطر سركوب وضعيت معيشتي اكثريت جامعه و جان باختن دانش           
  ".، آزادي جوانه خواهد زد و صداي دادخواهي و عدالتخواهي ما تكثير خواهد شدزخمها

 
  نگيان بازنشستهتجمع اعتراضي معلمان و فره

ــا ســاير   ــان بازنشــسته همــراه ب معلمــان و فرهنگي
 دي  ٢بازنشستگان صندوقهاي دولتي روز دوشـنبه       

راي اسـالمي   ماه دست به تجمع در برابر مجلس شو       
 . زدند

تجمع كنندگان نسبت بـه افـزايش نيـافتن حقـوق           
بازنشستگان متناسب با تورم در بودجه سال آينـده         

درصـدي  ١٥به گفته آنهـا افـزايش       . اعتراض كردند 
حقوق بازنشسته ها تامين كننده نيازهاي معيـشتي        

 . نيست
انيـه اي خواسـته هـاي معلمـان از ايـن اعتراضـات را       شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران پيشتر با انتشار بي         

افزايش سهم فرهنگيان و دانش آموزان از بودجه ساليانه كشور، عقد قراردادهاي جديد آموزش و پرورش با شركتهاي بيمه                   
  . متخصص و بهبود وضعيت بيمه تكميلي عنوان داشته بود

انهاي البرز و تهران، از تمامي فرهنگيان شاغل خواسـته         همچنين انجمن صنفي بازنشستگان در پي تعطيلي مدارس در است         
  .بود تا در مقابل مجلس به تجمع بازنشستگان بپيوندند

همزمان با اين تجمع، تعدادي از معلمان در شهرهاي مختلف كشور ازجمله مشهد، تهران، شيراز، كـرج، بوشـهر، سـنندج،                     
ران بازنشسته خود دست به تحصن زده و از حضور در كالسـهاي            بجنورد، سقز، صفاشهر و مريوان نيز براي حمايت از همكا         

  .درس در زنگ دوم خودداري كردند
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تا رسـيدن بـه خواسـته هـاي         ": هايي همچون تجمع كنندگان در اين روز با سر دادن شعار و در دست داشتن شعارنوشته               
ستيابي به مطالبات مـان متحدانـه بـه تجمـع           تا د "،  "تامين سيستم درماني كارآمد و رايگان     "،  "قانوني پيگيري ادامه دارد   

از !  فرياد!  فرياد"، "تا حق خود نگيريم، از پا نمي نشينيم"، "پاسخ مطالبات مردم زندان و گلوله نيست"، "ادامه خواهيم داد
ح اجـراي صـحي  " و "خط فقر هشت ميليون، حقوق ما دو ميليون  "،  "معلمين منتقد در بند را آزاد كنيد      "،  "اين همه بيداد  

  .هايشان اعتراض كردندتوجهي مسووالن نسبت به خواسته  نسبت به بي "قانون مديريت خدمات كشوري
 

  جايي شهر كرج آزاد شد عبدالرضا قنبري از زندان ر
 دي  ٢عبدالرضا قنبري، معلم و زنداني سياسـي، روز يكـشنبه           

ماه با پايان دوره محكوميت خود از زندان رجـايي شـهر كـرج              
بدالرضا قنبري چند روز پـس از وقـايع موسـوم بـه     ع. آزاد شد 

 كـرد   اي كه در آن تدريس مـي       در مدرسه    ٨٨عاشوراي سال   
 ٨٨بازداشت و پس از حدود دو مـاه بـازجويي در بهمـن مـاه                

 دادگاه انقالب به رياست قاضـي صـلواتي بـه           ١٥توسط شعبه   
اتهام محاربه از طريق همكاري با سازمان مجاهدين خلـق بـه            

 .حكوم شداعدام م
 ١٥ توسط شعبه يك دادگاه انقالب از ٩٢حكم اعدام وي پس از چهار سال در ديوان عالي كشور نقض شد و در خرداد ماه                 

 اين حكم نيز در دادگاه كاهش پيدا كرد. سال حبس به ده سال محكوم شد
 قـانون  ١٨٦دليل حذف ماده  سال حبس به ٦ پس از تحمل بيش از ٩٤ اسفندماه  ٢٦اين معلم و نويسنده سپس در تاريخ        

 كه منجر به قبول اعاده دادرسي و بالطبع تعليق اجراي حكم او شده بـود، از ايـن زنـدان                     ٧٥مجازات اسالمي مصوب سال     
، ٩٦ دادگاه انقالب به رياست قاضي مقيسه در شهريور ماه   ٢٨با قبول اعاده دادرسي و بررسي مجدد توسط شعبه           .آزاد شد 

 پس از ٩٧ مهرماه ٢١آقاي قنبري در تاريخ .  سال حبس افزايش پيدا كرد١٥ كاهش نيافت بلكه به     حكم سابق وي نه تنها    
 آبـان   ١٩او در تـاريخ     .  زندان اوين منتقل شـده بـود       ٨حضور در دادسراي اوين، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به بند            

 .  زندان اوين به زندان رجايي شهر كرج منتقل شد٨ از بند ١٣٩٧
اين حكـم بـا   .  سال كاهش پيدا كرد١٠ سال حبس به ١٥ت محكوميت آقاي قنبري در نهايت در شهريور ماه امسال از          مد

 . سال و شش ماه زندان كاهش پيدا كرده بود٧عدم اعتراض و تسليم به راي به 
 .ضا قنبري است از آثار عبدالر"اي در قونيهغريبه " و نمايشنامه "مار مرد"، "كند و كاوهاي ادبي"كتابهاي 

  
 تنبيه بدني يك دانش آموز به صورت برهنه و با تسبيح 

تنبيه بدني يك دانش آموز در يكي از مدارس شهرستان هامون واقع در استان سيستان و بلوچستان موجب واكنش مـردم                     
م كردند كه به حراست خانواده اين كودك ضمن تاكيد بر اينكه خواستار برخورد قانوني با معلم فرزندشان هستند، اعال         . شد

آموزش و پرورش شهرستان سرباز مراجعه و شكايتي را از معلم در اين باره مطرح كرده اما تاكنون پاسخي از سـوي مـدير                        
 . اندمدرسه يا مسووالن حراست دريافت نكرده 

ي علت را پرسيديم گفـت  وقت. چند روز پيش پسرم با بدني كبود و چشماني گريان به خانه آمد     ":  آموز گفت  پدر اين دانش  
آن طور كه پسرم و همكالسيهايش گفتند، معلم شان در ساعت درسي  . معلمش او را با تسبيح دانه درشتي كتك زده است         

برو وقتي معلم به كالس برگشته و با اين صحنه رو.  ها نيز نظم كالس را به هم زده بودنددقايقي كالس را ترك كرده و بچه
در اين بين پسرم خـود را       . ان كالس را در يك صف قرار داده و با تسبيح دانه درشت كتك زده است                آموز شده، همه دانش  

وقتي پسرم بـه خانـه   . از ترس زير ميز پنهان كرده، اما معلم او را ديده و مجبورش كرده لباسش را درآورد تا تنبيهش كند              
   ".آمد همه بدنش كبود شده بود
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  شوند  ي گرم مي هزار كالس درس با بخاري نفت٢٥
با گذشت چنـدين سـال از وعـده هـاي مـسووالن             

 هزار  ٢٥آوري بخاريهاي نفتي، هنوز     مبني بر جمع    
 كالس درس در ايران بـا بخـاري نفتـي گـرم مـي              

به گفته مهراهللا رخشاني مهر، رييس سازمان       . شوند
نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كـشور، بيـشترين         

اسـان رضـوي و   تعداد بخـاري نفتـي در اسـتان خر      
 كمترين تعداد آن مربوط به تهـران و همـدان مـي           

  .شود
در همين رابطه مديركل نوسازي و تجهيـز اسـتان          
كردســتان بــا كوچــك جلــوه دادن خطــر نــوعي از 

وقوع خطر هر لحظه امكان پذير است، امـا بـا بررسـيهايي كـه بـه كمـك       ": بخاريهاي نفتي كه داراي كاربراتور است، گفت   
اي در استان كردستان وجود ندارد و بخاريهاي نفتي در اين           ايم، هيچ نوع بخاري چكه      و پرورش انجام داده     وزارت آموزش   

 ايم كـه   آموزان ياد داده  ضمن اين كه به دانش    ! اين بخاريها خيلي خطرناك نيستند    . مناطق بخاريهاي كاربراتور دار هستند    
 ".شته باشندخيلي به سمت اين بخاريها نروند و كاري با آن ندا

بـيش از چهـار هـزار كـالس     ": نيا، مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان سيستان و بلوچستان، نيز گفـت           رضا سرحدي   
  ".درس در استان سيستان و بلوچستان بخاري نفتي غيراستاندارد دارند

 داراي بخاري نفتـي هـستند،    كالس درس در مناطق مختلف استان      ٧٠٠ تا   ٦٠٠ما آمار داريم بين     ": وي با اين حال افزود    
   ".البته اين بستگي به مدارس مناطق مختلف دارد

علي قرباني، مديركل نوسازي و تجهيز مدارس استان خوزستان، درباره آخرين وضـعيت بخاريهـاي نفتـي در مـدارس ايـن                   
ي بخـاري نفتـي    كـالس درس دارا ٨٠٠در برخي روستاهاي اطراف ايذه، مسجد سليمان و همچنـين اهـواز             ": استان گفت 

ما سعي كرديم براي دفع خطر، اين بخاريها را جمع آوري كنيم، اما بـه علـت نبـود اعتبـار هنـوز      . بدون علمك گاز هستند  
 ".بخاري جديد و استانداردي جايگزين نشده است

 
  صنفي معلمان بازداشت شد چهلم شهداي آبان؛ فعال

ران، روز  جعفر ابراهيمـي، معلـم و عـضو كـانون صـنفي معلمـان تهـ               
 دي ماه مصادف بـا چهلـم شـهداي اعتراضـات آبـان، در       ٥پنجشنبه  

 . بهشت سكينه كرج توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شد
 دي ماه، شماري از شركت كنندگان در مراسم چهلم ٥روز پنجشنبه 

شهدا در شـهرهاي كـرج، تهـران، قـزوين، رشـت و شـهريار توسـط                 
نيـز توسـط مـاموران مـورد        نهادهاي امنيتي بازداشت شده و برخـي        

  .ضرب و شتم قرار گرفتند
شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران با انتشار اطالعيـه   

اي ضمن اعتراض به بازداشت غير قانوني جعفر ابراهيمي و ادامه دادن آن در شرايطي نامشخص و به تعويق انداختن آزادي 
الم شده، نگراني روز افزون خود نسبت به سـالمتي ايـن فعـال صـنفي را      شدگان برخالف وعده هاي مكرر اع     همه بازداشت 

در حالي كه مسووالن حكومتي در گفتارهاي شعارگونه خود         ": اعالم كرده و اين پرسش را فراروي مسووالن قرار داده است          
عزادار را چگونه توجيـه     هاي   دانند، عدم تحمل حضور برخي افراد براي همدردي با خانواده            اعتراض را حق هر شهروند مي     

  "كنند؟مي 
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  مدرسه بر سر دانش آموزان ريزش سقف يك 
 عبدالحسين بهرامي راونگي، رييس شوراي اسالمي روستاي راونگ ميناب، گفت كه حين بازديد از مدرسـه از جيـغ دانـش       

 ."ت آموزان فروريخبخشهايي از سقف قديمي مدرسه پورولي راونگ بر سر دانش"آموزان متوجه شد 
 سال عمر دارد رخ داد و باعث ايجـاد رعـب و وحـشت بـين                 ٤٤ دي در مدرسه قديمي كه       ١٤به گفته او اين حادثه شنبه       

 .آموزان شددانش
بارها درخواست نوسازي اين مدرسه تخريبي به نهادهاي مربوطه ارسال شده، اما تاكنون هيچ اقدامي ": بهرامي راونگي گفت

 ".تدر اين خصوص صورت نگرفته اس
سقف ريـزش نكـرده،     ": فخرالدين هاشمي، مديركل نوسازي مدارس استان هرمزگان، اما اصل ماجرا را تكذيب كرد و گفت              

بلكه يك مهتابي كه درست نصب نشده، با جايگاهش از سقف پايين آمده و به همراه آن مقداري گچ از سقف جـدا شـده و              
 ".ريزش كرده

اين مدرسه طـي دو سـال گذشـته      ":  مدرسه روستاي راونگ را هم رد كرد و گفت         او درخواست براي بازسازي و يا نوسازي      
 ".جزو ليست اولويت دار آموزش و پرورش براي تخريب و بازسازي به ما معرفي نشده است

 
  قطع حقوق يك فعال معلمان بازنشسته

اي اخيـر حقـوق ماهيانـه آقـاي     شوراي بازنشستگان ايران اطالع داد كه مسووالن آموزش و پرورش استان مركزي در ماهه             
  . محمد كُرد، فعال معيشتي معلمان، را قطع كرده و ايشان و خانواده اش را در شرايط سخت و پر مشقت قرار داده اند

محمد كُرد در نامه اي خطاب به تمام فعاالن، دوستان و همكاران مراتب اين ظلم و ستم آشكار به خود و خانواده اش را به               
اگر حقوقم تمام و كمال پرداخت نشود، در اداره كـاري           ": و خطاب به مسووالن مربوطه اولتيماتوم داده است       اطالع رسانده   

بديهي ست كه تبعات آن بر عهده كساني ست كه با تصاحب غيـر قـانوني          . خواهم كرد كه عواقبش دامنگير تمام شما شود       
   ".ني قرار مي دهندحقوق مزدبگيران، زندگي و هستي شان را در معرض نابودي و ويرا
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برخوردهاي امنيتي و تصاحب و گروگانگيري حقـوق و دسـتمزد در            ": شوراي بازنشستگان ايران در اطالعيه خود مي گويد       
مقابل فعاليتهاي قانوني و حق طلبانه فعالين مزدبگير را شديدا محكوم كرده و همه بخشهاي مختلف نيروي كار را به مقابله 

   ".و مجرمانه، بهر طريق ممكن فرا مي خوانيمبا اين حركت ضد انساني 
  

   است"قرمز" مدرسه در تهران ٨٢٧وضعيت ايمني : شهردار تهران
بررسـيهاي مـديريت   ": پيروز حناچي، شهردار تهران در همايش سراسري مدرسه آماده گه در برج ميالد برگزار شد، گفـت               

 مدرسه در  ٨٢٧ مدرسه در شرايط زرد و       ١٢٣٥ت ايمني    مدرسه در سطح شهر تهران نشان داده كه وضعي         ٢٨٨٨بحران از   
  ".بقيه مدارس نيز از نظر مخاطرات در حد آسيب كم هستند. وضعيت قرمز قرار دارند

  ". مدرسه شهر تهران از نظر ايمني در شرايط قرمز قرار دارد٨٢٧وضعيت ": وي افزود
همكـاري  . ها نيـز راه يابنـد     ند تا اين آموزشها به داخل خانه        آموزان بايد مورد يادگيري قرار بگير     دانش  ": حناچي ادامه داد  

سـازي   توانيم از ظرفيـت مـدارس بـراي آمـوزش و فرهنـگ      شهرداري با آموزش و پرورش داراي وجوه مختلف است و مي      
  ".استفاده كنيم

  
  ه دادگاه براي ششمين باراحضار فعال صنفي ب

ــان    ــنفي معلم ــن ص ــضو انجم ــي، ع ــكندر لطف اس
 مريـوان و از اعـضاي شـوراي همـاهنگي           كردستان

تشكلهاي صنفي معلمان ايران، براي شـشمين بـار         
  . پياپي در چهار ماه اخير به دادگاه احضار شد

 دي ماه به دفتر آقاي      ٣٠با ابالغيه اي كه دوشنبه      
صالح نيكبخت وكيـل مـدافع ايـشان ارسـال شـده          

 بهمن در شـعبه  ٧است، او مي بايست روز دوشنبه       
  اه جزايي سنندج حاضر شود  دادگ١٠٤

در ماههاي اخير اين فعال صنفي با اتهاماتي چـون          
نشر اكاذيب در فضاي " و "تشويش اذهان عمومي "

 در چند نوبت در دادگاه انقـالب سـنندج           "مجازي
  محاكمه شده است

موبايـل و كـامپيوتر      نيروهاي اطالعات سپاه با يورش به منزل اين معلم كردستاني با تفتـيش منـزل و ضـبط                    ٩٧آبان ماه   
اي با اتهاماتي چـون  اين نهاد امنيتي بعد از مراحل بازجويي، پرونده . ايشان، وي را براي بازجويي به اطالعات سنندج بردند     

 عليه وي گشود كـه بعـد از مراحـل بازپرسـي در              "نشر اكاذيب " و   "تشويش اذهان عمومي  "،  "اجتماع و تباني عليه نظام    "
   انقالب و جزايي سنندج ارجاع شده است دادگاه به دادگاه هاي

  
  )  خبرگزاري هرانا، راديو زمانه، ايلنا، كانون صنفي معلمان ايران، عصر اقتصاد، روزنامه ايران، كانال معلمان عدالتخواه: منابع(
  
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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 )٩٨دي (ي هنري ماه رويدادها
  فتح اهللا كيائيها

  ... خلد خاري آسان برآيدبه پا گر: مي گويد
گلوله هايي كه بي پروا كودكان دبستاني را قتل عام كـرده اسـت و مـي كنـد، از مـادري             ... اما از گلوله ها سخن نمي گويد      

 اختيارداران تفنگ به دست، در جا مي        دلسوز كه به پرستاري فرزند هم زنجير خويش مي شتابد و قلب مهربانش با شليك              
  .تركد

از زنان، مردان و جواناني كه طي دو روز از صحنه حيات محو مي شوند 
و خانواده هاي شان مجبورند وثيقه بگذارنـد تـا جـسد سردشـان را در             

خليـدن خـار در پـايش او را بـه ميهمـاني             . آغوش گيرند، نمـي گويـد     
مادران داغدار اجـازه سـوگواري      افتخاري ارباب مي برد و نمي بيند كه         

در سوگ جگر گوشه خويش را ندارند و البتـه ايـن گوشـه كـوچكي از                 
 محمود خـان دولـت آباديـست كـه در چهـار چـوب               "كلنل ِ "جنايات  

  .جغرافيايي ايران اتفاق افتاده و مي افتد
هنوز كوچه . ار در پاي محمود خانمادران سوري، عراقي، لبناني و يمني پرده هاي اكران نشده ديگريست از جنايات اين خ     

 و براي تكه ناني "سردار قاسم سليماني"پس كوچه هاي افغانستان پر از فرياد دادخواهي مادرانيست كه فرزندان شان بزور          
ناگزير در ميادين جنگي ناخواسته و نه دانسته، تكه پاره مي شوند؛ عزيزاني كه براي كسب و كار به ايران آمـده و از همـان    

 را بر پيشاني مي كشند آلمان نازي كه يادتان هست، همان آلمان و ستاره ها بر سينه و اردوگـاه           "افغاني"داي ورود داغ    ابت
كه هردو پشت و روي يـك سـكه   (كار اجباري و كوره هاي آدم سوزي و اينك، اردوگاه جنگ اسالم سياسي شيعي و سني           

  .سوزي نه، كه در بمبهاي كنار جاده اي و موشكها و پهبادهاو مرگ و مرگ و مرگ، اگر چه در كوره هاي آتش ) اند
آن ": ، كلنلش؛ بـه سـوگ مـي نـشيند و بـرادرش حـسين مـي گويـد           "سردار شايسته اش  "محمود دولت آبادي در سوگ      
. استئن ترديد خاگيرد، بي اي ناديده مي گذارد و آنرا به هر بهانه حقيقت مي  داند و پا روي روشنفكري كه حقيقت را مي 

مـي   گيـرد و بـراي جنايتكـار، دل    ايراني كه كشتار هزار و پانصد جوان، مرد و زن ايراني را ناديـده مـي        آن نويسنده نامدار    
و هراس، لجن به سـر تـا         پيري از هول     است كه سرِ   چسباند، پيرمرد ابله، بزدل حقير و خرفتي      سوزاند و پستان به تنور مي       

