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  خطاب به دولتها، سازمان جهانی بهداشت، صليب سرخ و نهادهای کمک کننده بهداشتی
  

 در سراسـر ايـران   )١٩كوئيـد   (ترده ويروس كرونـا ساري موجب شيوع گ كه حكومت با پنهانك   استبراي مردم ايران روشن     
جمهوري اسالمي در جهت منافع سياسي حكومت با قرنطينه نكردن آگاهانه شهر قم كه كانون اوليه و اصلي آن . شده است

  .در ايران است، جنايتي بزرگ در حق مردم ايران مرتكب شده است
  .اين ويروس ادامه داردجانباختگان  تعداد ي كردناين پنهانكاري با الپوشاناكنون نيز 

براساس دريافت گزارشهاي مستقيم و اخبار منتشر شده در رسانه هاي جهاني و شبكه هاي اجتماعي تا كنون چندين هزار           
  .تن، شامل تعدادي پزشك، بهيار و پرستار به علت آلوده شدن به اين ويروس جان خود را از دست داده اند

 نه فقط امكانات كشور به شمول امكانات گسترده سپاه پاسداران را در اختيار مراكز درماني قرار نمي دهد، حتي                 رژيم ايران 
  .كمكهاي جهاني را يا به بازار آزاد با قيمتهاي كالن روانه مي كند و يا به كارگزاران درجه اول حكومت اختصاص مي دهد

 بهداشت و صليب سرخ به طور جدي به اين مساله توجـه كـرده و چنـد                  از اينرو ما خواستار آن هستيم كه سازمان جهاني        
كمكهاي جهـاني اگـر بـا نظـارت سـازمان           . گروه امدادگر را براي نظارت بر توزيع درست كمكهاي خارجي اختصاص دهند           

 از  جهاني بهداشت و يا يك كميته از جانب شوراي امنيت نظارت شود، نقش مهمي در كمك به مـردم ايـران و جلـوگيري                       
  .شيوع گسترده اين ويروس خواهد داشت

از آن جا كه رفتار حكومت ايران با شهروندان ايراني جنايت عليه بشريت است، ما خواستار ورود شوراي امنيت ملل متحـد                      
  .به اين مساله هستيم

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  ٢٠٢٠ مارس ١١ ـ ١٣٩٨ اسفند ٢١ شنبه چهار

  
  ٤٧ص.....زينت ميرهاشمی  - FATF م، پيروزی تحريم و ليست سياهدو کالن ضربه به رژي

 ٤٨ ص.....منصور امان  - جنگ بيولوژيک در سياهچالهای ولی فقيه

  ٤٩ص.....زينت ميرهاشمی  - مستشاران قالبی، عمودی می روند، افقی بر می گردند

 ٤٩  ص.....منصور امان  - ُکاسبان کرونا

  ٥٠ ص.....زينت ميرهاشمی  - م جنگ طلبیکا باجگيری به نام کرونا به
  
  

  
  

  ١٠ص.....پيام نوروزی سخنگوی سازمان چريکهای فدايی خلق ايران 
  
  

  »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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  "قوی شدن"اسم رمز  سته ای باُدور جديد بحران ه
  منصور امان

  
ا نيست كه در ميانه يك بحران انساني داخلي و هنگامي كه ويروسي مرگبار در .اين تصادفي يا از وقت نشناسي حاكمان ج

حال درنورديدن شهرها و روستاهاي كشور است، بر آتش بحرانهاي خطرناك ديگري در گُستره خارجي كه زيست و معاش 
رژيم واليت فقيه به موازات همه گير شدن كُرونا در كشور، به فعاليتهاي مخرب .  را تهديد مي كند، بنزين مي ريزندجامعه

  .و خسارت بار خود در پهنه پروژه ماجراجويانه هسته اي ابعاد تازه اي بخشيده است
  

  پنهانكاري؛ از ديروز تا امروز
ا خبر داد .ي ج"اعالم نشده"المللي انرژي هسته اي از وجود سه مركز اتُمي  اسفند، مدير كُل آژانس بين ١٣روز سه شنبه 

آقاي رافائل گروسي تاكيد كرد حاكمان ايران . كه پيرامون فعاليتهاي صورت گرفته در اين مكانها اطالعاتي در دست نيست
وي به صراحت گفت . گذاشته انددرخواست آژانس براي دسترسي به اين سايتها را رد كرده و پرسشهاي آن را بي پاسخ 

  . ا را به صدا درمي آورد. در باره فعاليتهاي هسته اي ج"زنگ خطر"
اين نهاد بين المللي در آبان ماه سال گذشته نيز اعالم داشته بود كه در جريان بازرسي و نمونه برداري از مركز تورقوزآباد، 

مركز مزبور همان سايت اتُمي است كه نخُست وزير . ده است كشف كر"ذرات اورانيوم طبيعي با منشا فعاليت انساني"
رژيم واليت فقيه اين مركز را از آژانس . اسراييل وجود آن را در جريان سخنراني در مجمع عمومي سازمان ملل افشا كرد

ال حتي بعد از آشكار با اين ح. پنهان نگه داشته بود و آژانس تنها پس از اين از فعاليتهاي مخفي مالها در آنجا آگاه شد
ا به انكار آن پرداخته و محل ياد شده را .گرديدن اين رسوايي كه نقض روشن توافُق هسته اي وين بود، حاكمان ج

عراقچي است كه به تلويزيون دولتي آورده شدند  –فراموش نشدني همچنين نمايش زوج ظريف .  مي خواندند"قاليشويي"
  .  را لوث كنندتا با لودگي و دلقك بازي موضوع 

وجود . ا قرار دارد كه بر پنهان سازي فعاليت هسته اي اش متمركز گرديده.تورقوزآباد در امتداد سياست شناخته شده ج
اين . نزديك به همگي تاسيسات اصلي مالها فقط پس از افشاگري اپوزيسيون يا طرفهاي خارجي حاكميت آشكار گرديده

ا از فعاليت هسته اي و جهتگيري نهايي اين پروژه دامن زده كه در .د هدف حاكمان جواقعيت، سووظن به حقي را در مور
  . پي خود يك بحران خارجي طوالني، پر هزينه و كمرشكن را دربر داشته است

بديهي است كه مخفيكاري جديد رژيم واليت فقيه كه سپس با تن ندادن به پرسش و بازرسي تكميل شده، زاويه مشكوك 
اي آن را تقويت كرده و مساله محوري و چالش برانگيز در پروژه اتُمي مالها، يعني سويه نظامي آن را بار ديگر به فعاليته

هشدار دبيركُل آژانس روند كشمكش خطرناكي را كه با توافُق هسته اي متوقف شده بود، دوباره . مركز كشمكش مي راند
  . به گردش درآورده

چه، در فاصله اي كه رژيم مالها . ه درگيري امروز مسيري همچون گذشته را طي خواهد كرداين اما بدان مفهوم نيست ك
در . موريانه وار مشغول تُهي كردن مضمون توافُق با طرفهاي خارجي اش بود، معادالت بين المللي نيز دگرگون شده است

.  رويكرد سختگيرانه تري را پيش گرفته استآمريكا دولت ديگري فرمان مي راند كه در برابر سياستهاي شريرانه مالها
ا خود را در شكل .اين امر در باره بحران ج. همچنين، موازنه در جهان غرب به سود سنگين تر شدن كفه آمريكا تغيير يافته

كمرنگ شدن نقش اُروپا و كاهش لمس پذير توان آن در جهت دهي به مسير برخورد با شريك تجاري اش نمايان مي 
 براين اساس، رويكرد كُنوني رژيم مالها مي تواند بسيار غيرعقالني به نظر برسد، اما بررسي دقيق تر رفتار آن پس از .سازد

 نشان مي دهد آنچه كه در چارچوب سياست متعارف و واقع گرايانه، نامتعارف و نابخردي مي نمايد، در "برجام"شكست 
  .   عملي و سازگار به حساب مي آيدكادر محاسبات و منافع حاكميت تنها تدبير 
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  دستاويز سازي
آنها در چند .  آغاز شد"برجامي"دوره جديد فعاليتهاي تنش بار هسته اي مالها با اعالم زير پا گذاشتن گام به گام تعهدات 

يك .  را گشودنددوره اعالم شده و با صحنه سازي سياسي، تحرُكات اتُمي خود را از سر گرفتند و فصل جديدي از درگيري
 تحريمهاي يكجانبه اين "دور زدن"سال پس از كناره گيري آمريكا از توافُق وين و ناكام ماندن شُركاي اُروپايي مالها در 

آنها با زمينه چيني و در . ا، برنامه هسته اي خود را دوباره و اين بار به طور مرحله اي به جريان انداختند.كشور، حاكمان ج
آقاي خامنه اي و كارگُزاران .  قرار داشتند"برجام"ني به نسبت كوتاه به همان نُقطه اي برگشتند كه پيش از يك پريود زما

هسته اي او ابتدا با استناد به اعتبار داشتن توافُق وين هر گونه مذاكره مجدد را رد كردند و به اين ترتيب يك دريچه حل 
 در گام بعدي، آنها فشار به اُروپا براي ناديده گرفتن تحريمهاي اقتصادي .سياسي موضوعات مورد اختالف را مسدود كردند

آمريكا را آغاز كردند؛ خواسته اي كه از پيش آشكار بود غيرعملي است و طرح آن فقط مي توانست ساختن يك دستاويز 
  .  باشد"چرخاندن سانتريفيوژها"براي 

آقاي حسن روحاني اعالم كرد كه رژيم اش در . ي فرا رسيده باشددر اوايل سال جاري به نظر مي رسيد زمان بهره بردار
. چند فاز مختلف تعهدات اتُمي خود را زير پا مي گذارد و به اُروپا اولتيماتومهاي شصت روزه براي ورود به هر فاز جديد داد

 طور فشُرده با شُركاي اُروپايي ا كه در ماههاي پيش از اين از نزديك و به.اين در حالي است كه هيچكس بهتر از رهبران ج
شان در مذاكره و رايزني بودند، آگاه نبود كه لندن، پاريس و برلين نه مي خواهند و نه مي توانند كه به خاطر آنها ريسك 

تنش در مناسبات استراتژيك خود با آمريكا را بر خود هموار كنند؛ كما اينكه چين و روسيه هم كه نزديكترين روابط 
  . ي و سياسي با مالها را دارند، حاضر به دست زدن به چنين ريسكي نشدنداقتصاد

ا به خوبي مي دانستند كه فشار و تهديد آنها توانايي تغيير معادالت در اين سو آن سوي اُقيانوس را ندارد و .حاكمان ج
 بود و اين را حتي كوته بين ترين انتهاي بازي ضرب العجل از همان آغاز آشكار. تحول معجزه آسايي به انتظار ننشسته

  .  هم مي توانست مشاهده كند"نظام"خيمه نشين 
     

  پله به پله به سوي بمب 
تدبير اولتيماتوم هسته . دستيابي به نتيجه يا ناكامي در آن: انتهاي هر راهكاري بيش از دو سناريو نمي تواند داشته باشد

در سناريوي .  نيست؛ اُروپا يا به خواسته مالها تن مي دهد يا آن را رد مي كنداي رژيم واليت فقيه نيز اين قاعده بركنار
اول تكليف همه طرفها روشن است، در سناريوي دوم حاكميت يا بايد به وضع موجود تن بدهد يا آنكه به سمت وضعيت 

   .نهايي و به بيان دقيق تر، ساخت سالح هسته اي يا توانايي كسب بالقوه آن پيش برود
ا كه تجربه دستكم چهار دهه بحران خارجي پيوسته و دو دهه جنگ و گُريز هسته اي را دارند، .ترديدي نيست حاكمان ج

بنابراين بازي گامها را مي توان . مي توانند پيش از وارد شدن به چنين قُماري خُروجيهاي احتمالي آن را هم محاسبه كنند
  . پوشانده شده است"كسب منافع اقتصادي برجام"دان جامه گُمراه كننده يك انتخاب با نتيجه معلوم دانست كه ب

در صحنه عمل، حركت پلكاني مالها يك فعل تاكتيكي است كه در خدمت استراتژي دستيابي به سالح هسته اي يا كسب 
در دستگاه محاسبه . دپتانسيل ساخت آن و وارد شدن به باشگاه اتُمي قرار دارد و راه دست يافتن به آن را هموار مي كن

ا، تاكتيك مزبور يك بازي دو سر برد است، بدينگونه كه اگر طرفهاي خارجي در فاصله گامهاي چندگانه هسته .حاكمان ج
هرگاه چنين حالتي . اي ريسمان تحريم را شُل كنند، توانسته اند يك موفقيت مرحله اي به دست بياورد و تجديد قُوا كند

وانسته اند در پروسه كاربرد اين تاكتيك، فُرجه زماني و موقعيت الزم را براي ساخت بمب يا برخورداري اتفاق نيفتد، آنها ت
  . از پتانسيل آن به دست بياورند

ناگفته پيداست كه شرط موفقيت راهكار ياد شده، حركت به صورت خزنده و به گونه اي است كه حساسيت طرف 
پختن قورباغه "اين تاكتيكي است كه به . ن را تفسيرپذير كند و در ابهام بگذاردحسابهاي شان را برنيانگيزد، مقاصدشا

قورباغه از آنجا كه نسبت به تغيير دماي تدريجي حساس نيست، مي تواند در آب سردي كه به .  شُهرت دارد"زنده
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او زماني . است را حس كندآهستگي داغ و داغ تر مي شود، آب پز شود، بدون آنكه بتواند خطري كه در حال نزديك شدن 
  .    متوجه مي شود كه فرآيند تغيير وضعيت به مراحل نهايي رسيده و توان واكُنش را از او سلب كرده است

ذخاير اورانيوم غني . در اين ميان با جنگ افزار هسته اي دارد، جاي ترديد را در اين باره باقي نمي گذارد. ا.فاصله اي كه ج
 كيلوگرم رسيده و با به راه انداختن خطهاي جديد ١٥٠٠برابر مرز تعيين شده در توافُق وين، يعني شده مالها به پنج 

با اعالم ) ٩٨( دي ماه ١٥رژيم واليت فقيه در . سانتريفيوژ، در حال غني سازي اورانيوم با درصد نامعلومي از غنا است
اي خود در غني سازي، درصد غني سازي، ميزان مواد  به اطالع رساند كه ديگر هيچ محدوديتي بر"گام پنجم"برداشتن 

  . قائل نيست) يا به بيان روشن تر زمان گُريز هسته اي ("تحقيق و توسعه"غني شده، تعداد سانتريفيوژها و 
  

  بمب و ناگُزيريها
رچه گردانندگان گ.  غلبه كرده و در ريل پيش از آن در حركت است"برجام"ا بر وقفه .به اين ترتيب مي توان گفت رژيم ج

 وانمود مي كنند كه سياست كُنوني شان واكُنش در برابر سياست آمريكا و اُروپا است، واقعيت اما اين است كه "نظام"
 بخش جدايي ناپذير از - "تضمين امنيتي" يا آنگونه كه در ادبيات حاكميت عنوان مي شود - جنگ افزار هسته اي 

 نشانه هاي موجود و از آن جمله، تاسيسات مخفي كه آقاي گروسي بدان اشاره كرده و ا بوده و. نظامي ج- دكترين سياسي 
  . ا مي پيمايد، بيانگر تغيير آن نيست.مسيري كه خزش پلكاني ج

مذهبي واليت فقيه است؛ سيستمي كه در تضاد  –خاستگاه اين تالش مخرب و فاجعه بار استراتژي بقاي رژيم استبدادي 
خود قرار گرفته، در شكافهاي قومي، فرقه اي، و منطقه اي زيست مي كند، دخالتگري، توسعه طلبي و با جهان پيرامون 

، خميرمايه تنظيمات سياسي و اقتصادي اش را "دشمن"صدور بنيادگرايي و تروريسم كيش سياست خارجي آن است و 
خاير، منابع، ثروت، زندگي حال و سرنوشت  اين بار را به دوش ذ"نظام"همزمان بايد توجه داشت كه . تشكيل مي دهد

  . آينده جامعه اي بايد بگذارد كه مشروعيتي براي آن قائل نيست
چنين رژيمي براي بقا در اكوسيستم ناهمگون و بحراني كه پيرامون خود آفريده، نياز به ابزارهايي براي تحميل خود به آن 

. كل متعارف اين ابزارها و سالح هسته اي قالب غيرمتعارف آن استجنگهاي نيابتي و فرقه اي و تروريسم دولتي ش. دارد
 آن در "جنگ نامتقارن".  اثبات كرد"نظام" به "پسابرجامي"ناكارايي ابزارهاي غيرمتعارف براي جنگهاي بزُرگ را بحران 

دان آورد و دست خالي بر حاكميت آنچه كه در توشه داشت را به مي. پروسه اين رويارويي هيچ دستاوردي در بر نداشت
جاي ماند؛ نه حمله به كشتيها در خليج فارس و نه ترور و دسيسه بمب گذاري در اُروپا، نه راهزني دريايي و نه موشك 

بدتر از آن، آقاي خامنه اي و همدستانش برخالف . پراني به تاسيسات نفتي عربستان موجب سنگين شدن كفه آن نگرديد
وانستند تنگه هرمز را ببندند و اقدام جنگي مستقيم آنها عليه آمريكا، هالكت باالترين مقام نظامي تهديدهاي گزافه شان نت

  . ا، پاسدار سليماني، را كيفر داشت.ج
ست؛ انگيزه اي كه در "مادر همه سالحها"، محرك تازه اي براي به دست آوردن "فشار حداكثري"شرايط جديد در دوران 

براي آنكه جنگ نشود و براي آنكه ": ا پس از هالكت پاسدار سليماني خود را به نمايش گذاشته.بر جاين سخن بي پرده ره
    ".تهديد تمام شود، بايد قوي شد

  
  برآمد

فصل جديدي در بحران هسته اي خود گشوده كه با دوره هاي قبلي آن چه به دليل شرايط جهاني و چه از نظر . ا.ج
پاي لرزان حاكميت روي زمين ناآرام كشور و .  اين زاويه پرخطر تر و خسارت بار تر استموقعيت داخلي متفاوت و از

بهايي كه آقاي خامنه اي . خيزشهاي پياپي، آمادگي بيشتري براي لغزش به سوي نابخردي و سياستهاي جنون آميز دارد
ري خارجي درست هنگامي كه كشور و ميليونها آماده است براي ثبات رژيم اش بپردازد را بايد از دامن زدن او به اين درگي

  . نفر در چنگ ويروس مرگبار كرونا دست و پا مي زنند، دريافت
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  !را برجسته تر کرد بر کارگران و مزدبگيران حقيقت ظلم کرونا
  زينت ميرهاشمي

  
 نيروهاي كار، گذاشته و شيوع ويروس كرونا، بيش از هر رويداد ديگري، تاثير خود را بر وضعيت معاش، سالمت و بهداشت

نيروهاي كار، از كارگران روزمزد، كارگران ساختماني ، معلمان و فرهنگيان، بيش از هر هنگام زير . خواهد گذاشت
  . پيامدهاي اين ويروس با خطر رفتن زير خط فقر مطلق روبرو هستند

 شد تا  واقعي نكردن مزد كارگران و  كه با حكم حكومتي تصويب٩٩تمامي سياستهاي رژيم از سهميه بندي بودجه سال 
سبد معيشت با نرخ تورم و قيمتهاي مواد مايحتاج در بازار نشان دهنده چشم انداز فقر و تنگدستي بيشتر براي نيروهاي 

رژيم با توجه به وضعيت بحراني موقعيتش در منطقه و بن بست در عادي سازي روابط بين المللي به دليل . كار خواهد بود
  .  گذاشتن تعهدهاي برجامي، هزينه اين بحران را بر دوش مزدبگيران و كارگران خواهد گذاشتزير پا

رژيم واليت فقيه در مسير سقوط خود، هزينه گرم نگاه داشتن تنور جنگهاي نيابتي در كشورهاي عراق، يمن، سوريه، 
 اين منظر، رژيم احتياج شديد به ارز دارد بر. لبنان و حفظ هالل شيعي ضربه خورده را بر دوش مردم ايران خواهد گذاشت

  . و براي اين به طور وسيع مشغول البي كردن براي لغو و دورزنهاي تحريمها است
سهميه كالن نهادهاي نظامي همچون سپاه، .  به زيان نيروهاي كار تنظيم شده است٩٩سهميه بندي بودجه براي سال 

هه جنگهاي نيابتي و همزمان هيچ شماري بازنشستگان، نيروهاي كار، بسيج و نهادهاي تربيت كننده تروريست براي جب
  . نشان مي دهد كه زندگي اكثريت شهروندان براي حكومت فاقد ارزش است...آموزش و بهداشت و 

پايان سال با پايان جلسه شوراي عالي كار و بدون هيچ تصميمي براي افزايش حقوق پايه كارگران و مزدبگيران، گوشه اي 
ميزاني . هيچ شماري وضعيت بحراني معيشت نيروهاي كار به ويژه در مبارزه با ويروس كرونا براي زنده ماندن شان استاز 

 درصد است كه نه تنها در زندگي واقعي هيچ به شمار مي آيد بلكه ١٥كه حكومت براي افزايش حقوق پايه در نظر گرفته 
 درصد را نه تنها افزايش نمي توان گفت بلكه در ١٥ز باال مي رود، اين با توجه به باال رفتن قيمتها و تورمي كه هر رو

بر اساس خبرهاي پخش شده، عدم توافق در آخرين جلسه شوراي عالي كار، عدم توافق بر . واقعيت كاهش مزد خواهد بود
 ميليون ٢رگران روي  درصد هستند و نماينده گزينشي كا١٥دولت و كارفرمايان روي رقم افزايش . سر درصد افزايش است

  .  هزار تومان بوده است٨٠٠و 
پيشنهاد كميته دستمزد، براي . رقم پيشنهادي به اصطالح نماينده  كارگران با ارزيابي كميته دستمزد اختالف فاحش دارد

صد  در ٥٠بر اساس داده هاي آماري نرخ تورم پيش رو حداقل .  هراز تومان است٩٤٠ ميليون و ٤سبد معيشت كارگران 
  . خواهد بود

عدم تمديد قراردادهاي كاري موقت و بي بهره بودن كارگران قراردادي و كارگران با قراردادهاي كوتاه مدت از جمله 
  . تاثيرات ويروس كرونا خواهد بود كه عملكردهاي ضد كارگري رژيم آن را تشديد خواهد كرد

 اسفند از ٢٩گويي با روزنامه حكومتي ايلنا در روز پنجشنبه مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان اصفهان، در گقت
وي تاكيد كرد كه بيمه بيكاري به .  هزار كارگر در اين استان به دليل شيوع كرونا خبر داد٤٠تمديد نشدن قرارداد حدود 

  . تعلق نخواهد گرفت» راهكار خاصي«كساني كه با سابقه كمتر از يك سال بيكار هستند 
 درصد مردم سيستان و بلوچستان به ويروس كرونا خبر ٨٠يندگان سيستان و بلوچستان از مبتال شدن عضو مجمع نما

اين . دانسته است»  درصد مردم اين منطقه زير خط فقر امنيت غذايي٨٠بودن «وي علت اين ميزان مبتال را . داده است
ر هستند حتي براي تهيه يك قرص نان، روزانه فعاليت اغلب مردم اين منطقه كارگر بوده و ناچا««: كارگزار رژيم مي افزايد

  ».كنند؛ بنابراين به دليل حضور مستمر در بازار، در معرض خطر ابتال به كرونا قرار دارند
فقدان آب و امكانات بهداشتي، مردم اين استان و شهرهاي مرزي كه از جمله فراموش شدگاني هستند كه با ويروس كرونا 

  .از بين خواهند رفت
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. حاشيه نشينان، كودكان كار، زباله گردها و بي خانمانها عالوه بر ظلم رژيم بيشتر از همه قرباني ويروس كرونا خواهند بود
از ماسك و حفاظتهاي بهداشتي كه بگذريم، خانه اي براي قرنطينه شدن و آب و صابوني براي شستوي دستهاي خود 

  . ندارند
 هزار نفر از ساكنان ٤٥٠شيوع كرونا ، جان دستكم «:وراي شهر اصفهان، گفترئيس كميسيون اجتماعي و ميط زيست ش

معاون توسعه مديريت و منابع انساني وارت راه و » .كند اي و كم برخوردار استان اصفهان را تهديد ميمناطق حاشيه
  )  اسفند٨١ي ايرنا خبرگزاري حكومت. (شهرسازي گفته است؛ نيم ميليون نفر در استان أصفهان حاشيه نشين هستند

در حالي كه قيام خونين آبان تبلور شورش و قيام عليه تحميل فقر و تنگدستي به مردم بود، حسن روحاني رئيس جمهور 
روحاني با افتخار كردن به تحميل فقر و تنگدستي به .  را سال افتخار حكومت و رياستش بر قدرت ناميد٩٨ارتجاع، سال 

 نفر از مردم فقط در يك هفته و زنداني كردن هزاران ١٥٠٠، بيكاران و فرودستان و كشتن مردم و سركوب قيام گرسنگان
  . نفر از مردم به دليل شورش عليه فقر، مدال وقاحت و بي شرمي را بر سنيه خود كوبيد

  
***  

  
  بی کفايتی رژيم جان مردم را يکی پس از ديگری می گيرد

  كامران عالمي نژاد
  

ي جمهوري اسالمي رژيم ارتجاعي ـ مذهب
يكبار ديگر در بحراني عظيم و مرگبار 

. مردم كشور را به كام مرگ كشانده است
كرونا "اولين گزارش رژيم مبني بر وجود 

 ٣٠ در مورخه "١٩كوويد " يا "ويروس
طي اين . بهمن، بعد از مرگ دو نفر بود

آزمايش ": خبر، وزارت بهداشت اعالم كرد
روس كرونا در دو مورد مشكوك ابتال به وي

   ".شهر قم مثبت گزارش شده است
نكته قابل تامل اما آنجاست، كه مرگ اين 

به اعتقاد پزشكان .  رخ داد، يكباره اتفاق نيافتاده است"كرونا ويروس"دو شخص كه به گفته وزارت بهداشت بر اثر ابتال به 
با توجه به انتشار خبرهايي در اين . ي اين بيماري است روز، دوره كُمون و يا نهفتگ٢٤ تا ٢و محققان بيولوژيك، زماني بين 

 و ادامه پروازهاي شركت هواپيمايي "ووهان" در كشور چين و بخصوص شهر "كرونا ويروس"مدت، مبني بر گسترش 
به اين كشور و رفت و آمد مسافران، مي توان اين پندار را داشت كه )  پرواز٥٥: طي سه هفته ممنوعيت ("ماهان"

 بخشهاي مربوطه بيمارستان به روشني از ورود اين ويروس خطرناك به كشور آگاه و مراتب را به وزارت بهداشت مسووالن
  . و درمان گزارش كرده باشند

به روشني پيداست كه پشت پرده پنهانكاري و دروغ پردازيهاي رژيم جنايتكار ولي فقيه در گزارشات متعدد مبني بر عدم 
، حيله اي به جز كشاندن مزدوران حكومتي و افرادي كه بنا به موقعيت شغلي شان در روز سه  در كشور"١٩كوويد "وجود 
عالوه بر آن رژيم، حيله ديگري هم در سر داشته و آن پر شور .  بهمن زير فشار قرار گرفته بودند، نبوده است٢٢شنبه 

  .  اسفند بوده است٢جلوه دادن انتخابات نمايشي مجلس شورا در روز جمعه 
شكست فضاحت بار رژيم در هر دو نمايش با توجه به سعي و توان تبليغاتي و مخفي نگاه داشتن شيوع بيماري، بدون ذره 

  .اي مسووليت پذيري در قبال مردم، در نهايت چهره كريه جمهوري اسالمي را براي همگان به نمايش گذاشت
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مي ) يك روز قبل از سيرك اقتدار رژيم( بهمن ماه ٢١سعيد نمكي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، در مورخه 
ايم و اگر اين وضعيت تا دو هفته ديگر اي از ويروس كروناي جديد در كشور نداشته تاكنون هيچ مورد اثبات شده ": گويد

   ". ايمتداوم يابد، فاز اول كرونا را بدون ابتال مديريت كرده
 همانند سيل، "كرونا ويروس"پوشاني حقيقت از مردم است، چون سونامي  در ال"مديريت"بي شك، منظور وزير بهداشت، 

براي مقابله و . زلزله و هجوم ملخها با دروغ پردازي و گزافه گويي در راديو و تلويزيون از گرفتن قرباني دست نمي شويد
اهكارهاي تدوين شده، بودجه جلوگيري از اپيدمي شدن بيماري و از دست رفتن جان هموطنان در كشور، نياز به تدابير و ر

اي مكفي، سازماندهي و تجهيزات و تمهيدات الزم و از همه مهمتر، افرادي كاردان، صالح و درستكار كه در جهت منافع 
  . مردم و كشور گام بر مي دارند، است

 از گوشه اي وضعيت كنوني كشور به حدي بحراني است كه صداي همپاالنيهاي حكومتيها هم در آمده است و هر روز
زاده در حساب شخصي خود در توييتر با انتقاد از قرنطينه يك نماينده مجلس به نام عبدالكريم حسين . خبري مي آيد

رشت گواه ناكارآمديهاي  تلنبار شدن اجساد در قم و درماندگي مردم ": نكردن شهرها به هنگام شيوع بيماري كرونا نوشت
   ".كرونا ست  و هشدار به موقع رسانيصورت گرفته در اين اطالع 

سردرگمي مسووالن رژيم آنجايي به اوج مي رسد كه با دستگيري افراد و ايجاد رعب و وحشت سعي در جلوگيري از انتشار 
خبرهايي از قبيل تعداد جانباختگان، نحوه درمان و امكانات درماني در بيمارستانها، رفتار با جنازه جانباختگان و در انتها، 

  .شهاي مضحك مقابله تيمهاي تشكيل شده با اين ويروس در اماكن عمومي مي كندرو
 و القاي اين تصوير "كرونا ويروس"ترفند ديگر حكومت انتشار خبر و ارسال فيلمهاي متعدد از ابتالي مقامهاي حكومت به 

از آنكه مردم هوشيارتر از اين غافل . در ذهن جامعه بود كه صاحب منصبان حكومتي هم از اين بال به دور نبوده اند
  .بيخردان هستند و به خوبي شگردهاي اين جنايتكاران را مي شناسند

قرارگاه بهداشتي و "رژيم بعد از تشكيل ستادهاي گوناگون و ناكارآمد، در آخرين اقدام با ايجاد . اين اما همه ماجرا نيست
كومت به مردم برآمد؛ حربه اي براي ورود سپاه پاسداران  سعي در كنترل اوضاع و نشان دادن كمك و همياري ح"درماني

رژيم به خوبي قيامهاي چند ماه .  در آن رو به فُزوني گذاشته است"كرونا ويروس"به معركه و شهرهايي كه مبتاليان به 
در مقابل قبل را به خاطر دارد لذا با اين اقدام نه تنها قصدي براي كمك به هموطنان ندارد، بلكه در صدد است كه 

الزم به ذكر است كه سپاه پاسداران و ايادي . اعتراضات احتمالي مردم به دليل نارضايتي در روزهاي آتي، خود را آماده كند
اين ستاد همان كساني هستند كه در اعتراضات ماه هاي قبل به روي مردم آتش گشودند و هزاران نفر از فرزندان اين آب 

  . و خاك را به خون غلطاندند
رژيم جمهوري اسالمي با پنهانكاري و مخفي كردن آمار درست در مورد همه گيري و تعداد جان باختگان بر اثر ابتال به 

