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  تهديدهای واليت، کابوسهای خامنه ای و راهکارهای ولی فقيه
  مهدي سامع

  
.  بود يني خم »يزيانگ   و تحول    ي خواه  تحول« رامونيپبه طور كامل     خرداد امسال    ١٤ در روز چهارشنبه     يسخنان خامنه ا  

 جـه يد و نتر صـحبت كـ    بـوده،  يني خم اتي خصوص »نيتر   و برجسته    نيتر  مهم  « مورد كه به نظرش از       نير ا  د لياو به تفص  
. ». كـرد فيـ  تعرنهـا ي و مانند ا ي ساز   و انسان  يساز   و جامعه    يازس   و تمدن    يساز   رسالت نظام    ن،ي د يامام برا «:  كه گرفت

 تيـ وال [نيـ  كردنـد، امـام ا  ي سـاز   نظامي قه را وارد عرصه  امام ف «: دي گو ي پردازد و م   ي م هي فق تي به مساله وال   يخامنه ا 
 نيـ  كـرد كـه ا     دي تاك ندد، را بب  هي فق تي كه دهان مراجع مخالف وال     ني ا يو برا » . كردند ي و فقه  يرا وارد مسائل اصل   ] هيفق
  .»ستي در فقه نيبدعت«

 ، به مردم تحميل كردهي فقتي بر والي مبتني و قانون اساسي اسالمي با جمهوريني كه خم»يتحول« دردناك تيواقعامروز 
   و انسانيساز  و جامعه يازس  و تمدن يساز نظام «خميني . روشن تر از آن است كه نياز به شرح و تفسير زياد داشته باشد

را رسالت دين اعالم كرد كه عصاره آن استبداد مذهبي مبتني بر واليت فقيه است و نتيجـه ايـن نظـام بـراي                       »  ... و يساز
 اقليتي هم با زندگي اشرافي، با چپاول و غارت و البتـه بـا               ر و مردم چيزي جز فاجعه، ويراني و  فالكت نداشته و البته            كشو

 .اتكا به سرنيزه حكومت مي كنند
او در مـسند قـدرت بـا        . است» امنيت و ماندگاري نظام   «آن چه براي خامنه اي از تحول طلبي خميني مهم است، موضوع             

نگ، با سركوب و زندان و كشتار، رسالت انجام كارهاي ناتمام خمينـي را در دسـتور كـار خـود قـرار داده           ظلم و ستم و نير    
هرچه مي گويد، هر چه پيس بيني       » آقا« ساعت روز به مردم گوشزد كنند كه         ٢٤كارگزاران دربار خالفت او بايد در       . است

  . است» درست و مدبرانه«كرده و مي كند و هر عمل او 
نوشته شده و در سال پيش منتشر شده است، مانند بسياري ديگر از  يلي جبرائاسركه توسط ي» روايت رهبري«ر كتاب قطو

كتابهاي تاريخي كه در جمهوري اسالمي منتشر مي شود، تاريخ را بر اساس مسايل امنيتي و منافع قدرت و از زبان حـاكم              
ا كسي فكر نكند خامنه اي در فـضايي آكنـده از حقـه بـازي و     زمين و زمان به هم بافته مي شود ت  . مستبد روايت مي كند   

 ي بـار از مـذاكرات شـورا       ني اولـ  ي برا ي رهبر تيدر كتاب روا  «: در معرفي كتاب آمده است    . ترس به اين مقام رسيده است     
 نينـ همچ.  استفاده شده اسـت    ٦٨ خبرگان در سال     ي  هي و اجالس  ٦٤ خبرگان در سال     ي  هيانقالب و متن مذاكرات اجالس    

 اهللا  تيماه قبل از عزل آ٦ (٦٧اهللا در مهر  آقا در حضور امام رحمه  قوا و مرحوم حاج احمد ي از مذاكرات جلسه رؤسا    يبخش
 ي را بـرا يا   خامنـه اهللا  تيـ اهللا، حـضرت آ    حضرت امام رحمهبار  ني اولي كتاب منتشر شده كه در آن برا نيدر ا ) يمنتظر
  )سايت طاقچه(» .كنند  ي نظام مطرح مندهي آيرهبر

بنابر اين نتيجه مادي و مشخص تحول طلبي خميني براي خامنه اي در بخش پاياني جمله باال قيد شده تا همه ببيننـد و                    
خامنه اي مي خواهد از خود تـصوير يـك حـاكم مـسلط را     . بشنوند كه واليت در اَمن و امان و حاكم مسلط بر اوضاع است     

اما او مجبور است جـا بـه جـا بـا     . بحران زده و اتوريته درهم شكسته اش را الپوشاني كند   ترسيم و به شكل آگاهانه واليت       
  . به سركوبگران حافظ نظام هشدار دهد كه مبادا از دشمن غافل شوند» دشمن«طرح مساله 

:  گفـت  ات از كاركنان وزارت اطالعـ     ي و جمع  ، دست اندركاران  ريوز، خامنه اي در ديدار      ١٣٩٧ ني فرورد ٢٩چهارشنبه  روز  
 و  عي آن، جبهه وسـ    گري و طرف د   ي اسالم ي طرف آن، نظام جمهور    كي كه   مي بزرگ جنگ قرار دار    داني م كي انهي در م  ما«

 يشيـ  شـد و اگـر دچـار سـاده اند      مي مغلوب خواه  مي جنگ دچار غفلت شو    ني اگر در ا   البته ... . از دشمنان است   يقدرتمند
 غلبه بر دشمن، عالوه بر ي و براستادي جبهه مقابل ا   يها   و در مقابل برنامه    جنگ   ني در ا  ديبا ... . خورد مي ضربه خواه  ميشو

  )سايت خامنه اي(» . شودنيي ما تعي دستگاه اطالعاتلهي بوسي بازني كه زميا   داشت به گونهزي برنامه تهاجم نديدفاع با
داخلـي بـوده و ايـن       » و دشـمن  جنـگ   «هشدارها و توصيه هاي خامنه اي به ماموران وزارت اطالعات نشان مي دهد كـه                

  .كابوسي است كه او را رها نمي كند
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براي تبليغ و ترويج جهـل و خرافـات بـر محـور واليـت خامنـه اي بـه راه        با هزينه هاي كالن حكومت شبكه هاي وسيعي   
 واقعيـت  امـا در . را خنثـي مـي كنـد   » دشـمنان «انداخته و به طور مداوم تاكيد مي كنند كه مقتَدر است و همه تالشهاي             

 غاتي سازمان تبلسئي ريمحمد قم خرداد، ٢٤روز شنبه . تالشهاي مذبوهانه رژيم با تحريم گسترده جامعه روبرو شده است
 هـزار  ٨٠در كـشور  «: ي در سخناني در مجلس ارتجاع در مورد ظرفيتهاي نظام در حوزه به اصطالح فرهنگـي گفـت          اسالم

) كبنا نيوز. (وجود دارد » ين و چهار هزار موسسه قرآ     ي مذهب اتي هزار ه  ٩٠ مساجد،   ي هنر ي هزار كانون فرهنگ   ٢٥مسجد،  
به ويژه عليه خامنه اي شود، شكايت نمود و اضـافه     » دشمنان«با اين حال وي از اين كه حاكميت نمي تواند مانع تبليغات             

 هـر  ي مجـاز ي فـضا و در ...  گرفته قرارنستاگرامي ااري در اختراني در انترنتي باند ايان درصد په  ٧٠ تا   ٦٠حدود  «: كرد كه 
  )ايران انترناسيونال(» .ميكن ي و نگاه ممي و ما هم نشستنديگو  ي و مقدسات ما ميچه دلشان بخواهد درباره رهبر

 ،ي رژيم ماي شبكه اول س   »انگذاريبن«در برنامه    خرداد   ١١ شب   كشنبهاو ي . نمونه ديگر، صحبتهاي آخوند محمد يزدي است      
 اثرگـذار  يهاتي اگر با شخـص ي مركزهي كنم كه در عمق حوزه علميسربسته عرض م« :گفتمنه اي   خا يدر خصوص رهبر  
 و حاكم مي دهحي را توضهي احكام شرعدي و ما بااستي ما را چه به سندي گوي كه مديني بي را م  ي كسان ديمالقات داشته باش  

  )١٣٩٩ خرداد ١٢انتخاب، دوشنبه (» . باشديهركس
  

   خامنه ايكابوسهاي 
در اين سخنراني ولي فقيه سه تهديد بـراي         .  ارديبهشت خامنه اي براي دانشجويان بسيجي سخنراني كرد        ٢٨روز يكشنبه   

برخي جوانان مـسلمان كـه داراي مبـاني معرفتـي           « : مجاهدين خلق گفت   سازمانوردن اسم   آاو بدون    .واليتش را برشمرد  
برخـي افـراد در ابتـداي       «: فان دروني نظام پرداخـت و گفـت       سپس به مخال  » .قوي نبودند، جذب گروههاي التقاطي شدند     

كردند اما به دليل مباني ضعيف معرفتي اكنون جزو پـشيمانها هـستند كـه يكـي از مـسائل                      انقالب بسيار انقالبي عمل مي    
جريـان چـپ    «: و بـاالخره بـه خطـر نفـوذ چـپ پرداخـت و گفـت               » .انقالب اكنون همين حضرات پشيمان شـده هـستند        

اما به  . ي ديگر در دنيا آبرويي ندارد و از فقر انديشه ورزي، فقر سياسي و فقر نيروي ميداني كارآمد در رنج است                    ماركسيست
بـسيجي  دانـشجويان  بـه  ولـي فقيـه   » .استفاده كننـد  هرحال هميشه ممكن است عده اي با تصاحب شعارهاي خوب، سوء     

  ) سايت خامنه اي(» .بسيار گران تمام خواهد شد] خوانيد نظامب[ر اگر توجه نكنند اين تهديد ها براي كشو«هشدار داد كه 
 «: چند سال پيش هم خامنه اي در مورد نفوذ چپ ماركسيستي در دانشگاهها به دانشجويان بسيجي هـشدار داد و گفـت                     

 پـول    داشـته باشـد، قطعـاً      تيـ  دانـشگاهها، واقع   ي در بعـض   يستي ماركس اني خبرها درباره فعال شدن دو باره جر       ي برخ اگر
  )١٣٨٤ تير ٢٠سايت خامنه اي، شنبه (» . متفرق و شقه شقه شونداني است تا دانشجواني جرني اي حامييكايآمر

خامنه اي در اين سخنراني با دور زدن آگاهانه و ناديده گرفتن جنبشها، خيزشها و قيامهاي مردمي، اين گونه وانمـود كـرد      
ده اي است كه مستبدان به شمول خامنه اي، چـشم در چـشم مـردم بـه     اين حقه بازي كهنه ش. كه با مردم مشگلي ندارد 

اما تهديدهايي كه خامنه    . بلكه در جبهه حكومت ثبت مي كنند      »  از دشمنان  ي و قدرتمند  عيجبهه وس «دروغ آنها را نه در      
م باشـد و  اي شمارش مي كند، هنگامي به طور واقعي تهديد است كه بستر اجتماعي براي كُـنش نيروهـاي سياسـي فـراه      

 و ١٣٩٦، قيامهاي دي ١٣٨٨خامنه اي كه در دوران واليت اش صدها خيزس و شورش توده اي به شمول خيزشهاي سال       
 و چند ده هزار حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار را به خوبي رصد كرده و گزارشهاي نهادهاي اطالعـاتي و            ١٣٩٨آبان  

.  و نفرت اكثريت قاطع مردم به تماميت رژيم و در راس آن ولي فقيه آگاه اسـت                تحقيقاتي رژيم را در اختيار دارد، از خشم       
بنابرين اين چنين دور زدن، در اين واقعيت كوچكترين تغييري نمي دهد كه خيزشهاي توده اي بنياد رژيم و همـه دسـته       

  .دامه خواهد يافتبنديهاي دروني آن را به چالش گرفته و اين كُنش تاريخساز تا سرنگوني استبداد مذهبي ا
  

  رويارويي سخت افزاري با تهديدها
  .رژيم در رويارويي با شورشها مردمي و فعاليت نيروهاي سياسي از دو روش سخت افزاري و نرم افزاري استفاده مي كند



 ٤

پـس از سـركوبهاي و   . حكومت و نهادهاي سركوبگر آن به نسبت حجـم تهديـد، نـوع راهكـار سـخت را تعيـين مـي كنـد                     
، و با كسب مقام واليـت از جانـب خامنـه اي،    ١٣٦٧اي سبعانه دهه شصت و قتل عام زندانيان سياسي در تابستان         كشتاره

در همـين دوران شورشـهاي نـه     . شاهد ترور فعاالن سياسي در خارج از كشور و قتلهاي زنجيره اي در داخل ايـران بـوديم                 
خيزش دانشجويي طي   . رت گرفت كه با خشونت سركوب شد      صو... چندان محدود در شهرهاي مشهد، بوكان، اسالمشهر و         

از آن زمان تـا قيامهـاي    .  كه با حمله به كوي دانشگاه آغاز شد، با سركوب و كشتار روبرو شد              ١٣٧٨ تير   ٢٣ تا   ١٨روزهاي  
قيامي . ، حركتهاي اعتراضي نه چندان گسترده، اما مداوم به وسيله نيروهاي كار و نيز دانشجويان جريان داشت         ١٣٨٨سال  

مرگ بر اصل « آغاز شد، به سرعت با شعار » راي من كو« و با شعار ١٣٨٨ خرداد سال ٢٥كه با تظاهرات مسالمت آميز روز 
به شورش عليه كل نظام تبديل شد و حكومت به شدت آن را سركوب و تعدادي از زنان و مردان قيام كننده                      » واليت فقيه 

 هزاران حركت اعتراضي صورت گرفت كه رژيم توانست آنهـا را محـدود و   ١٣٩٦ماه از آن زمان تا دي    . را به شهادت رساند   
، مارش تهيدستان و فراموش شدگان كاخ اهريمني خامنه اي را لرزاند و حكومت تنها با سـركوب                  ١٣٩٦دي ماه   . مهار كند 

ا و منجمله در قيام آبـان       به طور كلي در تمام خيزشه     . خشن و به شهادت رساندن شورشيان توانست شرايط را كنترل كند          
اين سركوبها با دستور مستقيم . ، شديد ترين و خشن ترين سركوب در مورد زنان و مردان بپاخاسته انجام شده است١٣٩٨

 تن از شهروندان ايران زمين را با شليك مستقيم   ١٥٠٠خامنه اي صورت گرفته و براي نمونه در آبان سال گذشته دستكَم             
 . ندگلوله به شهادت رسيد

سياست ولي فقيه در مورد افرادي كه آنان را         . راهكار سخت افزاري در مورد نيروهاي سياسي، گوناگون و چند وجهي است           
ميزان . است» حلوا«و  » چماق«حاكميت در شرايط كنوني معرفي مي كند، استفاده از          » مسائل«يكي از   شده و   » مانيپش«

ايـن افـراد بـه      .  نه با اصل واليت فقيه، تعيين كننده نحوه برخورد با آنان اسـت             زاويه اين دسته افراد با واليت خامنه اي، و        
خاطر سابقه شان در نظام و نفوذي كه در اليه هاي مياني و پاييني هرَم قدرت دارنـد و از برخـي حمايتهـاي جهـاني نيـز                            

 به ويژه در فقدان خامنه اي، دردسر اينان مي توانند در شرايط خاص،. برخوردار هستند، تهديد غيرفعال به حساب مي آيند
كشاندن اين افراد است تا سـهمي از حلـوا، نـه در حـوزه قـدرت، بلكـه در عرصـه           » ندامت«هدف خامنه اي به     . ساز باشند 

كـه  » اعتـدال «ها با اصالح طلبان حكومتي و باند مياني موسوم به           » پشيمان«البته بايد تفاوت    . اقتصادي نصيب شان شود   
  . ه اي هستند را در نظر گرفتسرسپرده خامن

ماندگاري و داشـتن    . اما براي خامنه اي و نهادهاي نظامي امنيتي حكومت سازمان مجاهدين خلق ايران تهديد اصلي است               
تشكيالت قوي و منسجم، فعاليت پيگير روزمره در داخل و خارج از ايران، قدرت انعطاف در رويارويي با تحـوالت سياسـي،          