   ".كنند دهد تا ديگران نيز او را لجن مال جال و فرصت مي مالد و مپاي خودش مي 
چه گويم كه حسين هم پيري را عيـب  ... البته حسين خان درست مي گويد در باره برادرش، ولي در مورد پيري و خرفتي        

ازمنـد  ادبياتمـان ني  . پيري رهگذار عمر اسـت بـر چهـره آدميـان          . پيري جرم نيست، ننگ نيست، خرفتي نيست      . مي انگارد 
بورژوازي و ارتجاع را بايـد  . پااليش است؛ پااليش از تحقير، پااليش از بسياري تعارفات و فرمايشات ملوكانه و شيخ مسلكانه           

  ...از ذهن و زبان راند
 در سوگ سردارش تنها مي گذاريم و به سراغ هنر مي رويم، هنر مبارزه بـا هـر چـه غيـر                      "محمودها را "محمود را و البته     

  . ستانساني ا
  ادبيات

   ادبي برشت را تصاحب كردزيبيله برگ، جايزه
 "زيبيلـه بـرگ   " اين بنياد را به      ٢٠٢٠ آلمان جايزه ادبي سال      "آگسبورگ"داوران جشنواره برتولت برشت مستقر در شهر        

  . اهدا كردند
ابهـام او  بين و تحليل بـي    نويسد و نگاه ژرفزيبيله برگ با قلمي خونسرد و شفاف مي": هيات داوران استدالل كرده است   

   ".گذاردتاثيري عميق بر خواننده بر جاي مي 
. شـود  فوريه در آغاز جشنواره برشت در آگسبورگ به خانم بـرگ تقـديم مـي    ١٨ هزار يورو، روز    ١٥جايزه نقدي، به بهاي     

  .زاده شد در همين شهر ١٨٩٨نويس نامدار آلمان، دهم فوريه برتولت برشت، شاعر كمونيست و درام 
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 در وايمار به دنيا آمـد و        ١٩٦٢زيبيله برگ به سال     
.  كند سال پيش در زوريخ زندگي مي٢٠از بيش از 

 تعـداد زيـادي رمـان،       ١٩٩٠خانم برگ از سالهاي     
اي و راديـويي منتـشر     هاي صحنه مقاله، نمايشنامه   

اي ناخرسند در آثار او سيماي نويسنده      . كرده است 
برگ . رواييهاي زمانه آشكار استو متعهد در برابر نا   

تنها چند روز پـيش از ايـن جـايزه بـزرگ ادبيـات              
  .سويس را از آن خود ساخت

 تا كنون هر سال بـه       ١٩٩٥جايزه برتولت برشت از     
  . شود كه در آفرينش ادبي خود با نابرابريها و نارواييهاي زمانه برخوردي انتقادي كرده باشدنويسنده يا شاعري اعطا مي 

  .زيبيله برگ چندين داستان كوتاه به زبان فارسي ترجمه و منتشر شده استاز 
  
  تشار به زبان تركي ممنوع ان

، ناشر كتابهاي به زبان     "تك درخت "دفتر انتشارات   
. تركي در تهران، توسط ماموران قضايي پلمـب شـد         

اين دومين دفتر انتشارات به زبان تركي است كه در     
  .  شوداين ماه پلمب مي

 در تهران بـه     "انديشه نو "يشتر نيز دفتر انتشارات     پ
 پلمب شده   |نشر و فروش كتابهاي غيرقانوني    "دليل  

اين در حالي است كـه مالكـان آن مـي گوينـد             . بود
  .تمامي كتابهاي منتشر شده توسط اين انتشاراتي داراي مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بوده است

  .ان شكرخدايي، نويسنده و پژوهشگر، واقع در خيابان جمهوري در تهران استانتشارات تك درخت به مديريت احس
  

  ، حافظ مسروقه پيدا شد "زاينديانا جون"به همت 
 شده ديوان حافظ را كه متعلق به يك كارآگاه هلندي آثار هنري، در جريان يك تحقيقات بين المللي باالخره نسخه سرقت      

ايـن كتـاب كـه      . قرن پانزدهم ميالدي است، كشف كـرد      
صفحاتش طالكاري شده و ارزش آن حدود يـك ميليـون           

 پس از مرگ يـك      ٢٠٠٧ شود، سال    يورو تخمين زده مي   
دالل ايراني آثار عتيقه در آلمان، از كلكـسيون او دزديـده           

  .شد
 كه به دليل پيگيري و سرقت آثار هنري         "آرتور براند "اما  

يدا كـرده،    شهرت پ  "اينديانا جونز دنياي هنر   "و عتيقه به    
باالخره توانست ايـن كتـاب را در شـبكه زيرزمينـي آثـار              

پيدا كردن ": آقاي براند كه اين كتاب را در منزل خود به خبرگزاري فرانسه نشان داد گفت  . هنري به سرقت رفته پيدا كند     
  ".اين كتاب براي من بسيار مهم است، چون كتاب مهمي است

 گردد، به دنبال مرگ جعفر قاضي، دالل ايراني  ميالدي باز مي١٤٦٣يا ١٤٦٢ سرقت اين كتاب خطي كه قدمت آن به سال
  . در شهر مونيخ آلمان توسط اعضاي خانواده او كشف شد٢٠٠٧كتابهاي عتيقه، در سال 
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  نقاشي
  تاو كليمت در شكاف ديواراثري از گوس

 اند تابلو نقاشي كـه مـاه گذشـته بـه طـور              مقامات ايتاليا تاييد كرده   
، نقــاش "گوســتاو كليمــت"في كــشف شــد، تــابلويي اصــل از تــصاد

 از يك گالري در ١٩٩٧ در سال "پرتره يك بانو"تابلو . اتريشي، است 
باغبانهـا در موقـع     .  در شمال ايتاليا به سـرقت رفـت        "پياچنزا"شهر  

تميز كردن پيچكهاي باغ گالري، تابلو را كه در يكي از ديوارهاي باغ             
  . دندجاسازي شده بود، پيدا كر

 پنهان كـرده بودنـد، هنـوز مـشخص     "ريچي اودي"اين كه چرا اين تابلوي با ارزش را در ديواري در گالري هنرهاي مدرن  
او همچنين گفته كـه آزمايـشهاي بيـشتر نـشان      . ، دادستان، اصل بودن اين تابلو را تاييد كرده است         "اورنيال چيكا ". نيست

  . رقت در داخل اين ديوار بوده يا اين كه بعداً در آن محل جاسازي شده استخواهد كه آيا اين تابلو نقاشي از زمان س
  

  نمايش/ سينما
  در سوگ پرواز و انصراف هنرمندان از جشنواره ي فجر

 اند، كه پس از اقـرار سـپاه پاسـداران بـه هـدف گـرفتن هواپيمـاي              شماري از هنرمندان ايراني به جمع معترضاني پيوسته       
 جشنواره فجر كناره گيري كرده و بدينوسيله حمايت و همدلي و همدردي خود با خـانواده قربانيـان   اوكرايني از شركت در  

  . پرواز بي بازگشت را نشان دادند
عليرضا قرباني، ناصر تقوايي، محمـد رسـول   : در گزارشات منتشر شده در اين باره، اسامي اين هنرمندان به چشم مي خورد     

يان، رخشان بني اعتماد، احمد امير قزويني، كيوان ساكت، جعفر پناهي، رضا درميشيان اف، مسعود كيميايي، همايون شجر
  . و هديه تهراني

 نيز از حضور در جشنواره فجر       "مشق شب " و نمايش    "كامي"بر اساس همين گزارشات، تهيه كنندگان و كارگردانان فيلم          
  .انصراف داده و به جمع معترضان پيوستند

  
  ره نفس گيرترينهاي اسكار ، از زم"جوكر" و "ايرلندي"رقابت 

 و  "روزي روزگـاري در هـاليوود     "،  "١٩١٧" با فيلمهايي چـون      "جوكر"فيلم  . نامزدهاي جوايز سينمايي اسكار اعالم شدند     
 كـره   "انگـل "فـيلم   . پردازد به رقابت مي     "مرد ايرلندي "

 دو بار   " زبان   بهترين فيلم غيرانگليسي  "شمالي در شاخه    
  . استنامزد شده
 ١١ در "تـاد فيليـپس  " به كـارگرداني  "جوكر"فيلم درام  

، "سـم منـدس   " اثـر    "١٩١٧" درام جنگـي     رشته، فـيلم  
كـوئنتين  "، سـاخته    "روزي روزگاري در هاليوود   "كمدي  
 به كارگرداني   "مرد ايرلندي " و فيلم گانگستري     "تارانتينو

 شـاخه نـامزد     ١٠، هـر كـدام در       "مارتين اسكورسـيزي  "
  .ستندكسب اسكار ه

  . بر اساس داستاني مصور ساخته شده و يكي از پرفروشترين فيلمهاي سال گذشته ميالدي بود"جوكر"
  .ترين فيلم اين دوره است ميليون دالر پرهزينه ٢٠٠ اي حدود  با بودجه"مرد ايرلندي"شود كه گفته مي 

، )اسپانيا(، درد و شكوه )محصول فرانسه(اي بينوايان  زبان با فيلمهاي، در بخش فيلمهاي غيرانگليسي ه  ، شاهكار كر  "انگل"
  .كندرقابت مي ) لهستان(و كورپس كريستي ) مقدونيه شمالي(سرزمين عسل 
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بهترين بازيگر نقـش اول     " هم دو بار نامزد دريافت اسكار شده است؛ در شاخه            "اسكارلت يوهانسن "،  "انگل"عالوه بر فيلم    
  ."جوجو ربيت" در فيلم "بهترين بازيگر نقش مكمل زن" و "داستان ازدواج " در فيلم "زن

ترين رقابتهاي سـينمايي جهـان      رود، در محبوب    شمار مي    اسكار به    " پرده پيش" كه   ٢٠١٩ "گلدن گلوب "همانند جوايز   
  .هم جاي خالي كارگردانان زن خالي است

  
  دون پاسكال"اپرا كمدي : گزارش هنري

، كمدي پرماجرايي است سرشار از عشق و شـيدايي كـه هويـت شخـصيتها در آن بارهـا                    "دونيزتي"اپراي دون پاسكال اثر     
 در نقشهاي اصـلي بـه اپراخانـه زوريـخ     "جوهانس مارتين كرانزل" و "ژولي فوش"اين اپرا اكنون با حضور . شودعوض مي  

  .بازگشته است
اپرا شبيه هم اند، و معموال دون پاسكال فلـك           هاي اين    همه نسخه ":گويدجوهانس مارتين، بازيگر نقش دون پاسكال، مي        

خواسـتيم كارمـان متفـاوت    اما ما مـي  .  رود بينيم كه با كيسه آب گرمش روي صحنه اين طرف و آن طرف مي          زده را مي  
  ".باشد

ي ايـن   سازيهاي معمول، پيچيدگيِ كاراكترها   ، كارگردان اين اجرا، نيز تالش كرده تا به جاي تكيه بر تيپ            "كريستف لوي "
  .اثر را نشان دهد

با زندگي و همزمان كـشف شـاديهاي آن اسـت؛ بنـابراين       هاي اين نمايش يادآور خداحافظي    صحنه  ":گويدباره مي او در اين  
  ".هدف من هم در اجراي اين اپرا ايجاد توازني بود ميان اين دو نكته

بخـش  اجراي نقـش نورينـا لـذت        ":گويد   آيد مي    ميخوبي از پس اجراي نقش نوريناي جوان و ناقال بر           ژولي فوش كه به     
  ". خصوص در اين اجرا كلي شوخيِ تلخ دارداست، چون او بامزه است و به

گويد كه خوب بلد است با مردها چطور تا كند، يعني مـي      نوعي مي    او با اجراي يكي از قطعات اصلي كار به        ": افزايداو مي   
   ".اي بكندي نم اشكي بريزد، يا آهي بكشد و غمزه داند كه چه وقت رو بگرداند و ك

 خواسته نورينا را زني نشان بدهد كـه از خـالل آشـنايي بـا دون پاسـكال چيـزي را در        گويد كه مي كريستف لوي هم مي   
تماشاي اپـراي دون پاسـكال بـيش از هـر چيـز بـه مـا                ": افزايد و مي . كند، چيزي شبيه وجدان اخالقي    خودش كشف مي    

  ".كند كه قلبي گشوده داشتن و عاشق شدن يعني چهآوري مي ياد
  .زماني بود كه عالئم بيماري سختش ديگر آشكار شده بود تصنيف كرد،١٨٤٢وقتي دونيزتي اين اپرا را در سال 

  
  نشر الكترونيكي

  رفع فيلتر از دانشنامه ويكي پديا در تركيه 
پديا را پس از گذشت نزديك به سه سال رفـع            دانشنامه آنالين ويكي     تركيه براساس حكم دادگاه قانون اساسي اين كشور،       

 دي ماه گزارش دادند كه سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات تركيه در پي ٢٥رسانه هاي تركيه روز چهارشنبه . فيلتر كرد
پديا را در ه آنالين ويكي صدور حكمي رسمي از سوي دادگاه قانون اساسي و دادگاه صلح كيفري شماره يك آنكارا، دانشنام

  .كشور رفع فيلتر كرده است
پديا راي داده و اعالم كرده بود كه ممنوعيت          ترين دادگاه اين كشور، به نفع ويكي         پيشتر ديوان قانون اساسي تركيه، عالي     

نامه اينترنتـي    دسترسـي بـه دانـش      ٢٠١٧تركيه در آوريـل     .  است "نقض آزادي بيان  "دولت تركيه بر اين دانشنامه آنالين،       
  . پديا را مسدود كرد و آن را جزيي از كارزار تخريب وجهه آن كشور توصيف كردويكي

پديا از حذف يك مقاله كه گفته مي شود در آن نوشته شده بود تركيه از گروه اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه ويكي 
  .ه است، خودداري كرده بود يا داعش و ديگر سازمانهاي تروريستي حمايت كرد"دولت اسالمي"
  
  )سايت جنگ خبر، راديو فردا، صداي آمريكا، يورو نيوز، دويچه وله ، بي بي سي، هرانا: منابع (
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 )٩٨دی (زنان در مسير رهايی 
  اسد طاهري

   كنند  درصد دختران افغانستاني قبل از پانزده سالگي ترك تحصيل مي٦٠بيش از 
 ١٥ تا ١٣ درصد دختران بين سنين ٦٣گويد كه   افغانستان در يك نظرسنجي تازه مي       نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال       

  .كنند سالگي ترك تحصيل مي 
 درصـد   ٥٩انـد،      درصد والدين گفتـه      ٦٣مسووالن به نقل از     

 سالگي مدرسه را    ١٥ تا   ١٣دختران از كالس هفتم و در سن        
 درصد نيز بعد از اين سن ترك تحصيل         ٢٦كنند و     ترك مي   

  .كنند ي م
بيشترين علت ترك تحصيل اين حجم انبوه دختران، جنگ و   

در رده هاي بعـدي آواره      .  درصد عنوان مي شود    ٤٨ناامني با   
درصد و شرايط ناهنجار اجتماعي و خانوادگي مانند نبود آموزگـار زن، خـشونتهاي خـانوادگي،    ٣١ها و فقر با  شدن خانواده  

  . درصد قرار دارد٢١اني با فاصله زياد تا مدرسه و آزارهاي خياب
  

  مپيك ايران به تبعيد رفت آور زن ال اولين مدال 
آور زن ايران در بازيهاي المپيك، با انتشار مطلبي انتقادي از تصميم خود براي ادامـه حرفـه           كيميا عليزاده، نخستين مدال     

  . ورزشي در خارج از كشور خبر داد
نتقادات تند از مـسووالن   اي تند و بي پروا، ضمن ا        او در بيانيه    

مـن كيميـا عليـزاده، نـه        ": فاسد جمهـوري اسـالمي، نوشـت      
من يكـي از    . قهرمانم، نه تاريخ ساز و نه پرچمدار كاروان ايران        

سالها هر چه گفتند، اجـرا  . ميليونها زن سركوب شده در ايرانم  
كردم و مدالهايم را پاي حجـاب اجبـاري و درايـت خودشـان               

  ".گذاشتند
ه يك ورزشكار حكومتي به نـام هـادي سـاعي كـه             او خطاب ب  

سابقه عضويت در شوراي شهر تهـران را نيـز دارد و در رسـانه     
من آمدم تا مثـل     ! آقاي ساعي ":  داده بود گفت   "ذلت پناهندگي " و   "عزت ايران " درس   "فارس"سپاه پاسداران موسوم به     

ورت تقليد بخشي از رفتارهاي شما، بيش از شـما مـي       من در ص  . شما نباشم و در مسيري كه شما پيش رفتيد قدم برندارم          
نمـي  .  خواهم بر مدار انـسانيت بـاقي بمـانم          من يك انسانم و مي    . من به اينها پشت كردم    . توانستم به ثروت و قدرت برسم       
  ". ستيزها بنده قدرت باشم خواستم مانند شما زن 

فقط مدالهاي فلزي مهم است تا به وسيله . يستيم و فقط ابزاريمنه من و نه هيچ يك از ما برايشان مهم ن": او ادامه مي دهد
من نمي . از سويي براي تحقير ما مي گويند فضيلت زن نيست كه پاهايش را دراز كند. آنها از ما بهره برداري سياسي كنند      

  ".آقاي ساعي، نمي خواهم مثل شما باشم. خواهم تن به ذلت دهم
كـسي  .  هاي ترقي كه بر پايه فساد و دروغ بنا شده باال بروم         خواستم از پله    من نمي ! ايرانمردم نازنين و داغدار     ": او نوشت 

خواسـتم پـاي    خرم چون نمـي   به اروپا دعوتم نكرده و در باغ سبز به رويم باز نشده، اما رنج و سختي غربت را به جان مي                      
 تر است، اما هـر كجـا         كسب طالي المپيك هم سخت    اين تصميم از    . سفره رياكاري، دروغ، بي عدالتي و چاپلوسي بنشينم       

 ام،   دهم و جز اعتماد شما در راه سختي كه قـدم گذاشـته   پشت به دلگرمي شما مي. مانم باشم فرزند ايران زمين باقي مي      
   ".خواسته ديگري ندارم
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سب مدال شـده، نخـستين مـدال        كيميا عليزاده عالوه بر اينكه نخستين زن ايراني است كه در بازيهاي المپيك موفق به ك               
 كسب كرد و پيش از آن نيز نخستين مدال دختران در ٢٠١٥تكواندو زنان ايران را نيز در مسابقات قهرماني جهان در سال 

 نيز با حضور در فينال رقابتهاي تكواندو قهرماني ٢٠١٧او در سال .  را به دست آورد٢٠١٤قهرماني نوجوانان جهان در سال 
  .ره گرفتجهان مدال نق

  
  ر اعتراض به حجاب اجباري نافرماني مدني شطرنج باز تيم ملي د

پور در مسابقات جهـاني سـريع و بـرق           ميترا حجازي   
آساي جهان در مسكو، بـدون حجـاب بـه رقابـت بـا                

  . حريفانش پرداخت
 پوش   اين نخستين بار است كه يك ورزشكار زن ملي        

در اعتــراض بــه رعايــت حجــاب اجبــاري دســت بــه 
افرماني مدني در حين برگزاري رقابتهاي جهاني مي        ن

پايوران و رسانه هاي حكومتي ضـمن حملـه بـه           . زند
هنجارشـكن  "ميترا حجازي پور، حركت مدني وي را        

  . خواندند"و نامتعارف
 پور در مـسابقات جهـاني مـسكو، ريـيس فدراسـيون       در همين حال ساعاتي پس از انتشار تصاوير بي حجاب ميترا حجازي      

   سـال افتخـار   ١٨او پس از    . "ديگر جايي در تيم ملي نخواهد داشت      "طرنج جمهوري اسالمي اعالم كرد كه اين ورزشكار         ش
  .شود آفريني، از تيم ملي ايران اخراج مي 

 از رده  او.  بـه دسـت آورده     ٢٠١٥ پور قهرمان شطرنج آسـيا اسـت و عنـوان اسـتاد بـزرگ زنـان را در سـال                       ميترا حجازي 
اي است كه از آن جمله مـي توانـد بـه دو بـار نايـب       اي از افتخارات جهاني و قاره  تا بزرگساالن داراي مجموعه     خردساالن  

