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پرستاران در خط مقدم پيكار عليه كرونا
به مناسبت  ١٢مه ،روز جهاني پرستار

اميد برهاني

با پيدايش و گسترش افسار گـسيخته ي بيمـاري كورونـا در جهـان و
ايران به عنوان دومين كشور آلوده )از نظر زمان درگيـري( ،عـﻼوه بـر
ويران سـازي اقتـصادي ،اجتمـاعي و روانـي دههـا ميليـون همـوطن،
نيروهاي پرستاري ،پزشكي و پيراپزشكي كشور در صف نخست مبـارزه
با بيماري و مرگ ،دستخوش تلفـات سـنگين انـساني و ضـربات خـرد
كننده و جبران ناپـذير سـﻼمتي ،مـالي ،عـاطفي ،خـانوادگي و شـغلي
شدند .شرح گوشـه اي از آن ،همـراه بـا تحليـل برخـي از شخـصيتها،
نهادهـاي معتبــر آكادميـك ،سياســي و فلــسفي در سـطح جهــان ،بــه
مناسبت روز جهاني پرستار در اين مجموعه مي آيد.
براي مطالعه اين مجموعه به آدرس زير مراجعه كنيد
http://www.iran-nabard.com/rouze%20jahani%20parastaran.pdf
»ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي وﻻيت فقيه متحد و متشكل مي شويم«
»مرگ بر ديكتاتوري ،مرگ بر خامنه اي ،زنده باد آزادي«

کرونا؛ »آتش فشانی در حال فوران«

مهدي سامع

روز يكشنبه  ٢١ارديبهشت ولي فقيه نظام در ارتباط تصويري با ستاد مبارزه با كرونا كـه بـا حـضور اعـضاي ايـن سـتاد و
استانداران  ٣١استان كشور برگزار شد ،مدعي »توفيق بزرگ« در مبارزه با ويروس كرونا شد و از حركت »مؤمنانه و حيرت
انگيز« كارگزاران نظام تشكر كرد .خامنه اي در يك فقره ﻻف و گزاف بي مايه مدعي »شكست تواناييهاي مديريتي غـرب«
شد و اضافه كرد كه »غرب و غربزدگان نمي خواهند اين شكست ديده شود اما ﻻزم است ابعاد اين ناتواني بررسي و بيـان
شود «.خامنه اي در ارايه اطﻼعات غلط به موقعيت ايران در آمار جهاني كرونا هـيچ اشـاره اي نكـرد و بـا دور زدن مـساله
نگفت كه از بد حادثه در اين همه گيري فاجعه بار ،حتي بر اساس آمار حكومتي كه چندين بار كمتر از واقعيت است ،ايران
در رديف كشورهاي مهم غربي قرار گرفته و اين وضعيت محصول عملكرد جمهوري اسﻼمي و در راس آن شـخص خامنـه
اي است .ولي فقيه نظام وقتي از »خوش درخشيدن« وﻻيت اش حرف مي زند ،روياپردازي نمـي كنـد ،دروغ مـي گويـد و
تقلب مي كند .دو نمونه اعتراف از خوش درخشيدن ولي فقيه چنين است:
روز شنبه  ٦ارديبهشت ،دكتر مسعود يونسيان ،عضو هياتعلمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در گفت و گو با روزنامه ستاره
صبح گفت »آمارها به شكل سيستماتيك بسيار كمتر از واقعيت موجود است ... .مي توان گفت آمار واقعي حدوداً  ٢٠برابـر
آن چيزي است كه گزارش ميشود.«.
روزنامه ستاره صبح ،روز يكشنبه  ٧ارديبهشت حرفهاي محبوبفر عضو كميته پيشگيري و مقابله با كرونـا را پوشـش داده
است .وي مي گويد» :دولت ايران به دليل عدم قرنطينه و محدوديتهاي ضروري اجتماعي ،تـاكنون از بـسياري از كـشورها
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عقب است .درحالي كه به محض شناسايي ويروس كرونا در كشور بايد قرنطينه و محدوديتهايي ايجاد و براي مقابله و مهار
بيماري برنامه ريزي صورت ميگرفت ،اما متأسفانه به دﻻيل سياسي اين محدوديتها به ويژه در كانونهاي انتـشار ]بخوانيـد
قُم[ صورت نگرفت؛ آمار  ...با واقعيت مطابق نيست و تعداد مبتﻼيان و جانباختگان بيشتر است .متأسفانه در گـواهي فـوت
بسياري از افراد مبتﻼ به كرونا ،علت مرگ بيماريهاي زمينهاي ذكر مي شود تا آمار فوتيها پايين نگاه داشته شود.«.
ولي فقيه از اين كه محتاج كمكهاي غربي است و اين كه ساخت واكسن اين ويروس توسط غربيهـا يـك تغييـر كيفـي در
جلوگيري از همه گيري كرونا ايجاد مي كند ،حرفي نزد .در مورد اخراج از كار پرستاران در اين شرايط بحراني سكوت كرد.
به مساله قرنطينه نكردن قُم و چند ده پرواز ماهان اير به چين و به اين كه ايـران دومـين كـشور صـادر كننـده كرونـا بـه
كشورهاي ديگر است ورود نكرد .او آگاهانه بحران را كمرنگ و كاركردهاي نظام را پررنگ جلوه داد و بـرخﻼف كـشورهاي
غربي كه شخص اول كشور به طور مستقيم و حضوري مورد سوال و انتقاد قرار مي گيرند ،چنين مجالي را فراهم نكرد.
بدون اين كه قصد دفاع از عملكرد كشورهاي غربي داشته باشم فقط به اين نكته اشاره مي كـنم كـه در ايـن كـشورها نـه
منقدان سياستهاي مربوط به مبارزه با كرونا مورد تهديد و بازداشت قرار گرفته و نه رسانه هاي حقيقي و مجازي براي برمﻼ
كردن حقايق مورد پيگرد قرار گرفته اند .در حالي كه در ايران تحت وﻻيت خامنه اي چنين نيست.
روز جمعه  ١٠ارديبهشت ،وبسايت فردا نيوز ،سخنان پاسدار شكارچي ،سخنگوي نيروهاي مسلح رژيم را منتشر كـرد .ايـن
پاسدار جنايتكار گفت» :در خصوص اقدامات صورت گرفته براي مقابله با شـايعه پراكنـان در فـضاي مجـازي ،پلـيس فتـا
اقدامات بسيار خوبي در مسير مقابله با شايعه پراكنان انجام دادند ٣٦٠٠ .نفر از افرادي كه در فضاي مجازي شايعه پراكني
كردند توسط نيروي انتظامي و بسيج دستگير شدند.«.
حسين اشتري ،فرمانده نيروي انتظامي هم بنا به توصيه خامنه اي »پاي كار« آمده و اعﻼم كرد كه» :پليس فتا از روزهـاي
اول شيوع كرونا با افرادي كه در فضاي مجازي با شايعه پراكني باعث نگراني و تشويش اذهان عمومي مي شـدند ،برخـورد
قاطع و قانوني كرده و بيش از  ١٣٠٠تارنما را شناسايي و  ٣٢٠نفر را نيز بازداشت كرد) .«.ايلنا ،شنبه  ٢٠ارديبهشت(
ولي فقيه از ابتداي ورود ويروس به ايران پنهانكاري كرد ،دروغ گفت و رياكاري كرد .براي خامنه اي تنها مساله مهم امنيت
و ماندگاري نظام و وﻻيت ننگين اش است .سخنرانيهاي او به طور جامع و كامل بر اين محور تنظيم و ايراد مي شود .او مي
خواهد از كرونا يك فرصت براي رژيم ايجاد كند .او قيام قدرتمند آبان  ١٣٩٨را ديده و اكنـون همـان گونـه كـه خمينـي
جنگ را به درستي يك »نعمت« ارزيابي كرد ،او هم در همه گيري كرونا »نعمت« امنيت نظام را كشف كرده اسـت .او بـه
صراحت به اين موضوع اعتراف نمي كند .اما عمله و اَكَرِه او به فراواني در اين باره حرف مي زنند.
آخوند علم الهدي در نماز جمعه مجازي مشهد در روز جمعه  ١٩ارديبهشت گفت» :اين ويروس منحوس و بيماري براي ما
بﻼ بود اما عوارضش را كه مي بينيم ،واقعاً نعمت فوق العاده خدا بود) «.مهر(
آخوند حسين انصاري در نماز جمعه شهرستان قائميه در روز جمعه  ١٩ارديبهشت گفت» :ويروس كرونا اگرچه تلخ بـود و
چند هزار نفر از مردم عزيز كشورمان را مبتﻼ و جمع كثيري را به كام مرگ كشاند و خـسارات اقتـصادي و روحـي روانـي
فراواني بر جاي گذاشت اما ﻻيههاي پنهان و باطن كرونا خالي از خير و بركت نبود) «.فارس(
پيرامون ارزيابي خامنه اي پيرامون وجود »فرصـت« در شـرايط كرونـا و اسـتخراج »نعمـت« از ايـن وضـعيت ارزيابيهـاي
گوناگوني وجود دارد .اما نكته مهم اين است كه شرايط كنوني با زماني كه خميني از جنگ بهره گرفت بـه كلـي متفـاوت
است .شرايطي كه منجر به قيامها ،خيزشها و جنبشهاي توده اي در سالهاي گذشته شد ،نه فقط تغيير نكرده ،بلكه به زيان
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حاكميت رشد كرده است .خامنه اي با گزافه گويي و روحاني با شيادي نمي تواننـد واقعيـت را پـرده پوشـي كننـد .ﻻف و
گزاف آنان توسط مردم به سخره گرفته مي شود و بخشي از كارگزاران نظام هم نسبت به بلوغ ايـن وضـعيت هـشدار مـي
دهند.
به گزارش روز جمعه  ١٩ارديبهشت ،جهان صنعت نيوز ،سيد حسين سراج زاده  ،از كارشناسان حكومتي و ريـيس انجمـن
جامعهشناسي مواردي را به عنوان هشدار به دولت روحاني گفـت» :همـه مـا درون يـك كـشتي زنـدگي مـي كنـيم و بـا
كوچكترين اتفاقي همگي غرق خواهيم شد «.وي افزود» :تعداد مبتﻼيان و فوتيها كه وزارت بهداشت رسماً اعﻼم مـيكنـد،
صحيح نيست .پنهانكاري دولت در اين زمينه يك نقطه ضعف ديگر بر عملكردش محسوب ميشود .زيرا ايـن عمـل باعـث
شده اعتماد مردم به دولت كمتر از قبل و عمق اين شكاف هر روز بيشتر از ديروز شود .در اين گيرودار مردم هيچ چـارهاي
جز خود مراقبتي ندارند ... .دولت به خاطر فشارهاي اقتصادي قرنطينه را شكـست در صـورتي كـه بهتـر بـود دولـت ايـن
مسئوليت خطير را به عهده مي گرفـت و بـا
منابع مالي مختلفي كه در اختيار داشـت بـه
ياري تكتك مردم مي شتافت ... .مـي تـوان
پيشبيني كرد با تركيب فشارهاي اقتـصادي
و مطالبات اقتـصادي و اجتمـاعي و سياسـي
موج تازه اي از نارضايتيها ايجاد خواهد شـد.
اگر دولـت در سياسـتهايش بـازنگري نكنـد.
مردم همانند آتـش فـشاني در حـال فـوران
هستند.«.
هدايت اﷲ خادمي ،عـضو مجلـس ارتجـاع از
شهرستان ايذه روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت طي يك سخنراني در مجلس گفت :متأسفانه طي چند ده سال گذشته گروهي
مدير نوكيسه و تازه به دوران رسيده ناكارآمد و منفعت طلب بر امور اجرايي و دولتها چنبـره زدنـد و نتيجـه عملكردشـان
باعث گسترش فقر شديد ،فاصله طبقاتي ،كودكان خياباني ،بيكاري و افسردگي جوانان ،عـادي شـدن اخـتﻼس ،گـسترش
مصرف مواد مخدر و دهها مشكل ديگر شده است .اين گروه منفعت طلب از يك جريان خاص نيستند گرچـه شـايد سـهم
جرياني كمتر يا بيشتر شود؛ گاهي چپ هستند و گاهي راست همانند فصول سال چهار فصل هستند .نقطه اشـتراك همـه
آنها اختﻼس و حيف و ميل منابع كشور است به همين دليل است كه خاوريها بهوجود آمدند و راحت رفتند ،بـراي همـين
است كه خبري از چهار و هشت دهم ميليارد دﻻري و هزاران ميليارد دﻻر نيست و تازه ميخواهند  ٥ميليارد دﻻر ديگه اي
هم بگيرند و مردم فقير را بدهكار كنند .براي همين است  ...كه منابع مالي كشور به خودروسازان داده مي شود تـا مـشتي
قوطي حلبي چرخدار توليد و به كشتن مردم ادامه دهند عجب داستاني است) .«.راديو فرهنگ(
داستان عجيبي در كار نيست .اين واقعيت نظام وﻻيت فقيه است كه حتـي كـارگزاران و كارشناسـان نظـام را مجبـور بـه
اعتراف مي كند .خامنه اي بيهوده به دنبال استخراج نعمت از كرونا است .كرونا بمبي زير تخت خﻼفت اوست و همان گونه
كه آن كارشناس گفت آتش فشاني در حال فوران است.

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh
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بادکُنک بورس؛ غارت در انتهای بُن بست

منصور امان

در يكي از سياهترين دوره هاي حيات اقتصادي كشور ،بازار بورس ج.ا به گونه مضحكي هـر روز ركوردهـاي جديـدتري از
رونق به جا مي گذارد .در اين ميان رسانه هاي حكومتي با جنجال و هياهو از رسيدن شاخص بورس به يك ميليـون خبـر
مي دهند؛ يك بازدهي افسانه اي كه "داوجونر" و "نيكي" بايد آن را به خواب ببينند .اما معركـه سـاختگي وﻻيـت فقيـه
وظيفه ديگري از رقابت با بورس بين المللي دارد ،او بايد چاله هاي عميقي را پر كند كه حاكميت در سياست و اقتصاد بـه
جا گذاشته و همچنان مي گذارد .روي ديگر سكه رونق بورس ،افﻼس رژيمي نقش بسته است كه تا چانـه در گـرداب بـي
تدبيري ،نابخردي و فساد فرو رفته و به گونه هيستريك در تﻼش براي خلق منابع جديد است تا مناسبات منحطي را زنده
نگه دارد كه در چارچوبش موجوديت مي يابد و از آن بهره مند مي شود.
معجزه در تهران

با فرسنگها فاصله از قوانين علم اقتصاد و منطق ساده رياضي ،بورس حكومتي تهران فواره وار باﻻ جهيده است .هيچيـك از
شاخصهاي اقتصادي كه چنين رونقي را مدلل كند وجود خارجي ندارد و با اين حال حاكميت هر روز ركوردهاي جديدي از
سطح عمومي قيمت و سود سهام را اعﻼم مي كند .در اين ميان زنندگي نمايش آنچنان به چـشم آمـده كـه حتـي برخـي
كارگُزاران آن را نيز به احتياط و فاصله گيري وادار كرده است .نايب رييس شركت بورس تهران ،آقاي محمودرضـا خواجـه
نصيري ،از اين دسته است ،او روشن ساخته" :بررسيهاي انجام گرفتـه بـر روي  ٤٠٠شـركت بورسـي نـشان مـي دهـد در
٩٨درصد اين شركتها ،رشد قيمت سهام با وضعيت فروش و سودآوري آنها همخواني ندارد".
شكل عيني معجزه مزبور را از جمله يك مقام حكومتي و از فعاﻻن بازار مالي به تصوير كشيده است .آقاي علي اكبر عـرب
مازار توضيح داده" :در حال حاضر شركتي در بورس وجود دارد كه شش ماه تعطيل و به قيمت  ٢٠ميليارد تومان فروخته
شد ،در حاليكه ارزش آن طي اين مدت به  ٣٨٠٠ميليارد تومان رسيده است".
اما اگر كسي بپندارد كه افزايش نُجومي ارزش يـك شـركت تعطيـل شـده ،دورتـرين مـرزي اسـت كـه بـورس وﻻيـت در
كُﻼهبرداري مي تواند پشت سر بگذارد ،هنوز نمونه دومي كه رييس سابق سازمان مالياتي و عضو پيـشين شـوراي بـورس
ارايه كرده را نشنيده است .وي فاش كرده" :شركتي وجود دارد كه سـه سـال اسـت طبـق حـسابرسيهاي صـورت گرفتـه
ورشكسته اعﻼم شده ،در حالي كه سهام آن از  ٦٠تومان به  ٦هزار تومان رسيده است".
پاسدار فﻼح ،رييس كارتل بنياد مستضعفان و از بازيگران بورس ،در باره اين تبهكاري سازمان يافته خود را به جهالت زده و
عادي سازي مي كند " :رشد بورس تهران عجيب است" تا بي درنگ براي آن يك دليل ماورالطبيعي بتراشد و "لُطف خُدا"
را دست اندركار معرفي كند .با اين همه چنين مي نمايد كه علت را به جاي ملكوت در عالم واقع و معجـزات زمينـي تـراز
وﻻيت فقيه همچون دستكاري در عرضه و قيمت گذاري سهام ،شُعبده بازي با ارقام و دام گذاري بايد سراغ گرفت.
بانكها

عريان ترين نمونه از توخالي بودن بادكُنك بورس ،عرضه سهام بانكهاي ورشكسته دولتي با هدف تهيه منابع براي پوشـش
بدهيهاي كﻼن آنها است .پيشگام اين ترفند اُرگانهاي نظامي و امنيتي هستند كه مدت كوتاهي پـيش از ايـن بـا بانكهـاي
مقروض خود پا به بورس گذاشتند .بانكهاي "انصار" )سپاه پاسداران(" ،قوامين" )نيروي انتظامي(" ،مهر اقتصاد" )بـسيج(،
"حكمت ايرانيان" )ارتش( و نيز موسسه اعتباري "كوثر" )وزارت دفاع( در حالي سهام خود را براي فُروش عرضه كردند كه
نه تنها چشم اندازي براي كسب و پرداخت سود به خريداران ندارند ،بلكه آنها را بي واسطه در زيان هنگُفتي كـه بـه دوش

٦

مي كشند ،سهيم مي گردانند .يك منبع حكومتي )روزنامه هفت صبح( به گوشـه اي از وضـعيت وخيمـي كـه مووسـسات
مزبور در آن بسر مي برند اشاره كرده و اطﻼع مي دهد كه آنها نزديك به ٩٧درصد از دارايي خـود را بـدهكار هـستند .بـه
نوشته اين منبع ،بانكهاي نظامي امنيتي مزبور با  ١٨٢ميليارد تومان دارايي اعﻼم شده ،بيش از  ١٧٦ميليارد تومان بـدهي
انباشت كرده اند.
ناگُفته پيداست كه رقمهاي منتشر شده ،يك روايت رسمي از وضعيت مالي پنج بانك نظامي و امنيتـي اسـت و مـي تـوان
انتظار داشت كه ميزان واقعي دارايي و بدهي آنها رقم متفاوتي را نشان بدهد و در تناسب ديگري بـا يكـديگر قـرار گرفتـه
باشد .همزمان بايد ترفند رايج مووسسات مالي براي آرايش دارايي و سود خود را نيز در ايـن محاسـبه دخالـت داد كـه در
جريان آن طلبهاي وصول ناپذير در دفاتر آنها به عنوان دارايي و بهره اين دارايي موهوم و جريمه ديركرد بازپرداخت آن به
عنوان سود ثبت مي شود.
بانكهاي دولتي يا شبه دولتي وضعيت بهتري از همتايان نظامي و امنيتي خود ندارند؛ بانك تجارت با زيان  ١١هزار ميليارد
توماني در ترازنامه مالي يا بانك صادرات با نزديك به  ٨هزار ميليارد تومان زيان ،از جملـه مووسـساتي هـستند كـه رونـق
كُنوني بازار بورس مديون آنها است.
شستا در قفس درندگان

روشن است كه مشتريان سهام شركتها و بانكهاي ورشكسته يا زيانده طبقه حاكم و ريزه خواران آن نيستند ،آنها فقط براي
بازار مصرف "غيرخودي"ها روي پيشخوان قرار گرفته اند ،براي مثال بخشهايي از طبقه متوسط كه اندوخته هاي شان زير
حرارت سوزان تورم آب مي شود ،تاجران و كسبه خُرد كه در بازار ارز ،سكه ،طﻼ ،مسكن و هر آنچـه كـه از سـقوط ارزش
ريال كنار بماند سرمايه گذاري مي كنند و انبوه رانده شدگان به صف فرودستان با داراييهايي كـه برايـشان بـه جـا مانـده
)خودرو ،منزل مسكوني ،طﻼ( .اكثريت مالباختگان دوره پيش را اين قشر اجتماعي تشكيل مي داد؛ كساني كـه يـك بـازار
مالي حكومتي ديگر در قالب موسسات مالي و صندوقهاي قرض الحسنه آنها را طُعمه خود ساخت.
اما سكه بورس رژيم مﻼها روي ديگري نيز دارد كه فقط به سوي "خودي"ها مي چرخد .اين بازار ويژه نه تنها مـشتريانش
را از هستي ساقط نمي كند ،بلكه آنها را به سودهاي بادآورده و هنگُفتي مي رساند كه از پيش تضمين شده است .كاﻻهاي
ارايه شده در بازار ياد شده به طور عمده شركتهاي دولتي يا داراييهاي عمومي زير كُنترُل دولت هستند كه به دليل تغذيه
از منابع عمومي يا جاذبه هاي مالي ديگر مانند اراضي مرغوب ،صندوق پر ،رانت واردات ،مواد اوليه ارزان ،انحصار و جـز آن
سودده هستند .اين اُلگويي است كه در خُصوصي سازيها به گونه ثابت و پر شُمار تكرار گرديده و حـال ايـن تجربـه موفـق
تاراج ،در بورس نيز به كار بسته مي شود و با افكندن شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا( بـه قفـس درنـدگان،
نخُستين قُرباني خود را معرفي كرده است.
شستا كه از محل كسر مزد ماهانه كارگران و پرداختهاي آنها به تامين اجتماعي ايجاد شده ،درست به دليل اتكا به درآمـد
ثابت تامين اجتماعي از ميليونها بيمه گذار ،يك طُعمه جذاب براي طبقه انگل حكومتي است .اين صندوق سرمايه گـذاري
با مالكيت  ١٨٧شركت و  ٩هلدينگ ،به گفته يكي از مديران شستا ،آقاي محمود ملكوتي خواه ،ارزشي برابر بـا  ١٢٠هـزار
ميليارد تومان دارد.
اين در حالي ست كه به مدد استبداد سياسي ،صاحبان اصلي تامين اجتماعي نه به رده هاي مديريتي آن راه مي يابند و نه
در تصميم گيريها مشاركت داده مي شوند ،اين مووسسه عمومي در عمل به قُلك پول دولـت و بـورژوازي بـوروكرات بـدل
گرديده كه هزينه هاي جاري يا لفت و ليس خود را از آن برداشت مي كند .بـه اعتـراف يـك عـضو هيـات امنـاي تـامين
اجتماعي ،اكبر شوكت ،تا انتهاي سال  ٩٨فقط دولت "تدبير و اُميد" در طول هفت سال حكمراني خود بر تامين اجتماعي،
بيش از  ٢٥٠هزار ميليارد تومان به منابع آن دستبرد زده است .به بيان ديگر ،دستگاه دولتي ساﻻنه نزديـك بـه  ٣٥هـزار
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ميليارد تومان حق بيمه كارگران را به جيب مي ريزد و صرف مخارجي مي كند كه براي پرداخت كننـدگان بيمـه روشـن
نيست .اهميت اين پول هنگُفت و آسان به دست آمده در صورت درآمدهاي حاكميت را مي توان از مداخله مستقيم آقـاي
خامنه اي براي حراج شستا در بورس برگرفت كه از سوي آقاي روحاني لو رفت.
در ليست غارت

مصادره بي پرده و گُستاخانه شستا بازتابي از فشار كمبود درآمد و تقاضاي انباشت طبقه حاكم است و آنگونه كه پيداست،
دايره اين غارت سازمان يافته در حال دربرگرفتن اندوخته هاي فرهنگيان و بازنشستگان در صـندوق ذخيـره فرهنگيـان و
صندوقهاي بازنشستگي است .اما اين هنوز انتهاي زنجيره تبديل داراييهاي همگاني به گوسفند قُرباني و افكندن آن به زيـر
كارد اشراف نظامي و امنيتي ،دﻻلها و گروه هاي رانت خوار" ،سـﻼطين" ايـن و آن ،گانگـسترهاي اقتـصادي و سـفته بـاز
نيست .نقشه راهي كه رييس دولت مﻼها ،روز پنجشنبه  ١٨ارديبهشت ترسيم كرد ،دورنماي تكان دهنده تري را به تصوير
كشيد.
او با ذوق زدگي از اينكه "دولت سرمايه هاي خيلي بزُرگي دارد" ،قـصد حاكميـت بـراي دسـت درازي بـه معـادن بـزُرگ،
جنگلها و مراتع و حراج آنها در بورس را فاش كرد .اين اما همه مرزهايي نيست كه آقاي روحاني در تجاوز به ثروت ملـي و
تخريب محيط زيست همگاني از آنها عبور مي كند؛ او از حساب مردم ايران و نسلهاي آينده چك كـشيد" :چيزهـاي را در
بورس نياورديم كه بايد در باره آن فكر كنيم" و در اين رابطه به "زمينهاي بزُرگي كه دولت در اختيار دارد" اشاره كرد.
هدف اُليگارشي وﻻيت فقيه چندان روشن و متُدي كه براي دستيابي به آن به كار مي گيرد آنگونه وقيحانه است كه حتـي
رسانه هاي رسمي هم گُريزي از اشاره بدان ندارند ،اگرچه با تراشيدن عذر "كسري بودجه" ،تﻼش دارند تا انـدازه اي زهـر
آن را بگيرند .روشن است كه يك هدف غارت در دست انجام ،تامين مخارج دولت مي باشد ،با اين حـال فقـط يـك سـاده
انديش يا دغل زن مي تواند موضوع را در اين سطح محدود كند.
برآمد

اجزاي رسمي و غير رسمي سيستم انگل به گونه هماهنگ براي انباشتن كيسه خالي شده شان خيز برداشته اند و با هر دو
دست از سيني زرين ثروت و داراييهاي عمومي و كُﻼهبرداري سفته اي برداشت مي كنند" .جهش" وعده داده شده آقـاي
خامنه اي در حال انجام است و "نظام" در حال پرش از يك ركورد به ركورد ديگر در مسابقه غارت كشور و مكيدن خـون
جامعه است .با اين حال و همانگونه كه در سرشت محدود هر بانك قُمار است ،عمر ضيافت بـر پـا شـده "خـودي" هـا در
بورس تهران نيز كوتاه است و به محض آنكه اموال عمومي صاحبان تازه اي از ميان گـروه هـاي قُـدرت ،اشـراف وﻻيتـي و
طبقه نوكيسه يافت و زيان بنگاه هاي بنجل و ورشكسته به عموم منتقل گرديد ،پرده نمـايش نيـز فـرو مـي افتـد و ارزش
سهام تا زير زمين يك رژيم ورشكسته و متقلب سقوط مي كند.
در اين نُقطه اما نمايش پايان نخواهد يافت؛ پيامدهاي فوري ترفند پولسازي رژيـم وﻻيـت فقيـه در شـكل گيـري جنـبش
مالباختگان جديد مادي خواهد شد و آثار تدريجي آن در ژرفش روند فﻼكت كارورزان و ويرانـي مـدني و طبيعـي كـشور،
"جهشي" نيرومند را در خيزشهاي سرنگوني طلبانه متراكم مي كند.
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خامنه ای در ستيز با عدالت طلبی
زينت ميرهاشمي
در حالي كه در رويارويي با ويروس كرونا مردم براي نان خود مجبور به گذشت از جان خود مي شوند و در ايـن رويـارويي
مرگبار ،هيچ حمايت و حفاظتي از طرف حكومت ندارند ،خامنه اي از امكانات فضاي مجازي با ويدئو كنفـرانس ،بـه تبليـغ
سياستهاي جنگ طلبانه ،و تشويق سركوب جنبشهاي مطالبه محور كارگري و فرهنگيان و  ...مي پردازد.
خروجي سخنرانيهاي خامنه اي به مناسبت هفته كارگر و توصيه  ١٠ماده اي او در كنفرانس ويـدئويي بـراي »نماينـدگان
تشكلهاي« دانشجويان بسيجي چيزي جز مقابله با بي اعتمادي مردم نسبت به حكومت و ارايه راهكار براي مهار شورشهاي
تهيدستان و اعتصابهاي نيروهاي كار است.
ولي فقيه در يكـي از سـخنرانيهاي خـود در روز
چهارشنبه  ١٧ارديبهشت ،به بهانه هفته كـارگر،
از دستمزد عادﻻنه و پرداخت منظم و بي تـاخير،
رعايت حقوق طبيعي نيروي كار ،امنيت شـغل و
بيمه ،آموزش و پرورش حرف زد .وي بـا شـيادي
تمام مدعي دريافـت گزارشـهاي خـوب در مـورد
رعايت همين مسايل شد.
خامنه اي طوري صحبت مي كند كه گويا از فقر
و فﻼكت مزدبگيران ،بيكاري ،خودكشي كارگران
به دليل فقر ،اعتراضهاي كارگري كه مرتب در جريان است ،زنداني و شﻼق زدن كارگران به خاطر مطالبه حقوق اوليه خبر
ندارد و تازه وي نقش مطالبه گر را بازي كرد .به راستي چه لقبي مي توان به او به خاطر اين حرفهايش داد .كـسي كـه در
راس همه امور كشور است و هيچ رويدادي بدون نظر او پيش نمي رود ،خودش را به نفهمي زده كه گويا از وضعيت موجود
خبر ندارد.
عمومي ترين خواسته كارورزان طي چند دهه گذشته كه در اعتصابها و اعتراضهاي خود بيان كرده اند؛ دريافـت بـه موقـع
مزد كه گاهي ماهها پرداخت نمي شود ،اعتراض به واگذاري مالكيتهاي دولتي به شكل قبيله اي به نـام خـصوصي سـازي،
عدم برخورداري از دستمزد عادﻻنه و رعايت قانون كار و ...بوده است.
بيانيه هاي كانونهاي صنفي معلمان و تشكلهاي مستقل كارگري بارها خواسته هاي اوليه نيروهاي كار را مطرح كـرده انـد.
اگر خامنه اي از اينها خبر ندارد مي تواند به داده هاي آماري كارگزاران رژيم مراجعه كند .محمد رضا محبوب فـر آسـيب
شناس اجتماعي در گزارشي در صراط نيوز  ١٩ارديبهشت نوشته است ٧٠» :درصد جامعه زير خط فقـر هـستند« .وي در
ادامه تاكيد مي كند كه» :حقيقت اين است كه خط فقر در ارديبهشت ماه  ٩٨هشت ميليون تومان اعﻼم شد اما متاسـفانه
امروز نسبت به مدت مشابه سال گذشته خط فقر براي يك خانواده  ٤نفره به مرز  ٩ميليون تومان نزديك شده اسـت كـه
همين عامل باعث افزايش خشونت در منزل مي شود«.
حسين راغفر اقتصاددان در روز شنبه  ١٣ارديبهشت ،از شكل گيري اعتراضهاي مردمي گسترده تر از آبـان  ٩٨خبـر داد و
گفت» :شكاف فعلي ميان دستمزد و هزينه هاي زندگي نزديك به  ٧٠درصد است و دستمزد فقط  ٣٠درصد هزينـه هـاي
خانوار را پوشش مي دهد.«.
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بنا به آمارهاي حكومتي ،در دو ماه سال جاري ،قيمت مواد خوراكي و كاﻻهاي مورد نياز ،ويزيـت پزشـك و ...اضـافه شـده
است .تعرفه هاي پزشكي براي سال  ٩٩در بخش دولتي  ١٥درصد و در بخش خصوصي  ٢٠درصد افـزايش داشـته اسـت.
)ايسنا ،شنبه  ٢٠ارديبهشت(
رئيس كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر تهران ،از افزايش  ٢٥درصدي نرخ كرايـه تاكـسي ،متـرو و اتوبـوس در
پايتخت از ابتداي خردادماه  ١٣٩٩خبر داده است.
توصيه هاي سران شوراي اسﻼمي و خانه كارگر كه تشكلهاي حكومتي هستند و ورود رئيـسي جـﻼد بـه مـساله دسـتمزد
كارگران و اعتراضهاي كارگران نيشكر هفت تپه ،نشان مي دهد كه ولي فقيه براي مهار كنش كارورزان ،نقش مطالبـه گـر
بازي مي كند.
رژيم كه از شورشها و اعتصابهاي پيش رو هراس دارد ،از يك سو آنها را سركوب مي كند و از سوي ديگر با گفتـار درمـاني
خود مي خواهد اين جنبش را مهار كند .خامنه اي به دروغ خود را مدافع حقوق كارگران نشان مي دهد و تشكل حكومتي
خانه كارگر در برابر اعتراض كارگران به دستمزد غير عادﻻنه و براي غلبه بر اعتصابهاي كارگري و يا بيـرون كـردن آنهـا از
كف خيابان ،پيش نهاد مي كند كه كارگران با نامه نگاري به ديوان عدالت اداري اعتراض خودشان را نشان دهند.
خليفه ارتجاع كه به بي رحم ترين ،جنايتكارترين و ثروتمندترين مرتجع شهره يافته ،در سخنراني خود در روز يكشنبه ٢٨
ارديبهشت ،مانند هميشه دست به آلوده سازي يك سري كلمات پر محتوا زد .وي از عـدالت ،آرمـان خـواهي حـرف زد .او
ضمن نشان دادن هراسش از شكل گيري و گسترش انديشه هاي عدالتخواهانه و انساني در ميـان جوانـان و نفـوذ انديـشه
هاي ماركسيستي در ميان دانشجويان ،از آتش به اختياران خود و دانشجويان بسيجي مي خواهد كه »پرچم آرمان خواهي
و مطالبه گري را زمين نگذارند« و نگذارند كه »اعتراض ،اعتراض به نظام اسﻼمي تلقي شود« .وي از دانـشجويان بـسيجي
مي خواهد كه »مطالبه گري را با ارايه ي پيشنهاد و راه حل قابل قبول همراه« كنند .حرفهـاي ولـي نظـام دقيقـا اعتـراف
همراه با ترس از بالندگي جنبشهاي كارگران ،فرهنگيان و قيامهاي مردمي است.
توصيه هاي ده گانه وي به دانشجويان بسيجي مانند وصيت نامه يك ديكتاتور در حال مرگ است كه در اوج نااميدي ،بقيه
را به اميدواري دعوت مي كند .او از »فشارهاي چند جانبه« براي »تسليم شدن« و »عقب نشيني« حرف زد و راه حل رفع
مشكﻼت را داشتن دولتي »جوان و حزب اللهي« دانست .فشارهايي كه از بيرون نظام به سيستم حكومتي وارد مـي شـود،
حكومت را با تضادهاي دروني سختي درگير كرده است .خامنه اي در معنا كردن جوانگرايي و حـزب اللهـي بـودن ،قاسـم
سليماني تروريست را مثال زد .حرفهاي او به نوعي اعتراف به شكست براي حفظ وحدت در درون هرم قدرت بود.
مجموعه توصيه هاي ده گانه ولي فقيه؛ يك دست كردن حكومت با حذف باندهاي رقيب به سود سپاه پاسداران و باندهاي
حلقه به گوش خود ،سركوب نيروهاي آزاديخواه و نمايندگان جنبشهاي كارگري ،معلمان و فرهنگيان است .اين كه خامنـه
اي چرا در شرايط فعلي تن به نرمش قهرمانانه نمي دهد از حرفهايش معلوم است .تن دادن به معناي آب شـدن كـوه يـخ
نظام است .زيرا در شرايط ضعف ،نرمش قهرمانانه سقوط رژيم را به همراه خواهد داشت.
توصيه هاي او بر »جوان گرايي و حزب اللهي« بودن دولت ،كه قبﻼ هم چندين بار به آن تاكيد كرده ،بار ديگـر سـناريوي
حذف باند روحاني را به سطح آورد .فتحي يكي از مجلس نشينان ،روز دوشنبه  ٢٩ارديبهشت ،حـرف خامنـه اي را زمـان
رسيدن استعفاي روحاني ،برگزاري زودرس انتخابات و روي كار آمدن دولتي »مد نظـر مقـام معظـم رهبـري« منطبـق بـا
مجلس آينده دانست .بنابراين خامنه اي شكست خورده در حفظ وحدت در هـرم قـدرت ،راه نجـات را چيـنش دولتـي بـا
تركيب مجلس آينده ارتجاع و كامﻼ همگون و بدوت شكاف مي داند .مساله اصلي او بستن شكافها براي حفظ قدرت اسـت
و ادعاهاي »عدالت طلبي و آرمانخواهي« فقط ناشي از شيادي او است.
اما واقعيتها برخﻼف نقشه هاي ولي فقيه جريان دارد .نه سركوبگري مي تواند از جنبش كارورزان جلوگيري كند و نه دولت
حزب اللهي مي تواند شكافهاي درون هرم قدرت را ترميم كند.
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كادر بيمارستان ،مبارزان بدون سﻼح