گي بر سياست سرنگوني و آمادگي براي پرداخت هزينه در اين راه، فقدان فساد اقتصادي، خاص خـوري و    پايداري و ايستاد  
پديده آقازادگي، ژن خوب و پارتي بازي در درون تشكيالت و باالخره نفوذ به طور نسبي قابل توجه در مناسبات بين المللي 

اين واقعيتـي اسـت كـه هـر نيـرو و            . ام تبديل كرده است   داليلي است كه اين جريان را از نظر سياسي به دشمن اصلي نظ            
  . هركس با هر ميزان نزديكي و يا دوري به اين سازمان بايد مورد توجه قرار دهد

موشك باران پايگاههاي مجاهـدين در عـراق،     . برخورد نظام با مجاهدين خلق بدون اما و اگر قهرآميز براي نابودي آن است             
ور كسب اطالعات و ضربه فيزيكي زدن، مانند توطئه خنثي شده انفجار بمب در گردهمـايي                ترورهاي سياسي، نفوذ به منظ    

پاريس، دستگيري، شكنجه و صدور احكام سنگين براي فعاالن اين سازمان در داخل ايران، تحريك و بـه كـارگيري تعـداد      
مهـار  نابودي و يا حداقل   براي   ت افزاري هاي سخ راهكار... اندكي از خانواده ها به منظور شكنجه رواني رزمندگان مجاهد و            

  .فعاليتهاي اين سازمان است
جريانها و افراد سياسي و اجتماعي ديگر به شـمول  . البته مجاهدين گرچه تهديد اصلي نظام هستند، اما تنها تهديد نيستند     

 و عليه كليت نظام بـوده و       گروهها و افراد چپ و ماركسيست و يا جريانهايي كه عليه تبعيض قومي و ملي مبارزه مي كنند                 
در اين راه وارد سازمانيابي و عمل مي شوند نيز دشمن ارزيابي شده و بستگي به ميزان كارآيي آنان مورد سركوب قرار مي                       

  . گيرند
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  »دشمنان«رويارويي نرم افزاري با 
كراري را در حـوزه نـرم افـزاري بـا           همزمان با سركوبهاي گسترده، كارگزاران واليت خامنه اي تالشهاي پرشمار و البته پرت            

هدف اين حركتها به شكل مستقيم و يا غير مستقيم حقانيت دادن به حاكميت، ترساندن . هزينه هاي كالن سامان داده اند
  . از قيام و انقالب، مرعوب كردن مردم و قدرتمند نشان دادن حاكميت و بي اعتبار كردن مخالفان است

ازي، گزارشهاي تصويري، برقراري نمايشگاه و جلسات سخنراني، چاپ كتابهاي گونـاگون،            ساخت فيلم سينمايي، مستند س    
انتشار مجالت نظري و كتابهاي سياسي تاريخي، انتـشار اخبـار دروغ و اسـناد جعلـي در رسـانه هـاي حكـومتي، فعاليـت                          

ني و تبليغ گفتمان سازيهاي انحرافي در ديپلماتيك و رسانه اي در اروپا و آمريكا، تزريق اطالعات غلط به رسانه هاي غيرايرا
هاي اپوزيسيون، مشاركت و تقويت الترناتيو سازيهاي جعلـي،         » پشيمان«و  » جدا شدگان «اين رسانه ها، به خدمت گرفتن       

، تـالش رذيالنـه بـراي       »سوريه اي شدن، خطر جنگ و تجزيه ايران، خطر ناامني و جنگ داخلـي             «ترويج و تبليغ گفتمان     
  . از جمله اقدامات نرم افزاري حاكميت براي رويارويي با دشمنان نظام است... اختالف گروههاي سياسي و دامن زدن به 

در اين حوزه نيز جهت عمده حمله به سمت مجاهدين خلق نشانه روي مي شود، هرچند ديگران هـم بـستگي بـه ميـزان                         
  . كُنشي كه دارند، بي نصيب نمي شوند

از . در هر روز حداقل يك عمل نرم افزاري در مـورد مجاهـدين خلـق انجـام شـده اسـت      طي شش ماه گذشته بدون اغراق     
نمايش فيلم تا انتشار خبر و گزارش و چاپ مقاله در نشريات و مجلـه هـاي حكـومتي، از گـزارش دروغ در نـشريه معتبـر                  

 مجاهد جعلـي تـا پخـش شـايعات و     اشپيگل تا پخش اراجيف پاچه ورماليده اي كه بِگَم بِگَم به راه انداخته، از چاپ نشريه       
در هر روز توليد و پخش مي ... تبليغات دروغ پيرامون دست داشتن مجاهدين خلق در اين و يا آن اقدام تروريستي رژيم و         

  . شود
در مورد آن دسته از دشمنان كه خامنه اي آنان را چپ ماركسيستي ناميد و به بسيجيان پيرامون دامنه نفوذ ايـن جريـان                      

ايجـاد  . داد، رفتار نرم افزاري حكومت متنوع و چند وجهي بر محور جلوگيري از متشكل شـدن ايـن جريـان اسـت                     هشدار  
دانشجويان عدالت خواه با تقليد از ماركسيستها    . در اساس براي مقابله با چپ است      » عدالتخواه«جريان دانشجويان بسيجي    

ي كنند دانـشجوياني كـه بـه طـور واقعـي عـدالتخواه و               با سياست اقتصادي دولت به شدت مخالفت مي كنند و كوشش م           
  .  مخالف نظام هستند را جذب كرده و به ترتيب آنان را به زائده بسيج دانشجويي تبديل كنند

براي حاكميت كارهاي تئوريك، ترجمه برخي آثار كالسيك و وجود كانونهاي بحث نظري تا جـايي كـه بـه مـتن زنـدگي                        
آن چه براي رژيم غيرقابل تحمل اسـت،  . روي محركه براي عمل تبديل نشود، قابل تحمل است   واقعي ربطي نداشته و به ني     

ايجاد تشكيالت به منظور عملي كردن ايده ها، حضور در صحنه واقعي مبارزه و اعتقاد به ايجاد واحدهاي مخفـي مبـارزه و      
راضهاي خياباني دسـتگير شـده انـد، مـرز          دستگاههاي امنيتي رژيم بارها به رفقاي چپ كه در حركتها و اعت           . شورش است 

خامنه اي كه از عمق تضادهاي موجود در جامعه باخبر است و مي دانـد كـه ايـن شـرايط                     . تحمل خود را گوشزد كرده اند     



 ٦

همزمـان  . بستر مناسب براي فعاليت ماركسيستها است، براي عوامل اطالعاتي خود اين خـط قرمـز را ترسـيم كـرده اسـت         
ومت با رواج برخي از گفتمان سازيهاي انحرافـي كـه در بـاال چنـد نمونـه آن را برشـمردم، در ايجـاد                         نهادهاي امنيتي حك  

كـه تـضاد اصـلي را نـه     » محور مقاومت«ميدان دادن به نيروي موسوم به   . هماهنگي و اتحاد فعاالن چپ كارشني مي كند       
 چپ كه كاري جـز ايجـاد تفرقـه در مبـارزه از              داخلي كه خارجي ارزيابي مي كند، ناديده گرفتن فعاليت برخي از مدعيان           

دست شان بر نمي آيد و كساني كه مبارزه علني را جنبه اصلي مبارزه معرفـي مـي كننـد، از ديگـر اقـدامات نـرم افـزاري                            
  . حاكميت در رويارويي با ماركسيستها و كمونيستهايي است كه براي سرنگوني رژيم تالش مي كنند

در اين رسانه هـا بـا پوشـش بحثهـاي نظـري،             . هكار نرم افزاري، چاپ مجله هاي پر مالط است        يكي از ابزارهاي مهم در را     
مقاله هايي منتشر مي شود كه فـشرده آن ضـديت بـا تحـول انقالبـي و                  ...تحقيق تاريخي، ديدگاههاي فلسفي اجتماعي و       

  . سازمانيابي انقالبي است
وجود دارد كه در آن     » ترجمان«نتشر مي كند، مجله پرحجمي به نام        در ميان دهها نشريه و وبسايتي كه سپاه پاسداران م         

برآيند نظرات . بيش از صد مقاله از نويسندگان غير ايراني، كه برخي از آنان افراد معتبري هستند، ترجمه و منتشر مي شود
  .است» چپ و انقالب«مندرج در اين مجله به شكل موذيانه ضد 

كه صاحب امتياز و مدير مسئول آن، محمد مهدي دانـي اسـت، از ديگـر رسـانه هـاي      » هعصر انديش«ماهنامه اصول گراي   
 ايـن ماهنامـه مقالـه تحـت     ١٢در شـماره  . كاغذي پرحجمي است كه به جدالهاي نظري درون نخبگان اسالمي مي پردازد    

در . مي پـردازد  » تظري دوم من«وجود دارد كه به بررسي احتمال به وجود آمدن          » چرا انقالب فرزند خود را خورد؟     «عنوان  
درج شـده كـه در آن سياسـتهاي اقتـصادي هاشـمي             » نيـك و بـد عملگرايـي      « اين ماهنامه مقاله اي با عنوان        ١٥شماره  

هدف اين رسانه، آب بنـدي كـردن   . بررسي شده است» سيري در مديريت اقتصادي دولت سازندگي     «رفسنجاني با سوتيتر    
  .ذ سكوالريسم در نخبگان مذهبي استفرهنگي، اجتماعي نظام در مقابل نفو

سلسله مجالت كارگزاران كه از طرف موسسه فرهنگـي بـا مـديريت كرباسـچي منتـشر مـي شـود، همـان رسـالت مجلـه                           
، »انديـشه پويـا   «در مجـالت پرحجمـي چـون        . را به دوش مي كـشند     » اصالح طلبي و تحول خواهي    «با سس   » ترجمان«
كه تاثير معيني در برخي از كارگزاران حكومتي و نخبگـان در حاشـيه       » هم ميهن «و  » آسمان«،  »تجربه«،  »سياست نامه «

دفاع و به شـدت بـا انقـالب، تحـول           » اعتدال سياسي «و  » تحول خواهي «قدرت دارند، از بنياد استبداد مذهبي در پوشش         
  . توده اي و سرنگوني مخالفت مي شود

 رانت خوار، غارتگر و فاسدي است كه از قدرت تغذيه مي كننـد و                بورژوازي  مختلف مجموعه اين رسانه ها معرف اليه هاي      
  .ادا و اطوار تحول خواهي و اصالح طلبي هم از خود نشان مي دهند

مساله اصلي براي ولي فقيه حفظ قدرت بر بنياد استبداد          . خميني» تحول خواهي «برگرديم به حرفهاي خامنه اي در مورد        
امـا  . روشني از دشمنان نظام و راهكارهاي مشخصي براي رويارويي با اين دشـمنن دارد او تصوير . ديني و واليت فقيه است  

در يك ارزيابي واقع بينانه از تحوالت، به ويژه پس از قيامهاي دوسال گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه او شكست خورده                
  . است

  

  فراسوي خبرها
  ۶۶ص.... منصور امان - ارتقای قاليباف، نماد يک تنگنای سياسی 

  ٦٧ص.... منصور امان -ريشه اعتماد بنفس طبری در دادگاه 

  ٦٨ص....زينت ميرهاشمی -گزارش آنتونيو گوترش پارامتر جديد برای تحريم تسليحاتی رژيم 

  

  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«
 »يزنده باد آزاد ،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«
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  يکدست سازی با تاريخ مصرف محدود
  منصور امان

  
. دستگاه حاكم راه برون رفت از بحران همه جانبه اي كه به محاصره اش درآورده را در يكدست سـازي قُـدرت مـي جويـد                

گذاشته شده  نخُستين گام در اين جهت با مهندسي مجلس شوراي اسالمي و چيدن مهره هاي نازل تري از پيش به زمين                     
با اين همه، چنين نمي نمايد كه كاركرد تدبير مزبور بيشتر از يك تسمه انتقال باشد كه بحران را از يك چرخ دنـده                        . است

  . به ديگري جابجا مي كند
  

  ايستادن بر پاي لرزان
 سياسـت تـصفيه و      از يكطـرف  . ا براي تمركُز قُدرت در دست خويش هر چيزي جز ايده آل است            .نُقطه شروع باند حاكم ج    

غربال نامزدهاي نامطلوب و دست چين افراد مورد نظر، به گونه كامل روي صحنه عمـومي و بـدون پـرده پوشـي و گـريم                          
ا چه در روند رقابت برگزيدگان و چه حال و روز خود آنها اشكال متكامـل               .جريان يافت و از طرف ديگر، انحطاط سياسي ج        

در همين حال دامنه تحريم اين نمايش به چندان عمق و پهناي اجتماعي گُـسترش               . افتتر و به همان ميزان، رسوا تري ي       
گـيج شـدن حاكميـت از سـيلي         . يافت كه حتي ماشين تبليغاتي و دروغ پرداز حاكميت هم از رويارويي با آن ناتوان مانـد                

ك برخورد غيرعادي كه علت آن فقط مي سنگين جامعه را به ويژه از تاخير سه روزه آن در اعالم نتايج مي توان دريافت؛ ي              
اين واقعيت كه رقم اعالم . تواند غافلگيري و اجبار دستگاههاي مربوطه براي چرتكه اندازي مجدد به منظور رقم سازي باشد

شده، كمترين ميزاني است كه تاكنون حاكميت براي يكي از نمايشهاي انتخاباتي اش عنوان كرده، خود گوياي بي وزنـي و             
  . خالي بودن مضحكه اي است كه برپا گرديدتو

ايستادن بر اين پاي لرزان را فقط گُزينش مفسدان شُهره به فساد مي توانست دشوارتر كند كه اين نيز با گُسيل فله اي آنها 
كـه  پرونده پاسدار محمد قاليبـاف نـه از روزي      . به مجلس و نشاندن يك مفسد پيشاني سفيد به رياست مجلس ممكن شد            

نامزد مجلس گرديد، بلكه از همان هنگام كه در كسوت شهردار تهران دخل و خرج شهرداري را در چنگ داشت، بر سر هر     
 در يك زدو بند پشت پرده كه جزييات آن هرگز روشن نشد، نزديك به تمـامي       ٩٣او در سال    . كوي و برزن ورق مي خورد     

 هزار ميليارد توماني اش را به گونه انحصاري به سـپاه پاسـداران واگـذار    ٢٠پروژه هاي عمراني تهران و همراه با آن بودجه          
  . كرد

ايـن بـار او   .  روي صحنه  پديدار شد     "امالك نُجومي "دو سال بعد آقاي قاليباف با داغ يك پرونده جنجالي ديگر مشهور به              
 ١٠٠يشان پخش كرده است، دسـتكم       متهم بود كه امالك عمومي را بين مقامهاي شهرداري، شوراي شهر و دوستان و خو              

 شخص حقيقي شريك مستقيم چپاولي بودند كه در جريان آن آقاي قاليباف امالكي را به ارزش دو                  ١٥٠شخص حقوقي و    
  . ميليارد تومان بابت باج دهي، سبيل چرب كردن و يا روغنكاري معامالت ديگر به جيب شان ريخته بود

ي اما وقتي همه گير شد كه در جريان منـاظره تلويزيـوني نامزدهـاي رياسـت جمهـوري                  شُهرت آقاي باقر قاليباف به بدنام     
، نامزدهاي باند رقيب، آقايان روحاني و جهانگيري، دست به پرده دري زدند و پاسدار شوريده بخت را بـر صـندلي                      )١٣٩٦(

مفـسد  "خيريه و واگُذاري بانك بـه       اتهاماتي همچون ايجاد موسسات كُالهبرداري اعتباري، رانت خواري زير پوشش مراكز            
آقاي حسن روحاني تا بدانجا پيش رفت كه با اشارات و كنايه هاي خود به گونه زيركانه اي يك پرونده                    .  نشاندند "اقتصادي

محرمانه شوراي امنيت ملي مالها را در باره تامين هزينه انتخاباتي آقاي قاليباف از سوي قاچاقچيان مـواد مخـدر در سـال               
  . ، آنتني كرد١٣٨٤

  
  جدال تقسيم سهام 

چنين پيشينه اي، از آقاي قاليباف يك موتور نيرومند براي پيش بردن پروژه تمركُز قُدرت نمـي سـازد؛ نقـشي كـه آقـاي                         
كشمكش درگرفته بر سر رياست او بر مجلس يازدهم مالهـا، بـه             . خامنه اي بسيار مايل است پاسدار خانه زادش بازي كند         
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اگرچه ايـن كُرسـي پـيش از آنكـه حتـي      . داد كه وي هدف آساني براي دسته بنديهاي دروني باند حاكم است  خوبي نشان   
برگُزيدگان شوراي نگهبان پاي خود را به مجلس گذاشته باشند واگذار شده بود و آقاي قاليباف به عنوان فـرد مـورد نظـر                         