اين عمل جنايتكارانه دقيقا با سرشت و . ، باعث و باني جدي نگرفتن آن از سوي دسته اي از مردم است"كرونا ويروس"
است كه با پنهان نگاه داشتن و نفي موضوع، سعي در انكار عمل انجام گوهره اين رژيم گره خورده و بيش از چهار دهه 

از يك طرف همه گير شدن و رشد تصاعدي . در اين مورد اخير اما قضيه به صورت ديگري جلوه كرده است. گرفته مي شود
جي عظيم از حركت مبتاليان و از طرف ديگر ناكارآمدي دولت و ارگانهاي مربوطه در كنترل آن، باعث به وجود آمدن مو

مبتاليان به اين ويروس در تمامي نقاط كشور گشته است؛ يك سونامي از بيماراني كه هم خودشان و هم افرادي كه با آنان 
  . در ارتباط قرار گرفته اند را درگير و مريض مي كند

منافع ضد مردمي، جنايتي سكوت درباره ورود اين ويروس خطرناك به كشور و نفع بري سياسي و اقتصادي از آن در جهت 
است عليه بشريت كه رژيم جمهوري اسالمي و در راس آن علي خامنه اي به عنوان رهبر و همه كاره آن، بايد در دادگاهي 

  .بين المللي در برابر مردم ايران جوابگو باشد
 نفر در ايران به ٥٠ت در هر ساع": پور، سخنگوي وزارت بهداشت، در صفحه شخصي خود در توييتر نوشتكيانوش جهان 

  ".دهد دقيقه يك نفر جان خود را از دست مي ١٠ مبتال و هر ١٩كوويد 
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 نفر به جمع مبتاليان به ١٢٠٠ نفر به تعداد جانباختگان و ١٤٤بنا به توييت سخنگوي وزارت بهداشت، در هر شبانه روز 
مبتاليان تعدادشان بيشتر شوند اين ارقام با اين در حاليست كه هر چه . اين ويروس كشنده در كشور اضافه مي گردند

  .جهشهاي تصاعدي باال خواهد رفت
مدير سازمان بهداشت جهاني . با اين همه، اين آمارها هيچ همخواني با نظرات محققان و پزشكان در سطح بين المللي ندارد

  .د را از دست مي دهند جان خو١٩ درصد از مبتاليان به كوويد ٤/٣به تازگي گفت كه در سطح جهاني، حدود 
با در نظر گرفتن پيشينه رژيم در دروغگويي و كتمان حقيقت مي توان به اين نتيجه رسيد كه رژيم در اعالم آمار تعداد 

 حقيقت را اعالم نمي كند و به طور حتم رقم واقعي بسيار باالتر از آمار "كرونا ويروس"مبتاليان و همچنين جانباختگان 
  .رژيم است

 شهر ٢٠٠ در "ويروس كرونا"آخرين گزارش دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، تعداد جانباختگان بر اثر ابتال به بنا به 
 صفحه اي براي "كرونا ويروس"دانشگاه جان هاپكينز در آمريكا بعد از پاندمي شدن .  نفر است٨٢٠٠كشور حداقل 

الزم به ذكر است كه در ايران، به دليل اجازه . ان قرار داده استمالحظه آمار تعداد مبتاليان و جانباختگان در اختيار همگ
فعاليت نداشتن خبرگزاريهاي بين المللي، آمار ذكر شده در اين صفحه آماريست كه حكومت ايران در رسانه هاي خودي 

  .اعالم مي كند
  :  بود اسفند از اين قرار٢٩/  مارس١٨آمار سايت مزبور از ميزان شيوع و مرگ مبتاليان در 

  درصد كُل كشته ها ٥/٨ جانباخته، ٤٠٣٢ مبتال و ٤٧٠٢١ايتاليا با تعداد 
  درصد كُل كشته ها ٥/٥ جانباخته، ١٣٧٥ مبتال و ٢٥٣٧٤اسپانيا با تعداد 
  درصد كُل كشته ها ٦/٣ جانباخته، ٤٥٠ مبتال و ١٢٤٨٣فرانسه با تعداد 

  رصد كُل كشته ها د٢/١ جانباخته، ١٠٢ مبتال و ٨٧٩٩كره جنوبي با تعداد 
  درصد كُل كشته ها ٠٣٥/٠ جانباخته، ٧٢ مبتال و ٢٠٧٠٥آلمان با تعداد 
  درصد كُل كشته ها ٥/٧ جانباخته، ١٥٥٦ مبتال و ٢٠٦١٠ايران با تعداد 

با توجه به صحبتهاي اساتيد دانشگاهها و افراد خودي حكومت، مبني بر جانباختن تعداد بسيار زياد هموطنان در شهرهاي 
  .شور، مي توان به درستي و دقيق بودن آمار داده شده توسط سازمان مجاهدين خلق ايران صحه گذاشتك

 نفر اعالم كرده ٨٢٠٠ در ايران را حداقل "كرونا ويروس"سازمان مجاهدين خلق ايران تعداد جانباختگان بر اثر ابتال به 
 درصد كشته از ٥/٧ماري با ميزان اعالم شده خود رژيم يعني اگر تعداد جانباختگان را نسبت به تعداد مبتاليان به بي. است

كُل در نظر بگيريم و بجاي تعداد روتوش شده جانباختگان كه رژيم اعالم كرده، آمار داده شده توسط سازمان مجاهدين 
  . مبتال در كشور خواهيم رسيد١٠٩٠٠٠خلق را جايگزين كنيم به رقم دهشت انگيز 

رژيم اما با سپر قرار . ردن اين ويروس در كشور، دخالت كشورهاي غربي امري فوري و الزم استبراي مبارزه و ريشه كن ك
دادن مردم، رجزخواني و منحرف كردن افكار عمومي و بين المللي قصد برگشت به دوران قبل و سرازير كردن پولهاي 

  .مجوار را در سر مي پروراندفروش نفت به حسابهاي شخصي و ارسال به گروههاي تروريستي خود در كشورهاي ه
تنها افقي كه با باقي ماندن اين رژيم به وضوح مي توان مشاهده كرد، سياهي، نكبت و غرق شدن بيش از پيش مردم در 

مردم اعم از كارگران، فرهنگيان، كارمندان، دانشجويان دو راه پيش رو دارند يا بايد منتظر مرگ . درد و رنج خودشان است
 "ويروس كرونا"لزله، سيل، تصادفات جاده اي، سقوط هواپيما، خارج شدن قطار از ريل و در مورد اخير تدريجي توسط ز

  .باشند و يا اينكه براي زندگي بهتري كه شايسته آنان است، همه با هم تصميمي قطعي و درست در باره آينده شان بگيرند
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  پيام نوروزی سخنگوی سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
  

 زيهموطنان عز
 راني خلق ايي فدايكهاي در سازمان چرمي نوروز را از جانب خود و  رفقاي باستاندي، جشن جنبش بهار و ع١٣٩٩ سال آغاز

 .مي گويبه شما شادباش م
 كي ي مرده سواراني كرونا و قربانروسي و ولي با خانواده جانباختگان سي همدردني ترمانهي صمدياز سال جد آغدر

 كه در يفقدان زنان و مردان.  دارمي در آبان ماه را ابراز مني خونامي قدي شه١٥٠٠ از شي در كرمان و با خانواده بستيترور
 ي متي را تسلستندي شان ني اكنون در كنار ما و خانواده هاهي فقتي والمي رژيراني و ضد اي ضد مردمياستهاي سجهينت

 .ميگو
 گوناگون برگزار طي را در شراي جشن ملني و با شكوه ترني ترباي زن،ي كهن ترني نوروز، ادي كه عيينهاي مردم سرزمخيتار

 ،ي به بهار آزاددني و رس،يه ظلمت و تباي نابودي و مبارزه براي دهد كه مردم با همبستگي مي كنند، گواهيكرده و م
 زنده نگهداشتن جشن ي براي اسالمي جمهورمي رژني و ننگاهي ساتي دوران حر دراني مردم اكاريپ. همواره تالش كرده اند

 . بخش ما استيي درخشان از مبارزه رهاينوروز، برگ
 ني تحقق اي و برامي كني آغاز ميزاد بهار آدني و فرا رسي استبداد مذهبني بساط ننگي نابودي را با آرزودي سال جدما

  .مي دهي است، به مبارزه ادامه مراني مردم ايخي تارازيآرزو كه ن
  

 زي عزهناني مهم
 مداوم، هجوم كم سابقه ملخها، ي لرزه هاني زمرانگر،ي ويلهايس.  داشتندي سخت و دشوارطي سال گذشته شما شرادر
 كرنا و روسي رنج آور ويري آن و سرانجام  همه گناني تن از سرنش١٧٦ و جانباختن ي مسافربريماي موشك به هواپكيشل

 . خطرناكروسي ونيجانباختن هزاران تن از زنان و مردان كشور ما از ا
 بهمن و گرم ٢٢ شي رونق دادن به نماي خبر داشت، براراني به اروسي وني بهمن از ورود ا١٠ نظام كه قبل از هي فقيول

 اش ي به وجود آن، ابتدا پوشش خبري متوسل شد و پس از اعتراف اجبارينتخابات، به پنهانكار اينشان دادن شعبده باز
 جادي اقدام تبهكارانه با عنوان اكي در شي و سرانجام چند روز پست دانتي اهميرا به دشمن نسبت داد، سپس آن را ب

 بزرگ او و تي هرگز جناالنهي شگرد رذني اما ا. فرمان صادر كردي استقرار حكومت نظامي برا»ي و درمانيقرارگاه بهداشت«
  .كرد نخواهد ي شدن قم شدند را الپوشاننهي كه مانع قرنطران،ي مردم اهيسپاه منفور پاسداران عل

 راني ادهي ستمدمردم
 يساي كسبه و اصناف و فعاالن سان،ي بر زنان، جوانان، كارگران، معلمان، پرستاران، دانشجوتي سال گذشته فشار حاكمدر

 فرودستان به اشكال مختلف مبارزه، ژهي  اقشار مختلف و به وم،ي رژيهايدادگريدر واكنش به ب.  كردداي پشي افزاياجتماع
 . ماه بودي در آذر و دي توده ازشيام آبان ماه و خي آن قني كردند كه برجسته ترامي و قزشيخ
 ياهچالهاي حق و عدالت در سيان به خاطر مبارزه برا از شهروندياري كه بسمي كني آغاز ميطي را در شرادي سال جدما

 خانواده آنان و ياري كنم به ي از شما خواهش م،ياسي ساني زندانيداري از پاشيبا ستا.  هستندري اسي خامنه اتيوال
ن ابتكار  و با در دست گرفتي محلي شوراهاجادي اقياز طر. دي بشتابدندي به شهادت رسي كه در راه آزاديانيرانيخانواده ا

 .دي رسانياري كرنا هستند روسي مبارزه با وري كه درگيعمل، به مردم
 از چنگال استبداد ني زمراني ا١٣٩٩ كنم كه در سال ي آرزو مدي در آغاز سال جدده،ي رنجدهناني با شما هم مهمراه
 .   مردم رها شودي به دست توانا،ي خامنه اتي و واليمذهب

  . كنمي آرزو مي صلح و آزاد،ي سالمتتانيبرا
  مهدي سامع 

  ١٣٩٨ اسفند ٢٩پنجشنبه 
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  )٩٨اسفند (چالشهاي معلمان 
  

   هزار معلم كم دارد١٧مدارس اصفهان 
غالمحسن سخايي، معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي 

: انساني اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان، گفت
.  هزار كسري نيروي انساني داشتيم١٢سال گذشته حدود "

با تالش زيادي كه انجام شد توانستيم از طريق تعداد زيادي 
خريد خدمات، به كارگيري حدود چهار هزار بازنشسته و 

نزديك به دو سه هزار نفر حق التدريس و همچنين از طريق 
سر كالس فرستادن معاونان و ديگر نيروهاي موجود در 

  ".مدارس، اين كسري را تامين كنيم
 هزار نفر ١٧ مساله كمبود معلم در مدارس اصفهان، اين كمبود را براي سال تحصيلي آينده به حل نشدن": وي افزود

  ".افزايش خواهد داد
بحران كمبود معلم شامل استانهاي اصفهان، سيستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان، شهر تهران و ": سخايي ادامه داد

  ".اريمما به شدت كمبود نيرو د. شهرستانهاي تهران مي شود
يكي از پيشنهادات اين است كه خريد خدمت را ": وي درباره راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكل كمبود معلم گفت

افزايش دهيم، اما روش جذب شان را هم مقداري خودمان ساماندهي كنيم كه بتوانيم بهترين نيروها را از طريق خريد 
جازه دهد كه نيروي حق التدريسي آزاد به كار گيريم كه هنوز اصال خدمات آموزشي جذب كنيم، يا اين كه مجلس به ما ا

سخايي سهميه استخدامي اصفهان را بسيار ناچيز و كمتر از هزار نفر برشمرد و  ".صحبتي درباره اين موضوع نشده است
نفر ورودي كه ورود  ٧٣٠ هزار خروجي داريم و نزديك به هزار و ٥با توجه آمار بازنشستگان هر سال، امسال حدود ": گفت

  ".و خروجها با هم نمي خواند و مشكالتي به دنبال دارد
  

   درصدي حقوق و برابري افزايش دستمزد با نرخ تورم٥٠كمپين معلمان براي افزايش 
  . درصدي حقوق در سال بعد شدند٥٠جمعي از معلمان سراسر كشور با راه اندازي كمپيني خواستار افزايش 

 درصد ٥٠درصد است و پيش بيني تورم براي سال بعد باالي ٤٠، از آنجا كه نرخ تورم رسمي حدود  اين معلمانبه گفته
  . درصد افزايش يابد٥٠است، براساس نص صريح قانون، حقوق كارمندان بايد حداقل 

 گويند بايد  دانند و مي نمايندگان مجلس ميترميم نرخ افزايش حقوق كارمندان در سال بعد را برعهدهمعلمان وظيفه 
  . درصد تبديل كنند؛ در غير اين صورت، عقب ماندگي معيشتي تشديد خواهد شد٥٠درصد را به ١٥
  

  تعطيلي سه روزه مدارس كل كشور زير فشار 
وزير بهداشت از تعطيلي سه روزه مدارس در سراسر كشور به منظور 

  .پيشگيري از شيوع كرونا خبر داد
 اسفند درباره نتايج پنجمين ٩معه سعيد نمكي، وزير بهداشت، روز ج

تمام مدارس سراسر كشور تا ": جلسه ستاد مبارزه با كرونا اظهار كرد
  ". اسفند ماه تعطيل خواهند بود١٢روز دوشنبه 

ديشب تا ديروقت درگير فشار استانداران و مديران آموزش و : وي افزود
ايي كه آلودگي كرونا در آنها اعالم نشده، دوره تعطيلي سه روزه پرورش كشور بوديم، چون پيش از اين قرار بود تا در استانه

مدارس را نداشته باشيم، اما در جلسه ستاد مستنداتي ارايه شد، با توجه به اينكه ممكن است در دو روز آينده تعداد 
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تصميم تبعيت كنند و  استان درگير شوند، قرار شد مدارس سراسر كشور از اين ٢١استانهاي مبتال افزايش يابد و بيش از 
  ".فعال در دوره سه روزه تا روز دوشنبه تعطيل شوند

  ".دهد پيك اصلي بيماري در هفته آينده استبررسيهاي انجام شده نشان مي ": نمكي مدعي شد
  

  حذف رتبه بندي به بهانه افزايش فوق العاده شغل: كاله شرعي بر سر معلمان
: ولت رتبه بندي معلمان را قرباني افزايش فوق العاده شغل كرده است، گفتيك نماينده مجلس با انتقاد از اينكه د

كنند و در قانون برنامه ششم توسعه هم فرهنگيان و مجلس چند سالي است اجراي رتبه بندي فرهنگيان را دنبال مي"
ايش حقوق معلمان و فرهنگيان اي را براي افزبيني شده، اما متاسفانه دولت اليحه را به مجلس ارايه نكرد و برنامه پيش 

  ".اجرا كرد و نام آن را رتبه بندي گذاشت
دولت اخيرا فوق العاده شغل ": جبار كوچكي نژاد، عضو كميسيون آموزش مجلس و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي، افزود

در واقع رتبه .  است درصد افزايش داده و آن را براي معلمان هم پيش بيني و جايگزين رتبه بندي كرده٥٠كاركنان را 
بندي را جدا كنيم و همان فوق العاده در كميسيون تلفيق هم موفق نشديم رتبه . بندي معلمان از سيستم كشور حذف شد

  ".شغلي كه براي همه كاركنان در نظر گرفته شد براي فرهنگيان لحاظ شد و در عمل رتبه بندي اجرا نشد
هاي ديگر اخباري در دو سال اخير همه ما و شما پيوسته از صداوسيما و رسانه در يكي ": يك معلم در اين باره مي گويد

عالم و آدم از آن با خبر شدند و همگي ما را به خاطر برقراري اين بند هنگفت در . بندي فرهنگيان شنيديمپيوند با رتبه 
بازي تمام رتبه  بدانيد و آگاه باشيد كه با شعبده اما.  مان تهنيتها گفتند و انتظارها روا داشتند و توقعات حواله كردنداحكام

تبليغات . يعني آن همه سر و صدا و هياهو و تبليغات كر كننده دود شده و به هوا رفته! بنديها در احكام جديد حذف شده
آنچه عرض كردم ها و خود را خير و دوستدار معلم نشان دادن البته كاركرد خود را براي عزيزان داشته، دوستان و مصاحبه 

  ".دود شده و هوا رفته، مبلغ ناچيز رتبه بندي فرهنگيان بوده
  

  ليست مزاياي حذف شده فرهنگيان در دولتهاي مختلف 
   حذف استفاده از حق مرخصي تمام وقت و نيمه وقت در هنگام تحصيل-
   درصد افزايش سنواتي ساالنه٥ حذف -
   حذف رتبه تشويقي در ارزشيابي ساالنه-
  ف رتبه تشويقي فرهنگيان بسيجي حذ-
 حذف ده درصد تشويقي در ارزشيابي ساالنه -
  )برجستگي(
  درصد تشويقي ارزشيابي٢٠ حذف -
  )برجستگي( حذف پاداش و كمك هزينه ازدواج ساالنه -
   حذف تعجيل در گروه ضمن خدمت فرهنگيان-
   ساعت در ضمن خدمت فرهنگيان١٧٦ حذف پاداش -
  ي مدير و معاونان حذف اضافه كار ساعت-
   حذف اضافه كاري نوبت دوم عوامل اداري مدرسه در سه ماهه تابستان-
   هاي آموزش حذف بخش عمده سرانه-
   حذف يارانه و بن كاال-
   حذف حق مسكن-
   سال٢٠ حذف پرداخت اضافه كار و تقليل ساعت كار معلمان باالي -
   حذف اضافه كار نوبت دوم سرايداران-
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  الزحمه اردوها حق  حذف پرداخت-
  هاي كمي و اعداد حذف نمره -
   حذف كالسهاي ضمن خدمت حضوري-
   حذف بازنشستگي زودتر از موعد-
   حذف شير مدارس-
   حذف هزينه يكبار جابجايي موسوم به هزينه سفر-
  

  نه معلم و نه كارگر: معلمان آزاد
ست؛ هم كارمندان و معلمان مشمول قانون مديريت روزهاي پايان سال، روزهاي بحث در رابطه با حقوق و دستمزد ا

خدمات كشوري و هم كارگران مشمول قانون كار و تامين اجتماعي در روزهاي پايان سال دل نگران ميزان افزايش حقوق 
معلمان آزاد در .  گنجند هايي هستند كه در هيچكدام از اين دو طيف نميسال بعد خود هستند، اما در اين ميان گروه

 كنند، جزو همين گروه خش خصوصي آموزش و معلمان خريد خدمتي كه براي شركتهاي خريد خدمات آموزشي كار ميب
  . شونداز مزدبگيران محسوب مي

معموال دستمزد ": گويندشود، مي اين معلمان كه دستمزد آنها ساعتي و براساس حقوق ساعتي وزارت كار حساب مي 
  ". مان اعتراض داريمري نيز كمتر است و ما بابت بي توجهي به معيشتماهانه ما از حداقل حقوق كارگ

 مزد يكسان در آموزش و پرورش انتقاد دارند و مي گويند بيمه آنها نيز بر -معلمان آزاد از اجراي نشدن قانون كار يكسان 
  .شودمي  شود و گاهي در يك ماه، براي ده روز نيز حق بيمه واريز نحسب ساعات تدريس پرداخت مي

به دليل واريز نشدن بيمه كاملِ ماهانه، ": گويددر اين رابطه يكي از معلمان كه مدرك كارشناسي ارشد رياضيات دارد، مي 
مان به سن بازنشستگي ممكن است سن .  توانيم بازنشست شويمما معلمان آزاد، گاهي با چهل سال كار و تدريس هم نمي

  ".سال نرسدبرسد، اما سابقه كارمان به سي 
 آموزان كشور در مدارس درصد دانش١٥آمار دقيق معلمان آزاد و غيررسمي كشور مشخص نيست، اما از آنجا كه حدود 

 توان برداشت كرد كه شايد به اندازه ده درصد تعداد معلمان رسمي، معلم غيررسمي وجود  خوانند، ميخصوصي درس مي
  .داشته باشد

  
  ! ميليون توماني ندارد ١,٥هيچ معلمي افزايش حقوق 

 اسفند اعالم كرد با اعمال ١٤ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش، روز چهارشنبه علي اللهيار تركمن، معاون برنامه
 تا دو ميليون تومان به حقوق ١,٥طور متوسط بندي و امتيازات قانون مديريت خدمات كشوري در مجموع به رتبه 

 اما اين موضوع اعتراض بسياري از معلمان را فرهنگيان اضافه شده،
  .رقم زده است

 سال سابقه كار از استان ٢١در اين رابطه، پيروز نامي، معلمي با 
بندي شامل حال نيروهاي آموزشي يعني رتبه ": خوزستان، گفت

هاي يك تا پنج به آنها تعلق گرفت كه بنده معلمان شد و رتبه 
 هزار تومان به ٧٢٠ميزان تم و به  را گرف٥باالترين رتبه يعني 

  "!حقوقم اضافه شد
اي لحاظ كرده نام حق شغل حرفه  گفته اين معلم، براي جبران كمبود حقوق معلمان در حكم حقوقي آنها بندي به به

  عمل رتبه اي نداريم، با اين كار دردر قانون مديريت، حق شغل حرفه"گويند اكنون آن را حذف كردند و ميبودند كه هم 
  .بندي حذف شد
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: ، گفت" هزار تومان به حقوق بنده اضافه شد٥٨٠بندي با اجراي رتبه " سال با اظهار اينكه ٢٠معلم ديگري با سابقه باالي 
شد كه  هزار تومان ديگر به حقوق بنده اضافه مي ٧٠٠بندي بايد با اعمال امتيازات قانون مديريت بدون احتساب رتبه "

التفاوت  هزار تومان كسر كردند و مابه ٧٠٠ بندي را از  هزار تومان رتبه٥٨٠جام نشد و اينگونه حساب كردند كه اين كار ان
  ".عنوان بخشي از افزايش امتيازات قانون مديريت لحاظ كردندبندي را هم به آن را براي بنده محاسبه كردند، يعني رتبه

 يا ١,٥اي هزار تومان است و هيچ كادر مدرسه ١٠٠ميليون و قوق معلمان يك شده به حگفته او در نهايت، سقف اضافهبه 
 ٣٠٠ گويد دريافت نكرده، حتي اگر بخواهيم ميانگين را محاسبه كنيم، براي معلمان دو ميليون توماني كه معاون وزير مي

  .شود هزار تومان مي ٤٠٠يا 
  

  ايش حقوقكمپين ده هزار نفري معلمان در اعتراض به مصوبه افز
 درصدي حقوق را ٥٠معلمان با ايجاد كمپيني در فضاي مجازي از وزير آموزش و پرورش خواستند كه اجراي افزايش 

  .اصالح كند
درصدي ٥٠ با موضوع افزايش ٦٩٦٤٨٨، بخشنامه شماره ٩٨ بهمن ماه ٣٠در مورخه : در متن اين كمپين آمده است

مديريت خدمات كشوري براي اجرا به ادارات آموزش و پرورش ابالغ شده حقوق كاركنان دولت براساس فصل دهم قانون 
.  تك تومان افزايش به باال است٢٠٠متاسفانه برخي از احكام صادره از . است و متعاقب آن، احكام جديد صادر شده است

حاليكه در ساير ادارات تا آيا اين حق يك فرهنگي دلسوز است كه پس از سالها تالش، اين ارقام بسيار ناچيز اضافه شود در
  " ميليون تومان و حتي بيشتر اضافه شده است؟٢

بندي به اعمال رتبه . بندي شده استاي و رتبه اين مصوبه باعث حذف حق شغل حرفه ": در ادامه اين كمپين آمده است
د تحول بنيادين است و دليل ماهيت متفاوت شغل معلمي و ايجاد انگيزه در نيروي آموزشي و در راستاي مطالبات سن

  ".اجراي آن ربطي به مصوبه اخير ندارد
اين كمپين را ده هزار معلم از . اندآنها در پايان خواستار اصالح نگارش مصوبه اخير و صدور احكام جديد براي معلمان شده 

  .اندسراسر كشور امضا كرده 
  

   التدريس براي دريافت حقوق كامل اسفند درخواست معلمان حق
   گويند دولت بايد حقوق آنها را به صورت كامل پرداخت كند؛ همچنين التدريس ميعلمان حقم

 گويند، حاال كه مدارس نزديك به دو اين معلمان مي
هفته است كه تعطيل شده و قرار است الاقل تا عيد 

نوروز تعطيل بماند، بايد دستمزد ما را كامل پرداخت 
 اين بحران كرونا به خواسته ما اين است كه در. كنند

فكر معيشت ما باشند و دستمزد اسفند ماه را كامل 
  .بپردازند

التدريس به اندازه ساعات تدريس خود و معلمان حق 
گيرند، حقوق آنها بر مبناي به شيوه ساعتي حقوق مي 

به همين . ريس داردشود و بستگي مستقيم به ساعات حضور در مدرسه و تددستمزد ساعتي شوراي عالي كار تعيين مي 
 گويند حاال كه به خاطر كرونا همه مدارس تعطيل شده، بايد به ما نيز مانند معلمان رسمي كه در دليل اين معلمان مي

  . گيرند، حقوق كامل بدهندنشينند ولي حقوق كامل ميخانه مي 
پولي در شب عيد  و هم نگران بي در شرايط حاضر هم بابت شيوع كرونا نگران هستيم": يكي از اين معلمان مي گويد

  ".نگرانيم كه نكند عدم حضور در كالس را بهانه كنند و به ما شب عيد دستمزد ندهند. هستيم
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التدريسيها ما حق ": كند، مي گويدالتدريسي در مدارس استان قزوين كار مي يك معلم ديگر كه سالهاست به صورت حق 
 حداقل االن در اين بحران كرونا، براي يكبار هم كه شده حق بيمه. رسيمي نمي  سال هم كار كنيم به بازنشستگ٤٠اگر 

الاقل اين ماه را به اندازه حداقل . هاي ما را كامل به حساب تامين اجتماعي واريز كنند و دستمزد ما را كامل بپردازند
  ".دستمزد وزارت كار به ما حقوق بدهد

  
  مرخصي دو تن از معلمان زنداني 

 اسفند به مرخصي ٢٧عيل عبدي، معلم زنداني، روز سه شنبه اسما
اسماعيل عبدي دبيركل كانون صنفي معلمان است كه از . آمد

  . سال زندان شده است٥سوي دادگاه انقالب اسالمي محكوم به 
همچنين محمود بهشتي لنگرودي، عضو كانون صنفي معلمان 

  . اسفند به مرخصي آمد١٧تهران، عصر شنبه 
  .ه ها تن از فعاالن صنفي و كارگري همچنان در زندان هستند و جانشان به دليل ويروس كرونا در خطر استهنوز د

  
  معلماني كه بر اثر ابتال به كرونا فوت كردند

اند كه بيشتر  اسفند بيش از شانزده معلم شاغل و بازنشسته كشور در اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست داده ٢٤تا روز 
  .اندها ساكن استان قم بوده آن

  :ليست اسامي
   معاون پرورش آموزش و پرورش ناحيه دو قم-حسين غفاري

   معاون دبيرستان امام صادق قم- سعيد مغازه اي
  اي قم كارپرداز اداره كل آموزش فني و حرفه -محسن اسحاقيان
   بازنشسته آموزش و پرورش قم-جعفرقلي الهياري

  آموزش و پرورش قم بازنشسته -حسين درامامي
   معاون سابق هنرستان رجايي قم-غالمعباس ابراهيمي

   بازنشسته آموزش و پرورش قم-حسين ماليي
   دبير شيمي هنرستانهاي قم-زادهمرضيه تقوي 

   معلم، تهران-محمدحسين سبزعلي
   معلم، گيالن-شهرام راهور

   معلم، گيالن-محمدباقر عليزاده
   معلم، قزوين- احمد حكيمان

   معلم، قزوين-يز رحمانيپرو
   معلم، قزوين-سپهدار علياري

   معلم، تهران-ليال ميرعيسي خاني
   مسوول روابط عمومي مدارس صدرا- االسالم احمد خسرويحجت

   معلم، گيالن- علي كريمي
   معلم ،گيالن-پورآرمين رحيمي 

   معلم بازنشسته قم-سيدمجتبي فاضلي
  خراسان رضوي معلم، گناباد در استان -محبود بنايي

   معلم بازنشسته، تهران- طاهره احمدي
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  درخواست كانون صنفي معلمان براي اعطاي فوري مرخصي به محمد حبيبي 
به جلوگيري از اعزام به مرخصي محمد حبيبي، معلم زنداني و از اعضاي اين كانون، ) تهران(كانون صنفي معلمان ايران 

ن با اعتراض كرد و خواستار موافقت فوري دادستا
  .اين امر شد

در بيانيه كانون صنفي معلمان ايران كه روز 
:  اسفند منتشر شد، آمده است٢٨چهارشنبه 

دادستان همچنان با مرخصي محمد حبيبي "
اين مخالفت در حالي است كه از .  كندمخالفت مي

حدود دو هفته پيش در سالن شماره دو اندرزگاه 
بتال به دو تيپ پنج زندان تهران بزرگ، موارد ا

كرونا اعضاي يك اتاق شناسايي شده و آنها را از 
  ".اند و جان محمد حبيبي با توجه به مشكالت ريوي مزمن در معرض خطر جدي استبند خارج نموده 

اين تشكل صنفي ضمن هشدار مجدد نسبت به وضعيت سالمت تمام زندانيان، با توجه وضعيت بغرنج محمد حبيبي 
  خصي بدون فوت وقت شده استخواهان اعزام وي به مر

پيشتر، اين زنداني سياسي با وجود ابتال به تومور استخواني در دست چپ و همچنين عفونت ريه از خدمات درماني محروم 
  .شده بود

 با قرار وثيقه ١٣٩٧ فروردين ٢٦ روز بازداشت و بازجويي در تاريخ ٤٤ بازداشت شد و پس از ١٣٩٦حبيبي ابتدا اسفند 
  .اما كمتر از يك ماه بعد، بار ديگر در تجمع معلمان تهران مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بازداشت شد. آزاد شد