كامران عالمي نژاد

چند ماهي است كه مردم كشور درگير مبارزه با دشمني نامرئي شده اند كه آگاهانه توسط حكومت جمهوري اسـﻼمي بـه
دامان شان گذاشته شد؛ دشمني به مراتب خطرناك تر از بمباران هوايي و حمله سربازان مهاجم كشوري بيگانـه؛ دشـمني
كه در هر گوشه و كناري به كمين نشسته و ممكن است با كمترين بي مباﻻتي بر سر خراب گردد.
اين دشمن" ،ويروس كرونا" ،بدون در نظر گرفتن شخصيت حقيقي و حقوقي افراد ،اعم از دولتمرد يا سياستمدار ،ثروتمند
يا فقير ،كارمند يا كارگر ،محصل يا دانشجو ،جملگي را در تيررس خود دارد .از اين ميان اما ،قشري از جامعه در نبردي بي
امان و بي وقفه ،بدون لحظه اي آرامش و بطور شبانه روزي با قلبي آكنده از مهر و محبت و شوقي فزاينده براي كمك بـه
ديگران و بدون چشمداشتي از عملكرد خود ،با نفسهاي گرم خويش زندگاني را به افراد مريض و محتاج به مراقبـت هديـه
مي كنند؛ افرادي كه با به خطر انداختن زندگي خود ،به جاي ماندن در خانه و مراقبت از خود و خانواده و فرزنـدان شـان،
قدم به پيش گذاشته و خطر ابتﻼ به اين ويروس كشنده را به جان خريده اند.
پرستاران و همياران ،پزشكان و كادر بيمارستانها ،دﻻوراني هستند كه به دليل ارتباط مستقيم بـا بيمـاران و البتـه كمبـود
لوازم و ملزومات بهداشتي و درماني از قبيل ماسكهاي مخصوص و مواد ضدعفوني ،گان حفـاظتي ،شـيلد محـافظ و حتـي
دستكش ﻻتكس ،شوربختانه روزهاي بسيار سختي را در رژيم ضد مردمي وﻻيت فقيه سپري مي كنند.
رژيم جمهوري اسﻼمي طي بيش از چهار دهه ،هيچگاه حتي نيم قدم به سوي رفاه كارگران ،كارمندان و زحمتكشان و بـه
طور كلي مردم كشور بر نداشته ،بلكه به طور تمام و كمال با ابزارها و روشهاي نوليبراليستي در جهت انباشت سرمايه عـده
خاص" خوديها" تﻼش كرده است ،لذا در بحران جهاني كرونا ،جمهوري اسﻼمي مانند بسياري ديگر از كـشورها بـه مركـز
گرداب پاندمي پرتاب شده است ،با اين تفاوت كه در اغلب كشورهاي ديگر با مسووليت پذيري دولتهاي شان در قبال جان
مردم و پرداخت هزينه هاي سنگين مالي توانـستند تـا حـدود زيـادي گـسترش ويـروس در جامعـه را كنتـرل كـرده و از
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جانباختن بيشتر شهروندان جلوگيري كنند ،در حاليكه دولـت حـسن روحـاني بـا سـفيدنمايي بحـران خودسـاخته ،قـصد
پرداخت صورت حساب ناكارايي و شيادي دولتش را از كيسه جان و سﻼمتي مردم دارد .از اين رو شگفت آور نيست كه بنا
به گزارشهاي غيررسمي ،جمهوري اسﻼمي بعد از اياﻻت متحده آمريكا بيشترين جانباخته بر اثر ابتﻼ به ويـروس كرونـا در
جهان را داراست.
دولتهاي رژيم وﻻيت فقيه ،همواره و در دوره هاي مختلف در پي كاستن از هزينه هاي دولتي برآمده اند كه از نمونه هـاي
آن مي توان به حذف سوبسيدهاي مختلف كاﻻ يا خدمات دولتي اشاره كرد ،از طرفي ديگر با واگذاري بخـشهاي دولتـي و
نيمه دولتي به بخش خصوصي ،دولت خود را در عمل از پاسخ دهي به مخاطبان اين بخشها و نيز كارمندان و كارگران آنها
رها كرده و مسووليت را به گردن بخش خصوصي انداخته است .در نتيجه اين شركتها با خيـالي آسـوده و بـا قـوانين ضـد
كارگري تصويب شده توسط دولت ،به تاخت و تاز در به تاراج بردن حق و حقوق كـارگران مبـادرت مـي ورزنـد .واگـذاري
شركتهاي نيشكر هفت تپه ،آذرآب اراك و هپكو و بيمارستانهاي دولتي به بخـش خـصوصي تنهـا نمونـه اي از ايـن تـاراج
حكومتي است.
حميد درفشي ،رييس دانشگاه علوم پزشكي البرز ،اواخر سال  ١٣٩٧در اولين نشست تخصصي واگذاري خدمات سﻼمت كه
در دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد ،مي گويد" :هم اكنون در استان البرز چهار بيمارستان به صورت يكجا به بخـش
خصوصي واگذار شد در حالي كه در كشور رايج شده است كه فقط مراكز تصويربرداري و داروخانه ها به بخـش خـصوصي
واگذار مي شود".
او در حالي به خاطر حراج اموال عمومي به گردن خود مدال مي آويزد كـه بـه خـوبي از عاقبـت آن و سرنوشـت بيمـاران،
كارمندان و پرستاران مطلع است ،وي در ادامه مي گويد" :سه مشكل عمده ما در بيمارستانهاي دولتي تعداد پرسـنل بـاﻻ،
عدم نگهداري وسايل و امكانات و هزينه هاي باﻻي پشتيباني مي باشد".
اين كارگزار رژيم ،با وقاحت و به روشني ،راه حل "تعداد باﻻي پرسنل" در بيمارستانهاي دولتي را در واگـذاري بـه بخـش
خصوصي و در نتيجه اخراج پرسنل توسط شركت خصوصي عنوان مي كند.
در همين راستا ايرج حريرچي ،معاون وزارت بهداشت ،پيرامون اخراج پرستاران از اين وزارتخانه سلب مسووليت كرده و مي
گويد" :بخش خصوصي در تمام دنيا تابع مﻼحظات اقتصادي خاص خودش است .همچنين در كل دنيا ،بخشهاي خصوصي
زيادي نيروهاي خود را تعديل كردند .متولي ،وزارت رفاه است و قانون كار در اين رابطه حاكم است ،ما در اين رابطـه كـار
ويژه اي نداريم و تنها مي توانيم به بيمارستانهاي خصوصي توصيه كنيم در دوره مشكﻼت با همديگر مدارا كنيد".
به علت خصوصي سازي در بخش بهداشت و درمان هر روزه شاهد اعتراضات كارمندان و پرستاران بيمارستانها در شهرهاي
مختلف كشور هستيم؛ اعتراضاتي كه به اوليه ترين خواسته هاي اين قشر زحمتكش و فداكار از قبيل پرداخت نشدن حق و
حقوق ماهيانه ،قراردادهاي سفيد امضا و موقت ،اخراج كارمندان و پرستاران بعد از ده ها سال سابقه خدمت از كار ،بر مـي
گردد.
دولت حسن روحاني ،حتي پا را از دولتهاي قبلي فراتر نهاده و در "بحران جهاني كرونا" كه تمامي كشورها با ارج نهادن به
شغل پرستاري و درخواست نيروي كار جديد ،همچنين ارايه بسته هاي تشويقي به اين عزيزان ،سعي در جلب رضايت آنان
مي كنند ،با حيله گري تمام بعد از نزديك به سه ماه كار مداوم در شرايط غير بهداشتي و طاقت فرسا ،قراردادهاي معروف
به  ٨٩روزه كادر درماني را در حالي كه قول استخدام به آنان داده شده بود ،تمديد نكرد و اين عزيزان را كه به اميـد پيـدا
كردن كار در بحراني ترين روزهاي تاريخ كشور مشغول شده بودند ،نااميد به خانه فرستاد .همچنين ﻻزم به ذكـر اسـت ،از
پرستاران بيمارستانها كه در طي مدت بيش از دو ماه كار شبانه روزي و بي وقفه ،مراقبـت از بيمـاران كرونـايي را برعهـده
داشته اند ،دولت "تدبير و اميد" با مبلغ مسخره  ١٩هزار تومان ،معادل "يك يورو" ،به عنوان پاداش قدرداني كرده است.
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اين بيكارسازي در حالي صورت مي گيرد كه در اوايل امسال ميرزابيگي ،رييس سازمان نظام پرستاري ،در نشستي مشترك
با رييس قوه قضاييه گفت" :در برنامه چهارم و پنجم ،بايد سالي  ٩هزار پرستار استخدام مي شدند ،اما متاسفانه تاكنون سه

هزار نفر با قرارداد  ٨٥روزه گرفته شده اند".
مريم حضرتي ،معاون پرستاري وزارت بهداشت ،در باره استاندارد تعداد پرستاران در كشور مي گويد" :نسبت تعداد پرستار
به تخت در حال حاضر حدود يك تا  ١.١است .در حالي كه بر اساس استاندارد ،تعداد پرستار به تخت در افـق  ١٤٠٤بايـد
به نسبت  ٢.٥پرستار به ازاي هر تخت برسيم ١٥٠ .هزار پرستار در بيمارستانها و مراكز درماني مشغول خدمت هستند ،اما
با توجه به استانداردها ،به حدود  ١٢٠تا  ١٥٠هزار پرستار ديگر در اين مراكز نياز داريم".
در اينكه وزرا و مسوولين سازمان بهداشت و درمان به خوبي از ناكارآمدي ناوگان سﻼمت كشور آگاه هستند شكي نيـست،
اما اينكه آيا علي خامنه اي به عنوان شخص اول نظام و تصميم گيرنده اصلي در بودجه بندي ارگانها و سازمانهاي دولتـي،
قصدي در راستاي بهبود اين سازمان مهم در كشور را دارد ،جاي شك و ترديد بسيار دارد .با توجه به سابقه رژيم مي توان
اين برداشت را داشت كه سﻼمتي و رفاه پرسنل بيمارستانها و در نتيجه ،مـردم كـشور بـر خـﻼف كـشورهاي هـم رديـف
جمهوري اسﻼمي ،هيچوقت موضوع مورد بحث نبوده است.
رژيم جمهوري اسﻼمي اگر كمترين دلواپسي به نام سﻼمتي شهروندان در برنامه هاي دولت مي داشت ،هيچگاه با پرداخت
ميلياردها دﻻر از اموال عمومي را براي بحران سازي در منطقه و پشتيباني از قاتل سوريه به هدر نمي داد.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در بيانيه اول ماه مه امسال خود ،اسامي بيش از يكصد نفر از پزشكان ،پرستاران و كادر
درمان كه در مقابله با كرونا جانباخته اند را منتشر كرده است .بدون ترديد اين ليست ،تمامي آنهـا را در بـر نمـي گيـرد و
تعداد واقعي جانباختگان ،متاسفانه بايد بمراتب بيشتر از اين باشد.
پزشكان ،پرستاران و كادر اداري بيمارستانها با رشادت و از خودگذشتگي وصف ناپذيري برگي از تاريخ پر افتخار كشورمان
را به خود اختصاص دادند كه براي هميشه در ياد و خاطره ايرانيان باقي خواهد ماند .رژيم ضد مردمـي وﻻيـت فقيـه ايـن
حقيقت را بداند ،دور نيست روزي كه مسووﻻن و قاتﻼن اين مردم در مقابل دادخواهي خـانواده جانباختگـان در دادگـاهي
بين المللي به پاسخگويي بايستند.

١٣

نگاهی به وضعيت کودکان رنج و کار در ايران
در گراميداشت دوازدهم ژوئن ـ  ٢٢خرداد ،روز جهاني مبارزه عليه كار كودك
م  .وحيدي
رفتار يك حكومت با كودكان شاخص خوبي براي قــضاوت در عملكـرد آن
حكومت است .حاكميت ضدبشري آخوندي در مواجهه با حقوق كـودكان و
نوجـوانان يكي ازسياه ترين كـارنـامه هاي موجود در جهان را دارد.
رژيمي كه تمامي مرزهاي اخﻼقي و بشري را درنورديده و اصـول انـساني و
حياتي را زير پاگذاشته و در تجاوز به حـقوق كـودكان ،تحقيـر ،اسـتثمار و
اعدام آنان باﻻترين نرخ را در جهان داراست.
مﻼيان حاكم نه تنها با خشونت عليه كـودكان مبارزه نمي كنند ،بلكه خـود
به تشديد و گسترش آن مي پردازند و بانهادينه كردن اين خشونت و تـشديد نابرابريها ،باعث افزايش روزافزون آن شده و با
تبليغات گسترده و جهت دار تﻼش مي كنند واقعيات و حقايق موجود را بپوشانند و حتي به انكار آن بپردازند.
اعدام كودكان در حاكميت ستمگر آخوندي پديده اي عادي و معمولي ست؛ هم چنين به خاطر داريم كه چطور در جنگ
ضدميهـني از كودكان و نوجوانان به عنوان گوشت دم توپ و سربازان يك بار مـصرف اسـتفاده كـرده و آنهـا را در جهـت
تامين منافع خود ،بر روي مينها مي فرستاد و به كشتن مي داد.
وقتي نهاد »آموزش وپرورش« كه در همه جاي دنيا از اصلي ترين و پراهميت ترين نهادهاي جامعه و دولت محـسوب مـي
شود ،و از باﻻترين بودجه ها برخوردار است ،هنگام تقسيم بـودجه در ايـن رژيم ،به عنوان فقيرترين وزارتخانه درصف آخر
قرار مي گيرد و بيشترين بودجه ها صرف مراكـز سركوب و بسيج و سپاه و حوزه هاي جهل و جنايت مي شود ،بيشتر مـي
توان به عمق فاجعه پي برد و به قضاوت نشست.
در سال  ١٩٨٩مجمع عمومي سازمان ملل »پيمان نامه حقوق كودك« را تصويب نمود و دولتهاي عضو موظف شدند تا بـا
هر گونه سواستفاده و بهره كشي از كودكان مقابله كنند.
ايران نيز در سال  ١٣٧٠پيمان نامه جهاني حقوق كودك را امضا نمود و در اسفـند سال  ١٣٧٣مفاد پيمان نامه به تصويب
مجلس ارتجاع رسيد؛ اما همگان شاهد بوديم كه اين پيمان نامـه همچـون هـر پيمـان نامـه جهـاني ديگـر در ايـن رژيـم
هيچگونه اعتبار و ارزشي نداشته و به عكس بر ضد آن عمل گرديده است.
طي  ٣٥سال گذشته نزديك به  ٣٠طرح مختلف براي ساماندهي كودكان كار و خيابان به تصويب رسيده كه تقريبا تمامي
آنها با شكست مواجه شده است.
جديدترين گزارش مركز آمار و اطﻼعات راهبردي وزارت كار نشان مي دهد كه تعداد كودكان كار در ايـران سـير صـعودي
داشته است؛ به عنوان مثال از سال  ٩٦تا  ٩٨اين روند افزايش بيش از  ١٥درصدي را نشان مي دهد.
ناهيد تاج الدين عضو كمسيون اجتماعي مجلس آخوندي آمار كودكان كار در ايران را از  ٣تا  ٧ميليون نفر ذكر كـرده كـه
بخشي از آنان در كارگاهها و يا كارخانجات و يا در استخدام مراكز دولتي و شهرداريها مشغول كار هستند؛ و ايـن درحـالي
ست كه براساس ماده  ٧٩قــــانون كار ايران ،اشتغال به كاركودكان زير ١٥سال ممنوع است.
»كـودكـان كار« به كودكان كارگري گفته مي شود كه به صورت مداوم و پايدار به خدمت گرفته مي شوند؛ به طوري كـه
اين امر آنها را در بيشتر اوقات از رفتن به مدرسـه و تـجربه دوران كودكي بي بهره مي سازد و سـﻼمت روحـي و جـسمي
آنها را به خطر مي اندازد.

١٤

»كودكان خياباني« كساني هستند كه خيابان را به عنوان محل كارشان انتخاب مي كنند ،اما معموﻻ ارتباط شان با خانواده
قطع نيست و حتي اگر به شكل مستمر و منظم به خانه رجوع نكنند ،اما با اين حال معموﻻ پس از مدتي به خانـه هاشـان
مي روند؛ اما »كودكان خيابان« آناني هستندكه محل كار و زندگي شان خيابان است.
ميانگين سن ورود به خيابان  ١١سال است .بيشتر كـودكان خياباني به كـارهاي متعارف به ويژه دسـت فروشـي ،بـاربري،
پادويي ،نوازندگي يا نيمه متعارف شامل زباله گردي و جمع آوري ضايـعات نان و پﻼستيك و شيشه و تكدي مـشغولند و
شماري نيز ،مشاغل غير متعارف شامل تن فروشي ،خريد و فروش مواد مخدر و جيب بري مي پردازند.
آمار كودكان كار و خيابان در استانهاي مختلف با توجه به جغرافيا و تفاوتهاي فرهنگي متغير و متفاوت است .سعيد مـدني
پژوهشگر مسايل اجتماعي در گزارشي مي نويسد » :علل كار كودكان و رشد فزاينده كودكان كار چندان دشوار نيـست؛ در
سطح كﻼن كاهش درآمد مـلي ،فقر و نابرابري گروهها و طبقات اجتماعي ،شـوكهاي اقتـصادي و اجتمـاعي مثـل جنـگ،
بحرانهاي اقتصادي ،بﻼهاي طبيعي و امثال آن كه موجب آسيب پذيري مي شود ،ازعلل كار كودكان قلمداد مي گردد«.
برخي از اين كـودكان خريداران فراواني دارند كه براي كارهاي مختلف به خدمت گرفته مي شوند و قيمت آنان از صدهزار
تا پنج ميليون تومان در نوسان است .نزديك به  ٣٠درصد از كودكان كار و خيابان دختر و  ٧٠درصد آنان پـسر هـستند و
هر ساله شاهد افزايش اين تعداد هستيم.
كودكان كار و خيابان به دليل فقر شديد مجبور به انجام سخت ترين كارها در سنين پايين هستند» .يك سوم زباله گردها
در ايـران كودك هستند) «.مراد ثـقفي پـژوهشگر و فـعال مدني( اين كودكان به دليل انجام اين گونه اقدامات در معـرض
ابتﻼ به ايدز ،هپاتيت ،كزاز ،حصبه ،سالك پوستي ،انگلهاي روده ،اسهال خوني ،فلج اطفال ،زانو درد و كمردرد هستند.
»تحقيقي درجنوب شهر تهران نشان مي دهد كه  ٦٦درصد ازكودكان خياباني به بيماريهاي عفوني مبتﻼ هستند) «.ابتكار،
 ١٩اسفند  (١٣٨٩بسياري از كودكان به راحتي بازيچه دست سارقان و باندهاي مواد مخدر و عوامل ايجاد خانه هاي فساد
قرار مي گيرند» .سن اعتياد به  ١٢سـال و در برخي گزارشات به ده سال رسيده است) «.مصطفي اقليما ،سـﻼمت نيـوز٦ ،
مهر (١٣٩٠
از سال  ١٣٨٩به بعد آمار ازدواج كودكان زير  ١٠سال از آمار رسمي حذف گرديد و بعد آمار ازدواج كودكان زير  ١٥سـال
را حذف كردند تا جامعه متوجه روندهاي بسيار خطرناك در اين امر نشود.
ازدواج كودكان ده دوازده ساله در ايران امري شايع و گسترده است و حكومت هم مـشوق اين نوع ازدواجهاست تـا آنهـا را
زودتر درگير معضﻼت خانوادگي كند و فرصت كمتري براي پرداختن به مسايل ديگر داشته باشند و هم چنـين بـه سـبك
زندگي مﻼيان بار بيايند .بسياري از آنان درسنين پايين طﻼق گرفته و راهي خيابان مي شوند.
»از مجموع بيش از  ١٤ميليون كودك و نوجوان در رده سني  ١٠تا  ١٨سال بيش از  ٤ميليون نفر خارج از چرخه تحصيل
و بيش از دو و نيم ميليون نفر از آنان در معرض جدي آزارهاي جسمي و جنسي و اعتياد قرار دارند) «.مدير عامل انجمن
حمايت از كودكان ،روزنامه مردم ساﻻري(
كودكان در مدرسه تحت تعليمات و تبليغات حكومتي و آموزه هاي ايدوئولوژيك و خرافي قرار مي گيرند و دختـران حتـي
قبل از سن بلوغ به حجاب اجباري مكلف مي شوند .ايـن بـرده داري مـدرن كودكـان را دچـار افـسردگي كـرده و افكـار
خودكشي در آنها به اثبات رسيده است.
آمار و ارقام ،گفته ها و نوشته ها نشان مي دهد كه ناهنجاري و ستــم بر كـودكان و نوجوانان و به خصوص كودكان رنج و
كار ،هر روز در ايران عمق و ابعاد بيشتري يافته و تا وقتي كه سايه سـياه و منحوس حاكميت آخوندي بر ميهنمان حـاكم
است ،نه تنها چيزي حل نمي شود ،بلكه هر روز بر ابعاد نابسامانيها و مشكﻼت موجود افزوده مي گردد.
تنها با سـرنگوني فاشيسم آخوندي و جايگزيني يك آلترنـاتيو دمكراتيك و مردمي ست كـه مـي تـوان بـراي هميـشه بـه
بردگي و استثمار كودكان در ايران خاتمه داد.

١٥

چالشهای معلمان )ارديبهشت (٩٩
٣٠درصد مدارس كشور فرسوده است/وجود  ٨٦هزار بخاري ناايمن در مدارس كشور

فرنگيس بايقره

رييس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس گفت٣٠" :درصد فـضاهاي آمـوزش و پـرورش كـشور فرسـوده اسـت كـه
١٨درصد اين اماكن آموزشي نيازمند مقاوم سازي است و ١٢درصد نيز بايد به طور كامل تخريب شده و بناي مـستحكمي
جايگزين آن شود".
مهراﷲ رخشاني مهر روز دوشنبه يكم ارديبهشت اضـافه
كرد ٢٣" :هزار بخاري نفتي در كﻼسـهاي درس كـشور
وجود دارد كه تمركـز آن در اسـتانهاي خـاص اسـت و
بخــش قابــل تــوجهي از آنهــا در اســتان سيــستان و
بلوچــستان اســت كــه ايــن كﻼســها ٤رصــد از مجمــوع
فضاهاي آموزشي كشور را تشكيل مي دهد و بر اسـاس
برنامه ،جمع آوري و استانداردسازي سـامانه گرمايـشي،
اين كﻼسها تا پايان سال جاري در دستور كار سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس كشور قرار گرفته است".
وي ادامه داد" :در مجموع حدود  ٨٦هزار سامانه گرمايشي ناايمن در مدارس استفاده مي شود".
اين مقام دولتي ميزان اعتبار استان مركزي را  ٨٦ميليارد تومان عنوان كرد و گفت ٥٦" :ميليارد تومان از اين اعتبار ملي و
مابقي از اعتبارات استاني است".
اسماعيل عبدي بازداشت و به زندان اوين بازگردانده شد

اسماعيل عبدي ،فعال صنفي معلمان ،روز دوشنبه يكم ارديبهشت ،در حـالي
كه به دنبال صدور بخـشنامه مرخـصي از سـوي قـوه قـضاييه بـراي تمديـد
مرخصي خود به دادياري زندان اوين مراجعه كرده بود ،بازداشت شد.
اين فعال صنفي باوجود آنكه طبق بخشنامه مزبور مشمول آزادي مي شـود و
داديار ناظر بر زندان نيز اين خبر را در رابطه با وي و محمود بهشتي لنگرودي تاييد كرده بود ،به طور ناگهاني بازداشـت و
به زندان فرستاده شده است.
عبدي روز سه شنبه  ٢٧اسفندماه  ،٩٨در پي شيوع ويروس كرونا در كشور از زندان اوين به مرخصي اعزام شده بود.
بازداشت اسماعيل عبدي در حالي صورت گرفته است كه سخنگوي قوه قـضاييه روز شـنبه از احتمـال بازنگـشتن و آزادي
بخش عمده اي از زندانيان در مرخصي خبر داده بود .اسماعيلي گفته بود" :نتيجه بررسيها حداكثر تـا  ١٠ارديبهـشت بـه
خود زنداني يا ضامن او ابﻼغ مي شود و پيش بيني مي كنيم با بهره برداري حداكثري از ارفاقات قانوني و كـار تخصـصي و
تيمي همكاران ما ،بخش قابل توجهي از زندانيان در حال مرخصي به زندان بازنگردند و حتي تعدادي از زندانيان حاضـر از
زندان هم آزاد شوند:.
اسماعيل عبدي ،دبير كانون صنفي معلمان و دبير رياضي است كه در ششم تيرماه  ١٣٩٤زماني كـه بـراي پيگيـري علـت
ممنوع الخروج بودنش به دادسراي اوين مراجعه كرده بود پس از ساعتها بازجويي ،بازداشت شد .او پس از گذشت  ٦مـاه از
بازداشت در اسفندماه همان سال توسط شعبه  ١٥دادگاه انقﻼب به رياست قاضي صلواتي بـه اتهـام "تبليـغ عليـه نظـام"،
"اجتماع و تباني عليه امنيت ملي" به شش سال حبس تعزيري محكوم شد كه  ٥سال آن قطعي است.

١٦

بازخريد خدمت و اخراج معلم زنداني

روز دوشنبه يكم ارديبهشت ماه ،حكم صادره توسط وزارت آمـوزش و پـرورش
عليه محمد حبيبي ،معلم و فعال صنفي معلمان ،مبني بر بازخريد خـدمت وي
در مرحله تجديد نظر تاييد و به وكيل او ابﻼغ شد.
اخراج آقاي حبيبي پس از گذشت نزديك به دو سـال از سـپري شـدن مـدت
محكوميت حبس او در زندان صورت مي گيرد و اين درحالي است كه در تمام
طول اين دو سال ،كارشناسان بر محق بودن آقاي حبيبي از استفاده از مرخصي بدون حقوق تاكيد داشتند .آقـاي حبيبـي
پيشتر توسط دادگاه انقﻼب تهران به  ٧سال و نيم حبس قطعي محكوم شده و اين حكم در دادگاه تجديد نظر نيـز تاييـد
شده بود.
ﻻزم به يادآوري است محمد حبيبي در تاريخ  ٢٠ارديبهشت ماه  ،٩٧در جريان تجمع اعتراضي معلمان به همراه تعـدادي
ديگر از فعاﻻن صنفي و شركت كنندگان توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
اين فعال صنفي با وجود ابتﻼ به تومور استخواني در دست چپ و همچنين عفونت ريه ،از خدمات درماني محروم گرديده و
در وضعيت سﻼمتي وخيمي بسر مي برد.
اجباري شدن نصب "شاد" و آموزش طبقاتي

در پي شيوع ويروس كرونا در كشور ،وزارت آموزش و پرورش با شـعار
" آموزش تعطيل نميشود" نخست با پخش دروس باقيمانده كتابهاي
درسي از طريق صدا و سيما و در كنار آن تشكيل گروههاي كﻼسي در
تلگرام و واتساپ و ...توسط مديران و معلمان آمـوزش را پيگيـري مـي

كرد.
بعد از نزديك دو ماه فعاليت معلمان و دانش آموزان با پيام رسانهاي مذكور ،ناگهان آموزش و پرورش طي ابـﻼغ بخـشنامه
اي به مدارس ،معلمان و دانش آموزان را اجبار كرد تا با گوشيهاي شخصي خود پيام رسـان داخلـي "شـاد" كـه از آن بـه
عنوان "شبكه اجتماعي!!" نام برده مي شود را نصب كنند .همزمان مديران مدارس بر اجباري بودن نصب اين پيام رسان و
كسر حقوق در صورت خودداري از آن تاكيد مي كنند.
دانش آموزان و معلمان براي ورود به اين اپليكيشن و استفاده از محتواي آن ،بايد تبلت يا گوشي تلفن همراه هوشمند ،يك
خط تلفن و دسترسي به اينترنت نسبتا پرسرعت داشته و از حداقل دانـش فنـي بـراي نـصب اپليكيـشن و اسـتفاده از آن
برخوردار باشند.
علي حاجي ،معلم و فعال صنفي ،در اين رابطه گفت" :انگار آموزش و پرورش بيش از آنكـه نگـران دسترسـي همگـان بـه
آموزش باشد ،نگران ارتباط آزادانه و خودجوش معلمان و دانش آموزان و خانواده ها با يكـديگر اسـت .كنتـرل معلمـان در
فضاي فيزيكي مدارس بس نبود حاﻻ در فضاي مجازي هم مي خواهيد به نوعي معلمان و دانش آموزان تحت كنترل شـما
باشند؟"
او افزود" :فرياد فعاﻻن و تشكلهاي صنفي معلمان سالهاست تاكيد بر آموزش رايگان است ،نه تنها اين فرياد محقق نـشده،
بلكه به نابرابرترين شكل ممكن و سوواستفاده از شرايط درگير با شيوع كرونا به شكل آموزش مجازي ادامـه دارد .آمـوزش
مجازي بدون زير ساختهاي ﻻزم ،مصداق انحصاري كردن آموزش براي طبقات خاص جامعه و خارج نمودن افراد زيـادي از
گردونهآموزش است .دانش آموزاني كه توان مالي و امكانات استفاده از آموزش مجازي را ندارند بـه راحتـي ناديـده گرفتـه
شده و حذف مي شوند".

١٧

نامه پنج سنديكاي كارگري فرانسه در باره وضعيت هشدار دهنده اسماعيل عبدي و محمد حبيبي

پنج سنديكاي كارگري فرانسوي در نامه اي سرگشاده به علي خامنه اي ،ضـمن
اعتراض به نگهداري اسماعيل عبدي و محمد حبيبي در زندان با وجـود شـرايط
وخيم كرونايي ،خواهان آزادي اين فعاﻻن شدند.
ســنديكاهاي "س اف د ت"" ،س ژ ت"" ،اف اس او"" .ســوليدر" و "او ان اس
آ" با اشاره به دستگيري مجدد عبـدي ،اخـراج حبيبـي و نگهـداري ايـن دو در
حبس با وجود وضعيت غير بهداشتي زندانها و بازداشتگاه ها در ايران مي نويسند" :آقاي رهبر ،ما توجه شما را نـسبت بـه
وضعيت هشدار دهنده معلمان ايراني اسماعيل عبدي و محمد حبيبي جلب مي كنيم".
نويسندگان مي گويند" :ما سازمانهاي سنديكايي فرانسه اعمال سركوبگرايانه و اذيت و آزارها عليه معلمان ،سنديكاليـستها،
فعاﻻن مدافع حقوق كارگران و حقوق بشر ،و هنرمندان در ايران را محكوم مي كنيم .ما خواهـان لغـو همـه محكوميتهـاي
غيرعادﻻنه و خﻼف آزاديهاي و حقوق بنيادي هستيم .همچنين در دوران اپيدمي ويروس كوويد ١٩خواهـان آزادي بـدون
قيد و شرط و فوري همه سنديكاليستها و فعاﻻن مدافع حقوق كارگران هستيم كه به خاطر فعاليتهاي سنديكايي شان بـه
زندان افتاده اند".
تشكلهاي كارگري فرانسه تاكيد كرده اند" :از رژيم ايران مي خواهيم كه به پيمانهاي بين المللي كه دولت ايران امضا كرده،
از جمله حق ايجاد تشكلهاي مستقل ،حق برگزاري تجمعات ،حق اعتصاب و حق قراردادهاي جمعي احترام بگذارد".
احضار يك فعال صنفي به دادسراي فرهنگ و رسانه

جعفر ابراهيمي ،معلم و عضو كانون صنفي معلمان تهران ،به دادسراي فرهنگ و رسانه
احضار شد .به گفته وكيل آقاي ابراهيمي اين اقدام در ارتبـاط بـا تـشكيل پرونـده اي
جديد عليه اين فعال صنفي صورت گرفته است.
حسين تاج ،وكيل جعفر ابراهيمي ،ضمن اعﻼم اين خبر گفت" :در احضاريه اي كه به دست ما رسيده ،موكلم بايد به همراه
وكيل و وثيقه در شعبه بازپرسي رسانه حاضر شود .اين احضاريه مربوط به يك پرونده جديد است و ربطي به بازداشت دي
ماه ندارد و علت احضار به صورت دقيق مشخص نيست".
ﻻزم به ذكر است كه در بهمن ماه  ،٩٨با صدور حكم "غيبت غيرموجه" در دوران بازداشت ،حكم تدريس جعفر ابراهيمـي
توسط مديريت آموزش و پرورش شهرستان شهريار لغو شد.
جعفر ابراهيمي روز پنجشنبه  ٥دي ماه  ،٩٨مصادف با چهلم كشته شدگان اعتراضات آبان ،در بهشت سكينه كرج توسـط
نيروهاي امنيتي بازداشت و طي تماسي تلفني با خانواده اش از انتقال خود به زندان رجايي شهر كـرج خبـر داده بـود .روز
يكشنبه  ٦بهمن ماه  ،١٣٩٨اين معلم و عضو كانون صنفي معلمان تهران با توديع قرار وثيقه آزاد شد.
تجمع مديران كودكستانها و مهد هاي كودك بجنورد

روز چهارشنبه ١٠ارديبهشت ،مديران كودكستانها و مهد هاي كودك بجنورد براي اعتراض بـه عـدم حمايـت مـالي بـراي
جبران ضرر و زيان به دنبال تعطيلي در چارچوب مقابله با شـيوع بيمـاري كوويـد ١٩دسـت بـه تجمـع مقابـل اداره كـل

بهزيستي استان خراسان شمالي زدند .در اين تجمع تعدادي از مديران و معلمان مهد كودكان و همچنين جمعي از پرسنل
خدماتي اين مجموعه ها حضور داشتند.

١٨

قابل يادآوري است كه در استان خراسان شمالي بيش از  ٢٥٠مهدكودك در مناطق روستايي و شهري داير اسـت كـه بـه
دليل شيوع بيماري كرونا از ابتداي اسفند ماه تمامي اين مراكز آموزشي تعطيل و بسياري از كاركنان آنها تا به امروز حقوق
ماههاي اسفند و فروردين را دريافت نكرده اند.
بيش از  ١٥٠٠نفر در اين مراكز آموزشي مشغول فعاليت هستند كه اكثرا در مدت همه گيري كرونا حقوق دريافت نكـرده
اند .تعداد قابل مﻼحضه اي از اين كاركنان به دليل نداشتن قرارداد و بيمه حتي نمي توانند بـراي دريافـت بيمـه بيكـاري
اقدام كنند.
تجمع آموزش دهندگان نهضت سوادآموزي در تهران

روز دوشنبه  ١٥ارديبهـشت گروهـي از آمـوزش دهنـدگان
نهضت سوادآموزي از شهرها و استانهاي مختلف در اعتراض
به رسيدگي نشدن به مطالبـات شـان در مقابـل سـاختمان
مجلس شوراي اسﻼمي دست به تجمع زدند.
حاضران در تجمـع خواسـتار لغـو آزمـون جـذب هـستند و
گفتند كه بايد تبعيض ميان آنها و گروه هاي ديگري كه متقاضي ورود به دانشگاه فرهنگيان هستند ،برچيده شود.
معترضان با بيان اينكه بارها بدون نتيجه با مقامات مختلف و از جمله نمايندگان مجلس در اين رابطه تمـاس گرفتـه انـد،
افزودند" :در حالي كه سالهاست به كار تدريس اشتغال داريم و همچنين تعدادي از ما به صورت حق التدريسي در مدارس
مشغول به كار هستيم ،نبايد نگران آزمون باشيم .ما خواستار برچيده شدن آزمون و ورود به دانشگاه فرهنگيان هستيم".
معلمان با بيان اينكه براي ساير گروهها مثل سرباز معلمان آزمون را حذف كرده اند؛ ادامه دادند" :نبايد در مـورد آمـوزش
دهندگان تبعيض روا بدارند .آموزش دهندگان نهضت سالها با كمترين دستمزد در مناطق دورافتاده و روستايي كشور كـار
كرده اند و استحقاق توجه بيشتر را دارند".
پس از  ٩سال؛ ابﻼغ مجدد حكم  ١٠سال حبس تعليقي براي اسماعيل عبدي

حسين تاج وكيل مدافع اسماعيل عبدي ،از ابﻼغ مجدد حكم  ١٠سال حبس تعليقي براي موكلش خبر داد .آقاي عبدي در
سال  ٩٠توسط دادگاه انقﻼب تهران به ده سال حبس تعليقي محكوم شده بود .اين فعـال صـنفي معلمـان در سـال  ٩٤از
بايت پرونده اي جداگانه به تحمل  ٦سال حبس محكوم شد و هم اكنون در حال تحمل دوران محكوميت خـود در زنـدان
اوين است.
حسين تاج گفت" :در روزهاي گذشته كه براي پيگيري پرونده موكلم به اجراي احكام مراجعـه كـردم ،متوجـه شـدم راي
تعليقي ده سال حبس اسماعيل عبدي دوباره ابﻼغ شده كه موضوع اتهامات هـم "تبليـغ عليـه نظـام" و "ارتبـاط بـا دول
متخاصم" است".
وي افزود" :اميدوارم با پيگيريهايي كه صورت مي دهيم ،قبل از پايان حبس فعلي ايشان كه مربـوط بـه يـك حكـم ديگـر
است ،آن حكم ده ساله را بﻼاثر بكنيم".
محمود بهشتي لنگرودي به زندان اوين بازگردانده شد

روز دوشنبه  ٢٢ارديبهشت ،محمود بهشتي لنگرودي ،فعال صنفي و سـخنگوي كـانون صـنفي معلمـان ،در پـي مخالفـت
مسووﻻن با آزادي مشروط وي ،به زندان اوين بازگردانده شد .وي پيشتر به دنبال شيوع ويروس كرونا در زندانهاي كـشور،
به مرخصي اعزام شده بود.