 "خـودي "نه به ظاهر قوي نيز مـانع نگرديـد كـه رقبـاي      سند چهاردانگ آن را در جيب داشت، اما حتي اين پشتوا     "بيت"
  .  كسب اين جايگاه را براي او با چالش و درگيري روبرو سازند

، فراكسيون احمدي نژاد و باندهاي خانگي "جبهه پايداري"، محفل نظامي و امنيتي )موتلفه، جامعه روحانيت(راست سنتي 
 رقابت كنند، امـا بـا توجـه بـه نُقـاط          "مقام معظم " كه نمي توانند با اراده        به خوبي مي دانستند    "ايثارگران" و   "رهپويان"

ضعف پاسدار قاليباف و پرونده هاي گشوده مانده اش دستكم مي توانستند مانع انحصار منافع سياسي و اقتصادي از سـوي         
اسي و همچنين داراي جذابيت مـالي  وي و گُروهش گردند، از آنها براي همراهي باج بگيرند و در قالب پستهاي پر نُفوذ سي          

  . هيات رييسه و كُميسيونهاي مجلس، از رياست او سهم ببرند
. برجسته ترين تالش در اين زمينه، حمله پر سروصداي يكي از رهبران باند موتلفه اسالمي به آقاي قاليبـاف از روبـرو بـود                       

س كرده بود، سربسته فاش كرد كه در مجلس دهـم           آقاي مصطفي ميرسليم كه به گونه نمايشي خود را نامزد رياست مجل           
.  ميليارد تومان رشوه پرداخت شده است٦٥براي پس گرفته شدن يك طرح تحقيق و تفحص، به رييس كُميسيون مربوطه 

نه فقط سرنخهاي آشكاري كه در اين اتهام وجود داشت و به آقاي قاليباف مي رسيد، بلكـه ابـراز آن در چـارچوب رقابـت                          
همانگونـه كـه انتظـار مـي        . روهي با وي، جايي براي گمانه زني در باره هويت متهم مورد اشاره به جا نمي گذاشت                درون گ 

 را يكجا رسوا و بي اعتبار مي كرد، به جـز يـك جنجـال زرد                 "نظام"رفت، اين اتهام سنگين كه شهردار سابق و قوه مقننه           
اشت و تاثير واقعي و مورد نظـر آن مـي بايـست در تقـسيم سـهم دسـته       رسانه اي پيامد سياسي و قانوني ديگري در بر ند  

  . بنديها خود را به نمايش مي گذاشت
اگر باند حاكم اُميد داشت كه مي تواند خسارات نمايش انتخاباتي را با منافع آغاز كار مجلس و جا افتادن آن جبران كنـد،                        

 بر سر راه يكدست سازي قرار گرفته كه اين بار نه در بيرون روند انتخاب رييس مجلس آشكار نشان داد كه چالش جديدي     
رقابت گروههـا و محفلهـاي قُـدرت از يكطـرف و           .  آن شكل گرفته است    "عمود" آقاي خامنه اي، بلكه درست زير        "خيمه"

بيشتر و بي موقعيت ضربه خورده آقاي قاليباف از طرف ديگر، امكان ايجاد يك مركز هژمونيك گرد وي براي انتقال هر چه 
اينك آشـكار شـده كـه    .  را بسيار دشوارتر و پروسه اش را طوالني تر مي كرد"رهبري" به "راس اُمور "واسطه تر اختيارات    

، سركرده بي رقيب يك پياده نظام گوش به فرمان نمي توانـد باشـد، بلكـه فقـط بـا سـازش، بـاج دادن و                          "رهبر"گُماشته  
  .  باشدواگذاري سهم مي تواند سركرده مشروط

  
  هدف واقعي يكدست سازي

موقعيت ناهمگوني كه گام نخُست يكدست سازي قُدرت به وجود آورده، اُفقي كه اين پروژه به سمت آن در حركت است را              
ترديدي نيست كه دستيابي باند حاكم به نهادهاي انتخابي، ساختارهاي نظامي، امنيتـي و اقتـصادي   . نيز پديدار كرده است   

با اين حال، سنگين شدن كفه ترازو به سود باند مزبور، به گونه نـاگُزير بـه معنـاي ادغـام قُـدرت         . واهد كرد آن را تقويت خ   
گروههاي قُدرت در باند حاكم كه در طـول چهـار دهـه       . حقيقي و حقوقي و تشكيل يك ساختار يكپارچه و متمركز نيست          

ر ساختار قُدرت جا افتاده اند، چه به سبب حوزه عمل خود            حكمراني، گرد منافع و خواسته هاي ويژه خود شكل گرفته و د           
در سياست و اقتصاد و چه از آن رو كه با يكديگر در رقابت فُرصتها و توزيع ثروت و قُدرت قرار دارند، در كُـنش و واكُـنش                           

رتي برطرف مي شـود  اين ناهمگوني فقط در صو.  از يكطرف و با جامعه از طرف ديگر بسر مي برند           "باال"و در   دائمي با هم    
فاكتور مزبور روشن مي كند كه روي ميـز بانـد ولـي    . كه پايه مادي آن يعني، سازمان موجود و حاكم سياسي منحل گردد      

 قرار گرفته و آن پيدا كردن مـسيري بـراي بـرون رفـت از بحـران                  "نظام"فقيه هدف زميني تري از حل تناقُض ساختاري         
  .  داخلي و خارجي است

ا نگريسته شود، خُطوط موازي روشني با دوره كُنوني را . دور قبلي تالش براي يكدست سازي در ساختار قُدرت ج         هر گاه به  
در نمايش انتخابات مجلـس هفـتم   . در آن هنگام نيز نُقطه آغاز تحول مورد نظر، تسخير مجلس بود. مي توان مشاهده كرد  



 ٩

ها را از آن خود كرد و رياست آن را آقاي حـداد عـادل، فـردي از                  درصد كُرسي ٧٠باند ولي فقيه نزديك به      ) ١٣٨٣-١٣٨٢(
 با گُماشته شـدن آقـاي محمـود    ٨٤سنگر بعدي نهاد رياست جمهوري بود كه در سال        . جنس آقاي قاليباف، عهده دار شد     

ن تـضاد آن بـا   با اين حال، تحول مطلوب در تركيب قُدرت حقوقي نيز بـه برچيـد          . احمدي نژاد به تصرف باند مزبور درآمد      
باند . قُدرت حقيقي نيانجاميد و از سطح حل مساله روز كه بحران سياسي در دستگاه حاكم و شكاف در آن بود، فراتر نرفت        

 را از قُدرت بيرون براند، بدون آنكه بتواند گُسلهاي كُهنه دستگاه قُـدرت را         "اصالح طلب "، توانست باند    )اُصولگرا(ولي فقيه   
  .   جاد گُسلهاي جديد  جلوگيري كندپر كند يا از اي

جنـاح ميانـه   .  بهراسـد "خـودي " باند حاكم نه با شكاف جدي داخلي روبرو است و نه بايد از چالش بـا رقيـب          ٩٨در سال   
 ساله نقش آفرينـي اش،      هفت آقاي خامنه اي به صحنه قُدرت پا گذاشت، در طول دوره             "نرمش قهرمانانه "حاكميت كه با    

 "اصالح طلبان "،  "نظام"در گوشه ديگر صفحه شطرنج      .  و مستقل را نمايندگي نكرده و پيش نبرده است         سياستي جداگانه 
از اين رو، ميداني كه بـراي  .  موجوديت مي يابند"اعتدال"حكومتي كيش و مات شده و حداكثر به عنوان زائده و انگل باند   
 است و سازگار با آن، آرايش گـرفتن بـراي حـذف و ادغـام     يكدست سازي در دهه هشتاد چيده شده، امروز خالي از مدعي         

  . بدون هرگونه موضوعيتي گرديده است
رويكرد حاكميت . حتي سركوب جنبشهاي اجتماعي و خيزشهاي سرنگوني طلبانه نيز هدف يكدست سازي نمي تواند باشد             

 دسـته بنـديهاي آن مخـالف سـركوب      نشان داد كه هيچيك از بخشهاي حاكميت و هيچكُدام از         ٩٨ و آبان    ٩٦در دي ماه    
 در  "نظـام "ا به گونه يكدست و يكپارچه از سنگر منـافع           .حاكميت ج . توده به جان آمده نيست و با آن همدردي نمي كند          

دي و آبان تنها سرفصلهاي اين رويكرد نيست؛ هر فـصلي از    . برابر جامعه صف كشيده و سرسختانه مدافع سركوب آن است         
، پايمالي حقوق آن و به خون كشيدنش داراي پيوستي است كه در آن شرح داده مي شود چگونه باندها تاريخ سركوب توده
 و حفظ اهرُمهاي قُدرت و ثروت با يكديگر         "حفظ نظام "ا همزمان با اختالفهاي كوچك و بزُرگ، بر سر          .و دسته بنديهاي ج   

  .     همسو و هم عهد هستند و متحدانه عمل مي كنند
  

  برآمد
نچه كه باند ولي فقيه را به سمت به دست گرفتن سكان نهادهاي رقابتي كشانده، يك تضاد روز است كه در شكل بحـران           آ

نه "ا به انتهاي گُنجايش خود براي ادامه سياست   .در پهنه بحران خارجي، رژيم ج     . دوگانه داخلي و خارجي پديدار مي شود      
: كه وضع موجود حفظ كردني نيست، بنابراين دو گُزينه بيشتر در برابر نـدارد              نزديك مي شود و از آنجا        "جنگ، نه مذاكره  

در هر يك از اين دو حالت كه با تحوالت عميقـي همـراه              . عقب نشيني يا باال بردن هزينه كشمكش براي طرفهاي خارجي         
  .  ز آن، يك شرط الزم استخواهد بود، وجود يك دستگاه متمركز و بدون شكاف براي باالنس قُدرت در تالطُمهاي ناشي ا

 حلقـه   "نظـام "در پهنه داخلي، در كنار استراتژي سركوب،  هدف تاكتيكي كاستن از فشار پنجه جامعه است كه بر گلوي                    
اين امر مي تواند در همان حال كـه در         . باند ولي فقيه روزنه اي براي تنفُس مي جويد و در پي خريد زمان است              . زده است 

 به بز قُرباني و مسوول وخامـت        "اعتدال" و تبديل دولت آقاي روحاني و باند         "فساد ستيزي "ه اي مانند    اقدامات عوامفريبان 
  .  را هم در بر داشته باشد"رزمايش مومنانه"اوضاع تجلي يابد، برخي بذل و بخششهاي كوتاه مدت معيشتي از جنس 

همانگونه كه انتخاب خـود  . آقاي علي خامنه اي استمساله ديگري كه باند حاكم تعقيب مي كند، تعيين تكليف جانشيني    
او نشان داد، پاسخ به اين پرسش، تابعي از توازن قُواي روز است و در اين نُقطه در اختيار داشتن بيشترين اهرُمهاي قُـدرت      

  . مي تواند تعيين كننده باشد
د حاكم حساب خود را با پارامترهاي غلطي         در همان ابتداي كار نشان داد، بان       "يكدست"همانگونه كه كشمكشهاي مجلس     

او رويدادها را شكل نمي دهد، بلكه اين جريان رويدادهاست كه او را جلو انداخته و شالق كشان از پـيش مـي                       . بسته است 
  .  راند
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  رابطه اختالس از اموال عمومی و بی حقوقی کارگران
  زينت ميرهاشمي

  
برخوردهـاي صـورت گرفتـه از طـرف         .  ترين علت اعتراضهاي كارگري است     عدم پرداخت حقوق و مزاياي كاري، از عمومي       

مديران، مالكان واحدهاي توليدي و حاكميت در برابر اين اعتراضها، سركوب، اخـراج و در بهتـرين شـكل، وعـده دادن بـه                        
كار و حركت دادن    حاصل اين رويارويي و اعتراضها، محتاج نگاه داشتن نيروهاي          . پرداخت يك ماه از حقوقهاي معوقه است      

  .شمشير ترس باالي سر كارگران معترض و اخراج از كار است
در رژيـم  . يك جانبه نگري حكومت در جدال طبقه كارگر با طبقه سرمايه دار به طرز بسيار آشكار خود را نشان مـي دهـد                 

.  و كارفرمايـان اسـت     واليت فقيه نه قانون كار موجود بلكه نقش حكومت بـه شـكل لخـت و عريـان دفـاع از منـافع خـود                        
ديكتاتوري فاسد واليت فقيه، در بهم  تنيدگي سياست، قدرت و سرمايه، هر گونه ابزار و نهادي كه سخنگوي نيروهاي كار                     

رژيم واليت فقيه كه سياست و قدرت را با اسلحه و نظاميگري گره زده است، بـي                 . به طور مستقل باشد قابل تحمل نيست      
اين مسلم است كه در همـه كـشورها قـدرت سياسـي حـافظ           . د نيروهاي كار را اجرا مي كند      رحمانه ترين سركوب در مور    

اما در كشورهايي كه كم و بيش دمكراسي وجـود داراد، سـنديكاها، اتحاديـه     . منافع طبقه حاكم، يعني سرمايه داران، است      
. يل خواسته هـاي نيروهـاي كـار اسـت    هاي كارگري و جامعه مدني، پارامترهاي تعيين كننده در مبارزه طبقاتي براي تحم  

وجود سنديكاها، اتحاديه و تشكلهاي نيروهاي كار بستگي به ميزاني كه نظم موجود را به چالش مي گيرند خواسـته هـاي                      
اما در ايران، حكومت از نوع گنديـده تـرين شـكل سـرمايه داري، بـا                 . خود را تحميل كرده و حقوق كار را به جلو مي برند           

رانــت خــواري، زمــين مشخــصات فــساد، 
.... و  ) خـصولتي (خواري، خودماني سـازي     

چون با خطر سرنگوني روبروست پس هـر        
حركتي را با امنيت خود سـنجيده و بـراي     
حفظ امنيت تمام قوانيني كه خـود وضـع         
كرده را هم زير پا گذاشته و تنها سـركوب          

  .را پيش مي برد
ــاي     ــت حركته ــر، در اكثري ــن منظ ــر اي ب

يت سرمايه داران اسـت     اعتراضي، اين شكا  
از . كـه برنـده جــدال دو طبقـه مـي شــود    

شالق زدن كارگران، حبس، جريمـه هـاي        
شـيوه هـاي   .... سنگين، طلب وثيقه هاي سنگين براي آزادي موقت، اخراج بعد از پرونده سازي و خـارج شـدن از زنـدان و             

رژيـم بـا ايـن    . اسي به خود مـي گيـرد    به همين خاطر همه اعتراضهاي كارگري در خاتمه رنگ سي         . سركوب حكومت است  
شيوه ها طي چهار دهه جنبش كارگري را در حدي نگاه داشته كه سطح مطالبات آنها، حفظ وضـع موجـود را بـه چـالش                       

رژيم حساب مي كند اگر نيروهاي كار حقوق شان در چارچوب قانون كار موجود رعايت شود، فرصت پيـدا خواهنـد              . نگيرد
  .ر و براي دستيابي به زندگي در حد حداقل استانداردهاي عادالنه مبارزه كنندكرد كه با نگاهي بلند ت

وضعيت كارگران شركت نيشكر هفت تپه يك نمونه بارز حمايت بي پرده حكومت از غارت و استثمار كارگران و مزدبگيران                   
.  به حاكميت گره مـي خـورد  آنچه كه بر كارگران نيشكر هفت تپه و سرنوشت اين واحد توليدي آمده است مستقيما            . است

بـه  . اين وضعيت نتيجه مستقيم سياست خصولتي سازي، فاميلي سازي و خودي سازي كارخانه هايي از ايـن دسـت اسـت        
تاراج گذاشتن با نازلترين قيمت يا واگذار كردن اموال عمومي مردم، به نزديكان حكومت از يك سو و از سـوي ديگـر دادن      