  .  اشاره كرد٢٠١٥ جوانان جهان و قهرماني بزرگساالن آسيا در سال ٢٠١٠قهرماني نونهاالن جهان، نشان نقره 
  

  ر هند به خيابان مي آيند زنان كارگر د
 هند در اعتـراض بـه       "بنگلور"ر كالن شهر    هزاران كارگر زن د   

دريافت نكردن دستمزدهاي معوقه خـود دسـت بـه تظـاهرات            
  .زدند

كارگران معترض با در دست داشتن پالكارد و پرچمهاي سرخ           
و همچنين سردادن شـعار، خواسـتار دريافـت كليـه معوقـات              

اين كارگران در بخش خدمات بهداشتي كار       . مزدي خود شدند  
 ماه است كه دستمزد آنها پرداخت نشده ١٥نون مي كنند و اك

  .معترضان اعالم كرده اند در صورت بي توجهي دولت به خواسته هاي شان، دست به اعتصاب نامحدود خواهند زد . است
  
  الروز تولد سيمون دوبوارس
  .سيمون دوبوار، فيلسوف فمينيست در پاريس چشم به جهان گشود) ١٢٨٦ دي ١٨ (١٩٠٨ ژانويه ٩
اين نقـل  .  منتشر شد، انقالبي در مبارزات زنان براي برابري حقوقي به وجود آورد    ١٩٤٩ او كه در سال      "جنس دوم "اب  كت

  ". شود شود، بلكه تبديل به زن مي يك انسان زن زاده نمي ": قول معروف از اين كتاب است
اسـتدالل او بـراي     . خانه و خودداري از ازدواج    كار در بيرون    : سيمون دوبوار دو گام را براي برابري زنان ضروري مي دانست          

كار در بيرون خانه، اول به دست آوردن استقالل مالي و بعد، تثبيت هويت اجتماعي و خارج از چار ديواري خانه براي زنان               
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ولـين   ا"رهـايي "به نظـر او  . اين نظريه پرداز معتقد است اولين قدم براي به دست آوردن برابري، همين دو پله است          . است
قدم براي رسيدن به آزادي است؛ رهايي مالي با كار كردن 
زن و رهايي از بند خانه با بيرون رفـتن او از خانـه امكـان     

  . شود پذير مي 
ريزبيني دوبوار در كليدي ديدن اين دو قيد براي زنان بـا            
نگاهي به قوانين اجرا شده اسالمي در ايران بهتـر نمايـان            

ز خانـه و كـار كـردن او جـزو           مي شود؛ بيرون رفتن زن ا     
  اولين اختياراتي است كه در قوانين اسالمي از او سلب مي 

مطابق اين قوانين، زن براي هردوي اين كارهـا نيـاز          . شود
  .به اجازه پدر و پس از ازدواج، شوهر دارد

   امروزي نه تنها رهايي بخش نيست، بلكه انسان را با خود بيگانه مي دانم كه كار در جامعه به خوبي مي ": او توضيح مي داد
بـا  ! خانه داري يا اشتغال بيرون از خانـه       : اما در نهايت زنان بايد ميان يكي از اين دو نوع از خودبيگانگي انتخاب كنند              . كند

  ".تين شرط استقالل زن استوجود اين، كار درآمدزا نخس
  

    به اتهام پيگيري قاتالن٨٨زنداني شدن مادر يكي از شهداي 
دسـتگاه قـضايي جمهـوري    .  به زندان برده شد   ،١٣٨٨بيگي، از شهداي اعتراضهاي سال        شهناز اكملي، مادر مصطفي كريم      

اسالمي خانم اكملي را به اتهام پيگيري قتل فرزندش         
 صـداي دادخـواهي او بـه    و به منظور خاموش كـردن   

  . يك سال زندان محكوم كرده است
 ماه روي صفحه      دي ٢٥شهناز اكملي روز چهارشنبه     

: توييتر خود و در آسـتانه مراجعـه بـه زنـدان نوشـت          
   بـرم زنـدان، چـون مـي      پسرم را با خودم مي   عكس"

من يك مـادرم كـه جـرمم        . دانم قوت قلب من است    
ه است كه هيچگاه     و تكرار يك پرسش ساد      دادخواهي

پيـشتر   "چـه كـسي پـسرم را كـشت؟        : پاسخ نگرفتم 
بيگي، دختر خانم اكملي، از حمله ماموران امنيتي به منزل مادرش و تالش آنهـا بـراي شكـستن در آن جهـت               مريم كريم   

  . تفتيش منزل خبر داده بود
ام   همه مردمي كه كنار مـن و خـانواده     ممنونم از ": اين مادر شهيد در بخش ديگري از توييت چهارشنبه خود نوشته است           

شهناز اكملي زير عنوان  ".به اميد روزهاي خوب. ما خويشاوندان هم هستيم و به جز يكديگر پناهي نداريم      . بوديد و هستيد  
  . محاكمه و حكم او بدون تشكيل دادگاه تجديدنظر و شنيدن آخرين دفاعيات تاييد شده بود"تبليغ عليه نظام"

 بـا شـليك مـستقيم نيروهـاي         "روز عاشـورا  " در اعتراضهاي موسوم به      ١٣٨٨يگي روز ششم دي ماه سال       مصطفي كريم ب  
  .امنيتي به قتل رسيد

  
  افغانستان؛ جلوگيري از ورود خبرنگاران زن به نشست خبري 

 خبري خـود  مولوي مجيب الرحمان انصاري، امام مسجد جامع گازرگاه واليت هرات، مانع از ورود خبرنگاران زن به نشست           
  . شد

امر به معروف و "  نشست خبري برگزار كرد، از ايجاد نهادي موسوم به ٢٦اين مقام مذهبي در اين نشست كه روز پنجشنبه 
  . او شركت خبرنگاران زن در نشست خبري خود را ممنوع كرده بود.  اين اداره دفاع كرد"نهي از منكر و تبليغات
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. زنان جايگاه، ارزش و منزلت دارند. من نمي خواهم خواهران ملعبه قرار بگيرند": گفتاو در پاسخي به سوالي در اين مورد         
دهد، عزت زن  وقتي نفقه را مرد مي . اين عزت زن است.  گويد زنان در خانه خود بنشينند، اين تحقير نيست       اگر اسالم مي  

نيايند و تشريف نياورند و همان كارهـايي كـه   ما گفتيم خواهران .  گويد با حجاب بيرون برو، عزت زن است   وقتي مي . است
  ". شان است و دين تعيين كرده، انجام دهند مختص
اسالم به زنان ": او افزود

 دهد كـه در      اجازه نمي 
بين مـردان و در كنـار       
مردان حاضر شده و كار 

   ".كنند
ــه  ــن رابطــه عاطف در اي
غفــــوري، هماهنــــگ 
كننده زنان خبرنگار در    
ــستان در   ــرب افغانـ غـ

يتــــه مــــصونيت  كم
: خبرنگاران افغان گفـت  

ــه  " ــان ب ــدادن زن راه ن
كنفرانس خبري تحـت    

  . "نام اسالم، تالشي ناكام براي خفه كردن صداي زنان و بازگرداندن دوران سياه طالباني است
يم ما از اعمال محدوديت براي كار خبرنگاران، به خصوص زنان خبرنگار نگرانيم و از حكومـت مـي خـواه                   ": وي اضافه كرد  

  ".جلو تكرار چنين تخطيهايي را بگيرد
سرور دانش، معاون دوم رياست جمهوري افغانستان، نيز از راه ندادن خبرنگاران زن به نشست خبري اين روحاني و خطيب   

  .ها و قانون دسترسي به اطالعات است مسجد انتقاد كرد و گفت كه اين كار نقض قانون اساسي، قانون رسانه 
  

   ترامپ در شهرهاي آمريكا  عليه"نانرژه ز"چهارمين 
هزاران زن در واشنگتن، شيكاگو، نيويورك، 

آنجلس و آنكـوريج عليـه        گو، لس     سن ديه   
سياستهاي جنسيتي، اقليمي، مهـاجرتي و      
سياست خـانواده دولـت ترامـپ تظـاهرات         

 و  ٢٠١٧اين آيين ساالنه، از ژانويـه       . كردند
. با ورود ترامپ به كاخ سفيد شـكل گرفـت         

در آن زمان بـيش از نـيم ميليـون نفـر در             
واشنگتن به خيابانها آمدنـد و بـيش از هـر        
چيز، عليه مواضع زن سـتيزانه و اظهـارات         

  .جنسيتي ترامپ شعار دادند
تظاهرات امسال با مطالبات اقليمي، حقوق مهاجران و حقـوق فـردي در حـوزه جنـسيت و خـانواده همـراه بـود و تظـاهر                           

روي يكـي از بزرگتـرين      .  كشيدند     و شعارهاي خود، اظهارات و مواضع دونالد ترامپ را به چالش مي            كنندگان با پالكاردها  
  . خورد بنرها، خواست دستگيري رييس جمهور به چشم مي
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 را ٢٠٢٠ ستيزانه، برگزاري تجمعات سـال     پس از متهم شدن برخي از سازماندهندگان رژه هاي قبلي به گرايشهاي يهودي            
اتحاديـه  " آمريكـا و    "گـرين پـيس   "،  "صندوق طرحهـاي خـانواده    "اتحاديه موسوم به    .  بر عهده داشتند   گروههاي جديدي 

ايـن  .  از جمله آنها بودنـد Mijente) (" تباران جامعه فرهنگي دانشجويي التيني" و Org ٣٥٠ موسوم به  "حفاظت اقليم 
ي نكرد و ديناميسم تظاهرات بر عهـده شـركت          نام در واشنگتن سخنران     بار و به خالف گذشته، كسي از چهره هاي صاحب           

  .كنندگان بود
ترين نمايـشگاه   ، مقامهاي آرشيو ملي آمريكا در واشنگتن از اشتباه صورت گرفته در تازه              "مارش زنان "همزمان با برگزاري    

ردد كه نام   گ   برمي   ٢٠١٧موضوع به دستكاري در يكي از عكسهاي تظاهرات سال          . مربوط به حقوق زنان عذرخواهي كردند     
انـد كـه عكـس واقعـي را           مسووالن آرشيو با اظهار تاسف از ايـن امـر گفتـه             . ترامپ در پالكارد اعتراضي قابل رويت نيست      

  . اند جايگزين نسخه دستكاري شده كرده
  

    برابر بيشتر از مجموع درآمد اپل، فيس بوك و گوگل٢٤ارزش كار بدون مزد زنان 
 همزمان با آغاز مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوييس منتشر شده، در حال حاضر ثـروت   كه "آكسفام"بر پايه تحقيقات    

 ميلياردر در جهان به تنهايي ثروتـي    ٢١٥٣.  ميليارد انسان روي زمين است     ٦/٤ميلياردرهاي جهان بيش از مجموع دارايي       
درصـد ثـروت كـل جمعيـت        ٦٠بيش از   

  .جهان را در اختيار دارند
 سخن از بحـران     براساس گزارش آكسفام  

نــابرابري اســت؛ بحرانــي كــه بزرگتــرين 
  . بازندگان آن زنان هستند

   از آكــسفام در آلمــان مــي"الــن امكــه"
درآمـد زنـان بـه طـور ميـانگين          ": گويد

كمتر اسـت، دارايـي كمتـري در اختيـار          
بيــشتر در ] نــسبت بــه مــردان[دارنــد و 

   ".معرض خطر فقر هستند
اين مـساله   او دليل اصلي اين نابرابري را       

كننـد؛ كارهـايي ماننـد      گيـرد كـار مـي      داند كه زنان بيشتر در فعاليتهايي كه در ازاي آن پرداختي به آنها تعلق نمـي                 مي  
  .نگهداري و مراقبت از بستگان و كودكان

ه امكـه،  بـه گفتـ  . شود  ميليارد ساعت كاري بدون دريافت حقوق روزانه به نام زنان و دختران در سراسر جهان ثبت مي   ١٢
 بيليـون   ١١اگر زنان براي اين كار و اين ساعتها حتي تنها حداقل دستمزد را دريافت كنند، پاي درآمدي ساالنه بـه ارزش                      

 بيليون دالر پرداخت نشده را در كنار درآمد غولهاي تكنولوژي ماننـد اپـل، فـيس بـوك و                    ١١آكسفام  . دالر در ميان است   
  ". برابر بيشتر از درآمد اين كنسرنهاست٢٤ين مبلغ ا":  نويسد دهد و مي گوگل قرار مي 

  
  ) بي بي سي، دويچه وله، ايران اينترنشنال، اينستاگرام، پيام، راديو فردا: منابع( 

  
  راديو پيشگامکانال  تلگرام 

radiopishgam@ 
https://telegram.me/radiopishgam 
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 داي ماندگارفروغ فرخزاد؛ ص
  

  )١٣٤٥ بهمن ٢٤، درگذشت ١٣١٣ دي ٨تولد ( به بهانه سالمرگ او 
  وحيدي. م 

  كسي مي آيد 
  كسي ديگر 
  كسي بهتر

  كسي كه مثل هيچكس نيست
  در نفسش  با ماست
  در صدايش با ماست
  كسي كه آمدنش را 

  ...نمي شود گرفت
  
  

او در آغاز راه بود كـه مــرگ متـوقفش    . سي و دو سالگي بسته شد    دفتر زندگي كوتاه اما پربار و ارزشمند فروغ فرخزاد در           
  . كرد و هم چنان پـس از نيم قـرن يدونِ جايگزين باقي مانده است

فروغ جلوتر از زمانه خود و فرصتي در شعرنو بود؛ شاعري دردمند و بـا اصـالت، جـستجوگر، سـنت شـكن، جـسور و زنـي                          
  .رساند و مهر اصالت بر شعر نو زدآزاديخواه بود كه شعر پارسي را به كمال 

شاعرترين زن كه شعرش زندگي اش بود و زنـدگي    . و مي خواست همه چيز را انساني كند       » كسي كه مثل هيچكس نبود    «
  .اش شعرش

» سـياهي «هرگز نهراسيد و با گامهاي محكم به نبرد بـا           
سخـن از  «. »چــراغ و آب و آينـــه پيوست     «رفت و به    

ــ «و » روز ـــجره ه ــازپن ـــامل «و » اي ب ـــولد و تك و » ت
پلي از پيغـام و عـطر و نـور و        «گفت و   » دستان عاشق «

و خـود را    » فاتـح شد «ساخت،  » فـراز شبها «بر  » نسـيم
  .»به ثبت رساند«در شعر ايران و جهان 

دردل واژه هاي اغلب اشعار او حركت و زندگي موج مي           
 .»مــن از ســالله درختــانم«، »چــرا توقــف كــنم؟«: زنــد

 مـي   | سـبزخواهم شـد    |دستهايم را در باغچه مي كارم     «
  .»دانم، مي دانم، مي دانم

شعر براي او وسيله اي بود جهت فرياد زدن و رسيدن به   
مـسووليتي بـود كـه در       «: و به قــول خـودش    » آزادي«

و در ايـن مـسير   » مقابل وجـود خـود احساس مي كـرد    
: مـي دانـست   » انـسان بـودن   «را مـساوي    » شاعر بودن «
بعضيها را مي شناسم كه رفتار روزانه شان هيـچ ربطي          «

يعني وقتـي شـعر مـي گوينـد شـاعر           . به شعرشان ندارد  
هستند، بعد تمام مي شوند؛ دو مرتبه مي شوند يك آدم           



 ٣٣

كسي كه كار هنري مي كند، . خب من حرفهاي اين آدمها را قبول ندارم    . حريص شكمو ظالم تنگ فكر بدبخت حسود فقير       
  .»ودش رابسازدبايد اول خ

آرزوي من آزادي زنان ايران و تساوي حقـوق آنهـا   «: او در نامه اي مي نويسد. شعر فروغ بازتاب رنج و فرياد زن ايراني ست 
من به رنجهايي كه خـواهرانم در اين مملكت در اثر بي عدالتـي مردان مي برند، كامال واقـف هستم و نيمي                    . بامردان است 

  .»دردها و آالم آنها بكار مي برماز هنرم را براي تجسم 
 يعنـي يـك   "زن"مـن مي خواستم بگويم يك   «: او زنجيرهايي كه بر دست و پـاي زنـان بسته شده است را حس مي كند              

  .»مي خواستم بگويم كه من هم حق نفس كشيدن و حق فرياد زدن دارم.  هستم"بشر"
» عصيان«هاي جامعه و تاريخ دست و پا مي زد و عاقبت سر به » ديوار«ي بود كه درحصار خانواده و سنت و » اسير«فروغ 

هم براي فروغ و هم بـراي  » تولــدي ديگر«. رسيد و با جامعه و هستي پيوند خـورد» تولدي ديگر«و شورش برداشت و به    
  .بود» تولدي ديگر«شعر پارسي به راستي 

سرازيري نثر موزون مي افتد، اما هنرش در اين است كـه  اگرچه برخي ازكارهاي او به صورت شعار و بيان كلي درآمده و در  
  .آن ها را در قالب عواطف زنانه ريخته است

. ارزش كار فـروغ در بيان احساسات خودش است؛ احساسات زنانه خـودش«: در اين مورد مي گـويد» پرويز خانلري «دكتر  
نستيد بفهميدكه واقعاً زنــي سـروده اسـت؛ معـاني و            در گـذشته وقتـي ديـوان شــعر زنـان را مي خوانديد، هيچ نمي توا           

در ادبيات ساير كشورها هم، اين نظايرخيلي زيادي ندارد؛ . مضامين آن اشعار همانها بود كه مردان مي سرودند و مي گفتند
  .»بـه خـاطر همين براي بسياري حيـرت آفرين و براي بـرخي تحمل ناپذيرشد

اگـر  «: معتقد بود » سيمين دانشور «در ايـن راستا    .  خالقيت از ويـژگيهاي فـروغ بود     وسعت انـديشه، نـوجـويي، جسارت و    
مرگ به او مهلت مي داد، با خالقيت و تـوانايي كه داشت، مي توانست تغييرات و تحـوالتي در فـرم شـعر پارسـي و اوزان                           

  .»نيمايي ايجادكند
  :مي ديد مرداد را زندان ٢٨فروغ، جامعه ايران بعد از كودتاي سياه 

  آنگاه كه خورشيدسردشد«
  و بركت از زمينها رفت

  سبزه ها به صحراها خشكيدند
  و ماهيان به درياها خشكيدند

  وخاك مردگانش را
  »زان پس به خود نپذيرفت

  
  .»نقبي به سوي نور زند«باشد و » آخرين صداي صداها«: زندان ايي كه تالش كرد نماد عصيان و

دهه سـي نـشـان دارد، هـم    » شكست«كارهاي فروغ هم از گرايش و انديشه        «: ايي نوشت در ج » محمد مختاري «زنده ياد   
دهه پنجاه و هم حركت رو به عمق و گسترش يابنده شعر دهه چهل در او                » حماسي«نمودهـايي آغــازين از گرايش شعر      

  . »ديده مي شود
  :شاه و چراغاني خيابانها مي سرايد» انقالب سفيد«فروغ با اشاره به 

  !ستاره هاي مقوايي عزيز«
  وقتي درآسمان دروغ وزيدن مي گيرد

  ما مثل مرده هاي هزاران ساله
  »             به هم مي رسيم

او » شفيعي كـدكني «دكتر . او هيچ كجا متوقف نمي شود و باحـركتي كه در زيرپوست جامعه جريان دارد، جريان مي يابد 
  :امدمي ن» از پيشگامان و مبشران جنگ چريكي«را 
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  بچه هاي مدرسه «
  كيفهاشان را

  »از بمب دستي پر كرده اند
  :و
  حياط خانه ما تنهاست«

  حياط خانه ما تنهاست
  در كوچه صداي خمپاره مي آيد

  تمام روز از پشت در
  صداي تكه تكه شدن مي آيد

  و منفجر شدن
  همسايه هاي ما

  درحياط باغچه شان به جاي گل
  »       خمپاره و مسلسل مي كارند

  
باهمكاري ابراهيم گلستان   » خانه سياه است  «مستند برجسته   . فروغ عالوه برشعر، در نقاشي، تاتر و سينما نيز دست داشت          