   سال و نيم زندان محكوم شده است١٠ دادگاه انقالب تهران به ٢٦او از سوي شعبه 
  

  تجمع آموزشياران نهضت سواد آموزي كهگيلويه و بويراحمد
اران نهضت سواد آموزي كهگيلويه و بويراحمد به نمايندگي ازهمكاران شان در  اسفند، جمعي از آموزشي١٣روز سه شنبه 

 فروردين سال آينده براي جذب در آموزش و پرورش، ٢٢سراسر استان براي اعتراض به محروميت از شركت در آزمون 
  .مقابل استانداري و اداره كل آموزش و پرورش برپا كردند

 تجمع خواستار دفاع از حق استخدامي خود در آزمون داخلي آموزشياران نهضت آموزشياران نهضت سواد آموزي در اين
 فروردين آزمون آن برگزار خواهد ٢٢ اسفند ادامه دارد و سپس در ٢٠ اسفند آغاز و تا روز ١٠سواد آموزي شدند كه از روز 

  .شد
تاييد هم شديم؟ از مهرماه هم به ما اگر اين قانون مجلس بود، چرا ما تشكيل پرونده داديم و : تجمع كنندگان گفتند

عنوانهاي آزمون را اعالم كردند و بيش از چند ماه است مطالعه مي كنيم اما امروز كه مي خواهيم ثبت نام كنيم مجاز 
  .نيستيم

  . اسفند، مقابل اداره كل آموزش و پرورش ادامه يافت١٩اين تجمع روز دوشنبه 
  
مان عدالت خواه، ايلنا، راك نيوز، تسنيم، كانال اخبار فرهنگيان، عصر ايران، ايران ايسنا، خانه ملت، كانال معل: منابع (

  )اينترنشنال
  

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
radiopishgam@ 

/me.telegram://httpsradiopishgam  



 ١٧

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

  تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
 اسفند تعدادي از دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در ٣روز شنبه 

اعتراض به بي اعتنايي رييس دانشگاه، طاهره چنگيز، به مسائل و مراقبتهاي 
ن دانشجويا. بهداشتي دانشگاه در برابر ويروس كرونا تجمع اعتراضي برپا كردند

  "چنگيز حيا كن، سياست رو رها كن": شعار مي دادند
  

  تجمع دختران دانشگاه بهشتي تهران 
 اسفند با تجمع اعتراضي نسبت به تعطيل نشدن ٣در پي شيوع بيماري كرونا دانشجويان دختر دانشگاه بهشتي روز شنبه 

  . دانشگاه اعتراض كرده و خواهان تعطيلي دانشگاه شدند
  . "بهشتي تعطيل بايد گردد": ويان شعار مي دادنددر اين تجمع دانشج

  
اعتراض دانشجويان دانشگاه ايرانشهر به حضور 

             دو آخوند در اين دانشگاه
در پي حضور دو آخوند در اين دانشگاه، دانشجويان با 
راهپيمايي در محوطه دانشگاه اعتراض خود نسبت به 

نشجويان شعار دا. ورود اين آخوندها را ابراز داشتند
 دانشجوي ويروسي نمي خواهيم، نمي ":مي دادند

  "خواهيم
  

  اعتصاب دانشجويان علوم پزشكي تهران در اعتراض به شرايط نامناسب 
 اسفند، دانشجويان علوم پزشكي تهران براي اعتراض به شرايط نامناسب قرنطينه براي ويروس كرونا و عدم ٣روز شنبه 

ت و تمهيدات الزم جهت ايمن سازي و محافظت از كادر درمان دست به اعتصاب زدند و در تامين و فراهم سازي امكانا
ها حاضر نشدند و اعالم كردند تا زمان توجه مسووالن تمهيدات الزم جهت ايمن سازي محل كشيكهاي خود در بيمارستان

  .و محافظت از كادر درمان را ايجاد نكنند، آنها به بيمارستان نخواهند رفت
  
   جمع در دانشگاه ياسوج در اعتراض به تعطيل نشدن دانشگاهت

تعداد زيادي از دانشجويان دانشگاه ياسوج كه اساسا دختران دانشجو بودند، 
 اسفند در اعتراض به تعطيل نكردن اين دانشگاه در پي ٤روز يكشنبه 

  .شيوع بيماري كرونا تجمع اعتراضي برگزار كردند
نشگاه ياسوج يك دختر در خوابگاه دختران و الزم به توضيح است كه در دا

  .يك پسر دانشجو مشكوك به بيماري كرونا هستند
  

  خوابگاههاي دانشگاه اميركبير به علت شيوع ويروس كرونا تعطيل شد
به علت ناتواني در حفظ نكات ايمني، خوابگاهها و آشپزخانه دانشگاه : مدير امور دانشجويي دانشگاه اميركبير، گفت

  .ير از امروز به مدت يك هفته تعطيل شداميركب
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 اي از دانشجويان ساكن خوابگاه در پي اين خبر، شب گذشته ساعت يك بامداد طي اطالعيه": خواه افزودحسين يوسفي 
هاي خود بازگردند و از امروز براي حفظ بيشتر سالمتي دانشجويان و موارد بهداشتي، درخواست شد به شهرها و خانه 

  ".اه اميركبير تعطيل است و غذاي دانشجويي نداريمسلف دانشگ
از جمله اقداماتي . از روز گذشته اقدامات اوليه براي حفظ سالمتي دانشجويان دانشگاه اميركبير آغاز شده است": وي افزود

برنداشتند، كه شد اين بود كه ظروف غذا را از دسترس دانشجويان دور كرديم و ديروز دانشجويان ديگر ظروف غذا را خود 
   ". دادندبلكه آشپزها خود غذا را در ظروف به دانشجويان تحويل مي

خوابگاه محيط متراكمي است كه اگر ويروس در آن شيوع پيدا كند، امكان كنترل آن مقدور ": اين مقام دولتي گفت
   ".اندها را تخليه كرده  اي از دانشجويان خوابگاه بخش عمده. نيست

  
  ي استانها تا آخر هفته تعطيل شددانشگاه در برخ

  .  اسفند از تعطيلي دانشگاه ها در برخي از استانها از جمله تهران خبر داد٤مشاور وزير بهداشت روز يكشنبه 
هاي استانهاي تهران، البرز، قزوين، مركزي، قم، همدان، تمامي دانشگاه  ": عليرضا وهاب زاده در توييتر خود خبر داد

  ".مازندران و مركزي تا آخر هفته تعطيل استاصفهان، گيالن، 
  

  بازداشت دو فعال دانشجويي توسط نيروهاي امنيتي در تهران
اميرحسين علي بخشي، دانشجوي دانشگاه تهران، و علي 

حقيقت جوان، دبير انجمن اسالمي آرمان دانشجويان دانشگاه 
علم و صنعت، توسط نيروهاي امنيتي در تهران بازداشت و به 

  .ن نامعلومي برده شدندمكا
از داليل )  اسفند٤يكشنبه (تا زمان تنظيم اين گزارش 

بازداشت، اتهامات مطروحه و محل نگهداري اين دو فعال 
  .دانشجويي اطالعي در دست نيست

  خواه دانشگاه اميركبير استعلي بخشي، عضو سابق شوراي احياي انجمنهاي دانشجويي و انجمن اسالمي دانشجويان ترقي
  . توسط كميته انضباطي دانشگاه صنعتي اميركبير، دو ترم از تحصيل محروم شده بود١٣٩٢و پيشتر در سال 

  
   بي توجهي به وضعيت بد جسماني سپيده فرهان در زندان اوين

خبرها حاكي از آن است سپيده فرهان، 
دانشجوي رشته گرافيك دانشگاه آزاد كرج، در 

وضعيت زندان اوين به لحاظ جسماني در 
نامساعدي به سر ميبرد و باوجود بخشنامه ي قوه 

قضاييه مبني بر امكان مرخصي براي محكومان 
زير پنج سال به دليل شيوع ويروس كرونا در 
زندان، همچنان قرار مرخصي براي وي صادر 

  .نشده است
يد كه سپيده فرهان ديگر نمي سپيده قليان، دانشجوي دامپزشكي دانشگاه دزفول و از متهمان اعتراضات هفت تپه مي گو

  . تواند راه برود و حتي از داشتن وكيل هم محروم است
 سال ٢ سال و در دادگاه تجديدنظر به ٦ است كه در دادگاه بدوي به ٩٦سپيده فرهان از دانشجويان بازداشتي در ديماه 

  .حبس تعزيري محكوم شده است
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   خواست وثيقهخودداري از آزادي فروزان يزداني پور با وجود در
فروزان يزداني پور، دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي و رسانه دانشگاه 

 دادسراي اوين، پس از ٤ ميليوني از جانب شعبه ٥٠٠تهران، باوجود تعيين وثيقه 
  .  روز، همچنان در بازداشت به سر مي برد١٣گذشت 

 خانواده وي به دليل شيوع خودداري از آزادي يزداني پور در حالي ادامه مي يابد كه
ويروس كرونا و نگراني از وضعيت وي هر روز پيگير آزادي او هستند و مسووالن امر 

  . آنان را همچنان در سرگرداني قرار داده اند
اين دانشجو روز سوم اسفند، يك روز پس از بازداشت پدرش، در منزل مسكوني خانوادگي خود در تهران توسط نيروهاي 

 روز از بازداشت، امكان تماس يا مالقات براي وي فراهم نشده و همچنان ١٣اه بازداشت شد و پس از گذشت اطالعات سپ
در حال حاضر شماري از دانشجويان از جمله، محمد داوري، فروزان يزداني، سپيده  .در شرايط نامعلومي به سر مي برد

  . فرهان و ليال حسين زاده در زندان بسر مي برند
  

  "شوراهاي صنفي دانشجويان سراسر كشور" بيانيه اعتراض به
 در رابطه با شيوع ويروس كرونا در كشور را نقد "شوراهاي صنفي دانشجويان سراسر كشور"شماري از دانشجويان بيانيه 

  .كرده و اعتراض خود نسبت به مطالب مطرح شده در آن را ابراز داشته اند
 كه خود را "شوراهاي صنفي دانشجويان سراسر كشور" بيانيه اي از سوي در روزهاي اخير": اين دانشجويان مي گويند

اين بيانيه عجيب نيست، چرا كه متاثر از .  مي خواند، منتشر شد"نماينده حقوقي قاطبه دانشجويان سراسر كشور"
سياست زدايي از ايدئولوژي سازي جريانات فكري اصالح طلب و متحدان شان و زير فشار سركوب امنيتي دانشگاه، گرايشِ 

  ".دانشجو و دانشگاه است
در حالي كه هراس از ويروس تمامي توده ها را در برگرفته و برخي از آنان با بيماري كرونا دست و پنجه ": آنها مي نويسند

 نه بيمارستانها بيماران را به شكل مناسبي -بنا به روايت شاهدان عيني خودشان  –نرم مي كنند و در شرايطي كه 
شوراهاي صنفي دانشجويان سراسر " در نظر گرفته شده، "تامين بهداشت شهروندان"رش مي كنند و نه امكاناتي جهت پذي

در شرايطي .  است" حداكثر مطالبه اي كه مطرح مي كند الزام تعطيلي مراكز عمومي همچون دانشگاهها و مدارس"كشور
، دانشجويان حامي شوراهاي صنفي به جاي اينكه به صرافت كه دولت بي كفايتي و بي اعتنايي اش را به اثبات رسانده

انديشيدن در باب تشكيل كميته هايي براي كمك رساني و آگاهي بخشي علمي به توده ها بيافتند، به جاي رفتن به ميان 
 "غيبتعدم احتساب " و خواستار "تقويم آموزشي"توده ها و افشاگري برخوردهاي حاكميت در مقابله با بحران، نگران 

از هر بند بيانيه پاسيفيسم و ايديولوژيهاي ارتجاعي تجلي ": دانشجويان معترض ادامه مي دهند ".براي دانشجويان هستند
  ".آنها وقيحانه به صريح ترين زبان ممكن نعره مي كشند كه اول من و خانواده ام. پيدا مي كند

  
  فراخوان به دولت براي دادن بسته معيشتي به اقشار ضعيف

 اي خطاب به حسن روحاني، خواستار  نفر از دانشگاهيان در پي انتشار ويروس كرونا، با انتشار نامه سرگشاده٥٠٠يش از ب
  .پذير جامعه شدندرساني ويژه دولت به بخشهاي آسيب ياري 

ا گسترش روزافزون فقر و تنگدستي و محروميت، اين روزها ب":  اسفند منتشر شده، آمده است١٦در اين نامه كه روز آدينه 
نان و جان كساني كه هيچ تقصيري در ايجاد اين وضعيت پرخطر ندارند، به .  تري پيدا كرده استكرونا معناي آزاردهنده

  "»طور ناگفتني مورد تهديد واقع شده است
 به اقشارِ " معيشتياعطاي بسته" يا "اعطاي يارانه" دولت، نظير "اقدام فوري و ضروري"اين دانشگاهيان در پايان خواستار 

  . اندفرودست جامعه شده) از نظر مالي(
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اند كه در اين زمينه امضاكنندگان نامه فوق همچنين از طرف جامعه فرهنگي و دانشگاهي ايران اعالم آمادگي كرده 
  .مشاركت و همكاري داشته باشند

  
   مارس روز جهاني زن  ٨بيانيه دانشجويان چند دانشگاه ايران درباره 

  : قسمتهايي از اين بيانيه آمده استدر
دانشجويان دانشگاههاي اصفهان، نجف آباد، مشهد، بابل و تهران در يك بيانيه مشترك روز جهاني زن را گرامي داشتند و 

  . بر عزم خود براي برچيدن تبعيض و نابرابري در تمامي عرضه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي تاكيد كردند
 گفتن به وضع موجود برداشته شده است، اين "نه"در همين يك سال در تمام قدمهايي كه به منظور ": آنها مي نويسند

از روز جهاني كارگر كه زنان . زنان بودند كه با حضوري پررنگ، پرشور و توانمند قدرت تعرض جامعه را صد چندان كردند
بزرگ دانشجويان در دانشگاه تهران عليه حجاب دانشجو سهمي بسزا در حمايت از كارگران داشتند، تا تجمع اعتراضي 

اجباري، تا اعتراض عليه حضور روحاني در دانشگاه تهران، تا قيام زير و رو كننده آبان كه بيرحمانه به زير كشيدن تمام 
  آذري اعتراضي و تا دي ماهي كه از دانشگاه و با دادخواهي براي كشته شدگان١٦مناسبات موجود را تمرين كرد، تا 

  ".هواپيماي اوكرايني شروع شد و تمام جامعه را حول خواست محاكمه عاملين اين جنايت به حركت درآورد
 "يكي از تضادهاي اساسي سيستم موجود كه مبتني بر نظام سرمايه است"دانشجويان، ستم، تبعيض و تضاد جنسيتي را 

  ".قوانين مذهبي و نرينه ساالر مي شوددر نظام سياسي ايران ضربدر "معرفي كرده و افزودند كه اين تضاد 
ايم و تا رسيدن به آنچه كه تا ما دانشجويان مبارز براي تغيير وضع موجود دست به كار شده : دانشجويان تاكيد كرده اند

  : ايم گفتنهايمان ترسيم كرده"نه"كنون با 
 به فقر و فالكتي كه تا مغز "نه"/موجود، به سركوب به منظور برقرار ماندن وضع "نه" به كشتار هزاران نفره و "نه"

  هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، به كوچكترين تبعيض و نابرابري در تمام عرصه "نه"/ استخوان جامعه نفوذ كرده است،
اين بيانيه را دانشجويان پيشرو دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد نجف آباد، دانشگاه علمي كاربردي مشهد، جمعي از 

يان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، جمعي از دانشجويان دانشگاه الزهرا تهران و جمعي از دانشجويان دانشگاه دانشجو
  . تربيت مدرس تهران امضاء كرده اند

  
  زاده به مرخصي آمد ليال حسين
 شناسي دانشگاه تهران و دبير شوراي صنفي  زاده، دانشجوي انسانليال حسين

دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون  با توديع وثيقهمركزي دانشگاه تهران،
  .توماني از زندان اوين به مرخصي آمد

 ماه ها فعال دانشجويي بود كه همزمان با اعتراضهاي اوايل دياو در شمار ده 
  . بازداشت شده بود

بر اساس دادنامه صادر شده در دادگاه بدوي، اتهامات اين فعال دانشجويي 
شركت در تجمع مقابل مجلس و وزارت "، " با محتواي نقد طرح كارورزي دولت"عليه بيگارورزي"تلگرامي تاسيس كانال "

شركت در تحصن دانشگاه تهران و سر دادن شعار " در اعتراض به همين طرح و براي حمايت از زندانيان سياسي، "كار
شركت در تجمع اعتراض به پولي " و "خ كمونيست و به اهتزاز درآوردن پرچم سرخ به نشانه پرچم سر"مرگ بر ديكتاتور"

دادگاه جمهوري اسالمي ليال حسين زاده را  . است كه صدور حكم زندان را براي او به همراه داشته"شدن سرويس دانشگاه
 ماه ٣٠به سه سال و شش ماه حبس تعزيري و دو سال ممنوعيت خروج از كشور محكوم كرده كه اشد مجازات يعني 

  . قابل اجرا خواهد بودحبس تعزيري
  
  )آنا، خبرگزاري هرانا، يورونيوز، يوتيوب، راديو زمانه، شوراهاي صنفي دانشجويان كشور: منابع(
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  )٩٨ اسفند(كارورزان سالمت 
  

در تمام كشورها و به خصوص در ايران  ي پرستاران و پزشكان و كادر درمانصميمانه يفداكارماه اسفند را بايد به خاطر 
 به امكاناتمشتي جاهل به خاطر سپرد و فراموش نكرد كه كادر درماني ايران با وجود كمبود اوليه ترين ابزار و تحت سلطه 

حرف بيهوده اي نيست اگر .  براي نجات بيماران تالش مي كنند١٩طور پيگير در جدال مرگ و زندگي با ويروس كوويد 
 زندگي خود را شرافتمندانه وقف حيات همنوعان خود مي نگليتينابگوييم اكنون هزاران هموطن ما همچون فلورانس 

نكته مهمي كه در . به اين بخش از جامعه بسا بيشتر از نفرتي كه از حاكمان شرور و ظالم وجود دارد بايد افتخار كرد. كنند
د كساني كه حكومت در مورد تعدا. باره همه گيري ويروس كرونا وجود دارد فقدان اطالع رساني درست پيرامون آن است

دبيركل سازمان جهاني بهداشت پس از . به اين ويروس مبتال شده و تعداد جانباختگان به طور مداوم دروغ مي گويد
  . بازگشت از ايران، تعداد كساني كه به ويروس كرونا مبتال شده اند را پنج برابر آمار رسمي اعالم كرد

ان و كادر درماني كه در مبارزه با اين ويروس و در راه انجام وظيفه حكومت همچنين تعداد دقيق پزشكان، پرستاران، بهيار
  .جانباخته اند را اعالم نمي كند

ياد دهها تن از كادر درماني كه در مبارزه با ويروس كرونا جان باختند را گرامي مي داريم و به خانواده آنان تسليت مي 
  . گوييم

  
  ناو پزشك جانباخته از ويروس كروپرستار اولين 

 مارستانيپرستار ب ساله، ٢٥ زاده، ي نرجس خانعل اسفند، ٦سه شنبه روز 
خبر درگذشت او ابتدا در شبكه هاي اجتماعي .  درگذشتجاني الهالديم

مسووالن .  كرونا بودروسي پرستار ابتال به ونيعلت مرگ امنتشر شد و 
 مي استان در ابتدا پيرامون فوت نرجس تكذيب و يا سكوت كرده و اعالم

  . پرستار مشخص نشده استنيهنوز جواب تست اكردند كه 
 ريگي پژهيطور وه باعالم كرد كه  يا  هي اطالعي طالني شرق گي پرستارنظام

 باالخره پس از چند روز به طور رسمي علت . تست خواهد بودنيپاسخ ا
ا علت فوت جانباختن اين پرستار جوان اعالم و تاييد كردند كه آلوده شدن به ويروس كرون

  . بوده است
 روسي ووعي شي پزشك كه قرباننياول،   پزشك مركز بهداشت شهر آستانها،ين ي رضا كوچك
 و پس از مدتي مسووالن  منتشر شدي اجتماعيها   فقط در شبكهدرگذشت او. كرونا شد

   .دند كرديي تايخبر درگذشت او بر اثر ابتال به كرونا را به طور ضمناستان 
  

  گان و كادر درماني جانباخته در راه انجام وظيفهپزش،  از پرستارانبرخياسامي 
  ي بندر انزلي بهشتمارستاني پزشك بي،وشلي دامكيس*
 و اهل ي محالت در استان مركزيمارستانهايپرستار بازنشسته بوي .  قائم رشتمارستاني پرستار بي، مرادخي شيعل*
  . بازگشتارك كرونا داوطلبانه به وعي بود كه پس از شالنيگ
  . سرا   جراح استخوان و مفاصل در صومعهي، لطفديحم*
  .بابلكادر درماني در  پزشك ي، صمديمصطف*
  ، پرستار تيم جراحيايك  يمحمد وثوق*

 حي مسمارستاني در بي هفته بستركي كه پس از بود ي پرستارنيدوم،  بهارلو تهرانمارستاني پرستار بفر، ي زي عزنيرام* 
  .ت درگذشيدانشور
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  . شهرستان شفتيپزشك عمومي، عي ربيعل محمد*
  پزشك، محمد محمدي*
  پرستار بازنشسته، ناهيد نوشاد*
  كادر دانشگاه علوم پزشكي بابل، مجيد اردشيري*
  كارمند بيمارستان، پور  اسماعيل بخشي*
  متخصص اورولوژي، پزشك و سهيل كيانفر*
   در بابلپزشك عمومي، مصطفي صمدي*
   پرستار و كادر درماني،دهايمان معين زا*
  مركز آموزشي درماني الزهرا، انوشه بيكيان*
متخصص طب اورژانس و ، وحيد منصف كسمايي*

دانشيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني 
  گيالن

  پزشك گاليكش، يوسف موسوي*
   در بابلپزشك عمومي، فريد نيرويي*

   در ساري ماما،مريم موسوي جعفركاليي
   در اصفهان پزشك،اناردشير شير*
كارمند دانشگاه علوم پزشكي گيالن و ، خوشگفتار*

  مسئول دبيرخانه بيمارستان فومن
  رودسردر متخصص علوم آزمايشگاهي ، عباس مؤمني*

   در تهرانپزشك، تويسركاني
   در تهرانپزشك، خرمشاهي*
   در تهرانپزشك، ميرمحمدي*
   در بابلكارمند بيمارستان، نيا جاللي*
  پرستار، كريميانشهروز *

  متخصص روانپزشك، افشار ميري
   در تهرانجراح و دندانپزشك، اسماعيل يزدي*
  پرستار، رامين عزيزي فر*
   در تهرانداروساز، حميدرضا زينعلي*
   در بابلپزشك، ايرج ابراهيم نژاد*
   در بابلكادر درماني و كارمند بازنشسته، راضيه حسيني نژاد*
   در بابلنكارمند بيمارستا، ساداتي*
   در گلستانروانپزشك، مالجعفري*
   در كاشان پرستار،محسن خادم*
  

  راني در ايمارستاني تخت بسرانه
.  هزار تخت است١٢٩,٦ با تعداد مارستاني ب٩٨١ تنها ي دارارانيا، )آواب (يمارستاني گزارش سامانه آمار و اطالعات بطبق

  . است١٢,٢٧ و در كره جنوبي ٨، در آلمان ٢,٨١ين نسبت در تركيه ا.  تخت وجود دارد١,٥براي هر هزار نفر در ايران 
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   تهران يعلوم پزشكو كادر درماني  ياناعتصاب دانشجو
عدم   كرونا وروسي وي برانهي نامناسب قرنططي اعتراض به شراي تهران براي علوم پزشكاني اسفند، دانشجو٣ شنبه روز
م  الزداتي امكانات و تمهي و فراهم سازنيتام

 و محافظت از كادر درمان ي سازمنيجهت ا
 يكهايدر محل كش دست به اعتصاب زدند و

 كردند م حاضر نشدند و اعالهانمارستايخود در ب
 مني الزم جهت اداتيوالن تمهسو مي كهتا زمان

 نكنند، جادي و محافظت از كادر درمان را ايساز
  . نخواهند رفتمارستانيآنها به ب

  ،يعتي شرهايمارستاني بي بخش داخليانترنها
 ي ان تي، اي اطفال مركز طبنا،ي سيداخل

 خود شنهاديبا پ(امام   بهارلو، زنانتي، مسمومي سوانح سوختگ،يعتي شريهوشي امام، بيهوشي ب،ي پوست رازراعلم،يام
و ) كيبه جز كش (ناي سي، جراح)كيبه جز كش (ناي ، درمانگاه بهارلو، ارتو سرزاي زنان م،يعتي زنان شرآرش،، زنان )دياسات
  . نشدندطي شدن شرامني تا زمان امارستاني اعتصاب كرده و حاضر به حضور در ب،هامارستاني بي از بخشهاگري ديبرخ

  .مي كنافتي دري ماسك معمولميبعد از دو روز مذاكره توانست:  گفتي رازمارستاني بخش پوست بياه ن از انتريكي
 جز ي مراقبتلي وساچي شده است و هلي كرونا تبدمركز ي شده و براهيرت شبانه تخل به صومارستانيب:  گفتيگري انترن د

 به يدگي رسي ضرورت برانينخست : گفتي پزشكاني از دانشجويكي رابطه نيدرهم .اند   ماسك ساده به ما ندادهكي
 طي كه شراي نجاتقي غرنكهيمثل ا.  برسدماري حفظ شود تا بتواند به بي بخش پزشكي جانتي است كه امنني امارانيب

  .مي فرد بفرستكي نجات ي برامي نداشته باشد را بخواهيمناسب
  

  در اصفهان و الزهرا ي كاشانيهامارستانيتجمع  پرستاران ب  واعتصاب
 سطح نازل حقوق و  طاقت فرسا،ي كارطي اعتراض به شراي و الزهرا براي كاشانيمارستانهاي اسفند، پرستاران ب٣ شنبه روز

  .تجمع كردند  ودنديكار كش موقع مطالبات دست ازه داخت بعدم پر
 يو .ها است ت در پرداخي عدالتي و بضيعدم تبعشفافيت و خواسته پرستاران :  از پرستاران حاضر در تجمع گفتيكي

 ستانماري دو بني كه در همي از مشكالت پرستاران است به طورگري ديكي و خارج از توان ي اجبارياضافه كارها: افزود
: موقع حقوق پرستاران گفته  در رابطه با عدم پرداخت بيو .مي تومان هم دارونيلي م٦٠ هزار تومان تا ١٠٠كارانه از 

  .ماه معوقه دارند ٧ مارستانيب ٢ ني مختلف معوقات آنها تفاوت دارد اما ايمارستانهايب
 به داد ما برسد، درد ي كسكه  ني است، اما ااري درد و مشكالت بسكه  ني ااني الزهرا با بمارستاني باري كمك بهكي

 و مشكل ري حرفه خطني تحت فشار بودن آنان از مشكالت ارو،ي كار پرستاران، كمبود نيسخت:  كرداني است، بيبزرگتر
  .است

  
  اعتصاب بهياران ميناب

اعتراض به عدم پرداخت   درنابي م)بهياران ( اسفند، بهورزان٤ كشنبهي روز
 و مقابل شبكه بهداشت دندي حقوق دست از كار كشكاهش و لهسا كيمطالبات 
  كنندگان اعالم كردند تا مطالباتتجمع . شهرستان تجمع كردندنيو درمان ا

  .شان ادامه خواهند داد شان پرداخت نشود به اعتصاب
 سال كي ١٣٩٧از اسفند سال  :تجمع گفتاين  حاضر در اراني از بهيكي
:  افزوديو . به ما پرداخت نشده استينه كارانه ا گوچي اما تاكنون هگذرد يم
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 ماه ٦ به بي قرزيله نا مسني حق مسكن در نظر گرفته شده كه اكنند ي مي كه خارج از خانه بهداشت زندگياراني بهيبرا
  . كه پرداخت نشده استشود يم
  

   آمليني خممارستاني كاركنان بيتجمع اعتراض
 زاتي اعتراض به  نبود تجهي برا–نهي قرنطيمارستانهاي از  بيكي- آمل يني خمتانمارسي اسفند، كاركنان ب٥ دوشنبه روز

   مراجعهي جوابگورانهيشگي پزاتي گفته آنان؛ تجهبه . دست به تجمع زدندمارستاني بني كرونا دراروسي ووعي باشرانهيشگيپ
  . با مشكل مواجه هستندهي لوازم اولني تامي و كادر درمانستيكنندگان ن

  
   آمل يني خممارستانيكاركنان ب تجمع

 ني از كرونا خبر دادند؛ ايريشگي پزاتي آمل نسبت به كمبود تجهيني خممارستانيكاركنان ب،  اسفند٦سه شنبه روز 
  .كنند ي  مبي اعتراض را تكذني امارستانيوالن بو كه مسست ا يدرحال

 ني در رابطه با تامي و كادر درمانستيكنندگان ن  ه مراجعي جوابگورانهيشگي پزاتيتجه: نديگو ي  ممارستاني بكاركنان
  .لوازم با مشكل مواجه هستند

  
  ) فارس، تسنيم، شبكه هاي اجتماعي،٢٤ داديروايلنا، ايسنا، : (منابع

 
*** 

 
  )٩٨اسفند (جنبش رنگين کمان بيشماران 

  ي رضوانايپو: مي و تنظيگردآور
  

پنهان كاري نظام و فقدان اقدامات موثر پيشگيرانه . گير ويروس كرونا بودجامعه ايران در ماه اسفند به طور همه جانبه در
مي توانيم تصور كنيم كه اگر حكومت از همان هنگام كه از وجود ويروس در قم مطلع . به گسترش اين ويروس منجر شد

  . ميزان با آن درگير نمي شدندشد، و نه آن موقع كه اعالم كرد، شهر قم را كنترل و قرنطينه مي كرد، ايرانيان هرگز به اين
ويروس كرونا بيش از همه دامنگير نيروهاي كار كه براي زندگي روزمره خود و خانواده هاي شان مجبور به ادامه كار 

با اين وجود در ماه . گسترش اين ويروس سبب آن شد كه دامنه حركتهاي اعتراضي كاهش پيدا كند. هستند، شده است
تراضي كارگران و مزدبگيران بوديم و عالوه بر آن جنبش اعتراضي  نيروهاي معلمان،  حركت اع٥٢گذشته شاهد 

  .دانشجويان و پرستاران هم جريان داشت كه اخبار آن هر ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود
افظت در مقابل كرونا هستند و به نيروهاي كار و به ويژه كارگران در شرايطي مجبور به كار هستند كه فاقد ابزارهاي مح

  . اين موضوع بارها كارگران اعتراض خود را رسانه اي كرده و اعالم كرده اند كه در مقابل كرونا بدون حفاظت رها شده اند
در حالي كه كارگران و تهيدستان مجبور به كار در شرايط پر خطر هستند، حكومت به سياست هميشگي خود يعني 

 توسط ،ي لطف آباددي و فرگانهي رهام ،يربداقي پراديهي؛ سه فعال كارگردر خبرها آمده بود كه . هدسركوب ادامه مي د
. اين احكام ظالمانه تصوير روشني از عملكرد رژيم را نشان مي دهد. دادگاه تهران به حبس و شالق محكوم شدندبي