١٩

ﻻزم به ذكر است ،آقـاي لنگـرودي در حـالي بـه زنـدان اويـن
بازگردانده شد كه در دوران مرخـصي طـي مراجعـاتي كـه بـه
دادياري اين زنـدان داشـت بـه وي اعـﻼم شـده بـود مـشمول
بخشنامه جهت اعطاي آزادي مشروط خواهد شد و نيـازي بـه
بازگشت وي به زنـدان نيـست ،امـا شـعبه داديـاري دادسـراي
امنيت اعﻼم كرده كه اجراي بخشنامه به عهده اجـراي احكـام
بوده و اجراي احكام هنوز جواب نهايي را ابﻼغ نكرده است.
محمود بهشتي لنگرودي در سال  ٨٩از بابت اتهام "اجتمـاع و
تباني عليه امنيت ملي" و به موجب حكم شعبه  ١٥دادگاه انقﻼب به  ٥سال حبس تعزيري محكوم شد .در سـال  ٩٤نيـز
بازداشت شد و شعبه  ٢٨دادگاه انقﻼب وي را به  ٥سال حبس محكوم كرد .پس از تجميع ايـن احكـام توسـط شـعبه ٣٦
دادگاه تجديد نظر استان تهران ،حكم آقاي بهشتي لنگرودي به  ٥سال حبس قابل اجرا تبديل شده است.
اعتراض كانون صنفي معلمان به حكم اسماعيل عبدي

كانون صنفي معلمان ايران )تهران( با انتشار بيانيه اي به ابﻼغ حكم  ١٠سال حبس تعليقي اسماعيل عبـدي ،عـضو هيـات
مديره اين كانون اعتراض كرد.
در اين بيانيه آمده است" :قوه قضاييه بر خﻼف بخشنامه اسفندماه و با توجه به بحران كرونا نه تنها معلمان زنـداني را آزاد
نكرد ،بلكه در كمال شگفتي پس از آنكه اسماعيل عبدي را به زندان برگرداند ،در آستانه هفته معلم ،به جريان افتادن حكم
زندان  ١٠سال مربوط به پرونده اي مختومه را به وي ابﻼغ نمود".
كانون صنفي معلمان آورده است" :اين حكم در حالي به اين معلم زنداني ابـﻼغ گرديـد كـه معلمـان و دوسـتانش انتظـار
داشتند آقاي عبدي در سال تحصيلي آينده در مدرسه و كﻼس درس حاضر شود".
اين تشكل صنفي تاكيد مي كند" :از نظر ما در كنار اين حكم ظالمانه ،بازگرداندن محمود بهـشتي لنگـرودي بـه زنـدان و
جلوگيري از آزادي وي ،حكم اخراج و مخالفت با مرخصي محمد حبيبي ،احضار و بازجويي محمد تقي فﻼحي ،دبير كانون
صنفي معلمان ،احضار جعفر ابراهيمي در تهران و اجراي حكم محمدعلي زحمتكش در شيراز و احضار اسـكندر لطفـي بـه
دادگاه در مريوان و بازداشت خانم ناهيد فتحعليان ،از معلمان بازنشسته تهران ،بخشي از چرخـهمعيـوب سـركوب فعاليـت
صنفي و تشكلهاي مستقل و قانوني است".
تجمع گروهي از معلمان بازنشسته در اعتراض به  ١٩سال بﻼتكليفي مسكن

گروهــي از معلمــان كــه اكثــرا بازنشــسته شــده انــد ،چهارشــنبه ٢٤
ارديبهشت در اعتراض بـه  ١٩سـال بﻼتكليفـي در دريافـت مـسكن از
تعاوني فرهنگيان مقابل وزارت كار در تهران تجمع كردنـد و خواسـتار
پاسخگويي شدند.
اين معلمان  ١٩سال پيش به اميد دريافت مسكن عضو تعاوني مـسكن

فرهنگيان شدند و قرار بود خانه هايشان در كيلومتر  ١٧تهران –كـرج
ساخته شود .اعضاي اين تعاوني كه اكنـون بخـشي از آنـان بازنشـسته
شده اند ٤٠٠ ،نفرند و هنوز سرگردانند .آنها مي گويند تعداد محدودي از خانه ها تحويل داده شده كه نـاقص انـد و زمـان
تحويل ساير خانه ها هنوز مشخص نيست.
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يكي از تجمع كنندگان گفت" :ما  ١٩سال پيش به اميد خانه دار شدن عضو تعاوني شـديم ،اكنـون اكثريـت اعـضا ديگـر
بازنشسته شده اند ولي هنوز از خانه خبري نيست .اداره كل تعاون و وزارت كار بايد با قاطعيت به موضوع ورود كرده و بـه
معلمان پاسخ بدهند كه چرا خانه ها در اين مدت طوﻻني تحويل نشده است".
زمين پروژه مسكن فرهنگيان در كيلومتر  ١٧جاده تهران -كرج قرار دارد و نام آن "پروژه معلم" است.
آموزش و پرورش :براي پرداخت پاداش معلمان بايد  ٣٢درصد مدارس را بفروشيم

معاون برنامه ريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت" :منابع انساني و مالي در خدمت آموزش و پرورش فقـط
براي تحت پوشش قرار دادن ٦٠درصد دانش آموزان ﻻزم التعليم است ،اما آموزش و پرورش ٩٢درصـد از ايـن جمعيـت را
تحت پوشش قرار ميدهد .اختﻼف ٣١درصدي ،از منابع آموزش و پرورش مي رود و مجبـوريم از اسـتانداردهايي كـه بايـد
اتفاق بيفتد ،بكاهيم".
علي الهيار تركمن درباره پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستههاي سال  ٩٨بهانه آورد" :سـال  ٤٨ ،٩٨هـزار بازنشـسته
داريم و  ٥٤٠٠ميليارد تومان پاداش پايان خدمت آنهاست ،سازمان برنامه و بودجه مي گويد اموال خود را بفروشـيد .تنهـا
اموال آموزش و پرورش مدارس و اردوگاهها است و اگر بخواهيم به اين سمت برويم ،بايد ٣٢درصد مدارس را بفروشـيم تـا
بتوانيم پول پاداش را بدهيم ".اين عضو دولت پرداخت حق پاداش را به دولـت پـاس داد و گفـت" :تقاضـا داريـم ،دولـت
زحمت بكشد و اين پول را تامين كند".
)منابع :ايسنا ،كانال صنفي معلمان ايران ،هرانا ،صداي معلم ،ايلنا ،راديو زمانه ،كانال سنديكاي واحد ،تسنيم(

***

زنان در مسير رهايي )ارديبهشت (٩٩
بحران كرونا و نگراني از افزايش خشونت عليه زنان در تركيه

اسد طاهري

بنا به آمار كارزار "به خشونت عليه زنان پايان ميدهيم" تنها در سال  ٢٠١٩در تركيه  ٤٧٤زن به قتل رسيده اند كه ايـن
آمار باﻻترين رقم در ده سال اخير است.
از اين  ٤٧٤جنايت ،در  ١٥٢مورد قاتـل مـشخص نـشده و
باقي آنها به اين شرح است ١٣٤ :نفر از اين زنان را شوهران
شان و  ٢٥نفر را شوهران سابق شان بـه قتـل رسـانده انـد.
همچنين  ٥٩نفر از اين زنان قرباني مرداني شدهانـد كـه بـا
آنها رابطه داشتهاند ٥١ .نفـر از ايـن زنـان را عمـو يـا سـاير
مردهاي خانواده١٥ ،نفر را پدران شان ١٣ ،نفـر را بـرادران،
 ٢٥نفر را پسران و  ٣نفر را همسايگان يا ساير نزديكـان بـه
قتل رسانده اند.
اين آمار به صورت ويژه بيانگر آن است كه درصد باﻻيي از خشونت عليه زنان در خانه و به دسـت مـردان خـانواده صـورت
ميگيرد و به نظر ميرسد كه در دوران قرنطينه با توجه به حضور مستمر و تماموقت مردان در خانه ،اين آمـار بـه شـدت
افزايش يابد.
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هرچند مهمترين اقدام در مورد اپيدمي كرونا ،ماندن در خانه براي جلوگيري از شيوع هرچه بيشتر اين ويـروس اسـت امـا
"جانان گللو" ،رييس "اتحاديهانجمنهاي زنان تركيه" ،از اين "خانه نشيني" به عنوان خطر جديدي براي زنان ياد كـرده و
سازمانهاي حمايت از زنان تركيه هشدار مي دهند كه ركود اقتصادي و اضطراب و تنش ناشي از اپيدمي كرونـا ،مـي توانـد
خشونت خانگي را افزايش دهد.
"اديله دوغان" ،رييس "انجمن همبستگي زنان" ،در مقاله اي در روزنامه"اورنسل" مي نويسد" :در طـول اپيـدمي كرونـا،
خشونت عليه زنان در تركيه رو به افزايش است و در اين شرايط ويژه ،مشكﻼت زنان ديده نمي شود".
اسقف روسي :زنان در دوران قرنطينه از اظهار نظر خودداري كنند

يك اسقف كليسا در روسيه به زنان توصيه كرده است تا در دوران
قرنطينه به همسران شان غر نزنند.
اسقف "پانتليمون" ،رييس امور خيريه كليساي ارتدوكس ،كـه در
يك برنامه زنده يوتيوبي به سوالهاي مخاطبـان پاسـخ مـي داد ،در
پاسخ به سووال زني كه از او پرسيد چگونه زندگي كند كه مطيـع
همسر خود باشد ،گفت اولين قدم اين است كه براي جلـوگيري از
بروز تـنش در دوران قرنطينـه كوويـد" ،١٩ -از اظهـارنظر دربـاره
همسرتان خودداري كنيد".
اين اسقف كليسا همچنين به اين زن توصيه كرد كه در صورت اظهارنظر درباره همسرش ،خود را تنبيه كند .از جمله اينكه
 ١٠بار در برابر خداوند در هنگام شب تعظيم كند و يا از خوردن شكﻼت يا استفاده از اينترنـت بـه مـدت يـك روز كامـل
خودداري ورزد.
اظهارات اين اسقف روسي سه سال پس از آن مطرح مي شود كه روسيه تصميم گرفت تا از بعضي خشونتهاي خانگي جرم
زدايي كند .از سال  ٢٠١٧ميﻼدي ،هر كس در قبال همسر يا فرزند خود خشونتي به خرج دهد كـه تنهـا بـه كبـودي يـا
خونريزي بدون شكستن استخوان منجر شود ،ممكن است تا  ١٥روز زنداني شود يا جريمه اي  ٤٠٠دﻻري بگيرد ،مشروط
بر آن كه اين خشونت بيش از يك بار در سال رخ نداده باشد .اين جرايم پـيش از آن تـا دو سـال حكـم زنـدان را در پـي
داشت.
رد شكايت تيم ملي فوتبال زنان آمريكا براي دستمزد برابر

يك قاضـي فـدرال آمريكـا در لـس آنجلـس روز جمعـه يكـم مـي )١٢
ارديبهشت( شكايت تيم ملي فوتبال زنان عليـه فدراسـيون فوتبـال ايـن
كشور براي دريافت دستمزد برابر با مردان را رد كرد.
قاضي "گري كﻼزنر" در حكم  ٣٢صفحه اي خود ادعاي اين ورزشـكاران
زنان در مورد تبعيض در پرداخت حقوق را نپذيرفت و به نفع فدراسيون فوتبال اياﻻت متحده ،يـو اس اس اف ،راي داد .او
رسيدگي به پرونده شكايت اين ورزشكاران در مورد بدرفتاري با آنها در هنگـام سـفرها و اقامتهـاي ورزشـي و نيـز هنگـام
معاينه پزشكي را به  ١٦ژوئن موكول كرد.
قاضي در توضيح رد ادعاي حقوق برابر ،يعني موضوع اصلي شكايت در اين پرونده ،گفته شواهدي وجود دارد كه نشان مي
دهد تيم ملي فوتبال زنان قبﻼ در زمان مذاكرات و امضا قرارداد جمعي ،پيشنهاد فدراسيون براي دريافت حقوق برابر با تيم
مردان را رد كرده است.
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نمايندگان تيم زنان آمريكا پس از اعﻼم حكم دادگاه از اين حكم ابراز شگفتي كردند .آنها از دادگاه بـراي جبـران خـسارت
دستمزد نابرابر زنان از سوي فدراسيون  ٦٦ميليون دﻻر غرامت درخواست كرده بودند.
فدراسيون فوتبال آمريكا نيز روز جمعه پس از صدور اين حكم با انتشار بيانيه اي اعﻼم كرد" :ما مشتاقانه براي همكاري با
تيم ملي بانوان تﻼش مي كنيم تا مسيري مثبت را پي بگيريم و بازي زنان را هم در داخل كشور و هـم در سـطح جهـاني
توسعه دهيم"".مولي لوينسون" ،سخنگوي تيم ملي زنان ،اعﻼم كرد كه آنها نسبت به اين حكم درخواست فرجام خواهنـد
كرد" :ما از اين تصميم دادگاه شوكه شده ايم و ناراحتيم ،اما در اين مبارزه سختبراي حقوق برابر تسليم نمي شويم".
كرونا؛ نيويورك زندانيان زن را پيش از موعد آزاد مي كند

به دنبال مرگ اولين زن مبتﻼ به كوويـد  ،١٩فرمانـدار نيويـورك،
"اندرو كومو" ،اعﻼم كرد شمار بيشتري از زندانيان آزاد مي شـوند.
"دارلن بنسون" در مركز تاديب زنان نيويورك در "بدفورد هيلـز"
زنداني بود.
مرگ وي بﻼفاصله پس از درگذشت زني  ٣٠سـاله در تگـزاس رخ
داد كه در واقع اولين مرگ در "زندان فدرال" آمريكا بر اثر كرونـا
بود.
پس از اين رويداد ،دفتر فرمانداري نيويورك در بيانيه اي از اجراي طرح آزادي زنان زنداني پيش از پايان محكوميت شـان
خبر داد .در نخستين گام ،زنان بارداري كه جرايم غيرخشونت آميز مرتكب شده اند ،از زندانهاي نيويورك آزاد مـي شـوند.
اين افراد بايد شش ماه يا كمتر از مدت زمان زندان شان باقي مانده باشد.
فرمانداري ايالت نيويورك در اين بيانيه اعﻼم كرده كه كنترل بيماري ناشي از ويروس كرونـا در تمـام بخـشهاي ايالـت در
جريان است و زندانهاي ايالتي نيز از اين قاعده بركنار نيست.
گروههاي دفاع از حقوق زندانيان پس از مرگ اين خانم ميانسال ،از اندرو كومو به دليل تعلل در آزادي زندانيان زن پـيش
از پايان محكوميت انتقاد كرده بودند .آنها در بيانيه اعتراضي شان نوشته بودند كه دارلن بنسون نه به چند سال زندان كـه
به "مرگ" محكوم شد ،آن هم به دليل بي توجهي فرماندار نيويورك براي انجام تدابير بهداشـتي مـوثر در زنـدان و آزادي
پيش از موعد او .پيش از وقوع اين اتفاق در زندان نيويورك" ،آندره سيركل" نيز در زندان فدرال آمريكـا درگذشـت .او زن
زنداني بارداري بود كه پيش از مرگ چند هفته با ويروس كرونا مبارزه كرد.
فقط ١٣درصد زنان كل كشور شاغل هستند

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي شاخصهاي نيروي كار
زنان و مردان استان تهران در پاييز سال ١٣٩٨پرداخته كـه بـراين اسـاس نـرخ
بيكاري زنان  ١٥تا  ٢٤ساله در استان تهران بيش از ٤٥درصـد اسـت .براسـاس
اطﻼعات ارائه شده در اين گزارش ،نرخ بيكاري مردان  ١٥تا  ٢٤ساله در استان
تهران ١٧درصد بوده است.
برآوردها نشان مي دهد سهم شاغﻼن بيشتر از  ١٥سال كه در هفته بيش از  ٤٩ساعت كار مي كنند ،در ميـان زنـان كـل
كشور  ١٣و در زنان استان تهران ٢٠درصد بوده است.
بيش از ٧١درصد زنان شاغل در استان تهران در بخش خصوصي فعال هستند و اين آمار براي مردان ٨٤درصد اعﻼم شـده
است .همچنين در استان تهران بيش از ٧٦درصد از زنان و ٦٣درصد از مردان در بخش خدمات مشغول به كار هستند.
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همين آمار دربارهمردان در سطح كشور ٤١درصد و در سطح اسـتان تهـران ٥٢درصـد اعـﻼم شـده اسـت .همچنـين نـرخ
مشاركت اقتصادي نيروي كار باﻻي  ١٥سال در ميان زنان كل كشور ١٧درصد و در استان تهران كمتر از ١٥درصـد اعـﻼم
شده است.
وضعيت فعاليتهاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف كاري نيز نشان مي دهد كه حدود ١٩درصد از زنان در آمار كشوري در
حوزه كشاورزي مشغول به كار هستند٣٠ .درصد از آنها در حوزه صنعت و ٥٠درصد در حوزه خدمات ،بـه ايـن ترتيـب در
آمار كشوري درصد زناني كه در حوزه كشاورزي و خدمات فعاليت مي كنند از مردان بيشتر است.
در استان تهران تنها يك درصد از جمعيت زنان و مردان در حوزه كشاورزي فعاليت مي كنند و پس از آن در حوزه صنعت
مشاركت زنان ٢٢درصد و در حوزه خدمات  ٧٦درصد اعﻼم شده اسـت .در ايـن آمـار بـه ترتيـب سـهم مـشاركت مـردان
٣٥درصد در صنعت و ٦٣درصد در خدمات اعﻼم شده است.
زنان ايتاليا :سهم عمده در مبارزه با كرونا ،بدون نقش در تصميم گيري

شيوه رويارويي با بحران ويروس كرونا سبب شده تا خشم و نارضـايتي زنـان
ايتاليا از نابرابري جنسيتي در اين كشور بيش از پيش آشكار شود .نزديك به
 ٧٠پژوهشگر ،دانشمند و محقق زن ايتاليايي با انتشار طوماري از دولت ايـن
كشور خواستند تا با رعايـت اصـول "دموكراسـي و تمـدن" ،زنـان را نيـز در
"كميسيون تصميم گيري درباره بحران" مشاركت دهد.
در ميان مقامهاي ايتاليايي كه هر روز تـازه تـرين اطﻼعـات را دربـاره كرونـا
اعﻼم مي كنند ،فقط يك زن حضور دارد و او هم كسي است كه گفته هاي مـسووﻻن را بـه زبـان اشـاره بـراي ناشـنوايان
ترجمه مي كند .تمامي  ٢٠عضو كميسيون تصميم گيري براي تعيين زمان و چگونگي پايان قرنطينه در اين كشور هم مرد
هستند .اين درحالي است كه بيش از نيمي از پزشكان و نيز بيش از سه چهارمِ پرستاران اين كـشور را زنـان تـشكيل مـي
دهند .همچنين سه تن از پژوهشگراني كه در نخستين روزهاي انتشار ويروس تازه كرونا توانستند اين ويروس را در ايتاليـا
جداسازي و مشخص كنند ،زن بودند.
براي حمايت از اين زنان ،كارزاري بر روي شبكه هاي اجتماعي ايتاليا به راه افتاده كه ايجادكنندگانش با اشـاره بـه همـان
بانوي مترجم ناشنوايان ،آن را "صدا مي خواهيم" نام نهاده اند.
از سوي ديگر  ١٦سناتور زن ايتاليا طرحي را به سناي اين كشور برده اند كه از دولت مي خواهد نابرابري جنسيتي را چاره
كند .دهها زن عضو مجلس نمايندگان ايتاليا نيز طرح مشابهي را با شعار "صداي مان را به گوش شان برسانيم" ارائه كرده
اند.
"جوزپه كونته" ،نخست وزير ايتاليا ،ضمن تاييد اين خواستها ،از رييس كميسيون مـشاوره ،پـژوهش و كارشناسـيِ دولـت
خواست زنان را وارد كار كند و وزيران كابينه اش را نيز ملزم كرد تا "رعايت برابري جنسيتي" را مد نظر داشته باشند!
رضايت شوهر شرط دستياري دندان پزشكي

متقاضيان دستياري در رشته هاي تخصصي دندانپزشكي براي پذيرفتـه شـدن در آزمـون بايـد از همـسران شـان رضـايت
بگيرند .زنان زيادي ممكن است فرصت تحصيل و اشتغال خود را از دست بدهند.
براساس تازه ترين محدوديت رژيم جمهوري اسﻼمي براي اشتغال زنان ،رضايت شوهر شرط ادامـه تحـصيل و اشـتغال بـه
عنوان دستيار در رشته هاي تخصصي دندانپزشكي تعيين شده است .راهنماي آزمون پذيرش در اين رشته ها حـاوي فـرم
تعهدنامه اي براي زنان متاهل است؛ رضايت نامه كه مرد بايد براي همسرش پر كند تا اجازه ادامه تحـصيل و كـار داشـته
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باشد .امضاي چنين تعهدنامه اي از جمله عامل نگراني زناني است كه به دﻻيل مختلف رابطـه مناسـبي بـا همـسران خـود
ندارند و نگرانند كه اين موضوع به ابزاري براي آزار آنها به دست همسران شان تبديل شود و بر سرنوشت شغلي و تحصيلي
آنها اثر بگذارد.
"ناهيد"  ٣١سال دارد و به گفته خودش از  ١٤سالگي حتي از پـدرش هـم پـول
توجيبي نمي گرفته است .عادت داشته كه مستقل زندگي كند .او مي گويد" :من
از همسرم جدا نشده ام ،اما در عمﻼ زندگي مشتركي بـا هـم نـداريم .هـر كـسي
زندگي خودش را مي كند .حاﻻ چطور بايد از او بخواهم كه اين تعهدنامه را برايم
امضا كند؟ ما هيچ وقت هيچ درخواستي از يكديگر نمي كنيم ،اگر نپذيرد چه؟ اگر بخواهد با همين فرصتي كه به دسـتش
آمده مرا آزار دهد ،تكليف من ،عمرم ،اين همه سال درس خواندن و تﻼش كردنم چه مي شود؟"
"زهرا" هم كه همواره از حمايت همسرش در تمام مراحل زندگي برخوردار بـوده از ايـن شـرط گـذاري خـشمگين اسـت:
"خوشبختانه من مشكلي ندارم ،اما باز هم از اين اتفاق ناراحت هستم .برايم قابل درك نيست كه چرا بايد به عنوان يك زن
مستقل كه نيمي از زندگي مشترك مان را به دوش مي كشم ،براي تحصيل و كـار مجبـور شـوم از شـوهرم رضـايت نامـه
بگيرم؟"
كسب رضايت همسر براي اشتغال ،در قانون مدني ايران تعريف شده است .طبق ماده  ١١١٧آيين دادرسي مدني شوهر مي
تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد ،منع كنـد .همچنـين مـاده ١٨
قانون حمايت از خانواده مصوب  ١٣٥٣نيز اشاره كرده است" :شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال بـه هـر
شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد ،منع كند".
حمله بنيادگرايان اسﻼمي به يك زايشگاه  ١٦كشته برجا گذاشت

مقامهاي دولت افغانستان مي گويند افراد مسلح صبح روز سـه
شنبه  ٢٣ارديبهشت بـه يـك زايـشگاه در غـرب كابـل حملـه
كردند كه در جريان آن  ١٦نفر از جمله دو نوزاد و مادرشان و
چند پرستار و مادر بستري شده در زايشگاه كشته شدند.
وحيد مجروح ،معاون وزارت صحت افغانستان ،گفت كه در بين
قربانيان يك قابله )ماما( كـامﻼ سـوخته اسـت .وي افـزود ١٨
نوزاد نيز براي مراقبتهاي ويژه به بيمارستان ديگر كابل از ايـن
مركز درماني منتقل شده اند.
به گفته شاهدان در زمان حمله شماري از زنان در حال زايمان بودند كه هدف حمله مهاجمان مسلح قرار گرفتند .نـوزادان
تازه متولد شده و ماماها نيز در ميان كشته شدگان هستند.
بيمارستان صد تخت خوابه دشت برچي ،واقع در يكي از فقيرترين محﻼت شيعه نشين در غرب كابل ،محلي است كه گروه
بين المللي "پزشكان بدون مرز" در آن مديريت يك زايشگاه را بر عهده دارد.
شماري از مردم بعد از اين حادثه به مراكز درماني رفتند و خون اهدا كردند .در يك مورد خانمي با حضور در يكي از مراكز
درماني كه كودكان نجات يافته نگهداري مي شدند ،به كودكان شير داد و از ساير مادران نيز خواست به خاطر همدردي به
اين مركز آمده به كودكان شير دهند.
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هنوز دليل حمله مهاجمان به اين زايشگاه مشخص نيست و هيچ گروهي هم مسووليت حمله را نپذيرفته است .هـم گـروه
طالبان و هم شاخه افغانستان گروه خﻼفت اسﻼمي )داعش( عﻼوه بر نيروهاي نظامي به اهداف غيرنظامي نيـز حملـه مـي
كنند.
افزايش فرصت سقط جنين پزشكي در فرانسه با شيوع كرونا

فرانسه امكان انجام سقط جنين پزشكي در خانه را در دوران شيوع كرونا تا
هفته نهم بارداري افزايش داد تا اين اطمينان حاصل شود كه زنان همچنان
مي توانند از حق خود براي سقط جنين در دوران همه گيري كرونا استفاده
كنند "سقط جنين پزشكي" پايان دادن به بارداري با استفاده از دارو و بدون عمل جراحـي اسـت .قرصـهايي را كـه بـراي
سقط جنين استفاده مي شود مي توان در فرانسه با نسخه پزشك يا ماما از داروخانه تهيه كرد و زنان باردار اجازه دارند تـا
هفت هفته پس از آخرين دوره قاعدگي ،اين قرصها را درخانه مصرف كنند.
بر اساس مقرراتي كه تاكنون حاكم بود ،براي سقط جنيني كه بين  ٧تا  ١٢هفته از دوره بارداري آن گذشـته ،زنـان بايـد
حتما به بيمارستان بروند و در آنجا با مصرف قرصهاي سقط جنين به بارداري خاتمه دهند .بـا شـيوع ويـروس كرونـا ايـن
نگراني به وجود آمد كه با توجه به شلوغي بيمارستانها و شمار باﻻي مراجعه كنندگان مشكوك يا مبتﻼ به ويـروس كرونـا،
دسترسي زنان باردار به بيمارستان براي سقط جنين سخت شود و فرصت  ١٢هفته اي براي انجـام قـانوني سـقط جنـين
پزشكي به پايان برسد.
بحران كرونا نابرابريهاي جنسيتي را تشديد مي كند

بر اساس پژوهش تازه اي در آلمان ،بحران كرونا تفاوت دستمزد بين
زن و مرد را بيشتر مي كند .افزوده بر اين ،مادران شـاغل ،بيـشتر از
پدران ساعات كاري خود را براي مراقبت از فرزندان كاهش داده انـد.
پژوهش تازه اي كه بنياد "هانس بوكلر" انجام داده است ،بعـد تـازه
اي از فشارهاي ناشي از تعطيلي مراكز آموزشي و واحدهاي شغلي را
نشان مي دهد.
بر اساس نتايج اين پژوهش كه به طور آنﻼين و با شركت هفت هزار و  ٧٠٠نفر صورت گرفته ،پيشرفتهايي كه تـاكنون در
تقسيم وظايف خانگي و تربيت فرزندان بين زن و مرد حاصل شده بود ،دستكم به طور موقت و در برخي خانوارهـا از بـين
مي رود .اين گرايش در خانواده هاي با درآمد پايين يا متوسط بيشتر به چشم مي خورد.
اين بنياد كه وابسته به اتحاديه سنديكاهاي كارگري آلمان است ،به اين نتيجه رسيده كه با تعطيلي مدارس و كودكستانها،
زنان شاغل بار اصلي مراقبت از فرزندان را به دوش مي كشند .در خانواده هايي كه دستكم يك فرزند زير  ١٤سـال دارنـد،
٢٧درصد مادران شاغل و ١٦درصد پدران شاغل براي رسيدگي به فرزندان ساعتهاي كاري خود را كاهش داده اند.
"بتينا كوهل راوش" ،مدير بنياد هانس بوكلر مي گويد" :بحران كرونا نه تنها نابرابريها در فرصتهاي اقتصادي و اجتماعي را
آشكار مي سازد ،بلكه آنها را تشديد هم مي كند".
پژوهشگران اين بنياد هشدار مي دهند كه به احتمال زياد پيامدهاي بحران كرونا براي مدت زماني طوﻻني مشهود خواهـد
بود و در نتيجه زناني كه از كار خود براي نگهداري فرزندان به طور موقت مي گذرند ،براي مدت بيشتري در خانه خواهنـد
ماند .در اين صورت اين احتمال زياد است كه بسياري از آنها نتوانند پس از پايان بحران به محل كار خود بازگردند.
منابع) :راديو زمانه ،بي بي سي ،صداي آمريكا ،ايسنا ،راديو فردا ،ايلنا ،دويچه وله ،ايندپندنت ،يورونيوز(
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رويدادهاي هنري )ارديبهشت (٩٩
رفاقت! پيوندي است جاودانه

فتح اﷲ كيائيها

و آنان راز اين پيوند را دوباره و دوباره با خون خـويش بـه رشـته تحريـر در
آورده و با تار جان بر ره و رسمي عاشقانه در راه خلق گره زدند :همه بـراي
يكي يكي براي همه و اينكه مبارزه تنها درمان همه دردهاست.
و اينك ابراهيم گوكچك هم به ديدار رفقايش شتافت .ابـراهيم گوكچـك از
اعضاي گروه "يوروم" كه در پنجم مه بـه اعتـصاب غـذاي  ٣٢٣روزه خـود
پايان داده بود ،پنجشنبه  ٧مه  ٢٠٢٠جان خود را از دست داد .او در شروع
اعتصابش اعﻼم كرده بود " :ما خواهان دلسوزي و عـذاب وجـدان نيـستيم،

فقط عدالت مي خواهيم".
گوكچك گفته بود" :قول مساعد براي برگزاري كنسرتي كه زمان و مكان آن مشخص باشد را به ما بدهند .قول دهنـد كـه
علي آراجي و سلطان گوكچك آزاد شوند .راه متوقف كردن مرگ فقط همين است".
بر سر كوههاي سربلند آتشي برپاست
عاشقان در اطراف آن گرد آمده اند
روزي مي رسد كه هرزگيها برمﻼ شود
وقتي جمو رو به دشت سرازير مي شود
)قسمتي از متن ترانه جمو(
پيش از اين هلين بولك و مصطفي كوجاك ،دو عضو ديگر اين گروه موسيقي بر اثر اعتصاب غذا جانـشان را از دسـت داده
بودند .اعضاي گروپ يوروم با درخواستهايي از جمله لغو ممنوعيت كنسرتهاي يوروم ،بيرون آمـدن نـام موزيـسينهاي ايـن
گروه از ليست سياه ،پايان فشارها بر اعضاي مركز فرهنگي "گروپ يوروم" و آزادي اعـضاي زنـداني ايـن گـروه دسـت بـه
اعتصاب غذاي نامحدود زده بودند.
هلين بولك عضو ديگر گروه روز سوم آوريل ١٤ /فروردين ،پس از  ٢٨٨روز اعتصاب غذا در سن  ٢٨سالگي درگذشت.
ابراهيم گوكچك ،نوازنده گيتار بيس و يكي از مشهورترين اعضاي اين گروه است كه در ماه فوريه  -بهمن  -اسفند به دليل
بيماري با توديع وثيقه از زندان آزاد شد .او هم پس از آزادي اعﻼم كرد به همراه هلين بولـك اعتـصاب غـذا خواهـد كـرد.
ابراهيم گوكچك در مصاحبه با مجله فرانسوي "پليتيس" گفت تصميم به اعتصاب غذا بسيار سخت بوده است امـا اعـضاي
گروه معتقدند "براي ايستادن در برابر ظلم ،بايد هميشه آماده مرگ بود"

اعتصاب غذا و لب دوزي هنرمند كرد

موسيقي

برهان كمانگر ،از اعضاي گروه موسيقي "كورا" كامياران ،كـه در
حال گذراندن دوره محكوميت دو ساله خود در زندان اين شـهر
است ،از روز دوشنبه  ٨ارديبهشتماه با دوختنلبهاي خود دست
به اعتصاب غذا زده است .او كه از ناراحتي ريه و معده رنـج مـي
برد ،در اعتراض به مخالفت اداره اطﻼعات با درخواست مرخصي
اش و فشار اين نهاد امنيتي كه منجر به صـدور حكـم دو سـال
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حبس براي او شده ،اقدام به اين كار كرده است.
اين هنرمند كه خواهرزاده "حسين كمانگر" ،ديگر فعال بازداشـتي كُـرد اسـت ،در تـاريخ  ١٥مردادمـاه  ١٣٩٨در جريـان
بازداشت گسترده فعاﻻن مدني و محيط زيستي در شهر كامياران توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده بود.
در آذر ماه سال گذشته اين هنرمند از سوي شعبه اول دادگاه انقﻼب سنندج به رياست قاضي سعيدي به اتهـام "عـضويت
در حزب حيات آزاد كردستان )پژاك(" به تحمل پنج سال حبس تعزيري محكوم شده بود .اين حكـم پـس از اعتـراض در
دادگاه تجديد نظر سنندج به دو سال حبس كاهش يافت .وي در  ٢٨اسفندماه سال گذشته جهـت تحمـل محكوميـت دو
ساله خود روانه زندان كامياران شد.
چهره هاي عالم هنر و رسانه به كمك  whoآمدند

در برنامه تلويزيوني هشت ساعته "جهان متحد ،با هـم در خانـه"،
 ١٢٨ميليــون دﻻر كمــك مــالي بــراي ســازمان جهــاني بهداشــت

) (whoگردآوري شد .در اين برنامه ستاره هاي دنياي موسـيقي،
مجريان نامدار تلويزيون ،پرسـنل بهـداري و مـردم عـادي حـضور
داشتند و به صورت زنده در شبكه هاي تلويزيـوني و پﻼتفرمهـايي
مانند توييتر و فيس بوك و يوتيوب و آمازون پخش شد.
اين برنامه به ابتكار تـشكل "شـهروند جهـاني" و "ليـدي گاگـا"،
خواننده آمريكايي ،برگزار شد و شمار زيادي از چهره هاي نامدار موسيقي كﻼسيك ،پـاپ و راك از كـشورهاي گونـاگون و
شومنهاي برجسته به فراخوان وي پاسخ مثبت دادند.
در اين برنامه به جاي زرق و برقهاي هميشگي سالنهاي كنسرت ،اتاق نشيمن ،بالكن يـا باغچـه هـاي سـتاره هـاي دنيـاي
موسيقي مانند "آندرا دي"" ،بيلي آيليش"" ،بيانسه نولز"" ،تيلور سويفت"" ،رالينگ استون" و "ليدي گاگـا" ديـده مـي
شد.
"جيمي فالون"" ،استفان كولبرت" و "جيمي كيمل" ،كمدينو مجريان برجسته تلويزيوني آمريكا ،نيز از گردانندگان اصلي
برنامه بودند.
در اين كنسرت همچنين داستانهايي از زندگي واقعي پرستاران و پزشكاني كه در خط مقدم با شيوع ويروس كرونـا مقابلـه
مي كنند ،پخش شد.
هدف "جهان متحد ،با هم در خانه" پشتيباني و قدرداني از افرادي بود كه در خط مقدم با ويروس كرونا و بيماري ناشي از
آن )كوويد (-١٩مبارزه مي كنند .به همين دليل از بينندگان تقاضاي كمك مالي شده بود كه  ١٢٨ميليون دﻻر گردآوري
شد و قرار است در اختيار سازمان جهاني بهداشت قرار بگيرد.
چند روز پيش از آن ،دونالد ترامپ ،رييس جمهور اياﻻت متحده ،اين نهاد وابسته به سازمان ملـل را بـه سـهل انگـاري در
مقابله با كرونا متهم كرد و گفت به طور موقت پرداخت بودجه اي را كه آمريكا براي اين نهاد در نظر گرفته ،قطع مي كند.
"دوباره يكديگر را خواهيم ديد"

پيام ملكه اليزابت دوم به شهروندان بريتانيا در شرايط بحراني شـيوع
ويروس كرونا با يادآوري ترانه اي از "ويرا لين" ،خواننده پـاپ دهـه
هاي  ٣٠و  ٤٠قـرن بيـستم ،پايـان يافـت " :مـا دوبـاره يكـديگر را
خواهيم ديد".
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اين ترانه در دوره جنگ جهاني دوم سروده شد؛ ترانه اي راوي اميد به آينده اي روشن" :نمي دانم كجا /نمي دانم كي /امـا
مي دانم كه در يك روز آفتابي دوباره همديگر را خواهيم ديد "...
روايت "پينك فلويد" از ويرا لين ،چهار دهه پس از جنگ ،روايت دنياي پرآشوب نسل كودكان دوره پسا بحـران اسـت .در
آلبوم "ديوار" ،بﻼفاصله پس از ترانه ويرا ،فرياد همنوايي "پسران را به خانه بازگردانيد" شنيده مي شـود" :كودكـان را بـه
حال خود رها نكنيد ،پسران ]سربازان[ را به خانه برگردانيد".
"راجر واترز" ،نوازنده گيتار بيس پينك فلويد و سراينده ديوار ،در ترانه ويرا نااميدي و دلتنگي خود از روزهاي روشن را به
تصوير كشيد" :آيا كسي ويرا لين را به ياد مي آورد؟ /يادش مي آيد او چطور مي گفت در يك روز آفتابي دوباره همديگر را
خواهيم ديد؟ /ويرا! چه بر سر تو آمده؟ /آيا كس ديگري همين احساس مرا دارد؟"
ادبيات
رماني منتشر نشده از سيمون دوبووار در بازار كتاب

رمان "جداناشدنيها" نوشته سيمون دوبووار كه درباره رابطه اين نويسنده فرانسوي با يكي از نزديك ترين دوستانش است،
قرار است  ٣٤سال پس از مرگ نويسندهو براي نخستين بار پاييز امسال توسط انتشارات "لرن" پاريس منتشر شود.
اين رمان ،در ژانر خودزندگينامه نوشته شده و به رابطه نويسنده )در
اين كتاب با نام سيلوي( ،با "اليزابت ﻻكوان" يا "زازا" )در اين كتاب
با نام آندره( ،بهترين دوستش مي پردازد كه در  ٢١سـالگي بـر اثـر
بيماري درگذشت .مرگ زازا تاثير زيادي بر سيمون دوبووار گذاشـت
و او را در اندوهي عميق و طوﻻني غـرق كـرد .در واقـع ،مـرگ ايـن
دوست دوران كودكي ،پايان يك دوره شيرين براي سـيمون دوبـووار
بود.
خبر چاپ ايـن كتـاب را ابتـدا روزنامـه نيويـورك تـايمز بـه نقـل از
"سيلوي لوبون دوبووار" ،دخترخوانده دوبووار ،اعﻼم كرد .سيلوي دوبووار كه استاد فلسفه اسـت ،خـود بـر ايـن رمـان نيـز
مقدمهنوشته است.
سيمون دوبووار اين رمان را سال  ١٩٥٤وقتي  ٤٦ساله بود نوشت ،يعني چند سال پس از نگارش و انتشار اثر معروف خود
به نام "جنس دوم" .نوشتن اين اثر چند ماه طول كشيد ،اما وقتي ژان پل سارتر آن را خواند و خوشش نيامد ،دوبووار هـم
تصميم گرفت كتاب را منتشر نكند.
سيمون دوبووار به همين دليل نامي براي اين رمان انتخاب نكرد .نام "جداناشدنيها" كه اكنـون روي ايـن كتـاب گذاشـته
شده ،انتخاب سيلوي و برگرفته از متن كتاب است .دوبووار در جاهايي از رمان از "دو جدانشدني" براي توصيف رابطه اش
با "زازا" سخن مي گويد.
سينما در عصر كرونا

فيلم و سينما

اگر ويروس جديد كرونا همه گير نمي شد ،فستيوال سينمايي كن روز سه شـنبه  ١٢مـه افتتـاح مـي گرديـد .در حاليكـه
برگزاري جشنواره ها لغو شده ،فستيوالهاي سينمايي كوچك راهكارهاي ديگري براي ادامه حيات پيش گرفته اند .نمـايش
فيلم از پرده سينما به چارچوب تلويزيونها منتقل شده و از طريق اينترنت در دسترس عﻼقمندان قرار گرفتـه اسـت .البتـه
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اكران افتتاحيه بسياري از فيلمها در سينما به خاطر بحران كرونا به عقب افتاده و تهيه شماري از فيلمها نيز متوقـف شـده
است.
به ويژه فـستيوالهاي سـينمايي بـا چـالش بزرگـي روبـرو
هستند .فستيوال فيلم برلين )برليناله( شايد امـسال تنهـا
جشنواره بزرگي باشد كه طعم برگزاري را به شكل عـادي
چشيد .امسال از فرش قرمـز جـشنواره كـن هـم خبـري
نيست .دست اندركاران اين جـشنواره پـس از رايزنيهـاي
گسترده اعﻼم كردند كه فـستيوال برگـزار نخواهـد شـد،
اگرچه نخست اميد مي رفت كه اين فـستيوال چنـد مـاه
ديرتر برگزار شود.
برگزاري اين فستيوال از طريق اينترنت نيز گزينه اي جدي براي برگزاركنندگان جشنواره كن نبود" .تيئري فرمـو" ،مـدير
اين جشنواره ،در راستاي تصميم مسووﻻن براي لغو فستيوال گفته بود" :كن روح دارد ،سابقه دارد ،تاريخچه دارد و كارايي.
فستيوال ديجيتالي ديگر چيست؟ رقابت ديجيتالي ديگر چيست؟"
مقررات ويژه آكادمي اسكار در دوره كرونا

براي نخستين بار فيلمهايي كه نه در سالن سينما بلكه در فضاي سايبري به نمايش در آمده اند ،مي توانند در رقابت براي
دريافت اسكار شركت كنند .اين مقرراتي تازه است براي دوراني كه به علت كرونا مردم از رفتن به سينما محروم هستند.
آكادمي جايزه اسكار سه شنبه ) ٢٨آوريل ٩ /ارديبهشت( اعﻼم كرد فيلمهايي كه به علت گسترش پاندمي كرونـا بـه روي
پرده عمومي نرفته بلكه تنها در فضاي مجازي پخش شده اند ،مي توانند در رقابت در مراسم اسكار شركت كنند .آكـادمي
تاكيد كرده است كه اين مقررات تنها براي دوره بعدي اسكار اعتبار دارد و اميد مي رود كه در سالهاي آينده همان مقررات
هميشگي رعايت شود.
بر اساس شرايط رسمي كه در منشور اسكار آمده ،تنها فيلمهايي مي توانند در رقابتهاي اسكار شـركت كننـد كـه حـداقل
هفت روز در سينماهاي لس انجلس نمايش داده شده باشند.
مقررات ويژه دوران كرونا فيلمهايي را در بر مي گيرد كه در نوبت نمايش براي اكران عمومي بوده اما به دليل شيوع كرونـا
به روي پرده نيامده اند.
آكادمي تاكيد كرده است كه نمايش روي پرده سينما همچنان بهترين شيوه براي عرضه فيلم است و "جادوي هنر سينما"
را آشكار مي كند ،اما به ناچار براي مدتي موقت شيوه اي ديگر را برمي گزيند.
مرگ فيلمساز معترض مصري در زندان
"شادي حبش" ،فيلمساز  ٢٤ساله مصري ،كه به دليل ساختن موزيك ويديوي انتقادي عليه رييس جمهوري ايـن كـشور
بازداشت شده بود ،در زندان قاهره درگذشت .فعاﻻن حقوق بشر عـرب ايـن مـرگ را "ضـربه اي هولنـاك عليـه آزاديهـاي
هنري" خواندند.