  .را به خود اختصاص داد» اوبرهاوزن«به عنوان ده فيلم كوتاه دكومانتر جايزه 
  رفت تا لب هيچ«و عاقبت 

  و پشت حوصله نورها دراز كشيد
  و هيچ فكر نكرد

  كه ما 
  يان پريشاني تلفظ درهام

  براي خوردن يك سيب
  .»چقدر تنها مانديم

  
  ! نام و خاطره اش جاودانه باد

  ٩٨دي 
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@  

https://telegram.me/nabard_khalgh 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

com.radiopishgam.www  
  

  
 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  )صبح . م ( وحيدي . م                                                                       بر بال  خاطره ها
  روزها
  ده اند وگم ش

  خيابان خاليست
  صبح

  چه كوتاه بود
  باپيغام بادهاي رهگذر

  و الفباهاي فرسوده
                    بر لبان جهان

  ما ازهم  دور مانديم
  ما تنها مانديم

  و ستاره 
  در ضخامت تاريكي

                   به خون نشست
  قصه ها

  طعم باران گرفتند
  و تيتر روزنامه ها
  در گهواره خون

  ام پيامبران ران
  به دشمني 

               ياد كردند
  كاش 

  !اي كاش 
  باد سحرگاهي

  آينه خاك گرفته ام را
                 صيقل مي داد

  درختان  تا
  كه ايستادگي زمينند

  در تصوير پنجره ام
                         بهار مي كرد

  آنك
  در خنده شكوفه ها

  !مرا ببين
  در جوانه هاي نو رس

   خوشه ارغوانهاييو
  كه سالهاست

  در درگاه حياط خانه ام
                 به انتظار نشسته اند
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 )٩٨دی (کارورزان سالمت 
  

  در جهان يك روز ثابت، در ايران متغير: روز پرستار
ر جهـان    ماه مه تعيـين شـده و در سراسـ          ١٢تالش انساني اين بخش از جامعه،        از   ي به منظور قدردان   ان پرستار يروز جهان 

روز   زاد  مـه  ١٢. شـود  ي   داشته م  يگرام
 و  يسيـ  پرسـتار انگل   ،نگـل يتيفلورانس نا 

اما . استمدرن   ي حرفه پرستار  انگذاريبن
 روز تولـد حـضرت      ،روز پرستار در ايران   

به تاريخ قمري است كـه هرسـاله         نبيز
  . تغيير مي كند

ــا روز    ــود ب ــصادف ب ــن روز م ــسال اي ام
بت  دي و به همـين مناسـ       ١٢پنجشنبه  

 برگزار شد    در برج ميالد تهران    يهمايش
وزيـر بهداشـت    سعيد نمكـي،    كه در آن    

  .سخنراني كرد
شـدم   در بازديدهاي استاني، با اين موضوع مواجه مـي     : هشتيم، گفت  با عنوان اين مطلب كه شرمنده پرستاران      وي مزورانه   

 .فتيم اصالحاتي در اين وضعيت ايجاد كنيمكه معوقات پرستاري بيش از يك سال و نيم پرداخت نشده است كه تصميم گر
كنيم بعد از اين معوقـات پرسـتاري بـيش از سـه مـاه            تالش مي : نمكي با تاكيد بر پيگيري مطالبات معوق پرستاري، افزود        

 . اين حرف وزير رژيم به اين معني است كه پرستاران همواره بايد درد و رنج معوقات مزدي را تحمل كنند.نشود
 انيـ  قابـل ب   يخـوب    بـه  ي عظمت شغل پرستار   نكهي به ا  دي لرستان با تاك   يمعاون استاندار  روز پرستار حكومتي،     در رابطه با  

 ي در مورد شغل پرسـتار     توانند ي پرستار را دارند، م    كي ي و روان  ي روح ي كه تجربه تحمل فشارها    يتنها كسان :  گفت ستين
  .صحبت كند

 يمارستانهاي نفر پرستار در ب    ٣٠٠سه هزار و    ارگزار نظام را پوشش داده،      بنا به گزارش خبرگزاري دولتي كه حرفهاي اين ك        
  . هستندماراني به ب استان لرستان در حال خدمت

  كه تاكنون از لحاظ امكانات حرفهياقدامات : گفتي بهشتي دانشگاه علوم پزشك سييردر رويدادي ديگر به همين مناسبت،       
 گروه نبوده و    ني وجه در شأن و استحقاق ا      چي انجام شده، به ه    ي پرستار يوهها گر ي برا يشتي و مع  ي اقتصاد ،ي اجتماع ،يا  

 از مطالبـات  ياديـ  حجـم ز لي دلنيبه هم. مي ابوده همكاران ني حقوق ايفاي استي براي متمادي در سالها  يشاهد كم كار  
   .فروخفته و پاسخ داده نشده آنها در هم متراكم شده است

  
  ن در آستانه روز پرستاربيانيه نظام پرستاري شرق گيال

 پرداخته و خواستار اجـراي      پرستارانترين مطالبات     اي در آستانه روز پرستار به مهم         نظام پرستاري شرق گيالن طي بيانيه     
 سـال را    ١٣گذاري نظام پرستاري بعـد از         عدم اجراي قانون تعرفه    اين بيانيه؛    .گذاري نظام پرستاري شد     كامل قانون تعرفه  

گيرد كه   اين عدم اجرا در حالي صورت مي:  آمده استبيانيهدر بخشي از اين  .اعالم كرده استشكل پرستاران ترين م  مهم
هاي واهي و نامشخص سبب عدم اجـراي           سالها بهانه   گذرد و در طول تمامي اين        سال مي  ١٣از تصويب اين قانون بيش از       

طـور فـشار      تبعيضها، به خصوص نظام پرداخت كنوني و همين        قانوني كه اجراي آن در ميان تمامي      . قانون فوق شده است   
اي به سوي    كاري و مطالبات بر زمين مانده متعدد از سالهاي گذشته، تنها روزنه اميد پرستاران كشور براي باز شدن دريچه

  . روزهاي روشن است
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  ! هزار تومان درآمد دارند٤٨٠پرستاراني كه فقط 
، دهد كه تحت عنوان طرحِ هشتاد و نه روزه         از وجود پرستاراني در بابل خبر مي       ،آملدر  ر  كارگحكومتي  دبير اجرايي خانه    

  ! هزار تومان درآمد دارند٤٨٠ كه فقط ماهي هستندپرستاراني  در اين شهر .مشغول كار هستند، نه حتي نود روزهو 
ت، انواع و اقسام قراردادهاي شـغلي بـه وجـود    هاي دول  در زيرمجموعه» ثبات كاري بي«در سالهاي گذشته با رواج پارادايمِ   

فتـه  يا است و به تدريج، فاصله و تمايز ميان نيروي كار رسمي و نيروي كار غيررسمي، موقتي يا پيمانكـاري، افـزايش           آمده
كار «الزامِ المللي كار، رعايت   هاي بنيادين سازمان بين نامه  است؛ اين در حاليست كه براساس تصريحات قانون كار و مقاوله  

  .چون و چرا بردار نيست و دولتها ملزم به اجراي اين الزام هستند» مزد يكسان -يكسان
  

   ي خدمات پرستاري قانونِ تعرفه گذاري پرستاران به عدم اجرااعتراض
دمات  خـ  ي قانونِ تعرفه گـذار    يشان را نسبت به عدم اجرا      اعتراض در مراسم روز پرستار   با عدم شركت     پرستارانبرخي از   

  .نشان دادند ش ابيسال از تصو١٣ پس از يپرستار
 ي وزارت پزشك ساالر به مناسبت عدمِ اجرا       ياهيامسال در روز پرستار، جشن روس     :  از پرستاران گفت   يكي رابطه   نيهم در

سـال  داد  وي ادامه .ميريگ ي  سالگرد تولدش را جشن م     ني در دوازدهم  ،ي خدمات پرستار  ي تعرفه گذار  يقانونِ الزم االجرا  
   و رسانه شود  ي زده م  ادي فر بوني كه از پشت تر    ييها   ما پرستاران به وعده    م؛يدي شن اري بس يها   گذشته در روز پرستار وعده    

  .ني فقط همم،يخواه ي قانون را مي ما اجرام؛ي نداريازي نكنند، ي ها تكرار م
  

  ادامه تجمع پرستاران مشهد 
  اعتراض به عدم پرداخت  ماهها مطالبات، اجرانـشدن قـانون تعرفـه   ين مشهد برا از پرستارايجمع ،ي د١١ چهارشنبه  روز

 اسـتان خراسـان     ي دسـت بـه تجمـع مقابـل اسـتاندار          گـر يوالن بـار د   و مـس  ي توخال ي و وعده ها   ي خدمات پرستار  يگذار  
  .،زدنديرضو
 مــاه ١٥اكنــون   هــم

پرداخــــت كارانــــه 
پرسـتاران در مــشهد  

 افتاده است    قيبه تعو 
اده شده دو   و وعده د  

ــه ــاه از كاران ــا  م  يه
 ١٥ را تــا ٩٧ســال 

ــت يد ــاه پرداخـ  مـ
  .كنند

 تعداد پرسـتاران     اگر
ــه م  ــسبت ب  زانيــن

 يمارسـتان ي ب يتختها
 است تر   نيي پااري بسي از نرم جهانزاني مني ا.وجود دارد پرستار در مشهد كمبود ٢٥٠٠ از شي ب،ميموجود در مشهد بسنج

 بـه پرسـتاران     ادي ز ماراني و تعداد ب   ادي ز يفتهايپرستار در مشهد دارد كه باعث شده تا ش         دي امر نشان از كمبود شد     نيكه ا 
  . پرستارها را در مشهد باال برده استيداده شود كه فشار كار

  
  ) مهرا،يپد يكيو، ميتسن ايلنا،: منابع (
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  )٩٨دي (جنبش رنگين كمان بيشماران 
  پويا رضواني: گردآوري و تنظيم

  
قيام سراسري هفتـه آخـر      . ار در سه ماه گذشته در فضاي خيزشهاي سه ماه گذشته جريان داشته است             جنبش نيروهاي ك  

كه نيروي عمده آن فرودستان بودند، جنبش دانشجويي در نيمه ماه آذر و سـرانجام خـروش                 » كار، نان، آزادي  «آبان براي   
ايني كه در بستر شرايط انقالبي صـورت گرفـت،   توده اي پس از برمال شدن دروغگويي رژيم پيرامون سقوط هواپيماي اوكر       
حكومت در برابر اين حركتهاي گسترده به تنهـا  . بيان پيوند نيروهاي كار و تهيدستان با ساير اقشار تحت ستم جامعه است      

هـا  واقعيت. حربه خود يعني سركوب روي آورده و با كشتار و بازداشت تالش كرده تا تقابل جامعه با كل نظام را مهـار كنـد                       
  .نشان مي دهد كه اين سياست جنايتكارانه كارايي نداشته و خروش توده هاي مردم براي رهايي همچنان جريان دارد

  در دي ماه امسال همچون ماههاي گذشته موضوع حقوقهاي معوقه و اخراجها يكي از 
 دي گزارش داد كـه      ٢٧ روز آدينه    براي نمونه خبرگزاري حكومتي ايلنا در     . مسايل روزمره كارگران و مزدبگيران بوده است      

كنند   كارگرانِ آب معدني داماش كه تحت نظارت هلدينگ گروه ملي در مناطق جنگلي روستاي توريستي داماش كار مي                 «
در خبرهاي اين ماه تعداد زيادي از اين   » .اند   ماه است كه حقوق نگرفته     ٤از مهر ماه سال جاري با احتساب دي ماه حدود           

  . داردنمونه ها وجود
مردم محرومي كه براي اوليـه تـرين نيازهـاي يـك زنـدگي              . پديده بيكاري و فقر در ابعاد گسترده هر روز قرباني مي گيرد           

در ماه گذشته در اعتراض بـه كـشتار بـي           . شرافتمندانه مجبور به كولبري شده اند، توسط مزدوران رژيم به قتل مي رسند            
اي نـان خـشك در تـشييع          مردم مريوان با در دست داشتن تكه      . ان برگزار شد  رحمانه كولبران تظاهرات پرشوري در مريو     

  .».ايم  براي نان شهيد داده/ جگر مادرمان سوخته است«: نددز  فرياد مي)فرهاد تته( فرهاد خسروي  پيكر
ي نمايـان و    فاجعه ويراني و قتل عام محيط زيست با جاري شدن سيل در بلوچستان و رويكرد حكومت چپاولگران به خـوب                   

همچنين بحران آب و سياستهاي ضد مردمـي رژيـم كـه از طريـق               . مردم بلوچستان به اين وضع فاجعه بار اعتراض كردند        
كشاورزان اصفهان در اين رابطه بارها دست به اعتراض . مافياي آب پيش مي رود، موجب فقر و فالكت كشاورزان شده است

  .بر آن در اين مجموعه آمده استزده و در ماه گذشته نيز چنين كردند كه خ
حدود يكـصد ميليـون هكتـار از        «: آنده است كه   سرپرست سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري        در خبرهاي دي ماه از قول     

  ».اراضي كشور در معرض بياباني شدن قرار دارند
 ٢«: ه اسـت  راتع و آبخيزداري، گفتـ    برداري از منابع طبيعي سازمان جنگلها، م        مدير كل دفتر استعداديابي و بهره     همچنين  

 پـر واضـح اسـت كـه       ».هاي منابع طبيعي كشور در اختيار نهادهاي دولتي و نيروهاي مسلح اسـت               ميليون هكتار از عرصه   
عمده نيرويي كه به غارت جنگلها مي پردازد، سپاه پاسداران است و مدافعان دفاع از محيط زيست بارها به ايـن غـارتگري                       

  .ند كه با سركوب و زنداني شدن روبرو شده انداعتراض كرده ا
در ماه گذشته بدون محاسبه حركتهاي اعتراضي معلمان، دانشجويان، پرستاران و صدها حركـت اعتراضـي عليـه رژيـم در                     

 حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار انجام شده است كه           ٥١ تن از سرنشينان آن،      ١٧٦مورد سقوط هواپيما و جانباختن      
  :خبر آن در زير آمده استخالصه 

  
بـه گـزارش    .  دي، رانندگان مخابرات در چند استان كشور نسبت به وضعيت معيشتي خود تجمـع كردنـد                ١روز يكشنبه   *

  ايلنا، با افزايش نرخ بنزين، كاسبي گروههاي بسياري كساد شده است؛ از آن جمله رانندگان شركت مخابرات ايران كه مـي        
  . صرفه نيست خت، ديگر كار كردن بهگويند با افزايش قيمت سو

  



 ٣٩

 دي، گروهي از كارگران شركت آسفالت ماكادام شرق در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل دفتر ١روز يكشنبه *
 نفر از پرسنل ايـن شـركت        ٤٠٠«به گزارش ايران اينترنشنال، كارگران گفتند       .  تجمع كردند   اين شركت واقع در پاكدشت،    

  ». اند شته هيچ حقوقي دريافت نكردهدر نه ماه گذ
  . كند شركت آسفالت ماكادام شرق در عمليات راه سازي و پخش آسفالت با شهرداري تهران و وزارت راه همكاري مي

  
به گزارش ايران كـارگر،  .  دي، اعتصاب و تجمع كارگران تاكستان در هفت تپه براي دومين روز ادامه يافت         ١روز يكشنبه   *

مجموعه تاكستان مسئوالن مجموعه تاكستان به جاي حفظ منافع و سرمايه شركت، متاسفانه فقط در فكـر                 پس از احداث    
  .پست و مقام خود بوده و عدم مديريت آنها هميشه كارگران را به عكس العمل واداشته است

  
ق دسـت بـه تجمـع     دي، كارگران فضاي سبز شهرداري ياسوج براي اعتراض به عدم پرداخت ماههـا حقـو   ١روز يكشنبه   *

حقوق ما معوق شـده اسـت و االن         :  يكي از كارگران معترض گفت      كبنا نيوز،  به گزارش . مقابل ساختمان شوراي شهر زدند    
  . را هم دريافت نكرده ايم٩٧ و ٩٦ حقوق دريافت نكرده و بخشي از حقوق مان در سال هاي ٩٨چندين ماه در سال 

  
 ماه حقـوق دسـت از      ٧ازي باند دوم توره به بروجرد در اعتراض به عدم پرداخت             دي، كارگران پروژه راهس    ١روز يكشنبه   *

كارگران اين پـروژه عمرانـي از      : به گزارش ايلنا، يك از كارگران معترض گفت       . كاركشيدند و در محل كارشان تجمع كردند      
  .طريق يك شركت پيمانكاري در پروژه راهسازي باند دوم توره به بروجرد مشغول كار هستند

  .اجراي اين پروژه عمراني با سرمايه بنياد مستضفان در حال ساخت است
  
 دي، كارگران ريل گذاري، توليد، تعميرات، تراورس بتوني و رانندگان درزين راه آهن كرج در اعتـراض بـه       ٢روز دوشنبه   *

. ، اعتصاب و تجمع كردنـد     عدم پرداخت ماهها حقوق و حق بيمه و براي حذف شركتهاي پيمانكاري و عقد قرارداد مستقيم               
به گزارش ايلنا، به دنبال اين اعتصاب و حضور استاندار و فرمانده سپاه استان البرز، كارفرما حق بيمـه مهرمـاه كـارگران را                        

  .پرداخت كرد
  
 دي، كارگران شركت سيمان شهركرد كه سهامدار عمده اش بنياد مـسكن اسـت بـراي اعتـراض بـه عـدم        ٢روز دوشنبه   *

بـه گـزارش ايلنـا،      . البات و شرايط كاري براي دومين روز دست از كاركشيدند و مقابل كارخانه تجمـع كردنـد                پرداخت مط 
روزه براي پاسخگويي بـه مطالبـات شـان بـه طـور موقـت برسركارشـان              ٣٠ روز با تعيين مهلت      ٢كارگران معترض پس از     

  .بازگشتند
  
  ي اطالع از شروع مجدد حفر كانال توسط شركت آب منطقـه         دي، شماري از كشاورزان شرق اصفهان در پ        ٢روز دوشنبه   *

رود، از حفر  اي استان اصفهان براي انتقال آب سد زاينده رود به منطقه بن بروجن، با تجمع در محوطه سد تنظيمي زاينده            
ي دولتي آب بـراي     به گزارش ايران كارگر، عوامل مافيا     . كانال و انتقال آب سد زاينده رود براي چندمين بار ممانعت كردند           

  .انتقال آب قبال به اين كار اقدام كرده بودند كه در اثر ممانعت كشاورزان، مجبور به پر كردن كانال حفر شده شدند
  :فيلم اين اقدام شجاعانه كشاورزان شرق اصفهان در آدرس زير

HBqWliNmFk1=v&9=reload?watch/com.youtube.www://https  
  
نيروي زميني ارتش، در اعتراض به عـدم       » تعاوني هجرتي « دي، گروهي از كاركنان نيروهاي مسلح عضو         ٣شنبه    روز سه   *

بـه گـزارش ايـران    . نامي تعاوني، مقابل مجتمع قضائي عدالت ميدان تجريش تهـران تجمـع كردنـد    هاي ثبت    تحويل خانه   
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ترنشنال، تعاوني هجرتي طي چهار سال، مبالغي را به عنوان قسط از شهروندان دريافت كرده اما تاكنون هيچ مسكني به          اين
  .متقاضيان تحويل نداده است

  
 دي، جمعي از ساكنان شهرك اكباتان تهران مقابل بيمارستان فوق تخصصي زايمان اين شهرك دست به ٣شنبه  روز سه *

:  اكباتـان در ايـن خـصوص گفـت    ٣ در فـاز  D١هرانا، مينو معتكف، نائب رئيس هيات مديره بلوك      به گزارش   . تجمع زدند 
متأسـفانه نـه تنهـا      . بارها با نامه نگاري و درخواست مالقات حضوري با مديريت بيمارستان مشكالت مان را مطرح كرديم               «

 فضاي بيمارستان و استقرار كارگاه ساختماني،       در جريان عمليات توسعه   . مالقاتي انجام نشد بلكه جواب سرباال هم شنيديم       
جايي كه ما دليلش را       اين جا به    . شد به ضلع جنوبي انتقال يافت       درهاي اورژانس كه از سمت ضلع غربي بيمارستان باز مي         