در اين داد و ستدهاي غارتگرانه تنها مـوردي كـه مهـم نيـست،               . ن بهره و بدون ضمانت است     وام ارزي با قيمت دولتي بدو     
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در يك حكومت فاسد چشم انداز رانت خواران حكومتي، انباشت سرمايه و غـارت  . سرنوشت كارخانه و حقوق كارگران است   
  .دسترنج كارگران زندگي اشرافي و در مواردي فرار از كشور است

چهار «: كت نيشكر هفت تپه را يوسف بهمني، از كارگران نيشكر هفت تپه به خوبي ترسيم كرده است                وضعيت كارگران شر  
  «.سال است كه هر دو سه ماه يك بار بايد يك ماه اعتصاب كنيم و ده نفر را ببرند تا حقوق يك ماه را پرداخت كنند

ي، رسيدگي به وضعيت شغلي، تعيين تكليف       پرداخت معوقات مزد  «خواسته هاي كارگران نيشكر هفت تپه عبارت است از          
  .«..شركت، بازگشت به كار همكاران اخراج شده، ابطال واگذاري شركت به بخش خصوصي، تمديد دفترچه هاي درماني و

كارگران عالوه بر فقيرتر شدن و سقوط وضعيت معيشت با محروميت از بيمه درمـاني و وضـعيت بهداشـتي نامناسـب هـم       
 خـرداد  ١٧مشرق نيـوز  . ( درصد شاغالن كشور بيمه ندارند٦٠بق آمار مركز پژوهشهاي مجلس ارتجاع،  بر ط . روبرو هستند 

 ميليون نفـر هـستند، حـدود    ٢٣.٩ حدود ٩٧مجموع شاغالن كشور در سال «بر أساس داده آماري از گزارش فوق  ) ١٣٩٩
 ١٠ار موجود شركتها و واحدهايي كه زير بر اساس قانون ك» . درصد شاغالن كشور در بنگاههاي كوچك كار مي كنند٦٤.٥

 درصد شاغالن شامل برخـورداري از حـداقل حقـوق هـم نمـي               ٦٠يعني حتا   .. نفر كارگر دارند شامل قانون كار نمي شوند       
  .كه بدون شك زنان بخش بزرگي از اين گونه شاغالن را تشكيل مي دهند. شوند

 را نزديك به صفر درصد اعالم كرده ١٣٩٨ تا پايان سال ١٣٩١مركز پژوهشهاي مجلس نرخ متوسط رشد اقتصادي از سال 
اگر حتا همين عدد صفر را هم واقعي بدانيم كه شواهد بر رشد منفي گواهي مي دهند، رابطه ايـن رشـد بـا غـارت و           . است

كار به در نتيجه اين وضعيت، عالوه بر آب شدن طبقه متوسط، تعداد بيشتري از نيروهاي       . دزدي نجومي مشخص مي شود    
  .زير خط فقر مطلق رانده مي شوند

حدود دو سوم جمعيت كشور به زيـر خـط          «: غالمرضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراف كرد كه          
  )٩٩ خرداد ٢٦نود اقتصادي، (» .فقر رفته اند

  
  خامنه اي بايد طلب عفو كند

 كارگران زنداني هفت تپه و برخي از فعاالن اجتمـاعي كـه بـا           خبر آزاد شدن و لغو حكم بازگشت به زندان براي تعدادي از           
وثيقه هاي ميليارد توماني گروگان بودند، گرچه قطعيت خبر و زواياي آن همچنان ناروشـن اسـت بـراي هـر آزاديخـواهي                       

ه بر اساس گزارشهاي پخش شده، اسماعيل بخشي، علي نجاتي، محمد خنيفر، مرضيه اميري، عاطفـ        . خوشحال كننده است  
  .رنگريز، ندا ناجي، ليال حسين زاده و سهيل آقازاده در ميان اين افراد قرار دارند

مقاومـت بازداشـت شـدگان و       . اين آزادي، قبل از هر چيز دستاورد مبـارزه متحـد و يكپارچـه كـارگران هفـت تپـه اسـت                     
  .حاميان نيروي كار به وجود آوردهمبستگي همكاران آنها، موجي از همبستگي در سراسر جهان به ويژه در ميان فعاالن و 

 ٣٧٢١«خامنه اي براي آزادي و يا تخفيف مجازات       » عفو« خرداد، به دنبال     ٣به گزارش خبرگزاريهاي حكومتي، روز شنبه       
محكومان امنيتي،شامل كارگران هفـت تپـه ،        «به مناسبت عيد فطر، تعدادي از       » نفر از محكومان محاكم عمومي و انقالب      

با درخواسـت رئيـسي   » رهبر«بر اساس اين خبر     . مي شوند » عفو«شامل اين   » و چند بازداشتي روز كارگر    تعدادي دانشجو   
با عفو تعدادي از محكومان امنيتـي و كـارگران هفـت تپـه              » رهبر معظم «در خالصه خبر جمله     . جالد موافقت كرده است   

  .موافقت كرده است برجسته شده است
تكاري است كه قرباني خود را با شكنجه و زور در قفسي نگاه دارد و بعد با باز كردن در                عفو دادن خامنه اي مانند كار جناي      

  .قفس، بر قرباني رها شده منَت بگذارد
. كارگران هفت تپه طي اين سالها هزينه هاي زيـادي بـراي گـرفتن حقـوق شـان پرداختـه انـد                     . آزادي حق كارگران است   

كارگراني بودنـد كـه بـه دليـل فـشارها دسـت بـه          . هاي شان تحميل شده است    رنجهاي مداوم، فقر و گرسنگي بر خانواده        
رژيم بايد خسارتهاي وارد شده به كارگران هفت تپه را به        . فرزندان و خانواده هايي از آنها بر جا مانده است         . خودكشي زدند 

 خامنه اي بايد از كارگران و خانواده هـاي  آنها بازگرداند و آناني كه از كار اخراج شده اند بايد به سر كار برگردند و سرانجام        
  .آنها و از خانواده تمام شهدا و زندانيان سياسي طلب عفو و بخشش كند
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اين روزها پرونده اختالس، رشوه دادن به مقامات حكومتي و فساد مالي اسد بيگي مدير عامل شركت نيشكر هفـت تپـه و                        
رفتن يك ميليارد و پانصد ميليون دالر ارز دولتي و فروش آن در بازار وي به گ. تعدادي ديگر از دستيارانش برمال شده است

بخـور  . » هزار دالر بـه همـسر اسـتاندار خوزسـتان رشـوه داده اسـت               ٢٠٠«اسدبيگي گفته است كه     . آزاد متهم شده است   
بـه مـوازات    . تبـوده اسـ   » فالكـت «و بـراي كـارگران      » برِكت«بخورهاي اين مدير عامل در سايه رژيم واليت فقيه برايش           

. چپاولگري مدير عامل هفت تپه، سفره كارگران هفت تپه الغر تر شده تا جايي كه بـه خودكـشي برخـي از آنهـا انجاميـد                         
دانسته و مي توان نتيجه     » غير قانوني «توسط استاندار خوزستان را     » دريافت صدها هزار دالر رشوه    «بيدادستان رژيم، خبر    

شوه خواري و فساد اسد بيگي، جايي كه به دانه درشتها مي رسد بـا مـانع بررسـي كامـل         گرفت كه رمز گشايي از پرونده ر      
   .روبرو مي شود

  
  شالق خامنه اي بر بدن فعال سنديكايي، رسول طالب مقدم

در تيترهـاي درشـت     » رافت اسـالمي  «هنوز جوهر عفو ملوكانه خليفه ارتجاع به مناسبت عيد فطر و تبليغات پر دود و دم                 
  . ضربه شالق پيكر رسول طالب مقدم را شكافت٧٤ هاي حكومتي خشك نشده كه روزنامه

 خرداد، فعال سنديكايي شركت واحد كه در گردهمايي روز كارگر بازداشت شده بود با اجراي حكم شالق،                  ١٢روز دوشنبه   
ي از يازداشت شـدگان روز      همچنان تعداد .  با همان بدن زخمي به زندان منتقل شد       ... دو سال تبعيد به خراسان جنوبي و        

  .كارگر بعد از مرخصي دوباره به زندان بازگردانده شدند
خامنـه اي   . همزمان با عميق تر شدن شكاف در هرم قدرت، دستگاه سركوب رژيم بدون دنده و ترمز مشغول به كار اسـت                    

. زان خالفـتش را تعميـر كنـد       قصد دارد با تخته گاز، جنبش كارگري و حركتهاي اعتراضي مردمي را نابود كند و تخت لـر                 
سرمايه گذاري ولي فقيه روي پاسدار قاليباف، قاتل دانشجويان كه دزديهاي كـالن او مـشهور اسـت، حكايـت از راهبـردي              

اما بيدادگري و ظلم آنچنان شدت گرفته كه داغ و          . انقباضي در حكومت و تشديد بي رحمي و سركوب در برابر مردم است            
در نيست داد و خشم مردم را مهار كند و از لرزش زمـين زيـر پـاي ديكتـاتوري واليـت فقيـه            درفش حكومت  هم ديگر قا     

  .جلوگيري كند
در برابر ماموران رژيم به قيمت از دست دادن جانش، نمونـه اي از خـشمي                » آسيه پناهي «مقاومت يك مادر آلونك نشين      

پناهي، موج سواري رژيم و اشك تمساح ريختن براي همزمان با قتل آسيه     . است كه سر سازگاري با حكومت فاسدان ندارد       
رژيـم  .  كشته شدن يك شهروند آمريكايي و دفاع از شورشهاي مردمي در شهرهاي آمريكا، رذيالنه و منزجر كننـده اسـت                   

نَفَس آسيه پناهي را به راحتي قطع كرد اما از شعار نفس كشيدن اعتراضـهاي برحـق ضـد نژادپرسـتي در آمريكـا فرصـت                  
  . و رياكارانه استفاده مي كندطلبانه

مي تـوان تـصور     . شورشي كه عليه نژاد پرستي و تبعيض در بسياري از شهرهاي آمريكا اتفاق افتاده، اعتراضي بر حق است                 
كرد كه اگر اين شورشها عليه اقدامهاي نژادپرستانه حكومت و ماموران آن صورت گيـرد، سـركوب چـه ابعـاد گـسترده اي                  

 تن زن و مرد و پير و جوان ايرانـي بـا شـليك مـستقيم                ١٥٠٠ كه در قيام آبان سال پيش دستكم         خواهد داشت، همچنان  
  .گلوله به قتل رسيدند

خشونتها عليه مردم خود را متوقف كنيـد و بگذاريـد آنهـا             «: سخنگوي وزارت امور خارجه رژيم به دولت آمريكا گفته است         
خواني براي دولت آمريكا و دلسوزي براي مردم آمريكا مي كنند كـه             اين دروغگويان دون پايه در حالي رجز      » .نفس بكشند 

  .آوازه جنايتهاي آنان در كشتار اقليتهاي مذهبي و قومي در همه جاي دنيا پيچيده است
 

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  ه سازی برای دانشجويان، هر دو با يک هدفگروگانگيری و پروند
  كامران عالمي نژاد

  
 را مـي تـوان سـرآغاز سياسـت          ١٣٥٨ آبـان    ١٣ ديپلمـات آمريكـايي در       ٦٦ "گروگـانگيري "حمله بـه سـفارت آمريكـا و         

) ياسـي مشي س (رژيم توانسته با اين ترفند      .  در جمهوري اسالمي دانست كه تا به امروز همچنان ادامه دارد           "گروگانگيري"
گاه از كوره راهها و تنگناهاي سياسي و منطقه اي، خود را به سالمت عبور دهد و گاه از آن به عنوان تك خال بازي به نفع    

  .خود استفاده كند
اينكه رژيم چرا قدم در اين بيراهه سنگالخ گذاشته را بايد در سياستهاي كالن آن جستجو كرد كه تنها بـا ايجـاد تـنش و                         

  .ه و دنيا مي تواند ادامه حياتش را تضمين كندبحران در منطق
از طرفي، با توجه به سياستهاي مخرب جمهوري اسالمي در منطقه همچنين سياست اتمي آن، مي توان بـه كـارايي ايـن                       
تاكتيك براي منفعل كردن و يا زير فشار قرار دادن كشورهاي اروپايي و آمريكايي در تصميمات انفرادي و بين المللـي پـي      

  . ردب
رژيم در زمانهاي مختلف و بنا به وضعيت سياسي خود در منطقه و 
همچنــين روابــط خــود بــا ديگــر كــشورهاي غربــي و آمريكــا، بــا 
دستگيري و پرونده سازي افراد مورد نظر و در نتيجـه محكوميـت             
آنها با حكمهاي سـنگين، سـعي در بـزرگ جلـوه نمايانـدن جـرم                

 با فشار به كـشور مـورد        شخص دستگير شده دارد و به اين ترتيب       
نظر، يا دم گير كرده خود در تله را بـدر مـي بـرد و يـا بـه امتيـاز           

  .گرفتن در تصميمات چشم اميد مي دوزد
اينكه كشورهاي غربي و آمريكا بر خالف صحبتهايي كه در پشت تريبونها و صفحات روزنامه ها مي كنند مماشات با تهران                     

هيچ شُبهه اي باقي نمي گذارد كه آنها تنها در مسير منافع ملي خود حركت مي كننـد و                   را سالهاست ادامه داده اند، جاي       
اينكه اگر اين سياست به ضرر مردم ايران و جنبشهاي مترقي و آزاديخواهانه عمل مي كنـد، بـه هـيچ عنـوان مـساله آنهـا                 

د مي آورنـد، فقـط قـصد تغييـر سياسـت            اگر هم گهگاهي با معاهدات و قراردادهاي بين المللي فشاري به رژيم وار            . نيست
  .اين را مردم ايران در قيامهاي گذشته به طور عيني تجربه كرده اند. جاري در نظر آنهاست و نه يك تغيير پايدار

 زنداني دوتابعيتي و يا خارجي در ايران زنداني هستند كه جملگي آنان بـه اتهامهـاي                 ١٥بنا به اطالعات غير رسمي، تعداد       
از طرف قوه قضاييه جمهوري اسالمي به حبسهاي طوالني مدت          ) جاسوسي و يا همكاري با دول متخاصم      (اني  واهي و يكس  

آمريكايي، انگليسي، اتريشي، استراليايي، فرانسوي و سوئدي مي : اين افراد داراي مليتهاي متفاوتي از قبيل. محكوم شده اند
  .باشند

 جولي گينگ، مارك فيـركين، نـازنين زاغـري، ارس اميـري، احمدرضـا               سيامك نمازي، كايلي مور گيلبرت، انوشه آشوري،      
  .جاللي و كاميل احمدي تنها چندين تن از دهها نفري هستند كه در ايران بازداشت و زنداني شده اند

 در يك سخنراني، از درآمدزايي ميليون دالري سپاه پاسـداران از طريـق فـروش گروگانهـا             ٩٨حسن عباسي در اواخر سال      
گرچه صحبتهاي اين تندروي اصولگرا بالفاصله از طرف سپاه پاسداران تكذيب شد، اما طبق خبرهاي منتـشر                 .  كرد صحبت

معاوضه افرادي كه در خارج از ايران به        . شده، در سالهاي اخير معاوضه زندانيهاي دو كشور به امري عادي بدل گشته است             
ل كمك به رژيم جمهوري اسـالمي در دور زدن تحريمهـا و يـا خريـد     دليل ارتكاب اعمال غيرقانوني و به طور عمده به دلي      

لوازم آالت ممنوعه كه در مصارف نظامي و زير ساختهاي بمب اتمي به كار گرفته مي شود، با افرادي كه به داليل پـوچ در              
اجه هستند، عملـي   بيماري، خودكُشي شدن و دوري از خانواده و فرزندان خويش مو          : سياهچالهاي رژيم با خطراتي از قبيل     

  . غير انساني و خالف قوانين بين المللي است
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 چهار زنداني دوتابعيتي از جمله جيسون رضاييان، سعيد عابديني، امير ميرزايي حكمتي و خسروي كـه در                  ١٣٩٤در سال   
حريمهاي آمريكا بـه  ايران زنداني بودند، با هفت ايراني كه در آمريكا به اتهام كمك به رژيم جمهوري اسالمي در دور زدن ت    

  .زندان افتاده بودند، مبادله شدند
  . مسعود سليماني، استاد دانشگاه زنداني در آمريكا، با ژيائو وانگ، شهروند آمريكايي محبوس در ايران مبادله شد١٣٩٨آذر 