"احمد الخاقا" ،وكيل اين زنداني  ٢٤ساله ،ضمن تاييد خبر درگذشت او از علت دقيق مرگش اظهار بياطﻼعـي كـرد .وي
گفت كه از چند روز پيش وضعيت سﻼمتي موكلش رو به وخامت گذاشت و او را به بيمارستان منتقل كردند .شادي حبش
سپس به زندان بازگردانده شد و در آنجا در نيمه هاي شب درگذشت.
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شبكه عربي "اطﻼعات حقوق بشر" در اين باره نوشت كه شادي حبش به دليل "سهل انگاري و بيعدالتي" جان خود را از
دست داده است.
حبش در ماه مارس سال  ٢٠١٨به دليل "نشر اكاذيب" و "همكاري با سازمانهاي غيرقانوني" متهم و بازداشت شـده بـود.
در ويديو-موزيكي به نام "بلحه" كه او موسيقي اش را ساخته ،سيسي )رييس جمهور نظـامي مـصر( بـه عنـوان "جاهـل"
خوانده مي شود؛ "جاهل" نام يكي از شخصيتهاي "منفور و دروغگـو"
در يك فيلم معروف مصري است .اين ويديو تاكنون بيش از  ٥ميليون
بار در يوتيوب ديده شده است.
اين ويديو توسط "رامي عصام" كارگرداني شده است .عصام در جريـان
"بهار عربي" مصر در پي انتقاد از حسني مبارك به شهرت رسيد .او از
سال  ٢٠١١از مصر خارج شد و در سوئد زندگي ميكند.
رامي عصام در باره اين فيلم گفته بود" :با اين كليپ ما مـي خواسـتيم
ياد همه آزاديهايي را كه پيش از اين داشتيم ،زنده كنيم .ما ميخواستيم حق آزادي بيان ،حق انتقاد و حق اعتقاد به تغيير
را يادآوري كنيم .ما فكر خودمان را صلحآميز و با بياني هنري ابراز كـرديم و از موسـيقي بـه عنـوان وسـيله اي در مقابـل
خشونت ،ظلم و فساد استفاده كرديم".
كليپ "بلجه" را مي توان اينجا مشاهده كردhttps://youtu.be/FjBd_rvZr4U :
عكس /نقاشي
جايزه بهترين عكس سال براي جوانان پيكارگر سوداني

عكسي از "ياسويوشي چيبا" ،عكـاس خبرگـزاري فرانـسه،
جايزه بهتـرين عكـس خبـري سـال "ورلـد پـرس فوتـو"

) (World Press Photoرا از آن خــود كــرد .ايــن
عكس ،جواني سوداني را در حال شـعرخواني در تظـاهرات
اعتراضي سال گذشته عليه ديكتـاتور پيـشين ايـن كـشور
نشان مي دهد .سيماي پر التهـاب جـوان در حلقـه سـاير
جوانان ،تنها با برق نور تلفنهاي همراه روشن شده است.
جوانان سـوداني در جنـبش اعتراضـي سـال گذشـته ايـن
كشور آفريقايي دليري و آگاهي باﻻيي از خود نشان دادند .عكس روز  ١٩ژوئن سال گذشته در خرطوم ،پايتخـت سـودان،
برداشته شده است .جايزه معتبر جهان عكاسي ورلد پرس فوتو روز پنجشنبه در آمستردام ،به خاطر بحران كرونا به صورت
آنﻼين به عكاس ژاپني خبرگزاري فرانسه اعطا شد.
به نظر هيات داوران مسابقه بهترين عكس جهان ،عكس قدرت جوانان و نيروي هنر را نشان مـي دهـد و داراي "كيفيتـي
شاعرانه" است.
دوبي صحنه نمايش نقاشيهاي ديواري

برادران "كانر" و "پاپاراتزي" كه از هنرمندان مدرن نامدار اروپا به شمار مي روند ،به تازگي آثاري را در محله هنري دبـي
اجرا كردند.
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پاپاراتزي ،هنرمند معروف متولد گرجستان و ساكن قبرس ،نخستين بار است كه در خاورميانه اثري اجرا مي كنـد .او تنهـا
يكي از پرشمار هنرمندان اروپايي است كه براي اجراي تازه ترين آثارشان به تازگي راهي دبي مي شوند .او معتقد است كه
اين نمايشگاه فرصت خوبي برايش بوده و مي گويد" :اينجا با قبرس و آتن خيلي فرق دارد .من اينجا نوعي نقاشي ديـواري
نو اجرا مي كنم كه هنوز هم رگه هايي از ديوارنگاري در آن هست .من هرگز از اجراي كار خياباني دست نمي كشم چـون
صداي هنر در خيابان خيلي بلند است".

"جاسپر هوپ" ،مدير عامل "پروسنيوم آرتس" ،يكي از گالريهاي هنري دبي ،در اين باره مي گويـد" :در ايـن دوره مـردم
نمي خواهند از خانه بيرون بزنند ،اما دلشان هم نمي خواهد از تماشاي هنر بي بهره بمانند ،مي خواهند شاهد آفرينش آثار
هنري تازه باشند .به شخصه فكر مي كنم بسيار مهم است كه بدانيم خﻼقيت هنوز زنده است و تداوم دارد".
خيابان "السركال" در محله "القوز"ِ دبي چندي است به محله هنر اين شهر تبديل شده است .زوج هنريبرادران كانر كـه
قرار بود اجراي زنده اي اينجا داشته باشند،به خاطر قرنطينه ،برنامه خود را لغو نكردند ،بلكه تـصميم گرفتنـد آن را بـراي
نخستين بار به شكل آنﻼين اجرا كنند.
جاسپر هوپ اميدوار است و مي گويد" :هنر بصري هم مانند اجراي موسيقي است ،دلتان مي خواهد وقتي دارد اجـرا مـي
شود شما آنجا باشيد و وقتي نمي توانيد بايد راه ديگري پيدا كنيد .اينجا هم ما از فناوري استفاده مـي كنـيم و تـا وقتـي
اوضاع دوباره عادي بشود ،قطعات را آنﻼين نمايش مي دهيم".
)منابع :جنگ خبر ،شبكه حقوق بشر كردستان ،راديو فردا ،دويچه وله ،يورونيوز ،نوشته اي از بهرام رحماني(

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh

براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com
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دانشگاه در ماهی که گذشت )ارديبهشت (٩٩
مرگ سه دانشجو و دو استاد بر اثر كرونا

كامران عالمي نژاد

گزارشهاي رسمي از مرگ دستكم دو استاد و سه دانشجو در دانشگاههاي
دولتي تهران حكايت دارد.
معاونان دانشجويي چهار دانشگاه اميركبيـر ،خواجـه نـصيرالدين طوسـي،
خوارزمي و الزهرا ضمن تاييد دريافت گزارشهايي از شيوع ويـروس ميـان
دانشجويان ،درباره تعداد دقيق مبتﻼيان و جانباختگان اظهار بي اطﻼعـي
كرده و از بررسي آن خبر داده اند.
با اين حال سيما ﻻري،معاون دانشجويي دانشگاه تهران ،پيش از اين گفته بود كه سه تن از دانشجويان تحصيﻼت تكميلي
اين دانشگاه جان خود را در اثر كرونا از دست داده اند.
همچنين به گفته شهﻼ بختياري ،معاون دانشجويي دانشگاه الزهرا ،زهرا شورشيني ،استاد فيزيك اين دانشگاه،بر اثر ابتﻼ به
بيماري كرونا جان خود را از دست داده است .پيش از اين نيز دانشگاه تهران از فوت يك عضو هيات علمي خود در اثر اين
بيماري خبر داده بود .بختياري همچنين ابتﻼي تعدادي از كارمندان در كادر اداري به اين ويروس را تاييد كرد ،اما حاضـر
به اعﻼم آمار دقيق آنها نشد.
پرداخت "حق القدم" به امامان جماعات دانشگاهها

غﻼمرضا غفاري ،معاون فرهنگي و اجتمـاعي وزارت علـوم ،در نامـه
اي دستور پرداخت "حق القدم" را به امامـان جماعـت دانـشگاهها
صادر كرد.
حق القدم عنواني است براي پرداخت پول به هزاران روحانيكه بـه
عنوان امام جماعت در مراكز دولتي ،وزارتخانه ها ،سازمانها ،مدارس ،دانشگاهها و دستگاههاي مختلف به طور معمول روزي
يكبار نماز ظهر را برگزار مي كنند.
از زمان اعﻼم رسمي شيوع كرونا ،براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسﻼمي نمـازهـاي جمعـه كـه تحـت نظـر شـورايي از
منصوبان علي خامنه اي به عنوان شوراي سياستگذاري ائمه جمعه برگـزار مـي شـود تعطيـل شـده اسـت .ائمـه جماعـت
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به لحاظ سياسي تابع نهاد نماينـدگي خامنـه اي در دانـشگاهها و بـه لحـاظ اداري تحـت
پوشش معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم قرار دارند .اين نمازها به دليل تعطيلي دانشگاهها و مراكز آموزشـي در دو
ماه گذشته تعطيل بوده و برگزار نشده اند.
با وجود اين تعطيليها ،غﻼمرضا غفاري ،معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ،در نامه اي به روساي دانشگاه هاي كشور از
آنها خواست با وجود آنكه "شرايط جديد شيوع كرونا مانع برگزاري نماز جماعت در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي" شده
است ،بنابر درخواست ستاد اقامه نماز ،نسبت به "پرداخت حق القدم ائمه جماعات" اقدام كنند.
دستگيري دانشجوي فعال در توييتر

اشرف )رقيه( نفري ،فعال توييتري و دانشجوي رشته رياضي دانـشگاه خواجـه نـصير طوسـي ،در تـاريخ  ٧ارديبهـشت ٩٨
توسط نيروهاي پليس امنيت در منزل پدري اش در شهريار بازداشت و به بازداشتگاه يكـي از نهادهـاي امنيتـي در تهـران
منتقل شد .او در نهايت با پايان مراحل بازجويي و پس از صدور قرار وثيقه به زندان قرچك ورامين منتقل شد.
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خبر تكميلي :خانم رقيه نفري روز يكشنبه  ١٤ارديبهشت بـا توديـع قـرار وثيقـه
 ٥٠٠ميليون توماني به صورت موقت و تا پايان مراحل دادرسي آزاد شد.
از دﻻيل بازداشت و اتهامات مطروحه عليه اين دانشجو اطﻼعي در دست نيست.
رييس دانشگاه تهران :بازگشايي دانشگاهها امري نگران كننده است

محمود نيلياحمدآبادي ،رييس دانشگاه تهران ،گفت" :با توجه به اين كه تهران جزو آلوده ترين نقاط كشور از نظر ابتﻼ به
ويروس كرونا محسوب مي شود،به همين جهت بازگشايي دانـشگاهها و همچنـين
خوابگاهها مي تواند امري نگران كننده باشد".
وي كه روز سه شنبه  ٩ارديبهشت سخن مي گفت ،افزود" :واقعا وضعيت ويـروس
كرونا قابل پيش بينـي نيـست .مـشكل اصـلي مـا بـراي بازگـشايي دانـشگاه نيـز
بحثخوابگاههاي دانشجويي و تراكم دانشجويان در محيطهاي خوابگاهي است".
با اين حال ،او اشاره كرد نظر دانشگاه تهران اين است كه امتحانـات پايـان تـرم دانـشجويان حتمـا حـضوري باشـد .نيلـي
احمدآبادي گفت" :اما درباره تاريخ برگزاري اين امتحانات هنوز تصميمي نگرفته ايم".
رييس دانشگاه تهران افزود" :در حال بررسي اين موضوع هستيم كه ما مي توانيم آزمونهاي پايان ترم را در سطح كـشور و
در دانشگاههاي ديگر به صورت يك آزمون سراسري برگزار كنيم يا حتما نيازمند حضور دانشجويان در دانشگاه تهرانيم".
احضار دانشجويان اميركبير به دليل شركت در مراسم جانباختگان هواپيماي اوكرايني

فعاﻻن دانشجويي ايران از احضار تعدادي از دانشجويان دانشگاه اميركبير )پلي تكنيك( به كميته انضباطي اين دانشگاه بـه
دليل شركت در مراسم گراميداشت جانباختگان پرواز هواپيماي اوكرايني خبر داده اند .كانال تلگرامي "فرياد پلي تكنيك"
كه اين خبر را روز سه شنبه  ٩ارديبهشت منتشر كرد ،مي نويـسد:
"گويا دانشگاه فرصـتهايي را كـه دانـشگاه تعطيـل اسـت ،غنيمـت
شمرده و از آن براي قلـع و قمـع دانـشجويان اسـتفاده مـي كنـد؛
كمااينكه اين كار پيش تر نيز مـسبوق بـه سـابقه بـوده و دانـشگاه
حتي با بي اعتنايي بـه آيـين نامـه سراسـر ظالمانـه خودشـان ،در
بازهامتحانات و تعطيﻼت بين ترم ،دانشجويان را بـه كميتـهاحـضار
كرده و به صدور احكام تنبيهي مبادرت كرده است".
اين منبع مي افزايد" :حال شيوه نامه انضباطي جديد دست مسووﻻن را بسيار باز گذاشته تا به هرگونه بي قانوني و اعمـال
قدرت وجهه شرعي و اخﻼقي و حقوقي بخشيده و دانشجويان دغدغه مند را قرباني كنند".
احضار اين دانشجويان همزمان با محكوميت  ١١تن از معترضان به انهدام هواپيماي اوكرايني توسط سپاه پاسداران در آمل
به هشت ماه حبس صورت گرفته است.
پيشتر نيز دادگاه انقﻼب آمل پنج نفر ديگر از بازداشت شدگان اعتراض به انهدام هواپيماي اوكراينـي و از آن جملـه ميـثم
خليلي ،محسن رضايي،سلمان فرخي و راعي را به شش ماه حبس تعزيري محكوم كرده بود.
محكوميت يكي از دانشجويان بازداشتي اعتراضات آبان

اميرمحمد شريفي،دانشجوي بازداشتي اعتراضهاي سراسري آبان  ،١٣٩٨از سوي دادگاه انقﻼب تهران بـه سـه مـاه حـبس
تعزيري محكوم شد .اين دانشجوي دانشگاه تهران در شعبه  ٢٦دادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضي ايمان افشاري به اين
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مجازات محكوم شده است .اتهام او در اين پرونده "فعاليت تبليغي عليه نظام" عنوان شده
است .شريفي همچنين به "تمرد در برابر ماموران" متهم شده بود كه از آن تبرئه شد.
اين دانشجوي دانشگاه تهران روز  ٢٠بهمن ماه از سوي ماموران امنيتـي بازداشـت و يـك
هفته پس از آن با قرار وثيقه از زندان آزاد شد .جلسه دادگـاه او روز دوم ارديبهـشت مـاه
برگزار شده بود.
وزارت علوم اساتيد مرد را از دانشگاههاي تك جنسيتي حذف مي كند

محمدرضا رضوان طلب ،رييس مركز جذب وزارت علوم ،از برنامـه ايـن وزارتخانـه
براي حذف اساتيد مرد از دانشگاههاي تك جنسيتي زنان خبر داد.
اين مقام دولتي گفت" :بناست به تـدريج تمـام دانـشگاههاي تـك جنـسيتي در
اختيار اساتيد خانم قرار گرفته و همه افراد خانم باشند".
او افزود" :اﻻن تعدادي اساتيد آقا در دانشگاههاي تك جنسيتي هستند كـه بايـد
كم كم خودشان متقاضي باشند و يا سياست بر اين باشد كه اين اساتيد به دانشگاههاي ديگر منتقل شوند".
اين مقام همچنين گفت براساس دستور وزير علوم تحقيقات و فناوري ،دانشگاههاي تك جنسيتي نبايد غير از عضو هيـات
علمي خانم ،كسي را گزينش كنند.
پرونده سازي دستگاه امنيتي براي دو دانشجو

در پي چندين بازداشتدانشجويي در ايران ،غﻼمحسين اسماعيلي ،سـخنگوي قـوه
قضاييه جمهوري اسﻼمي ،در نشست خبري خود دو تن از اين دانشجويان را متهم
به ارتباط با گروههاي مخالف حكومت جمهوري اسﻼمي كرد.
اين مقام قوه قضاييه روز سه شـنبه  ١٦ارديبهـشت بـدون اشـاره بـه هويـت ايـن
دانشجويان مدعي شد" :آنها با گروههاي ضد انقﻼب و به ويژه سازمان مجاهدين خلق ارتباط گرفته بودند و تحت تعليمات
مجاهدين خلق به دنبال انجام اقدامات خرابكارانه اي در كشور بودند كه اقدامات ايذايي را هم انجام داده بودند".
او در ادامه گفت" :آنها نتوانستند اقدام خرابكارانه جدي را انجام بدهند و در بازرسي از منزل آنها اقﻼم انفجاري كشف شـد
كه در همين اقدامات خرابكارانه مورد استفاده قرار مي گرفت".
سخنگوي قوه قضاييه در مورد اين دانشجويان بازداشتي همچنين اضافه كرد كه يكي از اين خانواده ها به گفته او از قبل با
جريان نفاق در تماس بوده است.
اسماعيلي در پايان نيز اينگونه اظهار نظر كرد" :در اين شرايط كرونايي اين توطئه دشمن بود كـه مـي خواسـتند در ايـن
شرايط ،بلوايي در كشور درست كنند".
به تازگي در روز  ٢٢فروردين علي يونسي ،برنده مدال نقره المپياد نجوم كـشوري در سـال  ٩٥و همچنـين مـدال طـﻼي
المپياد جهاني نجوم در سال  ،٩٦بدون اعﻼم دليل دستگيري ،پس از ضرب و شتم شديد توسط ماموران امنيتي بازداشـت
شد.
رضا يونسي ،برادر علي ،مي گويد" :ماموراني كه براي بازداشت او آمده بودند علي را به شدت مضروب كردند ،پيـشاني اش
كامل خونين و سرش ضربه خورده بود".
در همان روز ،ماموران امنيتي اميرحسين مرادي ،دانشجوي رشته فيزيك و برنده مدال نقره المپياد نجوم كشوري در سال
 ،٩٦را نيز بازداشت كردند كه از وضعيت اين دانشجو نيز اطﻼع دقيقي در دست نيست.
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خانواده علي يونسي :حرفهاي سخنگوي قوه قضاييه اتهام بي اساس است

خانواده علي يونسي،دانشجوي بازداشتي دانشگاه صنعتي شريف ،كه سخنگوي قوه قضاييه ايران او را مـتهم بـه ارتبـاط بـا
سازمان مجاهدين خلق كرده،گفتند او هيچگونه عﻼقه و فعاليت سياسي نداشته و اين حرفها اتهام بي اساس است.
آيدا يونسي ،خواهر علي يونسي ،با نخ نما و مسخره توصيف كردن اتهامات سخنگوي قوه قضاييه ،او را به داسـتان سـازي و
كتمان حقايق متهم نمود .او با اشاره به روز دستگيري برادرش در منزل مادري تاكيد كرد كه ماموران حين بازرسي خانـه
گفته بودند كه هيچ نكته مشكوكي پيدا نشده است .رضا يونسي،برادر اين دانشجوي زنداني ،نيز گفت" :علي توجه و فكر و
وقتش مربوط به درس و المپياد بود و تمام سالهاي گذشته به دنبال مدالهاي كشوري و گرفتن طﻼ براي ايـران در زمينـه
نجوم بود".او افزود" :اتهاماتي كه زده اند هيچگونه با سابقه علي جور در نمي آيد .اين حرفها دروغ كامـل و مـوارد مطـرح
شده اتهام بي اساسي است".
مدرك كارشناسي ارشد نماينده مجلس تقلبي از آب درآمد

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشـد سـينا كمالخـاني ،منتخـب تفـرش در
مجلس يازدهم ،تقلبي است .وي در مورد سـوابق تحـصيلي خـود اعـﻼم
كــرده بــود در موســسه آمــوزش عــالي تفتــان درس خوانــده و مــدرك
كارشناسي ارشد گرفته است .اكنون بعد از افشاي دروغ بودن اين موضوع
و بررسي شوراي نگهبان مشخص شد كه مدرك او توسط وزارت علوم تاييد نشده است.
در همين زمينه عباسعلي كدخدايي ،سخنگوي شوراي نگهبان ،گفت" :با توجه به اعﻼم نظر رسـمي وزارت علـوم ،مـدرك
سينا كمالخاني به دليل اينكه آن موسسه اعتبار ندارد در نتيجه مدرك ايشان هم اعتبـار نـدارد و نمـي توانـد بـه مجلـس
يازدهم راه پيدا كند".
نماينده حكومتي تفرش مدرك كارشناسي ارشد خود را از "موسسه آموزش عالي تفتان" در رشته جامعـه شناسـي اعـﻼم
كرده بود .حال آنكه اين موسسه در اساس جزو موسسات مورد تاييد آموزشي نيست و در مدرك صادره بـا حـذف "مركـز
آموزشهاي الكترونيك" وانمود شده كه او از "موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي تفتان" ،مـدرك كارشناسـي ارشـد خـود را
دريافت كرده است.
ابراز بي اطﻼعي وزارت علوم از علت بازداشت يك استاد دانشگاه

دستيار ويژه وزير علوم ،درباره علت بازداشت رضا اسﻼمي ،استاد حقوق بشر و محـيط زيـست دانـشگاه بهـشتي ،ابـراز بـي
اطﻼعي كرد و از نامه نگاريهاي اداري در اين زمينه خبر داد.
فريدون جعفري روز سه شنبه  ٣٠ارديبهشت ،در اين زمينه گفت" :پيگيري ما در وزارت علوم در اين راستا اسـت كـه آيـا
قوانين و مقررات در مورد احضار ،جلب و يا بازداشت استاد مورد نظر رعايت شده است يا نه و تا حدودي هم در اصل ماجرا
پي ببريم و بدانيم موضوع از چه قرار است".
او ادامه داد" :من اين موضوع را از كانال ستاد حقوق بشر قوه قضاييه پيگيري خواهم كرد ،چرا كه دسـتيار ويـژه وزيـر در
امور حقوق شهروندي ،نماينده وزارت علوم در ستاد نيز است .ضمن اينكه نامه نگاري نيز با حوزه هاي داخلي مرتبط وزارت
علوم به اين منظور صورت خواهد گرفت تا حوزه ها بر اساس وظايف تخصصي خود در اين زمينه عمل كند".
يك هفته پيش از اين ،ماموران وزارت اطﻼعات با مراجعه به دفتر كار رضا اسﻼمي در دانشكده حقوق ،ابتدا آنجا را تفتيش
كردند و لپ تاپ ،كيف دستي ،چند جلد كتاب و گوشي تلفن همراه اين استاد دانشگاه را ضبط و سـپس رضـا اسـﻼمي را
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دستبند زدند و به خانه اش منتقل كردند و پس از تفتيش منزل ،هارد ديسك كامپيوتر ،چند جلد كتاب و جزواتي كه اين
استاد دانشگاه براي تدريس از آنها استفاده مي كرد را ضبط كرده و با خود بردند".
مقامهاي قضايي يا امنيتي تاكنون درباره دليل بازداشت و اتهام رضا اسﻼمي كه منجر به بازداشت او شده ،توضـيحي ارائـه
نكرده اند.
ليﻼ حسين زاده به زندان برنمي گردد

ليﻼ حسين زاده ،دانشجو و فعال صنفي محبوس در بند زنان زندان اوين ،كه روز  ٢٢اسفند
به قيد وثيقه به مرخصي اعزام شده بود ،به دليل بيماري به زندان برنمي گردد.
امير رييسيان ،وكيل اين زنداني سياسي ،در حساب كاربري توييتر خود با اعـﻼم ايـن خبـر
نوشت" :طبق نظر پزشكي قانوني ،ادامه حبس خانم ليﻼ حسين زاده به علت بـروز بيمـاري
صعب العﻼج ،غيرممكن و مشمول عدم تحمل كيفر شناخته شد .از طرفي بهدليل همين بيماري ،بخـشنامه عفـو نـوروزي
زندانيان در مورد ايشان اعمال شد و نامه آزادي او صادر شد".
ليﻼ حسين زاده در جريان اعتراضات سراسري ديماه  ١٣٩٦روبه روي منزل خود توسط ماموران امنيتي بازداشت شـد .او
پس از  ١٦روز بازداشت در  ٢٧ديبا قيد وثيقه و به صورت موقت تا زمان برگزاري دادگـاه آزاد شـد .حـسين زاده روز ٢٤
ارديبهشت  ٩٨از بابت اتهامات "اجتماع و تباني عليه امنيت كشور" و "تبليغ عليه نظام" به  ٣٠ماه حبس تعزيري محكوم
شد .اين فعال دانشجويي روز  ١٤مرداد  ١٣٩٨توسط ماموران اطﻼعات سپاه در منزل شخصي خود بازداشت و براي اجراي
حكم به بند زنان زندان اوين منتقل شد.
سهميه ايثارگران و فرزندان اساتيد تغيير نمي كند

معاون شوراي عالي انقﻼب فرهنگي با رد پيشنهاد سازمان سنجش مبني بر محدود شدن سهميه ايثارگران به ٥درصد مازاد
ظرفيت گفت" :مصوبه سهميه ايثارگران در كنكور سراسري مصوب مجلس شوراي اسـﻼمي اسـت و لغـو يـا اصـﻼح آن در
فرآيند مجلس امكان پذير است".
وي گفت" :رييس سازمان سنجش از هر كسي بهتر مي داند كه مهمترين و بزرگترين سهميه كنكور متعلق بـه ايثـارگران
است".
سوزنچي تاكيد كرد" :براساس قوانين مجلس٢٥ ،درصد ظرفيت هر كد رشته محل به "همـسر و فرزنـدان شـهدا و مفقـود
اﻻثر"" ،آزادگان و همسر و فرزندان آنان"" ،جانبازان ٢٥درصـد و بـاﻻتر و همـسر و فرزنـدان آنـان" و همچنـين ٥درصـد
ظرفيت هر كد رشته محل به "جانبازان زير ٢٥درصد و همسر و فرزندان آنان" و "همسر و فرزندان رزمندگان بـا حـداقل
شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه" اختصاص دارد".
اين مقام حكومتي با اشاره به ﻻيحه پيشنهادي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت افزود" :مناسب بود ﻻيحـه كـه هنـوز طـرح
موضوع نشده است رسانه اي نشود كه متاسفانه رسانه اي شد و بازتابهاي متفاوتي داشت .به عنوان مثال يـك بنـد ﻻيحـه
حذف تسهيﻼت فرزندان اعضاي هيات علمي بود كه به نـوعي سووبرداشـت بـه سـهميه اعـضاي هيـات علمـي در كنكـور
سراسري شد .همين موضوع باعث متشنج شدن جو اعضاي هيات علمي شد و نامه اي با  ٥هزار امضا از طرف اعضاي هيات
علمي به شوراي عالي انقﻼب فرهنگي ارسال شد".
)منابع :ايرنا ،ايلنا ،ايران اينترنشنال ،ايسنا ،كانال تلگرامي فرياد پلي تكنيك ،رسانه مجموعـه فعـاﻻن حقـوق بـشر ايـران،
ايرناپﻼس ،هرانا ،مهر ،آنا ،راديو فردا ،خبرگزاري دانشجو ،همشهري آنﻼين(
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كارورزان سﻼمت )ارديبهشت (٩٩
كادر درمان در صف مقدم ابتﻼ به كرونا

اميد برهاني

* دستكم  ٢٥٠كادر درماني اصفهان به بيماري كرونا مبتﻼ شدند
سه شنبه  ٢ارديبهشت  -آرش نجيمي ،سـخنگوي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان" :تاكنون  ١٩٠نفر از
كادر درماني و پرسـتاري بيمارسـتانها و  ٦٠نفـر از
شبكه هاي بهداشت استان كه زير پوشش دانـشگاه
علوم پزشكي اصـفهان هـستند ،بـه بيمـاري كرونـا
مبتﻼ شده اند".

*  ٥٠پرستار زنجاني به كرونا مبتﻼ شدند
سه شنبه  ٢ارديبهشت  -فريدون اسكندري ،رييس هيات مديره نظام پرستاري زنجان" :همزمان با شيوع بيماري كرونا در
اين استان ،حدود  ٥٠پرستار در بيمارستانهاي دولتي و خصوصي به اين بيماري مبتﻼ شدند كه از اين تعداد هم اكنون دو
نفر بستري هستند و مابقي نيز دوره نقاهت خود را سپري مي كنند".
* ابتﻼي  ١٠٧نفر از پزشكان ،پرستاران و كادر درمان استان كرمانشاه به كرونا
سه شنبه  ٢ارديبهشت  -ابراهيم شكيبا  ،سخنگوي ستاد مقابله با كرونا در دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه" :تاكنون
 ١٠٧نفر از كادر درماني اين استان شامل پزشكان ،پرستاران و كادر درمان و شبكه بهداشت و نيروهاي ستادي بهداشـت و
درمان استان كرمانشاه به كرونا مبتﻼ شده اند .از ميان اين  ١٠٧نفر ٢٣ ،نفر پزشك ٤٠ ،نفر پرستار و  ٤٤نفـر از كاركنـان
مراكز بهداشت و نيروهاي ستاد بهداشت و درمان هستند".
* طي دو ماه يكصد تن از كادر درمان استان البرز به كرونا مبتﻼ شدند
يكشنبه  ٦ارديبهشت  -حسن اينانلو ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي البرز" :طي دو ماه گذشته  ١٠٠نفـر از نيروهـاي
كادر درمان شامل پزشك ،پرستار و پرسنل بيمارستانها و شبكه بهداشت استان البرز و شهر كرج به ويـروس كرونـا مبـتﻼ
شده اند و يك نفر از كادر درمان جان خود را بر اثر ابتﻼ به كرونا از دست داده است".
* ابتﻼي  ١ ٢نفر از كادر درماني شاهرود به كرونا
سه شنبه  ٩ارديبهشت  -دكتر رضا چمن ،رييس دانشگاه علوم پزشكي شـاهرود" :دسـتكم  ١ ٢تـن از كـادر درمـاني بـه
ويروس كرونا مبتﻼ شدند .به جز تعداد معدودي كه هم اكنون دوره نقاهت را در منزل مي گذرانند ،مابقي همگي بهبـودي
خود را به طور كامل بازيافتند و به سرعت به محل خدمت خود بازگشتند".
* مبتﻼ شدن شش نفر از كادر درمان تامين اجتماعي كرمانشاه به ويروس كرونا
چهارشنبه  ١٧ارديبهشت  -ميثم حجتي پور ،مدير درمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه" :از ابتدا تاكنون شـاهد ابـتﻼي
شش نفر از همكاران بخش درمان تامين اجتماعي شامل يـك پزشـك ،يـك مـدير بيمارسـتان ،دو پرسـتار ،يـك كارمنـد
داروخانه و يك نيروي خدماتي بخش اورژانس به ويروس كرونا بوده ايم".
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* ابتﻼي  ٤٠نفر از كادر درماني بيمارستان بزرگ دزفول
آدينه  ٢٦ارديبهشت – علي بختياري ،رييس بيمارستان بزرگ دزفول" :تـاكنون  ٤٠نفـر از پرسـنل و كـادر درمـاني ايـن
بيمارستان به كرونا مبتﻼ شده اند .آمار ابتﻼي كاركنان اين بيمارستان به كرونا حدود سه درصد است و اين آمار نسبت بـه
آمارهاي ديگر بيمارستانها منطقي است".
* ابتﻼي  ٣٠٠تن از كادر درمان استان لرستان به كرونا
يكشنبه  ٢٩ارديبهشت  -محمدرضا نيكبخت ،رييس دانشگاه علوم پزشـكي لرسـتان" :از ابتـداي شـيوع كرونـا در اسـتان
تاكنون حدود  ٣٠٠نفر از كادر درمان استان در بخشهاي پرستاري ،پزشك ،راديولوژيست ،ماما ،نيروهـاي اورژانـس ،كـادر
پشتيباني ،نيروهاي اداري دانشگاه و نيروي خدماتي به اين بيماري مبتﻼ شده اند".
كمبود بيش از  ٨٠هزار پرستار در كشور /افزايش مراجعات بيماران غيركرونايي در ارديبهشت

عضو ناظر مجلس در شوراي عالي نظام گفت" :با كمبود بيش از  ٦٠تا  ٨٠هزار پرستار در كشور مواجه هستيم".
وي با تاكيد بر اينكه براي ارائه خدمات قابل قبول به مردم نياز به جذب پرستار داريم ،ادامه داد" :طي دو مـاه آينـده كـه
اميدوار هستيم پيك بيماري كرونا كاهش يابد ،مراجعات به مراكـز درمـاني افـزايش خواهـد يافـت و بـا بـار شـديد بيمـار
غيركرونايي در ارديبهشت ماه مواجه خواهيم بود كه بايد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي آمـادگي ﻻزم را داشـته
باشد و نسبت به جذب استخدام پرستار توجه بيشتري داشته باشد".
تجمع كاركنان بازنشسته بيمارستان خميني كرج

روز يكشنبه  ٧ارديبهشت ،جمعي از كارگران بازنشسته بيمارستان خميني كرج بـراي اعتـراض بـه عـدم پرداخـت حقـوق
بازنشستگي و از اعتبار افتادن دفترچه هاي بيمه شان به دليل پرداخت نشدن پـول بيمـه ي  ٥مـاه آخركارشـان از طـرف

كارفرما مقابل بيمارستان و در سازمان همياري شهرداريهاي استان البرز تجمع كردند.
يكي از كاركنان بازنشسته حاضر در اين تجمع گفت :كاركنان اين بيمارستان در شرايط بسيار سخت اقتـصادي جامعـه در
دو سال و نيم گذشته نه تنها تمام داشتههاي خود را از دست داده اند ،بلكه دچار از هم پاشيدگي خانوادگي نيز شده انـد.
آيا كسي به اين مسائل پاسخ مي دهد؟ چرا نظارتي بر اين كاركنان نيست؟
وي افزود :متولي اصلي اين بيمارستان ،يعني سازمان همياري شهرداريها و مسووﻻن بيمارستان نيز مانند مسووﻻن استاني
فقط وعده مي دهند و به اين وعده ها عمل نمي شود.

بﻼيي كه كرونا بر سر پرستاران بخش خصوصي آورد

براساس آمارهاي منتشر شده تا امروز بيش از  ٢٢٨٦نفر از كادر
درمان به ويروس كرونا آلوده شده و  ١٢٢نفر از آنان جان خـود
را از دست داده اند .اما تنهـا اضـطراب ناشـي از بيمـاري و كـار
نيست كه پرستاران با آن دست و پنجه نرم مي كنند؛ به تـازگي
نداشتن امنيت شغلي و ترس از دست دادن كار هم به برخـي از
پرستاران تحميل شده اسـت .مـي گوينـد بحـران كرونـا مراكـز
درماني خصوصي را تحت فشار اقتـصادي گذاشـته و حتـي كـار
ممكن است به ورشكست شدن اين مراكز برسد.
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خبرها از انتشار كليپي آغاز شد كه در آن دكتر خليل عليزاده ،رييس بيمارستان آتيه خبر از تعديل )اخـراج(  ٥٠درصـدي
در اين بيمارستان به علت مشكﻼت مالي مي داد .عليزاده در اين ويديو گفت" :چون توانـايي پرداخـت حقـوق كاركنـان را
نداشتيم ،مجبور بوديم يا نيمي از نيروها را تعديل كنيم يا به همه نيروها معادل  ٢٠روز بدون كارانه و اضافه كاري حقـوق
بدهيم ١٠٠ .نفر از نيروهاي بيمارستان به طور داوطلبانه قبول كردند كه به مرخصي بدون حقوق بروند ،چون مي توانند از
منابع ديگري امرار معاش كنند .بنابراين از  ١٢٠٠نفر پرسنل بيمارستان مجبور شديم قرارداد  ٥٠٠نفر ديگر را هـم فـسخ
كنيم".
در همين زمان خبر اخراج  ٣٠نفر از پرسنل كادر درمان بيمارستان پيوند اعضاي ابوعلي سيناي شيراز منتشر شد و گفتـه
مي شد اخراج ،جواب اعتراض اين  ٣٠نفر به كاهش ٥٠درصدي حقوق شان بود .محمد ميرزابيگي ،ريـيس سـازمان نظـام
پرستاري ،نيز از اخراج پرستاران در حدود  ١٠بيمارستان تهران و چند بيمارستان در شهرستانها خبر داده است.
محمود عميدي ،پرستار و عضو "خانه پرستار" مي گويد" :بيمارستانهاي خصوصي ورشكسته نمي شوند چون سود خـالص
دارند .اين مراكز در پايان هر سال با نيروهاي شان تسويه مي كنند و براي سال جديد قرارداد مي بندند و اگر قرار باشد كه
كسي را تعديل كنند از يك ماه قبل به او خبر مي دهند .اين مراكز در پايان اسفند ماه به برخي از پرستاران خـود گفتنـد
سركار نيايند تا به آنها اعﻼم شود و برخي هم تا حتي ٥٠درصد نيروها را كاهش دادند و قرارداد نبستند".
اعتصاب مراقبان سﻼمت درمانگاههاي خصوصي و دولتي سراسر استان فارس

روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت ،جمعي از مراقبان سﻼمت درمانگاههاي خصوصي و دولتـي شـيراز و شـهرهاي ديگـر اسـتان
فارس براي اعتراض به ميزان پايين دستمزد دست به اعتـصاب زدنـد .معترضـان همچنـين بيانيـه اي منتـشر كردنـد كـه

بخشهايي از آن به قرار زير است:
پرسنل بهداشت و ماما كه در طرح مراقب سﻼمت هستند ،عﻼوه بر مراقبت مادران باردار ،سالمندان ،كودكان ،غربالگريهاي
سيستمي زيادي دارند ،طرحهاي غربالگري فشار خون و ديابت و بيماريهاي روان كه هميشه وجـود دارد و ايـن طرحهـاي
موقت مثل غربالگري كوييد  ١٩و قبل تر از اين غربالگري فشار خون كل جمعيت سه هزار نفري و حتي بيشتر بـوده و در
كنار اين كارها تزريقات رايگان است كه به واسطه ما انجام مي شود .در كنار همه اين مشكﻼت حقوق نهصد هـزار تومـاني
كه هفتصد هزار تومان آن براي بيمه صرف مي شود ،يعني تمام اين حجم كار براي دويست و هفتاد هزار تومان در كل.