بـود  در اين محـدوده بـه دليـل كم        .  اكباتان دردسر زيادي ايجاد كرده است      ٣ بلوك فاز    ٣دانيم براي اهالي ساكن در        نمي  
  .».پاركينگ و حجم باالي تردد ماشين تنها امكان تردد يك وسيله نقليه وجود دارد

  
عبداهللا براي اعتراض به عدم پرداخـت ماههـا حقـوق و حـق بيمـه مقابـل                  كوت     دي، كارگران شهرداري     ٣روز سه شنبه    *

چهارماه حقـوق از پيمانكـار      : جمع گفت به گزارش ايرنا، يكي از كارگران حاضر در اين ت         . استانداري خوزستان تجمع كردند   
  .شهرداري كوت عبداهللا طلب داريم ضمن اين كه حق بيمه كارگران تنها تا مهرماه پرداخت شده است

  
 دي، پاكياران سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد براي اعتراض به اخراج از كـار دسـت بـه تجمـع                  ٣روز سه شنبه    *

 نفـر از مربيـان پاكيـار آموزشـي          ٤٥: به گزارش ايلنا، يكي از معترضـان گفـت        . زدندمقابل شوراي شهر و شهرداري مشهد       
 سال سابقه كار دارند كه بعـضا از         ١٤ تا   ٩مدارس در سازمان مديريت پسماند شهرداري مشهد مشغول به كار بوديم كه از              

ز سمت شوراي شهر لغو شده و به مديريت هم اكنون طرح پاكياران ا: وي ادامه داد. اين افراد سرپرست خانواده نيز بوده اند  
سازمان پسماند دستور داده شده كه نيروها در قسمت فرهنگي شهرداري سازماندهي شوند، اما مدير عامل سازمان نه تنهـا       
اقدامي انجام نداده بلكه در طول مدت تابستان هيچ اطالع رساني به مربيان انجام نداده و پس از مراجعه پاكياران بـه آنهـا                        

  .گفته قرارداد شما تمام شده و ديگر كاري با شما نداريم
  
 ماه حقوق، بالتكليفـي شـغلي و وعـده هـاي            ٢ دي، كارگران كارخانه هپكو براي اعتراض به عدم پرداخت           ٢روز دوشنبه   *

ئوالن در  به گزارش ايلنا، مصوبات و وعده هـا مـس         . توخالي مسئوالن بار ديگر مقابل استانداري استان مركزي تجمع كردند         
رابطه با پايان دادن به بالتكليفي شغلي و معيشتي يكي پس ازديگري عملي نمي شود و درحد نوشـته و حـرف بـاقي مـي                   

  .مانند
 دي براي دومين بار در هفته جاري، كارگران كارخانه هپكو دست به تجمع مقابل استانداري در شهرستان ٤روز چهارشنبه 

  .اراك زدند
  
امداران پروژه پارك آبي بندرعباس به دليل مشخص نشدن وضعيت و به اتمام نرسيدن پروژه پـارك          دي، سه  ٦روز آدينه   *

بـه گـزارش ايـسنا، بـه گفتـه يكـي از       . از  سال و سود سهام خود در جلوي پارك آبي بندرعباس تجمـع كردنـد         ٥آبي بعد   
 داريم كه كارشناس بانك تاييد كـرده   ميليارد كسري بودجه٢٣آذر ماه سال گذشته طي يك جلسه، گفته شد      : سهامداران

 ماه آينده پروژه به بهره برداري مي رسد اما كه عمـال هـيچ               ١٠و قرار است به زودي واگذار شود كه در صورت واگذاري تا             
  .اتفاقي صورت نگرفته است

  
بـا ايـن    . كـشيدند  دي، كارگران شهرداري بروجرد در اعتراض به انتقال به بخش نظافت شهري دست از كار                 ٧روز شنبه   *

بـه گـزاش    . اعتصاب تمامي خيابانها، مناطق و شهركهاي شهر بروجرد مملو از زباله شد و بوي نامطبوع شهر را فـرا گرفـت                    
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سفير افالك، مدتيست به هر جاي شهر كه نگاه مي كني انباشتي از زباله ها و بوي تعفن به مشام مي رسد، زباله هايي كه                         
  . عدم جمع آوري، سرازير جويها شده و بوي بدي را توليد مي كننددر برخي از كوچه ها به دليل

  
ايـن  . بندي دست به تجمع زدند  دي، كارگران پيمانكاري چادرملو براي اعتراض به عدم اجراي طرح طبقه    ١روز يكشنبه   *

ران پيمانكاري حاتمي در به گزارش ايلنا، دبير انجمن صنفي كارگ.  آذر اعتراض خود را آغاز كردند      ٣٠كارگران از روز شنبه     
كارگران پيمانكاري حاتمي در اعتراض به عدم پاسخ مناسب از سوي روابط كار اداره كل استان  : معدن چادرملوي يزد گفت   

قابل ذكر است كـه اداره روابـط   . بندي مشاغل و اجرايي نشدن قانون، اقدام به تجمع كردند          در ارتباط با اجراي طرح طبقه       
ب اعتراض نمايندگان كارگران كه به وزارت ارسال شده بود، پاسخي مـبهم ارايـه كـرد و همـين موجـب                كار استان در جوا   

  .اعتراض كارگران شد
  . دي براي دومين روز متوالي، كارگران پيمانكاري معدن چادرملو به اعتصاب و تجمع شان ادامه دادند٢روز دوشنبه 

ان پيمانكاري معدن چادرملو به اعتصاب شان براي اعتـراض بـه عـدم       دي، براي سومين روز متوالي، كارگر      ٣روز سه شنبه    
  .بندي مشاغل ادامه دادند اجراي طرح طبقه

 شـفاهي   با حضور كارفرما در جمع كارگران معتـرض و وعـده  :  دي، رئيس انجمن صنفي كارگران حاتمي گفت      ٧روز شنبه   
قرار شد  :  بيان اينكه به كارفرما يك ماه فرصت داديم، افزود         وي با . مبني بر پيگيري مطالبات، كارگران به سر كار بازگشتند        

  . بندي مطرح و رفع شود اي تشكيل شده و  اشكاالت طرح طبقه با حضور نمايندگان كارگران، كميته 
  
آباد قزوين مقابل استانداري تجمع كرده و خواهان رسيدگي مسئوالن بـه مـشكالت                 دي، مالكان اراضي كت      ٧روز شنبه   *

 هكتار بوده و در محـدوده  ٢٠٠ آباد در حدود  اراضي كت: به گزارش ايرنا، به گفته يكي از اين شهروندان      . نطقه شدند اين م 
. بيمارستانهاي پاستور تا قدس واقع شده اند و از سه روز پيش مطلع شديم كه اين اراضي از محدوده شهري خارج شده اند           

ل داده بود كه اراضي اين مالكان را خريداري كند، اما اكنون اين اراضـي   قو٢تا يك سال پيش شهرداري منطقه  : وي افزود 
  . مالك دارند٣٥٠اين زمينها هم اينك حدود . از محدوده طرح شهري خارج شده اند

  
 دهدشت در استان كهگيلويه و بويراحمد مقابل فرمانداري تجمع - دي، كارگران اخراجي پروژه جاده پاتاوه ٨روز يكشنبه *

 به گزارش صبح زاگروس، مساله اي كه اين روزها اين پروژه را بر سر زبانها آورده پيشرفت آن نيست بلكـه اعتـراض        .كردند
اخراج آنها موجب نگراني و گاليه شديد از رئـيس كارگـاه غيربـومي پـروژه شـده و ايـن اعتـراض        . كارگران اين پروژه است  

 نفـر از  ٤٠نزديـك بـه   : يكي از كارگران اخراجي اين پروژه گفـت    درهمين رابطه   . تاكنون به مراجع ذي صالح رسيده است      
كارگراني كه در اين پروژه مشغول به كار بوده اند توسط مدير پروژه اخراج شده و به جاي آنها آشنايان نزديـك خـودرا بـه          

  .كار گرفته است
  
 اي اعتراض به بالتكليفـي شـغلي و  تپه بر بر مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفت     جمعي از كارگران ني       دي، ٨روز يكشنبه   *

سال سابقه كار در اين  ٣٠ تا   ٢٥هر كدام از ما     : به گزارش ايلنا، كارگان تجمع كننده گفتند       .معيشتي دست به تجمع زدند    
  .ه ايمهاي مربوطه مراجعه كرد ن و به همه ارگا همه جا رفته . مجتمع داريم

 تومان است؛ از مزاياي مزدي ما زدند و كار را بـه پيمانكـار دادنـد؛ مـا                   حقوق ما سه ميليون   :ادامه گفتند  كارگران ني بر در   
خواهنـد    مي. دهند  كنند اما حقوق نمي     اكثريت غيربومي هستيم يك عده جزئي بومي داريم؛ االن فقط بيمه ما را واريز مي              

  .همينطور حق بيمه ما را بپردازند تا ما بازنشسته شويم
  
رداري بروجرد در استان لرستان، مقابل ساختمان شوراي فرمايشي و شهرداري اين شـهر   دي، كارگران شه٨روز يكشنبه  *

به گزارش ايلنا، كارگران علت حضور خود در اين تجمع را اعتراض بـه جابجـايي اجبـاري بـه بخـش                  . دست به تجمع زدند   
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نيـروي رسـمي، پيمـاني و        هـزار    ٢شـهرداري بروجـرد حـدود       . آوري زباله و معوقات مزدي عنوان كردنـد         خدمات و جمع    
 سال است كه برخي از آنها هنـوز بخـشي از            ٥قراردادي و شركتي دارد و ميانگين سابقه كاري كارگران جابجا شده يك تا              

  .مطالبات مزدي خود را طلبكار هستند
  
ا كنون، مقابل    ت ٩٦داران ساندرو در اعتراض به تحويل ندادن خودروهاي شان از سال               دي، جمعي از حواله    ٨روز يكشنبه   *

تجمع كنندگان تراكت هاي اعتراضي در دسـت داشـتند   . معاونت بازاريابي سايپا واقع در جاده مخصوص كرج تجمع كردند 
سايپاي نامطمئن، مرا به خاطر داشته باش، به هيچ وجـه تـا لحظـه        «،  »حق گرفتني است  «: كه روي آنها   نوشته شده بود       

  .»....آيم مرگم از حقم كوتاه نمي
  
 دي، كارگران كارخانه كك سازي و پااليش قطران زرند كرمان وابسته به شـركت تهيـه و توليـد مـواد                      ١٠روز سه شنبه    *

معدني ايران براي اعتراض به تبديل وضعيت از دايمي به موقت و اعمال فشار اقتصادي به كـارگران بـراي امـضاي قـرارداد            
به گزارش خبرگزاري دانشجو، .  كرمان تجمع كردند- جاده زرند ٧ر موقت دست از كار كشيده و در مجتمع واقع در كيلومت

اين اعتراض به نحوه بستن قرارداد از حالت دائم به موقت است و : كارگران كارخانه كك سازي و پااليش قطران زرند گفتند
ايـن  . ان قطـع شـد  از زماني كه مديريت اين شركت از سوي دولت به بخش خصوصي واگذار شد، تسهيالت و مزاياي كارگر 

  . به شركت فوالد زرند ايرانيان واگذار گرديده است١٣٩٥مجتمع از اول آذر ماه 
  
بـه  .  دي، جمعي از نانوايان استان قزوين براي افزايش قيمت نان دست به تجمع مقابل استانداري زدند                ١٠روز سه شنبه    *

ت همه محصوالت و كاالها در سه سال گذشته منجمله        درحالي كه قيم  : گزارش ايلنا، يكي از نانوايان حاضر در تجمع گفت        
بنزين افزايش يافته است، اما همچنان قيمت نرخ نان در قزوين ثابت مانده و معيشت نانوايـان را بـا مـشكل مواجـه كـرده                       

در كنند، درحالي كه قيمت كاالهاي ضـروري   كارگران نانوايي هم اكنون با حقوق سه سال قبل زندگي مي        : وي افزود . است
  .جامعه چندبرابر شده است

  
 دي، رانندگان شركت تعمير و نگهداري انتقال نيروي برق خوزستان براي اعتراض به سطح پايين حقـوق     ١٦روز دوشنبه   *

باوجود افزايش نرخ تمام كاالها، اما حقوق ما : به گزارش ايرنا، يكي از رانندگان اين شركت گفت    . شان دست از كار كشيدند    
راننـدگان ايـن شـركت حتـي بيمـه هـم نيـستند، و        : وي ادامـه داد . ذشته هيچگونه افزايشي نداشته اسـت در چند سال گ 

  .تسهيالتي براي خريد سوخت و قطعات خودرو نيز به آنها پرداخت نمي شود
  
 اهالي روستاي ناصرآباد از توابع بخش جغين شهرستان رودان در استان هرمزگـان بـراي اعتـراض بـه                    دي، ٢١روز شنبه   *

: به گزارش شبستان، يكي از اهالي اين روستا گفـت   .مسدود كردند   جاده ناصرآباد به جغين جنوبي را      ،وضعيت نامناسب راه  
هاي ناشي از آن، مسير ارتباطي روستاي كم باران بـا روسـتاهاي               در پي بارندگي شديد كه از دو روز قبل آغاز شده و پيامد            

خريب پل، مسير روستاي كم باران در دهستان ناصرآباد بخش جغـين مـسدود              به علت ت  : وي افزود  .اطراف قطع شده است   
  .شده است

  
 دي، جمعي از آتش نشانان كاشان به همراه تعدادي از اعضاي خانواده شان براي اعتراض به پايمال شدن   ٢٢روز يكشنبه   *

ارش اهـل كاشـانم، يكـي از    بـه گـز  .  همكارشان  دست به تجمع در شوراي فرمايشي شـهر زدنـد           ٦حقوق شان و جابجايي     
عنوانهاي شغلي ما مهم است و هر كس يك مهارت مانند غواصي، كوهستان، نجـاتگر،  : نمايندگان آتش نشانان اظهار داشت 

  .دارد ولي در اين سازمان همه راننده ناميده مي شويم و كسي هم جوابگو نيست.. راننده و
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 ماه حقوق دست از كاركـشيده و از جمـع           ٨اعتراض به عدم پرداخت      دي، كارگران شهرداري مريوان در       ٣روز سه شنبه    *
هرچـه اعتـراض كـرديم بـه جـايي          : به گزارش ايلنا، كارگران اعتصابي گفتند     . آوري زباله ها از سطح شهر خودداري كردند       

ميرنـد، مـا      ه مـي    ايم؛ وضع ما از كولبران بـدتر اسـت؛ آنهـا يكبـار              ايم، االن هشت ماه است كه ما دستمزد نگرفته            نرسيده  
  !محكوميم به مرگ تدريجي

 دي، كارگران شهرداري مريوان براي چندمين بار با خـودداري از جمـع آوري زبالـه هـا از سـطح شـهر بـه                          ٩روز دوشنبه   
آوري    دي، كارگران مريوان در اعتراض به عدم دريافت حقوق، بار ديگر از جمـع                ٢٣روز دوشنبه    .اعتصاب خود ادامه دادند   

  .هاي شهري اجتناب كردند زباله 
  
 دي، اعضاي تعاوني مسكن شهرك زيتون در شمال شرق تهران براي اعتراض به تعويض زمينهـاي شـان                 ٢٣روز دوشنبه   *

به گزارش ايرنا، شركت كنندگان در اين تجمع كه شمار آنها به دهها نفر . دست به تجمع مقابل وزارت راه وشهرسازي زدند  
واقع در پـرديس دماونـد بـه جـاي زمينهـاي آنـان در       » واصفجان«ذاري زمين معوض در منطقه  مي رسيد، با پيشنهاد واگ    

آنان مي گويند زمين معوض پيشنهادي، هم معارض دارد و هم از نظر ارزش اقتصادي، . منطقه سرخه حصار مخالفت كردند
  . تر از زمينهاي شهرك زيتون است بسيار پايين

 ٢٤٠سرجنگلداري كل استان تهـران، حـدود      . حصار در شرق شهر تهران قرار دارد      شهرك زيتون در منطقه جنگلي سرخه       
 به وزارت كشاورزي واگذار كرد و اين وزارتخانه نيز دي ماه همان سال،           ١٣٦٥هكتار از اراضي ملي سرخه حصار را در سال          

  .زمينها را به طور رسمي در اختيار تعاوني مسكن كاركنان خود گذاشت
  
 واقـع در ) شركت فنـي مهندسـي شـايگان مهـر آپادانـا     (سامانه انتقال آب  ي، كارگران  طرح سد گاران و   د ٢٨روز شنبه   *

به گـزارش ايلنـا،      .مريوان براي اعتراض به بالتكليفي شغلي و معيشتي مقابل استانداري كردستان در سنندج تجمع كردند              
 گان مهر آپادانا در پروژه آبرساني سد گاران كـار مـي            نفر هستيم كه براي شركت شاي      ١٠ما نزديك به     :اين كارگران گفتند  

  .كرديم اما نزديك به سه ماه است كه شركت تعطيل و معوقات مزدي كارگران پرداخت نشده است 
  
آزمون ورودي مهندسي رشـته معمـاري طراحـي بـراي اعتـراض        دي، جمعي از شركت كنندگان در ٢٨روز شنبه   بامداد  *

بـه گـزارش     .عالم شده  مقابل وزارت راه تجمع كردند و خواستار بازنگري در اين آزمون بودنـد               نتايج ا  نسبت به سئواالت و   
سواالت اين آزمون استاندارد نبود و بـه همـين دليـل، نتـايج اعـالم شـده از نظـر مـا                       : ايرنا، نماينده تجمع كنندگان گفت    
 .غيرمنتظره و غير قابل قبول است

  
ايـن  كل نيروهـاي شـاغل در    هاي حقوق  سازي پايه  يكسان دي، براي ٣٠ سه شنبه در روزامام  كارگرن پتروشيمي بندر  *

تـرين مطالبـه      مهـم به گزارش ايلنا،    . دست به اعتصاب زدند   بندي مشاغل و ايجاد اتحاديه كارگري          بندر امام و طرح طبقه    
اين درحالي است كه در     . ران است هاي حقوقي كارگ    سازي پايه    بندر، رفع تبعيض شغلي و يكسان     اين  كارگران پتروشيمي   

مواردي، دو كارگر با كار يكسان و مـدركهاي تحـصيلي مـشابه بـه علـت قـرارداد كـاري متعـدد در مجموعـه پتروشـيمي                            
  .كنند  دستمزدهايي با اختالفي در حد چند ميليون دريافت مي

  
  هاي اجتماعي اخبار كوتاه بر اساس گزارشهاي منتشر شده در شبكه 

  . تجمع غارت شدگان موسسه كاسپين مقابل ساختمان دفتر رياست قوه فاسد قضائيه:  دي١٠سه شنبه 
تجمع مردم شهر مهرستان واقع در استان سيستان و بلوچستان در اعتراض به بستن كارتهاي سوخت،                :  دي ١٢پنجشنبه  

  مقابل فرمانداري مهرستان
  اعتراض به تغيير ايستگاه  رسالت در –اعتصاب رانندگان تاكسي خط ونك : دي ٢٢يكشنبه 
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  تکيه نظام بر نيروی نظامی بدون مرز و با بمب هسته ای
  مهدي سامع

  
 دي روضه خوان نمايش حكومتي نماز جمعه است، تحليل و تفسيرهاي زيـادي              ٢٧با انتشار اين خبر كه خامنه اي در روز          

 ٢٩ بر اين باور بودند كه خامنه اي مثـل جمعـه       برخي. پيرامون هدف و برنامه ولي فقيه از ظهور در اين مراسم منتشر شد            
برخي ديگر بر اين نظـر  .  جسم عليل اش را به رخ كشيده و با بستن شمشير از رو، اتمام حجت مي كند            ١٣٨٨خرداد سال   

. بودند كه ولي فقيه تصميم به ميزاني نرمش قهرمانـه آميختـه بـا دلـسوزي بـراي جانباختگـان هواپيمـاي اوكراينـي دارد                        
براي مثال گفتند و نوشتند كه . نيز، به ويژه در شبكه هاي اجتماعي، به وفور ديده مي شد         » دايي جان ناپلئوني  «لهاي  تحلي