بسر مي بردند، بـه  خرداد ماه امسال سيروس عسگري و مجيد طاهري دو زنداني ايراني ـ آمريكايي كه در آمريكا در زندان  
ايران بازگردانده شدند و در قبال آن رژيم ايران مايكل وايت را      
آزاد كرد، اما مورد بي سابقه اي كـه در ايـن تبـادل زنـدانيان                
اتفاق افتاد، عقب نشيني دادستاني آمريكا در رابطه با اتهامات           
علي صدر هاشمي نژاد بود، در پرونده اي كه به دليل پنج فقره 

 سـال حـبس بـه    ١٠٥احتمال مي رفت كه در مجمـوع       اتهام،  
با ايـن حـال دادسـتاني نيويـورك تمـامي           . همراه داشته باشد  

اتهامات مربوطه به صدر هاشـمي نـژاد را پـس گرفـت و قـرار                
  . آزادي براي وي صادر كرد

جالب اينجاست كه در تمام طول اين سالها تبادل زندانيان دو           
  . كه هميشه دو طرف از عدم هماهنگي و رايزني در اين موارد صحبت مي كنندكشور در حالي به انجام رسيده است

از آنجا كه رژيم . در راستاي سياست گروگانگيري، مي توان به پرونده سازي و دستگيري دانشجويان داخل كشور اشاره كرد
نشجويان ارزيـابي مـي كنـد، لـذا     يكي از كانونهاي اعتراضات، جنبشها و قيامهاي سالهاي گذشته را به درستي دانشگاه و دا             

  . دست به سرمايه گذاري بيشتري در اين مسير مي زند
با نگاهي به سير صعودي تعداد دانشجويان دربند در چند سال گذشته به روشني مي توان هـدف رژيـم را در ايـن پرونـده                 

سياسي، قصد ايجاد رعب و وحشت در       رژيم در اولين قدم با دستگيري و به زندان افكندن مطالبه گران             . سازيها درك نمود  
  . اين را مي توان مهمترين هدف رژيم قلمداد كرد. ميان دانشجويان را دارد

در قدم بعدي، رژيم تالش مي كند رابطه دانشجويان با يكديگر را توسط دستگيري و حبس افرادي كه در ميان دانشجويان 
  . امت بيشتري بخرج مي دهند، قطع كنداتوريته بيشتري دارند و در ابراز نظرات در تجمعات شه

در همين راستا، پرونده سازي و دستگيري دانشجويان مي تواند رژيم را در رسيدن به هدف نهايي كه انفعال دانـشجويان و           
رژيم تالش مي كند با فـشار سـركوب ايـن كـج          . بازداشتن آنها از برپايي يا شركت در تجمعات اعتراضي است، ياري رساند           

رژيم براي دانشجويان به صورت . ا به دانشجويان القا كند كه تنها بايد به فكر درس خواندن و گرفتن مدرك باشندپنداري ر
واضح مشخص كرده كه هر دانشجويي كه با نظام و حكومت اسالمي زاويه داشته باشد، جدا از اينكه برنـده مـدال المپيـاد                        

علي يونـسي و اميرحـسين مـرادي آخـرين          .  تواند سالها در زندان بماند     نُجوم و اخترفيزيك باشد يا نه، با پرونده سازي مي         
  .نمونه در اين مورد هستند كه رژيم اين سياست را در مورد آنها به صورت برجسته بكار برده است

رژيم جمهوري اسالمي بعد از سالها تالش و صرف بودجه هاي هنگفت از قبيل ساخت فيلم، چـاپ كتـاب، تحريـف تـاريخ                     
نتوانسته است اعتراضات مردم و از آن جمله دانـشجويان را خـاموش           ... تي، ايجاد تشكلهاي دانشجويي موازي و غيره        مبارزا

با توسل به تجربيات گذشته و باال بردن سطح آگـاهي           ... كند، بلكه برعكس در اين سالها دانشجويان، كارگران، كارمندان و           
ستهاي ضد مردمي رژيم تاب آورده و با اعتراضات پي در پي رژيم را با عقب سياسي خود توانسته اند در برابر حمالت و سيا  

  .نشيني و يا شكست مواجه كنند
علي يونسي و ده ها نفر ديگر از زندانيان عادي و سياسي، در زندانهاي رژيم قرون وسطايي واليـت فقيـه بـر اثـر ابـتال بـه                             

به عمد براي زندانيان هيچ تسهيالت نـه بـراي پيـشگيري و نـه              رژيم  . ويروس كرونا در معرض خطر جان باختن قرار دارند        
  .قصد رژيم به روشني حذف زندانيان سياسي به اين طريق است. براي مبتاليان به ويروس كرونا در نظر نمي گيرد
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  ١٣٧١ به شورش مردم مشهد در خرداد ينگاه
  آرش

  
 مستـضعفان   ي حكومت جهان  ي برقرار ي  كه برا   يد، نظام  فرودستان له خواهند ش    ي اقتصاد لي تعد ي كه گفته شد برا    يزمان
 كارآمـدن   ي از يك دهه از رو     شي ب يكم. دي رس ي كه انقالب كرده بودند دوگانه به نظر م        ي كار آمده بود، از نگاه مردم      يرو

 ديــــحكومــــت جد
نگذشــته بــود كــه   

 اهفشارها با تورم پنج   
ــد ــرده  يدرص ــر گ  ب

ــزون   ــان افـ محرومـ
گشت و مردم محروم 

 كــه نانيو كــوخ نــش
ــاحبان   ــود ص ــرار ب ق

 انقالب باشـند    ياصل
ــديآرام آرام فهم  دنــ

كه در بر پاشنه سابق 
 و سهم آنها    گردد يم

 گـرم  آنهـا  ي بـرا ي آبـ ي جوشان توسـعه اقتـصاد  گي دني همانا له شدن و نابود شدن است و از ا    ي اقتصاد ليدر برنامه تعد  
  دگان و دورافتادگان از منابع قدرت و ثروت مانزي چي جز بي هم كساني قربانني اولچ،ينخواهد شد كه ه

 در نقاط مختلف كشور يي زد كه منجر به شورشهاي موج مدستي در وجود مردم تهيديپس آنقدر خشم و ناام.  بودنخواهد
  . استراني اي قدرتمند مذهبتختي كشور را دارد و پاني نشهي مناطق حاشني از بزرگتريكيشود، به خصوص در مشهد كه 

 يي قابل كنترل كه گـو ري و غعي در مشهد صورت گرفت آنقدر سر      راني ا خي تار ي شورشها ني از بزرگتر  يكي ١٣٧١  خرداد در
  . افتاده باشدني به انبار بنزيتيكبر

 از شهي مردم آن همتي كه اكثر  يمناطق.  شورشگران آن شب دود و آتش شدند       ي نفر از مردم منطقه طالب و طبرس       هزاران
 بدنه نظام   يروي آمدند و چه در جنگ هشت ساله، چه در تظاهرات و چه در انتخابات ن               يساب م  حكومت به ح   ي اصل اوراني

 ي كـارگر ي دوم بر سر مجوز ساخت آلونكهـا ي مردم بلوار طبرس و ي شهردار ني ساله ب  ني كه از مشكل چند    ياختالف. بودند
 مجوز و مقاومت مـردم  ي بي ساختمانهابي به قصد تخري شهردارتي كفاي رحم و ب  ي مانده بود با حضور ماموران ب      نحليال

 ي مـردم اراضـ    نـدگان ي كـه نما   يدر كـشاكش بوجـود آمـده و در سـاعات          .  چكانده شد  اري جنگ تمام ع   كيبه سرعت ماشه    
  .خورد ي رقم مگري دياتفاق» رده «ي مشغول مذاكره بودند در روستايو مقامات شهردار» بالندر«

  ي بخصوص كارگران و محرومان كه رفاه آنهـا هـدف اصـل            م،ي كن يرا صاحبخانه م   نرفته بود كه با  وعده همه         ادشاني مردم
 اقـدامات نظـام     ي كرده بودند، اكنون به جـا      مي پرداخته و كشته ها تقد     ي شده بود، به مبارزه با نظام پادشاه       يانقالب معرف 

 ناني نـش  هي به جنگ بـا حاشـ      بي كه با حكم تخر    دندي را مي د   ي شهردار وران شان، بولدوزرها و مام    ي بهتر شدن زندگ   يبرا
  .آمده بودند

 شدند و كار به آتـش زدن      ري و جهت حفظ سر پناه خود با آنها درگ         ختهي بر سر ماموران ر    ني مردم خشمگ  ب،ي شروع تخر  با
  .ستادندي مردم اي كمك خواسته و آنها هم روبروي انتظاميروي از ني و ماموران شهرداردي رسي شهردارنيماش

 و هو كردن ماموران، شلك گلوله بر تن دو نفر از دانش آموزان              يريو هجوم دانش آموزان به صحنه درگ       مدارس   يلي تعط با
 حركـت  ي شهدا و ساختمان شهردارداني مي چشم مردم كشته داده را گرفت و جنازه بر دست به سو          يخون جلو . نشست
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 طالب خلع سـالح  يكالنتر  شد، دهيتش كش  و نداشت به آ    اشت به حكومت د   ي خود هر چه تعلق    يكردند و بر سر راه طوالن     
  .دي گردعي مردم توزنيشد و اسلحه ها ب

 ي و صـدا   دي شـهدا رسـ    داني به م  تيجمع. ي مردم را داشت نه دستور     لي نه قدرت مقابله با س     ي انتظام يروي ن اني م ني ا در
 اخطار  اي رهگذران را با هشدار       و ي نتوانسته بود مردم عاد    ي حت ي انتظام يروين. كرد ي جنگ م  داني م يرگبار گلوله ها تداع   

  . رو كندشيمتوجه اتفاقات پ
 بـوس  يني مكي دمي به طرف شهدا در حال حركت بودم كه دي سعداباني كه؛ از خ كرد ي م تي از شاهدان آن شب روا     يكي

بودنـد و   مشغول تردد اباني در خي انتظاميرويدو مامور ن.  ارگ در حال فرار استابانيبه سرعت از طرف شهدا به طرف خ       
 دانيـ من كم كم به م. كردند  ي نگران در سكوت، مردم را تماشا مندهد اما مامورا    ي رخ م  ييمن احساس كردم دارد ماجرا    

 وارد  ياديـ  پرتاپ كرد و با من عده ز       ي سم فروش  ي از فروشگاهها  يكي مرا به داخل     ي شدم كه ناگهان كس    ي م كيشهدا نزد 
 دهي كشنيي ها پارهكرك.  انداختندي ماباني كنار خيهاي كه خود را داخل جو     دمي د  يهمان لحظه مردم را م    . فروشگاه شدند 

 قـه ي چند دق  دانم ينم.  فروشگاه پناه گرفته بودم    زي م ريمن ز .  امان وحشت را به همه حاكم كرده بود        ي رگبار ب  يشد و صدا  
 دني سركش آتش در حال بلع     يشعله ها  شده بود و فقط      كيهمه جا تار  ... مي آمد رونيگذشت كه كركره ها باال رفت و ما ب        

 ختمي گر ي به هر جا ميمي تنگ و قدي فرار كردم اما در آن كوچه ها   ي پشت شهردار  ي از كوچه ها   يكيمن از   .  بود ابانيخ
 داني كوچه به مكي ساعت توانستم از    كيبعد از   .  نجات را از دست داده بودم      دي ام گري كه د  ي شدم طور  يمواجه با آتش م   

  . تماشا كنم و بعد هم از مهلكه فرار كنمش را غرق در دود و آتاباني شهدا و خدانيان برسم و از آنجا مدروازه قوچ
ــاگــر ــاني در خسي پل ــه مــردم كــوچكتراب  ني ارگ ب

 مـا جـان     ي ماننـد راو   ياديـ  داده بود افراد ز    ياخطار
  . افتاديشان به خطر نم

 ادامــه ي تــا ســاختمان دادگــستراني شورشــحركــت
 دي نابود گرد  ي شهردار ليتوبوس و اتومب  دهها ا . داشت

هر كس هـر  .  طعمه آتش و غارت شد  ييو فروشگاهها 
 بود برداشته بود كـه البتـه بـه          دهيچه به دستش رس   

 هستند كـه از اعتراضـات      ي كسان شهي هم يعيطور طب 
 و  نتبه حـق مـردم اسـتفاده نابجـا بـرده و بـا خـشو               

  دار، بهانـه   ي چوبه ها  يي و غارت، جهت برپا    يزيخونر
  . دهنديبه دست سركوبگران م

 بـا   هـا ي سـپاه و حـزب الله      يروهاي ساعت ده شب ن    از
از .  كنتـرل شـهر را بدسـت گرفتنـد    ي نفر از مردم شورش ٨٠٠ يري و با دستگ   ختندي ر ابانهاي به خ  ونيزي و تلو  ويفراخوان راد 

 ن نام و نشان در آيفرودستان ب داند كه چه تعداد از ي نمي نداشت و هنوز هم كسي خبري كشته شده ها كسيتعداد واقع
  .شب جان باختند

 هـا يراني و وهاي روانه شدند و از وسـعت آتـش سـوز    يري محل درگ  يابانهاي خ ي بعد مردم از تمام مناطق مشهد به تماشا        روز
  . زده شدندرتيح

 يشگيـ  هم يوير سـنا  »سميـ وني و صه  كايمنافقان و عوامل آمر   « از سركوب، استاندار با گره زدن زلف شورش به انگشت            بعد
 به پـا شـد   »گانهياراذل و اوباش و سرسپرده ب« عمل   حي در تقب  ي حكومت   را تكرار كرد و چند تظاهرات      گانهيتحرك دشمن ب  

  . عامالن شورش شدند و دادگاه انقالب به سرعت حكم اعدام چهار نفر را اجرا كردعيكه در آن خواهان مجازات سر
 بـوده و  ي انتظـام يرويـ  نيتي كفـا ي و بـ ي شـهردار  يري تـدب  ي شورش ب  يل اصل  اندك ناقدان به سخن آمدند كه عام       اندك

 بـه انـدازه لقمـه    يبودند كه خواهان سهم خود از سفره انقالب حتـ » مستضعف« طبقه كاري ب يشورشگران هم اكثرا جوانها   
  . شده بودندينان
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 ي آبـاد رخ داد و سـركوب       ليلوار وك  در ب  ي اتفاقات ٧٠ سال   ي به غفلت گذشت، چهارشنبه سور     اني م ني موضوع مهم در ا    كي
 متمـوالن و خـانواده   ٦٧از حدود سـال  .  نبود٧١ مردم در خرداد يي ربط به خشم و انتقام جو    ي ب دي انجام شد كه شا    ديشد
 بدون ،يكوبي و جشن و پارفتند ي آباد ملي بلوار وكي به انتهايور جشن چهارشنبه سي برگزاري مشهد براي سطح بااليها
 ي شده بود و به خصوص از محله هـا        ي همگان گري جشن د  ي برگزار ٦٩در سال   . كردند ي برپا م  س،يز طرف پل   ا ي دخالت چيه
 بلـوار را    ي جمعـ  دسـته  ياما از اواسط برنامه جوانان كه با رقـصها        . شدند ي آباد روانه م   لي شهر همه به طرف بلوار وك      نييپا

 ي آمد كه براشي پي شدن و شركت در مراسم رقص، مشكالتادهيپ به لهاي اتومبناني سرنشدي تهداي و قيبسته بودند، با تشو
 كه بلـوار دوبـاره بـسته    ي نشستند و زمانني در كم ي و انتظام  يتي امن يروهاي ن ٧٠ در سال    ي هشدار ايرفع آنها بدون تذكر     

. ديكوب آغاز گرد سريروهاي خانواده ها و جوانان شروع شد، ناگهان حمله نني بيري درگشي سال پاز دتري بار شدنيشد و ا
 ي و رقـص جوانـان را تماشـا مـ    ي و آتش بـاز مي بودستادهي كه؛ با خانواده كنار بولوار اكرد ي مفي تعريني از شاهدان ع يكي

 كردند ي شدن و شركت در رقص مادهي ها را دعوت به پواده و خانزنند ي منهاي كاپوت ماشي كه روميدي را دي و افرادميكرد
 واريـ من خانواده ام را پـشت د    .  دادند  ي كنار همه را مورد ضرب و جرح قرار م         كي مهابا از    ي و ب  تندخيكه ناگهان ماموران ر   