تجمع اعتراضي پرستاران گيﻼن

بامداد شنبه  ٢٠ارديبهشت تعدادي از پرستاران داوطلب گـيﻼن
در بحران كرونا كه سـه مـاه پـيش بـا وعـده جـذب و اسـتخدام
شركتي به بيمارستانهاي مركـز كرونـا يـاري رسـانده بودنـد ،در
تجمعي مقابل درب ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن به
خودداري از استخدام آنها ،پرداخـت نكـردن حقـوق و همينطـور
پيشنهاد قرارداد كوتاه مدت  ٨٩روزه بدون مزاياي ﻻزم از قبيل بهره وري و امنيت شغلي اعتراض كردند.
اين پرستاران در پاسخ به فراخوان دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن و با توجه به كمبود شديد نيرو در مراكـز سـنترال كرونـا و
بحران وحشتناك گيﻼن ،محل كار قبلي ،درمانگاهها و بطور كلي شغل قبلي خود را رها كرده اند تا به بيماران و سيستم و
بهداشتي ياري رسانند .آنها مي گويند" :ما دو ماه است با وجدان در لباسهايي كه استاندارد نبوده كار مي كنيم و متحمـل
صدمات و لطمات شديد جسمي شده ايم ،نه تنها ما بلكه تمامي نزديكان ما".
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پرستاران معترض هستند كه "چرا به ما وعده شركتي داده شد و تبديل به  ٨٩روزه شد؟ چرا قـرارداد  ٨٩روزه اي كـه در
سالهاي گذشته غير قانوني اعﻼم شده بود ،دوباره در حال اجراست؟ ما سه ماه بدون حقوق كار كرديم آيا اين براي دانشگاه
كافي نيست؟"
دكتر ساﻻري ،رياست دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن و طاهره زاهد صفت ،مديريت پرستاري دانشگاه ،با تاكيـد بـر اينكـه در
حال پيگيري درخواستهاي قانوني و به حق پرستاران مي باشند ،خواستار "هم افزايي هـر چـه بيـشتر و ارايـه راهكارهـاي
عملي و همينطور مساعدت مسوولين عالي وزارت بهداشت" شدند.
در پايان تجمع مقرر شد نامه اي مشتمل بر درخواستهاي پرستاران تحويل رياست دانشگاه گردد تا به اطـﻼع مقـام عـالي
وزارت برسد ،همچنين كميته اي متشكل از نمايندگان پرستاران جهت پيگيري هر چه بيشتر تشكيل شد.
فريبكاري براي جذب نيروي كار ارزان در شرايط بحران

دانشگاه علوم پزشكي گـيﻼن در نيمـه ي اول اسـفند  ٨ ٩بـا توجـه بـه
وضعيت قرمز كرونا در اين استان و كمبود شديد نيـرو در مراكـز تحـت
مديريت ،اقدام به انتشار آگهي جذب نيروي قراردادي با قراردادهـاي ٨٩
روزه كرد كه مورد استقبال قرار نگرفت.
با توجه به نياز فوري مراكز ،بﻼفاصله در تـاريخ  ١٠اسـفند فراخـوان ٨٩
روزه تبديل به فراخوان جذب نيروي شركتي كه همگـي بـا قراردادهـاي
يك ساله جذب شد و تا روز  ٣ ١اسفند به مدت  ٨ ٤ساعت اين فراخوان تمديد گرديد .در اين فراخوان به وضوح ذكر شده
بود كه نيروهاي تمديد طرح نيز مي توانند در اين فراخوان ثبت نام كنند.
طي اين فراخوان شركتي حدود  ٦٠٠نفر ثبت نام و در مراكز با ابـﻼغ و معرفـي مـسووﻻن دانـشگاه و در بخـشهاي كرونـا
بكارگيري مي شوند در حاليكه هيچ قراردادي نداشته و ندارند.
يكي از اين پرستاران كه در يك بيمارستان خصوص گيﻼن مشغول به كار بوده ،مي گويد" :ابتدا فراخوان  ٨٩روزه را ديدم،
عاقﻼنه نبود كارم را رها كنم و بعد از  ٨٩روز بيكار شوم .اما وقتي فراخوانهاي بعدي را ديدم ،براي اطمينان به دفتر شركت
"آوا سﻼمت" رفتم و ايشان هم اين موضوع قرارداد را تاييد كردند ،بنابراين مدارك داديم و بعـد دو روز از طـرف مـديريت
پرستاري دانشگاه با ما تماس گرفتند كه برويد بيمارستان شهرتان و قول دادند كه قراردادها تا اواسط فروردين بـا شـركت
آوا سﻼمت طبق هماهنگيهاي به عمل آمده منعقد خواهد شد .اواسط فروردين هم فرمودند چون قرارداد شركت مزبـور بـا
نيروهايش ارديبهشت تمديد مي شود ،قرارداد شما نيز ارديبهشت منعقد خواهد شد .ما تا حاﻻ بدون هـيچ حـق و حقـوقي
كار كرديم و اﻻن يك قرارداد  ٨٩روزه پيش رويمان گذاشته اند و مي گويند برگرديد سر رديفهاي خودتان؟ آيا مراكز قبلي
مجدد ما را مي پذيرند؟"
دكتر قرباني ،نماينده وزير بهداشت در دانشگاه علوم پزشكي گيﻼن و عضو كميسيون بهداشت درمان مجلس در توجيه اين
بدعهدي و نيرنگ بازي گفت" :متاسفانه مسووﻻن دانشگاه گيﻼن به دﻻيلي از جمله عدم اشراف بـه قـوانين و دسـتپاچگي
وعده هايي به پرستاران دادند كه از اختيارات دانشگاه و حتي وزارت بهداشـت هـم نيـست و نمـي توانـد قـرارداد يكـساله
ببندد".
تجمع پرستاران از استانهاي فارس ،يزد ،لرستان ،همدان ،قزوين و تهران

همزمان با روز جهاني پرستار ،در روز سه شنبه  ٢٣ارديبهشت ،پرستاراني از استانهاي فارس ،يزد ،لرستان ،همدان ،قزوين
و تهران به نمايندگي از پرستاران شركتي )مشمول قانون كار( مقابل وزارت بهداشت و درمان تجمع كردند .به دنبـال ايـن
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تجمع اعتراضي ،در روز چهارشنبه  ٢٤ارديبهشت ٥ ،نماينده پرستاران معترض در جلسهبا سـيدكامل تقـوي نـژاد ،معـاون
توسعه مديريت ،منابع و برنامه ريزي وزارت بهداشت ،مطالبات خود را مطرح كردند .
به گفته يك پرستار معترض؛ در اين نشست تاكيداتي مبني بر حفظ سنوات پرستاران شركتي و كم كردن فاصله پرداختي
پرستاران شركتي با ساير پرستاران مطرح شذ .نمايندگان نيروهاي شركتي كه در بيمارسـتانهاي وابـسته بـه دانـشگاههاي
علوم پزشكي شاغل هستند ،طي نامه اي مطالبات خود را به اين شرح مطرح كردند:
پيگيري تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شركتي /عقد قرارداد نيروهاي شركتي به صورت مستقيم بهجاي عقد قرارداد با
واسطه شركتهاي تامين نيروي انساني /پيگيري معوقات حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي يا نيروهاي شركتي و...

چرا دولت روحاني مراقبتهاي سﻼمت را خصوصي كرد؟

اين روزها كه سايه كرونا بر سر نظام بهداشت و درمان ايران سنگيني مي كند ،بيش از اندازه از "طرح تحول نظام سﻼمت"
مي شنويم؛ طرحي كه دولت يازدهم آن را به عنوان جام طﻼ پشت ويترين افتخارات خود گذاشت.
يكي از فعاﻻن حقوق كاركنان مراقبتهاي سﻼمت )ماما ،بهداشت خانواده ،بهداشـت عمـومي و مبـارزه بـا بيماريهـا و  (...در
مورد اين طرح و واقعيتهايي كه همكارانش با آن دست و پنجه نرم مي كنند ،گفت" :انگيزه دولت از كليد زدن طرح تحول
نظام سﻼمت ،به بازار سپردن خدمات مراقبتهاي سﻼمت بود .در واقع دولت خدمات پايه را كـه برابـر قـانون اساسـي جـزء
تعهدات حاكميتي است ،به بخش خصوصي سپرد .درصد باﻻيي از كاركنان با پيمانكاران سر و كار دارند و نيـروي شـركتي
طرح تحول نظام سﻼمت محسوب مي شوند .پيمانكاران با كاركنان طرح تحول ،يا قرارداد شفاهي دارند يا اينكه قراردادهاي
بدون تاريخ امضا مي كنند .حتي نسخه اي از قرارداد را در اختيار ما قرار نمي دهنـد .در كـل كـشور هـم هـر پيمانكـاري
براساس مدل تعيين شده خود ،متن قرارداد را تنظيم مي كند".
او اضافه كرد" :يكي از بدترين مشكﻼت نيروهاي شركتي و خريد خدمات مراقبتهاي سﻼمت ،نحوهپرداخت دستمزد اسـت.
در حال حاضر مرسوم است كه ٢٠درصد از دستمزد افراد نزد پيمانكاران باقي بماند .در واقع ٨٠درصد از آن پرداخـت مـي
شود اما  ٢٠درصد ديگر به طور اسمي به آن دسته تعلق مي گيرد كه پايش باﻻي  ٩٠داشته باشند .اگر پايش آنها زير اين
ميزان باشد ،بخشي از دستمزدشان را از دست مي دهند ،اگر هم بيشتر از  ٩٠باشد ،بايد تـا دهـم مـاه ٢٠درصـد ديگـر را
پرداخت كنند ،اما پيش آمده كه تا  ٢سال هم اين پول به كاركنان پرداخت نشده است .از طرفي ،هر مراقب سـﻼمت بايـد
 ٢٢٠٠ساعت خدمت براي خود ثبت كند ،اگر اين ميزان را ثبت كند ،كسورات به دستمزد وي تعلق نمي گيرد ،امـا حتـي
اگر آنها اين ميزان ساعت را ثبت هم كنند ،با مانعي ديگر از سوي پيمانكار مواجه مي شوند :زمان پرداخت دستمزد كه مي
رسد ،پيمانكار مي گويد "نه ،قبول نيست بايد  ٢٦٥٠ساعت خدمت ثبت كنيد".
اين فعال صنفي ادامه مي دهد" :از آنجا كه درصد زيادي از همكاران قرارداد شفاهي دارند و يا اينكه در قراردادهاي كتبـي
شان خبري از ثبت ساعت مجازِ خدمت نيست ،هيچ مدركي براي اثبـات توافـق  ٢٢٠٠سـاعت خـدمت ندارنـد ،در نتيجـه
پيمانكاران كسورات زيادي بر دستمزدهاي آنها مي برند .در بسياري از موارد خودمان هم نمـي دانـيم بـراي چـه مـواردي
چندصد هزار تومان از دستمزدهايمان كسر كرده اند .از طرفي بخشي از خـدماتي كـه ارائـه مـي كنـيم ،خـارج از سـامانه
هستند .براي نمونه من و همكارانم دهها بيمار و صدها نفر از اعضاي خانواده هاي آنهـا را غربـالگري مـي كنـيم ،امـا ايـن
خدمت به دليل اينكه خارج از سامانه قرار دارد ،در جايي ثبت نمي شود و در نتيجه در تعداد خدمات هـم محاسـبه نمـي
شود و جدا از  ٢٢٠٠ساعت خدمات قرار مي گيرد .در حالي ريالي از اين بابت دستمزد دريافت نمي كنيم كـه پيمانكـاران
در قرارداد با كارفرما ،پول خدمات خارج از سامانه را دريافت مي كنند اما به كاركنان پرداخت نمي كنند".
او افزود" :تمام اينها به كنار ،بسياري از كاركنان مراقبتهاي سﻼمت از سال  ٩٥نه عيدي دريافت كرده اند و نه سـنوات .در
سال  ٥ ،٩٧ماه تمام حتي يك ريال هم دستمزد دريافت نكرديم".
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روز جهاني پرستار :شكاف بين رشد تعداد پرستار با رشد جمعيت

بـــه مناســـبت روز جهـــاني پرســـتار )  ٢ ١مـــي٣ ٢ /
ارديبهشت( ،سازمان بهداشت جهاني بـا همكـاري شـوراي
بين المللي پرستاري و جنبش جهاني "پرستاري اكنـون"

) (Nursing Nowو با حمايت دولتها و تعداد كثيري از
ساير شركا گزارشي در باره وضعيت جهاني پرستاري تهيـه
كرده است .در اين گزارش از جمله پيرامون جايگاه و آمـار
نيروي پرستاري در سطح جهاني آمده است:
"نيـروي كـار پرسـتاري درحـال افـزايش تعـداد و حيطــه
فعاليت خود است .با وجود اين افزايشها ،گسترش پرستاري عادﻻنه نيست و براي پاسخ به نيازهاي روز افزون حوزه سﻼمت
كافي نمي باشد ،به طوري كه برخي مردم از دريافت خدمات پرستاري محروم هستند.
"تعداد پرستاران در سطح جهاني  ٦ ٢ /٩ميليون نفر است كه  ٣ .١٩ميليون نفر از آنها پرستاران حرفـه اي هـستند .ايـن
آمار نشان دهنده افزايش  ٦ .٤ميليون نفري پرستاران در بازه  ٣ ١ ٢٠ -٨ ١ ٢٠مي باشد و ثابت مي كنـد كـه پرسـتاري
بزرگترين گروه حرفه اي در بخش سﻼمت است كه حدود ٥٩درصد از نيروهاي سﻼمت را در سطح دنيا تشكيل مي دهـد.
از اين  ٦ ٢ /٩ميليون نفر ١٩ /٣ ،ميليون نفر ) ٥٩درصد( پرستاران حرفه اي ٦ ،ميليون نفر ) ٢ ٢درصد( پرسـنل كمكـي
پرستاري و دو ميليون و ششصد هزار نفر )٩درصد( در هيچ يك از اين گروه ها قرار ندارند.
"بيش از ٨٠درصد از جمعيت پرستاري جهان در كشورهايي شاغل است كه حدود نيمي از جمعيـت دنيـا را دارا هـستند.
كمبود جهاني پرستاران كه در سال  ٦ ١ ٢٠حدود  ٦ /٦ميليون نفر تخمين زده شد ،در سال  ٨ ١ ٢٠به حدود نـه و نـيم
ميليون نفر رسيده است .حدس زده مي شود كه حدود سه و نيم ميليون نفر كمبود پرستار ) ٨٩درصد از كمبـود جهـاني(
در كشورهاي با درآمد پايين و متوسط وجود دارد .در اين كشورها رشد تعداد پرستار متناسب با رشد جمعيت كشور نيست
و باعث ارتقاي خيلي كم در نسبت پرستار به جمعيت آنها مي شود .بيشترين كمبود پرستار در كشورهاي آفريقايي ،جنوب
شرق آسيا و كشورهاي مديترانه شرقي و برخي كشورهاي آمريكاي ﻻتين است.
"براي رفع كمبود پرستار در سال  ٣٠ ٢٠در همه كشورها ،نياز است كه تعداد فارغ التحصيﻼن پرستاري به همراه افزايش
و ظرفيت استخدام و نگهداري فارغ التحصيﻼن به طور متوسط ٨درصد در سال افزايش پيدا كند.
"با توجه به اينكه دنيا در سال  ٣٠ ٢٠نيازمند  ٦ ٣ميليون پرستار حرفه اي خواهد بود ،بدون اين مقـدار افـزايش ،حـدود
شش و نيم ميليون پرستار به خصوص در كشورهاي آفريقايي ،جنوب شرقي آسيا و منطقه مديترانه كمبود وجـود خواهـد
داشت .همزمان تعدادي از كشورها در آمريكا ،اروپا و مناطق اقيانوسيه با كمبود پرستار مواجه خواهند بود".
شوراي بين المللي پرستاران خواستار شد :جمع آوري و انتشار اطﻼعـات صـحيح بيمـاري و مـرگ كاركنـان
بهداشتي بر اثر كرونا

شوراي بين المللي پرستاران در آغاز هفتاد و سومين مجمع جهاني بهداشت ،با انتشار بيانيه اي از كشورهاي عضو سـازمان
بهداشت جهاني خواست تا بي درنگ جهت جمع آوري و به اشتراك گذاري داده هاي مربوط به ابتﻼ و مرگ و مير ناشي از
كوويد  ١٩در ميان كاركنان بهداشتي اقدام كنند.
در اين بيانيه ،گردآوري نشدن منظم اين اطﻼعات توسط دولتها "تهديدي جدي براي سﻼمت عمومي جامعـه و حفـظ بـا
ارزش ترين منابع نظامهاي سﻼمت يعني كاركنان از جمله پرستاران" توصيف شده اسـت .شـوراي بـين المللـي پرسـتاران
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اعﻼم داشته كه گردآوري اين داده هـا و
ارسال آن به سـازمان بهداشـت جهـاني،
زندگي پرستاران و عموم مردم را نجـات
مي دهد و دنيا براي مقابله بـا مـوج دوم
بالقوه ويروس آماده مي شود.
شوراي بـين المللـي پرسـتاران در حـال
جمع آوري داده ها در مورد اين آمـار از
طريق انجمنهاي عـضو خـود اسـت و از
ميزان ابتﻼي باﻻي ٢٠درصـد پرسـتاران
در برخي كشورها و مرگ حـداقل ٦٠ ٣
پرستار نگران است.
با اين حال ،اين شورا معتقد است كه وضعيت ممكن است به مراتب از اين آمار نگران كننده تر باشد ،زيرا برآوردهـا نـشان
مي دهد احتماﻻ صدها هزار نفر از كاركنان بهداشتي به اين ويروس آلوده شده اند و هزاران مرگ پرسـتاران ممكـن اسـت
گزارش نشده باشند.
اعتراض پرستاران قرارداد  ٨٩روزه گيﻼني مقابل وزارت بهداشت
و درمان

گروهي از پرستاران  ٨٩روزه گيﻼن به نمايندگي از همكـاران خـود بـه
تهران رفتند و صبح چهارشنبه  ٣١ارديبهشت مقابـل وزارت بهداشـت و
درمان تجمع كردند .آنها خواستار پرداخت حقوق معوقه و تبديل قرارداد
خود شدند.
وزارت بهداشت و درمان در پي شيوع كرونا ،پرستاراني را در نقاط مختلف ايران با قراردادهاي  ٨٩روزه به كار گرفـت و در
صدد است پس از پايان قرارداد آنها را بيكار كند .پرستاران  ٨٩روزه گيﻼني كه به همين روش جذب شده اند در حالي قرار
است بيكار شوند كه هنوز حقوق خود را نيز دريافت نكرده اند .آنها پـس
از چند بار تجمع در گـيﻼن بـراي رسـاندن صـداي خـود بـه مـسووﻻن،
نمايندگاني را به تهران فرستادند.
پرستاران خواستار پرداخت دستمزد معوقه و تبديل قـرارداد بـه قـرارداد
دائم هستند .در ساير شـهرها نيـز پرسـتاران بـه قراردادهـاي  ٨٩روزه و
تعويق مزدها و شدت كار اعتراض دارند.
پرستاران گيﻼني مي گويند قرارداد  ٨٩روزه "غير قانوني" است و آنها به
عنوان "پرستار شركتي داوطلب" به كار گرفته شده اند و اكنون مي خواهند آنها را به امضاي قرارداد كـاري  ٨٩روزه وادار
كنند .كيانوش جهانپور ،سخنگوي وزارت بهداشت ،در واكنش به شكايت آنها مي گويد اين قراردادها "كامﻼ قانوني" است و
هيچ الزامي براي تمديد آن وجود ندارد ،زيرا آنها پرستاراني بودند كه شاغل نبودند و "در قالب قراردادهاي  ٨٩روزه به كار
گرفته شدند".
)منابع :ايسنا ،نظام پرستاري ،ايلنا ،دويچه وله ،خبرآنﻼين ،راديو زمانه ،ايرنا ،كانال "ياداشتهاي من در باره پرستاري"(
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سودابه

م  .وحيدي

سﻼم
من سودابه هستم .صبحها مي آيم اين جا مي نشينم و با وزنه كار مي كنم .بعد از ظـهرها هم برادرم مي آيد و تا شب كار
مي كند .مدرسـه ما بـعدازظـهريست و مدرسـه برادرم صبحي است.
ما ناهارمان را هم همين جـا مي خوريم .چون ظـهرهـا مادرم نيست كه چيـزي براي مان درست كند؛ بـه همـين خـاطر،
يك چيزي مي گيريم و همين جا مي خوريم .امـروز دو تاكلوچـه گرفتـه ام كـه
يكيش را برادرم مي خورد و ديكيش را هم من .اين وزنه مال ما نيـست و آن را
كرايه كرده ايم .صاحبش اول كـرايه نمي داد و پول زيـادي بـراي »گـرو « مـي
خواست .آنقدر رفتيم و آمديم تا باﻻخره قبول كرد يـك النگـوي مـادرم را گـرو
بگيرد و وزنه را بدهد؛ ولي قرار شد ماهيانه نصفي از در آمدمان را بابت كرايه اش
بپردازيم.
بابام در بازار كولبري مي كند .ولي چـند وقت است مـهره هاي كمرش صـدمه
ديده و ديگر نمي تواند بار ببرد .حاﻻ مي خواهد پـولي جـور كنـد و يـك گـاري
دست دوم بخرد و با آن كار كند؛ اما فعﻼ كه پول كافي ندارد.
او مي گويد» :آينه و شمعدان مان را مي فروشيم و كمي هم قرض مي كنيم تـا
من بتوانم يك گاري دست دوم بخرم.«.
تاخريدن گاري ،او سيـگار فروشي مي كند و لباسهاي دست دوم مي فروشد .بابام آسم دارد و قلبش خوب كار نمي كند و
نفس نفس مي زند.
مادرم صبحهاي زود مي رود درخانه هاي مردم درباﻻي شهر كار مي كند و غروبها برمي گردد .وقتي مي آيد كارهاي خانه
را انجام مي دهد و آخرهاي شب مي خوابد .او چشمهايش آب مرواريد آورده و دكتر گفته بايد همين روزها عمل كنـد و
گرنه كور مي شود .ما پول عمل نداريم و نمي دانيم چكار بايد بكنيم.
آدرسهاي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در شبكه جهاني اينترنت
وبسايت ايران نبرد
/http://www.iran-nabard.com
وبسايت جنگ خبر
/http://www.jonge-khabar.com
وبسايت راديو پيشگام
/http://www.radiopishgam.com
کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
کانال تلگرام راديو پيشگام
@radiopishgam
فيس بوک نبرد خلق
/https://www.facebook.com/nabardekhalghe
فيس بوک راديو پيشگام
/https://www.facebook.com/groups/276084229082919
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خواهی خنديد  ...خواهی سرود
ناظم حكمت ران
برگردان :اميد آدينه
تقديم به جانْ فدا ،رفيق فؤاد مصطفي سلطاني
ديرْهنگام:
آن دقايقِ عبوس
كه خورشيد و گندم و آب،
سوگ وارِ آدمي خواهند بود
از پيلههايِ خون و
واژه پوشِ تاريكي
يك انقﻼب ...يك ميهنِ مشترك خواهد روئيد!
و سراسرْ درختان و ديوارها و فصول
و نيز ستارهها و زندانها
و حتا هر معبرِ مبهم و هر پژواك هذيانْ گرفته
ميعادگاه خواهند شد
ــ ميعاد بوسه و فرياد و چراغ ــ
 ...اما تو:
نبضِ خاطره اَندود هزارانْ هزار چهره و تصوير
بر ضيافت تُرد صدا يا سكوت
خواهي خنديد  ...خواهي سرود
و ناگهانْ من :كوليِ كوچ گسترِ ناتمام
با رقص وارهيِ خيابانها و اسيران
با دريچه و نان و آفتاب
به اوجِ بيشمارانْ رؤيا و ترانه،
خواهم رسيد
آري!
اين گونه است
كه همچون پيوند جاده و سفر
يكديگر را،
مﻼقات خواهيم كرد
و گويي  ...به گماناَم:
همين اَندوه ساده و صميميِ باران و خاك
تنها عدالت،
و نخستين حقيقت جهان باشد
زيرا كه:

آواز خوانِ زخمها و
هياهويِ رنجهايِ ماست
و بيترديد!
اين خفته حديث تلخْ آميز
اين روز آذينِ پر تﻼطم
و اين لوحِ شقايقْ نشان
به نجوايِ آن كوچهيِ بيات ماندهيِ شب رنگ،
بدل خواهند شد و
درجانْ مايهيِ پرندهاي سرشار از يقين و پرواز و خيال
خواهند شكفت

ميﻼد زندگي
ستاره هاي مصلوب
خاموش مي شوند
فصلها
در عبور پرندگان
تن مي شويند
تا چشمان كودك باد
با طلوع خورشيد
گشوده شود
اين آواي دلنشين توست
در پيچ و خم دشتها
درامتداد جاده ها
آن جا كه ساقه هاي گندم
در خاكستر باران
خوشه مي دهند
و زندگي
به دور از غوغاي الفباها
آغاز مي شود
مشهد ـ ارديبهشت ٩٩

س .پگاه
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كوچ فصلها

پرنده اي باش و
م  .صبح

آسمان نزديك است
و سالها
در پشت افق سرگردانند
قله ها
خوابگاه منند
و صحرا
باپاهاي مه آلود مي راند
من پر از پروازم
فواره ها
از فتح مي گذرند
شانه هايت را
از صخره و سنگ
صيقل ده !
تا رودها
از آن عبور كنند
قناريهاي چشم من
در شب بيشه ها
آتش افروخته اند
بر فصلها خرده مگير!
هزار زمستان
با خاطرات ما گرم مي شوند
و بادها
در نعره سپيده دم
فرو مي ريزند
اين طنين قلب توست
در ترانه من
كاين گونه مي تپد
در كوچه هاي شهر
بشكف !
اي منظومه بلند سپيده دمان
اي فصل بزرگ رهايي
من سفير آفتابم
با چشماني از شعر وغزل
در قطره هاي روشن صبحگاهان

به شعر من بنشين!

تا واژه ها
شادي را
تجربه كنند

و كوچه باغها
در برهنگي شب
جامه روشنايي بپوشند

نازلی نمرده است
نازلي نمرده است
"نازلي سخن بگو"
تو زنده مانده اي
در قلب هر چريك
در عشق ما به خلق
در نعره هاي درد
زير شكنجه ها
هر جا كه هر اسير
دربند و زخمي است
نامت نوشته است
وارتان سخن نگفت
شعر مقاومت
در انفرادي است
نازلي سخن بگو
از چوبه هاي دار
از كودكان كار
از اشك مادران
از آرزوي نان
نازلي بگو بگو
در گوش جويبار
با نغمه بهار
اين تيره شب دگر
محكوم رفتن است
گلهاي بيشمار
مست شكفتن است
نازلي سخن بگو

مرجان

اسد گوشي را برنمي دارد

مينا واچ
برگردان :بابك

در نزديكترين حلقه قدرت به بشار اسد از مدتي پيش يك اختﻼف علني درگرفته اسـت .تحليـل گـران تـﻼش مـي كننـد
دريابند در پس پرده اين كشمكش چه چيزي در جريان است.
وزير امور خارجه سابق اردن" ،مروان معـشر" ،در اواخـر سـال  ٢٠١٨در مقالـه اي در نـشريه "مـسائل خـارجي" معـضل
خاورميانه را تشريح كرد و به تازگي نيز در يك سمينار آنﻼين پيرامون بحران كرونا دوباره آن را توضيح داد :چرخ دولتهاي
خاورميانه پيشين ديگر نمـي چرخـد ،زيـرا بنيـادي كـه بـر آن
ساخته شده بودند ديگر وجود ندارد.
خاورميانه از كشورهاي رانتير )رانت خوار( تشكيل شده است كه
يا از طريق درآمد مستقيم نفت يا يارانه كشورهاي نفتي حيـات
مي يافتند .در اين چارچوب ،حكومت نخبگان سابق يـك بـده و
بستان بود؛ آنها اندازه اي از امنيت را ارائه مي دادند و مردم خود
را تغذيــه مــي كردنــد و در عــوض مــردم بايــد از هــر شــكلي از
مشاركت سياسي چشم پوشي مي كردند.
دايره عمل محدودتر مي شود

از جمله وقايع بهار عربي نشان داد كه اين سيستم به پايان راه خود رسيده است .فراتر از همه ي خواسته هـاي سياسـي و
همه ي معما پردازيها در باره پديده "اسﻼم" ،سقوط دائمي قيمت نفت به تنهايي زير پـاي سيـستم قـديمي خاورميانـه را
خالي كرده است" .آري احمق ،اين اقتصاد است ".اكنون بحران جهاني "كرونا" كه سـاختارهاي ويرانـه دولتـي و رهبـران
بزرگ منطقه توانايي مقابله موثر با آن را ندارند نيز به اين شرايط اضافه شده است.
حال دولتهاي خاورميانه مي بايست الگوي كسب و كار خود را به طور بنيادي تغيير دهنـد .تغييراتـي جـدي در مناسـبات
اجتماعي و اقتصادي به انتظار نشسته كه از نظر اقتصادي اجتناب ناپذير است .در نمونه عربستان سعودي اين فرآيند را مي
توان به خوبي مشاهده كرد .با اين حال ،براي يك تحول موفق ،مردم بايد در روند تصميم گيـري مـشاركت داده شـوند تـا
براي اين تغييرات آماده باشند ،چرا كه دگرگونيهاي مزبور با محـدوديتهاي دردنـاكي همـراه خواهـد بـود .جـايگزين ايـن
رويكرد ،در نهايت سقوط به هرج و مرج است كه كرونا در اين نقطه به عنوان يك كاتاليزاتور و شتاب دهنـده ديگـر عمـل
خواهد كرد.
طبقه ممتاز شايد تصور كند با ناپديد شدن ناگهاني تظاهركنندگان از خيابانها اين ويروس فرصتي به آنها داده تا بتوانند بـا
روشهاي اقتدارگرايانه موقعيت خود را ترميم كنند .اما اين فقط يك انحراف ديد است .وزير امور خارجه سابق اردن در باره
اين موضوع نيز بسيار صريح است :تنفسي بين بحرانها در كار نيست و دايره عمل دولتها به گونه چشمگير محدود و محدود
تر مي شود.
طايفه مافيا در حال فروپاشي

روايت اين سناريو را مي توان يا از دهان مروان معشر شنيد يا به سادگي اخبار روزانه در باره معركه طايفـه مافيـايي بـشار
اسد در سوريه را مرور كرد كه نمايي وحشتناك و واضح از فاجعه دائمي در خاورميانه ارائه مـي دهـد .آنچـه كـه در حـال
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حاضر به عنوان نزاع خانوادگي در طايفه اسد با مشاركت روسيه در جريان است ،به طور مشخص سناريوي فروپاشـي اي را
به تصوير كشيده كه مروان معشر به طور كلي توصيف كرده و يك سريال "نتفليكس" هم بهتر از آن نمي توانست صـحنه
پردازي شود.
براستي در آخرين قسمت اين سريال در قصر رياست جمهوري و ويﻼهاي ديگر چه اتفاقي افتاده؟ حال روسيه هم به طـور
رسمي دريافته كه بقاي اسد در دمشق واقعا يك ابر پيروزي بوده است.
بدون آمادگي اتحاديه اروپا براي تغذيه مالي حكومت اسد  -همان "بازسازي" معروف  -حاكميت او بدون هيچ چشم انـداز
بلند مدت و حتي فقط ميان مدت است و مداخله گاه موفقيت آميز روسيه در سوريه ،در معرض تهديد به بـدل شـدن بـه
يك مداخله بي سرانجام و مستمر در يك بحران دائمي مي گردد .به طور خﻼصه :سوريه ي اسد يك بشكه بدون ته است و
ناگهان در مطبوعات روسيه  -و به ويژه از رسانه هايي كه به كرملين بسيار نزديك هستند – مي شود خواند كـه حكومـت
اسد بدون آينده و خود او رفرم گريز است .اين تحول به تنهايي توجه پذير است.
در همين زمان ،درگيري در نزديكترين حلقه قدرت به صحنه عمومي سرايت مي كند؛ امري كه درگذشته تصور ناپذير بود.
"رامي مخلوف" ) ،(Rami Makhloufپسر دايي اسد و مدير اصلي شرك خـانوادگي "سـوريه" دو پيـام ويـديويي را از
طريق فيس بوك به رييس جمهور ارسال كرد.
او در اين پيامها از مطالبـات
مالي وضع شـده بـر خـود و
شبكه شـركتهايش شـكايت
كرد و شكوه برد كه مديران
وي دستگير شده و به طـور
غيرانساني با آنها رفتار شـده
و همزمان روشن مـي كنـد
كه او خود شخـصا دسـتگاه
امنيتــي ســوريه را بــه طــور
مستمر تـامين مـالي كـرده
است .مهمتر از همه )و ايـن
اصلي ترين گفته او خطـاب
بــه پــسر دايــي اش بــود( او
بدون مقاومت جايگاه قدرت
خود را خالي نمي كند.
حلقه داخلي

ايــن ســخنان بــه واقــع از
دروني ترين حلقه حاكميـت
اسد بيرون مي آمـد؛ امـري
كه بيانگر اين واقعيت اسـت
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كه چرا گوينده آن هنوز به طور شخصي تحت پيگرد قرار نگرفته است .گفته مي شود رامي مخلوف در يكي از امﻼك بزرگ
خود كه به خوبي از سوي افرادش محافظت مي شود ،بسر مي برد و اسد نيز براي ساكت كردن پسر دايـي خـود كـه بـا او
بزرگ شده ،بايد در عمل به طرف نيروهاي خود شليك كند.
اين ماجرا كمي به فيلمهاي مافيايي شباهت دارد ،اينكه موضوع از چه قرار است زياد روشن نيست و تفسيرهاي گونـاگوني
وجود دارد :آيا مساله به اين برمي گردد كه روسيه باﻻخره براي يكبار هم كه شده مي خواهد پـول نقـد ببينـد؟ جزييـات
مربوط به درگيري داخلي طايفه اسد -مخلوف بر سر ادعاي مالي پوتين ،سال گذشته به بيرون درز كرد .همچنين ﻻزم بـه
ذكر است كه رامي مخلوف در عمل مالك بخش پر سود ارتباطات سوريه است و بزرگترين بخش اقتصاد را كنترل مي كند.
سه ميليارد دﻻري كه گفته مي شود روسيه طلب كرده است را او به راحتي مي تواند پرداخت كند.
اما آيا دليل انتشار ويديو كليپ دوم واقعا دستگيري همگي چهره هاي كليدي در شبكه شركتهاي مخلوف بود؟ آيا موضوع
به انتقال  ٧٠ميليون دﻻر به آفريقا در روزهاي قبل از درگيري مربوط مي شد؟
مخلوفها در واقع يك مشكل بزرگ دارند :برخﻼف ساير سهامداران شركت سهامي سوريه ،آنها پول خود را فقط در سـوريه
سرمايه گذاري كرده اند .اين به نوبه خود به آنها يك امتياز مهم در جامعه علـوي مـي بخـشد كـه اعـضاي آن هميـشه از
امپراتوري مخلوف بهره مند مي شوند.
وقتي رامي مخلوف در ويديو كليپهاي خود درباره "فقراي" سوريه كه پول او به كمك آنهـا مـي آيـد صـحبت مـي كنـد،
منظورش ميليونها سوري نيست كه زير خط فقر زندگي گياهي دارند و با كمكهاي اضطراري سازمان ملل گذران مي كنند؛
منظور او به طور مشخص طبقه فرودست علوي است؛ كساني كه ارتش و دستگاههاي امنيتي آنها را به خدمت مي گيرند و
در جنگ داخلي در واقع بيشترين خون را به پاي اسد ريخته اند.
پول مساله اصلي نيست

بـه نظــر مــي رســد در پــس ايــن
تحول ،يك درگيـري بـين طايفـه
مخلوف و برادر كوچك اسد ،ماهر،
در جريان باشد كه روابط نزديكي
با ايران دارد .پايگـاه قـدرت مـاهر
اسد لشكر چهـارم ،نيـروي نخبـه
رژيم ،است كه اما در رقابت فساد
اغلب با لشكر  ٥ارتش كه در عمل
به روسيه تعلق دارد ،درگير شـده
است.
براساس اين نظريـه ،در درگيـري
كنوني پول فقط نقش فرعي بازي مي كند ،چرا كه همه اعضاي اين طايفه به اندازه كافي بـراي زنـدگي در تجمـﻼت پـول
انباشت كرده اند .موضوع به قدرت و نفوذ برمي گردد .بنا بر گزارشها ،ايرانيها مي خواسـتند بـين سـالهاي  ٢٠١٥و ٢٠١٤
وارد بازار تلفن همراه شوند و مخلوف مانع شد ،چون سـوريه "يـك كـشور عـادي" نيـست ،در اينجـا يـك طايفـه خيمـه
برافراشته ،كشور را به تصرف خود در آورده و دهها سال است كه آن را غارت مي كند .و پدرخوانده اي مانند رامي مخلوف
با امپراتوري اقتصادي خود ،شبه نظاميان و دستگاههاي امنيتي را تامين مي كند ،در همان حال كه فرزندانش تصاوير خود
از مجموعه اتومبيلهاي اسپرت شان را در شبكه هاي اجتماعي به تماشا مي گذارند .سوريه "مال" اسد و خانواده اش است.
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در اشاره به جزييات ،اين نكته كامﻼ بي اهميت نيست كه حداقل برخي از اعضاي طايفه مخلوف شهروند روسيه هـستند و
مايلند درست مانند خانواده "طﻼس" ،تحت حمايت تزار پوتين زندگي كنند .طﻼس پير براي دهه ها وزير دفاع سوريه بود
و به همين دليل هميشه بسيار نزديك به شورويها .خانواده طﻼس پس از آغاز جنگ از سوريه مهـاجرت كردنـد ،از جملـه
"مناف طﻼس" ،دوست كودكي اسد و ژنرال ارتش ،كه اميدوار بود با جدايي از اسد ،در صورت تغيير وي از درون و توسـط
خود دستگاه قدرت ،با حمايت روسيه در ليست جانشينان بشار اسد قرار گيرد.
برادر مناف" ،فيراس" ،مغز روشنفكري خانواده ،به تازگي مصاحبه يك ساعته اي با تلويزيون دولتي روسيه" ،روسيه امروز"
انجام داد كه در آن جزييات حساسي را از امپراتوري تجاري اسد نقل كرد .اين البته يك سقلمه به اسد پـس از اولـين دور
انتقادات مطبوعاتي روسيه به او بود .پيام اين است كه يك خانواده مافيايي جديـد در آب نمـك خوابانـده شـده كـه همـه
زواياي كسب و كار را مي شناسد.
در مقابل اسد اجازه نداد تحقير شود و به شدت واكنش نشان داد .او يكي از بازيگران سياسي درجه سوم خود ،يك نماينده
پيشين پارلمان ،را جلو انداخت كه به طور علني درباره حمله احتمالي به ارتـش روسـيه ،از بمـب كنـار جـاده اي تـا تـك
تيراندازها فرضيه بافي كند .اينجا همه بازيگران به طور دائم مشغول بازي هستند .همانگونه كه گفته شد ،اين يك سـريال
مافيايي با باﻻترين كيفيت است.
و حال؟

اسد مي خواهد به هر قيمتي مانع از درگيري علني خانواده و محفل علوي شود ،زيرا اين هسته اصلي حاكميت وي است و
اين بار مساله به چهره هاي حاشيه اي مانند باجناقش "آصف شوكت" برنمي گردد كه در سال  ٢٠١٢بـه عنـوان يكـي از
مردان قدرتمند رژيم در يك حمله انتحاري مشكوك به همراه بخشي ديگر از اعضاي حلقه رهبري به قتل رسيد.
در خانواده اسد شخص فقط زماني واقعا مي تواند با خيال راحت زندگي كند كه خويشاوند خوني باشـد .بـه همـين دليـل
خواهر اسد و همسر آصف شوكت" ،بشري" ،پس از مرگ شوهرش توانست به عنوان يك بيـوه بـي پـروا در خلـيج فـارس
دوران نقاهتش را بگذارند .به همين دليل است كه عموي رييس جمهور فعلي" ،رفعت اسد" ،پس از كودتـاي ناكـام عليـه
برادرش حافظ در دهه هشتاد ميﻼدي توانست به تبعيد برود.
نزد اسدها مناسبات هميشه خشن بوده است ،اما بشار با پسر دايي خود يك مشكل واقعي دارد ،زيـرا برخـورد بـا او نبايـد
ريسك انشعاب در جامعه علوي را به همراه داشته باشد .علويان پايه قدرت او هستند .دو كليپ رامي مخلـوف هـم اكنـون
توسط صاحب نظران همچون متني مرموز و مملو از اشارات خوانده مي شود :اين كليپها دقيقا كجا ضبط شده است؟ او چه
حركت دستي انجام مي دهد؟ چه اشارات پنهاني براي رييس جمهور مي تواند داشته باشد؟
در اين ميان خود اسد هنگامي كه پسر دايي اش با او تماس مي گيرد ،ديگر تلفن او را جواب نمي دهد .همين وضـعيت را
"مناف طﻼس" هم قبل از فرار داشت .وقتي بشار جواب تلفن را نمي دهد ،اوضاع ديگر خوب نيـست .رامـي مخلـوف هـم
اكنون ويديوي سومي را منتشر كرده است و حاﻻ مي خواهد پيش خدا دعا كند.
افزايش ريزش در اقتصاد و فرسايش قدرت

اين واقعيت كه درگيري بين مخلوف و اسد در حال حاضر اينگونه بر صحنه عمومي جريان مي يابد ،بي گمان گواه افزايش
ريزش اقتصادي در سوريه ،اما همچنين از دست دادن مداوم و فزاينده كنترل اسد است كه بايد بخش بزرگي از حاكميـت
سوريه را به متحدان خود واگذار مي كرد تا آنها بتوانند او را زنده نگه دارند.
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ديكتاتور در اين ميدان فضاي مانور اندكي دارد ،به طور دقيق بين دو پايه اي كه حكومت وي را تضمين مي كننـد ،يعنـي
ايران و روسيه .او مي تواند از منافع متفاوت و تضادهاي آنها بهره ببرد و اين بازي را او بازي مي كند و به اين معنـا نـوعي
"حق حاكميت" دارد.
در اين نقش ،او به طور مداوم بازي دلخواه روسيه يعني راه حل اصﻼحات سياسي را روي صحنه مـي بـرد كـه در آن مـي
توان يك قانون اساسي جديد و بسيار زيبا براي سوريه نوشت و به رياست اسد يك مهر زيبا از طرف سازمان ملل زد.
خطر براي ديكتاتور آشكارا در اينجاست؛ حكومت شخص وي به خوبي ممكن است زير سووال برود ،چون منافع روسيه بـه
شخص وي وابسته نيست .ابراز نارضايتي اخير و آشكار روسيه ناشي از درجا زدن كامل پروسه تدوين قانون اساسي سـوريه
است كه در پاييز گذشته با بوق و كرنا از سوي سازمان ملل سازماندهي شد .اين پروژه ي پوتين و نتيجـه "رونـد آسـتانه"
بود كه او مبتكرش بود .در عمل اما پس از مراسم افتتاح در ژنو ،هيچ اتفاقي نيفتاد.
كاهش چشمگير قدرت اسد و درگيري پشت پرده گواه بي چشم انداز بودن يك كشور به شدت ويران در خاورميانه قـديم
است؛ جايي كه نخبگان فرسوده در جنگ بقا بسر مي برند در همان حال كه پيرامون شان خرابه ها فرو مـي ريـزد ،مـردم
گرسنگي مي كشند و خون شان ريخته مي شود .جنگ براي حفظ حكومت خانواده اسد بيش از نيمي از مردم سوريه را به
آوارگان در داخل و خارج از كشور تبديل كرده است .اگر اين شرايط بدون چشم انداز نيست ،پس چه شرايطي؟
در آينده نزديك در اين فاجعه در عمل تغييري صورت نخواهد گرفت .و فراخوانهايي مبني بر اينكـه بايـد اكنـون واقعيـت
سوريه را پذيرفت و از اسد براي باقي ماندن بر سر قدرت امتياز گرفـت ،بـه سـادگي كنـار زده نمـي شـود .صـف درازي از
كارشناسان و سياستمداران غربي كه بيشتر آنها توسط كرملين حمايت مي شوند ،به طور دائمي و با كمال ميل اين موضع
را كه فقط خواست قلبي روسيه را بازتاب مي دهد ،تكرار مي كنند.
همكاري اجباري

با اين حال ،وقايع اخير به وضوح نشان داد كه براي رژيم اسد وراي اخوت نظامي بين روسيه و ايران ،هيچ گونه چشم انداز
بقايي وجود ندارد .اخوت آنها اما يك شراكت داوطلبانه نيست ،بلكه يك همكاري اجباري است .هر دو بازيگر هيچ راه واقـع
گرايانه اي براي خروج از شر سوريه ندارند .آنها بدون باختن همه چيز نمي توانند عقب نشيني كنند.
اين واقعيت همچنين جاي زيادي براي انتظار واقع بينانه از اين كه ساير بـازيگران بتواننـد در ايـن درگيـري ميـانجيگري
كنند ،باقي نمي گذارد .از اين رو اسرائيل از نظر تاكتيكي و عيني از يك پيروزي به يك پيروزي ديگر دست مي يابـد .تـل
آويو مي تواند ايران و متحدانش ،حزب اﷲ را در سوريه هر كجا و هر زمان كه مي خواهد بمباران كنـد ،امـا شـرايط كلـي
همچنان يكسان پابرجا مي ماند .ايران نمي تواند از سوريه عقب نشيني كند ،براي اين كار امپراتوري ايران بايد به طور كلي
فرو بپاشد و براي آن بايد مناسبات قدرت در خود تهران در اساس تغيير كند.
از زاويه استراتژيك ،بازيگران دولتي در خاورميانه زنـداني شـرايط واقعـي ،محاسـبه قـدرت خـود و چـارچوب اقتـصادي و
اجتماعي هستند .آنها كار ديگري جز چسبيدن به مواضع حفظ ناپذير نمي توانند بكنند ،در حالي كه به طـور فزاينـده اي
آشكار مي شود كه بن بست آنها به هيچ وجه قابل حل نيست .روزي باﻻخره تحولي به طور ناگهاني صورت خواهد گرفـت،
اسد در وان حمام ليز مي خورد يا حزب اﷲ يك موشك اضافه به سوي اسراييل پرتاب مي كند و ويرانه سـوريه بـا غرشـي
مهيب در هم فرو مي ريزد و درام در خاورميانه ادامه پيدا مي كند.