 كرونا سبب كاهش حركتهاي اعتراضي شده، اما عملكردي كه همواره با واكنش كارگران و مزدبگيران روبرو شده و گرچه
  .در زير فشرده برخي از اين حركتها را مي خوانيد. نتوانسته آن را از حركت بازدارد

  
طرف ه  از مزراع ب، اعتراض به كسر حقوقي هفت تپه  براشكريصنعت ن بر كشت و  ي اسفند، صدها كارگر ن٤ كشنبهي روز*

امروز حدود :  كارگران تجمع كننده گفتندلنا،ي گزارش ابه . تجمع كردندتيرياختمان مدمقابل س  وييمايدفتر مجتمع راهپ
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 جمع تيري مزارع مقابل دفتر مدري در مسيرو  ادهيتپه با پ  هفتبر ي  گروه از كارگران نني اينفر ٧٠٠ تينفر از جمع ٥٠٠
 ي حقوق دشيشده و نسبت به كسر دو روز از ف

 اني با ببر  ي نگرانكار .ماه خود اعتراض كردند
 تمام تالش خود شكري ما در فصل برداشت ننكهيا

ي  در مزارع انجام مشكري بد نتيفي كرغميرا عل
 كه كارفرما در زمان ستي درست نني ا وميده 

 نيتر   كه در سختيپرداخت حقوق كارگران
 هستند، ي ندني مشغول برشكري در مزارع نطيشرا

  .كم بگذارد
 ي هفت تپه براشكرين نكارگراروز قبل نيز 

 يدي ماه ،  عياعتراض به عدم پرداخت دستمزد د
 دست به تجمع مقابل دفتر ٩٨و پاداش سال 

  . شركت زدندتيريمد
  
 در خوزستان دست به تجمع ي نفتي پاش  اعتراض به مالچي براستيز  طي از فعاالن محي اسفند، جمع٤ كشنبه يروز*

  .ان زدند استني ايعيمقابل اداره كل منابع طب
نه به  «،»تر از كروناست   خطرناكي پاش مالچ« با عنوان يي كنندگان با در دست داشتن پالكاردهاتجمعبه گزارش ايرنا، 

  . در استان خوزستان  شدندي نفتيپاش   خواستار توقف مالچ»مي درخت بكار،يپاش   مالچيبه جا« و »يپاش  مالچ
 منطقه شامل مراتع سرسبز و ني كه امي كوصر، مشاهده كردتي از منطقه بوزري دديدر بازد:  از تجمع كنندگان گفتيكي

  . داشته باشديپاش   به مالچازي كه نديآ ي  به شمار نمي مناسب است و جزو مناطق بحرانياهيبا پوشش گ
 كي به عنوان ياستفاده از مالچ نفت : منطقه شد و گفتيعي و طبي بوميها   خواستار حفظ گونهزي ننا از معترضگري ديكي

  .ردي مورد توجه قرار گيا   بومها از جمله مناطق ماسهستي و حفاظت از همه زحذف دي باندهي و آاليماده سم
  
 بازگشت يبرا  ماهشهري نفتيها   شركت پخش فرآوردهيكارگران اخراج، براي دهمين روز متوالي  اسفند٥ دوشنبه روز*

 ديجد  كارگران دورني گزارش عصر جنوب، ابه . تجمع كردندي انبار نفتني ا به مقابل درب ورود و خروج تانكرها به كار
اند تا افراد سفارش شده به    از كار اخراج شدهگفتند؛ كنندگان تجمع . بهمن ازسرگرفتند٢٦شان را از روز شنبه  تجمع

  . آنها استخدام شونديجا
 كازرون، يبي ترككلي سراز،ي حافظ شراز،ي شBOTنشاه، سنندج، كرمايروگاههاي نازي نوربخش ماهشهر سوخت مورد نانبار

  . كندي مني را تامهيافق ماهشهر، گناوه و عسلو
  
برق   كارگران بخش عمران و  اسفند،٥ تهران و حومه، روز دوشنبه ي كارگران شركت واحد اتوبوسرانيكاي گزارش سندبه*

فرمايشي  يدست به تجمع مقابل ساختمان شورا ق، ماه حقو٦ اعتراض به عدم پرداخت ي اهواز براي شهردار٢منطقه 
  .زدند شهر اهواز

  
 گزارش فارس، كشاورزان دشت به.  تجمع كردند كشاورزان دشت آزادگان  مقابل وزارت كشور، اسفند٥ دوشنبهروز *

 لي سشان به عدم پرداخت خسارت  اعتراضيصدا  رساندند تا با تجمع مقابل وزارت كشورتختيآزادگان خود را به پا
  .به گوش مسئوالن طراز اول كشور برسانندرا  ٩٨ نيفرورد
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 به . هرمزگان تجمع كردندي نرخ عادالنه نان مقابل استاندارنيي تعي بندرعباس برااني از نانواي اسفند،جمع٥ دوشنبه روز*
 همه متيق: گفت م،يت عادالنه هسي ما خواستار نرخنكهي اانيتجمع ضمن ب  حاضر دراني از نانوايكي وز،يگزارش موج ن

 شتي نان در بندعباس ثابت مانده و معمتي است، اما همچنان قافتهي شيمحصوالت و كاالها در پنج سال گذشته افزا
  . استده را با مشكل روبرو كرانينانوا

  
شان  به عدم پرداخت مطالبات  اعتراضيبازنشسته كارخانه فرنخ و مه نخ برا  اسفند، كارگران شاغل و١٠ شنبه روز*

 سال كيمدت : تجمع گفت  از كارگران بازنشسته حاضر دريك به گزارش ايلنا، ي.دندتجمع كر ني قزويمقابل استاندار
كارگران :  افزوديو. ميا   شركت نشدهنيمان از ا   اما متاسفانه هنوز موفق به  اخذ مطالباتميا  است بازنشسته شده

 نكهي تومان طلب دارند اما هنوز  مشغول به كار هستند با اونيلي م٣٠تا  تومان ونيلي داخل شركت هم از ده ميقرارداد
 گذشته ي سالهايدي كارگران شامل  سنوات، حقوق و عني نكرده و مطالبات اافتي بابت حقوق دري مبلغچي كس، هچيه

  .است
  
م پرداخت كامل بودجه قانون به عد مقابل سازمان برنامه و بودجهبا تجمع معلوالن كشور ، برخي از  اسفند١٠ شنبهروز *

  .  اعتراض كردندتي معلولي از افراد داراتيحما
 برابر، ي فرصتهاگان،ي مانند مطالبه درمان رايني با مضاميي پالكاردها،يي گردهماني حاضر در امعلوالن لنا،ي گزارش ابه
  .  در دست داشتندگاني رالي تحص،يلي تكميها  مهي مستقل، بي زندگسته،ي شاشتيمع
  
 شاني  هاهيها و صنعتگران كشور در اعتراض به غارت شدن سرما   از مالكان كارخانهي اسفند، جمع١٢ دوشنبه روز*

 ي بخش،ي صرافكي و ماي سامانه نمعترضان گفتند، ،ي گزارش همشهربه . تهران تجمع كردنديمقابل ساختمان بانك مركز
  .اند   آنها را اختالس كردههياز سرما
محل مشاهده (و سامانه سنا ) محل ثبت سفارشات بازرگانان( سامانه جامع تجارت اني مي منزله پل ارتباط بهماي نسامانه

  .كند ي عمل م)  و فروش ارز توسط صرافاندي خريدرخواستها
  
 اعتراض به يبرا) شركت جوش گستر( راه آهن اراك ي فنهي خط و ابني اسفند، كارگران نگهدار١٣ روز سه شنبه بامداد*

 راه ي فنهي خط و ابني گزارش كانال تلگرام كارگران و كاركنان نگهداربه .دندي دست از كاركشيديع  پرداخت حقوق وعدم
 شد كه حقوق ني خواستار اي اهي اطالعي راه آهن طي فنهي خط و ابني كارگران و كاركنان نگهداري هماهنگيآهن، شورا

  .ابدي شي افزاونيلي م٥ به ٩٩كارگران در سال 
  .شان ادامه خواهد داشت  اسفند هم اعتصاب١٤اعالم كردند روز چهارشنبه   راه آهن اراك،هي تمام ناحي اعتصابگرانكار
  
 يفي اعتراض به بالتكليبرا) شركت رامپكو( المي ايميكارگران پتروش ،ي روز متوالني سوميبرا  اسفند،١٤ چهارشنبه روز*

 گزارش فارس، تجمع كنندگان به پرداخت به . مجتمع تجمع كردندنيا در شان ادامه دادند و  به اعتصابيشتيمع  ويشغل
: گفتمعترض  از كارگران يكي. اعتراض كردند قراردادها دي عدم تمد و سنوات،يدي الحساب، عدم پرداخت عي عليحقوقها

 مشكالت بازار كار، به  وي نامناسب اقتصادتياند، اما با توجه به وضع   شركت ماههاست كه با مشكالت مواجهنيكارگران ا
  .اند   شدهتيناچار مجبور به ادامه فعال

  
استان  امام در  بندري شهرداري و خدماتي ستادي اسفند، كارگران واحدها١٤ گزارش عصر جنوب، روز چهارشنبه به*

  .مع كردند تجي شهردارنيمقابل ساختمان ا  ودهي اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق دست از كار كشيخوزستان برا
  



 ٢٧

 ماه ١٤ اعتراض به عدم پرداخت ي آبژدان در استان خوزستان براياعتصاب كارگران شهردار  اسفند،١٤ چهارشنبه روز*
طي  آبژدان يكارگران شهردار به گزارش فارس، . هفته را پشت سرگذاشتكي ي،ديسال ع ٢ و مهي ماه حق ب٦ حقوق،

  . به مشكالت خود باشنديدگي آبژدان، خواستار رسي هفته گذشته با تجمع و نصب بنر درب شهرداركي
  . در استان خوزستان استكاي از توابع بخش آبژدان شهرستان انديآبژدان شهر

  
 يكارگران بخش خدمات مترو تهران برا  اسفند،١٧ شنبه روز*

ماه حقوق دست به تجمع مقابل  اعتراض به عدم پرداخت چند
 ي شركت بهره بردارساختمان شهر تهران وفرمايشي  يشورا

 از كارگران حاضر يكي دانشجو، ي گزارش خبرگزاربه .مترتهران زدند
 موضوع ني ا؛ شهرتهران به ما گفتنديوالن شورائمس: تجمع گفت در

 و دي تهران مراجعه كني شود و به ساختمان مترويبه ما مربوط نم
  پاسخگو نبودي پل كالج نه تنها كسريپس از مراجعه به ساختمان ز

  . به داخل راه ندادنديبلكه ما را حت
   

 زدند و خواستار ي جاده هراز دست به تجمع اعتراضي از شهروندان ساكن آمل در ورودي، شمارد اسفن١٧ شنبه شامگاه*
 ي استاندارياسي معاون سنترنشنال،ي اراني گزارش ا به. از ورود مسافران به مازندران شدنديري جاده و جلوگنيبستن ا
 مازندران برداشته ي وروديها   در جادهنا حضور مسافرتي محدودخي تارني از االتي تعطاني پالي به دل؛ن اعالم كردمازندرا

 عدم وجود ني و همچناني مبتالي آمده با توجه به آمار باالشي پي بحرانتي هشدارها و وضعرغمي اقدام، علنيا. خواهد شد
 شهروندان ساكن آمل را در يتيا نارض،»ي در مورد افراد محليحت« مارانيب رشي پذي برامارستانهاي از بياري در بستيظرف

  . داشتيپ
  
 حقوق اسفند ماه مقابل آموزش و زي اعتراض به  عدم واري مدارس تهران براسي اسفند، رانندگان سرو١٧ شنبه روز*

ما رانندگان :  گفتميتسن مدارس تهران به خبرنگار سي از رانندگان سرويك ي. تهران تجمع كردند٤پرورش منطقه 
 افتي و آخر هر ماه حقوق را درمي مدارس شهر تهران از مهرماه كار خود را با آموزش و پرورش شروع كردسيسرو

آموزان    دانشييجابجا بود و اقدام به لي اسفندماه مدارس تعطي چون برانديگو ي مدارس مرانياكنون مد  اما همميكرد يم
  را تا بهمن ماه به طور كامل از خانوادهسي سرونهي هزمانكاراني است كه پي در حالني اديكن  ي نمافتي دري حقوقدينكرد

  .اند  كردهافتيها در 
  
، »شاني  هاهيغارت شدن سرما«در اعتراض به بار ديگر ها و صنعتگران كشور   مالكان كارخانه،  اسفند١٧روز شنبه *

  هزار ٣ گفته معترضان، حدود بهبه گزارش راه دانا، .  تجمع كردنديار تهران اقدام به برگزيمقابل ساختمان بانك مركز
  . اختالس شده استي بانك مركزديي مورد تايهاي از صرافي تعدادقي آنها از طرهي از سرماارديليم
  
ست  اعتراض به سطح نازل حقوق دي تهران براي دولتيمارستانهاي بي و قرارداديكاركنان شركت  اسفند،١٩ دوشنبه روز*

شان   حقوقشي تجمع كنندگان خواهان افزارنا،ي گزارش ابه .به تجمع مقابل وزارت بهداشت درشهرك قدس تهران زدند
:  از تجمع كنندگان گفتيكي . دولت بودنداتي هري برابر مصوبه اخي دولتيمارستانهاي بيماني و پيهمانند كاركنان رسم

 از آنها ي موجب شده است برخي و مراكز درمانمارستانهاي بيروهاي ن بهاي مزايتفاوت در پرداخت حقوق، كارانه و برخ
  . كنندضياحساس تبع
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 واقع در شهر ي كننده مبلمان و لوازم ادارديتول  كارگران كارخانه پومر،ي روز متوالني دومياسفند برا ٢٠ سه شنبه روز*
 شهرستان ساوه يدست به تجمع مقابل فرماندار  يشتيمع  وي شغليفي اعتراض به بالتكلي كاوه شهرستان ساوه برايصنعت
 انبار ي و قفسه بنديلي ريهاستمي ، سي كننده مبلمان و لوازم اداردي واحد تولني از كارگران  ايكي سنا،ي گزارش ابه .زدند

شكالت خاطر مه  مختلف بي كارگران بارها و بارها به نهادهاري دو سال اخيط:  گفتلني و پروپي ملزومات دفترنيو همچن
  . از آنها صورت نگرفته استيتي  حماچي ه  تاكنوني مراجعه كرده اند ولي و تنگناي و مالي خانوادگديشد
  
 زنجان در  وي شرقجاني آذرباياسفند، كاركنان مخابرات استانها ٢٠ روز سه شنبه ران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحادبه*

استان در   دوني مخابرات ايدر ساختمان مركز  ودهيكش  از كارتدس گريمطالبات د  ويدياعتراض به عدم پرداخت ع
  .زنجان تجمع كردند  وزيتبر
  
اعتراض به كاهش درآمد دست از كار   شهر زنجان دري بخش خصوصياسفند، رانندگان اتوبوسها ٢٠ شنبه سه روز*

 ي بخش خصوصينندگان اتوبوسها اعتصاب رالي زنجان با اشاره به دالي گزارش موج رسا، سرپرست شهرداربه .دنديكش
 كرونا و كاهش روسي انتشار ولي به دلادامه داد؛ يو . اعتصاب رانندگان اتوبوسها استي اصلليكاهش درآمد دل: گفت

 بخش يدرآمد اتوبوسهاسته شده و  كاي حمل و نقل عمومستميحضور مردم در اجتماعات و به تبع آن استفاده مردم از س
  .است كرده داي كاهش پيخصوص

  
 از كاركنان سامانه يجمع،  اسفند٢٠شنبه   تهران و حومه، روز سهي كارگران شركت واحد اتوبوسرانيكاي گزارش سندبه*

 سامانه دست به ني و حقوق، در محل ايدي در پرداخت عري شركت واحد تهران در اعتراض به تاخيت  آريشش خطوط ب
 هب كننده با توجه ي نسبت به نبود ماسك و دستكش و مواد ضدعفونني سامانه همچنني اكاركنان . زدنديتجمع اعتراض

  . كرونا انتقاد كردندروسي گستره ووعيش
  
 اعتراض به عدم براي چندمين روز در شبكه بهداشت و درمان گچساران يماني اسفند، كارگران پ٢١روز چهارشنبه *

 گزارش صبح به. كردندان گچساران تجمع مقابل ساختمان شبكه در شهرست  وكردهاعتصاب قوق پرداخت ماهها ح
 با پالكارد و پارچه ي بحرانطي شراني در اي كارگران خدماتنيا:  شبكه بهداشت و درمان گچساران گفتسيزاگروس، رئ

 ني ماه حقوق و مطالبات انيچند؛  افزوديو . كنندي مزي شبكه بهداشت اقدام به تجمعات اعتراض آمي در جلويسينو
  . كه انجام شده است دو ماه حقوق به آنها پرداخت خواهد شدييهايزني نشده است كه با راكارگران پرداخت

  
 چاروسا در استان ي مقابل جهاد كشاورزييماي كودشيكشاورزان متقاضتجمع  به ي انتظاميروهاي اسفند، ن٢٤ شنبه روز*

 و اراني به دهكه نيپس از ا: گفتا  چاروسي جهاد كشاورزسيرئ ،فارسبه گزارش .دندبر ورشي راحمدي و بوهيلويكهگ
 مي شد امروز صبح مشاهده كردلي تكمستي مراجعه كنند و از قبل هم لييايمي كود شافتيشوراها اعالم شده بود جهت در

 از همان ابتدا مي كود شدند و مجبور شدافتي مراجعه كردند و خواستار دري جهاد كشاورزي ارباب رجوع جلوياديتعداد ز
  . شديري منجر به درگي و حتمي ببندرادرب جهاد 

  
 خواستار راحمدي و بوهيلوي كهگي با تجمع مقابل استانداراسوجي اسفند، جوانان شهر ٢٤ شنبه روز گزارش مهر، به*

 خودشان دست به اقدام خواهند صورت نيا رياعالم كردند در غ  كرونا شدند وروسي ووعي مقابله با شي شهر برانهيقرنط
   .زد
  



 ٢٩

 ماه ٤  حقوق ونيي وسطح پاي كارطي اعتراض به شراي دزفول براي اسفند، كارگران حمل زباله شهردار٢٥ شنبهكي روز*
تجمع با اشاره به   از كارگران حاضر دريك به گزارش ايرنا، ي. زدندي پرداختش دست به تجمع مقابل شهرداردر ريتاخ

 ي ولميكن  ي ساعت كار م١٠ م،ي سر كار هستلي تعطي روزهاي حتشهيهم:  گفت،ي كارادي ساعات ز،يا  مهيمشكالت ب
  .ميكن  ي مافتيحقوق پنج ساعت كار را در

  
 يريكارگ   در اعتراض به عدم بهياپي روز پني دوميبرا ن،ي قزوشهي كارخانجات شكارگران،  اسفند٢٥ كشنبهيروز *

 كارگران نيا، زمانه ويرادبه گزارش  .تجمع كردنده  كارخاني كرونا مقابل در ورودروسي ووعي مقابله با شياقدامات الزم برا
 اتخاذ شود، راني توسط مددي كه بايداتي تمهري موقت شركت و سايلي تعطي كرونا به جاروسي ووعياز زمان ش: گفتند

 روسي رفت و آمد دو ساعته در اتوبوس حامل كارگران به وريكارگران نگرانند كه در مس.  كار كنندديكارگران همچنان با
  .كرونا مبتال شوند

  
 ي استانداره و مقابلديدست از كاركشبراي بار ديگر  بندرعباس ٣ منطقه ي كارگران شهردار، اسفند٢٦ دوشنبه روز*

 خانواده ي افراد جامعه داراري مانند سازيما ن :تجمع گفت  از كارگران حاضر دريكبه گزارش تسنيم، ي. تجمع كردند
 اني كارگرمعترض با بنيا . كنمهي خشك و پوشاك تهري شديستم كه به طور مرتب با فرزند كوچك هي من دارام،يهست

 ني همكاران در اريهمراه با سا نيا  ازشيپ: افزود  ماند،ي مي ما كارگران تنها در حد وعده باقي مسئوالن براي قولهانكهيا
 امر در طول دو هفته و با نيود و ا شي پرداخت ماي هفته تمام حقوق و مزاكي و شهردار گفت ظرف ميمحل تجمع كرد

  .مي طلبكار هستي از شهرداريديدر حال حاضر سه ماه حقوق و ع و دي رسانيحقوق به پابخشي از دادن تنها 
  
 يديع  ماه حقوق و٤ اعتراض به عدم پرداخت ياهواز برا ٨ منطقه ي سبز شهرداري اسفند، كارگران فضا٢٦ دوشنبه روز*

 اهواز ٨ منطقه ي از كارگران شهرداريك به گزارش ايرنا، ي. خوزستان تجمع كردنديبل استاندار و مقادنديدست از كاركش
  .مي را طلبكار هستيدي،  چهار ماه حقوق و مبلغ ع٨ منطقه ي شهردارمانكاريما از پ:گفت

  
ه عدم پرداخت ماهها  اعتراض بيبرا) آبداران(  استان خوزستانيي اسفند، كارگران آب و فاضالب روستا٢٨ چهارشنبه روز*

 يعي و بحران طبدهيهر پد  گزارش عصر جنوب، به.زدند  دست به تجمع مقابل ساختمان شركت در اهوازمهيحق ب حقوق و
 . سپرده شوندي خوزستان به ورطه فراموشيي تا كاركنان شركت آب و فاضالب روستاشودي  مي بهانه ايعي طبريو غ

 ،ي شركت اعم از آبدار، طرحني ايروي ن٨٠٠هزار و  به كي سال است كه نزديالهاس.  نداردي تماميي آبفا روستامشكالت
  . خود قرار دارندياي حقوق و مزاافتي در كش و قوس دري و رسميماني پن،يمع
  

  هاي اجتماعي اخبار كوتاه بر اساس گزارشهاي منتشر شده در شبكه 
   ماه حقوق٣تهران در اعتراض به پرداخت نشدن  ي پسماند شهردارتيري راننده مد٣٠٠اعتصاب :  اسفند٣شنبه 

 كارگران اعتصاب/ شان اعتراض به عدم پرداخت حقوق  انقالب درياعتصاب كارگران مجموعه ورزش:  اسفند٥دوشنبه 
   رشت در اعتراض به عدم پرداخت حقوقني پوپلرانيكارخانه ا

  اعتراض به عدم پرداخت حقوق وي برا سقزي شهردارفيكارگران بخش تنظاعتصاب و تجمع :  اسفند٢٥ كشنبهي
  .گريمطالبات د

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  )٩٨اسفند  (ي هنريدادهايرو
 

  فتح اهللا كيائيها
   هنري را هم قرنطينه كردكرونا رويدادهاي فرهنگي 

ها سالمتي كه زندگي روزمره در ويروس كرونا نه تن
. الشعاع قرار داده استها را تحت بسياري از عرصه 
هاي فرهنگي نيز از آسيب كرونا در رويدادها و برنامه 

امان نمانده و اكثر آنها يا لغو شده و يا به تاريخي 
شماري از اين برنامه ها عبارت . ديگر موكول گرديده

بتهوون، فستيوال  مين سال تولد ٢٥٠جشن : است از
ادبي ليت كلن، اكران افتتاحيه جيمز باند، نمايشگاه 

، )سينماي هند(كتاب اليپزيك، مراسم اسكار باليوود 
نمايشگاه بين المللي كتاب لندن، نمايشگاه موسيقي 

  .فرانكفورت، دوساالنه هنر معماري ونيز
  . كرونا، وارد قرنطينه اجباري شده استاينها اندكي از بسيار رويدادهاي هنري و فرهنگي بود كه زير تيغ

  
  ادبيات

   جوايز كتاب اليپزيك اهداي
اگر چه نمايشگاه كتاب اليپزيك گردن به تيغ 
تيز كرونا سپرد و به تعطيلي ناخواسته تن در 
داد، اما كوشندگان اين امر مهم ادبي جايزه 

  . اهدا كردند"لوتس زايلر"خود را به 
جايزه ويژه ادبيات در اين دوره از نمايشگاه، 

داستاني تخيلي به آخرين رمان لوتس زايلر به 
زايلر از .  گيرد تعلق مي"١١١ستاره "نام 

. رودنويسندگان سرشناس آلمان به شمار مي 
 توجه و "كروزو"پيش از اين او با رمان 

تحسين زيادي را برانگيخت و جايزه بزرگ 
  .شود، از آن خود ساختورت اعطا مي كتاب آلمان را كه توسط نمايشگاه كتاب فرانكف

از ": درباره آخرين اثر لوتس زايلر گفته است)  اسفند٢٢/  مارس١٢(هيات داوران نمايشگاه كتاب اليپزيك روز پنجشنبه 
  ".درخشد، همراه با طنزي گرم و انسانيهر برگ اين كتاب نوري تابان مي 

 را ادامه داده است كه به ماجراهاي پرهرج و مرج دوران پس از "روزوك" اش زايلر در آخرين رمان خود داستان رمان قبلي
  . پردازدوحدت آلمان مي

درك سرطان؛ داستان احساسي " با عنوان "بتينا هيتسر"جايزه بهترين كتاب ادبيات غيرداستاني يا موضوعي به كتابي از 
 شناسي سرطان، بر وجه عاطفي اين  و آسيببتينا هيتسر در اين كتاب بيش از جوانب علمي . تعلق گرفت"قرن بيستم

  .بيماري تمركز كرده و آن را با ارايه تصويرهايي متنوع كاويده است
فرن راس، .  اهدا شد"فرن راس"نوشته ) Oreo( براي برگردان كتاب اورئو "پيكه بيرمان"جايزه بهترين ترجمه به 

زباني پيچيده، طنزآلود و غريب ابداع كرده كه نه تنها ترجمه كه تبار آمريكايي، براي رمان معروف خود نويسنده آفريقايي 
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كتاب كه با گويشي خاص نگارش يافته، انباشته از كلمات عبري و اصطالحات ييديش . حتي درك آن نيز دشوار است
  .است) يهودي(

رود و جايزه نقدي مار مي نمايشگاه كتاب اليپزيك پس از نمايشگاه كتاب فرانكفورت مهمترين رويداد فرهنگي آلمان به ش
  . هزار يورو، از وزين ترين جايزه هاي ادبي آلمان است٦٠آن به مبلغ 

  
  ر اساس داستاني از شاهنامه كتابي براي كودكان ب

، نويسنده جوان ايراني آمريكايي، كتاب "ارسيا روزگار"
مصور ديگري را براساس ماجراهاي شاهنامه، به زبان 

گردآفريد "اين اثر . نتشر كردانگليسي براي كودكان م
 نام دارد و سومين كتاب مصوري است كه از "دالور

 Shahnameh ("شاهنامه براي كودكان"مجموعه 
For Kids (گيرددر دسترس عالقمندان قرار مي .  
 دو كتاب "رستم پهلوان" و "زال و سيمرغ"داستانهاي 

قبلي است كه ارسيا روزگار منتشر كرد و با استقبال 
  .تبار، مواجه شدسبي، به ويژه از سوي فرزندان آمريكاييان ايراني منا

آقاي روزگار متولد تهران است ولي از كودكي همراه با خانواده به آمريكا مهاجرت كرد و سالها است كه در ايالت ويرجينيا 
 و "مرد آهني"ري چون  و آثا"مارول" گيري كتابهاي مصور او يكي از هنرمنداني است كه در شكل.  كندزندگي مي

اش به فرهنگ و هنر ايران، تصميم گرفت از تجربياتش براي  مشاركت داشت و با توجه به عالقه " انگيزهالك شگفت"
  .ها و قهرمانهاي ايراني استفاده كندآفرينش كتابهاي مصوري بر اساس اسطوره 

شعار حماسي فردوسي شخصيتهاي جذابي وجود دارد كه او براي اين پروژه به سراغ شاهنامه رفت، چرا كه باور داشت در ا
  . كنند ها و تاريخ باستاني ايران زمين را بيان ميهايي از اسطورهانگيز، گوشه در چارچوب ماجراهايي هيجان 

براي من مهم بود كه اين كتابها، ضمن وفاداري به اصل داستانهاي شاهنامه، تصوير درست و ": گويدارسيا روزگار مي 
. ها شاهد آن هستيممناسبي از فرهنگ و هويت ايراني را نيز عرضه كنند؛ موضوعي كه متاسفانه امروزه به ندرت در رسانه 

آفرينش .  شود و براي كودكان قابل درك استبخش و قدرتمند است كه به سادگي بيان ميگردآفريد يك شخصيت الهام 
  ".اين كتاب افتخار بزرگي براي من بود

 و با استفاده از منابع معتبر تاريخي، الهام از نقاشيهاي "مايك آمانته" توسط "گردآفريد دالور"ايي تصاوير نسخه نه
مينياتور فارسي كالسيك و نوآوريهاي اين هنرمند طراحي شده است و خواننده را به زمانهاي دور و سرزمين باستاني ايران 

  .بردمي 
  سينما

  رسول اف، برنده جشنواره برلين 
 به "٢٠٢٠برليناله "جايزه بهترين فيلم جشنواره مطرح 

محمد رسول اف رسيد و اين در حالي است كه او نه تنها 
اجازه خروج از كشور را نداشت و نتوانست در اين مراسم 

حضور يابد، بلكه رژيم جنايتكار واليت فقيه پا را از اين هم 
دان را فراتر نهاده و چند روز پس از اعطاي جايزه، حكم زن

  .هم به او ابالغ كرد 
 كه توانست رسول اف را شايسته "شيطان وجود ندارد"فيلم 

دريافت اين جايزه معتبر كند، با روايت چهار قصه مستقل، 
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اينكه انسان تا چه حد : ترين معضالت جوامع خودكامه كاويده استمسووليت مدني شهروندان را در پرتو يكي از بنيادي 
  .ه تصميم بگيرد و تا كجا بايد پيامدهاي ناگوار تصميم خود را متحمل شودتواند آگاهانمي 

 به يك سال حبس تعزيري و "تبليغ عليه نظام اسالمي" در دادگاه انقالب اسالمي به اتهام ١٣٩٨اف اواخر تيرماه رسول 
  .دو سال ممنوعيت خروج از كشور محكوم شد
 سانسور شديد و فشارهاي آشكار و پنهان، همواره در فيلمهاي خود، سركوب او از جمله فيلمسازان ايراني است كه با وجود

  . كندو اختناق در ايران را مطرح مي
  
  يك فيلم مارول ديگر : "بيوه سياه"

 است، "ناتاشا رومانوف" كه نامش "بيوه سياه"شخصيت 
 است كه در "ماروِل"يكي از ابرقهرمانهاي داستانهاي مصور 

مرد "اين مجموعه سينمايي، از جمله چند فيلم ديگر از 
اين نخستين باري است كه يك اثر . ، حضور داشت"آهني

مستقل سينمايي از زندگي اين شخصيت كه يكي از اعضاي 
  .شود است، ساخته مي " جويانانتقام"تيم 

 در كشورهاي مختلفي همچون نروژ، انگليس، "بيوه سياه"
آمريكا، مجارستان و مراكش فيلمبرداري شده است و يكي 

  . شوداز محصوالت پرخرج اين مجموعه سينمايي محسوب مي
فيلمنامه نوشته .  نقش اصلي را بازي مي كند"اسكارلت جوهانسون"، اين فيلم را كارگرداني كرده و "كيت شورتلند"
 اشاره "رايچل هانا وايس" و "ديويد هاربر"، "فلورنس پيو"توان به  است و از ديگر بازيگران اين فيلم مي "ريك پيرسونا"