 كـه سراسـر   يربلـوا . ديـ كوب  ي مردم مـ ي به سر و رو  ري كه با زنج   دمي را د  ي پنهان كردم و به چشم خود مامور       يشكسته ا 
 نكـه ي و بعـد از ا     مي پنـاه گرفتـه بـود      واري پشت د  يتما ساع .  در سكوت فرو رفت    ي به زود  زدي و مردم در آن موج م      لياتومب

 وانت كـه مخـصوص حمـل بـار، برزنـت         ساني ن كي كه توجه مان به      مي به طرف بلوار راه افتاد     ستي ن ي خبر ميمطمئن شد 
زده را    و وحشت  دهي جوان ترس  ي به س  كي نزد دي زدن گوشه چادر  برزنت شا      االآهسته جلو رفته و با ب     .  بود جلب شد   دهيكش

 كـه  ي انتظـام يروي ننيدر راه برگشت به خانه چهار ماش. كردند ي برزنت پنهان شده و دعوت به سكوت م       ري كه در ز   ميديد
 فقـط بـه    نيد، روز شش فـرورد    يبعد از ع  . ميدي شان راخورد كرده بودند را د      ي ها شهي ش اي بودند   دهي به آتش كش   ايجوانان  
   . شده  اشاره شدري نفر دستگ٢٨تعداد 

 اتفاقـات   ليـ  منتشر كرده بود بعد از مـدتها در تحل         ٧١ را در مورد شورش      ضي اخبار ضد و نق    نيشتريان كه ب   خراس روزنامه
 نطفـه رفتـار آشـوبگران را در همـان چهارشـنبه      دي ما باسدينو ي اشاره كرده و م  ي آشوب چهارشنبه سور   يخرداد به ماجرا  

  مي كردي خفه ميسور
او بـر  . داد  حق را بـه مـردم معتـرض     حاًي پرداخت و تلو   ٧١ اتفاقات خرداد    ييو به بازگ  ي سالها بعد در مصاحبه ا     ي جنت يعل

 كرده بود هم كـشته شـدن دو         بي منزل كارگران را تكذ    بي روزنامه خراسان كه هم خبر تخر      ي آن روزها  يخالف گزارشها 
 ني مـردم ماشـ  ب،يـ  بعد از تخر چنان كه بود شرح داد و گفت    باًي را تقر  قعاعالم كرد، تمام ماو   » منافقان«دانش آموز را كار     

 ي حتـ هاي بازداشتني به نقل از فالحيان گفت؛ ب      يحت.  كرد كي به دانش آموزان شل    ي انتظام يروي را آتش زدند و ن     يشهردار
 و مجروحـان آن   نـگ  خانواده كـشته شـدگان ج      ي از بازداشت شدگان اعضا    ي بعض ي نفر وابسته به گروهكها نبود و حت       كي

  .بودند
 ي مـ كدفعهي را گرفته يني تكه زمكي داده ي پولكي آمده يكس:  گفت زي ن٧٥ وزارت اطالعات در سال  معاوني امام ديسع

 اسـت   ي از اعتراضات، اعتراضـات    ي بعض يعنيمطمئناً اعتراض خواهد كرد     .  را خراب كنند   ني سرش تا زم   ي آمده اند باال   نديب  
  .ميري بپذديكه ما با

 كـشته از  ٦ شـدند و آمـار   خي هم توبي انتظاميروي نفر از ننيتعفا داد و چند بعد از شورش خرداد ماه مشهد اس ي جنت يعل
 و هرگز از آن دو دانش آموز كـشته       امدي ن اني به م  ي سخن ي شدگان مردم شورش   يماموران هم ارائه شد اما از كشته و زخم        

  . نشد و پرونده بسته شدياديشده 
 كـه صـاحبان     ي و كـارگران   دستي به خواسته به حق مردم ته      يه توج ي ب ليتوانست هرگز رخ ندهد، به دل         ي كه م  يداديرو

  .ابدي هرگز بهبود ندي مشهد زد كه شاناني نشهي به صورت حاشي بودند، چنان زخم٥٧ انقالب ياصل
 محاكمه نشدند بلكه مثل ي اعتراضات به كار برده و نه تنها مقصران واقعنگونهي اي را براوي سنارني بارها و بارها همحكومت

  . پناه شدندي بدهي بازنده مردم ستمدشهيهم
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  روانشناختی قتلهای ناموسی در ايران
 يسنا احمدي 

 سـاله اي رسـيده كـه بـه     ١٣اين روزها دامنه قتلهاي ناموسي در ايران به دختربچه       
 .دست پدرش به فجيع ترين شكل به قتل رسيد

وع مي پيوندد و ريشه در روانشناسي به اينگونه قتلها كه در جوامع سنتي ايران به وق
در عوامل رواني، فرهنگي و اجتماعي مختلف دارد، قتلهاي فاجعه خـاموش نـام داده         

ما بايد عوامـل ايجـاد كننـده آنهـا را        . مي شود و در جامعه سنتي و بيمار كم نيست         
مورد توجه قرار دهيم، اختالالت رفتاري و درماني كه در جامعه ايران بيداد مي كند               

وسط خانواده قابل شناسايي و تشخيص و كنترل نيست، به مرور زمـان         و به راحتي ت   
 .منجر به رفتارهاي خشونت آميز و عصبي غيرقابل پيشگيري و كنترل مي شود

نداشتن مهارت مواجهه با مشكالت و حل مسائل و نبود سيستم آموزشي و فراگيري              
ر بـه خـشونت،     مهارتهاي اجتماعي، فرهنگي و رواني از جمله مسائلي است كه منجـ           

  .درگيري و نزاع و در نهايت قتل مي شود
در ذهنيت پاتولوژيك اين معضل، بسياري از افرادي كه دست به انجام قتلها مي زنند، افرادي هستند كـه داراي اخـتالالت             

 .روانپريشي نظير پارانوييد، اختالل هذياني، دو قطبي و سايكوپات با مشكل در كنترل تكانه هاي خشونت هستند
اختالالت شخصيتي از هر نوع آن به صورت پوچي، تنهايي و انزوا و عدم بلوغ عاطفي اعضاي خانواده باعث مي شـود افـراد                        
بيمار از توان كنترل سامانه هيجانات خود برخوردار نباشند و متاسفانه منجر به بروز رفتاري خشونت آميز مي شود؛ مرداني 

هاي غلط، در خشونت بارترين شكل ممكن دست به تهاجم و حمله مي زنند و قتلهاي كه با روان بيمار و ذهن آلوده به باور  
 .ناموسي را دامن مي زنند

نداشتن آشنايي و برقراري ارتباط اكثر مردم در بيشتر نقاط ايران با جامعه روانشناسي و روانپزشـكي و البتـه بـا توجـه بـه             
 .ايران حاكم است، افزايش قتلهاي خانوادگي را دامن زده استشرايط و مشكالت مالي و اقتصادي و فقري كه در جامعه 

در طـول   . ساختار جامعه سنتي در ايران به گونه اي شكل گرفته كه قدرت و فرمانروايي جنسيت مردانه در آن بارزتر است                   
 . رفته استادوار، منبع اين قدرت و جايگاهها در اختيار مردان بوده است و اين ويژگي به عنوان يك ساختار شكل گ

از سويي ديگر، در نگاه به جنبه اجتماعي موضوع بايد به اين نكته توجه شود كه در جامعه سـنتي، شـرف و پاكـدامني زن                
موضوعي فقط مربوط به خود او نيست، بلكه سرمايه مشتركي است كه اعضاي خانواده، فاميل و قوم خود را در آن شـريك                    

كودك، به عنوان يك شخصيت مستقل به رسـميت شـناخته نمـي شـوند، بلكـه در      در اين جامعه زن و دختر و        . مي دانند 
 .سيطره خانواده و قبيله و قوم خود به زنجير ناآگاهي و باورهاي غلط بيمارگونه كشيده مي شوند

حمايـت  در اين ميان، سيستم حكومتي ايران كه تمام اختيارات را به مردان واگذار كرده است، از اين افكار پوچ روانپـريش         
مستقيم مي كند و كار را به آنجا مي رساند كه فرد بيمار مجرم، حتي به عنوان يك قهرمان پاسبان پاكدامني و شرافت در                        

 .انظار عمومي معرفي مي شود
در چنين جامعه اي مردم ما نيازمندند كه با روان شناسان و روانپزشكان و كادرهاي پزشكي كه مستقيم با اخـتالالت روان             

در ارتباط هستند پيوند برقرار كنند و نسبت به تمام اين اختالالت بيمارگونه رواني آگاهي پيـدا كننـد و در جهـت             پريشي  
 .درمان آنها بكوشند

در كنار اين مراقبتها، وظيفه آموزش و پرورش و رسانه هاي جمعي هم بي هيچ شك و شبهه اي بسيار موثر و تـاثير گـذار                 
العات و برآوردهايي در بخشهايي كه مي تواند در راستاي حمايت از زنان وكودكان عمـل      در يك جهت ديگر، بايد مط     . است

 .كند، در حوزه اجتماعي، شغلي و اقتصادي صورت بگيرد
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در نظر بگيريم كه اين يك واقعيت انكار ناپذير است كه جامعه ايران با توجه به شكل و فرم محدوديتها، مسائل اجتمـاعي،                       
يك جامعه كهنه بيمار است، پس بايد به اين نكته توجه كنيم كه شخص مجرم، يك بيمار روان ...  و اقتصادي، فقر آموزشي

 .پريش است كه بايد درمان شود، نه اينكه به دار آويخته شود
روانپريشي نيز مانند هر بيماري ديگري، يك نوع بيماري است كه بايد درمان و كنترل و پيشگيري شود و ايـن بـه نتيجـه                       

 . رسد مگر اينكه جامعه از سطوح باال تا پايين تحت بازنگري و تغيير و درمان قرار بگيردنمي 
  

  قوانين ارتجاعي، پايه قتلهاي خاموش
براساس آمار منتشر شده و به ثبت رسيده پزشكي قانوني، بيشترين تعداد قتلهاي ناموسي در ايران در استانهاي خوزستان،                   

 . ان و بلوچستان، فارس، آذربايجان شرفي و اردبيل و مناطق شمال ايران اتفاق مي افتدكرمانشاه، ايالم، لرستان، سيست
خشونت عليه زنان ايراني ريشه در فرهنگ و ساختار جامعه دارد و در اين ميـان نقـش حكومتهـا در آن اساسـي و تثبيـت            

ر جامعـه حكمفرماسـت و نمايـشگر     خشونت خانوادگي بازتابي از خشونت و بي عدالتي است كه د          . كننده اين خشونتهاست  
موقعيت و جايگاه اجتماعي زنان در آن جامعه است و در اين ميان نقش قوانين ضـعيف و ضـد زن در ايـران بـسيار بـارز و         

  روشن است كه بصورت مختصر در زير اشاره مي شود
گويا براي قتلها و خشونتهاي خانگي  قانون مجازات اسالمي مجوزي ٦٣٠از ديد حقوقدانان آگاه و وجدان بيدار جامعه، ماده 

هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده نمايد و علم به تمكين زن داشـته باشـد،        "طبق اين ماده    . است
 "!مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و اگر زن مجبور شده باشد، فقط مي تواند مرد را به قتل برساند

ين اصل، فقط شوهر در صورت محرز شدن رابطه خارج از ازدواج زن اجازه كشتن او را دارد، اما در بسياري از             اگرچه طبق ا  
قتلهاي ناموسي كه توسط ديگر اعضاي خانواده نظير پدر، برادر، پسرعمو يا عمو انجام مي شود، بازهم با تكيه براين قـانون،       

نون مجازات اسالمي در مواردي كه مجرم پدر يا جـد پـدري زن يـا            قا ٢٢٠مجرمان قصاص نمي شوند و باز هم طبق ماده          
 .دختر باشد، از قصاص معاف است

. حكومت اسالمي ايران با وضع قوانين ضدبشري و ضد زن در گسترش و بازتوليد قتلهاي ناموسي نقش بسزايي ايفا مي كند
نواده، فارغ از مالحظات مرتبط با مجازات قـانوني         در قوانين ارتجاعي جمهوري اسالمي مالكيت مردان بر زنان و دختران خا           

 ساله، روميان اشرفي، مالحظه مي كنيم پدري با شقاوت توصيف ناپذير دخترش را ١٣در پرونده ماجراي قتل كودك . است
  .با بيرحمي تمام قصابي مي كند

يد رژيم در مقابـل حـذف يـا         وجود گريزگاههاي فراوان در قوانين ضد زن حكومت مرتجع جمهوري اسالمي و مقاومت شد             
اصالح اين قوانين ضد انساني در كنار يكديگر يك معنا را مي رساند و آن اين است كـه حكومـت و قـوانين آن مـسووليت                           

 . مستقيم تمام اين جنايات را بر عهده دارد
 انتخاب همسر به    در مدل واليت فقيهي جامعه تمام حقوق اساسي و حتي اوليه از زنان سلب شده است، حقوقي نظير حق                  

خصوص در مناطق روستايي، حق طالق، حق سرپرستي كودكان، حق تحصيل و اشتغال، حق مسافرت بدون اجازه همـسر                   
مروج و مشوق قشر ناآگاه و متعصب كور جامعه يعني مرداني هستند كه ناخودآگاه در زنجير همين قوانين ضـد    ... يا پدر و    

حاكميت سلطه لرزان خـود را بـه كمـك          . مي در بند و اسارت به سر مي برند        بشري و ضد انساني و ضد زن جمهوري اسال        
  .قشر ناآگاه و بي فكر و بي مسووليتي از جامعه، يعني مردان متعصب و روانپريش بسط مي دهد

وظيفه قشرهاي آگاه و بيدار جامعه است كه با آگاهي دادن و بيدار كردن جامعه در بند كشيده شـده بـه دسـت حكومـت                        
... مي و قوانين ارتجاعي آن، مردم را براي به دسـت آوردن حقـوق اساسـي و نيازهـاي اجتمـاعي، سياسـي،فرهنگي و                         اسال

 . هدايت كنند
قانون در هر جامعه آزاد انديشي بايد حامي و مدافع كليه افراد جامعه اعم از زن، مرد و كودك باشد، نه آنكه خواسته هـاي             

قانون وسيله انتقام شخصي و تسويه حـساب فـردي   .  عده ديگري برآورده و تضمين كندنادرست عده اي را در ازاي نابودي  
  . نيست و نبايد با امتيازات غلط و نادرست كه به برخي ديگر واگذار مي كند، جنبه حق السكوت و رشوه به خود بگيرد
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  )٩٩خرداد (رويدادهاي هنري ماه 
  فتح اهللا كيائيها 

  
  اه افتاده بود و ترسش ريخته بود قبل از آنكه بر زبان آورد، ر

تا فرزاد كمانگر راهي است سخت و دهشتناك اما پر از نـور و روشـنايي و شـادابي و                    ) صمد بهرنگي (از ماهي سياه كوچولو     
هنر زندگي و آن يعنـي هنـري كـه ره و رسـم آزادگـي و       

همه اش كه نبايـد     ". رهايي را نويد مي دهد و مي پروراند       
  ".يم ترسمان مي ريزدترسيد، راه كه بيفت

تيرگي خاك را پس زدن، بي هوايي را جنگيدن و تاريكي           
را به سمت نور راه يافتن، رمز حيات است و هنر زيستن و       

حيات با اين هنر آغاز . خويش را ارتقا دادن و تكثير كردن      
مي شود، با هنر پويـايي و شـكوفايي امتـداد مـي يابـد و                

 را پـرورش مـي دهـد و         هنرمندانه و خالقانه افكار متعالي    
  .تكثير مي كند كه رمز و راز ماندگاري و جاودانگي اش مي شود

هشتاد يكسال پيش در چنين روزهايي روستاي چرنداب تبريز، شاهد شكوفايي جوانه اي نازك و نورس بود كـه قـرار بـود                       
اين جوانه هنوز هجده ساله بود . ازدسقف نويني بر دنياي آموزش و پرورش و هنر و ادبيات مقاومت اين مرز و بوم استوار س   

كه اولين پيش لرزه ها را بر زمين نازا و سترون آموزش، هنر مبارزه و ادبيات لـه شـده در زيـر دسـت و پـاي خـون آلـود                                
  .كودتايي ننگين و نكبت زا و سكون و سكوت و نا اميدي حاصله از آن پديد آورد