پيشگام در آدرس زير گوش كنيد
www.radiopishgam.com
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برخی از بيانيه های »کميته برگزاری تظاهرات انقﻼب اکتبر« )ارديبهشت (٩٩
منبع :توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين )انقﻼب اكتبر(
حمله نيروهاي دولتي به تحصن كنندگان در ميدان تحرير

شماره  ،٢٣٤سه شنبه  ٢ارديبهشت  ٢١ -١٣٩٩آوريل ٢٠٢٠
بسم اﷲ الرحمن الرحيم  -دريك حمله مسلحانه با گلوله هـاي جنگـي و تفنگهـاي
شكاري ،گروههاي لباس شخصي وابسته به ارگانهاي حاكم كه شبه نظاميـان وفـادار
به رژيم ايران را همراهي مي كردند ،با مشاركت نيروهـاي ضـد شـورش وابـسته بـه
دولت منطقه سبز با دستورات مستقيم از دفتر فاسد و بدخواه عادل عبدالمهدي ،متحصنان صلحجو را در ميدان خﻼنـي و
ميدان تحرير مورد هدف قرار دادند .اين حمله در كادر سلسله تﻼشهاي شكست خورده اي است كه هدف از آن ترسـاندن
جوانان بپا خاسته و پراكنده كردن تحصنهاي مسالمت آميز با زور و غلبه برآنها است .اين حمﻼت منجر به شـهادت يـك
تن و دهها مجروح گرديد كه حال  ١٠نفر از آنها بسيار وخيم است.
ﻻزم به توضيح است كه تعداد شهدا بيشتر خواهد شد چرا كه حمﻼت بيرحمانه به انقﻼبيون در ميدان تحرير ادامه دارد و
مدير بهداشت رصافه نيز از ارسال آمبوﻻنس و معالجه مجروحان خودداري كرده است.
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر با شـديدترين عبـارات ايـن حمـﻼت آشـكار كـه بيـانگر غـيض و كـين و روحيـه
جنايتكارانه آنها ]حاكمان[ عليه جوانان آزاده است را محكوم مي كند .اين جوانان با التـزام بـه دسـتورالعملهاي كادرهـاي
پزشكي وابسته به كميته در شرايط شيوع ويروس كرونا بـراي حفـظ سـﻼمتي شـان ،در چادرهـاي شـان مـستقر بودنـد.
درهمين حال كميته سازمانده ،اظهارات حقيرانه »قاسم عطا« چهره وقيح ديرينه ،كه به دروغ متحصنان را متهم مي كنـد
كه آنها شروع به تعرض به نيروهايش كردند را محكوم مي كند .اين نيروها در دفاع از اربابانش و اجراي دستورات آنها ناكام
شده و شكست خوردند.
ما خطاب به دم و دنبالچه هاي رژيم شرور ايران كه در منطقه سبز بسر مي برند مي گوئيم :عـذابي سـخت بـراين اعمـال
رذيﻼنه شما باد .اين حمﻼت درعزم و اراده جوانان انقﻼب پر بركت اكتبر خللي ايجاد نمي كند .آنها با خدا و مردم بزرگ
عراق پيمان بسته اند كه آرام نخواهند گرفت و به خانه هاي شان برنخواهند گشت مگر زماني كه اين رژيم سهميه اي فرقه
گراي فاسد را با تمامي نهادهاي پوسيده اش از ريشه هاي متعفن آن بركَنند .اين رژيم ،غرق در فساد و چپاول و سرقت و
قتل و آدم ربايي و ايجاد رعب و وحشت و شكنجه روحي و جسمي نا پديدشدگان اجباري از تظاهركنندگان صلحجو است.
كساني كه بيش از شش ماه است كه از خانه هاي شان خارج شده و درخيابانها هستند تا اهداف شرافتمندانه مـردم عـراق
محقق گردد و اين كشور را از چنگال فراكسيونهاي سياسي تبهكار و سران آنها كه به دشمن يك عراق يعني رژيـم شـرور
ايران وفادارند ،باز ستانند.
تظاهرات ميليوني براي رهايي ،در راه است

شماره  ،٢٣٦پنجشنبه  ٤ارديبهشت  ٢٣ -١٣٩٩آوريل ٢٠٢٠
مردم غيور عراق؛ متحصنان صلحجو با التزام به دستورالعملهاي كادرهـاي پزشـكي كميتـه سـازمانده ،بـا تعـداد انـدك در
چادرهاي شان در ميدان تحرير و ميدانهاي تحصن مسالمت آميز در اسـتانهاي بپـا خاسـته بـاقي مانـده انـد تـا سـﻼمتي
شهروندان در شرايط گسترش اپيدمي كرونا حفظ شود .از سويي در مقابل ادامه چشم پوشي دولت منطقـه سـبز و احـزاب
فاسد آن از خواسته هاي عادﻻنه مردم عراق در تشكيل دولت انتقالي مستقل و انحﻼل پارلمـان و تمـامي نهادهـاي فاسـد

٥٣

حاكم براي اجراي انتخابات آزاد و سالم مطابق يك قانون انتخابي منصفانه ،راهي جز برگزاري تظاهرات ميليوني بـه مثابـه
ضرورتي حتمي باقي نمانده است.
از اينرو كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر اعﻼم مي كند كه صبر و بردباري متحصنان بي انتها نيست و زمـان آن فـرا
رسيده كه تدارك گسترده و زودرس براي شروع تظاهرات ميليوني انبوه صورت گيرد .به طبع اين تظاهرات نه يك پايـان
بلكه آغازي خواهد بود براي ريشه كني رژيم سهميه اي فرقه گراي منحوس و بيـرون كـشيدن عـراق از چنگـال بانـدهاي
داخلي كه بيرحمانه ترين جنايتهاي عصر و وحشيانه ترين اعمال قتل وتروريسم و آدم ربايي و رعـب و وحـشت و چپـاول
ثروتها و به يغما بردن خيرات عراق را مرتكب مي شوند و تمامي اين خيرات را به رژيم شرور ايـران كـه در حقـد و كـين
آشكار و انتقام از مردم عراق است ،تحويل مي دهند.
كسي را براي دولت فاسد كاظمي كانديدا نكرده و نخواهيم كرد

شماره  ،٢٣٥جمعه  ٥ارديبهشت  ٢٤ -١٣٩٩آوريل ٢٠٢٠
از ابتداي اكتبر  ٢٠١٩تا كنون كه متحصنان صلحجو براي تظـاهرات انبـوه بـه خيابانهـا آمـده انـد ،در بـين اهـداف آنهـا
كانديداتوري و يا شركت در هيچ نهاد وزارتي كه كانديدا آن فراكسيونهاي سياسي فاسد در ارتباط با رژيم ايـران و غيـره را
نمايندگي مي كند ،نبوده است و چنانچه افرادي به خروج از اهداف و اصول انقﻼب پربركت اكتبر و پيوستن به بانـدي كـه
خواهان پستهاي وزارتي يا اينكه جزئي از رژيم سهميه اي فرقه گراي فاسد باشد ،تصميم گرفته باشند ،اين امر به خودشان
برمي گردد و در زمره انقﻼبيون محسوب نخواهند شد.
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر قويا تاكيد مي كند كه متحصنان صلحجو چه در كادر و چارچوب كـاظمي يـا غيـر
كاظمي هيچكس را كانديدا نكرده و هرگز با معرفي هيچكس براي كانديداتوري ولو اين كه كسي به دروغ و نيرنگ مـدعي
نمايندگي ميدانهاي تحصن باشد موافقت نكرده و نخواهند كرد.
زمان مناسب براي برگزاري تظاهرات ميليوني با عنوان رهايي

شماره  ،٢٣٨چهارشنبه  ١٧ارديبهشت  ١٣٩٩ـ  ٦مي ٢٠٢٠
در شرايطي كه كميته سازمانده به آماده سازي تظاهرات انقﻼب اكتبر مي پردازد و تﻼشـهاي هماهنـگ كننـدگان مجاهـد
براي حل و فصل الزامات راهپيمايي ميليوني در تمامي استانهاي انقﻼبي درجريان است تا مردم عـراق بـا يـك راهپيمـايي
سرنوشت ساز ،دﻻيل وضعيت نا مناسب ميهنمان و برگشت آن به عقب را ريشه كـن كننـد ،كميتـه سـازمانده نـسبت بـه
لغزشگاهها و اعﻼم زمانبنديهاي غير واقعي و بررسي نشده ،به دليل پيامدهاي منفي كه در رابطـه بـا ارتقـاي كـار جمعـي
انقﻼبيون دارد ،هشدار مي دهد .اين كميته بر ضرورت اتكا به زمانبندي تاكيد مي كند كه از طرفي پيامدهاي اپيدمي كرونا
در نظر گرفته شود و از طرف ديگر همزمان با التزامات حكومتي و رسمي نباشد و چه بسا بعد از ماه مبارك رمضان ،يكي از
مناسب ترين زمانها براي راهپيمايي جامع عراقيان جهت تغيير صورت وضعيت عراق باشد .كميته سازمانده تظاهرات ،ضمن
در نظر گرفتن اين موضوع ،نگراني خود را از اعﻼم زمانبنديهاي فردي و بررسي نشده ،پوشيده نمي دارد و چه بسا خود اين
افراد نيز متوجه عواقب اين موضوع نشوند زيرا اين امر منجر به عواقب منفـي در ميـدانهاي انقـﻼب بـه لحـاظ اكتيويتـه و
استمرار مي شود و از اين زاويه نگران كننده است .كميته سازمانده با تمامي فعاﻻن متحصن در تمامي ميدانهاي انقـﻼب
مشورت مي كند ،چرا كه تصميم سرنوشت ساز بايد از جمع بجوشد و منشا جمعي داشته باشد ،نه اينكه باعجله كـاري و
قبل از اينكه اقدامات و الزامات لجستيكي براي برگزاري تظاهرات ميليوني رهايي تكميل گردد ،زمانبندي به آنهـا تحميـل
شود.

٥٤

كاظمي ،يك فريبكاري و وقت كُش سيستماتيك است

شماره  ،٢٤٢يكشنبه  ٢١ارديبهشت  ١٣٩٩ـ  ١٠مي ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر از اعﻼم كاظمي در تاريخ  ٢٠ارديبهشت  ٩٩مبني بر تشكيل كميته عـالي حقيقـت
ياب در مورد آنچه كه از ابتداي اكتبر در عراق روي داده و  ...ابراز شگفتي مي كند .به نظر مي رسـد رئـيس سـابق ارگـان
اطﻼعات كه باﻻترين ارگان امنيتي درعراق قلمداد مي شود در مورد طرفهايي كه مرتكب اين جنايات شـنيع عليـه تظـاهر
كنندگان صلحجو شدهاند خود را به ناداني زده است .جنايتهايي كه به شهادت بـيش از  ٧٠٠نفـر ،بـيش از  ٣٠هـزار نفـر
مجروح و صدها تن معلول برجاي گذاشت .كما اينكه صدها جـوان و نوجـوان ربـوده شـدند و كماكـان در زنـدانهاي شـبه
نظاميان هستند.
اگر كاظمي اين طرفها را نمي شناسد ،انقﻼبيون به خوبي آنها را مي شناسند .دستورات اسـتفاده از گلولـه هـاي جنگـي و
گازهاي سمي از دفتر عادل عبد المهدي فاسد و فراري و طرفهايي صادر شده كه مرتكب قتل و آدم ربايي و ارعاب تظاهر
كنندگان صلحجو شدند كه شامل شبه نظاميان مورد حمايت رژيم ايران يعني عصائب اهل الحق ،سرايا الخراساني ،كتائـب
حزب اﷲ ،كتائب اﻻمام علي ،سرايا السﻼم )نيروهاي كﻼه آبي( ،حركت النجبا ،سيد الشهدا ،سرايا عاشـورا ،فـالح الفيـاض و
آزاد سعيد فرمانده گردان حفاظت عادل عبدالمهدي و نيروهاي امنيتي وابسته به حكومت منطقه سـبز و بـه طـور خـاص
نيروهاي ضد شورش مي شوند كه عناصري از اين شبه نظاميان درآنها هستند.
تﻼشها براي فريب مردم عراق با تصميماتي پوچ و بي ارزش امريست كه بايد متوقف شـود .مـردم عـراق هوشـيارتر از آن
هستند كه فريب اين بازيهايي را بخورند كه هدفش وقت كشي و امروز و فردا كردن و بدسـت آوردن زمـان بـراي از بـين
بردن انقﻼب بزرگ مردمي است .لذا ،اين موضوع نيازي به كميته حقيقت ياب كه مانند كميته هاي قبلي چه بسا ماههـا و
سالها طول بكشد و در نهايت نيز گزارش آن در كُنج طاقچه هاي دفاتر شبه نظاميان بي رحم حاكم گذاشته شـود ،نـدارد.
اگر تو ]كاظمي[ در آنچه ادعا مي كني ،صادق وجدي هستي ،بايد كه فوراً حسابرسي از قاتﻼن كـه از ايـن شـبه نظاميـان
هستند را شروع كني .ضمن اينكه ما مي دانيم تمامي حقايقي كه مي خواهي در جستجوي آنها باشي در دفتركارت موجود
است .آيا قادر هستي كه چنين كاري بكني؟!
تشكر و قدرداني

شماره  ،٢٤٤چهارشنبه  ٢٤ارديبهشت  ١٣٩٩ـ  ١٣مي ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظـاهرات انقـﻼب اكتبـر مراتـب تـشكر و
قدرداني خـود را از هنرمنـد اصـيل عراقـي؛ ايـاد راضـي و
نوي ـسنده مــصطفي ركــابي و كــارگردان ســامر حكمــت و
دوستان هنرمند آنها و كادرهاي »مجموعه شـهيد انقـﻼب
اكتبر« از سريال »خنجر وطن« ابراز مي دارد .آنها در ايـن
سريال با ابتكار ملي و هنري شان ،جايگاه شـهيد را كـه از
درون عراقيان حكايت مي كنند ،با نشان دادن احـساسات
پاكشان از اشكهاي داغ ديدگان  ،با عـزت و سـربلندي بـه
دلداري و تسليت آنها مي پردازند و دستان قهرمانان ميدانهاي انقﻼب در سراسر عراق آزاد انقﻼبي را مي فشرند .آنهـا روي
صحت دستاوردهاي شان و اهداف شان و ضرورت استمرار آن تا تحقق پيروزي نهايي و رهايي عراق از ايـن رونـد سياسـي
فرقه گراي شكست خورده و سران فاسد آنها  ،تاكيد مي كنند.
افق درخشان عراق از آن آنان باد ...زنده باد عراق آزاد مستقل.

٥٥

به تمامي انقﻼبيون در ميدانهاي تحصن

دوشنبه  ٢٩ارديبهشت  ١٣٩٩ـ  ١٨مي ٢٠٢٠
كميته برگزاري تظاهرات انقﻼب اكتبر از تمامي انقﻼبيون در ميدانهاي عزت و شرف شامل كميته ها ،هماهنگ كننـدگان
و تشكيﻼت حمايت كننده از خواسته هاي عادﻻنه مردم عراق مي خواهد كه در يـك كـار مـشترك و هماهنـگ ،اقـدامات
ضروري و طرحهاي مسالمت آميز پراتيك ،براي بسيج و شركت تمامي تودههاي مردم پايدار عـراق در تظـاهرات صـورت
گيرد تا تظاهرات ميليوني »رهايي« ،خيز بزرگ جهت نجات مردم عراق از باندهاي منطقه سبز و شبه نظاميان وابسته بـه
احزاب جنايتكار به پيروزي برسد و رژيم سهميه اي فرقه گرا با تمامي نهادهاي مقننه و مجريه و رياسـت هـاي سـه گانـه
ريشه كن گردند .اكنون زماني است كه بايد به اين وضعيت ناهنجار و دردناك با تﻼشها و همكاري افراد خير مـردم عـراق
پايان داده شود و صدمين سالگرد پر بركت »ثوره العشرين« ]انقﻼب سال  ١٩٢٠كه هدفش استقﻼل از استعمار بريتانيـا و
تاسيس يك دولت عرب بود[ را گرامي بداريم .انقﻼبي كه نياكان ما براي آزاد سازي كشور از استعمار و از بين بردن كانون
فساد در عراق ،اين كشور داراي تمدن و برخوردار از تاريخي كهن ،بدان همت گماردند.
شكوه و جاودانگي از آن شهداي انقﻼب اكتبر .بهبودي عاجـل بـراي مجروحـان مـان و آزادي ناپديـد شـدگان اجبـاري از
زندانهاي شبه نظاميان.

***
بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به مناسبت
اول ماه مه ،روز جهاني كارگران و مزدبگيران

اول ماه مه ،روز همبستگي جهاني كارگران ،روز نمايش سـيماي زنـدگي فرودسـتان و روز
پيكار متحد استثمار شدگان عليه نظـام جهـاني سـرمايه داري را بـه تمـامي كـارورزان در
سراسر جهان شادباش مي گوييم و براي تﻼش و رزم نيروهاي كار ،آنها كه در توليد ،توزيع
و خدمات ،نيروي كار يدي و فكري خـود را در مقابـل دريافـت مـزد مـي فروشـند ،عليـه
ستمگران و غارت كنندگان منابع و هستي انسانها و نظم ناعادﻻنه شان و عليه مـستبدان و
مرتجعان تبهكار ،پيروزيهاي درخشان آرزو ميكنيم.
ماهيت ضد انساني سامانه اقتصادي جهان و سرمايه داري آزمند كه مشخصه آن گرايش به
سود بيشتر و انباشت كﻼن است و در اين جهت در تهـاجمي دائمـي بـه سـطح زنـدگي و
معيشت اكثريت قاطع مردم است ،با فاجعه همه گيري ويروس كرونا به شكل عريان ،بـدون رنـگ و لعـاب و بـي پـرده در
مقابل چشم همگان قرار گرفت.
ويروس كرونا چهره زمخت بربريت نظم جهاني نوليبرال را كه با تعرض به طبيعت و امكانـات همگـاني از قبيـل آمـوزش و
بهداشت ترسيم شده ،چنان عريان كرد كه بسياري از مدافعان سرسخت آن نيز از ضرورت تغييـر در پـساكرونا حـرف مـي
زنند .براي نظم جديد سرمايه داري چه نَنگي باﻻتر از اين كه در كنار فقر ،گرسنگي و بي خانماني ،مردم هفتـه هـا بـدون
ساده ترين امكانات اوليه حفاظتي مثل ماسك ،مواد ضد عفوني كننده ،دستكش و  ...در معرض ويروس وحـشي و مهـاجم
قرار داده شدند.
هنگامي كه سرمايه داري به جاي تامين بهداشت عمومي ،بازسازي و گسترش مراكز درماني ،استخدام كادر درماني كافي و
رسيدگي به زندگي و معيشت آنان ،ايجـاد مراكـز مجهـز بـراي سـالخوردگان و  ...هزينـه هـاي سرسـام آوري بـه جنـگ،
نظاميگري ،انباشت سﻼحهاي مخرب ،تروريسم و بنيادگرايي اختصاص مـي دهـد و بـا خـصوصي سـازي مراكـز آموزشـي،
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بهداشتي و منابع طبيعي سودهاي سرشار به جيب مي زند ،پر واضح است كه مردم را در مقابل فجايعي همچـون ويـروس
كرونا بي دفاع مي كند .اگر تنها نيمي از بودجه هاي نظامي و امنيتي در كل جهان به آمـوزش و بهداشـت اختـصاص مـي
يافت ،ما امروز شاهد اين ميزان از تلفات انساني نبوديم .امروز در كشورهايي كه كمتر به منابع عمومي تجاوز كرده و كمتر
دست به اخراج انبوه پرستاران و كادر درماني زده اند به طور نسبي شاهد موقعيت بهتري در مقابله با ويروس كرونا هستيم.
بديهي است كه با نصايح خيرخواهانه ،اين نظم تبهكار حاضر به دست برداشتن از غارت و انباشـت سـرمايه نخواهـد شـد و
تنها مبارزه متحد و مداوم نيروهاي كار مي تواند قدرتهاي حاكم را به عقب نشيني وادار كند .در اين رابطه ما بارها گفته و
از تكرار آن خسته نمي شويم كه» :جبهه كار و زحمت كه سازندگان اصلي جهاني انساني و عاري از تمامي اشكال استبداد،
ستم ،جهل ،تبعيض و استثمارند ،در مبارزه مستمر و در ستيز آشتي ناپذير با نظام مبتني بر استثمار ،در حـالي كـه بـراي
تحقق خواسته هاي به حق خود تﻼش مي كنند ،سرانجام براي تحقق زندگي انساني راهي جز مبارزه براي سوسياليسم در
مقابل خود نخواهند داشت .اين راه گرچه سخت و طوﻻني است ،اما پيكارهاي بي امان كارورزان چشم انداز آن را مشخص
و راه را كوتاه مي كند) «.بيانيه سچخفا به مناسبت اول ماه مه ،شنبه  ٨ارديبهشت (١٣٩٧
هموطنان!

كارگران ،معلمان ،دانشجويان ،پرستاران ،كشاورزان ،بازنشستگان ،بيكـاران ،غـارت شـدگان ،دستفروشـان،
كولبران ،زنان و جوانان!

سال گذشته سال درد و رنج تهيدستان و سال جنبش توفنده و قدرتمند آنان بود .سال  ١٣٩٨با سيل آغاز و در نيمـه دوم
آن با قيام سترگ رنگين كمان بي شماران ادامه يافت و سرانجام با همه گيري ويروس كرونا پايان يافت .در سـال گذشـته
زندگي اكثريت قاطع شهروندان ايران و به ويژه نيروهاي جبهه كار بيش از پيش به تباهي كشيده شد .تعطيـل زنجيـره اي
واحدهاي توليدي ،اخراجهاي دسته جمعي ،نپرداختن دستمزدهاي ناچيز كارورزان براي ماههاي طوﻻني ،خصولتي سازيها،
بحران كمبود آب براي كشاورزان و  ...سفره كارورزان را تهي تر كرد.
در سال گذشته دست درازي به سطح زندگي و معيشت تهيدستان و فرودستان ابعاد بي سابقه اي يافت .فقر ،بي خانماني،
فقدان بهداشت ،گرسنگي ،بيكاري و بي آيندگي ،زندگي ميليونها كارورز و خانواده هايـشان را بـه فﻼكـت كـشيد .فـشار و
تبعيض جنسيتي بر كارگران زن و اعمال محروميت بر فرزندان آنان و كودكان كار به طور تـصاعدي افـزايش پيـدا كـرد و
حداقل حقوق كارگران براي سال جاري و در مقياس متوسط كل كشور ،كمتر از يك چهارم ميزان خط فقر تعيين شد.
فساد و رانت خواري ،گسترش اقتصاد دﻻلي و سوداگري ،سقوط توليد و كاهش رشد اقتـصادي ،تـشديد روزافـزون بحـران
محيط زيست و بحران آب و افزايش سرسام آور نقدينگي ،برخي از مشخصات برجسته سال پيش بود .نقدينگي بـه عنـوان
يكي از مهم ترين شاخصهاي اقتصاد كﻼن كه بي واسطه بر افزايش نرخ تورم تاثير مي گذارد ،چندين سال اسـت كـه مـرز
توليد ناخالص داخلي را درنورديده و از حدود  ٦٠هزار ميليارد تومان در سال  ،١٣٨٤به حدود  ٢٢٦٠هزار ميليـارد تومـان
در پايان سال  ١٣٩٨رسيد .سرمايه انباشت شده و سود ساﻻنه چندين امپراطوري بزرگ اقتصادي كه عموماً وابسته به نهاد
وﻻيت فقيه و شركتهاي پيرامون آن هستند ،ساﻻنه ميلياردها دﻻر ارزيابي مي شود .قرارگاه بازسازي خاتم اﻻنبيـاء و بنيـاد
تعاون سپاه پاسداران به طور مستقيم و يا از طريق صدها شركت اقماري در مهمترين پروژه هاي كشور مشاركت داشـته و
سودهاي نجومي نصيب خود مي كنند.
سياستهاي موسوم به »تعديل اقتصادي« كه در حقيقت »مقررات زدايي و خصولتي سازي« است ،در جهت نـابودي توليـد
داخلي و قتل عام محيط زيست اجرايي شد و شركتهاي پيمانكاري و به خصوص سپاه منفور پاسداران بيشترين سـود را از
آن به جيب زدند .در اجراي اين سياست ويرانگر همه باندهاي درون قدرت و ثروت بر محور ولي فقيه به طور يكسان عمل
كرده اند.
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كمدي نامگذاريهاي ساﻻنه خامنه اي گرچه هيچ گره اي از مشكﻼت توده هاي مردم را باز نكرده ،اما سبب انباشت هرچـه
بيشتر سرمايه و ثروت در نهادها و كارتلهاي تحت كنترل ولي فقيه شده است .خامنه اي كه سـال  ١٣٩٨را سـال »رونـق
توليد« ناميد ،با پررويي امسال را سال »جهش توليد« اعﻼم كرده است .واقعيت ايـن اسـت كـه ايـن »جهـش« در عرصـه
سركوب ،صدور تروريسم و بنيادگرايي ،حمايت بي دريغ از ديكتاتوري بشار اسد ،دخالت آشوبگرانه در عراق ،لبنان ،يمن و...
با مسئوليت و هدايت ولي فقيه به وسيله سپاه تروريستي پاسداران به طور جدي اجرايي شده و هزينه آن بر شانه نيروهاي
كار سنگيني كرده است .ما بارها گفته ايم كه؛ ماحصل اقتصاد مقاومتي و نامگذاريهاي ولي فقيه ،بـراي فرادسـتان زنـدگي
اشرافي ،چپاول ،غارت ،استثمار بي محابا و براي فرودستان زندگي در مدار فقر و سيه روزي است.
يك سال شورش ،خيزش و جنبش رنگين كمان بيشماران

در سال گذشته جنبش اعتراضي نيروهاي كار به شكل بي سابقه در دهها شورش ،قيـام و جنـبش خـود را نـشان داد كـه
برجسته ترين آن قيام قدرتمند هفته آخر آبان بود .عﻼوه بر اين ،در  ١٦آذر ،روز دانـشجو ،و در پـي بـرمﻼ شـدن شـليك
عمدي سپاه پاسداران به هواپيماي اوكرايني و جانباختن  ١٧٦تن از سرنشينان آن ،ما شاهد كنش اعتراضـي گـسترده اي
بوديم .همچنين در طول سال گذشته كارگران ،مزدبگيران ،كشاورزان ،معلمان ،پرستاران ،دانشجويان ،دستفروشان و غارت
شدگان و  ...براي رهايي از فقر و بيكاري ،بي خانماني و گرسنگي ،استبداد و عقب ماندگي به اشكال گوناگون مبارزه كردند.
قيام پرتوان رنگين كمان بيشماران در هفته آخر آبان  ١٣٩٨مهمترين و بي سابقه ترين صحنه تجلي خشم و نفرت مـردم
طي چهل و يك سال را شكل داد .جرقه اين خيزش پرتوان و شكوهمند كه از روز جمعه  ٢٤آبان تا روز پنجشنبه  ٣٠آبان
جريان داشت ،اعتراض به افزايش  ٣برابري قيمت بنزين بود و روي موج آن توده هاي محروم و فرودسـت در كنـار اقـشار
ديگر اجتماعي تماميت نظام جمهوري اسﻼمي را مورد تهاجم قرار دادند.
حسين نجات ،معاون سپاه پاسداران ،مردم معترض را »بيسواد و آلوده« خواند و گفت» :در مدل جديد براندازي ،تكيـه بـر
افراد فرو دست جامعه و كساني است كه محصول حاشيه نشيني و بيسوادي هستند و در فضاي مجازي آلوده شدهاند«.
آخوند عليرضا ادياني ،رئيس عقيدتي سياسي نيروي انتظامي ،گفت» :تنها در يك روز در  ١٦٥شـهر در  ٢٥اسـتان كـشور
ناآرامي به وجود آمد «.و »فتنه اخير موجب ايجاد برخي ناامنيها در  ٩٠٠نقطه كشور شد «.وي تاكيد كرد كه »حوادث اين
چند روز از نظر وسعت و شدت به مراتب راديكال تر ،خشن تر و تا حدي متفاوت تر از فتنه هـاي سـالهاي گذشـته بـود«.
)سايت رويداد  ،٢٤اول آذر (١٣٩٨
بر اساس خبرهاي منتشر شده در رسانه هاي جمعي و شبكه هاي اجتماعي شورش شبانه روزي هفته آخر آبان در بيش از
 ١٧٥شهر و با تكرار در بسياري از شهرها در بيش از هزار نقطه جريان داشته كه در آن دستكم  ١٥٠٠تن از زنان و مردان
با شليك مستقيم گلوله جنگي توسط مزدوران مسلح رژيم به شهادت رسيدند.
در اين خيزش پرتوان مردم فرياد مي زدند» :مرگ بر ديكتاتور«» ،مرگ بر خامنه اي«» ،روحاني حيا كن مملكتو رها كن«،
»سيدعلي ببخشين ،ديگه بايد بلند شين«» ،نه غزه ،نه لبنان ،جـانم فـداي ايـران«» ،بيـزيم دوشـمن بـوردادي ،ياﻻنـدي
آمريكادي/دشمن ما همينجاست دروغ ميگن آمريكاست«» ،پول نفت گم شده ،خرج بسيجي شده«» ،توپ تانك فشفـشه،
آخوند بايد گم بشه«» ،ما مردميم نه اوباش ،بنزين بايد ارزون شه«» ،برده داري كافيه ،ملت ما عاصيه« و ...
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در جمعبندي اين قيام همگاني اعﻼم كرد:
» -١بحران و شرايط انقﻼبي وارد مرحله جديدي شده و رژيم حاكم بر ايران با همه دسته بنديها و بانـدهاي درونـي آن در
مركز مشكﻼت و دشواريهاي مردم ايران قرار دارد و منبع تضاد منحطي است كه كرامت ،ارزشها و غرور آنها را لگدمال مي
كند .جامعه يك بار ديگر و اين بار با توان بيشتر براي تغيير بنيادي اين شرايط به پا خواسته است.
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 -٢قيامهاي چند روز گذشته و صدها حركت اعتراضي طي يك سال گذشته نشان داد كه بر خﻼف ديدگاه برخي از گروهها
و شخصيتهاي سياسي ،تحريم و فشار خارجي نه مردم را گوشه نشين و منفعل مـي كنـد و نـه آنـان را در كنـار اسـتبداد
مذهبي حاكم قرار مي دهد.
 -٣قيام با وجود سركوب بيرحمانه و ارتكاب جنايت جنگي عليه شهروندان غيرمسلح ،با قدرت به پيش مي رود .رژيـم بـه
تله افتاده است ،گريبان او را نبايد رها كرد و بايد درهم كوبيدش .در ميدان اين مبارزه ،نفس هر كـس كـه بلنـدتر اسـت،
پيروزي از آن اوست و ايستادگي جانانه مردم دلير ايران در برابر ماشين سركوب ،در حال از نفـس انـداختن رژيـم فرتـوت
وﻻيت فقيه است  ...پس به پيش ،به پيش!« )بيانيه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،چهارشنبه  ٢٩آبان (١٣٩٨
دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ترازنامه برخي حركتهاي اعتراضي كـارگران و مزدبگيـران در سـال  ١٣٩٨را
منتشر كرده است (١) .بر اساس اين ترازنامه ،در سال گذشته  ٣٢٢٠حركت اعتراضي صورت گرفتـه كـه  ١٥٠٠مـورد آن
مربوط به قيام آبان و خيزش دي است.
ويروس كرونا و جنايت عليه مردم

روز پنجشنبه  ١٠بهمن  ٣٠) ١٣٩٨ژانويه  ،(٢٠٢٠سازمان جهاني بهداشت در پي كشته شدن  ١٧٠نفر در چين و با توجه
با افزايش شمار مرگ و مير ناشي از ويروس كرونا ،در مورد همه گيري آن در سراسر جهان هشدار داد .كارگزاران نظـام بـا
اينكه از اين مساله اطﻼع داشتند و گزارش قبلي دولت چين به سازمان جهاني بهداشت كه يك ماه قبل ارسال شده بود را
ديده بودند ،دست به پنهان كاري زدند و شركت هواپيمايي ماهان ،متعلق به سپاه پاسداران ،دهها پرواز رفت و برگشت بـه
چين را سامان داد .ورود تعدادي طلبه چيني به قم موجب واگيري گسترده در اين شهر شد و حكومت به جـاي قرنطينـه
قم ،تا روز پنجشنبه  ٣٠بهمن به پنهان كاري ادامه داد .پس از آن معلوم شد طلبه هاي »جامعه المصطفي العالميه« كه از
چين آلوده به ويروس بوده اند ،به شهر قم وارد شده و آن را به ديگران منتقل كرده اند.
هدف نظام و در راس آن خامنه اي از پنهانكاري ،رونق دادن به نمايش فرمايشي  ٢٢بهمن و گرم كردن تنور شعبده بـازي
انتخابات بود .با وجود اعتراف رژيم به وجود ويروس كرونا در قم ،بازهم از قرنطينه كردن قم خوداري كرد و در عمـل ايـن
ويروس مهلك به سراسر ايران گسترش يافت.
عليرضا رحيمي ،عضو هيأت رئيسه مجلس ارتجاع پيرامون پنهانكاري رژيم گفت» :چرا شيوع كرونـا در قـم تحـت الـشعاع
انتخابات مجلس پنهان شد؟ چرا شهر قم براي پيشگيري از شيوع كرونا در كشور قرنطينه نشد؟«) .ايسنا ،شنبه  ١٧اسفند
(١٣٩٨
بهرام پارسايي ،مجلس نشين از شيراز روز جمعه  ١٥فروردين به خبرگزاري ايلنا گفت» :در همان روزهـا بـه وزارت كـشور
پيشنهاد شد انتخابات را كﻼً به عقب بيندازد و اصرار شد اگر اين كار را انجام نمي دهند حـداقل انتخابـات قـم بـه تعويـق
بيفتد كه هيچ كدام از اين كارها صورت نگرفت .بعدهم بحث قرنطينه قم و شهرهاي شمالي و تهران مطرح شد كـه انجـام
نشد .كه اگر مي شد قطعاً ما مي توانستيم شيوع بيماري را پيش از اينها مهار كنيم«.
كارگزاران رژيم پس از اعتراف اجباري به وجود ويروس ،دسـت بـه دروغگـويي بـي حـد و مـرز زدنـد .حكومـت در مـورد
جانباختگان اين ويروس به شمول بيش از صد تن از كادر درماني ) (٢و در مورد تعداد مبتﻼيان به ويـروس ،دروغ گفتـه و
مي گويند.
تاوان اين منفعت جويي ضد مردمي را به ويژه كارورزان و تهيدست ترين بخشهاي جامعه بايد بپردازند .رژيم بـراي فـرار از
تامين معاش كارگران و فرودستان در دوران قرنطينه و برآوردن نيازمنديهاي شان آنها را به دامن ويـروس كرونـا انداختـه
است .براي ميليونها نفر كه بدون بيمه بيكاري و قرارداد رسمي در مشاغل خدماتي ،كسب و كارهاي روزانه و مـشاغل غيـر
رسمي گذران زندگي مي كنند ،چاره اي جز به جان خريدن خطر ابتﻼي خود و خانواده باقي نمـي مانـد .پيـشنهاد رژيـم