  .كرد
  
  ، روايت عشق در سايه وحشت طالبان "هاي كابلچلچله "

آنكه .  كنند ميهمه به فرمان مالي طالب سنگ پرتاب. شودفيلم با سنگسار يك زن در ميداني از شهر كابل آغاز مي 
لحظه بعد جسد بيجان زن در .  كند ميلي سنگي را پرتاب ميمحسن آنجاست و با بي.  شودسنگ پرتاب نكند، مواخذه مي

خلوت ميدان شهر و محسن كه در شرم 
صحنه . و پشيماني خود فرو رفته است

 او را "زنيره"بعد او به خانه آمده است، 
 گيرد، پاهايش را دردر آغوش مي 
محسن طشت آب . شويدطشت آب مي 

را پر از خون زني مي بيند كه لحظات 
ميان او و . قبل در شهر سنگسار شد

زِنيره مشاجره اي درمي گيرد كه با 
آغوشي زِنيره با او به عشق ورزي و هم 

  .رسدآرامش مي 
 فيلمساز فرانسوي، داستان محكوم  دو"مولكاليا گوبه " و "زابو بريتمن" ساخته "چلچله هاي كابل"انيميشن سينمايي 

  .شدن زن جوان نقاش به نام زِنيره است كه بايد در استاديوم ورزشي كابل توسط طالبان تيرباران شود
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ياسمينا " مشهور به "محمد مولي السهول"اين رمان نوشته . فيلم براساس رمان پرفروشي به همين نام ساخته شده است
 هزار نسخه منتشر شده و نويسنده آن جايزه ٧٠٠اين رمان با تيراژ بيش از . وي است فرانس- نويسنده الجزايري"خضرا
  . را دريافت كرد"دوبلين"ادبي 

 فيلمي نه براي كودكان كه براي بزرگساالن است؛ نمونه قدرتمندي از زيبايي شناسي تصويري كه "چلچله هاي كابل"
به گفته خانم اليا گوبه مولك، . گ و انيميشن دو بعدي كار شده استساختار ملودرام و شاعرانه دارد و به سبك نقاشي آبرن

  .انيماتور اين فيلم، ساخت اين اثر بيش از شش سال طول كشيده است
 به تازگي در چهل و سومين جشنواره فيلم گوتنبرگ سوئد به نمايش در آمد و قبال هم در جشنواره "چلچله هاي كابل"

  .كن حضور داشت
  موسيقي

  
    "زمان هنر گام"انه اي بر سروده ساخت تر

شيرين مجد، خواننده ايراني ساكن استراليا، به مناسبت 
رويدادهاي اخير در ايران و مرگ تعدادي از شهروندان، نماهنگ 

اين .  هاي اجتماعي خود به اشتراك گذاشتجديدي را در شبكه
 نام دارد و بر اساس يكي از اشعار هوشنگ " زمانهنر گام"اثر 

  .ابتهاج، با آهنگسازي مهيار عليزاده توليد شده است
شيرين مجد خواننده اپرا و آوازهاي كالسيك غربي است؛ ولي در 

 او مي. سالهاي اخير قطعاتي نيز به زبان فارسي اجرا كرده است
ن روزهايي  را در چني" زمانهنر گام"هنگام ضبط آهنگ و موزيك ويديو احساس خوبي داشتم و خوشحالم كه ": گويد

گذرد اين دوران نيز مي . اين قطعه براي من يادآور اين نكته هست كه سختيها نيز بخشي از زندگي است.  كنممنتشر مي
  ". رسد رسد و درد و رنج ايرانيان به پايان ميمطمئنم روزهاي خوش به زودي از راه مي.  رسدو روزهاي خوش از راه مي

او در .  شود است كه در آينده نزديك منتشر مي"نهان" آلبوم جديد شيرين مجد به نام  يكي از قطعات" زمانهنر گام"
  .هايي چون شفيعي كدكني و فروغ فرخزاد نيز استفاده كرده استاين آلبوم عالوه بر اشعار هوشنگ ابتهاج، از آثار چهره 

  
  موسيقي بدون مرز در دوران كرونا

لوگيري از شيوع كرونا برخي هنرمندان موسيقي را به فكر برگزاري كنسرتهاي منع برگزاري كنسرتهاي موسيقي براي ج
. هاي اجتماعي انداخته استرايگان در شبكه 

تبار آلماني، در ، پيانيست روس "ايگور لويت"
  :صفحه توييتر خود نوشت

شنيدن و تجربه . اندسالنهاي كنسرت خالي "
اين . موسيقي در كنار هم ديگر ميسر نيست

همه مايلم با اين . انگيزي استاق غم اتف
بشنويد و . موسيقي را با شما به اشتراك بگذارم

موسيقي را به هر شكلي كه ميسر است تجربه 
: خواهم چيزي را امتحان كنممي. كنيد

  ".كنسرت خانگي
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ت از ابتال به كرونا جهان اي كه وحشو به اين ترتيب هزاران نفر در سراسر جهان موفق شدند در قرنطينه خانگي، در زمانه 
اثر بتهوون را به طور زنده بشنوند و در اين تجربه موسيقايي ) والداشتاين (٢١را زمينگير كرده است، سونات پيانوي شماره 

  .شريك شوند
اي دستچين كه سالنهاي مجلل اين سرآغاز يك حركت تازه و مردمي بود؛ موسيقي براي مردم و نه فقط براي عده

  .كننداروپا را پر مي كنسرتهاي 
 را بدون "اپراي كارمن"فيالرمونيك برلين كه يكي از پيشروترين اركسترهاي دنياست، اعالم كرد . برلين در قرنطينه است

  .آوردتماشاگر اجرا و از طريق استريمها به خانه عالقمندان به موسيقي كالسيك مي
يتاليا، يك گام هم فراتر رفت و بدون اعالم قبلي، از روي بالكن، در ، يك خواننده اپرا در فلورانس ا"مائوريچيو ماركيني"

  .قرنطينه خانگي براي دل خودش آواز خواند
 راه پيدا "بيلبورد" آهنگ داغ ١٠٠ به صدر "التون جان"سراي بريتانيايي، كه در كنار ، آهنگساز و ترانه"جيمز بالنت"

 هاي اين كنسرت را صدها هزار نفر در خانه. ماشاگر كنسرت برگزار كرد هامبورگ بدون ت"الب"كرده، در سالن فيالرموني 
  .شان ديدند

  نمايشگاه
  

  حمام و نمايشگاه تاريخچه فرهنگي آن 
در اينجا ارتباطات اجتماعي، سياسي و . در طول تاريخ بشر گرمابه چيزي بيش از تنها مكاني براي حمام كردن بوده است

بازتاب اين قديمي .  دار در تاريخ استو فرهنگ حمام، داستاني قديمي و ريشهاستان گرمابه د.  شده استتجاري برقرار مي
ترين تكنيك فرهنگي بشر در هنر 

اطالعات زيادي درباره عملكرد جوامع، 
قدرت و مناسبات طبقاتي، رابطه زن و 

 مرد و آداب و رسوم تجاري به ما مي
و اين موضوعي است كه . دهد

 آلمان بدان "بادن بادن"نمايشگاهي در 
  .مي پرداخته است

 گردان، در ، نمايشگاه"هندريك بوندگه"
حمام كردن هميشه ": گويداين باره مي 

اي اجتماعي بوده است و تا امروز  مساله
  ".هم بار عقيدتي، مذهبي، اجتماعي و فرهنگي دارد

تمدنهاي موزه "بادن در همكاري با ، در تاالر هنر بادن "تاريخ فرهنگي حمام. بدنها، نگاهها، قدرت"اين نمايشگاه با نام 
هاي هنري را برگزاركنندگان، اين نمايشگاه آثاري از تمامي دوره به گفته .  از مارسي، برگزار شده است"اروپايي و مديترانه

بر روي چوب مربوط به در خود جاي داده است؛ از تصوير پسري جوان و برهنه بر روي يك ظرف سراميكي گرفته تا آثاري 
  .كشدزدن را در يك گرمابه به تصوير مي قرون وسطي كه زناني در حال گپ 

  
  )جنگ خبر، صداي آمريكا، بي بي سي، دويچه وله، راديو زمانه: منابع(
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  انيمما هم بچه هاي اير
  وحيدي. م 

  سالم     
چنـد وقت پيش اينجا سيل آمد و همه چيزمان زير آب . ما دانـش آموزان مدرسه ايران درسيـستان و بلوچستان هستيم

حتي رختخواب مـان هـم خيس . رفت
خيس شـد و  ديگر نمي توانستيم از آنها 

  .استفاده كنيم
سـيل كه آمد منتـظربوديم دولت به ما 

فـقط برخي . ا كسي نيامدكمك كند؛ ام
مردم از شهرهاي مختلف آمدند اينجا و 
برايمان خوراك و لبـاس آوردند كه آن 

يك بارهم بعضي . هـم بـه اندازه كافي نبود
از نمايندگان مجلس آمدند اينجا باما 

  .عكس گرفتند و رفتند ولي كمكي نكردند
. ما اينجا امكانات تحصيل و آموزش نداريم

سه، ميز و نيمكت كافي و مثال همين مدر
حتي يك معلم ثابت كه به ما درس بدهد 

  . ندارد
داريم كه هفته اي دو » سربازمعلم«يك 

سه روز مي آيد اينجا درس مي دهد و مي 
رود و به قول خودش آموزش معلمي 

  . نديده و نمي داند چطور درس بدهد
 ما دوست داريم به زبان خودمان بنويسيم و صحبت .ياد گيري زبان فارسي براي ما مشكل است و سخت ياد مي گيريم

بعضي . ما بلوچ هستيم ولي زبان مادري مان به رسميت شناخته نمي شود و دولت به خيلي از ما شناسنامه نمي دهد. كنيم
  .از بچه هاي روستاي ما چون شناسنامه ندارند، نمي توانند به مدرسه بيايند

  .       ين بعضيها سرشان شپش زده است و مـجبور شده اند سرشان را از ته بتراشندروستاهاي ما حـمام ندارند و براي هم
مـا روزي دو وعـده . يعني  ندارند كه بخورند. چون صبحانه و شام نمي خورند. هر روز در كالس ما چند نفر غش مي كنند

  .آن هم بيشـتر نـان و ســبزي و يـا سيب زميني است. غــذا مي خوريم
ما دانش آموزان مدرسه سيستان و . ترها تا كالس چهارم و يا پنجم درس مي خوانند و بعد آنها را شوهر مي دهنداينجا دخ

  .  بلوچستان، ايران  را خيلي دوست داريم
  
  

  تصحيح و پوزش 
درج شده بود كه در آن نام » ...فتـح اويـن «  نشـريه نـبرد خـلق  مطـلبي از من تـحت عـنوان ٤٢٢در شماره 

  .   نوشته بودم كه بدينوسيله ضمن  عذرخواهي تصحيح مي شود» آندرو پتوفي«را به اشتباه » شاندروپتوفي«
  وحيدي. م
  



  نيزارهای ماهشهر
  مرجان

  
  در رقص خون است آذرخش

  مست جنون است آذرخش
  ...در آتش نيزارها

  از آسمان شد سرنگون 
  سرخ اختران از صد فزون 

  رگبارها... باتيرها
  

  انمان بي آب و نانبي خ
  سيراب از سرب روان 

  ...در جنگ با كفتارها
  

  از دود و آتش تيره شد
  شهري كه بر آن  چيره شد 

  فريادها فريادها از وحشت كشتارها
  

  مابين دارا و ندار 
  اين رزم باشد برقرار

  پيروز باد پيكارها... پايان ندارد اين ستيز
  

  چه بغضها در خون شكست
  شستچه زخمها در دل ن

  گردد به پا طوفان سخت 
  از داغ سر بر دارها

  
  نيزار خونباران بگو

  آن شرحه شرحه سينه كو
  اي واي از تكرارها... اين يار كو آن يار كو

  
  روزي فرا خواهد رسيد 
  زنجيرها خواهد گسست

  خورشيد هم خواهد دميد
 از پشت اين ديوارها

 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  لحظه بارش
  پگاه. س

  
  ر مي كنمبه سرزمين نور سف
  و با قلب ستارگان
  سخن مي گويم 

  خورشيد كوچكي هستم
  اسير قلعه هاي خسته شب
  چشمه ساري  مي جويم 

  در حفره هاي بيهوده زمان
  بر بام آرزو هاي من 
  خيال روشني آويخته

  هنگامه سفر سنگ است
  لحظه بارش نزديك است

  ٩٨مشهد اسفند 
 

  



 
  آذرخش

  مرجان
  

  نام او مريم بود
  باقي در خاطره امچهره اش 

  پشت يك پنجره پر ميله
  و نگاهش به سوي

  آسماني محدود به يك چند ضلعي
  آه مريم تو چه زيبا بودي

  و چه خوش قامت و رعنا بودي
  قامت تو حتي

  بس بلند تر بود از آن چوبه دار
  ...آه آويخته بودند از آن... كه تو را

  مريم آن برق نگاهت
  زنده است در دل من

  رار مريم عيسي بوديتو همان تك
  با صدايي آرام

  با وقاري محزون
  تو كه قرباني پستي يهودا بودي

  چه كسي باور دارد
  رددختري كوچك و خُ

  هفده ساله گلي نو رسته
  بستيزد با شب
  نگريزد از خون

  و بجنگد
  تا مرگ.... تا لحظه آخر

  و به جاي شانه بر گيسو
  باد پيچيده زير روسري كهنه او

  و معلق باشد
  ن تن نازك اوآ

  از طنابي كه ضخيم است
  ....به اندازه سفاكي تاريخ زمين
  آه مريم آه اي شيرزن نام آور

  به شب تيره يلدا بودييآذرخش
 

 
 جشن بهار مي رسد

  )صبح . م ( 
  

  !پر در هواي بهار بزن
  صبح دميده 

  بر خرابه هاي شب 
  صد چشمه مي جوشد 

                       از زمين
  و دشت

  بوي بنفشه و گلدر 
                   شناور مي شود

  هر غنچه  
          به باغ سالم مي كند    

  هردانه 
                    هزار مي شود

  جشن بهار مي رسد
  !نگاه كن

  سبز و سپيد گشته
                     همه كوهسار 

  مي خواند سرود
                       چشمه سار

  و كاوه باد
  لد زنجيرمي گس

  از دست و پاي دختر بهار 
  

  بر برگ ياسمن ببين 
  !                  قطره باران

  ياقوت رخشاني ست 
                        عروس وار

  !دل را بشوي از غبار
  !چشم را  تازه كن 

  جشن بهار مي رسد   
   شاخه به بار مي رسد
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 )٩٨اسفند (زنان در مسير رهايی 
  اسد طاهري

   درصدي خشونت عليه زنان و دختران در همدان ٣١يش افزا
معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي همدان، از افزايش 

 درصدي خشونت عليه زنان و دختران در ٣١نزديك به 
  .اين استان خبر داد

 ١٦١ ماه نخست سال جاري ٩جمشيد شيران گفت در 
اين . مورد خشونت عليه زنان و دختران روي داده است

 مورد بوده و ١٢٣يزان در مدت مشابه سال گذشته م
  .  درصد رشد را نشان مي دهد٣٠,١

اين زنان و دختران در خانه امن بهزيستي به گفته شيران،
او اشاره كرد كه مردان نيز با سامانه .  اندپذيرش شده

اورژانس اجتماعي تماس گرفته و خشونت فيزيكي خود را 
  .ها در برابر زنان بسيار محدودتر بوده است اند كه تعداد آنگزارش داده

  .عاطفي، رواني و اقتصادي را از انواع اين خشونتها عنوان كرداين مقام بهزيستي خشونت فيزيكي، جنسي،
  

  كند اسكاتلند محصوالت بهداشتي قاعدگي را براي تمام زنان رايگان مي 
را  اسفند طرحي ٦/ فوريه٢٥ شنبه پارلمان اسكاتلند روز سه

به تصويب رساند كه به موجب آن محصوالت بهداشتي ويژه 
  .قاعدگي براي تمام زنان اين كشور رايگان خواهد شد

مطابق قانون پيشنهادي، اقالم بهداشتي همچون نوار بهداشتي 
به طور رايگان و در مكانهايي مشخص همچون مراكز 

ار ها در دسترس زنان قراجتماعي، كلوپهاي جوانان و داروخانه 
  .خواهند گرفت

  رود پارلمان تفويضي اسكاتلند در يك دور رايانتظار مي
به اين ترتيب اسكاتلند نخستين كشوري در جهان خواهد بود كه محصوالت . گيري قانون پيشنهادي را به تصويب برساند

  .بهداشتي مرتبط با عادت ماهانه را براي تمامي زنان رايگان كرده است
، "مونيكا لنون" به وسيله ٢٠١٧ نام دارد، پيش از اين يك بار در سال ")تداركات رايگان(ت قاعدگي محصوال"اين طرح كه 

اينها اقالم تجملي نيستند؛ اينها در واقع اقالم ": وي درباره طرح پيشنهادي گفت .نماينده زن پارلمان، ارائه شده بود
 " مندانهقاعدگي عزت"دگي بماند و پايه طرح جديد بر ضروري هستند و هيچكس در اسكاتلند نبايد بدون محصوالت قاع

انگيز است كه كشورهاي گوشه ما در حال تغيير فرهنگ هستيم و اين به واقع هيجان ": مونيكا لنون افزود ".قرار دارد
  ".رويموكنار دنيا ما را به دقت زير نظر دارند تا ببينند به كجا مي 

اسكاتلند نخستين كشوري در جهان بود كه در  .ون دالر در نظر گرفته شده است ميلي٣١,٢٤براي اجراي تصميم جديد 
  . اقالم بهداشتي ويژه قاعدگي زنان را در مدارس، كالجها و مراكز دانشگاهي رايگان اعالم كرد٢٠١٨سال 

  
  برگزاري روز زن در گوشه و كنار جهان 

 با وجود شيوع ويروس كرونا، به مناسب روز جهاني زن به  اسفند١٨/ مارس٨صدها هزار نفر در سراسر جهان روز يكشنبه 
قرقيزستان، مانيل /پرو، بيشك / سوييس، ليما/ استراليا، لوزان/ زنان در سيدني. خيابانها آمدند تا اين روز را گرامي دارند
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روسيه / انگليس، مينسك/ روسيه، لندن/ برزيل، مسكو/ عراق، برازيال/ اندونزي، بغداد/ بنگالدش، جاكارتا/فيليپين، داكا /
به خيابان آمدند تا بر خواسته ها و حقوق خود تاكيد كنند و عليه نابرابري،  تبعيض و خشونت ... سوريه و / سفيد، القنطريه

  :  در زير به چند رويداد ديگر از اين همايش بين المللي اشاره مي شود. جبهه بگيرند
  

   آباد پاكستان  در اسالمتجمع دو گروه مخالف و موافق روز جهاني زن
معترضان به مناسبت روز جهاني زن در اسالم آباد، پايتخت 

پاكستان از جمله كشورهايي است كه . پاكستان، به خيابانها آمدند
  . باال است"قتل ناموسي"در آن آمار قتلهاي معروف به 

هاي سياسي مذهبي امسال تالش كردند تا كارزاري برخي از گروه
گزاري اين راهپيمايي تدارك ببينند و دادخواستهايي را را عليه بر

براي ممنوعيت تجمع در اين روز به دادگاه بردند كه تالش آنها 
با اين حال اين گروهها هشدار دادند كه جلوي . ناموفق بود

  . گيرندبرگزاري اين راهپيمايي را به هر قيمتي كه شده مي
م آباد جمع شدند و با اين همه، حدود هزار زن و مرد در اسال
از سوي ديگر، همزمان و در نزديكي اين تجمع، گروهي ديگر كه خود را گروهي . خواستار حقوق برابر زنان و مردان شدند

برخي از افراد در اين تجمع به تجمع گروه مقابل .  معرفي كردند، تجمع ديگري را برپا داشتند"ضد فمينيستي"اسالمي 
  . كردنداب مي براي روز جهاني زن سنگ پرت

  .در الهور و كراچي نيز تجمعهايي براي گراميداشت روز زن برگزار شد
  

   حمله پليس تركيه به زنان با گاز اشك آور و اسپري فلفل
نيروهاي امنيتي . تظاهرات روز جهاني زن در استانبول تركيه به مانند سالهاي گذشته همراه با دخالت و يورش پليس بود

  . ليك گاز اشك آور تجمع كنندگان را متفرق كنندتالش كردند با ش
 هاي منتهي به اي گفته بود كه همه راهدولت پيش از اين در بيانيه 

 بسته خواهد شد چراكه اين "خيابان استقالل" و "ميدان تقسيم"
  .مكانها طبق قانون براي تجمع و تظاهرات در نظر گرفته نشده است

دولت اسالم گراي رجب طيب اين دومين سال پي در پي است كه 
پليس استانبول براي . اردوغان تظاهرات روز زن را ممنوع مي كند

متفرق كردند تجمع كنندگان روز جهاني زن از اسپري فلفل نيز 
  .استفاده كرد

  . كنند كه خشونت عليه زنان در اين كشور را جدي نگرفته استمنتقدان مدتهاست كه رجب طيب اردوغان را متهم مي
  
  زن را در كابل تجليل كردند نان افغان، روز جهاني ز
را در باغ زنانه كابل برگزار ) هشت مارس(، روز جهاني زن "نهضت جهاني زنان براي صلح و آزادي در بخش افغانستان"

گي، آنها همگي و يكصدا هشت مارس را روز همدلي، همبست. در اين برنامه شماري زياد از زنان افغان شركت داشتند. كرد
خواهند نشان دهند كه زنان نيز در اين جامعه حضور دارند و اتحاد و اتفاق خواندند و گفتند با شركت در اين مراسم مي 

توانند مانند مردان مسووليتهاي كالن اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در جامعه شان به پيش ببرند و همه زنان جهان مي 
  .ن تجليل كنندبايد اين روز را با حضور چشمگير شا
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جميله افغاني، رييس نهضت جهاني زنان براي صلح و آزادي در بخش افغانستان و مسوول برگزاري مراسم، در رابطه با 
همه بدانند كه ": هشت مارس، گفت

تنها هشت مارس روز زن نيست، 
بلكه هر روز از زن است و بايد از آن 

ما اين روز را به اين . تجليل شود
رديم كه افغانستان خاطر برگزار ك

بسيار حساس و مهمي در مرحله
قرار دارد، يك طرف توافق نامه صلح 
ميان آمريكا و طالبان به امضا رسيد 
و طرف ديگر كه حكومت افغانستان 

است، براي مذاكرات صلح بين 
 گيرد و ما زنان افغاني آمادگي مي

د تصميم بگيريم، زيرا همه ما در اين مرحله حساس نگران اين كشور بايد بيدار باشيم و در رابطه به سرنوشت خويش خو
  ".نبايد با سرنوشت ما معامله شود. خود، فاميل و اطفال نازنين خويش هستيم

شان را ديگران رقم زنند، ما خود بايد در اين عرصه نقش فعال زنان افغانستان نبايد منتظر باشند كه سرنوشت ": وي افزود
  ". ما بايد براي آمدن صلح و مذاكرات آماده باشيمو مفيد ايفا كنيم و همه

زنان افغان بايد بيدار شوند و خود را در ": تورپكي مومند، فعال حقوق زنان، نيز از برگزاري اين روز استقبال كرد و گفت
 آمريكا و طالبان  دانيم كه در اين گفتگوهاي صلح كه ميانرابطه با تمام مسايل كشور آگاه سازند، زيرا همين اكنون ما نمي

دو طرف بايد زنان را در مذاكرات صلح كه . انجام شد، در مورد سرنوشت ما زنان افغان چه تصميمي گرفته شده است
  ".شود، سهيم كنند تا زنان در رابطه با سرنوشت آينده شان بدانند كه چه تصميمي گرفته مي شودبزودي آغاز مي 

  
  در پاريس نشگران حقوق زنان خشونت پليس عليه ك

برخورد خشونت آميز پليس با تجمع زنان در پاريس يك 
زنان . روز قبل از روز جهاني زن بازتاب گسترده داشت

 جمع شدند، اما "ميدان جمهوري"فرانسوي شنبه عصر در 
پليس براي متفرق كردن آنها گاز اشك آور پرتاب كرد و 

هاي اجتماعي منتشر شده، طبق ويديوهايي كه در شبكه 
نيروهاي امنيتي برخي از كنشگران را با خشونت با خود 

  . نفر را تاييد كرده است٩پليس بازداشت . بردند
يكي از نيروهاي امنيتي در توجيه حمله به زنان به 

درست قبل از رسيدن پليس، ": خبرگزاري فرانسه گفت
  ". دادندتظاهركنندگان روي زمين دراز كشيده بودند و برخي شعارهايي عليه پليس مي

 توصيف كرد و "غير قابل قبول و غير قابل درك"، شهردار پاريس، در واكنش به خشونت عليه زنان آن را "آن ايدالگو"
  .گفت از اقدام پليس شوكه شده است

 اين ، وزير برابري زنان با مردان در دولت فرانسه، خواستار ارائه گزارشي از سوي پليس در ارتباط با آنچه در"مارلن شياپا"
همه زنان بايد بتوانند براي احترام به حقوق شان تظاهرات مسالمت آميز ": وي در توييتي نوشت. تجمع رخ داده، شد

  ".برگزار كنند
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 "ميدان كنكورد"اين كنشگران در .  روز يكشنبه دست به تظاهرات زدند"فِمِن"افزون بر اين، كنشگران گروه فمينيستي 
اين تجمع هم .  خوانند، شعار دادند مي" گيري پدرساالريهمه"هاي دودي عليه آنچه ترقه پاريس با منورهاي رنگارنگ و 

  .با دخالت پليس پايان يافت
همزمان دهها هزار نفر از مردم پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه نيز در گروههاي مختلف به خيابانها آمدند و عليه خشونت 

  .اصالح قانون بازنشستگي و تاثيرات منفي آن روي زنان اعتراض كردندجنسي و جنسيتي، نابرابري دستمزد و اليحه 
  . هزار نفر در مراسم پاريس شركت كردند٦٠برگزاركنندگان اين مراسم برآورد كردند كه حدود 

  
  ن اسپانيايي عليه نابرابريتظاهرات زنا

دهها هزار زن در سراسر اسپانيا همزمان با روز جهاني زن 
يتي با وجود نگرانيها درباره گسترش عليه نابرابري جنس

  . ويروس كرونا راهپيمايي كردند
آنها پالكاردهايي در دست داشتند كه روي آنها شعارهايي 

يكي از .  در محكوميت خشونتهاي جنسيتي نوشته بودند
: اي با اين مضمون در دست داشتمعترضان نوشته 

  ". كشدمي] آدم[مردساالري بيش از ويروس كرونا "
  
   هزار نفري در پايتخت شيلي جمع صدت

صدها هزار نفر در 
شهرهاي بزرگ 

آمريكاي التين با 
آمدن به خيابانها 
اين روز را گرامي 

آنها خشم . داشتند
و اعتراض خود را 

نسبت به نابرابريها، 
قتلها، كنترل 

شديد روي سقط 
جنين و خشونت 
عليه زنان نشان 

  .دادند
پليس اعالم كرد 

فر  هزار ن١٥٠كه 
 هزار ٤٠، پايتخت شيلي تجمع كردند و شمار افراد تظاهرات كننده در ساير شهرهاي اين كشور را نيز "سانتياگو"در شهر 

  . استنفر برآورد كرده
  .سازمان دهندگان اين تجمع، شمار حاضران را بسيار بيشتر از برآوردهاي پليس برشمردند

 داشتند، خواستار قانوني شدن سقط جنين و پايان دادن به خشونت بسياري از معترضان روي پالكاردهايي كه در دست
  .عليه زنان شدند
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ضور دهها هزار زن مكزيكوسيتي شاهد ح
  معترض شد 

فعاالن حقوق زنان در مكزيكوسيتي، پايتخت 
مكزيك، به خيابانها آمدند و عليه خشونت و قتل 

  . زنان اعتراض كردند
 برآورد كرده  هزار نفر٨٠پليس شمار معترضان را 

  . است
قتل زنان در مكزيك نسبت به پنج سال گذشته دو 

  . برابر شده است
 

  آلمان حجاب را براي كارآموزان رشته حقوق در دادگاه ممنوع كرد 
دادگاه قانون اساسي آلمان حكم يك دادگاه محلي مبني بر ممنوع بودن حجاب براي كارآموزان علوم قضايي در 

  .ه و دادگاهها را تاييد كردساختمانهاي قوه قضايي
 اسفند اين تصميم را در پاسخ به شكايت يك ٨/  فوريه٢٧اين دادگاه كه باالترين نهاد قضايي آلمان است روز پنجشنبه 

اين زن مسلمان مراكشي تبار، اهل فرانكفورت است و دوره كارآموزي قضايي خود را در . كارآموز زن حقوق اعالم كرد
 وي مي.  گذراندن ميدادگستري ايالت هس

خواست با حجاب در دوره كارآموزي خود در قوه 
  .قضاييه حاضر شود

اي كه بر اساس قانون اين ايالت، زنان محجبه 
كارآموز رشته حقوق هستند، اجازه ندارند در انجام 

برخي از وظايف خود با پوشش اسالمي به 
نمايندگي از دولت يا دستگاه رسمي قضايي فعاليت 

 "طرفي دينياصل بي " مبناي اين قانون .كنند
به اين ترتيب، زنان كارآموز  .اعالم شده است

محجبه اجازه ندارند در زمان كارآموزي در جريان 
 توانند در جايگاه تماشاچيان به كار خود برگزاري نشست دادگاه، در جايگاه ويژه قاضي و در كنار او بنشينند و تنها مي

  . حق اداره جلسه دادگاه يا دريافت مدارك را ندارندآنها همچنين. بپردازند
اين تصميم در دادگاه كارلسروهه در جنوب غربي آلمان در زماني گرفته شده كه بحث بر سر حجاب اسالمي براي زنان در 

  . استادارات دولتي در سرتاسر اين كشور مطرح بوده و مجاز بودن يا ممنوعيت آن در هر ايالتي با ايالت ديگر متفاوت
پوشاندن صورت در موارد ويژه پزشكي و . اندبر اساس قانون آلمان همه كاركنان دولت از پوشاندن صورت خود منع شده 

با اين حال در آلمان هيچ قانوني مبني بر ممنوعيت حجاب اسالمي .  نشانان مجاز استبه دليل ايمني مانند مورد آتش
  .براي كاركنان دولت وجود ندارد

 توانند در اين زمينه در هر مورد جداگانه تصميم گيري هبي در قانون اساسي آلمان آمده است و دادگاهها ميآزادي مذ
  .كنند

  
  آميز دارند نفر در مورد زنان باورهاي تبعيض ٩ نفر در جهان، ١٠از هر : سازمان ملل

 نفر، فارغ از جنسيت، نسبت به زنان ٩،  نفر در جهان١٠دهد كه از هر پژوهش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان مي 
درصد از مردم جهان ٩٠ اسفندماه منتشر شد، ١٥/  مارس٥بر اساس اين پژوهش كه پنجشنبه  . پيشداوري دارند
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هستند، تحصيالت دانشگاهي برايشان ديدگاههاي پيش داورانه دارند، از جمله اينكه مردان سياستمداران يا مديران بهتري 
  . در بازار رقابتي كار، اولويت استخدام بايد با آنها باشدتر است ومهم 