، سليماني به وسيله آمريكا از سر راه برداشته شود و           »سازش نهايي «خامنه اي با آمريكا به طور پنهاني توافق كرده تا براي            
واكـنش  . را اعـالم كنـد  »  بـرد -برد« پايگاه آمريكا در عراق، پايان جدال با نتيجه        ه مهمترين بخامنه اي نيز با موشك زدن       

و باالخره ديدگاه ديگري هم وجـود داشـت كـه    . ترامپ به حمله موشكي رژيم فاكتور مناسبي براي مدافعان اين نطريه بود      
ميم زخمهـاي وارد شـده بـر هـرَم     تـر «، »روحيه دادن به نيروهاي خاص واليت«، »قدرت نمايي كاذب«هدف خامنه اي را    

  . ارزيابي مي كرد» ناچيز نشان دادن خشم و نفرت مردم از نظام«و باالخره » قدرت
قبل از اين كه به هدف و برنامه خامنه اي پيرامون روضه خواني در نماز جمعه پرداخته شود، الزم است ابتـدا ببينـيم ايـن            

  .نمايش حكومتي در چه شرايطي برگزار شد
 اي با ناديده گرفتن قيام قدرتمند هفته آخر آبان امسال و خيزش انقالبي مردم عراق و لبنان، تحوالت را محدود بـه               خامنه

 اي اسـتثنايي و پـر از ماجراهـاي تلـخ و               گذشته دو هفته    دو هفته «: دو هفته ختم شده به نماز جمعه ارزيابي كرد و گفت          
اسـم  قوي شروع اين دوهفتـه را روز بـه هالكـت رسـيدن              . بود» ايران] ظامبخوانيد براي ن  [آموز براي ملت      شيرين و درس    

حتي اگر نخواهيم نقش تعيين كننده خيزش آبان و قيامهاي مـردم عـراق و لبنـان را وارد ارزيـابي از                      . سليماني اعالم كرد  
ك پايگاه آمريكـايي يـك      زيرا حمله مزدوران عراقي رژيم به ي      . گمراه كننده است  » ماجرا« روز   ١٥شرايط كنيم، صحبت از     

  .بنابرين رويدادها را از آن نقطه شمارش مي كنيم. هفته پيش از كشته شدن سركرده كل تروريستهاي رژيم صورت گرفت
 آمريكايي در نزديكي شهر كركوك –نيروهاي حشدالشعبي به يك پايگاه عراقي): ٢٠١٩ دسامبر ٢٧ (١٣٩٨ دي ٦جمعه *

  . ه در نتيجه آن يك پيمانكار آمريكايي كشته شدبا پرتاب چند راكت حمله كردند ك
هـاي    عـراق از زيرشـاخه      » كتائـب حـزب اهللا    «نيروهاي آمريكايي پايگاههاي    ): ٢٠١٩ دسامبر   ٢٩ (١٣٩٨ دي   ٨يكشنبه  *

در پي ايـن حملـه، تعـدادي از اعـضاي كتائـب كـشته و          . حشد الشعبي را در شهرستان قائم در غرب عراق، بمباران كردند          
  .دندمجروح ش

ــنبه * ــه شـ ــامبر ٣١ (١٣٩٨ دي ١٠سـ ): ٢٠١٩ دسـ
نيروهاي حشدالشعبي بدون مانع وارد منطقـه سـبز در          
بغداد شدند و سفارت آمريكا را مورد حمله قرار دادند و           

تـصويرهاي منتـشر شـده      . خسارتهايي بدان وارد كردند   
نشان مي دهد كه سركردگان حشدالشعبي در اين اقدام 

  .ه اندماجراجويانه شركت داشت
آمريكــا بــه ): ٢٠٢٠ ژانويــه ٣ (١٣٩٨ دي ١٣جمعــه *

وسيله يك پهباد قاسم سليماني و ابومهدي مهنـدس را          
در ترمينال حمل بار فرودگاه بغداد مورد حمله قرار داد          

  .كه در اين عمليات اين دو نفر و تعدادي ديگر به هالكت رسيدند
ده گرداني قاسم سليماني در شهرهاي مختلف و با هزينه كالن بـه راه   دي، كارنوال مر١٧ دي تا سه شنبه   ١٤از روز شنبه    

خامنه اي صحبت از دهها مليون شركت       .  نفر از ميان جمعيت كشته شدند      ٧٠افتاد و در آخرين روز در شهر كرمان حدود          
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 در بعضي كـشورها     آن روزي كه دهها ميليون در ايران و صدها هزار نفر          «: كننده در اين جسد گرداني مي كند و مي گويد         
سـركرده كـل    » .به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خيابانها آمدند و بزرگترين بدرقه جهان را شكل دادند از ايام اهللا است                   

علـي مطهـري،    . اعالم كـرد  »  ميليون ٥٠«سپاه منفور پاسداران با بالهت غير قابل توصيف، جمعيت را، البد به طور دقيق،               
 نفر در جلسه شـوراي  ٥در اتفاقات كرمان ما اطالع دقيق داريم كه       : ر اين مورد گفته است كه     نايب رئيس مجلس ارتجاع د    

امـا  . تامين اعتراض كرده اند كه اگر جمعيت به اين نقطه مشخص برسد تلفات خواهيم داشت چون عرض خيابان كم است          
همـشهري،  . (هيم و بايد ازدحام چشمگير باشدچند نفر ديگر قبول نكرده اند و گفته اند ما اصرار داريم جمعيت را نشان بد               

  )١٣٩٨ دي ٢٣دوشنبه 
در اولين ساعتهاي اين روز، سپاه پاسداران تعدادي موشك به سوي دو پايگاه         ): ٢٠٢٠ ژانويه   ٨ (١٣٩٨دي  ١٨چهارشنبه  *

ابسته به سپاه مدعي     هاي و   نظامي اياالت متحده در عراق شليك كرد كه به گفته مقامات آمريكايي تلفاتي نداشته و رسانه               
  . اند شدند كه دهها آمريكايي در حمله موشكي سپاه كشته شده

 ١٧٦چند ساعت پس از اين موشكباران كه دولتهاي عراق و دانمارك از آن اطـالع داشـتند، يـك هواپيمـاي اوكراينـي بـا                     
 تـن از آنهـا ايرانـي بودنـد،          ١٤٧سرنشين دقايقي پس از برخاستن از فرودگاه تهران سقوط كرد و همه سرنشينان آن كـه                 

  .جانباختند
پس از اين فاجعه غم انگيز، كارگزاران نظام مجموعه اي از دروغ، گزارشهاي جعلي، پنهانكاري، فريبكـاري، نيرنـگ، گزافـه                     

ك با وجود آن كه دقايقي پس از اين اقدام رسوا، فيلم شـلي . را از طريق رسانه هاي وابسته به حكومت نشر دادند     ... گويي و   
موشك به هواپيما در شبكه هاي اجتماعي و برخي از رسانه هاي در خارج از كشور منتشر شـد، امـا عـده اي از تبهكـاران                           

شـركت هواپيمـايي    . هواپيما را علـت سـقوط آن اعـالم كردنـد          » سوزي در يكي از موتورهاي      نقص فني و آتش     «حكومتي  
  .اوكرايني اين ادعا را به شدت تكذيب كرد

ده، رئيس سازمان هواپيمايي رژيم، در تلويزيون ظاهر شد و سقوط هواپيما بر اثر برخورد موشك سامانه دفـاعي                   علي عابدزا 
  .دانست» غيرممكن«را 

الـدين آشـنا، از تبهكـاران بـه نـام و از شـكنجه گـران                   حسام  
كه اكنون مشاور فرهنگي حسن روحاني است، خبرهـا     » آشنا«

 كرد بـا تهديـد، روزنامـه       اعالم» جنگ رواني «در اين زمينه را     
بـه آن   «نگاران ايراني خارج از كشور را خطـاب قـرار داد كـه                

  .».دامن نزنند
علي ربيعي كه در مقام شـكنجه گـر تجربـه فراوانـي در دروغ             
پردازي دارد، گزارشهاي مبني بر شليك موشك به هواپيمـا را           

» روش كامال حساب شده و شناخته شده در عمليـات روانـي       «
در آينده كـه مـشخص شـد    «: به ضرس قاطع نوشتدانست و   

اين ادعاي دروغ عاري از حقيقت است هـيچ كـس مـسئوليت            
  ».اين دروغ بزرگ را بر عهده نخواهد گرفت

، »شـيادي آمريكـا   «،  »يـك دروغ  «اي در مطلب روز چهارشنبه، احتمال شليك موشك به هواپيما را              روزنامه كيهان خامنه    
  .معرفي كرد... و »  دروغين غربسناريو سازي«، »جنگ رواني«

 دي، بيان كننده شيوه عمل رسانه هاي حكومتي ٢١تيتر و مطلب از قبل تهيه شده روزنامه جمهوري اسالمي در روز شنبه 
  .در دروغگويي است

اشته در همان روز چهارشنبه مشخص شد كه آمريكا اطالعات دقيقي در مورد سقوط هواپيما در اختيار كانادا و اوكراين گذ               
اي آمريكا، احتمال شليك موشك       هاي ماهواره     وزيران كانادا و بريتانيا با استناد به داده         براساس اين اطالعات نخست     . است

  .به هواپيما را مطرح كردند
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، سـركرده  ١٣٩٨ دي ٢١سرانجام تحت فشار خارجي و افشاگرييهاي مندرج در شبكه هاي اجتماعي، در بامداد روز شـنبه              
عـذر بـدتر از     «افضاي سپاه پاسداران، مسئوليت فاجعه صبح چهارشنبه را بر عهده گرفت و با پوشاندن حقيقت و                 نيروي هو 

و بـه   » اشتباها موشك كروز تشخيص داده    «گفت مامور سامانه پدافند هوايي سپاه، هواپيماي مسافربري اوكرايني را           » گناه
بـين راه بـا     .  كشور بودم بالفاصله بـه سـمت تهـران آمـدم           من غرب «: وي در اين رابطه گفت    . سمت آن شليك كرده است    

من دوباره . من احتمال باال مي دهم كه هواپيماهاي خودي را ما زده باشيم. مسئوالن تماس گرفتم و گفتم اين اتفاق افتاده
  .»تكرار مي كنم بنده در اولين ساعتي كه مطلع شدم به مقامات اطالع دادم

. ل سپاه، ستاد كل نيروهاي مسلح و سركرده كل نيروهاي مسلح، يعني علي خامنـه اي، اسـت                 مقامهاي باالتر او سركرده ك    
  .است» اطالع نداشته«البته خبرگزاري فارس وابسته به سپاه پاسداران مدعي شد كه خامنه اي تا روز جمعه از واقعيت 

حرفهـاي  .  گنـاه دروغگـويي بـه صـف شـدند     پس از اعتراف رژيم به اين رسوايي ، كارگزاران رژيم براي عذر خواهي بدتر از 
خطـاي انـساني در زمـان بحـران ناشـي از            «: او مي گويد  . مضحك جواد ظريف براي شناخت اين دغلكار و شياد گويا است          

  ».ماجراجويي آمريكا موجب فاجعه شد
سراسر كشور جريـان  با برمال شدن عمل رسوا و فاجعه بار سپاه تحت امر ولي فقيه، موجي از خيزش، جنبش و اعتراض در          

پيرامون اين خيزشـها در روز آخـرين   . پيدا كرد كه همه نمايشهاي رژيم پيرامون هالكت سليماني را به كلي بي اعتبار كرد           
  . دي، نوشته كوتاهي را در فيس بوك منتشر كردم كه ضميمه اين يادداشت است٢٢ساعات روز يكشنبه 

ر رفت و كوشش كرد وضعيت آشفته درون رژيـم و بـه ويـژه سـردرگمي      خامنه اي در چنين شرايطي در روز جمعه به منب         
بـه سـيل و ويرانـي در    . او با تحقير مردم بپاخاسته، صحبتهاي تكراري بسيار كـرد . هواداران خاص اش را سر و سامان دهد   

 كشورهاي اروپايي ناميد و» خبيث«براي جانباختگان هواپيما عزاي عمومي اعالم نكرد، انگليس را . بلوچستان كاري نداشت
معني حرف همه   » .ما از مذاكره، البته به جز با آمريكاييها، ابايي نداريم         «: آمريكا معرفي كرد و گفت    » پادوي«و  » حقير«را  

  . حاضر به مذاكره هستيم» پادوهاي آمريكا«كاره نظام اين است كه با 
معرفـي  » يك مكتب، يك راه و يك مدرسـه درس آمـوز  بلكه بايد آنها را «، »به چشم يك فرد «او حاج قاسم و ابومهدي نه       

  . مل استابا همين معرفي وي دو نكته مطرح مي كند كه از ميان وراجيهاي او قابل ت. كرد
سپاه قدس در جايگاه رزمندگان بدون مرز، هرجا نياز باشد براي كمك بـه ملتهـاي منطقـه و حفـظ          «: خامنه اي مي گويد   

 توجه داشته باشيم كه خامنه اي پس از قيام آبان مـاه امـسال خطـاب بـه بـسيجيان،                     ».يابد  كرامت مستضعفان حضور مي   
كنند، اين چند سال اخير باب شـده آن را فرودسـت و               مستضعفين را بد معني مي    «: را اين گونه تعريف كرد    » مستضعفان«

مستضعفين يعنـي ائمـه و پيـشوايان      : گويد  قرآن مي ...داند  قرآن مستضعف را اين نمي      ! كنند؛ نه    پذير معنا مي      اقشار آسيب 
  .». عالم بشريت بالقوه

  . بنابرين و بنا به تعريف خامنه اي، سپاه قدس در خدمت واليت خامنه اي است
به فضل الهي اين ملت و كشور در آينده اي نه چندان دور به نقطه «: نكته دوم قابل تامل در سخنان خامنه اي چنين است

اين ادعاي خامنه اي فقط وقتي عملي مي شود كه رژيم » . جرأت تهديد او را هم پيدا نكنند     اي مي رسد كه دشمنان حتي     
  . واليت فقيه به بمب هسته اي دست يابد، وگرنه جمهوري اسالمي در هيچ زمينه ديگر نمي تواند قدرتنمايي كند

 بمب هـسته اي سياسـت هميـشگي         دستيابي به » نقطه«و رسيدن به    ) صدور ترور و بنيادگرايي   (بي مرز بودن سپاه قدس      
  . نظام واليت فقيه بوده كه ما همواره آن را افشا كرده ايم

  :ضميمه
  ديدگاه انحرافی پيرامون ُمرده َگردانی حاج قاسم

پس از به هالكت رسيدن قاسم سليماني و با نمايش مرده گرداني كه حاكميت با هزينـه كـالن بـه راه انـداخت، برخـي از                          
، اكنون كه ايـن نيـروي منفـور، مخـرب و ضـد              »مسلح شدن سپاه به سالح سنگين بودند      «ه خواستار   كساني كه در گذشت   

خطـر  «انساني به سالح مافوق سنگين مسلح شده، در ماتم كشته شدن يكي از جنايت كارترين سركردگان سپاه، با حربـه                     
  :، چند ديدگاه انحرافي را تبليغ و ترويج كردند و گفتند و نوشتند كه»جنگ
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استناد به آمار رژيمي كه هميـشه  (همسو با رژيم به صورت ميليوني ) كدام جنگ را نگفتند  ( مردم براي مخالفت با جنگ       -
  . در مراسمهاي جنازه گرداني شركت كرده اند) دروغ مي گويد

  )به داعش حاكم در تهران كاري ندارند( قاسم سليماني خطر داعش را از ايران دور كرد -
  . كه كشتن حاج قاسم، باعث انفعال مردم و كاهش مبارزات آنان خواهد شد و باالخره اين-

اكنون ببينيم اين نظرات البد خيلي كارشناسي كه در دود و دم يك معركه گيري مضحك به طور گسترده پوشش رسـانه                      
  .اي داشت، چگونه دود شد و رفت به هوا
 يك ساعت از پينگ پونگ موشكي با آمريكا، سـپاه جنايتكـار              دي، كمي بيش از    ١٨در اولين ساعات بامداد روز چهارشنبه       

 ١٧٦پاسداران با موشكهايي كه قوي تر از آن حتي يك آمريكايي را هم زخمي نكرده است، به يك هواپيما شليك كردند و           
  .تن از سرنشينان آن را به قتل رساندند

ومت مشتي دروغ و ادعاهاي مضحك تحويل مـردم    اما قاتالن حقيقت را كتمان كردند و بازهم بر طبق سنت هميشگي حك            
هستند و  » اعتداليون«به حرفهاي جواد ظريف، حسام الدين آشنا، علي ربيعي كه مثالً            . اين حرف تهمت ناروا نيست    . دادند

  .هستند و همه جا پوشش داده شده مي توان مراجعه كرد» عاميون«ذوب شدگان در واليت كه البد 
   

ادا و اوكراين و اطالعات آمريكا كه به اين دو كشور ارايه شد و موج انزجار داخلي و بين المللي سپاه    ايستادگي مسئوالن كان  
  . پاسداران را مجبور كرد كه مسئوليت موشك پراني به هواپيما را، البته با استداللهاي مسخره، بپذيرد

ن دانشگاه پرتاب شد و هر سه       اير آرش از كم    دي ت  ٢١ دي اعتراف سپاه پاسداران رسانه اي شد و روز شنبه            ٢٠روز جمعه   
  .را نقش برآب كرد» صلح طلبان«و البد » كارشناسان«، »دانشمندان«نظريه 

 و يكـشنبه  ٢١طي روزهاي شنبه . خروش خلق از دانشگاههاي تهران شروع شد و به سرعت مورد حمايت مردم قرار گرفت     
رها زنان و مردان آزاديخواه خامنه اي و واليت اش و قاسـم اش را   شهر و در دهها مكان در اين شه      ٢٠ دي، در دستكَم     ٢٢

  . شستند و آويزان كردند
  :ديدن فيلمهاي منتشر شده از اين خيزش افتخار برانگيز نشان مي دهد كه

  : مردم كل نظام را با شعارهاي زير نشانه گرفته اند-
/ خامنه اي قاتلـه واليـتش باطلـه       / ي خوايم نمي خوايم   جمهوري اسالمي نم  / مرگ بر اصل واليت فقيه    / مرگ بر ديكتاتور  «

سـليماني قاتلـه رهبرشـم قاتلـه جاهلـه          /  خائنه  سليماني قاتله، رهبرشم  / دشمن ما همين جاست دروغ مي گن آمريكاست       
گـر  به من نگو فتنـه  / ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما/ مرگ بر خامنه اي/ مرگ بر اين واليت، اين همه سال جنايت    / خائنه

  » .....كشته نداديم كه سازش كنيم، رهبر قاتل رو ستايش كنيم و / فتنه تويي ستمگر
 مردم با شعارهاي زير نشان مي دهند كه از سپاه پاسداران تنفر دارند و هيچ ترفندي نمي تواند آب تطهير بـر ايـن نهـاد               -

  :جنايتكار بريزد
ديكتاتورِ / سپاهي حيا كن، مملكتو رها كن     / يت، مايه ننگ ملت   سپاه بي كفا  / سپاه جنايت مي كند، رهبر حمايت مي كند       «

  »....سپاه بي كفايت مايه ننگ ملت و / سپاهي، داعشِ ما شمايي
  : كه هميشه آمار رژيم را درست و اصل مي گيرند شعار دادند» واقع بين« و باالخره مردم براي نظريه پردازان -
  »بى شرف، بى شرف، دروغگو، دروغگو «

دادن اين شعارهاي همگاني در كنار پاره كردن بنرهاي جنايتكار جنگي، قاسم سـليماني تروريـست، شـفافيت صـحنه               قرار  
اين جنگ واقعي ترين و جدي ترين جنگ هم براي رژيم و هم براي مردم ايران . جنگ رژيم با مردم ايران را نشان مي دهد

  . است
ا به خانواده و آشنايان آنان تسليت مي گويم و اين نوشته را با يكي ديگر         بار ديگر جانباختن سرنشينان هواپيماي اوكراين ر      

 شهيد قيام سترك آبـان امـسال پايـان مـي دهـم؛ بجنـگ تـا        ١٥٠٠از شعارهاي مردم و با گرامي داشت ياد و نام بيش از           
  !بجنگيم
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  در عراق» کميته برگزاری تظاهرات انقالب اکتبر«اظهار نظر 
  ) الب اكتبرانق(توييتر ثوره تشرين 