٥٩

وﻻيت فقيه به آنها ،انتخاب بين مرگ از گرسنگي يا مرگ از ويروس كرونا است .در سوي ديگـر ،كـارگران صـنايع بـزرگ،
معادن و مراكز زيرساختي بدون آنكه وسايل حفاظتي در اختيارشان قرار گيـرد ،مجبـور بـه كـار مـي شـوند و در صـورت
سرپيچي ،تيغ اخراج بر گلوي شان گذاشته مي شود .در همين حال ،كارفرمايان با سوءاستفاده از فرصـت كرونـا فـشار بـر
كارگران به منظور كاهش مخارج توليد و كسب سود بيشتر را افزايش داده اند .در سايه تـدبيرهاي ويـژه آنهـا بـراي عـصر
كرونا ،كارگران كارخانه ها و كارگاههاي كوچك ،كارورزان بخش خدمات ،روزمزدها ،قرارداديها و كارگران فصلي به گـرداب
بيكاري ،اخراج ،قطع حقوق و سرانجام گرسنگي سوق داده مي شوند.
قول و بيانيه هاي دولت براي كمك به كارگران و زحمتكشان در محدوده وعده باقي مانده و مسئوﻻن براي آرام نگه داشتن
و دست بسر كردن شان هر روز دروغ تازه اي به آنان تحويل داده و مژده در راه بودن بسته بزرگتري از كمك نقدي ،سـبد
كاﻻ ،بيمه بيكاري ،پرداخت وام ،تعويق اقساط و قبوض و  ...مي دهند .تنها اقدام تاثير گـذار نظـام در زنـدگي مزدبگيـران،
تعيين بي شرمانه حداقل حقوق زير خط فقر ،افزايش بهاي حمل و نقل ،طفره رفـتن از پرداخـت حقـوق بيكـاري و تـاراج
دارييهاي تامين اجتماعي در بورس بوده است.
نظام از اعطاي كمك بﻼعوض به يارانه بگيرها و دستگيري از تنگدسـت تـرين اقـشار جامعـه خـودداري كـرده و فقـط در
چارچوب وام و به شرط پس گرفتن پول حاضر به كمك نقدي است .كارگزاران وقيح خامنه اي حتي در پرداخت اين مبلغ
ناچيز هم براي سركيسه كردن يارانه بگيرها خيز برداشته و بهره آن را هم طلب كردند كه زير فشار اعتراضها ناچار به پس
گرفتن آن گرديده و مجبور به قناعت به اخاذي مبلغ كمتري تحت عنوان كارمزد شدند.
حكومت با شيادي موضوع تحريمها را دستاويز خودداري از كمك به مردم قرار داده است .واقعيت اين است كـه اگـر فقـط
سود خالص سال گذشته كارتلهاي تحت كنترل ولي فقيه و بودجه امسال نهادهاي مذهبي به موضوع مهار كرونا اختصاص
يابد ،مي توان به راحتي به نيروهاي كار براي انجام قرنطينه مساعدت نمود.
روز يكشنبه  ٢٤فروردين  ،١٣٩٩مسيح مهاجري مدير مسئول روزنامه جمهوري اسﻼمي در اين روزنامه نوشت» :براي حل
قطعي مشكﻼت بايد قدرتهاي مالي بزرگي به صحنه بيايند كه از تمـكن بسيار باﻻئي برخوردارند و امـوال آنهـا متعلـق بـه
مردم است .اين قدرتها عبارتند از ستاد اجرائي فرمان امام ،بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي .امكانات و منـابع مـالي
گسترده اي كه در اختيار اين مراكز وجود دارند اگر به عرصه كمك به اقشار آسيب ديده از كرونا آورده شوند ،مشكﻼت اين
اقشار در كوتاهترين زمان و به صورت كامل برطرف خواهد شد .آنها اگر پولهائي را كه در اختيار دارنـد بـراي نجـات مـردم
مستضعف خرج نكنند ،فلسفه وجودي شان را چگونه ميخواهند توجيه كنند؟«.
پنهانكاري ،دروغگويي و هزينه نكردن جدي براي مقابله با ويروس كرونا ،نشان مي دهد كه حكومـت و در راس آن خامنـه
اي به جنايت عليه مردم ايران و بشريت دست زده اند .اين شيوه هاي رذيﻼنه قبل از اين هم در جنايتي كه سپاه پاسداران
با شليك عمدي به هواپيماي اوكرايني مرتكب شد ،صورت گرفته است.
پيكار در راه تحقق خواسته هاي فوري

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آستانه روز تاريخي اول ماه مه ،يكبار ديگر همبـستگي خـود را بـا نبـرد كـارگران،
مزدبگيران ،تهيدستان شهري ،معلمان ،پرستاران ،كشاورزان ،دانشجويان ،جوانان جويـاي كـار ،كاميونـداران ،دستفروشـان،
كسبه و اصناف ،مدافعان حفاظت از محيط زيست و غارت شدگان كه عليه شـرايط فاجعـه بـار و سـقوط سـطح زنـدگي و
معيشت خود بپا خاسته اند ،اعﻼم مي كند .ما از تمامي اتحاديه ها ،سـنديكاها و سـازمانهاي جهـاني كـارگري و نيروهـاي
سياسي مترقي جهان مي خواهيم كه به مبارزه برحق نيروهاي كار در ايران براي كسب حقوق اوليه شان ياري رسانند.
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سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ،سركوبي و دستگيري اعضاي سنديكاها ،تشكلهاي مستقل كارورزان و جوانـان شـركت
كننده در خيزشهاي شهري و صدور احكام جابرانه زندان براي آنان را محكوم مي كند و خواسـتار آزادي بـي درنـگ تمـام
زندانيان سنديكايي ،سياسي و اجتماعي است.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با خـانواده هـاي شـهداي قيامهـا و شورشـهاي يـك سـال گذشـته ،بـا خـانواده هـاي
جانباختگان سقوط هواپيماي اوكرايني ،با مردم سيل زده در نقاط مختلف كشور و با خـانواده هـاي جانباختگـان ويـروس
كرونا اظهار همدردي و همبستگي مي كند و فقدان عزيزان شان را صميمانه تسليت مي گويد.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با تاكيد بر اصل تقدم جان و سﻼمتي شهروندان بر سود ،خواهان قرنطينه كامل كـشور
تا رفع آلودگي ويروس ،تعطيلي فوري كليه فعاليتهاي اقتصادي غيـر حيـاتي و غيـر ﻻزم ،فـراهم شـدن تـست و امكانـات
حفاظتي رايگان براي همگان و در محل كار ،پرداخت حقوق به بيكار شده ها ،كمك بﻼعوض به خانواده ها ،جبران خسارت
كسب و كارهاي كوچك و مشاعل غير رسمي است.
ما در دفاع از حق مشروع و بي گسست كار و زيست ،خواهان ممنوعيت اخراج كارورزان ،ممنوعيت تخليه اجباري مـسكن،
ممنوعيت لغو اجاره محل كسب ،تمديد مهلت پرداخت قسط وام ،لغو قبوض برق ،آب و گاز هستيم.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران كارورزان يدي و فكري را به مبارزه براي وادار كردن حكومت به انجام تعهدات خـود و
به رسميت شناختن حقوق شان فرا مي خواند .ما خواستار مصادره اموال كارتلهاي ثروتمند و ميلياردي خامنه اي ،ارگانهاي
نظامي و امنيتي و اليگارشي حاكم به نفع تامين نيازمنديهاي مردم ايران در شرايط كرونا هستيم.
ما تمامي كارگران ،كاركنان و مزدبگيران شاغل در مراكز دولتي و خصوصي و تمامي مدافعان آزادي و توسعه پايـدار را فـرا
مي خوانيم كه براي سرنگوني نظام ننگين وﻻيت فقيه متحد و متشكل شوند.
زنده باد اول ماه مه روز همبستگي بين المللي كارگران
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
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- ٣دكترسيامك ديوشلي .متخصص اطفال از انزلي

- ٥دكتر محمد علي ربيعي .پزشك عمومي از شهرستان شفت

- ٦دكتر محمد محمدي .پزشك عمومي از رشت

- ٧دكتر سيد مظفر ربيعي .متخصص بيهوشي از بابل
- ٨دكتر موسي فتح آبادي .متخصص اورژانس از تهران

- ٩دكتر وحيد منصف كسمايي .متخصص اورژانس از رشت
- ١٠دكتر فريد نيرويي .متخصص جراحي از بابل

- ١١دكتر حبيب اﷲ پيروي .فوق تخصص جراحي عروق از تهران
- ١٢دكتر سعيد عزيزي .متخصص چشم از زابل

- ١٣دكتر ايرج ابراهيم نژاد .پزشك عمومي از بابل
- ١٤دكتر صمد بابازاده .پزشك عمومي از بابل

- ١٧دكتر شيرين روحاني راد .پزشك عمومي از پاكدشت
- ١٩دكتر سهيل كيانفر .متخصص اورولوژي از رشت

- ٢٠دكتر عباس توسن .متخصص گوش و حلق وبيني از بابل
 - ٢١دكتر نيلوفر اسماعيل بيگي پزشك عمومي اورژانس تهران
- ٢٢دكتر افشار اميري .متخصص روانپزشكي از تهران

- ٢٣دكتر وحيد ايرواني .متخصص روانپزشكي از تهران
- ٢٤دكتر سورنا ميرميراني .دكتراي روانشناسي از آمل
- ٢٥دكتر اردشير شيران .پزشك عمومي از اصفهان

- ٢٦دكتر اسماعيل يزدي .جراح فك وصورت از تهران

- ٢٧دكتر سيد يوسف موسوي .پزشك عمومي از گلستان
- ٢٨دكتر محمد بخشعلي زاده،پزشك عمومي از رشت

- ٢٩دكتر رائوﻻ راگوتام .متخصص داخلي هندي از ساوه
- ٣٠دكتر كيوان يغمائي  .متخصص پوست از تهران
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- ٧١شهروز كريميان .پرستار فياض بخش از تهران
- ٧٢حسن ارباب .پرسنل كامياب از مشهد

- ٣١دكتر عبداﷲ عباسي .متخصص عفوني از گرگان

- ٧٣بانو خوشگفتار .پرسنل بيمارستان از فومن

- ٣٣دكتر علي محمودخان شيرازي .پزشك عمومي در خراسان

- ٧٥آقاي زهتاب .پرسنل بيمارستان از رشت

- ٣٢دكتر مرتضي وجدان .پزشك از مشهد

- ٧٤اسماعيل بخشي پور .پرسنل رازي از رشت

- ٣٤دكتر حميدرضا مهيني .پزشك عمومي از پاكدشت
- ٣٥دكتر مهرداد نوروزي؛ پزشك عمومي در كرمانشاه

- ٧٧فريبا ايزدپناهي .پرستار از شيراز

- ٣٧دكتر حسين جوهري .متخصص گوش،حلق وبيني از قم

- ٧٩علي شيخ مرادي .پرستار از رشت

- ٣٩دكتر وحيد يحيوي .فوق تخصص خون از بجنورد

- ٨١نرگس خانعلي زاده .پرستار از ﻻهيجان

- ٤١دكتر مجيد فرهاد پزشك عمومي از كاشان

- ٨٣غﻼمرضا وثوقي كيا .پرستار از رشت

- ٣٦دكتر ارسطو رستم نژاد .پزشك عمومي از پاكدشت
- ٣٨دكتر ميسور بعلبكي .متخصص بيهوشي .از تهران

- ٧٦آقاي سيدآل حسيني .پرسنل بيمارستان از رشت
- ٧٨مولود جعفري،پرستار فياض بخش از تهران
- ٨٠شهربانو جعفري .پرستار از اشكور

- ٤٠دكتر اميرمجد سجادي .دندانپزشك از تهران

- ٨٢رامين عزيزي فر .پرستار از تهران

- ٤٢دكتر ميرعباس هاشمي .متخصص بيهوشي از آذرشهر

- ٨٤محمد كاظم گلرسان .كارشناس آزمايشگاه از يزد

- ٤٣دكتر سيدحسين احمد ميري  .پزشك عمومي از كرج
- ٤٤دكتر مجتبي عابديان .پزشك عمومي از نكا

- ٨٥سعادت شكيبايي .پرستار از ياسوج

- ٨٦اشرف ململي .پرسنل بيمارستان از تهران

- ٤٥دكتر حميد رضا حجاران طوسي .پزشك عمومي از تهران

- ٨٧نادرحسين پور .پرسنل پيروز از ﻻهيجان
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- ٤٩دكتر محمدعلي پورهاشم .داروساز از تهران
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- ٥٥جمشيد محدثي .شبكه بهداشت از رامسر

- ٩٧علي اكبر ناظري پور .پرسنل بيمارستان از سمنان

- ٥٤امير رضا هنركار .فيزيوتراپيست از تهران

- ٥٦داريوش پيشرو .پرسنل علوم پزشكي از گيﻼن

- ٥٧ذبيح اﷲ كاوياني .پرسنل مركز سﻼمت از بروجن

- ٩٦رشيد شيخ آقايي .بهورز از بوكان

- ٩٨رضا فتحعلي .پرسنل اورژانس از تهران

- ٩٩اسداﷲ شيخ جابري .پرسنل بيمارستان از زنجان

- ٥٨ايمان معين زاده .پرستار از آستانه -اشرفيه

- ١٠٠بانو سيگارودي .ماما مركز بهداشت از ساري

- ٦٠تهمينه اديبي .پرستار از انزلي

- ١٠٢مهدي امين الرعايا بيمارستان پزشـك و پژوهـشگر بيمارسـتان
سينا
 - ١٠٣دكتر مﻼجعفري .روانپزشك گلستان
 - ١٠٤دكتر غﻼمرضا فخري .متخصص بيهوشي در تهران
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دانشوري
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دانشوري

- ٥٩قربانعلي حسين زاده .پرستار از كاشان

- ٦١رضا پورساكي .پرستار از آبادان

- ٦٢رضا روستا .پرسنل اختر از تهران

- ٦٣حانيه عدالتي .پرسنل شفا از تاكستان
- ٦٤انوشه بيكيان .ماما از رشت

- ٦٥جواد جﻼلي نيا .كارشناس بيهوشي از بابل

- ٦٦محسن خادم .كارشناس اتاق عمل از كاشان
- ٦٧رقيه رونقي .بهورز از صومعه -سرا

- ٦٨عظمت موسوي .ماماي مركز بهداشت از ساري
- ٦٩ناهيد نوشاد .پرستار از گيﻼن

- ٧٠غﻼمحسن قرباني .بهورز از شفت

- ١٠١مجيد تاجيك .پرستار بيمارستان كيان از تهران
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جنبش رنگين کمان بيشماران )ارديبهشت (٩٩
گردآوري و تنظيم :پويا رضواني
در ماه ارديبهشت با وجود همه گيري ويروس كرونا ،جنبش اعتراضي و مطالباتي نيروهاي كار همچنان جريـان داشـت .در
اين ماه  ١٢٨حركت اعتراضي از جانب كـارگران و مزدبگيـران صـورت گرفـت .عـﻼوه بـر آن جنـبش اعتراضـي معلمـان،
دانشجويان و پرستاران هم جريان داشت كه اخبار آن به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.
در اين ماه اعتراض ،اجتماع و اعتصاب كارگران شهرداريها كه بـه طـور روزمـره بـا تهديـد ويـروس كرونـا روبـرو هـستند،
برجستگي خاصي داشت .مهمتـرين مـساله كـارگران شـهرداريها ،اسـتثمار وحـشيانه شـركتهاي پيمـاني اسـت .كـارگران
شهرداريهاي اهواز ،تهران ،كوت عبداﷲ ،ماهشهر ،بندر امام ،ياسوچ ،تبريز ،كرج ،اروندكنار ،شاهين شهر ،شهر گلستان ،خرم
شهر و  ..در ارديبهشت اقدام به تجمع و اعتصاب كردند.
مساله مهم ديگر در ماه ارديبهشت ،مساله آب بود .با وجود بارندگيهاي بهاره ،كمبود آب به ويژه در استان پرآب خوزستان،
مشكل مهم مردم و كشاورزان بود .دستاورد رژيم براي مردم خوزستان بي آبي و فقر و بيكـاري اسـت .خورسـتاني كـه ٣٨
درصد از ذخاير آبي كشور در آن جريان دارد و منابع نفتي گرانبهايي در اعماق خاك آن وجود دارد.
سياست مخرب و ضد انساني و ضد علمي انتقال آب كه به وسيله مافياي سپاه پاسداران برنامـه ريـزي و اجـرا مـي شـود،
زيانهاي كﻼني به محيط زيست كشور و به مردم نقاط مختلف وارد كـرده اسـت .اعتـراض كـشاورزان اسـتان اصـفهان بـه
طرحهاي ضد مردمي حكومت در مورد آب به طور مداوم وجود داشته و يك نمونه از آن را در اخبار زير مﻼحظـه خواهيـد
كرد .همچنين فشرده اخبار مربوط به  ١٢٨حركت اعتراضي را در زير مي خوانيد:
*كارگران راه آهن شركت تراورس اسﻼمشهر در تهران ،روز دوشنبه اول ارديبهشت براي اعتراض به عدم دريافت حقـوق و
مزايا دست از كار كشيده و اعتصاب كردند .كانال تلگرامي رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن در
اين مورد نوشت؛ تراورس به اين كارگران ظلم كرده و اين كارگران كه از وضعيت معيشتي بدي همراه با خانوادههاي شـان
زندگي ميكنند خواهان آن هستند حقوقي كه حق شان است را دريافت كنند.
*بامداد روز دوشنبه اول ارديبهشت ،بيش از  ٨٠راننده استيجاري مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفت تپـه كـه مـسئوليت
جابجايي كارگران و برخي مديران را در بين مزارع كشاورزي برعهده دارند،براي اعتراض به عدم پرداخـت  ٥مـاه مطالبـات
دست از كاركشيدند و با پارك وانت بارهاي شان مقابل دفتر مديريت تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از معترضان گفت:
ما به صورت مستقيم با كارفرما قرارداد كار داريم.
او با بيان اينكه طبق قرارداد مديريت شركت بايد هر ماهه مطالبات مزدي ما را به همراه اجـاره بهـاي خودروهـا پرداخـت
كند ،افزود :درحال حاضر پنج ماه مطالبات مربوط به ماههاي آبان ،آذر ،دي ،بهمن ،اسفند  ٩٨و فروردين سـال جـاري مـا
پرداخت نشده است.
*روز دو شنبه  ١ارديبهشت ،كارگران رستورانهاي مجتمع مسكوني پارس براي اعتراض به عدم پرداخت  ٢ماه حقوق مقابل
فرمانداري شهرستان جم در استان بوشهر تجمع كردند .به گزارش آواي بوشهر ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :مـا
 ٩٠نفر كارگر هستيم كه از ابتداي اسفند سال گذشته به دليل شيوع بيماري كرونا از كار بيكار شديم و نـه تنهـا حقـوقي
دريافت نمي كنيم بلكه براي گرفتن بيمه بيكاري هم از سوي شركت پاﻻيش گاز فجر جم ،مجتمع مسكوني پارس ،شركت
ساحل جام جم و اداره كار ،همكاري ﻻزم با ما انجام نشده است.
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*بامداد روز دوشنبه اول ارديبهشت٣ ،هزار كارگر شركت معادن زغال سنگ كرمان دست از كاركشيدند و بـا راهپيمـايي و
برپايي تجمع در سطح شهرهاي زرند ،كوهبنان و راور ،به واگذاري اين شركت به بخش خصوصي اعتراض كردند .به گزارش
ايلنا ،بعد از انتشار شايعاتي مبني بر احتمال خصوصي سازي معادن در شهرستان زرند و كوهبنان )شركت معادن زغالسنگ
كرمان( ،كارگران وابسته به اين شركت در اين حركت اعتراضي با در دست داشتن پﻼكاردهايي به اين اقدام اعتراض كردند.
*روزهاي دوشنبه وسه شنبه اول و دوم ارديبهشت ،كارگران كارخانه كنتورسازي ايران درادامه اعتراضات شـان نـسبت بـه
بﻼتكليفي شغلي ومعيشتي مقابل استانداري قزوين تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از كارگرانِ كارخانه كنتورسـازي در
ارتباط با آخرين وضعيت اين كارگران گفت :جواني را پاي شركت گذاشتيم ،حاﻻ چرا بايد برويم تـامين اجتمـاعي و بيمـه
بيكاري بگيريم؟! مگر امسال ،سالِ »جهش توليد« نيست؟! چرا شركت را تعطيل ميكنند؟! مواد اوليه به وفـور در شـركت
موجود است و در گمرك هم قطعات مورد نياز شركت وارد شده است؛ در اسفند نيز توليد داشتيم و كنتور ساختيم؛ حـاﻻ
چرا در سال جهش توليد ،كنتورسازي كه در روزگاران نه چندان دور ،يك برنـد معـروف در منطقـه خاورميانـه بـود ،بايـد
تعطيل شود.
*روز سه شنبه  ٢ارديبهشت ،جمعي از غرفه داران بازارچه ساحلي بندر تركمن براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي مقابل
فرمانداري شهرستان تركمان در استان گلستان اجتماع كردند .به گزارش ايرنا ،يكي از غرفه داران حاضر در تجمـع گفـت:
پارسال به سبب وقوع سيل و امسال به دليل شيوع كرونا ،فروش نوروزي نداشته و از اين بابـت بـسيار متـضرر شـديم .وي
ادامه داد :تقريبا همه كساني كه در بازارچه ساحلي بندرتركمن مشغول به كار هستند شغل و درآمد ديگري ندارند و بسته
بودن  ٢ماهه اين مغازه ها ،همه را در تامين معاش دچار مشكل كرده است.
حدود هزار نفر در  ٤٠٠غرفه بازارچه ساحلي قديم و جديد بندرتركمن به طور مستقيم مشغول به كار هستند.
*روز سه شنبه  ٢ارديبهشت ،جمعي از رانندگان با سابقه اتوبوسهاي شهري ياسوج )زير مجموعه شهرداري( براي اعتـراض
به عدم پرداخت ماهها حقوق و حق بيمه مقابل شهرداري ياسوج و استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند.
به گزارش فرياد جنوب ،معترضان عنوان كردند :ما تا كنون  ٧ماه از حقوق خود طلب داريم و سه ماه از اين معوقات بـراي
ماههاي دي ،بهمن و اسفند سال  ٩٧هست .عﻼوه بر اين ماههاي آذر ،دي ،بهمن و اسفند سال  ٩٨را نيز پرداخـت نكـرده
اند.
*روز سه شنبه  ٢ارديبهشت ،كارگران فاز  ٢پاﻻيشگاه آبادان )شركت آريا دژ البرز( براي اعتـراض بـه بﻼتكليفـي شـغلي و
معيشتي دست به تجمع مقابل اين پاﻻيشگاه زدند .به گزارش خبرنگاران جوان ،كارگران معترض گفتند :از اسفند ماه سال
گذشته همزمان با شيوع بيماري كرونا كارگاه از سوي پيمانكار تعطيل و كارگران مرخص شدند و قرار بر اين شد با فعاليت
مجدد اين پروژه كارگران به كار بازگردند .اما شركت آريا دژ البرز با شروع كار مجدد اقدام به بازگرداندن نيروهاي غيربومي
نكرد و  ٢٠نفر از نيروهاي بومي اين شركت را هم اخراج كرد.
*روز سه شنبه  ٢ارديبهشت ،جمعي از مشتريان ريگان خودرو براي اعتراض به عدم تحويل خودرو هاي شان مقابل دفتـر
مركزي اين شركت واقع در كيلومتر  ١٨جاده مخصوص كرج تجمع كردند .به گزارش پدال نيوز ،تجمع كننـدگان از سـال
 ٩٧منتظر تحويل خودروهاي شان هستند و هنوز جواب قانع كننده اي را از مديران اين شركت دريافت نكرده اند.
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*روز سه شنبه  ٢ارديبهشت ،جمعي از آرايشگران زنانه و پيرايشگران بوشهر براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي دست بـه
تجمع مقابل اتاق اصناف مركز استان واقع در خيابان حافظ در بوشهر زدند .به گزارش ايسنا ،يك پيرايشگر بوشهر گفـت:
همه همكاران من شرمنده خانواده هاي خود هستند .اﻻن دو ماه است كه ما بيكاريم و كسي احوالي از ما نمي پرسد .يـك
پيرايشگر ديگر نيز گفت :من و همسرم هر دو در اين رسته صنفي كار مي كنيم .او آرايـشگاه زنانـه دارد و مـن پيرايـشگاه
مردانه .هر دو بيكار شده ايم .هر يك از ما از اجاره بهاي دو ماه واحد صنفي و دو ماه از اجاره خانه مان عقـب افتـاده ايـم.
اﻻن هم اگر واحد صنفي ام را بازگشايي كنم بايد سرجمع شش ماه اجاره بها بپردازم.
*به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،روز چهارشنبه  ٣ارديبهشت براي سومين روز متوالي ،كارگران اداره بـرق بهبهـان
)بخش قرائت ،وصول مطالبات ،نيروهاي عملياتي تست و نصب كنتور( براي اعتراض به تحميل قـرارداد حجمـي و كـاهش
حقوق به اعتصاب شان ادامه دادند.
*روز چهارشنبه  ٣ارديبهشت ،اهالي چهار روستاي »بهارلو ،داشكسن ،ني بند و جداقايه« مقابل معـدن طـﻼي سـاريگوني
قروه تجمع كرده و با بستن جاده به اخراج تعدادي از كارگران و بازداشت  ٢نفر از اهالي اعتراض كردند .به گـزارش ايـران
كارگر ،به دنبال اخراج  ١٤كارگر معدن طﻼي ساريگوني قروه و بازداشت ٢نفر از اهالي معترض به بيكاري منطقـه ،اهـالي
چهار روستاي »بهارلو ،داشكسن ،ني بند و جداقايه« مقابل معدن طﻼي ساريگوني قروه وبستن جاده تجمع كردند.
*روز دوشنبه اول ارديبهشت ،جمعي از جوانان متقاضي كار شعيبيه از توابع شهرستان شوشتر بـا تجمـع مقابـل كـشت و