درصد جمعيت جهان را در خود ٨٠ كشور جهان انجام شده است كه در مجموع بيش از ٧٥پژوهش سازمان ملل متحد در 
يه با درصد مردم تعصب جنسيتي دارند و قطر و نيجر٩٩/٨١ دهد در پاكستان، نتايج اين بررسي نشان مي. استجاي داده 

  .اندبعدي ايستاده درصد در جايگاه٩٩/٧٣
درصد، سوئد ٢٧/٠١كشورهايي كه باور مردم به پيشداوريهاي جنسيتي كمتر از ساير نقاط جهان است عبارتند از آندورا با 

زديك و اين در حالي است كه در فرانسه، بريتانيا و اياالت متحده آمريكا، با ارقامي ن .درصد٣٩/٧٥ و هلند با ٣٠/٠١با 
  .درصد مردم در مورد زنان باورهاي جنسيتي و پيشداوري دارند٥٧/٣١درصد و ٥٤/٦درصد، ٥٦ترتيب مشابه، به 

ها پيشرفت، ارقام نشاندهنده موانعي نامريي است كه زنان در دستيابي باوجود دهه ": در متن همراه اين گزارش آمده است
  ". هستندمواجهبه برابري همچنان با آن 

 كند كه در هايي اشاره ميترين يافته ه دهند متن سواي نابرابريها در بخش آموزش، بهداشت و اقتصاد، به يكي از تكان اين
  .درصد مردم معتقدند اشكالي ندارد مردي زنش را كتك بزند٢٨: گزارش آمده است

  آميز را تغيير دهنداي تبعيض اين سازمان از دولتها و نهادها خواسته است با آموزش مناسب، باورها و رفتاره
  

  كناره گيري ريس فدراسيون فوتبال آمريكا به خاطر اظهارات جنسيتي
، رييس فدراسيون فوتبال آمريكا، به دنبال انتقادات از سخنان او در توجيه نابرابري دستمزد ميان "كارلوس كورديرو"

  . د اسفند استعفا كر٢٢/  مارس١٢ورزشكاران زن و مرد روز پنجشنبه 
 فدراسيون فوتبال آمريكا در توجيه دستمزد باالي ورزشكاران مرد گفته بود كه ارزش بازي يك ورزشكار  ساله٦١رييس 

  .المللي باالتر استمرد در تيم ملي از بازيكنان زن در سطح بين 
زاوار برخوردي به مراتب اين اظهارات دل ورزشكاران زن را كه س": كورديرو از اين سخنان خود پوزش خواسته و گفته است

  ". قبول و نابخشودني استاين سخنان غيرقابل. بهتر هستند، به درد آورد
مگان رپينو، كاپيتان تيم زنان فوتبال اياالت متحده، پارسال به دادگاه شكايت برد كه ورزشكاران زن بايد دستمزد يكسان 

  . ميليون دالر دريافت كنند٦٦ته بايد به عنوان غرامت مبلغ با مردان دريافت كنند و به جبران دريافت پايين سالهاي گذش
  . طرح شده است"دستمزد برابر مقابل كار برابر"اين دعوا با استناد به قانون حقوق شهروندي و همچنين اصل 

  . ارديبهشت به آن رسيدگي كند١٦/  مي٥اين شكايت هنوز در مرحله بررسي است و دادگاه فدرال قصد دارد در 
  

  ين رييس جمهوري زن در يونان سوگند ياد كردنخست
او روز جمعه در پارلمان اين كشور سوگند . ، اولين رييس جمهوري زن در تاريخ يونان خواهد بود"اكاتريني ساكالروپولو"

  .ياد كرد
س رييس جمهوري جديد يونان قرار است پس از برگزاري مراسمي كه شمار شركت كنندگان در آن به دليل شيوع ويرو

  .جديد كرونا محدود خواهد بود، كار خود را به طور رسمي آغاز كند
كيرياكوس " بهمن از سوي نمايندگان پارلمان يونان و بنا به پيشنهاد ٢/  ژانويه٢٢اكاتريني ساكالروپولو در 

ل قضاوت او كه پيش از اين به شغ. ، نخست وزير اين كشور، به عنوان رييس جمهوري يونان انتخاب شد"ميتسوتاكيس
  .مشغول بوده، به مدت پنج سال عهده دار سمت رياست جمهوري يونان خواهد بود

  .مقام رييس جمهوري در يونان بيشتر جنبه تشريفاتي دارد و اداره امور كشور برعهده نخست وزير است
ست يكي از دادگاههاي ارشد  به ريا٢٠١٨ ساله، پيش از اين اولين زني بود كه در ماه اكتبر سال ٦٣اكاتريني ساكالروپولو، 
  .او از مدافعان حقوق پناهجويان، اقليتها و آزاديهاي مدني است. اين كشور رسيده بود
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   سال زندان٣٠محكوميت يك معترض به حجاب اجباري به 
 سال حبس براي فرشته ديدني، معترض به حجاب اجباري، را كه ٣٠يك دادگاه تجديد نظر جمهوري اسالمي، محكوميت 

 دادگاه انقالب تهران صادر شده ٢٦ش تر در شعبه پي
  . االجرا دانستبود، تاييد و شش سال آن را الزم 

اجتماع و تباني عليه "اتهامات اين فعال حقوق زنان 
امنيت كشور، فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري 

اسالمي، تشويق مردم به فساد، نگهداري كاالي ممنوع 
ار انقالب، توهين به رهبر و ، توهين به بنيانگذ)مشروب(

  .  عنوان شده است"توهين به مقدسات
الزم به ذكر است كه با پرونده سازي نيروهاي امنيتي 

فعاليت تبليغي عليه نظام، انتشار فيلم مبتذل و جريحه دار "سپاه، پرونده ديگري نيز براي اين فعال با عناوين اتهامي 
 دادگاه انقالب به رياست قاضي عموزاده به ٢٤بت اين پرونده از سوي شعبه  در جريان است و وي با"نمودن عفت عمومي

  . ماه حبس محكوم شده است٦
 روز حبس در انفرادي در بند الف زندان اوين، به زندان زنان قرچك ٩ بازداشت و پس از ٩٨فرشته ديدني يك خرداد ماه 

  .فرستاده و بعد از سپردن وثيقه به صورت موقت آزاد شد
 و پس از بازداشت ياسمن آرياني، منيره عربشاهي، مژگان كشاورز و صبا كردافشاري، ديگر معترضان به ١٣٩٧ سال او در

  .شدگان دعوت كرده بودحجاب اجباري، با انتشار چند ويديو در متروي تهران، زنان را به حمايت از اين بازداشت 
  

  چهار فعال حقوق زنان جهت تحمل حبس احضار شدند
اي جهت اجراي حكم شقاقي، اكرم نصيريان، مريم محمدي و اسرين دركاله چهار فعال حقوق زنان طي احضاريه ناهيد 

  .حبس فراخوانده شدند
اين فعاالن حقوق زن پيشتر توسط دادگاه 

 سال و هشت ١٦انقالب تهران در مجموع به 
با استناد . ماه حبس تعزيري محكوم شده بودند

ت اسالمي مجازات  قانون مجازا١٣٤به ماده 
اشد يعني سه سال حبس تعزيري عليه هر يك 

اين حكم در نهايت با عدم . از آنها قابل اجرا بود
اعتراض به راي صادره، براي هر يك به ميزان 

  . ماه كاهش يافت٩
 اسفند به ٢٤اي كه روز شنبه براساس ابالغيه 

صورت الكترونيك به اين فعاالن ابالغ شده، آنها 
 خود را به واحد ٩٨ اسفندماه ٢٩وز بايد تا ر

اجراي احكام دادسراي عمومي و انقالب تهران 
  .معرفي نمايند

  
  )راديو فردا، هرانا، ايرنا، بي بي سي، يورونيوز، جنگ خبر، حقوق بشر در ايران، دويچه وله، همدان آنالين: منابع (
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  امنيت نظام با جنايت، رذالت و وقاحت
  مهدي سامع

 مسلح يروهاي سركرده ستاد كل ن،ي باقرني پاسدار محمد حسي كه براي حكمي اسفند، ط٢٢روز پنجشنبه  در يخامنه ا
 در حكم خود يخامنه ا.  مسلح قرار داديروهاي را در دستور كار ن»ي و درمانيقرارگاه بهداشت «كي جاديصادر كرد، ا

اقتدار و « سركوبگرش تحت عنوان يروهاي به ن»كيولوژي بدفاع شيرزما« را مطرح كرد تا با »يكيولوژيحمله ب«موضوع 
  . مردم دهدامي در مقابل شورش و قي فرمان آمادگ»يتوان ملّ

 وجود داشته زيتر از آن ن  و بزرگ ستيچنان بزرگ ن  بال آن نيا«:  اسفند گفت١٣ در روز سه شنبه يا  خامنهني از اشيپ
، صداقت ] وقاحتديبخوان[و مسئوالن ما از روز اول با صفا ... ستيو فوق العاده ن...  گذرا استيا  مساله نيو ا...است

  ].  ندادندديبخوان[ قرار دادند اني كردند و مردم را در جريخبررسان] ي كارپنهان ديبخوان [تيو شفاف] يي دروغ گوديبخوان[
 مطرح ١٣٩٨ اسفند ١٥وز  سركرده كل سپاه پاسداران در ر،ي سالمني پاسدار حسلهي در آغاز به وسكيولوژي حمله بطرح

  .» باشدكاي آمريكيولوژيمحصول تهاجم ب «روسي وني اديشد كه گفت شا
 سازمان ركلي، خطاب به دب١٣٩٨ اسفند ٢١ شد و در روز چهارشنبه ي هم وارد اركستر خامنه اهي فقي سابق ولگماشته

 شده است، و توسط جنگ دي تولشگاهيا در آزمافتهي جهش روسي روشن است كه كرونا واني جهانيبرا«: ملل متحد نوشت
 ري از سارانگرتري وت،ي بشري برايدي تهدني شده و اساخته ي جهاني متعلق به قدرتهايكيولوژي جنگ بيهايافزار ساز
 ي سازمان جهانركلي خاص خودش خطاب به مدي خردي با بيو» . دهدي را هدف قرار متي است كه بشرييسالحها

 ني و پخش كرده است، و همچندي را تولروسي كه ويشگاهي بالفاصله آزمادي بايشت جهانسازمان بهدا«: بهداشت نوشت
)  نژاديكانال تلگرام محمود احمد(» . كنديي كرده اند، شناساتي حماتي بشرهي عليكيولوژي كه از جنگ بيگريمراكز د

 دي بپرسرانياگر از مردم ا«رد كه  اعالم كي جمهوراستي است كه در مسند ري شده حكومت همان كسيگاني كارگزار بانيا
 را ومي خانه شان، اوراننيرزمي ساله توانسته است در ز١٥ دختر كي« و »؟ي نَمدمي تحرگني هست بهتون مي چميتحر
 داري شود خري مردم مطرح مهي علتي كوته فكرانه كه به منظور پنهان كردن جنافي اراجني اگرچه ». كندي ساز يغن

 سوال را مطرح كرد كه چرا ني زند، اي به دهان دشمن ماني خط در مكي كه يوان در مقابل خامنه ا تي ندارد، اما ميجد
 ري شما در مقابل دشمن غافلكني باشد، بنابرت شما درسهي به فرض كه نظرد؟ي دفاع كنديدر مقابل حمله دشمن نتوانست

 چي است كه ساخته هتيالبته كرنا دشمن بشر.  استدهي كه سراسر كشور را درنوردي و دشمنديشده و جنگ را باخته ا
 به خاطر اهداف مشخص ي خامنه اتي رود و والي ميري همه گي ارتباط انسانها به سولهي و به وسستي نيشگاهيآزما

  . استراني آن در ايري مسئول همه گياسيس
   شدري همه گراني در ا١٩ دي كووچگونه

 از ي ناشري شمار مرگ و مشي با توجه با افزايسازمان بهداشت جهان، )٢٠٢٠ هي ژانو٣٠ (١٣٩٨ بهمن ١٠ پنجشنبه روز
 ي د١٠ در روز سه شنبه نيقبل از آن دولت چ.  اعالم كردي جهاني اضطراروعي شن،ي نفر در چ١٧٠ كرونا به روسيو

 ووهان  در شهررمعمولي غهي مورد ذات الرني بروز چندد در موريبه سازمان بهداشت جهان) ٢٠١٩ دسامبر ٣١ (١٣٩٨
بهمن و گرم نشان ٢٢ يشي تظاهرات فرمادني حماسه نامي هشدار مطلع بودند، براني كه از اميكارگزاران رژ. هشدار داد

 بهمن ٣٠ گسترده آن در روز پنجشنبه وعي به شهر قُم را پنهان كرده و با شروسي وني انتخابات، ورود اشيدادن تنور نما
 يني طالب چقي كرونا از طرروسيبر اساس صدها خبر و گزارش و.  در قم خبر داداز فوت دو نفر) ٢٠٢٠ هي فور١٨ (١٣٩٨

 ١٣٩٩ سال ي براي نهاد ارتجاعني شود كه بودجه اي ميادآوري.  به شهر قم منتقل شده است»هي العالميالمصطف جامعه «
 برنامه ي كند، براي مافتيودجه در تومان بارديلي م٣٠٠ نهاد ني كه ايدر حال. ست دارو اني برابر بودجه تام١٩ به كينزد
   دارد؟  مي هم ربط به تحرني ااي است كه آنيسوال ا.  تومان اختصاص داده شده استارديلي م١٦ دارو فقط نيتام
 كرونا در قم تحت الشعاع وعيچرا ش«:  گفتمي رژي پنهانكارراموني مجلس ارتجاع پسهي رئأتي عضو ه،يمي رحرضايعل

 اسفند ١٧ شنبه سنا،يا. (» نشد؟نهي كرونا در كشور قرنطوعي از شيريشگي پيد؟ چرا شهر قم براانتخابات مجلس پنهان ش
و گو با   در گفت ١٣٩٨ اسفند ٢٣ اصل نود مجلس ارتجاع روز جمعه ونيسي كمي سخنگو،يي پارسابهرام )١٣٩٨
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اند  ا وجود همه هشدارها باعث شده  را متهم كرد كه بري ا  و ماهاني كشورييماي سازمان هواپسنا،ي اي حكومتيخبرگزار
  . بوده است"ي از آلودگيعار" راني ايهرها كه به گفته او شي كرونا به داخل كشور منتقل شود، در حالروسيو

 و در مي شده و كارگزاران رژراني وارد اي قبل از اعالم رسميادي كرونا مدت زروسي شود كه وي مشخص مبي ترتنيبد
  .د آن مطلع بوده اند از وروهي فقيراس آن ول

 انجام داده مي رژرعاملي سازمان پدافند غسي با رئي مصاحبه ا١٣٩٨ اسفند ٢١ در روز چهارشنبه  مي شبكه دو رژونيزيتلو
 كرونا در يدمي اپني هميريماه همزمان با اوجگ كشور  ما از پنجم بهمن «:  گفتمي كارگزار رژني مصاحبه انيدر ا. است

 ني دستگاه مرتبط با ا٢٦ كه حدود ربطي ذي همه دستگاههاباًي و تقرمي دادباش  كشور را آماده يستيز قرارگاه پدافند نيچ
 و ينيب  شي و اقدامات مرحله پمي كردلي تحلهي شان تجزي را براطي تو قرارگاه و تمام شراميموضوع هستند را دعوت كرد

 مهاي ادامه دار، از جمله در مورد نقش تحريي و درغگوينكار بر پنهاعالوه ».مي همه دستگاهها اعمال كردي را برايريشگيپ
حسن .  به وضوح خود را نشان دادروسي شدن وري از همه گيري جلوگي براي علمري فقدان تدب،ي كنونتي وضعجاديدر ا

  . شود ي اسفند كرونا تمام م١٠ با وقاحت خاص خودش اعالم كرد كه تا شنبه يروحان
رشت گواه   مردم يتلنبار شدن اجساد در قم و درماندگ « : اعالم كردهي از نقده و اشنونيلس نش زاده، مج ني حسميعبدالكر
  )١٣٩٨ اسفند ١٥ پنجشنبه لنا،يا(» .كرونا ست  و هشدار به موقع يرسان  صورت گرفته در اطالع يهايناكارآمد

 اني و قربانانيآمار مبتال«:  گفت١٣٩٨  اسفند١٦ عضو مجلس ارتجاع از رشت روز جمعه ،ي آبادمنيا  جعفرزاده يغالمعل
 در دسترس زي نروسي وني اخذ تست از اشخاص مشكوك به اي براشي آزماتي كي وحشتناك است و حتاريكرونا بس

ما در شهر ....  كرونا در شهر رشت و اطراف آن وجود نداردبه دي جداني مبتالي بستري برايخواب گونه تخت   چيه... ستين
 كرونا مبتال روسي از پزشكان و پرستاران به وياري چرا كه بسمي هستدي جدي كادر درمانازمنديراف آن نرشت و مناطق اط

 هم دفن ي روادها جا ندارد و اجس در قم قبرستان....  خدمت ندارنديي از حد تواناشي بي خستگليدل  بهاياند و  شده
  )١٣٩٨ اسفند ١٨ كشنبهي، ٢٤ داديرو(» .شوند يم
.  شدروسي ويري همه گي نكردن عامل اصلنهيقرنط.  استنهي در مورد قرنطمي مضحك كارگزاران رژيا از حرفهيكي 

 يعي ربيعل. مي ندارنهي به نام قرنطيزي گفت؛ ما چيروحان. دندي نامي عصر حجري را اقدامنهيكارگزاران نظام قرنط
 و هاييها، نانوا عات كار فروشگاهها، مغازه  در سايرييتغ چيه.  دروغ بزرگ استكي تهران نهي دولت گفت؛ قرنطيسخنگو

  . مشاغل صورت نخواهد گرفتگريد
 سركوب به طور تمام قد در مقابل ي خارج شده، دستگاههامي از دست كارگزاران رژروسي ويري كه كنترل همه گي حالدر

 خارج از روال مقرر، يهارنظر هشدار داد؛ هر اظ هي اطالعكي ي طمي رژدادستاني بيمحمد جعفر منتظر.  اندستادهيمردم ا
بر طبق اخبار .  مربوط برخورد خواهد شدني و با مرتكب بر اساس قواني كشور تلقي ملتي خالف مصالح و امنياقدام

 ي دولتيخبرگزار.  بازداشت شده اندي خبري از فعاالن در شبكه هايادي تا كنون تعداد زي رسميمنتشر شده در رسانه ها
باختگان   تعداد جانم را از اعالي وزارت بهداشت مسئوالن بهداشت محليها اسفند گزارش داد كه مقام ١٩ روز دوشنبه رنايا

  .اند  منع كرده
  .  زنندي نظام دست متي حفظ امني براي و رذالتتي به هر جنامي و ماموران سركوبگر رژي اخامنه
 و ماراني به بيدگي رسي نكردن برانهيد شهر ُقم، هز در مورژهي نكردن به ونهي اطالعات غلط، قرنط،يي دروغگو،يكار پنهان

، » فرمان امامييستاد اجرا «،»يصندوق توسعه مل« و دالر در وروي ادي زاري داشتن حجم بساري با وجود در اخت،يكادر درمان
 ندارد كه  است و امكان»تي بشرهي علتيجنا «حي صرانيب....و »  مستضعفاناديبن«، » موقوفاتري و سايآستان قدس رضو«

  .  بگذرندتي همه جنانيمردم ما از ا
 زود اي ريكرونا د«:  نوشتي شكستن همه كاسه كوزه ها بر سر دولت روحاني برايا  وطن وابسته به باند خامنهروزنامه

 كي از آن كه شي روزنامه بنيحرف ا. » نخواهد رفتادهاي از ي حسن روحانفيخواهد رفت اما خاطره و آثار دولت ضع
 گفت كرونا دي، با» به ذغال ماندياهيزمستان رفت و روس« مثل اسبراس.  استهي فقي ولي باشد، فرار به جلوياد جدانتق

 . ثبت خواهد شدخي بار در تارني هزارمي براهي فقتي والمي رژتكاري و جنااهيهم خواهد رفت و چهره س
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 FATF دو کالن ضربه به رژيم، پيروزی تحريم و ليست سياه
  اشميزينت ميره

  اسفند٤يكشنبه .... فراسوي خبر 
پر شكوه «براي برگزاري نمايش   تيتر بزرگ صفحه اول جريده كيهان وابسته به بيت خامنه اي، چرايي انتظار ولي فقيه 

 تحريم گسترده و بي نظير خود، انتظار خامنه اي را نقش بر آب كردند و نشان  مردم با. انتخابات را بيان مي كند» تر
  . كه رژيم را دشمن واقعي خود مي داننددادند

مردم با راي خود قاتل شهيد «: كيهان خامنه اي با تيتر درشت قبل از اين كه حتا آمار حكومتي اعالم شود، نوشته است
اما تمامي شواهد، گزارشهاي پخش شده شامل عكسها، مصاحبه ها و داده هاي آماري عكس . »سليماني را تيرباران كردند

 مسافر بي گناه هواپيماي ١٧٦ شهيد قيام خونين آبان و ١٥٠٠مردم با راي ندادن خود قاتالن .  ثابت مي كنداين را
  .اوكرايني را محكوم كردند و با اين عمل خود، رژيم را در وضعيتي قرار دادند كه نتواند براي نمايش قدرت استفاده كند

مشخص است كه خطاب . را قبول ندارند، در راي گيري شركت كنندخامنه اي به مردم التماس كرده بود كه حتا اگر او 
  .خامنه اي به اكثريت مطلق مردم است كه از وي تنفر دارند و از اين امر او به خوبي آگاه است

هيچ چيز بدتر از حوزه هاي «شكست قاطع نمايش انتخابات، عالوه بر تودهني به ولي فقيه، روحاني را هم كه گفته بود 
 .، بي ريخت كرد»اي گيري نيستخالي ر

از آنجا كه رژيم واليت فقيه به امپراطوري دروغ و تقلب معروف است، آمار حكومتي در تمام موارد به شمول ميزان شركت 
 .كنندگان در نمايش اخير، هيچ اعتباري ندارد

پايين بودن نرخ مشاركت نسبت حوزه هاي راي گيري آنقدر كساد بوده كه خبرگزاري فارس نزديك به سپاه پاسداران، از 
 درصد ٣٠ درصد در كل كشور و در تهران ٤٠ اين خبرگزاري نرخ مشاركت را  .به تمامي دوره هاي قبلي خبر داده است

  .تحريم گسترده از طرف مردم حتا در رسانه هاي بين المللي بازتاب داشته است. اعالم كرده است
.  آدينه دوم اسفند برگزار شد، حتا رقابت بين باندهاي حكومتي وجود نداشتدر شعبده بازي موسوم به انتخابات كه روز

. اعالم پيروزي اوباشان نزديك به خامنه اي و سپاه پاسداران به عنوان ليست پيروز تهران، گواهي همين واقعيت است
راي برون رفت از بحران تركيب ليستهاي به اصطالح پيروز مجلس دوره يازدهم ارتجاع نشان دهنده راه حل خامنه اي ب

وجود چهره منفوري چون پاسدار قاليباف، از سركردگان سابق سپاه پاسداران و شهردار سابق تهران كه . نظام است
در اين . دزديهايش براي همه مردم آمار شده است، وضعيت مجلس ارتجاع در پيشبرد خط ولي فقيه را روشن مي سازد

  . عليرضا محجوب، دشمن كارگران و دختر الجوردي جالد خودنمايي مي كنندليست چهره هاي سرشناس مرتجع مانند
در روز آدينه دوم اسفند    (FATF) ضربه دوم به خامنه اي، قرار گرفتن رژيم در ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي

 در مورد پولشويي و تامين گروه اقدام ويژه مالي بدين وسيله به كشورهاي ديگر. همزمان با برگزاري نمايش انتخابات است
 بعد از توافق برجام، اين گروه   .مالي تروريسم از طرف رژيم ايران، هشدار داده و از آنها مي خواهد خود را مصون نگاه دارند

رژيم با نپيوستن به اين نهاد ضد پولشويي، نشان داد كه . فرصتهايي را به رژيم براي پيوستن به كنوانسيونهاي خود داد
به نظر مي آيد كه رژِيم روي گشاده . امين مالي تروريستهاي منطقه اي و دور زدن تحريمها برايش اهميت داردچقدر ت

  . وارد نشدن به ليست سياه حساب باز كرده بود  دستيهاي كشورهاي اروپايي براي
در چنين .  اش زهر شدبه رخ جهانيان بكشد به كام» جشن ملي«بر اين منظر نمايشي كه خامنه اي مي خواست به عنوان 

شرايطي انتخاب نظام و در راس آن خامنه اي براي برون رفت از دو بحران، بحران سرنگوني و بحران در روابط بين المللي، 
به طور . خروجي مجلس يازدهم هم بر همين پايه است. تكيه بر اليه هاي وابسته به باند ولي فقيه و سپاه پاسداران است

 شهيد و هزاران زنداني و شكنجه شده و ١٥٠٠قيام خونين آبان با بيش از . يم موفق نخواهد شدقطع بايد گفت كه رژ
 . مسافر آن، نظام با هر چيدماني را رها نخواهند كرد١٧٦جعبه سياه هواپيماي اوكرايني با 
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 جنگ بيولوژيک در سياهچالهای ولی فقيه
  منصور امان

   اسفند١٠شنبه ... فراسوي خبر
خهاي زندگي در كشور از حركت بازايستاده، اما ماشين سركوب و مرگ رژيم واليت فقيه همچنان در تكاپو است اگرچه چر

   .و آنچنان كه مي نمايد، ويروس كُرونا انرژي تازه اي به آن تزريق كرده است
خبرهاي . يان سياسي استا آشكارا در پي استفاده از اين ويروس به عنوان سالحي عليه زندان. قضايي ج–دستگاه امنيتي 

نگران كننده از سياهچالهاي ولي فقيه در تهران و شهرهاي مختلف كشور، سخن از شُروع ابتالي زندانيان است؛ امري كه 
در يك محيط بسته ريسك همه گير شدن را چندين برابر افزايش مي دهد و به نوعي زمين ايده آلي براي كشت و پخش 

  .و به ويژه ويروس مهاجم كُرونا به شُمار مي آيدهر نوع بيماري واگيردار 
براساس خبرهايي كه تاكُنون توانسته از حصار زندان به بيرون درز كند، كُرونا به زندانهاي اُروميه، خُرم آباد، كرج، مشهد، 

 بيم از شكل گيري آنچه كه. قزلحصار و اوين راه پيدا كرده و ترديدي نيست كه شرايط در ديگر زندانهاي كشور بهتر نيست
يك فاجعه را تقويت مي كند، پيشينه رژيم واليت فقيه در كاربرد بيماري و امراض و پخش آگاهان ميكروب عليه سالمت 

شاهرخ زماني، هدا صابر، محسن دگمه چي، اكبر محمدي، اميد رضا ميرصيافي، هاله . فيزيكي و جان زندانيان سياسي است
بخش ديگري كه از آن . ران شُماري از زندانياني هستند كه با اين ابزار به قتل رسيده اندسا سحابي و اميرحسين حشمت 

اشاره كرد، در زندان به ... جمله مي توان به آرش صادقي، عليرضا رجايي، نرگس محمدي، سعيد شيرزاد، زينب جالليان و 
    .بيماريهاي سخت دچار و بدون درمان و دارو به حال خود رها شده اند

خانواده زندانيان در چند روز اخير با انتشار نامه هاي جداگانه اي نسبت به خطر بي واسطه اي كه فرزندان اسيرشان را 
  .تهديد مي كند، هشدار داده و از حاكميت خواسته اند كه آنها را دستكم براي يك دوره كوتاه و در برابر وثيقه رها كند

رخواست بي اعتنا بوده، بلكه در حال بازداشت شمار بيشتري از كوشندگان سياسي، ا نه تنها به اين د.رژيم ستمكار ج
 از روشنگري پيرامون سرنوشت هزاران دستگير "نظام"همزمان، . صنفي و مدني و محاكمه و حبس تعداد ديگري است

اري آنها نيست؛ امري كه شده خيزش آبان طفره مي رود و حاضر به ارايه هيچگونه اطالعاتي در باره محل و شرايط نگهد
 .اين دسته از زندانيان را در برابر اشاعه عمدي كرونا آسيب پذيرتر مي كند

قصد سوء رژيم كُرونا مدار نسبت به زندانيان سياسي را به ويژه مي توان از بخشنامه جالد حكومتي، ابراهيم رييسي، 
 از "برخي" منتشر كرده، آزادي "انيان در شرايط فعليحفظ سالمت زند"وي در دستور كاري كه به زير تابلوي . دريافت

 "زندانيان امنيتي با محكوميت بيشتر از پنج سال"آنها را نويد مي دهد تا سپس بي درنگ روشن سازد كه اين امر شامل 
ضد  در درجه اول شامل غارتگران همريش و محكومان نمايشهاي "نظام"او به صراحت روشن مي كند كه لُطف . نمي شود

فساد مي شود و در مرتبه بعد اراذل و اوباشي را دربرمي گيرد كه همدست و كارگُزار زندانبانها در فشار و سركوب زندانيان 
  .سياسي هستند

رييس دستگاه قضايي مالها همچنين به عمد در باره انبوه بازداشت شدگاني كه هنوز محاكمه نشده اند و دوران اسارت 
بازداشت شدگان آبان ماه، دانشجويان، فعاالن سياسي و كوشندگان .  مي گذرانند، سكوت كرده استخود را در بالتكليفي

   .صنفي و مدني از اين جمله هستند
بايد به اعتراض برخاست و در كنار خانواده ها . در برابر جنايت از پيش آشكار شده رژيم واليت فقيه نبايد ساكت ماند

 كميپنهايي با هدف درخواست از سازمان بهداشت جهاني و صليب سرخ براي بازديد از زندانهاي همزمان، راه اندازي. ايستاد
  .ا در زندانها را ببندد.ايران، مي تواند دست آمران و عامالن جنگ بيولوژيك ج

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

omc.radiopishgam.www 
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 مستشاران قالبی، عمودی می روند، افقی بر می گردند
  زينت ميرهاشمي

  اسفند١٣سه شنبه ... فراسوي خبر 
و » فاطميون« مزدور وابسته به گروههاي تروريستي دست پرورده رژيم در سوريه با نامهاي ٢١شوي تابوت گرداني 

رژيم در سوريه، بار » مركز مستشاري نظامي«يد آميز  اسغند و اعالميه تهد١١ در شهر قم در روز يكشنبه  »زينبيون«
 ورود جنازه هاي مدافع   .ديگر بر بازي سياسي مرگبار رژيم در سوريه، كه مردم ايران هيچ نفعي در آن ندارند را نشان داد

 براي بقاي بشار اسد به ايران البته چندين سال است كه جريان دارد و طي اين سالها عليرغم هياهوي بسيار اين تلفات
 .قصاب دمشق ادامه داشته است

خطاب به تركيه بر نقش مداخله گري » مركز مستشاري نظامي«بيانيه تهديد آميز سپاه تروريستي قدس با نام مستعار 
ادلب، منطقه اي است كه رژيم واليت فقيه و . مرگبار رژيم ايران در شهر ادلب، منطقه مخالفان بشار اسد، تاكيد مي كند

اردوغان براي حل بحران داخلي تركيه و با هدف . به نيروهاي بشار اسد براي كنترل آن كمكهاي بسياري كرده اندروسيه 
اين ) توافق سوچي (  توافق سه جانبه با روسيه و رژيم واليت فقيه. زنده كردن امپراتوري عثماني به خاك سوريه تجاوز كرد