   ١٦٠:عراق شماره
  ٢٠٢٠ ژانويه ٤ ـ ١٣٩٨ دي ١٤شنبه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
اقدام نيروهاي آمريكايي مبني بر اجراي عمليات ترور قاسـم سـليماني فرمانـده سـپاه                

ايران و برخي از افسران ايرانـي و افـراد در ارتبـاط بـا طرحهـاي توسـعه       ] رژيم[قدس  
ابومهـدي  (عراق و منطقه و پيشاپيش آنها جمال جعفر ملقب بـه  طلبانه رژيم ايران در   

كه دست در خون مردم عراق و سوريه دارد، صفحه سياه آمريكا درعـراق را    ) المهندس
صفحه و مرحله اي كه علت اصلي تسلط اين افراد بر گُرده مردم عراق و گرو گذاشتن دارائيهـاي آن در                . سفيد نخواهد كرد  

اين عمليات در چارچوب جنگي است كه بين آمريكا و ايران وجود دارد و عراق را به دليـل وجـود   . خدمت رژيم ايران است   
احزاب فاسد كه تشكيل دهنده پارلمان و دولت و شبه نظاميان وابسته به آن كه در ارتباط با پروژه توسعه طلبانه در عموم                       

  .يل كرده استمنطقه است به بخشي از ميدان تصفيه اين درگيريها بين آنها تبد
در شـرايطي كـه مــردم عـراق از داليــل ديـدار قاســم     

شـرايط   سليماني و افسران سـپاه پاسـداران ايـران در         
كنوني و بغرنج عراق سـوال مـي كننـد و دولـت از آن           
اطالعي ندارد، تظاهركننـدگان تاكيـد مـي كننـد كـه            
ــات   ــاق عملي قاســم ســليماني خــونريز و جنايتكــار ات

تظاهراتي كه  . اداره مي كند  سركوب تظاهرات عراق را     
شــايان . خواهــان اخــراج رژيــم ايــران از عــراق اســت 

يادآوريست كه اين به معناي هم سو شدن بـا آمريكـا            
زيرا آمريكا خود باعث ايـن درد و رنجهـا بـراي        . نيست

بنابراين هدف قرار دادن ايـن افـراد بـه          . عراقيان است 
ق و دليل تهاجم انجام شده به سفارت آمريكا و نه عـش  

عالقه آمريكا به عراقيان و يا ايستادن در كنـار تظـاهر            
   .كنندگان است

ــه      ــراق را ب ــردم ع ــاهرات از م ــزاري تظ ــه برگ كميت
خويشتنداري و فاصله گرفتن از درگيري بين آمريكا و         
رژيم ايران فرامي خواند زيرا اين عمليـات تاكيـد مـي            
كند كه عراق به دليل تسلط ايـن فاسـدان بـر آن، بـه           

پرتگاه در حركت اسـت و حاكميـت خـود را بـه          سوي  
دليل وابستگي احزابش و دولتش و پارلمانش به رژيـم          

به همين خـاطر    . و اين نكته اي است كه تظاهر كنندگان بايد نسبت به آن هوشيار باشند             . ايران و آمريكا از دست مي دهد      
  .ندتظاهر كنندگان مصرند كه اين راه را تا سرنگوني همه آنها ادامه ده

همچنين از مردم عراق مي خواهيم كه در ميدانهاي تظاهرات مسالمت آميز به ويژه ميدان تحريـر در بغـداد حـضور فعـال             
داشته باشند و از مسالمت آميز بودن آن حفاظت كنند و بر روي خواسته هاي اصلي در باز پس گيري حاكميـت مـيهن و                         

رنگوني رژيم سهميه اي فرقه گرا است كه وابـستگي بـه خـارج را از                حفاظت از آن متمركز باشند كه اين امر مشروط به س          
  . جيب عراق و مردم شريف آن اثبات كرده است



 ٤٩

 بـا پيراهنهـاي سـفيد،    ٢٠٢٠ ژانويـه    ٥ما از دانشجويان دانشگاهها ودانش آموزان دبيرستانها مي خواهيم كه روز يكـشنبه              
شركت در  . سرمايه عراق هستيد   شما سرخ رگهاي اين انقالب و     . دهنداستانها ترتيب    تظاهرات بزرگي در خيابانهاي بغداد و     

اين تظاهرات براي تمامي اقشار مردم شريف عراق آزاد است كه در موعد تعيين شده فريادهاي عشق به عراق را سردهند و          
  . فقط پرچم عراق را به مثابه وفا به خون شهداء و مجروحان باال ببرند

ما به شهدا و مجروحان و عمـوم مـردم عـراق    .  رژيم ايران و ايادي آن از عراق ادامه خواهد يافت          تظاهرات با خواسته اخراج   
اين حقوق از بين نخواهد رفت و بعد از پيروزي انقالب و تـشكيل دولـت ملـي         . نسبت به احقاق حقوق آنها تعهد مي دهيم       

ثبات شود و مشخص گردد كه مجري طرحهاي ايـن          عراق مطابق قانون از تمامي كساني كه مزدوري آنها براي رژيم ايران ا            
  .  رژيم از جيب مردم عراق بوده اند حسابرسي خواهيم كرد

  كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر
  

  بيانيه پيرامون ترور احمد عبدالصمد و صفا غالی
  عراق) انقالب اكتبر (ني ثوره تشرترييتو

  ٢٠٢٠ هي ژانو١١ ـ ١٣٩٨ ي د٢١ شنبه
   ١٦٤: شماره

  مي اهللا الرحمن الرحبسم
 ريو تـصو  » احمـد عبدالـصمد   « ترور خبرنگـار     تيجنا

   »يصفا غال«بردار 
احمـد   (ي تـرور دو خبرنگـار عراقـ       تيـ  جنا تيمسئول

در بـصره قهرمـان، بـه عهـده      ) يعبدالصمد و صفا غال   
 يداني آن و قبل از آنها اسعد الع       انيدولت و شبه نظام   

.  بـصره اسـت    سي پل ري مد حي فل دياستاندار بصره و رش   
 شـود  ي به اجرا گذاشته مياتي عمل تاق ا مي است كه با فرمان مستق     اني خون عراق  ختني مستمر از ر   يا    رهي زنج ني ا نيهمچن

 قاسـم  ي المللـ ني بـ ستيـ  شود و به دنبال كشته شدن ترور      ي درعراق اداره م   ،ي مسجد رجي ا ران،يا] ميرژ [ريكه توسط سف  
  .  روديمار م از مردم عراق به شي انتقاميمانيسل

 الملل و تماشاگر بـودن آنهـا     ني سكوت سازمان ملل و جامعه ب      افته،ي سازمان يتهاي و جنا  يستي اعمال ترور  ني استمرار ا  علت
 اتيـ  جنا ني در استمرار ا   ي آن، چراغ سبز   تكاري جنا اني دولت و شبه نظام    ني ا ي است و برا   انهي وحش يتهاي جنا نيدر قبال ا  

  . شودي قلمداد معيفج
 كنـد كـه   ي مـ ديـ  و زبونانـه و خائنانـه، تاك    انهي عمل وحـش   ني تظاهرات انقالب اكتبر ضمن محكوم كردن ا       يبرگزار تهيكم

 كـرد و  ي را منعكس مقتي حقيو.  و مخلص عراق و مردم آن بودي شجاع و سلحشور و مل    يخبرنگار احمد عبدالصمد فرد   
.  كه رحمت خدا بر او باد، از خبرنگاران آزاده بصره بوديو. داشت باطل و در جنگ با فساد و قاتالن قرار هيدر جبهه حق عل

  . و بر قاتالن تو ننگ وعار نگاشته است و خونت به هدر نخواهد رفتي تو عزت و بزرگريخداوند بر نام و مس
 هني تا ممي ودر تحصنها و گرفتن حقوق مان ثابت قدم باشمي راه را ادامه دهني كه امي بندي مماني شهدا پي با تو و تمامما
 را تـا  ري مسني كه در بصره مردان، جوانان و زنان، امي دهي خاطر مناني شما اطمي و به ارواح هر دو    مي را باز ستان   زمانيعز

 بخـش وجـدانها و      يي شـما روشـنا    يخونها.  خواهند شد  ي احمد عبدالصمد و صفاء غال     آنهابه آخر ادامه خواهند داد و همه        
 ز،يـ بـه خواسـت خـدا عـراق عز        .  و رهنمون خواهند كـرد     كي نزد يروزي انقالب را به پ    ني شده كه ا   ياني عراق رتيسوخت غ 
  . ابدي ي وشكوه خود را بازمدي ساي ماند و سر به آسمان مي ميسرفراز باق

   تظاهرات انقالب اكتبري برگزارتهيكم
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  بی سبب نيست" سردار نجات"دهان دريدگی 
   امان منصور

  ي د٧شنبه ...  خبريفراسو
 را  " ها ينييپا" هيا عل . حاكمان ج  ي درون نهي بغض وك  ي آن، مجراها  ي اجتماع ي گُردانها سميكالي و راد  ينبش سرنگون  ج فشار

 نظـر  ديـ  تجديپـس ازاعـالم علنـ   .  لغـزد ي مروني به بجي انباشته در ذهن و فهم شان به تدريآنچنان سمبه زده كهپسابها 
 ي با فحاشيتي امن-  ي مهره ارشد نظامكي نكي زخم خورده، ا"رهبر" ي ازسو"مستضعفان" بانهي در ترم عوامفركيولوژيديا

  .  در باره منظور اربابش داده استيشتري بحاتيبهآنها، توض
 دانـسته  "افراد فرودست" را   ي سرنگون يروي شود،ن ي شناخته م  " نجات نيحس" نژاد كه با نام مستعار       ييباي ز ني حس پاسدار

 زيرآمينگـاهتحق .  خطاب قرار داده اسـت     "ي مجاز ي سواد و آلوده به فضا     ي ب ن،ي نش هيحاش" يزي آم نيو آنها را با لحن توه     
 و گـاه ي و جاشي ممتـاز خـو  تي موقعراموني دردستگاه قُدرت پجي به مردم، نگرش رايزي سركوب و خونر   مي عامل مستق  نيا

ا . و اقتصاد ج   استي آن در س   جيترو و تي كه حاكم  يتيرع – ناب ارباب    يابي ارز كي دهد؛   ي را بازتاب م   ردستاني پستز بيترك
  . نداردي عنوان تازگچيبه ه

 ني تـر  ياتيـ  و ح  ني مهمتـر  ي و اجـرا   يريـ  قُدرت گرفتن گام به گام جامعه را از پروسهـشكل گ           ي از ابتدا  هي فق تي وال ميرژ
 شان جنگ يزهااياز فراز سر مردم و خواسته ها ون.  شود، كنار زده است   ي كه به سرنوشت آن وكشور مربوط م       ييمهايتصم

 كنـد و امـوال      ي م انهي و اغلب ماجراجو   هودهي ب ي صرف پروژه ها   يادلبخواه اندازد، منابع كشور ر    ي به راه م   يو بحران خارج  
  . دهدي به انعام ماي بخشش م،ي تقس"ي سازيخُصوص" را در پوشش ي همگانيهاييودار

 زننـد،   ي مـ  ي دولت و خدمات عمـوم     يفاجتماعيظا و رحمانهي كشور بدون به حساب آوردن مردم، دست به حذف ب          حاكمان
  .   كنندي جامعه خارج متي دهند وبهداشت، درمان و آموزش را از دسترس اكثريمزد و حقوق را كاهش م

 فروشـد كـه ثـروت       ي فخر مـ   "فرودستان" به   ي كوچك تي او از برج عاج اقل     ست؛ي سبب ن  ي ب "سردار نجات " يدگي در دهان
 ي شمارد و بدون آنكهبـه كـس  ي را ارث پدر مي خود و خزانه عموم ي نفت و گازرا مرغ تُخم طال      ده،ي ناخُن كش  ريكشور را ز  

  .  كندي كه بخواهدبرداشت و هر جا كه بخواهد خرج مزه خودسرانه اش، هر انداليحساب پس بدهد و تنها به م
 چهل ساله شان را در خطر يياي آسوده و روتيعراموقي افتاده اند زيي از كف داده و به هرزه گو      اري و رهبرش از آن رو اخت      او
 رانده شده ها خواب آنان را در بستر گرم و آسوده شان آشُفتهكرده اند و در حال آننـد  هي وبه حاش "مستضعفان". نندي ب يم

  .  به همگان را بر هم بزنندييگران وزورگوي به حساب دي مفتخواردهي چزيكه م
 و چهره متكبر، خودپرست و خوار شمار ختهي اشراف حاكم راريقوق، الك مستضعف نواز حي گُرسنه و ب   ر،ي توده فق  خُروش

 پر رنگ تر    ي راهر روز كم   مي تصم ني ا ي جدا كرده و آنها خود درست      نانيجامعه حساب خود را از ا     .  كرده است  انيآنها را عر  
  .    كننديم
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  مديريت پيشگيرانه باعث حذف سليمانی شد
   يرهاشمي منتيز

  ي د١٥ كشنبهي...  خبريفراسو
 بـرون   يرويـ ن( قـدس    يستيـ  ترور يروي ن ي بهفرمانده ي با حكم خامنه ا    ١٣٧٦ كه در سال     ي فرد ،يماني قاسم سل  تيمامور

 توسـعهترور و صـدور      ه،ي فق تي وال مي رژ »كيعمق استراتژ « مربوط به    ياستهاي س شبرديمنصوبشد، پ )  سپاه پاسداران  يمرز
 بلكـه در عـراق،      راني نه تنها در ا    خواهاني ترور و سركوب آزاد    رادفبا مت ،يمانينام قاسم سل  .  بود ي اسالم ييادگرايارتجاع و بن  

  . نقش داشتنكشوري عراق پس از اشغال اي دولتهاياو به طور آشكار در شكل ده.  ولبنان استهيسور
 كـه مغـز و   »ي اسالمريجماه «جادي اي،تالش براصدور بحران.  همتا بودي بهي فقتي والمي در تداوم رژ   يماني قاسم سل  نقش

 جـاد ي ا،يني ديتهاي براقل هي با تك  يستي ترور ي تنش در منطقه، دخالتها    جادي باشد، ا  هي فق يتوليقلب اش در تهران و با محور      
ه  است كه همـراه بـا سـركوب گـسترد          يموارد...  در منطقه و     هي روس ي كردنپا ز با ل،ي اسرائ يگي در همسا  ي نظام يگاههايپا

 اسـت ي پنهان نبوده و حتا با س      ي و دول غرب   كاي از چشمانآمر  هاي مداخله گر  نيهمه ا .   را سرپا نگهداشته است     ميدرداخل، رژ 
 تعادل را   ه،ي سور توحشتناكي عراق و لبنان و وضع     ران،ي در ا  ي مردم يزشهاياما امروزه خ  . مماشات به رشد آن كمككرده اند     

  .   را به عنوان اشغالگر از سرنوشت خود كوتاه كنندميجزم كردهاند كه دست رژ كشورها عزم نيمردم ا. بر هم زده است
 حمله  نيآخر.  متحدان آن در عراق شده است      كاوي آمر يروهاي ن يگاههاي به پا  ي حمله موشك  ١٠ ماه اكتبر تا كنون حدود       از

 كـا ي درصد از مرگپرسنل آمر١٧ «كا،ي وزارت خارجه آمرتيبر أساس توئ.  شدييكاي آمركنفري منجر به كشته شدن     يموشك
 و  كاي به سفارت آمر   ورشيو سرانجام   » . شود يمربوط م   قدسش يروي و ن  يماني به قاسم سل   ٢٠٢٠ و   ٢٠٠٣ ي سالها نيدر ب 

  . كه سفارت را آتش زدندي كسانط توسيمانيحمل عكس قاسم سل
 وراني پـا ي راهبـرد ي شواهد، از شـعارها همه.  اشاره رفتهاستراني امي پر تنش همه انگشتها به سمت رژ  يدادهاي رو ني ا در
  . خطرناك استرينمسي پشت اهي فقتي والمي گذارد  كه رژي نمي به جاي ابهامي از دانه درشتها تاامامان جمعه، جام،يرژ

 انيـ  جر ژهيـ  حكومـت عـراق بـه و       ي از عراق با اسـتفاده از نفوذخـود در ارگانهـا           كاي اخراج آمر  م،ي رژ انهي ماجراجو ياستراتژِ
  . استكاي مراكز آمرهي علييذاي ااتي و انجامعملي حشد الشعبيستيترور

 منجر بـه كنـد شـدن سـرعت     ،ي دادنبه اشغالگراني با خواست پاراني امي حكومت فاسد طرفدار رژهي مردم عراق عل  زشيخ
 ياسـتعفا .  آشفته كـرد   اري را بس  مي در نجف، وضع رژ    ميآتش زدن سفارت رژ   .  شد كاشي به هدف استراتژ   دني رس ي برا ميرژ

 در سـاختار    شي مهـره هـا    دمانيـ  در چ  ميـ  رژ ي سـو ونـاتوان    كي از   راني ا مي وا رفتن حكومت طرفدار رژ     يعني  رينخست وز 
  . كردييذاي ااتي به عملدني را وارد فاز سرعت بخشمي كه رژبودييحكومت عراق پارامترها

 هاي كه تا كنون بابت موشك پران      ني ا ژهيبه و .  به نفع خود است    طي شرا ريي تغ ي برا مي رژ ي از راهبردها  يكي به سفارت    حمله
ورود قاسـم  .  كـرد ي مـ  يابيـ  ارز ي جنگـ  ريـ  ترامپ را هم غ    استي را هم به نفع خود و س       طي بود وشرا  دهي هم ند  يزهر چشم 

 هيـ ناي كه ترامـپ و ب     ينكته ا . دي توان د  ي م هي زاو ني را، از ا   انسفارتي به عراق بالفاصله بعد از جر      هي از لبنان و سور    يمانيسل
 خروج از بن ي راه حل خود را براميرژ.  داده اند قابل توجه استيماني ترور قاسم سليي در رابطه با چراكايوزارت خارجهآمر

 بـه   يمردمي جنبـشها  لي آن تبـد   ي در پ  و سو   كي از   كاي با آمر  مي مستق يياروي رو داني عراق بهم  لي كرده، تبد  ري كه گ  يبست
  .  داندي ميستيالي به اصطالح ضد امپريجنبشها

 يي حملـه هـوا  ليـ  دل نيـ به ا .  شده به مردمعراق متوقف شود     لي تحم ي استراتژ ني باعث شد كه ا    كاي آمر رانهيشگي پ اتيعمل
 مـردم عـراق و   يبراي بـدتر اري توانست عواقب بسي كه ممي رژكي توطئه استراتژكي از  يري توان به عنوانجلوگ   ي را م  كايآمر

  . دي داشته باشد، درانيا
 يدخالتهـا .  اعـالم كردنـد    ي اسـالم  ي جمهور خطرناكي مخالفت خود را با استراتژ     ي آبان به خوب   ني خون اميدر ق  راني ا مردم

  . نداردانهيخاورم  و مردمراني مردم اي برايراني جز جنگ و وي اجهي در منطقه نتمي و آشوب طلبانهرژانهيماجراجو
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  َگرد و خاک مرده گردانی حاج قاسم، دود شد رفت به هوا
   يرهاشمي منتيز

   ي د٢٢ كشنبهي...  خبر يفراسو
 يميتي كه گرفتار است دست به هر جنا       ي از باتالق بحران   يي رها ي برا انخود،ي سقوط و آغاز پا    يبي در سراش  هي فق تي وال ميرژ

 شـناخته شـده   ي از جمله راهكارهـا ي جعليوهاي پاك كردن اصل موضوع و ساختنسنار،يي با دروغگو تيپوشاندن جنا . زند
  . سال است٤٠ ي طميرژ

 يهـا ي در جنـگ افروز    ي دخـالت  چي كـه هـ    يني سرنش ١٧٦ با   ينياوكرائي مسافربر يماي پاسداران با هدف قرار دادن هواپ      سپاه
 يي است كه دروغگوي عطفي ازنقطه هايكي عمل، نيا.  شده استتي بشرهي علگري دي آشكارتي مرتكب جنامنداشتند،يرژ
 و  تيـ مهم تـر از همهظرف    .  تفاوت نگذاشت  ي را ب  اني كه جهان  استنقدر بزرگ و زشت     دروغآ.  جهان برمال كرد   ي را برا  ميرژ