صنعت خميني به بيكاري اعتراض كرده و خواهان كار در مجتمع شدند .اين تجمع روز سه شنبه  ٢ارديبهشت براي دومين
روز ادامه پيدكرد و با دخالت نيروهاي انتظامي و ايجاد درگيري بامعترضان به طور موقت خاتمه پيدا كرد.
در رويدادي ديگر روز چهارشنبه  ٣ارديبهشت ،متقاضيان كار در شهر حر )بيت چريم( ،پـس از اعتـراضِ گروهـي جوانـان
جوياي كار در شهر شعيبيه شوشتر ،مقابل درب شركت كشت و صنعت نيشكر شعيبيه تجمع كردند.
روز جمعه  ٥ارديبهشت براي سومين روز ،متقاضيان كار حر )بيت چريم( با تجمع در جاده ورودي شهر به سمت مجتمـع
هفت تپه را مسدود كردند.
به گزارش عصر جنوب ،روز شنبه  ٦ارديبهشت براي چهارمين روز متوالي ،متقاضيان كار دست بـه تجمـع در دروازه بـين
شهر حر و هفت تپه زده و خيابان را مسدود كردند.
كشت صنعت خميني در اراضي شعيبيه بين رودخانه هاي شـطيط و دز در  ٣٠كيلـومتري جنـوب شهرسـتان شوشـتر در
استان خوزستان واقع شده است.
در كشت و صنعت خميني واحدهاي صنعتي از قبيل كارخانه شكر خام )با ظرفيت ١٠٠هزار تن( ،كارخانه خوراك دام )بـا
ظرفيت ١٠٠هزار تن( و كارخانه تخته نيمه سنگين يا ) MDFبا ظرفيت ١٠٠هزار تن( احداث شده است.
*روز شنبه  ٦ارديبهشت ،كارگران كارخانه فارسيت دورود براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات دست بـه تجمـع مقابـل
هلدينگ سيمان فارس و خوزستان زدند .به گزارش گسترش نيوز ،روابط عمومي هلدينگ سيمان تامين طي گزارشـي بـه
تاريخ  ٦ارديبهشت ضمن تاييد تجمع كارگران كارخانه فارسيت دورود براي دريافت مطالبات شان مقابل هلدينگ سـيمان
فارس و خوزستان ،اعﻼم كرد:شركت فارسيت دورود داراي سهامداران و هيات مـديره مـشخص اسـت و هلـدينگ سـيمان
فارس و خوزستان هيچ سهمي در آن شركت ندارد.
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*روز شنبه  ٦ارديبهشت ،كشاورزان شرق و غرب اصفهان براي اعتراض به عدم تخصيص آب براي كشت تابستان دست بـه
تجمع مقابل شركت آب منطقه اي استان زدند و خواهان اجراي مصوبات شوراي عالي آب و شوراي همـاهنگي زاينـده رود
شدند .به گزارش فارس ،يكي از كشاورزان حاضر در تجمع با اشاره به لغو شدن شوراي هماهنگي حوضه آبريـز زاينـده رود
در يك سال اخير ،گفت :كشاورزان اصفهان از حضور در جلسات تصميم گيري براي برنامـه توزيـع آب و طـرح سـاماندهي
رودخانه زاينده رود كنار گذاشته شده اند وشوراي هماهنگي حوضه آبريز زاينده رود را از سال گذشته لغو كردند.
*روز شنبه  ٦ارديبهشت ،جمعي از آرايشگران كرمان براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي دست به تجمع مقابل استانداري
زدند و خواهان حمايتهاي اقتصادي شدند .به گزارش راه آرمان ،يكي از آرايشگران شركت كننده در تجمع گفت :آرايشگران
يكي از متضررترين اصناف در بحران كرونا محسوب مي شوند و پيش از همه اصناف به درخواست دولت ،واحدهاي صـنفي
اين قشر تعطيل شد .وي افزود :با توجه به اينكه نزديك به  ٢ماه است كه كسب و كار ما تعطيل شده ،عﻼوه بر اجاره بهاي
مغازه ،پرداخت اقساط بانكي و تامين مخارج زندگي سبب شده تا فشار زيادي بر آرايشگران تحميل شود.
*روز شنبه  ٦ارديبهشت ،كسبه جمعه بازار گنبدكاووس بـراي اعتـراض بـه بﻼتكليفـي معيـشتي مقابـل فرمانـداري ايـن
شهرستان اجتماع كردند .يكي از حاضران در تجمع به خبرنگار ايرنا گفت :از زمان شيوع كرونا و براي جلـوگيري از شـيوع
بيماري پيشگام تعطيلي بازار شديم اما با گذشت  ٢ماه هنوز زمان مشخصي براي از سرگيري فعاليت ما اعﻼم نشده اسـت.
وي افزود :حدود هزار و ٤٠٠كسبه در جمعه بازار گنبدكاووس فعاليت ميكنند و اغلب آنها درآمد ديگري ندارند كه اكنون
عﻼوه بر دشواري در تامين هزينه روزمره ،بسياري از اقﻼم و كاﻻهاي آنان در حال فاسد شدن است.
*به گزارش صبح قزوين ،روز يكشنبه  ٧ارديبهشت ،كارگران اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين بـراي
اعتراض به اخراج از كار راهي تهران شدند و براي دومين بار درسال جـاري مقابـل مقابـل وزارت راه و شهرسـازي تجمـع
كردند.
*روز يكشنبه  ٧ارديبهشت ،جمعي از رانندگان فرودگاه خميني با پارك كردن خودروهاي شـان و تجمـع مقابـل شـركت
ليزينگ و بانك مربوط كه خودرو خود را به واسطه آن خريداري كرده اند ،خواهان به تعويق انداختن اقساط ماهانه ليزينگ
به دليل ركود در فرودگاهها و روند خاموش سفرهاي هوايي،شدند .به گزارش گـسترش ،راننـدگان فرودگـاه كـه زيـر نظـر
شركت تاكسيراني نبوده و تحت نظر وزارت راه فعاليت مي كنند از حقوقي مانند بيمـه بيكـاري ،طـرح ترافيـك و سـهميه
سوخت برخوردار نيستند.
*روز دوشنبه  ٨ارديبهشت ،براي دومين روز متوالي ،صدها كارگر ني بر مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفت تپه در اعتراض
به عدم پرداخت حقوق ،دست از كاركشيدند و مقابل دفتر مديريت شركت تجمع كردند .به گزارش كانال تلگرام سنديكاي
كارگران نيشكر هفت تپه ،به دنبال اعتراضات  ٥٠٠كارگر ني بر ،مديريت شركت وعده داد مطالبات  ٢٥٠٠ني بر مجتمـع
كشت وصنعت نيشكر هفت تپه را پرداخت كند.
*روز سه شنبه  ٩ارديبهشت ،بار ديگر ،كارگران آب و فاضﻼب روستايي )موسوم به آبداران( استان خوزستان براي انعكاس
صداي اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت ماههاحقوق ومطالبات ديگردست به تجمع مقابل ساختمان شركت در اهواز زدند.
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به گزارش عصر جنوب ،اين كارگران روز چهارشنبه  ٢٨اسفند  ٩٨هم دست به تجمع مقابل شركت زده بودند.
*روز سه شنبه  ٩ارديبهشت ،غارت شدگان مجتمع تجاري آدينه رشت بـراي اعتـراض بـه بﻼتكليفـي چنـد سـاله مقابـل
ساختمان ستاد اجرايي فرمان امام در رشت تجمع كردند .به گزارش گيﻼن تيتر ،پيش از اين نماينـده خريـداران مجتمـع
آدينه گفته بود :مجتمع آدينه در سال  ٩١به اميد ايجاد يك مجتمع تجاري ساخته شد .در همان سال اينجا را خريـداري
كرديم .اكنون اما بعد از گذشت سالها اين مجتمع ساخته نشده است.
*روز سه شنبه  ٩ارديبهشت ،جمعي از صيادان خشمگين جزيره كيش مقابل سازمان منطقه آزاد تجمع كرده و بـه دليـل
عدم پاسخگويي مسئوﻻن سازمان ،قصد ورود به ساختمان راداشتند كه نيرهاي حراست بـا آنهـا درگيرشـدند .بـه گـزارش
فارس ،پس از اين درگيري برخي مسؤوﻻن سازمان منطقه آزاد كيش از جمله سعيد پورعلي معاون فرهنگي و اجتماعي در
بين تجمع كنندگان حاضر شدند و وعده رسيدگي به مشكات شان را دادند.
*روز چهارشنبه  ١٠ارديبهشت ،معترضان به آزمون سردفتري سال  ،٩٧دوباره تجمع كردند .به گزارش ايرناپﻼس ،يكـي از
معترضان گفت :ما خواستار افزايش ظرفيت پذيرفته شدگان در اين آزمون هستيم ،چرا كه طبق ماده  ٨قـانون مـسئوليت
مدني ،هر كس موقعيت ديگري را ضايع كند ،ملزم به جبران آن مي شود و طبق ماده  ٣همان قانون ،جبران بايد متناسب
با اوضاع و احوال قضيه باشد و هرچيزي جبران نيست و بايد متناسب باشد.
*روز شنبه  ١٣ارديبهشت ،نمايندگان كارگران بيكارشده سيمان لوشان براي اعتراض به عدم بازگشت بـه كـار دسـت بـه
تجمع مقابل كارخانه زدند .يكي از كارگران سابق سيمان لوشان به خبرنگار ايلنا گفت :مشكﻼت كارگران سيمان لوشـان از
مرداد سال  ٩٢و زماني آغاز شد كه دولت وقت به بهانه هاي مختلف اين واحد صنعتي بـا بـيش از  ١٨٠كـارگر را تعطيـل
اعﻼم كرد.
*روز آدينه  ١٢ارديبهشت ،كشاورزان خشمگين شهرستان رودبار جنوب در استان كرمان بـراي اعتـراض بـه افـت شـديد
قيمت محصوﻻت كشاورزي )گوجه و پياز( محور جاده زهكلوت به رودبارجنوب ،حوالي مجتمع خدمات رفاهي چاه حسن را
بستند .به گزارش مكران ،اين جاده يكي از پرترددترين محورهاي اتصال جنوب كرمان به بلوچستان است.
*روز شنبه  ١٣ارديبهشت ،جمعي از اهالي روستاي توكل آباد به دليل قطع شدن مكرر آب آشاميدني ،با مـسدود كـردن
مسير كهنوج به قلعه گنج دست به تجمع اعتراضي زندند .به گزارش كمپين فعاﻻن بلوچ ،يكي از ساكنان اين روستا گفـت:
»هدف مردم از تجمع و بستن راه مواصﻼتي كهنوج به قلعه گنج ،رساندن صداي خود به مسئوﻻن مربوطه است«.
روستاي توكل آباد )بني تراتم( در  ١٠كيلومتري شهرستان قلعه گنج در استان كرمان قرار دارد.
*روز شنبه  ١٣ارديبهشت ،كارگران و كارمندان شركت آب و فاضﻼب اهواز در اعتراض به آنچه كه ادغـام ايـن شـركت بـا
آبفاي روستايي و استان خوزستان عنوان كردند ،دست به تجمع اعتراضي زدند .به گزارش ايرنا ،يكي از معترضـان بـا بيـان
اينكه ادغام شركت آب و فاضﻼب روستايي با استان خوزستان توسط وزير ابﻼغ شده و صحبتهايي نيـز در خـصوص ادغـام
آبفاي اهواز به گوش ميرسد ،گفت» :شركتهاي آبفاي استان خوزستان و روسـتايي داراي بـدهي بـسياري بـه پيمانكـاران،
تامين اجتماعي و كاركنان هستند كه در صورت ادغام اين مشكل به آبفاي اهواز نيز سرايت مي كند«.
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روز يكشنبه  ١٤ارديبهشت ،اين كارگران باديگر مقابل ساختمان شركت در محله امانيه كﻼنشهر اهواز تجمع كردند.
*روز يكشنبه  ١٤ارديبهشت ،كارگران كارخانه كنسانتره آهن فكورصنعت واقع در مجاورت معدن سنگ آهـن جـﻼل آبـاد
شهرستان زرند در اعتراض به كاهش دادن دريافتي هاي شان براي دومين روز متوالي دست از كـار كـشيدند مقابـل درب
ورودي اين واحد توليدي تجمع كردند .كارگران معترض شنبه شب نيز در اين محل حضور اعتراضي داشـتند .بـه گـزارش
صداي زرند ،دليل اصلي تجمع اين كارگران موضوع حقوق و مزاياي آنها است.
يكي از كارگران اين كارخانه كه دليل اعتراض خود و همكارانش را عدم حضور مديرعامل شركت )محمد وحيد شـيخ زاده(
در كارخانه و تحويل كارخانه به شركت پيمانكاري اعﻼم كرد ،گفت :در حال حاضر تعداد زيادي از تريلرهاي حامل بار نيـز
در محل كارخانه وجود دارند كه به دليل عدم حضور كارگران در محل كار و غيرفعال بودن كارخانه ،آنهـا هـم از ديـروز و
شب گذشته در اينجا معطل مانده اند و خواسته اصلي كارگران حضور و بازگشت مهندس شيخ زاده است.
*روز يكشنبه  ١٤ارديبهشت ،جمعي از ساكنان روستاي گركز در استان خراسان شمالي در اعتراض به عدم دسترسـي بـه
امكانات شهري مقابل بخشداري جرگﻼن تجمع كردند .به گزارش توهرا ،معترضان عدم دسترسي به گاز خـانگي در كﻼتـه
آتاقورت باﻻ ،مشكل نبود پل در رودخانه ،عدم دسترسي به جاده آسفالت و عدم دسترسي بـه اينترنـت را از جملـه دﻻيـل
اعتراض خود عنوان كردند.
*روز دوشنبه  ١٥ارديبهشت ،جمعي از كسبه بازار روز قم براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي درپي تعطيلي در چـارچوب
مقابله با بيماري كوويد ١٩دست به تجمع در محل كارشان زدند .به گزارش صدا و سيما ،اين كسبه پيش از اين هم مقابل
استانداري قم تجمع اعتراضي داشتند .تجمع كنندگان عمده مشكﻼت خود را نداشتن درآمد ،عقب افتادن اجـاره منـزل و
اقساط وام ،نداشتن بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري و به رسميت نشناختن اين شغل از سوي مـسئوﻻن دانـستند .در
بازار روزهاي استان قم حدود ١٢٠٠فروشنده مشغول به كار هستند.
*روز دوشنبه  ١٥ارديبهشت ،اهالي روستاي گركز از شهرستانهاي مرزي راز و جرگﻼن در اسـتان خراسـان شـمالي بـراي
اعتراض به نداشتن راه مناسب و گاز دست به تجمع مقابل بخشداري جرگﻼن زدند .به گزارش ايرنا ،بخـشدار جـرگﻼن در
اين خصوص به گفت :اهالي روستاي گركز كه با اطﻼع از حضور فرماندار در نشست ستاد مقابله با كرونـاي بـه بخـشداري
آمده بودند ،همچنين از نبود گاز خانگي و آسفالت نشدن مسير اصلي روستا گﻼيه داشتند.
خراسان شمالي داراي  ٣٠١كيلومتر مرز مشترك با كشور تركمنستان است كـه بيـشتر ايـن مـساحت در شهرسـتان راز و
جرگﻼن واقع است .اين شهرستان  ٧٠هزار نفري سه بخش و  ٦دهستان دارد و  ٩٥درصد جمعيت ايـن منطقـه روسـتايي
هستند.
راز ،مركز شهرستان مرزي راز و جرگﻼن در  ١٢٠كيلومتري مركز خراسان شمالي قرار دارد و بيشترين تمركز جمعيتي قوم
تركمن اين استان در راز و جرگﻼن است.
*روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت ،صدها صاحب تاكسي سنندج در اعتـراض بـه مـسدود كـردن خيابـان فردوسـي دسـت از
كاركشيدند و در ميدان اقبال اين شهر تجمع كردند .به گزارش فارس ،يكي از تجمع كنندگان كه حدود  ١٥سـال راننـده
تاكسي است ،گفت :در شهر سنندج تنها خيابان فردوسي براي رانندگان تاكسي ارزش دارد كه آن را بستند .وي افزود :من
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به عنوان سرپرست خانواده چهار نفره با يك پيكان مدل پايين فرسوده كه به زور راه مي رود چطـوري مـي تـوانم بـا ايـن
تصميم هزينه هاي زندگي ام را تامين كنم.
سنندج با دارا بودن بيش از  ٣هزار و  ٦٠٠تاكسي ،به شهر تاكسي معروف است و اين به دليل نبود كارخانه هـاي و مراكـز
توليدي با اشتغال باﻻست كه اكثر جويندگان كار به مسافركشي روي آورده اند.
*روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت ،كارگران گاز فاروج )شركت پيمانكاري( در خراسان شمالي براي اعتـراض نـسبت بـه عـدم
پرداخت حقوق شان مقابل اين اداره در شهرستان فاروج واقع دربلوار امام رضا تجمع كردند .به گزارش صدا و سيما ،يكي از
كارگران حاضر در اين تجمع با اشاره به اينكه از واگذاري خدمات شركت گاز فاروج به بخش خصوصي يك سال مي گذرد
گفت :به دنبال اين واگذاري حقوق كارگران به موقع پرداخت نمي شود و هر ماه براي دريافت حقوق بايد دست به تجمـع
بزنيم.
*روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت ،كارگران شركت بازيافت زباله واقع در سايت زباله سفيره با تجمع مقابـل سـازمان پـسماند
شهرداري اهواز خواستار بازگشت به كار و احقاق حقوق خود شدند .به گزارش كيهان ،يكي از كارگران حاضر در تجمـع در
خصوص مطالبات كارگران گفت :مگر دولت اعﻼم نكرد اگر شركتي به خاطر كرونا تعطيل اعﻼم شد ،حق و حقـوق پرسـنل
آن نبايد قطع شود ،ولي انگار اين شامل حال ما نميشود.
*روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت ،كارگران كارخانه تعطيل شده قند ياسوج با تجمع مقابل بانك تجـارت اسـتان كهگيلويـه و
بويراحمد به تعلل در باز پس گيري اين واحد توليدي از سرمايه گذار قبلـي اعتـراض كـرده و خواهـان راه انـدازي هرچـه
سريعتر اين واحد توليدي شدند .به گزارش كبنا ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفـت :قـوه قـضائيه رأي ابطـال معاملـه
كارخانه قند را صادر كرد .متأسفانه بانك تجارت در خصوص تحويل كارخانه قند ياسوج تعلل ميكند.
*روز پنج شنبه  ١٨ارديبهشت ،زلزله زدگان شهر چوار براي اعتراض به بي خانماني دست به تجع مقابل اسـتانداري ايـﻼم
زدند .آنها پﻼكاردي با شعار »از سال  ٩٦همچنان آواره و بي سرپناه هستيم« در دست داشتند .به گزارش ايلنا ،روز شـنبه
 ٢٠ارديبهشت ،يكي از كساني كه در زلزله خانه خراب شده گفت :در جريان زلزله غرب كشور كه در استانهاي كرمانشاه،
ايﻼم و رانش زمين ضلع جنوب غربي شهرچوار در  ٢٢آبان سال  ٩٦اتفاق افتاد  ٦منزل مسكوني بـه صـورت صـد در صـد
تخريب شدند.
*روز شنبه  ٢٠ارديبهشت ،كشاورزان گوجه كار جنوب استان كرمان براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان دست به
تجمع مقابل كارخانه رب گوجه زدند و خواهان احقاق حقوق خود شدند .بـه گـزارش راه آرمـان ،درهمـين رابطـه ،رئـيس
سازمان صنعت ،معدن و تجارت جنوب كرمان بي شرمانه گفت» :جمعي از گوجه كاران كه طلب آنها از يـك كارخانـه رب
گوجه در جنوب كرمان وصول نشده با ازدحام در مقابل اين كارخانه از ادامه فعاليت آن جلوگيري كردند.«.
در جنوب كرمان  ١٤كارخانه رب گوجه فرنگي وجود دارد كه سال گذشته اين واحدهاي توليدي از  ٤٨٠هزار تُـن گوجـه
فرنگي بيش از  ١٤٠هزار تن را خريداري و فرآوري كردند.
*روز يكشنبه  ٢١ارديبهشت همزمان با جلسه علني شوراي فرمايشي شهر تبريز ،جمعي از كارگران شهرداري تبريز بـراي
اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به تجمع مقابل ساختمان اين به شورا زدند كه درگيري ماموران حفاظت شهرداري با
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تجمع كنندگان همراه شد .به گزارش ايمنا ،وعده تبديل وضعيت كارگران شـهرداري تبريـز يكـي از موضـوعات مـشاجره
لفظي برخي از اعضاي شوراي شهر با شهردار تبريز در جلسه علني شوراي شهر بود كه با پاسخ شهردار مبني بر اينكه بحث
تبديل وضعيت از دوره هاي قبل مطرح است و يك قانون كشوري است و براي تغييرش نيازمند قانون جديد هستيم ،روبرو
و بحث بسته شد.
*از روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت ،كارگران معدن كروميت امين يار شهرستان فارياب در استان كرمان در اعتراض به عـدم
پرداخت  ٤ماه حقوق دست از كار كشيدند .به گزارش خبرنگـاران جـوان ،روز شـنبه  ٢٠ارديبهـشت ،فرمانـدار شهرسـتان
فارياب رابطه با علت اعتراض كارگران معدن در اين شهرستان گفـت :بـه منظـور رسـيدگي بـه وضـعيت كـارگران معـدن
كروميت فارياب صبح امروز جلسه شوراي تامين تشكيل شد و قرار شد يك ماه از مطالبات معوق كارگران تا ده روز آينـده
توسط پيمانكار پرداخت شود و فعاليت معدن با حضور كارگران از روز يكشنبه  ٢١ارديبهشت آغاز شود.
معدن كروميت امين يار فارياب در فاصله  ١٥كيلومتري مركز شهرستان فارياب واقع شده است و بيش از  ٢٠٠كـارگر بـه
صورت مستقيم در آن مشغول به كار هستند.
*روز يكشنبه  ٢١ارديبهشت براي دومين بار ،صاحبان باشگاههاي ورزشي سيستان و بلوچستان براي اعتراض به بﻼتكليفي
معيشتي و عدم حمايت دولت دست به تجمع مقابل استانداري زدند .به گزارش عصر هامون ،يكـي از باشـگاه داران حاضـر
دراين تجمع گفت :دومين بار است كه به خاطر تعطيلي باشگاه مقابل استانداري تجمع مي كنيم ،امـا هنـوز هـيچ جـوابي
نگرفتيم.
*روز يكشنبه  ٢١ارديبهشت ،كاركنان تعاونيهاي سهام عدالت سراسر كشور مقابل وزارت امـور اقتـصادي و دارايـي تجمـع
كردند و به بﻼتكليفي شفلي و معيشتي خود اعتراض كردند .به گزارش ايلنا ،پس از آغاز فراينـد آزادسـازي سـهام عـدالت
صحبتهايي در مورد احتمال انحﻼل تعاونيهاي سهام عدالت در شهرهاي مختلف مطـرح شـد .يكـي از كاركنـان شـركتهاي
تعاوني سهام عدالت كه در اين تجمع حضور داشت گفت :انحﻼل تعاونيهاي سهام عدالت موجب بيكار شدن كاركنـان ايـن
تعاونيها بعد از  ١٤سال سابقه كار بيمه اي ميشود.
*روز دوشنبه  ٢٢ارديبهشت ،جمعي از رانندگان سازمان اتوبوسراني درون شهري و مالكان اتوبوس )بخش خـصوصي( قـم
براي اعتراض به بﻼتكليفي معيشتي به دنبال شيوع بيماري كوويد ١٩دست به تجمع مقابل سازمان اتوبوسـراني زدنـد .بـه
گزارش اتحاد ،تعداد  ٥٣٠اتوبوس در شهر قم تردد مي كنند كه حدود نيمي از آنها متعلـق بـه بخـش خـصوصي اسـت و
درآمد آنها با شيوع بيماري كرونا به شدت كاهش يافته است.
*روز دوشنبه  ٢٢ارديبهشت ،كارگران اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين بارديگر به تهران آمدند تا با
تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازي به اخراج از كار و اعتراض كنند .به گزارش اتحاد ،اين كارگران براي اعتـراض بـه ايـن
تصميم و بازگشت براي كار از  ١٨فروردين ماه سال جاري تا به امروز بارها دست به تجمع مقابل استانداري و اداره كل راه
و شهرسازي قزوين ،سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور در تهران و وزارت راه و شهرسازي زدند.
*روز دوشنبه  ٢٢ارديبهشت ،جمعي از كارگران كارخانه كنتورسازي ايران براي اعتراض به بﻼتكليفي شـغلي و معيـشتي
دست به تجمع مقابل بيدادگستري قزوين زدند .يكي از كارگران حاضر در اين تجمع به خبرگزاري دانشجو گفـت :حقـوق
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سال  ٩٦و همچنين  ٩٧و  ٩٨ما عقب افتاده و اﻻن نزديك  ٢٧ماه هست كه حقوق نگرفته ايم .در صورتي كه حاﻻ هم اين
حقوق عقب افتاده پرداخت شود ،با وجود اين تورم و گراني خيلي به درد ما نميخورد.
*تعدادي از اهالي پاكدشت ،روز سه شنبه  ٢٣اردبيهشت ،در اعتراض به اينكه  ٥سال است مسكن مهر »سـيزده ري« بـه
آنان تحويل داده نشده ،دست به تجمع مقابل مسكن مهر زدند .به گزارش ايران آزادي ،شهروندان معترض گفتند :از سـال
 ٩٤هر يك از ما مبالغي را به عنوان وديعه براي خريد مسكن پرداخت كرديم اما تا به امروز مسكن به ما ندادند و از سـوي
ديگر مبالغي هم كه پرداخت كرديم به عنوان انصراف به ما بازگردانده نشده است.
*روز سه شنبه  ٢٣ارديبهشت ،جمعي از بازنشستگان ارتش در شيراز براي اعتراض به ابطال سند مالكيت زمينهـاي شـان
دست به تجمع مقابل تعاوني بازنشستگان ارتش شيراز زدند .به گزارش ايرنا ،تجمع كنندگان گفتند :تعـاوني بازنشـستگان
ارتش  ١٧سال پيش  ٥٣١قطعه زمين در شهرك گلستان شيراز به ما واگذار كردند كه بسياري از افراد همان زمـان سـند
ملكي اين زمينها را دريافت كردند اما در حال حاضر پس از اين مدت اوقاف و امورخيريه مدعي اسـت ايـن زمينهـا وقفـي
است .اين زمينها مال فردي به نام اقبالي بوده كه به تعاوني بازنشستگان ارتش فروخته است و از روز نخـست ايـن زمينهـا
اوقافي نبودند.
*روز چهارشنبه  ٢٤ارديبهشت ،جمعي از پاكبانان منطقه  ٣شهرداري كرج در اعتراض به عدم پرداخـت مطالبـات مـزدي
خود در محوطه شهرداري دست به تجمع زدند .به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران ،به گفته معترضان؛ عليـرغم بحـران
كرونا و كاهش قدرت خريد شان ،شهرداري از چند ماه پيش تاكنون از پرداخت دستمزدهاي آنها خـودداري كـرده اسـت.
كارگران معترض مي گويند عﻼوه بر اين شهرداري چندين ماه است كه حـق بيمـه آنهـا را بـه سـازمان تـامين اجتمـاعي
پرداخت نكرده و اين موضوع كارگران را براي تمديد دفترچه هاي خود با مشكل مواجه كرده است.
*روز چهارشنبه  ٢٤ارديبهشت ،گروهي از مرغداران استان كردستان ،در اعتراض به نبود شـفافيت در توزيـع نهـاده هـاي
دامي دست به تجمع زدند .به گزارش سقز رووداو ،مرغداران همچنين نخريدن مـرغ مـازاد كـشتارگاهها از سـوي دولـت و
قيمت باﻻي واكسن براي مرغها را از ديگر دﻻيل اعتراض خود بيان كردند.
*روز دوشنبه  ١٥ارديبهشت ،كارگران فضاي سبز شـهرداري
كوت عبداﷲ راهـي شـهر اهـواز شـدند تـا بـا تجمـع مقابـل
استانداري خوزستان به عدم پرداخت ٢ماه حقوق ومطالبـات
ديگر اعتراض كنند .به گزارش ايلنا ،يكي از كـارگران حاضـر
در اين تجمع گفت :يكي از مـشكﻼت مـا در طـول سـالهاي
گذشته پرداخت ديرهنگام حقوق است؛ اين مطالبات هميشه
با تاخير چند ماهه پرداخت مي شود و هنـوز حقـوق اسـفند
پارسال و فـروردين امـسال را دريافـت نكـرديم ضـمن آنكـه
سنوات سال  ٩٨نيز تسويه نشده است.
به گزارش ايرنا ،روز سه شنبه  ١٦ارديبهشت ،براي دومين روز متوالي ،جمعـي از كـارگران فـضاي سـبز شـهرداري كـوت
عبداﷲ براي اعتراض به عدم پرداخت  ٢ماه حقوق و مطالبات ديگر مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند.
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روز شنبه  ٢٠ارديبهشت ،كارگران شهرداري كوت عبداﷲ با تجمع مقابل استانداري خوزستان دومين هفته اعتراض شان به
عدم پرداخت  ٢ماه حقوق و مطالبات ديگر را اغاز كردند.
روز پنجشنبه  ٢٥ارديبهشت ،در يازدهمين روز اين اعتراض ٧ ،كارگر شهرداري كوت عبداﷲ به مدت  ٢٤ساعت بازداشـت
شدند .يكي از كارگران معترض گفت :از اسفند سال قبل حقوق نگرفته ايم و هيچكس هم صدايمان را نميشنود .آنها براي
چمن ارزش قائل هستند و ميگويند كارگر جديد مي گيريم تا چمنها خراب نشوند اما براي ما كه جلوس چـشم شـان در
حال از بين رفتن هستيم ،ارزشي قائل نيستند.
*روز پنج شنبه  ٢٥ارديبهشت ،كارگران شركت زغال شويي فسيل سيستم انرژي )اينتر كربن( براي اعتراض بـه اخـراج از
كار با ماهها حقوق معوقه دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان زرند زدند .به گزارش صداي زرند ،يكي از  ٤٤كـارگر
اخراجي اين شركت با ابراز نگراني از بيكار شدن در اين شرايط گفت :ما از چندين مـاه قبـل از عيـد هنـوز هـيچ حقـوقي
دريافت نكرده ايم و در شرايط بسيار سختي زندگي مي كنيم و اين حق ما نيست كه در اين حالت اخراج شويم.
*روز شنبه  ٢٧ارديبهشت ،صدها كارگر بازنشسته ذوب آهن اصفهان براي اعتراض به عدم همسان سازي و عدم پرداخـت
بـ ـه موقـــع حقـــوق و وضـــعيت
نامناسب بيمه درمـاني دسـت بـه
تجمع مقابل اسـتانداري اصـفهان
زدند .به گزارش ايرنا ،رييس هيات
مــديره كــانون بازنشــستگان ذوب
آهن اصفهان در حاشـبه برگـزاري
ايــن اجتمــاع گفــت :مهمتــرين
خواســته اي ـن بازنشــستگان ارائــه
خدمات بيمه درمان ،بيمه عمـر و
حوادث از طرف صندوق فوﻻد بـه
آنهاست.
روز يكــــشنبه  ٢٨ارديبهــــشت،
بازنشستگان ذوب آهن اصفهان براي دومين روز متوالي با برپـايي تجمـع اعتراضـي مقابـل اسـتانداري اصـفهان ،خواسـتار
رسيدگي به مطالبات خود شدند.
*به گزارش قزوين خبر ،روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت ،شماري از كاركنان عوارضي استان قزوين براي دومين روز متـوالي در
اعتراض به لغو شرايط كاري خود به دنبال الكترونيكي شدن پرداخـت عـوارض ،در محـل اداره كـل راه و شهرسـازي ايـن
استان ،دست به تجمع اعتراضي زدند.
*روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت ،كارگران اداره كل بنادر و دريانوردي خوزستان )بندرامام( كه به دنبال اعتصاب در اعتراض به
عدم عقد قرارداد مستقيم و امضا نكردن قرارداد هاي يك ماهه و اجرانشدن طرح طبقه بندي مشاغل از كـار احـراج شـده
بودند ،مقابل فرمانداري ماهشهر تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،كارگران حاضر در اين تجمع گفتند :مدتي است كه ما پيگير
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مطالبات به حق و قانوني خود ازجمله مخالفت با امضاء قرارداد موقت يك ماهه با توجه به مستمر بودن ماهيت كار عليرغم
سابقه حدوداً  ١٠الي  ٢٠ساله و همچنين دريافت حق بدهي آب و هوا و اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستيم.
*بامداد روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت ،كارگران شركت واحد كه در ماههاي اخير بازنشـسته شـده انـد در اعتـراض بـه عـدم
پرداخت  ٤درصد حق بيمه شان در مشاغل سخت و زيان آور همچنين عدم پرداخت حق سنوات خدمت مقابل سـاختمان
شوراي شهر تجمع كردند .به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ،اين سنديكا از خواستههاي
كارگران حمايت ميكند و به مديريت شركت واحد در مورد عواقب تـاخير در پرداخـت  ٤درصـد حـق بيمـه بازنشـستگي
كارگران همچنين تاخير در پرداخت حق سنوات خدمت و ساير حقوق كارگران هشدار ميدهد.
*روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت ،كارگران معدن كروميت فارياب كرمان مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند.
به گزارش جماران ،يكي از كارگران حاضر در تجمع گفت :هر كارگر ساده با حقوق يك ميليون و نهصد هزارتوماني نزديك
به  ١١ميليون تومان از اين شركت طلب دارد.
*روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت ،شماري از مستأجران غرفه هاي صنايع دستي اداره كـل ميـراث فرهنگـي ،صـنايع دسـتي و
گردشگري استان هرمزگان واقع در معبد هندوها ،در اعتراض به عـدم رسـيدگي بـه مطالبـات شـان در مقابـل سـاختمان
استانداري تجمع كردند .به گزارش تابناك ،چندي پيش اموال موجود در غرفه هاي اين افراد به دليـل اسـتاندارد و ايمنـي
نبودن محل كار ،در آتش سوخت و با توجه به اينكه اين محل بيمه نبوده ،معترضان خواستار جبران خسارت وارده به خود
هستند.
*روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت ،براي چندمين بار ،ثبت نام كنندگان در طرح نوسازي كاميونهـاي فرسـوده سـايپا ديـزل بـا
تجمع مقابل ساختمان اين شركت در جاده مخصوص كرج  -تهران ،براي باري ديگر به عدم دريافت كاميونهاي خريـداري
شدە پس از چهار سال اعتراض كردند .به گزارش تين نيوز ،تجمع كنندگان اعﻼم كردند :شركت سايپا ديـزل در سـال ٩٦
موظف به تحويل خوروهاي باري و كشنده سنگين در طرح تعويض خودروهاي فرسوده ناوگان سنگين كشور شـد كـه بـر
اساس آن بايد با دريافت مدارك اسقاط خودرو ،اقدامات ﻻزم براي تحويل خودروي جديـد را انجـام مـيداد امـا بـه گفتـه
رانندگان ،اين شركت به دليل افزايش قيمت خودروها مدتي است كه از تحويل خودرو امتناع ميكند.
*روز دوشنبه  ٢٩ارديبهشت ،جمعي از دستفروشان و كسبه بازار روز شهرستان سيمرغ دراستان مازنداران براي اعتراض به
بﻼتكليفي معيشتي مقابل فرمانداري تجمع كردند .به گزارش بﻼغ ،مجتبي حبيب نژاد فرماندار سيمرغ در ايـنبـاره گفـت:
دستفروشان به دليل تعطيلي بازارهاي هفتگي ،در وضعيت معيشتي سختي به سر مـيبرنـد و بهبـود اوضـاع را منـوط بـه
بازگشايي روز بازارها و بازارهاي هفتگي مي دانند.
اعتصاب  ١٤روزه كارگران معادن زغال سنگ كرمان

*روز دوشنبه  ١٥ارديبهشت ،براي دومين بار در ماه جاري ،كارگران شركت معـادن زغـال سـنگ كرمـان در اعتـراض بـه
نداشتن امنيت شغلي و سطح پايين حقوق دست از كاركشيدند و مقابل دفتر شركت تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،يكي از
كارگران معترض گفت :شركتي كه عهده دار زغـال سـنگ كرمـان در بخـش خـصوصي ،شـركت داﻻهـو اسـت از ايـن رو
مديرعامل اين شركت براي آرامش خاطر كارگران تضمين دادند كه مشكلي در زمينه حقوق و مزاياي آنها ايجاد نمي شود.
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اما اين تضمين براي كارگران كافي نيست و بسياري بر اين باورند كـه بـا خـصوصي
سازي اين شركت پرداخت حقوق كارگران و تمديد قراردادهـا بـا مـشكل رو بـه رو
خواهد شد.
روز پنج شنبه  ١٨ارديبهشت براي چهارمين روز متـوالي كـارگران معتـرض مقابـل
ساختمان تجمع كردند.
روز يكشنبه  ٢١ارديبهشت ،كارگران زغال سنگ كرمان مقابل ساختمان شركت در شهر كرمان تجمع كردند .اين كارگران
مخالف ورود شركت زغال سنگ كرمان به بورس به واسطه شركت سرمايه گذاري داﻻهو هستند و مي گوينـد ورود زغـال
سنگ كرمان به بازار بورس ،امنيت شغلي حدود  ٣هزار كارگر اين شركت را به خطر مياندازد.
به گزارش صداي زرند ،درحالي كه برخي از پايگاههاي خبري از پايـان تجمعـات اعتراضـي و اعتـصابات كـارگران شـركت
معادن زغالسنگ كرمان خبر داده بودند ،روز سه شنبه  ٢٣ارديبهشت ،صدها كارگر شركت معادن زغال سـنگ كرمـان بـا
ادامه اعتصاب و برپايي تجمع خانوادگي مقابل ساختمان شركت و سردادن شعارهايي خواهان استعفا يا اخـراج مـديرعامل
شركت شدند.
به گزارش عصر ايران ،روز چهارشـنبه  ٢٤ارديبهـشت ،صـدها
كارگر معادن زغال سنگ كرمان با ادامـه اعتـصاب ،همـراه بـا
خانواده هاي شان مقابل ساختمان شركت تجمع كردند.
اعتصاب و تجمع كارگران معادن زغـال سـنگ كرمـان در روز
پنجشنبه  ٢٥ارديبهشت ادامه يافت.
روز يكشنبه  ٢٨ارديبهشت ،كارگران معترض با افزودن  ٦بند
به مفاد جلـسه روز دوشـنبه  ٢٢ارديبهـشت و تعيـين ضـرب
اﻻجل  ٤٥روزه براي تحقق خواسته هاي شان ،به طور موقـت
بــه اعتراضــات شــان خاتمــه دادنــد و از روز دوشــنبه ٢٩
ارديبهشت پس از  ١٤روز اعتصاب برسركارشان باز گشتند.
*روز شنبه  ٢٧ارديبهشت ،كارگران شهرداري اروند كنار در استان خوزستان براي اعترض به عدم پرداخـت  ٥مـاه حقـوق
دست از كار كشيدند و مقابل ساختمان اين شهرداري تجمع كردند .به گزارش ايرنا اين كارگران گفتنـد :پـنج مـاه حقـوق
كامل و پنج ماه مابه التفاوت حقوق  ١٣٠كارمند رسمي ،قراردادي و بخشهاي ديگر شهرداري اروندكنار به تاخير افتاده كه
اين امر عرصه زندگي را براي آنها تنگ و دشوار كرده است.
تجمع كنندگان در حالي كه دست نوشته هاي با عنوان »بي حقوقي ،گرسنگي ،بيماري ،نداري و بي اعتباري«» ،پول نـان
نداريم«» ،شرمنده خانواده مان هستيم« و »گدا نيستيم كار داريم ولي حقوق نداريم« در دست داشـتند گفتنـد :پرداخـت
نشدن حقوق آنها در شرايط سخت كرونا دلسردي و نااميدي از كار را براي آنها در پي داشته است.
روز دوشنبه  ٢٩ارديبهشت ،براي سومين روز متوالي ،اعتصاب كارگران شهرداري اروند كنار ادامـه پيـدا كـرد .در ايـن روز
كارگران مقابل ساختمان اين شهرداري تجمع كردند.
*روز دوشنبه  ٢٢ارديبهشت ،كاركنان و بازنشستگان صدا و سيما براي اعتراض به عدم افزايش احكام حقوقي شان در سال
جديد دست به تجمع در محل كارشان زدند .به گزارش ايلنا ،تجمعكنندگان گفتند :نه تنها فوق العاده  ٥٠درصدي حقوقي
كه دولت مجوز افزايش آن را از اسفند  ٩٨براي همه دستگاههاي كشوري و لشگري صادر كرده بـراي كارمنـدان شـاغل و
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بازنشسته سازمان صدا و سيما اعمال نشده بلكه مديران منابع مالي سازمان مي گوينـد افـزايش  ١٥درصـدي سـاﻻنه هـم
منوط به تامين اعتبار دولت است.
روز دوشنبه  ٢٩ارديبهشت ،براي دومين بار در ماه جاري ،كاركنان شاغل و بازنشسته صدا وسيما بـراي اعتـراض بـه عـدم
افزايش حقوق و پرداخت نكردن به موقع دست به تجمع در محوطه اين سازمان زدند.
*روز دوشنبه  ٢٩ارديبهشت ،جمعي از مديران مهدكودكهاي تهران براي اعتراض به عدم حمايت دولـت در پـي تعطيلـي
محل كارشان در چارچوب مقابله با بيماري كوويد  ١٩دست به تجمع مقابل استانداري تهران زدند .به گزارش تهران رسانه،
تجمع كنندگان گفتند :به دليل تعطيلي مهدكودكها با مشكﻼت معيشتي بسيار مواجه هستيم؛ مسئوﻻن بايد فكري به حال
ما بكنند؛ بعد از حدود سه ماه تعطيلي ،حتي قادر به تامين هزينههاي يوميه مهدكودك نيستيم؛ حتي نمي توانيم قبـوض
برق و آب را تسويه كنيم.
*روز دوشنبه  ٢٩ارديبهشت ،جمعي از دستفروشان و كسبه بازار روز شهرستان سيمرغ دراستان مازنداران براي اعتراض به
بﻼتكليفي معيشتي مقابل فرمانداري تجمع كردند .به گزارش بﻼغ ،مجتبي حبيب نژاد فرماندار سيمرغ در ايـنبـاره گفـت:
دستفروشان به دليل تعطيلي بازارهاي هفتگي ،در وضعيت معيشتي سختي به سر مـيبرنـد و بهبـود اوضـاع را منـوط بـه
بازگشايي روز بازارها و بازارهاي هفتگي مي دانند.
*روز سه شنبه  ٣٠ارديبهشت ،مديران تماشاخانه هاي خصوصي در اداره كل هنرهاي نمايشي تجمـع كردنـد و بـا انتـشار
بيانيه اي ،نسبت به عدم حمايت دولت از آنها در پي تعطيلي سالنهاي تئاتر پس از شيوع بيماري كوويد  ١٩اعتراض كردند.
به گزارش ايسنا ،رييس هيات مديره انجمن صنفي تماشاخانه هاي ايران گفت :با توجه به بحراني شدن وضعيت تماشاخانه
هايي كه مالك خصوصي دارند و مديران تماشاخانه ها زير فشار اجاره بهاي اين سالنها هستند.
*روز سه شنبه  ٣٠ارديبهشت ،تعدادي از كارگران و تكنسينهاي واحد آب ،برق و تهويه سازمان منطقه ويژه اقتصادي بندر
امام كه توسط پيمانكاران اخراج شده اند ،در مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان بندر ماهشهر تجمع كردند .بـه گـزارش
تسنيم ،اين كارگران مهمترين مشكﻼت خود را نوع و مدت قرارداد ،عدم اجراي طبقـه بنـدي مـشاغل و در نظـر نگـرفتن
افزايش حقوق و مزايا و عيدي عنوان كردند.
*روز چهار شنبه  ٣١ارديبهشت ،كشاورزان روستاهاي مـالواجرد و يخچـال بـراي اعتـراض بـه مـسدود و تخريـب كـردن
زهكشهاي كشاورزي در روستاهاي مالواجرد و يخچال كه باعث از بين رفتن زمينهاي كشاورزي و بيكار شدن اهالي خواهد
شد ،در بخشداري جرقويه عليا در جنوب شرقي استان اصفهان و شهر اصفهان تجمع كردند .به گزارش اصفهان شرق ،يكي
از كشاورزان حاضر در تجمع گفت :در اوايل انقﻼب جهاد سازندگي جهت آباد كردن زمينهاي باير اقدام به ايجاد زهكش در
دو روستاي يخچال و مالواجرد به علت باﻻ بودن سطح آب و رطوبت بيش از حد زمين ،كرد و اهالي به كـار كـشاورزي در
اين زمينها پرداختند و كم كم اين زمينها آباد شد ولي امروز سازمان آب منطقه اي اصفهان ،بنا به دﻻيلي مي خواهد ايـن
زهكشها را تخريب كنند و اين امر موجب ناراحتي كشاورزان اين دو روستا شده است.
*روز چهار شنبه  ٣١ارديبهشت ،كارگران مناطق  ٥ ، ٤و  ٦شهرداري اهواز در اعتراض به عـدم رعايـت اصـول بهداشـتي
ازجمله ساعات كار كه درچارچوب مقابله با بيماري كوويد  ١٩سﻼمتي شان را به خطر مي اندازد و پرداخت نشدن به موقع
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حقوق ،براي هشتمين روز متوالي دست از كار كشيده و از جمع آوري زباله از اين سه منطقه اهواز خـود داري كردنـد .بـه
گزارش ايرنا ،به دنبال اين اعتصاب ،كارگراني از ساير مناطق براي جمـع آوري زبالـه هـاي منطقـه  ٦اعـزام شـدند كـه بـا
مخالفت كارگران معترض اين منطقه روبرو شدند.
*روز چهار شنبه  ٣١ارديبهشت ،كارگران شهرداري شاهين شهر )شركت پيمانكاري شبنم شهر( در استان اصفهان دسـت
از كار كشيدند و با تجمع مقابل ساختمان شهرداري درميدان فاطميه اين شهر نسبت به عدم تبديل وضعيت و سطح پايين
حقوق اعتراض كردند .به گزارش صدا و سيما ،يكي ازكارگران حاضردر تجمع گفت :حدود  ٢٠٠نفـر در حـوزه خـدمات بـا
ميانگين  ٥تا  ٢٠سال فعاليت مي كنند كه هنوز ساماندهي نشده اند و در ليستي كه براي تامين نيـرو و تبـديل وضـعيت
آنها ارسال شده نام هيچ كارگر با سابقه اي ديده نمي شود و افرادي با سابقه كم به چشم مي خورد.
*روز دوشنبه  ٢٩ارديبهشت ،كارگران كارخانه هپكو اراك براي اعتراض به بﻼتكليفي شـغلي دسـت بـه تجمـع در داخـل
محوطه اين واحد توليدي زدند .به گزارش ايلنا ،اين كارگران همچنين با امضاي طوماري خواسـتار آغـاز فعاليـت توليـدي
كارخانه بعد از گذشت  ٨ماه شدند.
به گزارش ايسنا ،روز چهارشنبه  ٣١ارديبهشت براي سومين روز متوالي ،كارگران معترض با تجمع در كارخانه به بﻼتكليفي
شغلي و معيشتي و مفتوح بودن پرونده  ٢همكار شان در بيدادگاه انقﻼب اعتراض كردند.
اخبار كوتاه بر اساس گزارشهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي

پنجشنبه  ١٨ارديبهشت :تجمع كارگران فضاي سبز شهرداري شهر گلستان مقابل فرمانداري بهارستان در استان تهران،
براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق.

يكشنبه  ٢١ارديبهشت :تجمع رانندگان رافور فرودگاه امام در اعتراض به نداشتن طرح ترافيك و بيمه بيكاري و سوخت

كافي براي كار.

چهارشنبه  ٢٤ارديبهشت :تجمع رانندگان تاكسي سواري كرايـه اي و فرودگـاهي مـشهد در اعتـراض بـه وضـعيت بـد

معيشتي مقابل وزارت راه و شهرسازي /.تجمع كارگران شهرداري منطقه  ٣كرج در اعتراض به پرداخـت نـشدن مطالبـات
شان در مقابل شهرداري.
آدينه  ٢٦ارديبهشت :تجمع رانندگان ونهاي مسافربري تاكـسيراني شـهر تهـران در اعتـراض بـه عـدم توزيـع امكانـات
بهداشتي مورد نياز براي مقابله با بيماري كوويد  ١٩در محل شهرداري.

سه شنبه  ٣٠ارديبهشت :اعتصاب و تجمع كارگران راه آهن اراك براي اعتراض به عدم پرداخت حقوق ومطالبـات شـان
مقابل ساختمان شركت در اراك /.تجمع شماري از شهروندان ساكن شهرري مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان.

چهارشنبه  ٣١ارديبهشت :چندمين روز تجمع كارگران شهرداري خرمشهر در اعتراض به معوقات مزدي و عدم پرداخت

عيدي  /.٩٨كارگران شهرداري بندر امام )شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني( براي اعتراض به عدم پرداخـت ماههـا
حقوق و مطالبات ديگر دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان بندرماهشهر زدند.

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

كنيم.
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در سوگ زنده ياد معصومه جوشقاني
با دريغ و تاسف بسيار فقدان زنده ياد معصومه جوشقاني ،زنـداني سياسـي و از
فعاﻻن جنبش مقاومت را به دوست عزيز دكتر محمد علي شيخي و به مـريم و
شيخي و به خانواده بزرگ مقاومت ايران عليـه اسـتبداد مـذهبي تـسليت مـي
گويم.
مهدي سامع
شنبه  ٦ارديبهشت  ٢٥) ١٣٩٩آوريل (٢٠٢٠

در اندوه درگذشت رفيق ايرج كشكولي

سارا

با تاسف و اندوه بسيار ،رفيق ايرج كشكولي ما را تـرك كـرد .زنـده يـاد ايـرج
كشكولي از مبارزان پرسابقه ايران بود .در دوران رژيـم شـاه ،در كنفدراسـيون
جهاني دانشجويان و در سازمان انقﻼبي حزب توده فعاليت مي كرد و به علـت
فعاليتهايش در داخل و خارج از ايران تحـت پيگـرد سـاواك رژيـم شـاه قـرار
گرفت .پس از انقﻼب از بنيانگذاران حـزب رنجبـران ايـران و همـواره مـدافع
رهايي و سوسياليسم بود و در سـالهاي سـياه دهـه شـصت بـه مبـارزه بـراي
سرنگوني استبداد مذهبي ادامه داد.
در دوراني كه او در كردستان فعاليت مبارزاتي مي كـرد و نيـز پـس از آن در
فرانسه بين ما دوستي نزديكي شكل گرفت .در موارد بـسيار از صـحبت بـا او
بهره مي بردم و شنيدن خاطرات و تجربياتش هر كس را شگفت زده مي كرد.
ايرج عزيز ما در سالهاي اخير متاسفانه درگير بيماري سخت شد .هر بار كه به
ديدار زنده ياد ايرج مي رفتم ،تنفر و انزجار از رژيم حاكم بر ايران پر رنگ تـر
و جدي تر از هر موضوع ديگري بود.
فقدان دوست و رفيق مهربان ،زنده ياد ايرج كشكولي را به بانوي عزيز بلقيس ،پرويز ،ايران ،بهار و سام نازنين كشكولي ،به
خانواده بزرگ كشكولي ،به دوستان و رفقايش به ويژه به رفيق باقر مرتضوي و به همه آزاديخواهان ايران تسليت مي گويم.
مهدي سامع
يكشنبه  ١٤ارديبهشت  ١٣٩٩ـ  ٣مي ٢٠٢٠
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گرامی باد ياد و نام رفيق مينا طالب زاده شوشتری
گردآوري و تنظيم :امير ابراهيمي
در روز  ٨خرداد  ١٣٥٥خانه تيمي كوي زيبا در شهباز جنـوبي در محاصـره نيروهـاي
امنيتي قرار گرفت و آتش مسلسل رفيق مينا باعث گرديـد تـا رفقـاي ديگـر از جملـه
رفيق قاسم سيادتي بتواند در پناه آن آتشباري حلقه محاصره را شكسته و بگريزند.
دو سال بعد و در روزهاي قيام بهمن  ،١٣٥٧رفيق قاسـم سـيادتي در جريـان تـصرف
راديو ايران به شهادت رسيد.
»در اواخر سال  ١٣٥٣با توجه به روي آوري نيرويي وسيع به طـرف سـازمان ،شـرايط
نويني به وجود آمد و سازمان تﻼش كرد تا نيرو هايش در پوششهاي طبيعي در جامعه
فعاليت كرده و تا حد امكان مخفي نشوند .به همين دليل هم رفيق قاسم و رفيق مينا
در ارتباط با سـازمان در خيابـان زيبـا در تهـران خانـه اي را اجـاره كردنـد) «.سـايت
سياهكل(
در روز خرداد  ١٣٥٥اين خانه كه پايگاه فعاليتهاي سياسي رفقا قاسم سيادتي و مينا طالب زاده بود توسط ساواك كشف و
مورد هجوم قرار گرفت .در جريان يورش مسلحانه مزدوران ساواك به اين خانه رفيق مينا طالب زاده شوشتري به شـهادت
رسيد ،اما رفيق قاسم توانست با گرفتن مسلسل يكي از ماموران دشمن از چنگال ساواك بگريزد.

شهداي فدايي در خرداد ماه

رفقا :اميرپرويز پويان ـ اسكندر صادقي نژاد ـ رحمت اﷲ پيرو نذيري ـ بهروز دهقاني
ـ حسن معصومي همداني ـ عليرضا شهاب رضـوي -حبيـب بـرادران خـسروشاهي ـ
مريم شاهي ـ خسرو تره گل ـ حسين سﻼحي ـ شـيرين معاضـد )فـضيلت كـﻼم( -
مينا طالب زاده شوشتري ـ عليرضا رحيمـي علـي آبـادي ـ حـسين موسـي دوسـت
موچالي ـ رفعت معماران بناب ـ نادر شايگان شام اسبي  -سـليمان پيوسـته حـاجي
محله ـ سعيد معيني  -نعمت با شعور ـ سعيد سلطان پور ـ ماريا كاظمي ـ اسماعيل
هاديان  -منصور فرسـا ـ مهـدي پهلـوان ـ شـهرام ميرانـي )در هنـد( ــ محمدرضـا
محمديان باباعلي ـ حميد امير ميرشكاري ـ ولي سوسني ـ منوچهر ويسي ـ جعفـر
قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون  -شاپور جليلي و جواد باقري )مهرداد( ،طي سـالهاي ٤٩
تــاكنون در مبــارزه مــسلحانه بــا مــزدوران امپرياليـسم و ارتجــاع و يـا در زنــدانهاي
دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند.

نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني – زنده باد استقﻼل ،دموكراسي،
صلح و سوسياليسم
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 زينت ميرهاشمي:سردبير
 زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات دبيران
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