وگان گيري آوارگان بي پناه سوري و عملي كردن تهديد بازگذاشتن مرزها، اردوغان با گر. امكان را براي تركيه آماده كرد
  . خواهان حمايت ناتو از خود است

سفر اردوغان به روسيه براي ديدار با پوتين بعد از رويارويي . آرايش جنگي در حقيقت رويارويي تركيه و روسيه است
اره بين اين دو كشور بوده و عدم حمايت كشورهاي عضو ناتو مرگبار در هفته گذشته، با توجه به مناسبات نزديكي كه همو

گرچه اكنون چشم انداز اين بحران را نمي شود پيش . از اقدام تركيه، آرايش جنگي را وارد مرحله جديدي خواهد كرد
ل شده بيني كرد اما يك موضوع بار ديكر اثبات شده كه جمهوري اسالمي در حفظ بشار اسد به پياده نظام روسيه تبدي

اردوغان كه عقب نشيني برايش حكم از دست دادن قدرتش را خواهد داشت در تالش براي گرفتن امتياز از روسيه . است
بنابراين رژيم در بن بستي قرار خواهد گرفت كه مزدورانش . رژيم ايران بهاي زيادي نمي دهد است و در اين جدال به 

 تهديد آميز خطاب به تركيه در عمل كاري از پيش نخواهد برد و آن چه عملي بيانيه. افقي مي روند و بايد عمودي برگردند
 .مي شود انتقام از مردم ايران به خاطر ناتواني در سوريه است

  

*** 
 

 ُکاسبان کرونا
   منصور امان

   اسفند٢٢پنجشنبه ... فراسوي خبر
 معيشتي آنها به مثابه امكاني براي –ادي مردم ايران با اين واقعيت كه حاكميت و بستگان آن از تنگناهاي اقتص

از اين رو راه افتادن يك كسب و كار نوپاي . سوداندوزي و پولسازي سوواستفاده مي كنند، به گونه دردناكي آشنا هستند
ع  از ماسك، ژل، صابون و ماي"نظام"در دكان كُرونايي . ديگر گرد ويروس مرگبار كرونا آنها را چندان شگفت زده نمي كند

ضدعفوني تا بهداشت و پيشگيري خُصوصي و مراقبتهاي ويژه عرضه مي شود، اما اين هنوز همه شُعبه هاي اين كاسبي 
  .چندش آور نيست

آقاي عباس موسوي كه در نقش بلندگوي رووسايش انجام . كركره دكان ديگر را سخنگوي وزارت خارجه مالها باال زد
ا پيشنهاد كُمك بشردوستانه آمريكا در مورد كرونا را رد مي كند و خواهان لغو تحريمها .وظيفه مي كند، اطالع داد كه ج

آنچه كه او به اين ترتيب از آن پرده برمي داشت، طرح حاكميت براي بهره برداري از اپيدمي كرونا در ايران به منظور . است
  .باز كردن كانالهاي تغذيه نفتي و پولي خود بود
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شُركا اين ترفند را پيشتر بر محور غذا و دارو به كار بسته اند و تاكتيك كُرونايي آنها را مي توان ويرايش آقاي خامنه اي و 
. جديد آن دانست، تفاوت فقط در بعد گُسترده تري است كه آنها به اين سياست غيرانساني و مردم ستيزانه داده اند

 حل وفصل بحران مناسبات خارجي خود، در عمل شيوع ويروس كرونا حاكميت با پيوند زدن بحران سالمتي مردم ايران با
تناسب مزبور به خودي خود اين داده را به . و ابتال و مرگ شهروندان را به پارامتر پيشبرد اين سياست بدل كرده است

  .ا بيشتر مي شوددست مي دهد كه به هر ميزان كه بحران انساني در ايران وخيم تر شود، امكان حل بحران تحريمه
تامين نيازمنديهاي ضروري براي مقابله با كرونا و كنترل سريع تر "وقتي آقاي محمود واعظي، يك مقام بلندپايه دولت، 

، از چيزي جز حمل يك بار كُشنده بر "همين امروز تحريمها را رفع كند" را مشروط به آن مي كند كه آمريكا "بيماري
  .دوش مردم خبر نمي دهد

يك زاويه ديگر اين سياست خودداري از درخواست كُمكهاي حياتي بين المللي براي مقابله با گُسترش ويروس، مداوا و 
ناتواني و بي كفايتي حاكميت در اين سه بخش منجر به . مراقبت از مبتاليان و حفاظت از سالمتي ديگر شهروندان است

دستگاه حاكم اما كُمك خارجي را . ي و شُخم زدن سراسر كشور استفاجعه اي گرديده كه بدون مانع در حال پيشرو
 را كمرنگ مي كند و فراتر از آن، بي پايگي اين استدالل كه تحريم "رفع تحريم"فاكتور مزاحمي مي بيند كه سياست 

  .مانع كُمك رساني به شهروندان است را آشكار مي سازد
كنده مشكلي ندارد، بخشي به دليل منافعي كه در بازار سياه در انتظار آن است  البته با دريافت كُمكهاي خُرد و پرا"نظام"

و بخشي نيز براي رفع نيازهاي اولويت دار اقليت حاكم؛ در مقابل اما با سرسختي از طرح تقاضاي كُمك از نهادهاي بين 
  . باز مي زندالمللي و ورود به يك چارچوب رسمي، تعريف شده، هماهنگ گرديده و نظارت مدار، سر

ا براي تامين منافع خود از روي جسد مردم رد مي شوند؛ پنج ماه پيش با قتل عام بيش از چهار هزار نفر .حاكمان رژيم ج
كمتر كسي هست كه نداند بقاي اين محفل چندصد نفره به رنج و . و امروز با به دم تيغ كرونا سپردن ميليونها نفر ديگر

پس پيش از آنكه ويروس واليت فقيه كشور را به كشتزار جنازه بدل كند، بايد . خورده استهالكت اكثريت جامعه گره 
    .چون صاعقه بر سر آن فرود آمد و اين رشته را گُسست

  
*** 

 
 کام جنگ طلبی باجگيری به نام کرونا به

  زينت ميرهاشمي
  اسفند٢٥يكشنبه ... فراسوي خبر  

...  دهه گذشته در هنگامه رويدادهاي طبيعي مانند سيل، زلزله و ٤ري اسالمي طي كارنامه فساد و دزدي در رژيم جمهو
اينگونه كمكها توسط باندهاي . در توزيع كمكهاي انساندوستانه از طرف نهادهاي بين المللي، به خوبي مشخص شده است

  .حكومتي و مافيا احتكار، در بازار سياه به مردم نيازمند فروخته مي شود
 ميليارد دالر كمك كرده و رئيس كل بانك مركزي، به تقاضاي ٥يت فقيه از صندوق بين النمللي پول درخواست رژيم وال

 ٢٢نامه ماله كش اعظم، به دبيركل سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه . وام از صندوق بين المللي پول اشاره كرده است
بله با كرونا در ايران، يك فرصت طلبي و شيادي شناخته شده اسفند براي رفع تحريمهاي اياالت متحده آمريكا براي مقا

اين ماله كش توضيح نداده . وي در نامه اش به كمبودهاي كادر درماني براي مقابله با كرونا اشاره كرده است. رژيم است
او . شده استاست كه تجهيزات رسيده از طرف سازمان جهاني بهداشت و كشورهاي ديگر اروپايي چگونه و در كجا توزيع 

توضيح نداده كه چگونه كيتهاي بهداشتي جهت تست و حفاظت در اختيار مجلس نشينان قرار گرفته و چرا در اختيار 
  .كادرهاي درماني قرار نگرفته است

نامه حسن روحاني به سران چند كشور با خواست همراه نشدن كشورها با تحريمهاي آمريكا شده در اين شرايط هم نوعي 
حسن روحاني در نامه اش تحريمها را يك نوع . نمايي به نام مردم جهت برپا نگاه داشتن نظام پوسيده استمظلوم 
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اين بي شرم رئيس جمهور رژيمي است كه به جنايت عليه مردمش . دانسته است» مجازات دسته جمعي مردم ايران«
از جمله جنايتهاي رژيم در حق مردم ... اعدام و نفر در قيام آبان،   ١٥٠٠، قتل بيش از٦٧قتل عام سال . شهره جهان است

 سوال اين است كه آيا اين تحريمها بودند كه مردم ايران را قتل عام كردند يا رژيم حاكم بر ايران؟. ايران است
رژيم از جانباختن هزاران قرباني ويروس كرونا كه خود در گسترش آن نقش برجسته اي دارد، استفاده كرده و مشكل را به 

در حالي كه سخن پراكنيهاي سران رژيم و عملكردهاي آنان در منطقه گواهي بر اين . تحريمهاي آمريكا ربط داده است
هستند كه تقالي رژيم براي فروش نفت و برداشتن تحريمها، به منظور هزينه كردن براي تروريسم و تعذيه رساني به 

  .مزدورانش در هالل شيعي است
 راكت به پايگاه نظامي محل استقرار نيروهاي ائتالف و كشتن ٣٠ذشته در عراق، شليك بيش از آتش بازيهاي چند روز گ

همه مي دانند كه حركتهاي . سه پرسنل نظامي توسط مزدوران رژيم واليت فقيه به نام كتائب حزب اهللا انجام شده است
درست در زماني كه مردم گرفتار كرونا . يستاين گروههاي تروريستي در عراق بدون اجازه و امكانات رژيم ايران ميسر ن

هستند و رژيم عامل اصلي تبديل اين ويروس به يك اپيدمي و كشتار انبوه است، نيروهاي سپاه قدس در عراق فعال مي 
در شرايطي كه رژيم بايد در مجامع بين المللي به عنوان قتل سازمانيافته مردم در همه گيري ويروس در ايران و . شوند
  .در كشورهاي ديگر محكوم شود، جنگ طلبان نيابتي رژيم در عراق فعال مي شوندحتا 

جان مردم براي . از سوي ديگر گسيل پاسداران و بسيجيها با نام ستاد مبارزه با كرونا، يعني حكومت نظامي و كنترل مردم
  .رژيم براي حفظ جان خود در تقال است. رژيم ارزشي ندارد

د به دست نهادهاي مردمي برسد و گرنه اين كمكها در عمل خون رساني به لشگرهاي فاطميون و پس كمكهاي ارسالي باي
 .زينبيون، حشدالشعبي و كتائب و حزب اهللا خواهد بود

 
*** 

  
  مقاومت در عصر پاندمی: بحران کرونا

  
 ي همبستگديه عنوان چپ باما ب.  بدهدهي عمل ارانهي و منع آمدوشد گزنهي دارد به مردم در دوره قرنطفهيچپ اكنون وظ
  شودي را شامل مي و هم محلي المللني امر هم سطح بنيا. ميرا سازمان ده

  
   ٢١ ماركس

  بابك: برگردان
  

 ي فوق العاده اري آلمان بخشا با تدابدولت
 ي دهد كه همپايبه بحران كرونا پاسخ م

 ييايدولت ابتدا پو. ستي ني فعلطيشرا
با  را دستكم گرفت و سپس يپاندم

.  غلط بدان واكنش نشان داديابزارها
 كند در درجه اول منافع ي تالش منيبرل

 كي آنكه يشركتها را حفظ كند، به جا
 تي سر مردم بگسترد و تقوبر يتيچتر حما

 ستمي سژهي به و،ي خدمات عمومعيوس
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فراخوان صدراعظم آنجال . شود ي مي كرونا فردروسي مهار وتي است كه مسوولنگونهيا.  را در دستور كار بگذارديبهداشت
 خود را يع است كه همه تماس اجتماحي صحنيا.  سازگار استسميبرالي با دگم نولي به خوب"تك تك افراد"مركل به 

 ياسي سي موضوعي پاندمكيمهار .  استي غلطكردي دوش افراد روي روي مهار پاندمتيمحدود كنند، اما گذاشتن مسوول
  . ياست و نه فرد

 دارد به مردم فهيچپ اكنون وظ.  استي چپ ضرورونيسي اپوزكي است كه در بحران كرونا وجود لي دلني به همدرست
 غلبه بر بحران ي براي مهمي آرمانهاياعتماد، احترام و همبستگ.  بدهدهي عمل ارانهي و منع رفت و آمد گزنهيدر دوره قرنط

 كه اموزدي به سرعت بديچپ اكنون با.  استتير برابر همه بشر دي چالشكه بل،يي و نه اروپاي ملدهي پدكي نه يپاندم. است
همزمان .  استي محلزي و ني المللني در سطح بي و شبكه سازيباني پشتي به معنانيا.  مبارزه كندافتهي ريي تغطيدر شرا
 ي دارهيما سرما ايماري ب،عارضه كروناست:  كند و آشكار سازدي بحران كرونا روشنگري ساختاري علتهاراموني پديچپ با

  . است
  
   به خانه ماندن، نه به منع آمد و شدي آر- ١

 امكانات كنترل شيآزما.  شوندي سركوبگرانه متوسل مري مقابله با كرونا به تدابي جهان، دولتها براي در همه جاكينزد
 مسدود كردن ي فعلطياما تحت شرا.  دوره فاجعه است كه از تعادل خارج شدهي دارهي مشخصه سرماكي انهياقتدارگرا

 منحرف ساخته و ي اصلفي كند، درعوض از انجام وظاي نميادي منع آمد و رفت كمك زاي يسي كنترل پلشيمرزها، افزا
 است كه ي اهودهي كار بني منع آمدوشد اثر معكوس دارد؛ اي برقرارژهيبه و.  آوردي به وجود ميديهمزمان مشكالت جد

 ها و مراكز انه كارورز مجبور به سر كار رفتن در كارخونهايليمنوع شوند و همزمان م رفتن در وقت آزاد مرونيمردم از ب
.  نداردازي به آنها نچكسي كنند كه در حال حاضر هدي را تولييزهاي محل بشوند تا چكي در گري با صدها نفر ديخدمات

 ي مشي را افزاي و خشونت خانگي روحيهايماريمنع آمد و رفت خطر ب.  استرانگري بالقوه وي اقداماتني چني روانريتاث
  . دهد

منع .  در آن مشاركت كنندگراني حفاظت از خود و حفاظت از دي براديهمه با:  كارزار مهم استكي "در خانه بمان"
 دهند كه ي كشورها نشان مري سان،يافزون بر ا.  ما استي اهي مداخالت در حقوق پاني از بزرگتريكيآمدوشد در عوض اما 

 آورده و مردم را با پهپاد داني ارتش را به ماياسپان:  گذارندي منع آمدوشد را به دست اجرا مي مساله سازيابزارهابا چه 
 تلفن همراه ي مكانتي اطالعات مربوط به موقعهي به كلي خود مجوز دسترستي به سازمان امنليياسرا. ردي گيتحت نظر م

  .  داردرهمه حركات شهروندان تحت نظر قرا.  كندييراهمه مردم را داده است تا منع آمد و رفت را اج
 اني منع آمدوشد به كاهش شمار مبتالايتاليدر ا.  بدل شودكي حقوق دموكراتفي تضعي براي به مجوزدي كرونا نبابحران

 نيا يبه جا.  شدسري مسافرت متي منع آمدوشد و محدودي بدون برقراري مهار پاندميدر مقابل در كره جنوب. منجر نشد
 روسي در برخورد با واستي سي ناتوانانگريمنع آمدوشد ب.  كردهي تكمردم گاني انبوه و راشي به آزمايكار، دولت كره جنوب

 شود، بلكه ي قرباني پاندملي به دلدي به دست آمده نبايحقوق مدن.  كندي مردم را محدود ميكرونا است و به شدت آزاد
   . به دفاع از آن برخاستديقاطعانه با

   
  ! نه انزوا،يفاصله اجتماع. ٢
 شناسان و روسي حال، همانطور كه ونيبا ا.  استروسي ووعي عنصر مهم در مبارزه با شكي "ي اجتماعيريفاصله گ"

 د،ي كني حفظ مگراني كه فاصله خود را با دي برعكس، تا زمانست؛ي به انزوا در خانه نيازي دهند، ني محيپزشكان توض
.  آوردي به وجود ميدي شود، اما مشكالت جدي مشكل رد مرمنع آمدوشد از كنا. دي برورونيه ب شود كي مهي توصيحت
 يتهاي محدودماران،ي سالمندان و بژهي از افراد، به وياري بسيبرا.  شود"ي اجتماعيانزوا" منجر به دي نبا"يفاصله اجتماع"

  .  معنا استنيمزبور درست به هم
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 آپارتمان بزرگ با بالكن منع رفت كي در اي باغ كي با الي وكيدر :  استي مساله طبقاتكي زي ن"يفاصله اجتماع" همزمان،
 يدولت به جا.  آپارتمان دو اتاقهكي پدر و مادر مجرد با دو فرزند كوچك در كي توان ساده تر تاب آورد تا يوآمد را م

 را ي فاصله اجتماعبي بتوانند پرنسراني مزدبگژهي كند كه همه مردم، به وجادي اا ري اجتماعطي شرادي بات،ي بر محدودهيتك
 كه مجبور به خود ي امر چگونه ممكن است؟ دولت استان كبك كانادا به تمام كارورزاننيا. رندي و بكار گرنديفرا بگ
 ٤٨ و ارسال شده و پول لي تكمنيتقاضانامه به صورت آنال.  كندي در هفته پرداخت موروي ٣٦٠ هستند، معادل ينگيقرنط

 ي لباسهاعي فورا دست به توزدي حركت، باي محدود كردن آزاديدولت آلمان به جا.  شودي مزيساعته به حساب وار
  .  بزرگ بزندي همه افراد در مناطق پرخطر و شهرهاي و براگاني كننده به صورت رايمحافظ، ماسك و مواد ضد عفون

  
  ! همهي برايمراقبت بهداشت. ٣

 صورت ي اضطراراقدامات
فته توسط دولت فدرال و گر

از .  متناقض استاري بسالتهايا
 به ي عمومي طرف زندگكي

كافه :  شوديشدت محدود م
ها، رستورانها، دانشگاه ها، 

 مغازه ،ي بازينهايمدارس، زم
 و مهد كودكها نماهايها، س

 گردد و از طرف ي مليتعط
 مراقبت از سالمت گر،يد

 ي واقع مغفلتكاركنان مورد 
 ستمي سي برايكي استراتژگاهي خطرناك هستند، باوجود آنكه كار آنها جاطي نفر هنوز مجبور به كار تحت شرانهاويليم. شود
آنها .  كنندي متي پست و ارسال محموله فعالاي ي دفاتر بزرگ، مراكز خدمات تلفند،ي تولي در سالنهاياريهنوز بس. ندارد

 را به روسهاي كنند و سپس وي استفاده مي حمل و نقل عمومليوسابه واسطه كارشان با صدها نفر در تماس هستند، از 
 و مي بشو"يفاصله اجتماع" خواستار كسوي تضاد است كه از كي نيا.  كنندي مشترك منتقل مي آپارتمانهاايخانواده، خانه 

  .ميبده ي خدماتي و بخشهاي صنعتي در شركتها"يتماس اجتماع" اجازه گري دياز سو
 تي فعالني و همچني صنعتدي بود كه تولني قاطع اريتدب.  امر چقدر خطرناك استني دهد كه ايان م نشايتالي اتجربه

 انجام داده " در برابر كرونامنيا" به صورت ماندهي متوقف شده و مشاغل باقستي ني كه كامال ضروري خدماتيشركتها
:  شودني تامي بهداشتي حفاظتهانيكار كنند، بهتر توانند در خانه ي كه نمي شاغالنهي كلي بدان معناست كه برانيا. شود

 ي كاركنان همه شركتهااري در اختگاني به صورت رادي كننده باي ضد عفونيهاي ماسك، دستكش و اسپر،يمني ايلباسها
 ي مي خوددارر كاني كه از انجام اييكنسرنها.  گذاشته شوديستمي سيرساختهاي و زيي كننده مهم، بخش مواد غذاديتول
 ياعتراضات، اعتصابها و خودسازمانده.  برخوردار شوندي دولتيتهاي از حمادي شمرند، نبايد و سود را مقدم بر سالمت مكنن
  . برخوردار استي اژهي وتي در شركتها از اهمي اقدامات حفاظتي مطالبه و اجرايبرا
  
  ! همهي براي اجتماعتي حما- ٤
 صورت ني اريآنها در غ.  دارندازي نعي سرتي هستند به حماكاري بايا دارند  درآمد رني كه كمتري كسانژهي بحران به وني ادر

 دي نباتيحما.  شودي تر مقي عمي و شكاف اجتماعرندي گي در معرض خطرات بحران كرونا قرار ميبدون هرگونه حفاظت
 شي مسكن، افزاي اجبارهيخل قطع برق و تقي ها توسط مراكز كار، تعلمهيه جري كلقيتعل: ي به معناني بماند، انهيپشت هز
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 شده و افراد از يرقانوني خانمان، مهاجران غي افراد بي و اسكان براي زندگي فضاني تامز،ي چني و مهمترني و آخرهايمقرر
  ! جا بمانددي نباچكسيه.  زنان استي پر ازدحام پناهندگان و خانه هايكمپها

 نيا.  كنندي نمافتي حقوق هم درگريانند كار كنند و اغلب د توي نمني شود، والدي مهدكودكها بسته ماي مدارس يوقت
 مهدكودكها بتيغ.  گذاردي كنند، به سرعت آثار خود را به جا مي نزد آنها كه با حداقل حقوق كار مژهي درآمد به ويكسر

 پرداخت نيتضم" خواهان يبه درست) ١ ("حزب چپ".  گذاردي مرياث مجرد و زنان تني از همه بر والدشيو مدارس ب
  .  شده است" مدارس و مهدكودكهايلي در صورت تعطني والديحقوق برا

 ناعادالنه است كه نيا. ستي ني وجه كافچي كرده، به هدي وقت را ساده و تمدمهي حقوق كار نافتي دولت آلمان درنكهيا
 اي از مزد ياديورند از بخش ز كه كارورزان مجبي معاف شوند، در حالي از پرداخت سهم خدمات اجتماعي به كلانيكارفرما

 كس چيه. مي دارازي شاغالن ني برايتي شركتها، ما به چتر حماي برايتي چتر حمايبه جا.  كننديحقوق خود چشم پوش
 يتيما به ادامه پرداخت دستمزد بدون هر گونه محدود.  سر كار بروديماري در حال بدي نباچكسي اخراج شود و هدينبا
   .مي دارازي همه نيبرا
 دي بازي ننهايبه ا.  شوديخود اشتغال و مشاغل كوچك م) شبه (لونهاي مي شغلي حال، بحران كرونا منجر به ناامنني همدر

 ي كساناي به اصطالح مقاطعه كاران تها،ي شبه خود اشتغاليهايافتيپرداخت پاداشها و در.  كردي كمك ماليبدون كاغذ باز
  .  شودني از طرف دولت تضمدي باد،نن كي و مشاغل كوچك كار مهايكه در تعاون

  
  ! مي كني بحران شما را پرداخت نمنهي ما هز- ٥

مقصر به .  دهندي هشدار مي جهاني بحران اقتصادكي و اقتصاددانان درباره افتهي كاهش ي جهاني سهام در بازارهانرخ
در .  تر استقي عماريل بس تنها محرك بحران است، عل٢-SARS-CoVاما . دي جدي كروناروسيو:  شدهدايسرعت پ

 مانع از آن ي اندك بانك مركزي بانكها و بهره هاجاتن.  كندي رشد نمگري سالهاست كه دي جهاني دارهي سرماقت،يحق
رونق پس از آن اما .  بشودلي تبد١٩٣٠ دهه اسي در مقي جهاني بحران اقتصادكي به ٢٠٠٨ يشد كه بحران بزرگ مال
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 از كنار ،ي به عنوان عامل ركود حاد اقتصادروسي ويمعرف.  دوم بودياز زمان جنگ جهان انواع خود ني ترفي از ضعيكي
 با پول ي را كه به صورت مصنوعي امروز حبابيپاندم.  استماري مدتها است كه بستمي سني گذرد كه اي متي واقعنيا

  .  در بازار بوس باد شده، تركانده استي مركزيبانكها
 كار منتقل يروي خود را به ني كنند و ضررهاي كنند تا از كارمندان باج خواهيونا استفاده م شركتها از بحران كراكنون
 كنند، خدمه ي مكاري شود، هتلها و رستورانها كاركنان خود را بي ميكارگران موقت اخراج و حساب ساعات كار منف. كنند

 اوقات تمام درآمد يكارگران با مشاغل موقت گاه دهند و ي وقت از دست مره از حقوق خود را در كار پايپرواز بخش مهم
 ي ثروت در دهه هاعي بلكه سودبرندگان از توزران،ي جهت بكوشد كه نه مزدبگني در اديچپ با.  دهنديخود را از دست م

  .  استنهي هزني از اي بر ثروتمندان و شركتها بخششتري باتيبستن مال.  بحران را پرداخت كنندنهي هزرياخ
  
  ! كاال باشددي نبايسالمت. ٦

 دهها سال است كه با ي كند چون بخش عمومي وارد مبي به جامعه آسلي دلني كرونا از جمله به اروسي از وي ناشبحران
اقتصاددانها در آلمان رقم كمبود .  مشهود استايتالي و ااي در اسپانژهي امر به ونيا.  شودي اسقاط مياضتي رياستهايس

 كه عموم مردم به آن وابسته هستند يتمام مناطق.  زنندي منيورو تخمي ارديلي م٤٥٠ را يم در بخش عموي گذارهيسرما
 عي در مورد بخش بهداشت و درمان و صناژهي امر به ونيدر بحران كرونا ا.  داران خارج شودهي سرماي سوداندوزرهي از داديبا

 بحران طي تا در شرارندي قرار گكيرل دموكرات شوند و تحت كنتي درنگ كامال ملي بديآنها با.  كندي صدق مييدارو
 متوقف شود و تي به فوردي بهداشت باستمي سي سازيتجار.  وجه در خدمت عموم مردم عمل كنندنيبتوانند به بهتر

  .  به گونه موثر برطرف گردديكمبود كادر درمان
  
  ! با حاكمانينه به صلح طبقات. ٧

 تماريد" نيهمچن.  كندي ميباني دولت در بحران كرونا پشتژهي وري تداباز) DGB( آلمان ي كارگري هاهي اتحادمجمع
 همه دي شركتها باتي ادامه فعاليبرا": دي گوي، م"حزب چپ" ي، رهبر گروه پارلمان)Dietmar Bartsch ("بارتش
.  واكنش نشان دهدديشد با انتقاد ونيسي كه اپوزستي زمان آن ننبا توجه به بحران موجود، اكنو.  الزم را انجام داديكارها
 كه الزم و ممكن است انجام ي هر كارنكهي بر اي شنوم مبنيم) Söder ("سودر" ي آنچه من از خانم مركل و آقانيبنابرا

   ". معقول استيكردي به نظرم روم،ي دهيم
نه تنها از نظر ! ي در مواقع بحرانژهي باشد، به وبي حاكمان غااستي مخرب خواهد بود اگر چپ در نقد سيكردي رونيا

در .  رودي مزي ني چرخش استبدادكي دي حاكمان وجود دارد، بلكه تهدلي مطابق م"راه حل بحران" كي دي تهدياقتصاد
 اقدامات ني دولت در كمك به بانكها و كنسرنها و همچني رسميم حادي و چپ نباي اهينظر به بحران كرونا جنبش اتحاد

  .قاومت در برابر آن را سازمان دهد مدي باشد، بلكه باديسركوبگرانه جد
  
  )٢) !AfD ينه به نژادپرست. ٨

 ي خود استفاده كند و همزمان گزارشهاي و قومي نژاديانهاي نشر وپخش هذي كند تا از بحران كرونا براي تالش مراست
 غاتي تبلخيتار كند كه در ي را دنبال مي استراتژكي راست لهي وسنيبه ا.  كندي پراكنده مروسي در مورد ونيدروغ

عامل " بدنام شوند و به عنوان يماري و مهاجران به عنوان ناقل بدگانقرار است پناهن:  نداردينژادپرستانه در آلمان تازگ
  . نژادپرستانه مقابله كندكاتي قاطعانه با تحرديچپ با.  شوديي زداتي برچسب خورده و از آنها انسان"اشاعه

  
  ! گرد اروپايواركشينه به د. ٩
 هستند را با تي كه خواهان حماي افرادهي است و سركوب علي اروپا در حال حصاركشهي بحران كرونا، اتحادهي سارد
 سال از معامله نيدر پنجم": سدي نويم)) Pro Asylum اني پناهجويگروه حام.  داده استشي فاجعه بار افزايامدهايپ
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 مدتهاست كه پر شده و تيظرف.  برندي بسر موناني ري در جزايانسان ري غطي دهها هزار نفر تحت شراه،ي اروپا و تركهياتحاد
  ". فاجعه بار استيمراقبت بهداشت

 ي به كشور برمماي را با هواپي آلمانستي امور خارجه، صدهزار تورري، وز)Heiko Maas (" مسكويها" آور است كه شرم
 "ييپل هوا".  كنديا به سرنوشت وحشتناك خود واگذار م روناني و هي مرز تركاي در لسبوس، ادلب انيگرداند، اما پناهجو

  . مي بكنمي تواني بسر برند، چكار مي اضطرارطي كه در شراي افراديا دهد كه ما بري نشان مي آلمانيستهاي توريبرا
  پناهندگان در مرزهاهي مسلح عليروهاي خواستار استفاده از نAfD حزب راست استمداراني كه سي وقتشي سال پچهار

 غم يتي درخواست به واقعني ا٢٠٢٠در سال .  بودعي بسا وسشنهادي پني اهي شدند، خشم و اعتراض عل"در صورت لزوم"
 انتقاد از دولت ي، به جا)Ursula von der Leyen ("نياوروسال فن در ال" اروپا، ونيسي كمسيير.  بدل شدهزيانگ

 "سپر اروپا" را وناني آتن را ستود و ،ي حق پناهندگقي و تعلاني با پناهجوهي در مرز تركانهي بخاطر برخورد وحشوناني
 ي در اردوگاه هايدمي اپكيخطر .  دست به اقدام زددي بحران كرونا اكنون بالي به دلنينه تنها، بلكه همچن. اعالم كرد

 شده اند، ختهيم ر هي روي و امداد پزشكي بهداشتساتي وحشتناك و بدون تاسطي كه آنها در شرايي پناهندگان، جاميعظ
 هي تخلدي بايمراكز گردآور:  استي بزرگ ضروراسي در مقيبي و لايتالي اونان،ي پناهجو از رشي برنامه پذكي. وجود دارد

  . منتقل شوندن امي به مكانهاانيشود و پناهجو
  

  ! برخورد كرددي بايبا علل ساختار. ١٠
 آنقدر بر هر مورد به طور منفرد ي موسسات پزشكشتري بيا و حت كند، دولتها، رسانه هي ظهور ميدي جدروسي بار كه وهر

 ناگهان مشهور ي اهي به نسبت حاشي زايماري عامل بني گردد چندي كه باعث مي ساختارلي شوند كه داليمتمركز م
 كه تيقع وانيا. ستي خطرناك است، اما تنها مورد ني اژهي وونه به گي كنوني كروناروسيو.  شودي گرفته مدهيشود، ناد

 دي تول،ي جهانهي اولي جنگلهادي و كاهش شديي جنگل زداشي از افزاي از جمله ناشزي در حال گسترش است نروسهايو
 ي سازكساني ني زميدگيچي و پيتنوع عملكرد.  استيتي چند ملي كنسرنهاي از سوعتي غارت طبزي و نييانبوه مواد غذا