  . شدانيراننماي مردم اي برا،ي المللني در برابر فشار بمي رژيناتوان
 نـه ي در زم  مي با سوابق رژ   وهاي سنار نيا.  توان حدس زد   ي م يمسافربريماي در مورد هدف قراردادن هواپ     ي مختلف يوهايسنار

 ي در خـارج از مرزهـا  يستيـ  تروري انكار نقش خود درحركتهـا ژهي به وي الملل ني در صحنه ب   تيو عدم شفاف   ييدروغگويها
 در ي مـسئوالنحكومت ي كه گفته هاني بر اديتاك.  گرفته خواهد شدظر خود در ن  يابتينيروهاي شدن پشت ن   ي مخف اي و   رانيا
  . توانندباشندي موهاي ساخت سناري اصلي هاهي چند روز از پانيا

 به يي در پاسخگو٩٨ آبان امي بعد از قميرژ.  بوده استكهدفمندي شلني توان گفت اي حكومت موراني پاي بر دروغهاهي تكبا
 در عـراق بـا اسـتفاده از    يستيـ تروري حركتهاديبـا تـشد  .  زدي شوك درمـان   جادي نفر از مردم دست به ا      ١٥٠٠ كشتار ييچرا

 خواستانقالب مـردم    ي م ي خامنه ا  گري د ي در بغداد و توطئه ها     كاي آمر تر سفا ،اشغاليماني نظر قاسم سل   ريمزدوران خود ز  
 بـا  ي و تابوت گردانـ  يماني شدن به جسد قاسم سل     زاني با آو  ميرژ.  آبان را كمرنگ كند    امي ق راتيعراق را منحرف كرده و تاث     

 شي نمـا ي دسـت و پـا بـرا   ريـ  زيا  حتا به كشته شدنعدهمي رژ نيا.  كرد داي آبان پ  امي فرار از ق   ي برا يگريخرج فراوان،راه د  
 فرمـان يخامنه ا.  كردي هم در مي ترقه ا دي با ي مرده سوار  شي نما جاني ه خواباندنيباالخره برا .  داشت اجي احت ييمظلوم نما 

  . آن اطالع داده شده بودرندگاني بهگشي كه از پيانتقام سخت. را داد» انتقام سخت «يآتش برا
 پرواز  راني كه در آن شب بر آسمان ا       ييماي هواپ ني چند اني درم ماي هواپ كي به   يعمد كي هدفمند بودن شل   وي سنار نيبنابر

 و انـداختن    مـا ي هواپ كبهيشـل .  اسـت  كيـ  نزد تيـ كرده اند و بنابه گفته كارشناسان از خط خود خارج نـشده انـد، بـه واقع                
 كيـ  موضـوع بـا سـقوط        نيـ دنـد ا   كر ي فكر نم  ناني كوته ب  نيا .... ويماني هالكت سل  م،ي آن به گردن ترامپ، تحر     تيمسئول

  . آن را پنهان كنندتي كند كه بتوانند مسئولي فرق ميداخليمايهواپ
 و  اسـتها ي عمل محـصول س    نيا.  نفر از مردم است    ١٧٦ و كشتهشدن    ي مسافربر يماي به هواپ  كي مسوول اول شل   ي ا خامنه

 هـا ي موشك، عراقي پونگنگيپياو در باز. ستي قائل نراني جان مردم ا  ي برا ي ارزش چي درمنطقه است كه ه    مي رژ يعملكردها
 هـا ي كوتاهيريـ گيپ« كـه كـرده اسـت از    ي در رجـز خـوان  شـرمانه  ي بـ  يو.  را محرم تر از مـردم دانـستهاست        هايكائيو آمر 

  . نشدتي مسئولنياو حاضر به عهده گرفتنا. حرف زده است»  حادثهني در اي احتماليرهاياتقصي
  . با خبر نبوده اندنهي ماجرا تا روز آدني شده اندكه از اي مدعيروحان و ي كه خامنه اني تر از آن امفتضح

ـ ا.  بخـشد ي قوت مـ ييوي سنارني سپاهپاسداران به چن   ي زاده سركرده هوافضا   ي حاج ي صحبتها گري د ي سو از  سـركرده  ني
 را مـا ي هواپنيـ و ا شـده، ا كي است و موشككروز شـل ي جنگ طي كه به اپراتور داده بودند كه شرا       ياطالعات«:ديگوي م تكاريجنا

 اطالعاتدروغ را ني ا م،ي بگذر ي مسافربر يماي كروز با هواپ   افهيق سهي آن و مقا   ياز بخشفن » . داده است  صيموشك كروز تشخ  
حتـا بـه جـرات    .  آن شب زده نشده استكاي ازطرف آمري موشكچي كه هيدر حال.  داده استي داده و با چه هدف     يچه كس 

ـ     ميرژي سادگ نيبه هم .  انجام نخواهد داد   عي سر ي عكس العمل  كايد كه آمر   توان گفت كه آنها اطالعداشتن     يم  ي در ترس از ب
  . دهدريي داشت تا صحنه را به سود خود تغازي نيادي زي انتقام سخت، به كشته شدنعده اجهي خود در قبال نتييآبرو

 نيـ  ا شـود  يم«: دي گو ي م انهشرمي ب يو.  متضادصحبت كرده است   يلي خود خ  يهاي در سخن پراكن   يستي سپاه ترور  سركرده
 آنها را توسـط شـركت   تي هداتوان ي كهمييكاي آمرينگهاي بوئتي به قابلي حت اي را بهاقدامات خرابكارانه ربط داد،       يهمزمان
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» . به حسابـشانس و اتفـاق  مي را بگذارزي و همه چمي را كنار بگذار   احتماالت ني همه ا  ديياي گرفت، اماب  اري در اخت  دكنندهيتول
 كـه خـدا     نيـ  را با گفتن ا    تي جنا ني در جنگ بدر، پرونده ا     شي سالپ ١٤٠٠ كردن با سپاه اسالم در       سهي با مقا  انيا در پ  يو

  . بستي سادگني همد،بهيخواهد بخش
 مـسخره  اري حكومت كه در روز شنبه منتشر شده وهنوز از اعتراف سپاه پاسداران اطالع نداشـتند بـس            ي نامه ها  ي روز تريت

  .است
 كاي آمر ري اخ يهاي سرپوش گذاشتن بر ناكام    يبرا«:  است ننوشتهي را چن  ماي به هواپ  كي موضوع شل  ،يسالم ا ي جمهور دهيجر

  »ني اوكرايماي بر سر سقوط هواپكاي آمرجهينت  ي بي گرفت جنگ روانرانصورتيمقابل ا
  »يني اوكرائيماي باهواپيالي موشك خيباز«:  نوشت»يمردم ساالر «دهيجر
 و بر ي انساني خطاكي را ماي توان هدف قراردادن هواپي نم،ي كنونتايتهاي در جناميغها و سابقه رژ خاتمه با توجه به درودر

 ستي خطا نكي نيا.  دهدي معنا نماصال ي انساني خطاهي فقتي والميدر ساختار رژ.  كه ماشه را چكانده گذاشت    يدوشكس
  . استي خامنه اميمستق تي مسئولري هدفمند زتي جناكيبلكه 

 بابـل،  ي شـهرها ي در چنـد دانـشگاه در تهـران و دانـشگاهها     خواهي و مردمآزاد  اني شرم آور دانشجو   تي جنا نيخ به ا   پاس در
اقدامبه تظاهرات و سـردادن شـعار كردنـد و          .... سنندج، سبزوار، همدان، بندرعباس و       راز،يمشهد، رشت، اصفهان ش    بابلسر،
 رابطه جامعه باحكومـت را      يبه روشن » اتله، رهبرشم جاهله، قاتله    ق يمانيسل«شعار  .  حكومت سردادند  هي عل اري بس يشعارها
 دود شد و رفت   راني ا خواهي با خروش زنان و مردان آزاد      يماني قاسمسل ي گَرد و غُبار مرده گردان     بي ترت نيبد.  دهد ينشان م 
  !به هوا

  
***  

  
   الرحماني بو،ي ناي بو؛ي خامنه ايسخنران

   امان منصور
  ي د٢٨شنبه ...  خبريفراسو

 ي او به جا نمانـده، رهبـر جمهـور         ي برا يزي چ "الدنگ" و   "قاتل" كه جز طوق     ي محاصره خشم و نفرت مردم و در حال        در
 شكـسته اش  مدرهمي بند زدن رژي خود براي تالشهاني از آخريكي جمعه قرار گرفت تا نمازي حكومت بوني پشت تر  ياسالم
  .   نگذارديناآزمودهباق را "دشمن" ي انسجام آن در برابر جامعه شيو نما

ـ  رود، بـرخالف تما ي طفـره مـ  شي هـا شگفتهيـ  كه به شدت از سخن گفتن به طور زنده و بدون آرا   ي خامنه ا  ي عل يآقا لي 
 را نه ارادهخود، بلكه ي فعل"رهبر" به جا نگذاشت كه يدي تردزي قرارگرفت و سخنان او ني رسم ي بلندگو ني پشت ا  شيخو

  .  كرده استحاضري قبل"ررهب" يدو هفته گذشته در مصالشالق سوزناك تحوالت 
 چنـد مـرده     ي برا يي سرا هي چرا كه او جز مرث     بود،ي خامنه ا  ي آقا ي انتخاب به جا تر از سو      كي دي در گورستان شا   يسخنران

. فتن نداشت گُي برايگري دفن شدند، حرفددادهاي توقُف روي بلي سري و زي توده اي كه در امواجخروشان اعتراضهاياسيس
 تيـ  دو پـروژه شكـست خـورده حاكم        ي شـاهد كفـن و دفـن رسـم         شيهاييفهگو او در اشاره ها، حمله ها و گزا        انيتماشاچ

  .  شده بودي بندكابستهي از آمر"انتقام سخت" در تئاتر يگري و ديماني سلاري سركي در سيكي كهدنديگرد
 كه سخنانشچه در فُـرم و چـه در مـضمون بـه طـور عمـده       افتي توان دري از آنجا مژهي را به وي خامنه ا  ي آقا ي خال دست
 در خالل دو هفته گذشته مشغولتكرار آن هستند و همانها ي بدنام حكومتي و رسانه هاردستانشي بود كهزيغاتي تبلييواگو

  .  كنندي اقرار مداتي تولني به اتنجامعه و باور نداشيري تاثي به بي خود با نگرانزين
 و كوته ي توهم، كژپنداري رفت را برآوردهكرد و از خط خود كه روي كه از او مي همه انتظاراتي خامنه اي آقاه،ي زاوني ااز
  .  خارج نشددهد،ي ملي و الف و گزاف تشكي را دروغ، مبالغه، فرافكنشي راهنماي شده وتابلوهاي گذارلي رينيب
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سافربر  يمـا ي سـرنگون سـاختن هواپ     مـاش، ي رژ يي رسـوا  ني توان در برخورد او به تازه تـر        ي آلوده را م   ي وفادار نيهم ي مـ، 
 ي را به خود عطا كـرده و بـا ادا و اطوارمتكبرانـه از رژه هـا     "فرمانده كُل قُوا  "او كه عنوان مجللو دهان پركن       . مشاهده كرد 

م شـوكه شـده بـه خـاطر          سوگوار و مـرد    ي و پوزش از خانواده ها     تيرفتنمسوولي پذ به نه تنها حاضر     ند،ي ب ي سان م  ينظام
 كـرد و خودشـان را       ي معرف "توطئه دشمن " را   ي تبهكار ني تحت امرش نشد، بلكه گُستاخانه اعتراض آنها به ا         يرويتنيجنا

  .  دانست"ي خارجيتابع رسانه ها"
رج شـده   خـا شي و بحران از پـا ي داخلهراسناكيدهاي قرار گرفت تا به تهد    يغاتي بر نوك دستگاه تبل    ي اسالم ي جمهور رهبر
 يگـر ي د تيـ آنچه كه او به زبان آورد اماسـخن از واقع         .  كند تيري تواند آنها را مد    ي كه م  دي واكُنش نشان دهد وبگو    يخارج
 فقط نم و كپك چهـل سـاله   تي بهتله افتاده اش ندارد، از ُاتاق فكر حاكم      ميژ برون رفت ر   ي برا ي راه حل  چي ه "رهبر"دارد؛  

 از خـود  ي خامنـه ا يآنچه كه روز جمعه آقا  .  كند ي خود را تكرار م    ،يدگي و پوس  يي نازا ني در ا  اني و او تن شو    دي آ يرونميب
  .  بود  الرحماني بو،ي نايپراكند، بو

***  
  

  )جهان(به ياد رفيق جهانگير قلعه مياندوآب 
  امير ابراهيمي

  
بود و فعاليت سياسـي را قبـل از        كارگر تاسيسات   وي  . بودآذربايجان  در استان   مياندواب  در   ١٣٣٢متولد سال   رفيق جهان   

بخش تشكيالت كـارگري سـازمان      در و   ستانه قيام به سازمان پيوست    آ در   كرد و غاز  آ در هسته هوادار سازمان      ١٣٥٧سال  
در جريـان انـشعاب      و   سازماندهي و فعاليت كـارگران پيـشرو داشـت        در  نقش موثري   او  . يت مي كرد  فعال )كارگران پيشرو (

ن حفاظت مسئوال، از جمله در كنار ساير فعاليتها و ع اپورتونيستي اكثريت پرداخت و با اقليت همراهاكتريت به افشاي مواض
 ادامـه   )كندي(زادي تا ميدان توحيد     آاز ميدان   بود كه    ١٣٥٩سازمان در سال     بهمن   ١٧و انتظامات ميتينگ و راهپيمايي      

  .پيدا كرد
 بردنـد و  وي را ربـوده بـه كميتـه    ، پس از درگيري و ضرب و شتمتوسط پاسداران شناسايي ورفيق جهان در اين ميتينگ   

گلولـه از   بررسي پيكر اين رفيق نشان مي داد كـه          .  پيدا شد پس از چند روز پيگيري جسد رفيق جهان در پزشكي قانوني            
  . استپشت به سر وي شليك شده از چشم خارج شده

  . كه گزيده از آن در گراميداشت هر دو رفيق منتشر مي شودسرودهسعيد سلطانپور در باره رفيق جهان شعري شهيد رفيق 
  

  جهان كمونيست      
  سعيد سلطانپور              

  
  اي در دهان گلوله
  اي در چشم گلوله

  هاي يخ در تكه 
   پزشك قانوني◌ٔ در سردخانه

  تابد  منجمد خون مي ◌ٔ در شعله
  اي در دهان شعله 
  اي در چشم شعله 

  در ميتينگ هفدهم بهمن
  هواداران و مردمدر انبوه 
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  دي ميان پالكاردها و شعارها
   هاي پاسدار و اوباش در گردش تفنگداران جمهوري و گله

  در قرق چماق و زنجير و نانچيكو
  در صداي شليكهاي ترس و

  دشنامهاي جنون
  در ميان پالكاردها

  انقالب
  چكان با پيشاني شكسته و خون 

   خواند مي
  با صداي درخشان جهان و

  اه رودخانه 
  و رفيقان جهان

  جهان كمونيست را
  سرايند و مي 
   سرايند مي

  با دسته گلهايي از خون
  بر فراز ميتينگ تاريخ

  
  شهداى فداىى در بهمن ماه

  
ان، سـعيد پايـان،     ي، كرامت دانش  ي خسرو گلسرخ  ،ي پناهيان، جعفر پناه   ي يوسف زركار، فتحعل   ،ي بهروز عبد  ،يپوران يداله 

 ،ي دقيق همداني مسعود پرورش، مصطف،ي جعفر محتشم،يمه افدرنيا، عبدالمجيد پيرزاده جهرمابراهيم پوررضا خليق، فاط
، انوشه فظيلت   يدرضا هزارخان ي، حم )يداداش (يلي اردب ي خسرو يل محمد ع  ،ي رهگذر، حميد مومن   كاووسي ك ،يحسن توسل 

 محـسن نـوربخش،     ،يه چـ   برادران، محمد كاسـ    ي حسين چوخاچ  ،ي لنگرود ي حسن جان فرجود   ،يكالم، كيومرث سنجر  
ك مـرام،   يـ  اقتدارمنش، محـسن ن    ي مهد ،ي خسرو پناه  ،ي بابك سيالن  ،ي قاسم سيادت  ،ي جعفر پشام  ان،يميفردوس آقا ابراه  

 ،يالبي سـ ي چـ سي بابك طلـ   ،ي نراق ي لطف اهللا صادق   ،يزي عباس تبر  ز،يرخي ام لي هاب ا،ي ك ي عرفانيان، اكبر پارس   جوادمحمد
 پـور، نعمـت   ي نـورقل ي، حـاجقل ين جرجـان ي، حـس يم مختوم، طواق محمـد واحـد  يالكر، عبد )توماج(رمحمد درخشنده   يم

 ،ي، ابوالقاسـم همتـ    )جهـان (انـدوآب   ي قلعه م  رينگ، جها يي، محسن بطحا  يمي زاده، محمد طاهر رح    يبي منصور حب  ،ياحمد
 عـادل   ،يشـرف  محمـدجواد    ،ي طوالب ي، محمدحسن بهار  يزي، عباس تبر  ين نورائ ي محمد ام  ،ي، محمود جنت  يفرشاد مرعش 

 محمـود   ،ياحيـ  ر ي عل ،ي احمد معاد  ،ي حشمت شهباز  ،يفي محمدجواد شر  ان،ي چرخ ني حس ،يخي ش مي كر ،يردشتيخونا م 
، يم كـرد ي، ابـراه ييرضـا ) حـر (، جعفر  ي، بهنام قاسم زاده رضو    ي نورورز ي حسن محمدپور، عل   ،يمت زاده، مسعود رح   نيام

 احمد ني شه،ي نژاد، غالم زندي، روح اهللا ملكاني، فاطمه محمد  ين بانه ا  دويل برزگر، فر  ي، اسماع يزداني، اسد   ييرزايمراد م 
 اريـ  كام ان،ي ضـامن  نـا ي م ،يماني سـل  دي سـع  ،يه ز ني صمد حس  ،ي محمد رضو  ،ي بزرگ آباد، احمد محمد    ي حسن ديپور، رش 

 ي نـابود  ي بـرا  ينـ ي شـاه و خم    يمهـا يه رژ يـ در مبـارزه قهرمانانـه عل     .... و انيـ  رودگر لي محمد اسماع  ،يزداني اسعد   ،يميكر
 .  دندي تاكنون به شهادت رس١٣٤٩ ي سالهايسم طيالي و سوسيسم و ارتجاع و استقرار دموكراسياليامپر

  
  



 ٥٦

  در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
 سالگي در زنـدان جـان       ٤٤ رفيق دكتر تقى ارانى از برجسته ترين كمونيستهاي ايران در سن             ١٣١٨ بهمن سال    ١٤روز  *

  .باخت
 مبارزه انقالبى رفيق مصطفى شعاعيان در درگيرى مسلحانه با مزدوران رژيم شـاه بـه شـهادت    ١٣٥٤سال  بهمن  ١٦روز  *

  .رسيد
.  مجاهد خلق احمد رضايى طي يك درگيرى حماسى با مزدوران رژيم شاه بـه شـهادت رسـيد          ١٣٥٠ بهمن سال    ١١روز  *

  . وي اولين شهيد سازمان مجاهدين خلق ايران بود
 تن ديگر از كادرها و اعـضاى سـازمان       ١٧ مجاهد خلق موسى خيابانى و اشرف رجوي به همراه             ١٣٦٠ بهمن سال    ١٩روز  

  .مجاهدين خلق ايران طي يك نبرد مسلحانه با مزدوران رژيم خمينى به شهادت رسيدند
  
  

   جهانينابود باد امپرياليسم و ارتجاع
  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم

  
  نبرد خلق

  چريكهاي فدايي خلق ايران ن سازمانارگا
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

  يرهاشمي منتي ز،منصور امان: راني دباتيه
   سامعي مهد،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز: هيري تحراتيه
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