ا آمده، رشد كرده و اينك مي رفت تا شاخ در شاخ گوزنهاي جوان بـر                بله ماهي سياه كوچولو در بركه كوچك چرنداب بدني        
  .دل تاريكي لرزه انداخته و نواي خوش آهنگ زندگي، آزادي و رهايي را در جنگل سرد و عبوس، سرود خوان شود

را در  ماهي سياه كوچكي كه در تمام طول راه و با همه مرارتها و سختيهايش ، لحظه اي متوقف نـشد و توانـست خـويش                          
شكل و فرم چريكهاي فدايي خلق شاخه تبريز و ماهيهاي سرخ ديگري در گوشـه و كنـار ايـن سـرزمين، همچـون فـرزاد                          

  .تكثير كند) ها(كمانگر 
  ".يك نور هر چقدر هم كه ناچيز باشه، باالخره روشناييه"

رد كه در گـذر سـالها ، ماهيـان سـرخ     و هنر مبارزه، نورِ كم سوي ماهي سياه كوچولوي ما را چنان بر افروخت و فروزنده ك   
ماهيـان سـرخي   . ديگري در پرتو شفاف و جاودانه اش ره و رسم زندگي كردن، عشق ورزيدن و مبارزه كردن را فرا گرفتند                

كه پرواز بر فراز دار را بر نكبت زندگي اي زمينگير شده در گندابهاي هرزگي و شكمبارگي تـرجيح داده و مرگـشان خـود                         
  .ي درخشيدفراتر از زندگ

زادروز اين معلم آزاده روستاهاي ميهن را به همه ي آموزگاران روستايي در گوشه گوشه اين سرزمين ستم زده و اطراف و                      
اكناف جهان و هر جايي كه ماهي سياه كوچولويي قصد دريا مي كند و بي هراس از سختيها و مرارتها دل بـه نـواي امـواج         

  . سپارد، خجسته باد مي گوييمبنيان برافكن و تغيير دهنده اش مي
  

  سينما
  

   را متوقف كرد"بر باد رفته"ژادي مبارزه عليه تبعيض ن
 خرداد اعالم كرد كـه      ٢١هاي تلويزيوني، روز چهارشنبه     كنندگان آنالين فيلم و مجموعه    ، از بزرگترين عرضه   HBOشركت  

  .زمينه تاريخي به آن بيفزايدنده يك پيش  را متوقف خواهد كرد تا در آي"بر باد رفته"به طور موقت عرضه فيلم 
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 و برنده ١٩٣٩ محصول سال "بر باد رفته"فيلم 
هشت جـايزه اسـكار بـه دليـل ارائـه تـصويري             

بـرداري در ايالتهـاي جنـوبي و        رمانتيك از برده  
جنگ داخلي آمريكا مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه           

  .است
ــژادي و     ــيض ن ــه تبع ــسترده ب ــهاي گ اعتراض

آمريكا كه از حدود دو هفتـه   خشونت پليس در    
 "جـورج فلويـد   "پيش و در پـي كـشته شـدن          

هنگام بازداشت پليس آغاز شد، شركتهاي فيلم       
ــر    ــه از نظ ــت ك ــرده اس ــرگرمي را وادار ك و س

  .مضامين نژادي محصوالت فعلي و گذشته خود را بازبيني و با فضاي جديد انطباق دهند
 چـاپ  "آنجلس تـايمز لس "اي كه در ستون ديدگاههاي روزنامه     در مقاله   ، كارگردان سياهپوست آمريكايي،     "جان ريدلي "

اين فيلم ": او در بخشي از مقاله خود نوشته است.  را حذف كند  "بر باد رفته  " خواست كه فيلم     "وارنر مديا "شد، از شركت    
تـر از آنچـه كـه        بسيار نجيب  دهد؛ تصويري از ايالتهاي جنوبي آمريكا در دوران جنگ داخلي يك تصوير رمانتيك ارائه مي              

موضع آن ايالتها در حقيقت شورشي مسلحانه براي جدا شدن از آمريكا و حفظ حـق مالكيـت و خريـد و فـروش             . واقعا بود 
  ".انسانها بود

  
  سنگفرشهاي خونين در مانيل

روايتـي خـونين و دهــشتناك از   ) Aswang ("اسـونگ "
ر آنچــه اســت كــه زيــر عنــوان مبــارزه بــا مــواد مخــدر د 

اين فـيلم برايمـان بـازگو مـي         . خيابانهاي مانيل مي گذرد   
كند كه مانيل جايي است كـه در آن سـران قاچـاق مـواد               
مخدر در امان هستند و تنها فقيرترين قشر جامعه قربـاني   

اي از فيلم، رييس پلـيس در       در صحنه   . حكومت مي شود  
راديو در جواب پرسشي در اين باره كه چرا اين جنگ تنها     

اغلـب فقـرا    ": گويـد ان فقرا را گرفته، به سادگي مـي       گريب
هستند كـه درگيـر مـواد مخدرنـد و بـراي همـين هـدف              

  ".اندعمليات ما شده 
كه امسال آنالين برگزار شد، با نمايش فيلم اسونگ ) (Sheffils.Doc.Fest، "شفيلد"جشنواره جهاني فيلمهاي مستند   

شدگان در گوشه خيابـان بـه تـصويري         دهد؛ جايي كه اجساد كشته      رائه مي   تصاوير دهشتناكي از مانيل پايتخت فيليپين ا      
گويـد  طي دو سال، بيش از بيست هزار نفر توسط لباس شخصيهايي كه فيلم مي       . معمول از زندگي روزمره بدل شده است      

   .به طور مستقيم وابسته به دولت هستند، در خيابانها به قتل رسيده اند
شود همزمـان بـا كـشف يـك محـل           تصويربرداري كرده، موفق مي     رسد فيلم را طي مدتي طوالني     فيلمساز كه به نظر مي      

اند و بـراي    تعدادي در يك جاي تاريك محبوس شده        : گيري، در آنجا حضور داشته باشد     مخفي نگهداري قربانيان براي باج    
عجيب اين كه   . اي سالهاي طوالني به زندان بروند     شان بايد مبلغ زيادي باج بدهند يا به جرم ارتباط با مواد مخدر بر             آزادي  

همزمان، فيلمساز كه خـود فعـال   . كند تا به زندان عمومي بفرستدپس از يافتن اين افراد، پليس آنها را دوباره دستگير مي      
كنـد كـه در آن تظـاهر    ، را ثبـت و ضـبط مـي    "رودريگـو دوترتـه  "جمهوري، مدني است، يك تظاهرات بزرگ عليه رييس   

  .كشندكنند و با شعار عليه او، عكس بزرگش را به آتش مينندگان به طور مشخص وي را مسوول اين قتلها معرفي ميك
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  اسپايك لي راوي تجربه تلخ سياهان در جنگ ويتنام 
، كـارگردان آمريكـايي، در آخـرين       "اسپايك لي "

 )Da 5 Bloods (" خون٥"فيلم خود به نام 
وستان ايالت متحده   به جنگ ويتنام و نگاه سياهپ     

  .به اين تجاوز نظامي پرداخته است
كـار درسـت را     "موضوع تازه ترين اثر كـارگردان       

بــا  (Do the Right Thing)  "بكــن
رويدادهاي اخير آمريكـا، از جملـه كـشته شـدن           
جورج فلويد و اعتراضهاي پس از آن بـي ارتبـاط           

 ساله آمريكـايي تاكيـد مـي     ٦٣كارگردان  . نيست
 قصد دارد به مخاطب نشان دهد تا چه حد تصويري كه از نقش سياهپوستان در جنگ ويتنـام و بـه                      " خون ٥ "كند كه با    

  .طور كلي زندگي در جامعه آمريكا ارائه مي شده، ناقص بوده است
 تجـاوز  او در اين اثر عالوه بر يادآوري شمار باالي سربازان سياهپوستي كه در جنگ ويتنام كشته شدند، به تاثير رواني اين         

: اسپايك لي در مورد خاطراتش از دوران جنگ ويتنـام مـي گويـد             . نظامي بر سربازان و جامعه آمريكا نيز توجه كرده است         
مـن در ايـن فـيلم در    . جنگ ويتنام اولين جنگي بود كه به خانه آمريكايي ها راه يافت و من اخبار آن را تماشا مي كردم                   "

  ".ن موقع به اندازه كافي بزرگ شده بودم تا بفهمم ماجرا از چه قرار استمن آ. واقع به آنچه ديدم پرداخته ام
  

  ده روز با سينماي ايران 
سايت جشنواره هنري برلين ، يـازده فـيلم از تـاريخ سـينماي              وب

ايران را به صورت آنالين پخش كـرد؛ مجموعـه فيلمهـايي كـه بـا               
انـي  اير-هماهنگي و مديريت افسون مشيري، تهيه كننـده آلمـاني         

گردآوري شده و تحوالت اجتماعي و سياسي ايـران در پـنج دهـه              
  .كشدگذشته را به تصوير مي 

مـردم  ": برگزاركنندگان اين جشنواره در معرفـي آن مـي نويـسند         
. ايران به طور دايمي با پرسش مقاومت يا مهاجرت روبـرو هـستند            

ما با معرفي آنالين . ودن شهرت دارد، بازتاب يافته استاين سوال از مدتها پيش در سينماي ايران كه به پيشرو و محبوب ب             
  ".، نگاهي به اين سينما مي اندازيم" روز سينماي ايران١٠"

 بـا   "واقعيتهـاي تبعيـدي   ":  نام داشت به دو بخش تقـسيم شـده بـود           "ده روز با سينماي ايران    "برنامه جشنواره برلين كه     
 با فيلمهاي كوتاه كه تمركز آنهـا بيـشتر بـر ارائـه تـصويري از زنـدگي               "وازمبارزه يا پر  "فيلمهاي بلند داستاني و مستند و       

روزمره ايران و تالش مردم براي غلبه بر مشكالت كوچك و بزرگ زندگي و همچنين تالش براي آزادي در سايه دخالتهاي                  
  .حكومتي داشت

  :فيلمهاي بلند اين جشنواره عبارت بود از
 -روزي كه زن شدم / اعتماد ساخته رخشان بني  -بانوي ارديبهشت   / سهراب شهيد ثالث   اولين فيلم بلند     -يك اتفاق ساده    
 كـاري از سـياوش جمـالي و عطـا     -فرياد رو به بـاد      /  كاري از فيلمساز برليني دانيل كاتر      -هشتي تهران   / مرضيه مشكيني 

  . مكري ساخته شهرام-هجوم /  فيلمي به نويسندگي و كارگرداني عبد آبست-تمارض / مهرداد
  :فيلمهاي كوتاه اين جشنواره شامل اينها مي شد

 مـسعود   -تنـازع /  برادران دوقلوي بهام و بهـرام آرك       -حيوان  /  ساخته بهزاد آزادي   -كشتارگاه  /  محمدرضا فرزاد  -فالگوش  
  .حاتمي
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   را عقب انداخت٢٠٢١كرونا مراسم اسكار 
 ٥/ ٢٠٢١ آوريـل  ٢٥صميم گرفتـه اسـت ايـن مراسـم را        آكادمي اسكار اعالم كرد به خاطر همه گيـري ويـروس كرونـا تـ              

  . برگزار شود٩٩ اسفند ١٠/ ٢٠٢١ فوريه ٢٨مراسم اسكار قرار بود .  برگزار كند١٤٠٠ارديبهشت 
  . دسامبر امسال به آخر فوريه سال آينده موكول شده است٣١مهلت ارسال آثار شركت كننده در اين رقابت نيز از 

بيشتر از يك قرن است كه فيلمهاي سينمايي نقـش مهمـي در   ": مي اسكار، در بيانيه اي گفت، رييس آكاد"ديويد روبين "
اميـد مـا ايـن      . امسال هم همين طور اسـت     ... آرامش بخشيدن، انگيزه دادن و تفريح ما در سياه ترين دوران ايفا كرده اند               

   ".اكران فيلمها در اختيار فيلمسازان قرار داده باشيماست كه با تمديد مهلت ارسال آثار، انعطاف الزم را براي اتمام توليد و 
  )تيتر از جنگ خبر(

  ادبيات
  

  برنده جايزه صلح ناشران آلمان شدآمارتيا سن، فيلسوف و اقتصاددان، 
، اقتـصاددان و فيلـسوف      "آمارتيـا سـن   "جايزه صلح ناشران آلمان امسال بـه        

ه كه برنده جايزه نوبل اين اقتصاددان و فيلسوف برجست  . شودهندي، اهدا مي    
اقتصاد نيز هست، سابقه تدريس در دانشگاههاي دهلـي، اسـتنفورد، بركلـي،             

 مـيالدي در كارنامـه خـود دارد و از سـال      ٦٠آكسفورد و كمبـريج را از دهـه       
  .  به عنوان پروفسور در دانشگاه هاروارد مشغول تدريس و تحقيق است٢٠٠٤

ن آلمان آمده است، سن بـراي چنـدين         در بيانيه اتحاديه ناشران و كتابفروشا     
. دهه به موضوع عدالت جهاني پرداخته و در ايـن عرصـه از پيـشگامان اسـت                

هيات داوران جايزه صلح ناشران آلمان، فعاليتها و آثار اين فيلسوف هندي را در مبارزه بـا نـابرابري اجتمـاعي بـه ويـژه در                
 .دوران كنوني داراي اهميت دانسته است

هاي سن اين است كه در سنجش رفاه اجتماعي نه تنها معيار ها و خواسته ترين انديشه گويد، از محوري مي هيات داوران 
 .رشد اقتصادي، بلكه معيار امكان پيشرفت و رشد به ويژه براي طبقات ضعيف هم در نظر گرفته شود

برابـري و  "تـوان بـراي نمونـه بـه كتابهـاي      مـي  ها از اين ترجمه. استترين آثار آمارتيا سن به فارسي نيز ترجمه شده       مهم
 .  اشاره كرد"عدالتانديشه" و "توهم تقدير: هويت و خشونت" و "مثابه آزاديتوسعه به"، "اخالق و اقتصاد"، "آزادي

ت، المللي در عرصـه ادبيـا      هزار يورويي صلح، اتحاديه كتابفروشان و ناشران آلمان هر ساله از شخصيتهاي بين               ٢٥با جايزه   
 .كند كنند، تقدير ميدانش يا هنر كه با آثار و فعاليتهاي شان به تحقق ايده صلح در جهان كمك مي

  .زيست برزيلي، برنده اين جايزه شد، عكاس، نقاش و فعال محيط"سباستيائو سالگادو"سال گذشته 
  

  مشاهدات جان بولتون، ترامپ را به چالش مي كشد 
ت ملـي كـاخ سـفيد، در    جان بولتون، مشاور سابق امنيـ     

انگيـزي را بـه ريـيس       كتاب تازه خود اتهامـات شـگفت        
او در كتاب خود . سابقش، دونالد ترامپ، وارد كرده است   

 بـه شـرح خـاطرات       "اتاقي كه در آن اتفاق افتاد     "با نام   
 .خود از دوران خدمتش در كاخ سفيد پرداخته است

 اين كتاب قرار است اواخر ايـن مـاه منتـشر شـود و بـه               
تازگي چكيـده اي از آن در چنـد رسـانه منتـشر شـده               

 .است
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هـاي وال اسـتريت ژورنـال،    هايي كه روزنامـه  هرچند تا زمان انتشار كتاب حدود دو هفته باقي مانده، اما بر اساس چكيده          
 به طـور دائـم   اند، بولتون يك الگوي رفتاري فساد راان منتشر كردهان نيويورك تايمز، واشنگتن پست و شبكه خبري سي     

در ترامپ مشاهده كرده كه هميشه سعي داشته از قدرت اياالت متحده و نفوذ اين كشور بر ديگر كشورها در جهت منـافع                 
 .شخصي خود بهره ببرد

 "مـن آن  تيان  "امين سالگرد كشتار ميدان     در كتاب خاطرات بولتون از جمله آمده كه ترامپ حاضر نشده در رابطه با سي                
 سال قبـل رخ  ٣٠من  آن  كشتار تيان   ( سال پيش است     ١٥اين مربوط به    ": اي صادر كند و به بولتون گفت      انيه  بي) ١٩٨٩(

  ".خواهماين را نمي . معامله كنم] با آنها[دهد؟ من سعي دارم چه كسي به آن اهميت مي ) داد
اينها بايـد  "نتقاد از خبرنگاران گفته بود   اي در نيوجرسي با ا    بولتون همچنين نوشته است ترامپ تابستان گذشته در جلسه          