.  شودي منتقل مي و جوامع انساني محليهاي موجود، به دامدارشيپ از ي زايماري كه عوامل بي شود، به گونه ايم
 متوقف ي براييراه ها.  بردي روند را به جلو مني امي عظي و ظهور كالن شهرها با زاغه هايني شهرنش،ي صنعتيدامدار

 يسهايبهبود سرو:  را در خود داردي دارهي سود سرماتي سوال بردن اولوري چرخه وجود دارد، اما همه آنها زنيكردن ا
 و يي مواد غذادي پروسه تولي نوساززي مناسب و ني بهداشت، دفع زباله و كنترل آفات، ساخت خانه هاستمي س،يبهداشت
  . ي به طور كليكشاورز

  
  !يي فردگراي به جايهمبستگ. ١١
در .  شودي را شامل مي و هم محلي المللني امر هم سطح بنيا. مي را سازمان دهي همبستگدي به عنوان چپ اكنون باما
 دي كه هنوز وجود ندارد، چپها باييدر جا.  شكل گرفته استي همبستگي و گروههايگي همساي شهرها، انجمنهاياريبس

 ي براديخر:  پرخطر قرار دارندي است كه در گروههاي كسانا مشخص بي همبستگنجايموضوع در ا.  كنندجاديآنها را ا
. مي بشويالتي اي ساختارهانيگزي جامي توانيل روشن است كه ما به عنوان چپ نم حانيبا ا.  و ارائه كمكگانيهمسا
 مشترك مطالبات م،ي بماني فعال باقياسي آمدوشد، از نظر سيتهاي است كه در دوره محدودني اني موضوع همچننيبنابرا

  .مي و همبسته عمل كنميرا به بحث بگذار
  
  : نوشتيپ
 " متحد آلمانستياليحزب سوس" ،ي حزب حاكم آلمان شرقي از بازمانده ها كهي، حزب)Die Linkeِ)حزب چپ ) ١(
)SED ( شكل گرفت  
   نژادپرستانه التي با تمازي ستگانهي، حزب راست ب)AFD (" آلماني براويآلترنات") ٢(



 ٥٧

  در عراق» کميته برگزاری تظاهرات انقالب اکتبر«برخی از بيانيه های 
  )انقالب اكتبر( نيثوره تشرتوئيتر و فيس بوك : منبع

  ي پارلماني هاوني برهم صالح به فراكساميپ
  ١٣٩٨ بهمن ١١، جمعه ١٧٨ شماره

 ي پارلمانيونهاي كه برهم صالح به فراكسيامي تظاهرات انقالب اكتبر درمورد پي برگزارتهيكم
 ربحثي غتي شخصكي خواسته كه ونهاي فراكسني از اامي پنيدر ا كه او فرستاد، مطلع شد

 در نيروهاي انقالب ي شود كه خواسته هاادآوري است لي ماتهي كمنيا.  كنندادي كانديري منصب نخست وزي را برازيبرانگ
در سراسري  زيپاخاسته از روز اول شروع تظاهرات مسالمت آم   بهياستانها  عزت و شرف دريهاداني مگري و دري تحردانيم

له، ا مسني اراي ز.كندي  كرده و مديط احزاب حاكم منطقه سبز تاك توسيتي هر شخصيداتوريكاند رد  بر٢٠١٩ اول اكتبر
 خواهد كرد تي برند را تثبي، درآن بسر م٢٠٠٣ فاجعه بار آن از سال ي وجوه منفي كه مردم عراق با تمامي اسفناكتيوضع
 ي و فروپاشيي گرا و فرقهي بندهي فساد و سهمدهي پدني مردم عراق مردود است چرا كه آنها بدتريسو  موضوع ازنيو ا
 ي و سهل انگاري مليثروتها شاهد به هدر دادن ني عالوه بر ا. را شاهد بوده اندي بشرخي در تارتي و فقدان حاكميتيامن

 هيستم و سركوب عل  ظلم وت،ي حاكمكه نيكما ا.  با كرامت بوده اندي زندگكي ي براي اهي پاالزامات در رابطه با عمدي
 هرگونه ي براحي صحنيگزيتنها راه حل و جا.  عمل نمودران،ي ا]ميرژ[ كامل به يفت و در وابستگكار گره مردم عراق را ب

 و مقننه آن هي مجري ارگانهاي با تمامدي پلي فرقه گراي اهي سهممي دادن به رژاني پاان،ي مورد خواست عراقيا شهي ررييتغ
 ي صلجو منا متحصنهي علاتي جناني ترانهي كه مرتكب وحش آن اني و شبه نظامراني ا]ميرژ[از جمله احزاب در ارتباط با 

 منصب نخست ي برايتي كردن هرشخصادي تظاهرات انقالب اكتبر نسبت به كاندي برگزارتهي رو كمنيا از. ، استشوند
مستقل كه مورد   وي مليهاتي توسط شخصي دولت انتقاللي منطقه سبز و تشكي قبل ازانحالل پارلمان و نهادها،يريوز
  ..  دهدي باشند، هشدار منا متحصنديائت

  
  تظاهركنندگان عراقي، اهداف واحدي دارند

  ١٣٩٨ بهمن ١٣، يكشنبه ١٨٠شماره 
تظاهركنندگان عراقي در همه ميدانها تأكيد مي كنند كه اهداف و حقوق واحدي دارند و خواسته هاي آنها اصالحات وصله 

 هزار شهيد و مجروح تظاهركنندگان قهرمان عراقي ٣٠خون پاك . نيستپينه اي و يا بزك كردني از درون احزاب سياسي 
فردي كه . و هزاران زنداني و ناپديد شدگان اجباري روي خاك عراق نريخته است تا يك نخست وزير فاسد انتخاب گردد

هللا لبنان دليل ارتباطش با يكي از احزاب سياسي است و از حمايت شبه نظاميان حزب اه  سال زندان ب٧محكوم به 
از اين رو، كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر، بعد از رايزني با .  دارندرا برخوردار است و االن قصد تحميل او بر عراق 

همه قيام كنندگان در همه استانها، بر خواسته ها و اهداف انقالبي كه با خون و فداكاري و پايداري بزرگ تظاهركنندگان 
   . يد مي كنداصيل، نگاشته شده تأك

حاكميت كامل عراق، انحالل پارلمان، انحالل دولت، انحالل رياست جمهوري، بلوكه كردن  : اين خواسته ها عبارتند از
قانون اساسي، تشكيل دولت موقت زير نظر سازمان ملل، برگزاري انتخابات طبق يك قانون عادالنه كه مردم عراق زير نظر 

 ايران و حسابرسي و ]رژيم[د، انحالل شبه نظاميان وابسته به شو همان روز اعالم  آن نتايجداده و جامعه بين المللي انجام
به مردم عراق و همه ارگانها و سازمانهاي جهاني اعالم مي داريم كه تظاهرات پس از تعيين . محاكمه قاتالن مردم عراق

بيشتري ادامه دارد و ترور و سركوب شتاب و با  محمد توفيق عالوي، مسالميت آميز ، ايران]رژيم[ فاسد ايكانديد
تظاهركنندگان ميدان التحرير در بغداد، توسط احزاب طائفه اي و شبه نظاميان خونريز و حمالت سركوبگرانه آنها، بر آن 

شان جهت بازپس گيري ميهن  جهان شاهد سيل بزرگ دانشجويان خواهد بود كه همراه با برادران. تأثيري نخواهد داشت
 خائنيني كه از پشت خنجر مي زنند، در تظاهرات شركت خواهند كرد، باشد كه اراده مردم عراق در پايان كار از دست

  .  پيروز گردد
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  هدف قرار دادن عموم تظاهر كنند گان  به قتل عام نجف وتياعتراف مرجع
  ١٣٩٨ بهمن ١٨جمعه 

 دي تاكي كاله آبانيل عام نجف توسط شبه نظام قتي نجف در خطبه نماز جمعه روتي  مرجع- ميبسم اهللا الرحمن الرح
 يني دتيمرجع.  شونديم  كنند، قتل عام در نجف را منكري را اداره ماني شبه نظامني كه اياسي كه افراد سيحال  در.نمود

 يسمي بر تروري روشنلي دلتي اعتراف مرجعنيا. هرج ومرج هستند  منبع آشوب وياسيس افراد ني كه اكندي  مديتاك
عراق و از جمله   تظاهركنندگان در سراسرهيعل] شبه نظاميان وابسته به مقتدا صدر[ ي كاله آباني كه توسط شبه نظاماست

 ني اانگري بتي وضعنيا. ردي گي سالح صورت مديبا تهد) كوه أحد (ي تركرستوران و استمرار اشغال ساختمان ري تحردانيم
.  شده استتصاحب راني ا]رژيم[ وابسته به اني دولت توسط شبه نظامني وجود ندارد و آشكارا اياست كه در عراق دولت

 از يريجلوگ  وي شبه نظاميانري حاكم، در دستگياسياحزاب س  وي دولتيروهايوجود آمد كه  نه آن ب  بعد ازتي وضعنيا
  .دشكست خوردن  تظاهركنندگان صلجوهي شان علتكارانهيتحركات جنا

 يتيامن  وي به اقدامات نظاممي حزب تصمياسي  مسئول سيبا چه اعتبار قانون:  پرسديات م تظاهري برگزارتهي كمنيبنابرا
 عراق ي تظاهرات و دانشگاههايدانهاي ميتي امنتي در كنترل گرفتن وضعي را براي كاله آباني و شبه نظامرديگي م

 با آنها همدست ي دولتيتي امنيا و چرا ارگانهست؟ي چانينظام شبه ني اماتي تصمي براي دهد؟ اهرم قانونيگسترش م
. ندينماي جوانان عراق را ترور م  كنند وي ميي آنها سالح حمل كرده و آدم رباكندي  منيتحركات آنها را تام هستند و

   شوند؟ ي نمري  كجاست و چرا دستگيدادستان
 راه كي ان،يشبه نظام   ويقه ا فري اهي سهممي رژينگون تظاهر كنندگان در سري شود كه خواسته هاي مدي رو تاكنياز ا

 آن يرو  خواسته، انقالب را ادامه خواهند داد وني محقق كردن اي است كه تظاهر كنندگان انقالب اكتبر برايحل واقع
 لتعدا  ويدولت مردم با مشاركت مردم عراق،  ورنديآنها باز پس گ از تا عراق ربوده شده را  كنندي ميستادگيا  ويپافشار

  .ميبنا كن را
   وسپاس از زنان آزاده عراقريتقد

  ١٣٩٨ بهمن ٢٤، پنجشنبه ١٩٤ شماره
 ي اقشار مردم عراق در تظاهرات بزرگ امروز را ارج مي تظاهرات انقالب اكتبر، شركت فعال زنان از تمامي برگزارتهيكم
 مملو از هن،ي ميريازپسگ بي ظلم و فساد و براهي عليقالب اني عزت و شرف در استانهايدانهاي و مري تحردانيم. نهد

  .تظاهركنندگان بود
انقالب نيروهاي  ي براي عامل شتاب دهنده ا،» وطنيدخترانت ا « و شعارحي آمدن امروز زنان عراق با عنوان صراباني خبه
 يري و بازپسگي ارزش زن در جامعه و شركت فعال آن در سازندگانگريشان و ب  مشروعياستمرار تحقق خواسته ها در
  خواهد سپرد كه آنها ادي به خيتار  وهد دي تظاهرات مبه ي درخشانري زنان، تصويونيلي مي كه توده هارايز. بود هنيم

 نيآنها با ا.  نمودندميترسرا  شاني  بااليتوانمند  وشاني   هازهي و وجه ممشاني  را با شعارهاي زندگي معاننيپرمعناتر
 اني در بزي مسالمت آمي هاوهي كردند و نوآور شمي درجامعه عراق را ترسي سعادت و بهروزجيترو  ويروزي پري مسهايژگيو

 خدشه وارد ي بود كه در تالش براي زنان عراق، پژواك پاسخ به كسانيونيليامروز صفوف م.  حقوق شدنديريبازپسگ نظر و
 نين را نقض كنند و همزمان اشا  برانند و حقوق مشروعهي عراق به حاشيكردن به زنان عراق هستند تا آنها را از سازندگ

 اقشار و يامروز عراق با تمام.  انقالب نشسته اندني اني بود كه دركمراني ا]رژيم[ به وابستگان ي روشناميتظاهرات، پ
 راني ا]ميرژ[ ينبالچه هام و د دي واحد و متحد رو در روي در صفي دهنده خود اعم از زنان و مردان همگلي تشكياجزا

 اري مردم عراق در اختبيرا از ج آن  وكنندي  آنرا چپاول مي عراق را سرقت و ثروتهاراتي خكهي ان كسانهم. ستادنديا
 هني ميري بر بازپسگي خروش زنان آزاده عراق در عشق به وطن و خواسته شان مبنيراستبه .  دهندي قرار مراني ا]رژيم[

 است كه توسط احزاب يمي حاكم بر عراق، رژميرژ. سا بود راري بسراني ا]رژيم[فادار به   وي اهي سهممياز چنگال رژ
  . شوندي مي و رهبرتي درتهران هداهي فقي تحت فرمان ولتكاري جنااني فاسد و شبه نظامياسيس
  



 ٥٩

  رانده شدن وهي به حاشي در نفتانيشعارها  وتانيهاييماي با راهپ،ييباي عراق؛ صفوف فشرده امروز شما در اوج زي انقالبزنان
 انقالب اكتبر در ي تحقق خواسته هاي براي تالشنيا.  جهان ارائه نمودي به تمامي درخشانريتمدن، تصو فت درپسر

دولت و پارلمان و [منطقه سبز   فساد دريخاتمه دادن به نهادها  وي دادن به وابستگاني كشور و پاتي حاكميريبازپسگ
  ..  است]ي جمهوراستير
  

  ارلمان انحالل پ–ي اظهار نظر مطبوعات
  ٢٠٢٠ مارس ٦ ـ ١٣٩٨ اسفند ١٦ نهيآد – ٢١١ :شماره

 فرقه ي اهي سهممي احزاب رژانيم منفور، از  فاسد وي عراق؛ پارلمان متشكل از احزاب فاسد، كماكان اسامداريمردم پا
 آنها، كارتي جنااني است كه شبه نظاميطيشرا  درنيا  وكندي  مادي كانديري منصب نخست وزي شكست خورده را برايگرا
 هي را علي شكاري و سالحهاي رعب و وحشت تا استفاده از مهمات جنگجادي اعم از قتل و ترور و اتها،ي جناني ترعيشن

و  صدها مجروح از تظاهر كنندگان شده  از شهدا ويدي كه منجر به شهادت كهكشان جد،رندي گيتظاهركنندگان بكار م
 يدانهاي هستند كه ميني فاسدافتي بازيآنها در تالش برا. ز زنان و مردان است اعم اي فعاالن مدنيي عالوه بر آدمربانيا

 فساد ي بازنكردن پرونده هاي برايني رسوا، تضمي هاوهي شني دانند كه ايتحصن، آنها را مردود شمرده اند و مردم عراق م
 است كه راني اميت عراق به رژ مقدرايلدهي تحوي برايحملمردم عراق و م جو و  صلحنا متحصنهي آنها علاتيجنا و
  وياسي سي هانهي زمي دولت عراق و نابود شدن آنها درتمامي نهادهادني برد و باعث از هم پاشي مغماي عراق را به راتيخ

  .  شده استياجتماع  ويتيامن  وياقتصاد
بز و شكست او در انحالل  كامل به جالدان منطقه سي و خود سپارشي قانونفيانجام وظا دنبال شكست برهم صالح دره ب

 تهي كم،ي دولت انتقالليمنظور تشكه  تحصن بيدانهاي مستقل در مشورت با مي ملتي شخصكي بپارلمان و انتخا
 ي بپاخاسته براياستانها  تحصن در بغداد ودانهاي مي با تمامي و بعد از هماهنگيزوده  تظاهرات انقالب اكتبر، بيبرگزار

 ني دادن به ااني جهت پاي اقداماتشي و افزانا فاسدلمانخواسته ما انحالل پار. خواهد داد فراخوان ،يونيليتظاهرات م
  .  دولت سوار شده استي هاهيفساد و سرقت سرما  وري تزوهيپا نهادها است كه بر

 ي اجبار شدگاندي ناپدي مان و آزادنا مجروحي عاجل براي بهبوديبا آرزو.  انقالب اكتبري از آن شهدايشكوه و جاودانگ
  . اني شبه نظامياز زندانها

  



 ٦٠

  يمكني  قاتل را محكوم مي شمخانداريد
  ٢٠٢٠ مارس ٨ ـ ١٣٩٨ اسفند ١٨يكشنبه  - ٢١٣ :شماره

 تي امني عالي شوراسي رئي شمخاني مشكوك علداري تظاهرات انقالب اكتبر، دي برگزارتهي كم-  ميبسم اهللا الرحمن الرح
 بردن شي آنها در پاني فاسد و شبه نظامور مزدياسي احزاب سكه نيبعد از ا. كندي م از عراق را محكوم راني امي رژيمل

  آنها ازيداهايكاند  احزاب وي بر مردود شمردن تماموني انقالبي از پافشاري امر ناشني خود، شكست خوردند كه ااديكاند
احزاب فاسد از طرف   شكست خورده وي فرقه گرايا  هي سهممي رژي بر سرنگوني بر خواسته شان مبنيپافشار  و،يطرف

 ي كه به وفاداردي نمالي را تحميري آمده تا به مردم عراق، نخست وزي شمخاني عل،يطي شرانيچن  است، دره بودگريد
 در امور مي رژني ايمردم آن و دخالتها  نسبت به عراق وراني امي رژنيك ادامه حقد و.  اذعان كندراني اميمطلق از رژ

 ي و دم و دنبالچه هاراني امي مردود شمردن حضور رژر كشور دني اراده مردم ادني جز به چالش كشيزيچ عراق، يداخل
 عراق و چپاول راتي عراق و كنترل خيراني و ويچرا كه آنها عامل خراب. ستيآن كه مردم عراق آنها را دور انداختند، ن

 درآمده راني امي آشكار منشور سازمان ملل، به اسارت رژ كه با نقضيتيحاكم.  آن هستندتي به حاكمني آن و توهيثروتها
  و دهها هزار مجروح ودي صدها شهن،ادنبالچه ها و فاسد  از دم وهني ميري بازپسگي اكتبر كه براونيانقالب. است
عروف را  شعار مني صدا اكي مردم عراق ي و تمامنامجروح  كرده اند، آنها به همراه، شهدا ومي تقد،ي اجباردشدگانيناپد

. آزاد، بغداد آزاد -،  اخراج، اخراجراني اميرژ: ندخروشمي  زدند و ادي درآورد، فرزه را به لراي دني كرانه هانيكه دوردست تر
 برگرد، به تو ياز هركجا كه آمد: ندي گويبا زبان حال شان م  كنند وي را محكوم مي شمخانداري مردم عراق ديتمام

 دهنده شان، لي تشكي اجزايمردم عراق با تمام  وي هستسميترور كشتار و و سمبل قتل و چرا كه تم،ي گوئيخوشامد نم
 يزيعراق مردود است و نزد مردم آزاده عراق پش  تو با مزدورانت درماتيتصم.  شمرنديحضور مشكوك تو را مردود م

 ي باز مشاني عراق به خانه ها  شما درانيشبه نظام  كن كردن احزاب وشهي كه مردم عراق فقط با ررايارزش ندارد، ز
  . گردند

  ي از هر گونه دخالت خارجي خال،ي عربسرفراززنده باد عراق آزاد و 
  

   استياسي سبيتخر  ويوانگي د،ي عالوادياظهارات ا
  ٢٠٢٠ مارس ١١ ـ ١٣٩٨ اسفند ٢١چهارشنبه  – ٢١٤ :شماره

 آن يراني فرقه گرا كه در اشغال عراق و ويا  هي سهمميژ ري از قطبهايبرخ تي تظاهرات انقالب اكتبر، فعالي برگزارتهيكم
 ي خواسته هاديي كند با تظاهر به تاي روز تالش مكي است كه ي عالوادي افراد انياز جمله ا.  نموديريگيپ  بودند راميسه

ت قاتل محكوم  بازگشگري شود و روز دكي راستاست، به آنها نزدني درهمشيتهايال ادعا كه فعنيجو و با ا  صلحنامتحصن
 يدارهاي از ديكي فراموش كرده كه دري رسد عالوينظر مه ب.  كندي مديي را تايري نخست وزي برايشده، عادل عبدالمهد

 تحوالت نيا.  شودي صادر مسد فاي كرد كه دستورات كشتار تظاهر كنندگان از دفتر عادل عبدالمهددي خود تاكيونيزيتلو
 نيبه ا.  باشدي، م است در پرونده عراقيماني قاسم سلنيگزيجا كه  ـي ـ شمخانراني امي رژن از مسئواليكي داري دنديبرآ

 دياو با: مي گوئي مكند،ي  اشغال عراق افتخار مي براي خارجي آژانس اطالعات٦٠ از شي با بي به همكارحرام زاده كه مكرراً
 هي در نظام سهمي او، نقش فعالرايز.  كندي افشا م چرا كه روز به روز نقش مبتذل خود رادي جوياز عراق و مسائل آن دور

.  مانند اوستي شركاگري و درد و رنجها متوجه او و دعي كامل فجاتي فرقه گرا از روز اول تا كنون داشته است و مسئوليا
  .  بوده اندميب عراق سهي ائتالفش در چپاول و تخري و اعضاكانشياو و نزد

 كرده ي تظاهر كنندگان معرفندگاني خودشان را نمابكارانهي اشاره كند كه فريبه كسان است لي تظاهرات ماي برگزارتهيكم
   . كردندي عالوادي با اييدارهايو اقدام به د

. ستي نرفتهي پذي سازشچگونهيه  تظاهر كنندگان، عادالنه وي كه خواسته هاكندي  مدي تاكگري بار دكي سازمانده، تهيكم
 دي آن باتكاري جناانيشبه نظام احزاب فاسد و  وياستي و ريي و اجراي قانونگذاري نهادهايمام فرقه گرا با تي اهيم سهميرژ
  . ستي تا به ابد متصور نراني امي رژي زباله هاي برايم شوند و بازگشتگُ
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  ي مردود است عدنان ازرفيداتوريكاند
 ٢٠٢٠ مارس ١٧ ـ ١٣٩٨ اسفند ٢٧سه شنبه  – ٢١٨:شماره

 فرقه گرا، مزدور ي اهي فاسد احزاب سهمايدي قاطع خود در مورد كاندتيات انقالب اكتبر، مردود تظاهري برگزارتهيكم
 در دو دوره اركتمش  به حزب الدعوه وي آزارد، فساد او و وفاداري تعفن او مشام را ميبو.  كندي را اعالم ميعدنان الزرف

 منصب ي فاسد براني بر انتخاب ايقدام برهم صالح مبنا.  نزد مردم نجف شناخته شده است،ي در پارلمان قالبيندگينما
آنها  .جو است  صلحنا متحصني عامدانه نسبت به خواسته هاي و چشم پوشاني به عراقي روشنني توه،يرينخست وز
 هستند كه ي فاسدستمي از سي بودند، بخشمي سهمي رژني اهي مقننه و مجري هااد كه در نهيكسان:  كرده اندديهمواره تاك

 كه منجر به يزميمكان.  پاكباز نخواهند بودوني انقالبرشي افراد مورد پذني برده اند، اغماي عراق را به ي هاهيرماس
 ي و عادل عبدالمهدي محمدعالو، مردود، دولت منطقه سبز است كه قبل از اوزمي شده، همان مكاني الزرفيداتوريكاند

 يها و اكتهاتي فعالشي آزاده با افزانا كه متحصنكندي  مديده تاك سازمانتهيكم.  كرده بودادي را كانديفاسد مستعف
 كردند و ادي كه او را كاندي خواهند كرد تا او را همانند كساني عدنان الزرفادي كاندي خود، اقدام به واژگونزيمسالمت آم

 راتيي تغي اجراري است كه در مسي پاكي به روانهاي وفادارنيا .ندازندي بخي كه قبل از او بودند، به زباله دان تاريكسان
  . شان را فدا نمودندي اسفناك عراق، زندگتي در وضعي اشهير

 ياسيانحالل پارلمان احزاب س: مي شوي آور مادي را نا عادالنه و ثابت متحصني خواسته هاگري دبار كيبه برهم صالح 
 تي فرقه گرا كه ماموري اهي سهمميور از رژ به د،ي دولت انتقالاستي ري مستقل براي ملتي شخصكي نيي و تعتكاريجنا
 است كه مطابق قانون ي المللني انتخابات سالم و عادالنه تحت نظارت بي و اجراي آن بلوكه كردن قانون اساسياصل

  . كنندي در آن شركت مكسانيطور ه  بانياق عري است كه تماميانتخابات منصفانه ا
*** 

  
  پرويز مختاری هم رفت

ي از خبرها تلخ پيرامون شرايط زندگي مردم، خبر درگذشت يك دوست و رفيق مهربان و نازنين بار اندوه را در ميان انبوه
زنده ياد پرويز مختاري، . سنگين تر مي كند

زنداني سياسي در دوران ديكتاتوري شاه و از 
. طرفداران رفيق شهيد مصطفي شعائيان بود

او در دوران سياه استبداد مذهبي نيز از 
لفان حكومت بود و هيچگاه با ارتجاع مخا

هرگاه او به پاريس مي آمد . سازش نكرد
. برايم مالقات با او بسيار هيجان انگيز بود

انبوهي خبر و تحليل داشت اما مايل بود به 
  . قول خودش از ساكنان اين سوي آب بشنود
با اندوه فراوان، فقدان او را به همسرش كه 

تان و بستگانش يار هميشگي او بود، به دوس
  تسليت مي گويم

  ٢٠٢٠ فوريه ٢٥ ـ ١٣٩٨ اسفند ٦سه شنبه  / مهدي سامع
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  در سوگ فقدان فريبرز رئيس دانا
فعال و عضو ، اقتصاددان، فعال سياسي اجتماعي دانا  يسئبرز ر دكتر فريو تاثربا اندوه 

 رفيق فريبرز از مدافعان .درگذشتدر اثر بيماري كرونا كانون نويسندگان ايران 
ظلم و . آزادي، عدالت و سوسياليسم بود كه بارها به خاطر فعاليتهايش به زندان افتاد

  . و فراموش نمي كنيمستم حكام مرتجع و ستمگر ايران بر او را نمي بخشيم
از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، فقدان تاسف آور زنده 
ياد فريبرز زئيس دانا را به خانواده او، به كانون نويسندگان ايران و به فعاالن سياسي 

  . اجتماعي تسليت مي گويم
  مهدي سامع

 ٢٠٢٠ مارس ١٦ ـ ١٣٩٨ اسفند ٢٦دوشنبه 
*** 

 

  می باد ياد و نام فدايی شهيد دمحم حرمتی پورگرا
  امير ابراهيمي: گردآوري و تنظيم

  
وي  قبل از .  متولد شد١٣٢١رفيق محمد حرمتي پور از  كادرهاي اوليه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، در سال 

رفيق حرمتي . پيوستن به سازمان، با تعدادي ديگر از رفقا فعاليت مي كرد
اد تيمهاي مختلف سازمان و تامين تداركات آنها در شهرهاي پور در ايج

مختلف نقش چشمگيري داشت، از جمله در اصفهان،  بابلسر و شاهي 
سازمان به خاطر توانايي و صالحيت رفيق محمد، او را براي ). قائمشهر(

وي . ارتباط با نيروهاي انقالبي منطقه و جهان به خارج از كشور مي فرستد
ت بسيار با نام ابوجمال به جنبش انقالبي فلسطين پيوسته و پس از مشكال

پس از . در عرصه سياسي و نظامي به رتبه فرماندهي ارتقا پيدا مي كند
مدتي در بازگشت به ايران همراه با رفيق ايرج سپهري مورد شناسايي و 
تعقيب مزدوران حكومتي قرار مي گيرند كه طي درگيري رفيق ايرج 

 نارنجك خود و چندين مزدور را كشته و رفيق حرمتي پور سپهري با انفجار
از مهلكه مي گريزد و مجبور مي شود مجددا به خارج از كشور و اين بار به 

رفيق محمد تا . يمن دمكراتيك برود و پس از مدتي به اروپا منتقل مي شود
. سرنگوني رژيم شاه، تشكيالت خارج از كشور سازمان را هدايت مي كرد

متي پور و تعدادي ديگر از رفقا در ابتداي انقالب با استناد به رفيق حر
 رفيق حرمتي پور و ١٣٦٠در سال . نظرات رفيق مسعود احمد زاده خواهان تداوم و گسترش جنگ مسلحانه انقالبي بودند

چريكهاي « نام جدا شده و با» چريكهاي فدايي خلق ايران«تعدادي ديگر از رفقا و از جمله رفيق عبدالرحيم صبوري از 
 اقدام به ايجاد يك ١٣٦٠در سال . به فعاليت ادامه دادند»  )آرخا(ارتش رهايي بخش خلق هاي ايران _فدايي خلق ايران 

انان چند عمليات عليه مركز راديو تلويزيون و مراكز سپاه و بسيج انجام دادند و . جبهه پارتيزاني در شمال ايران كردند
در مازندران قرار » خي پوست«  مورد هجوم پرتعداد پاسداران و بسيجيها در منطقه ١٣٦١باالخره در فروردين سال 

قائم شهر » مجاور محله«پيكر اين رفقا در . گرفتند كه منجر به شهادت رفيق محمدحرمتي پور و تعداد ديگري از رفقا شد
  .به خاك سپرده مي شود
 ياد و خاطره آنان گرامي
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  هشهداي فدايي در فروردين ما
جواد سالحي، خشايار سنجري، محمد معصوم خاني، حسين الهياري، بيژن جزني، حسن ضياء ظريفي، عباس : رفقا

كالنتري، محمد چوپان زاده، عزيز سرمدي، احمد جليل افشار، حميد اكرامي، محمدرضا كاميابي، ) سعيد(سوركي، مشعوف 
 سلسبيلي، علي ميرابيون، ناصر توفيقيان، جليل اراضي، آيتي، سيمين پنجه شاهي، عباس هوشمند، يداهللا) پريدخت(غزال 

، آراز محمد وردي پور، غفور عمادي، عبداهللا صوفي زاده، بردي محمدكوسه )بهروز(بهرام آق اتاباي، عطا خانجاني، محمدآراز
وجه، فيروز شكري، غراوي، قربانعلي پورنوروز، حاجي محمد آخوندي، سعيد جوان مواليي، انشاء اهللا اسديان، علي محمد خ

شفيعي، علي اشتراني فريد، محمد ابراهيم مفتاح، فيروز صديقي، نور محمد شفيعي، محمد ) آرقا(آنه بردي سرافراز، قربان 
رسول عزيزيان، پروين افروزه، محمد حرمتي پور، منوچهر كالنتري، صديق ديده ور، احسان اهللا ايماني، فريدون آشوري، 

باختري، جمشيد هدايتي، بهنام  ) مسعود( رفعتي، رويا علي پناه فرد، فرشته گل عنبريان، علي غالم حسين خاكباز، محسن
  .در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند... و 
 

  
   چريکهای فدايی خلق ايران سازمانهایآدرس

  در شبکه جهانی اينترنت
رويدادهای  و تحليل مسائل روز، ديدگاهها،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،اخبار نشريه نيرد خلق، 

  روز ايران و جهان
www.iran-nabard.com  

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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