  ".انگيزندآنها نفرت . اعدام شوند
 ژوئن در شكايت فوري به مقامهاي قـضايي خواهـان توقـف موقـت انتـشار و                  ١٧/  خرداد   ٢٨دولت ترامپ چهارشنبه شب     

خواست به جنگ برود  كه تنها دلش مي     "برزخي" و   "آوراحمق كسالت   "ترامپ، همچنين بولتون را يك      . پخش كتاب شد  
  .توصيف كرد

سرانه و با انگيزه اي تالش براي توقف انتشار كتاب را اقدامي سبك    ، ناشر كتاب بولتون، با انتشار بيانيه        "شوسترو  سايمون  "
 .بردهاي سياسي خواند كه راه به جايي نمي 

يكا و جهان توزيع شـده و آمـاده اسـت روانـه     به گفته انتشارات سايمون و شوستر صدها هزار نسخه از كتاب در سراسر آمر       
  .كتابفروشيها شود

  
  ات دبيران كانون نويسندگان ايراندستگيري نويسنده و منشي هي

آرش گنجــي، نويــسنده، متــرجم و منــشي هيــات دبيــران كــانون 
 خــرداد در جلــسه رســيدگي بــه ٢٥نويــسندگان ايــران يكــشنبه 

 .اتهاماتش بازداشت و به زندان اوين منتقل شد
اش نيروهاي امنيتي يكم دي سال گذشته اين نويسنده را در خانه           

او پس از نزديك به يك ماه بازداشت، با قرار وثيقه          . دستگير كردند 
 ميليون توماني تا پايان مرحله دادرسي به صورت موقـت آزاد         ٤٥٠
 دادگاه انقـالب تهـران امـا در         ٢٨محمد مقيسه، قاضي شعبه     . شد

  .ار وثيقه گنجي را به سه ميليارد تومان افزايش داددادگاه روز يكشنبه قر
اجتماع و تباني به قـصد اقـدام   "، "عضويت و همكاري با گروهك ضد نظام     "جمهوري اسالمي، اين نويسنده و مترجم را به         

 . متهم كرده است"فعاليت تبليغي عليه نظام" و "عليه امنيت ملي كشور
آبتين و كيوان باژن، سه عضو كانون نويسندگان هم در سال گذشته محاكمه و به            عالوه بر او، رضا خندان مهابادي، بكتاش        

محكوميـت  .  سال و شش ماه زندان محكوم كرده است        ١٥دادگاه انقالب اين سه تن را در مجموع به          . حبس محكوم شدند  
 .خندان مهابادي و آبتين هر يك شش سال و باژن سه سال است

 
 اني منتشر نشده از ايتالو كالوينو ؛ انتشار داست"معاشقه يك چريك"

، نويـسنده مـشهور ايتاليـايي و از بزرگتـرين نويـسندگان      "ايتاليو كالوينو" نوشته "معاشقه پيش از نبرد"به تازگي داستان  
 " الرپوبليكا" سال از نگارش آن، در ضميمه ادبي روزنامه ايتاليايي ٧٣جهان در قرن بيستم، براي اولين بار و پس از گذشت 

 .منتشر شده است
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كالوينو اين داستان را پس از پايان جنگ جهاني دوم و تقريبا همزمان             
 نوشـت كـه بـه       "هـاي عنكبـوت   راه النه   كوره  "با نگارش داستان بلند     

او از همان انتشار اولين .  منتشر شد١٩٤٧عنوان اولين كتابش در سال 
 . ايتاليا رسيدرمانش، مرزهاي ادبيات را درنورديد و شهرتش به خارج از

 درباره يك عشق تابستاني است ميـان        "معاشقه پيش از نبرد   "داستان  
، شخصيت مرد داستان كه قصد دارد تفنگ به دست بگيـرد و           "آتيليو"

 .، يك دختر زيباي ايتاليايي"واندا"راهي يك جنگ پارتيزاني شود و 
 "گريبالـدي "ايتالو كـالوينو در جريـان جنـگ جهـاني دوم، بـه تيـپ                

معاشـقه  "داسـتان  .  تـشكيل شـد  ١٩٤٣متعلق به جنبش مقاومت ايتاليا پيوسته بود كه در سـال    ) ونيستهاي ايتاليايي كم(
 بر اساس همين تجربه نويسنده شكل گرفت و نماينده دوره ابتدايي از سير نويسندگي كالوينو اسـت كـه در                    "پيش از نبرد  

 .آن دوره، به نئورئاليسم گرايش داشت
اما اين  . بيندن در واندا، وعده يك زندگي آرام، ازدواجي مطمئن و تحسين و حتي حسادت دوستانش را مي                او در اين داستا   

نياز به ايفاي نقش در تاريخ كه مدام در درون آتيليو بيشتر مي : احساس در طول داستان، در حال جنگ با يك آرمان است
 .شود

ديالكتيك پيوسته ميان اميال متضاد قهرمان داسـتان، خواننـده را در            كالوينو به عنوان نويسنده اين داستان، از طريق يك          
 .كندترديدها و تامالت او غرق مي

  هنرهاي تجسمي
  

  تصوير كرونا بر خشتهاي تيموريان
نقش . نويسندنگاران نمي   گويا تاريخ را تنها تاريخ    

هنرمندان در ثبت جزييات رويـدادهاي تـاريخي        
   .هميشه برجسته بوده است

الناصر صوابي، مينياتوريست هراتـي، از آغـاز        عبد
دوره قرنطينه به علت شيوع كرونـا، سـعي كـرده           

هايي از زندگي و مبارزه مردم بـا كرونـا را           لحظه  
در تابلوهاي كوچك و ظريف مينياتور بـه تـصوير      

آقــاي صــوابي ايــن نقــشها و تــصويرهاي . بكــشد
ظريف را نه بر تابلوهاي عـادي، بلكـه بـر سـطح              

  .كندفروريخته متعلق به بناهاي تاريخي دوره تيموري در قرن نهم هجري در هرات نقاشي ميخشتهاي 
سـابقه  اي دراز در هنر مينياتور دارد، به صـورت يـك مجموعـه بـي    كار هنري بر روي خشت، دستكم در هرات كه پيشينه   

  .در آن ثبت شده است) وع كروناشي(هاي از يك دوره تاريك  است كه لحظه"خشتهاي طاليي"نام اين مجموعه . است
كنـد تـا جـان    گذشته را به ما يـادآوري مـي   . كنداينها ما را به نوعي به تاريخ گذشته مان وصل مي          ": گويدآقاي صوابي مي  

تواند به نسلهاي بعدي كمك كند تا بتوانند با چنين دوره بحراني آشنا شـوند و بداننـد                از جانبي ديگر اين آثار مي       . بگيريم
  ".ا چنين روزهاي سختي را سپري كرديمكه م

  
 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  )٩٩خرداد (چالشهای معلمان 
  فرنگيس بايقره

  تجمع اعتراضي معلمان نهضت سواد آموزي گرگان 
 گرگان در اعتراض نسبت به عدم تبديل وضعيت، مقابل اداره روز پنجشنبه اول خرداد جمعي از معلمان نهضت سوادآموزي     

ــستان   كــل آمــوزش و پــرورش اســتان گل
تجمـــع كردنـــد و خواســـتار ســـاماندهي 

 .وضعيت استخدامي خود شدند
معلمـان  ": يكي از تجمع كننـدگان گفـت      

 سـاماندهي   ١٣٩١ تا   ١٣٧٩نهضت از سال    
شده اند، اما از آن تاريخ به بعـد خبـري از            

  ".يستساماندهي ن
او با اشاره به اينكه شيوه و كيفيت تدريس         

هـاي رسـمي    معلمان نهضت از سـاير نيـرو      
تر نيـست، اضـافه     آموزش و پرورش پايين     

خواسته ما اين است كه با توجه بـه         ": كرد
 ".سابقه و تجربه بيشتري كه داريم، آموزش و پرورش ما را در اولويت استخدام قرار دهد

 
  زندان اوين ٢٠٩فتحعليان در بند تداوم بازداشت ناهيد 

با گذشت نزديك به چهل روز از بازداشـت ناهيـد فتحعليـان،             
ــم بازنشــسته و فعــال صــنفي معلمــان كماكــان در    ــن معل اي

 زنـدان اويـن     ٢٠٩بازداشتگاه وزارت اطالعات موسوم بـه بنـد         
 . بردبسر مي

 توسـط نيروهـاي    ٩٩ فـروردين    ٢٦ناهيد فتحعليان در تـاريخ      
 بـه  ٢٠٩بازداشت و پس از چند روز بـازجويي در بنـد   امنيتي  

ــن منتقــل شــد  ــدان اوي  ٢٠او ســپس در روز شــنبه . بنــد زن
ارديبهشت دوباره جهت ادامه بازجوييها به بازداشتگاه اين نهاد         

 .امنيتي منتقل شد
 . ان مي كنند عنو"هاي اپوزيسيونهمكاري با يكي از گروه "مقامهاي جمهوري اسالمي اتهام خانم فتحعليان را 

 
 مسجد سليمان؛ مرگ يك معلم در پي خودسوزي اعتراضي 

اش از سوي ماموران شهرداري خودسوزي كـرده بـود،          يك معلم باسابقه در مسجد سليمان كه در اعتراض به تخريب خانه             
  . يكشنبه چهارم خرداد در بيمارستان درگذشت

. نه اين معلم را داشتند كه با اعتراض و مخالفت او روبرو شـدند      ارديبهشت قصد تخريب ديوار خا     ١٨ماموران شهرداري روز    
 ٢٢او توسط ساكنان محـل و بـستگانش بـه بيمارسـتان         . در پي تخريب ديوار، اين كارورز فرهنگي دست به خودسوزي زد          

  . بهمن مسجد سليمان شد و به علت شدت جراحات به بيمارستان سوانح و سوختگي اهواز انتقال يافت
زاده، رييس روابط عمومي آموزش و پرورش خوزستان، خبر مرگ اين معلم را اعالم كـرد و بـدون ذكـر نـام او                        ي  بابك نور 

  . افزود كه معلم درگذشته از معلمان پرسابقه مسجد سليمان بوده است
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 زاده در   نـوري .  شد و بر دوش خانواده او افتاده بود        شدن معلم جانباخته نيز توسط بيمه پرداخت نمي       هزينه باالي بستري    
 هـاي ايـن معلـم    با هماهنگي مديركل آموزش و پرورش خوزستان مقـرر شـد بيمارسـتان در هزينـه           ": اين باره مدعي شد   

  ".جانباخته تخفيف دهد و مابقي اين هزينه از سوي آموزش و پرورش خوزستان پرداخت شود
 

 دومين روز از تجمع معلمان نهضت سواد آموزي خوزستان 
 خرداد گروهي از معلمان نهضت سوادآموزي خوزستان با تجمع در مقابل ساختمان اداره كـل آمـوزش و                   ١٣به   شن روز سه 

 .پرورش اين استان خواستار تبديل وضعيت خود شدند
اين كارورزان با بيان اينكه حدود دو سال مطالبات مزدي پرداخت نشده دارند، خواسـتار تبـديل وضـعيت خـود از نيـروي                        

 .التدريسي شدندوي حق پيماني به نير
 براي كار در نهـضت سـواد آمـوزي خوزسـتان       ٩٢ما در سال    ": يكي از معلمان معترض پيرامون علت برگزاري تجمع گفت        

با توجه به نياز خوزستان به نيروي معلم، خواستار تبديل وضعيت . جذب شديم كه به صورت پيماني مشغول به كار هستيم      
 ".التدريسي هستيمخود به حق 
حدود دو سال است كه حقوق ما پرداخت نشده، اين در حالي است كه تمام وقـت در حـال كـار و فعاليـت      ": وي ادامه داد  

 ".بوده ايم
 نفر از اين آموزش دهنـدگان در اعتـراض بـه جـذب نـشدن خـود در             ٤٠اين معلم با اشاره به اينكه روز گذشته نيز حدود           

آموزش و پرورش خوزستان وعده پيگيري وضعيت جذب اين نيروها را به آنها آموزش و پرورش تجمع كرده بودند افزود كه 
 .داده است

 
 تجمع معلمان نهضت سواد آموزي در برابر مجلس 

ياران نهضت سواد آموزي با تجمـع در مقابـل مجلـس شـوراي               خرداد گروهي از آموزش دهندگان و دانش       ١٨روز يكشنبه   
ط اسالمي خواستار لغو آزمون ورودي مربو     
 .به قانون استخدامي در اين حوزه شدند

 كنندگان با يـادآوري اينكـه پيـشتر         تجمع
نيــز آنهــا تجمعــات مــشابهي را در مقابــل 
ساختمان مجلس شوراي اسـالمي و سـاير        

آن زمـان   ": انـد، گفتنـد   نهادها برپا كـرده     
تعــدادي از نماينــدگان مجلــس و مــديران 
ــري    ــول پيگي ــي ق ــش دولت ــاي بخ نهاده

 را دادند كه پـس از گذشـت         مطالبات مان 
 هـا هنـوز عملـي       چندين سال ايـن وعـده     

 ".نشده است
همچنـين تعـدادي از   . بـه كـار تـدريس اشـتغال داريـم     )  سـال ١٠نزديـك  (برخي از ما سالهاسـت  ": يكي از معلمان گفت   

ا خواسته شد بـراي     التدريسي در مدارس مشغول به كار هستند، با اين حال از سال گذشته از م               صورت حق    آموزشياران به 
  ".ادامه كار در آزمون دانشگاه فرهنگيان شركت كنيم

 دبـستاني و همكـاران خريـد        اين آزمون براي سرباز معلمان، مربيـان پـيش        ": اين آموزشيار نهضت سوادآموزي توضيح داد     
لها بـا كمتـرين    دهنـدگان نهـضت سـا   آمـوزش . ها بايد برچيده شودتبعيض ميان ما و اين گروه       . خدمتي حذف شده است   

 ".اند و استحقاق توجه بيشتري را دارنددستمزد در مناطق دورافتاده و روستايي كشور كار كرده 
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 حق التدريس و مربيان پيش دبستانيتجمع سراسري معلمان 
ــان حــق  ــي از معلم ــدريس و جمع  الت

مربيان پيش دبستاني از سراسر كشور      
 خرداد در اعتراض بـه      ٢٥روز يكشنبه   

شدن قــانون مربــوط بــه امــور اجــرا نــ
ــل ســاختمان  اســتخدام شــان در مقاب
مركزي آمـوزش و پـرورش دسـت بـه          

 .تجمع اعتراضي زدند
معلمان معترض با داشتن پالكاردهايي     

داد از استانهاي مختلفي    كه نشان مي    
 ١٧ ماده ١٠اند، به اجراي تبصره آمده 

التـدريس  درباره استخدام معلمان حق     
هايي از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي خواستار آن بودنـد كـه عـالوه بـر         ها همچنين در تابلو نوشته      آن .اعتراض داشتند 

 .دادندبيشتر اعتراض كنندگان را زنان معلم تشكيل مي  .تصويب قوانين، بر اجراي آن نيز نظارت كنند
 

 هشتي لنگرودي به مرخصي اعزام شد محمود ب
 لنگرودي، فعال صـنفي و      خرداد محمود بهشتي   ١٩روز دوشنبه   

بـا وصـل    . سخنگوي كانون صنفي معلمان، به مرخصي اعزام شد       
مرخصي آقاي بهشتي به پايان دوره پايان محكوميت پـنج سـاله          

 ١٧او پيشتر در تاريخ     . اش، وي ديگر به زندان باز نخواهد گشت       
، در پي شيوع ويروس كرونا در زندانهاي كشور بـه           ٩٨اسفندماه  

 ارديبهـشت بـه زنـدان بازگردانـده     ٢٢در تاريخ مرخصي اعزام و    
 شده بود 

اجتماع و تبـاني    " به اتهام    ٨٩محمود بهشتي لنگرودي در سال      
 دوبـاره  ٩٤او در سال .  دادگاه انقالب به پنج سال حبس تعزيري محكوم شد       ١٥ و به موجب حكم شعبه       "عليه امنيت ملي  

  . قابل اجرا محكوم گرديدبازداشت شد و پس از تجميع احكام، به پنج سال حبس 
  

حمايت اتحاديه معلمـان انگلـستان از معلمـان زنـداني در            
  ايران 

 ٣١/  جـوالي  ٢٠اتحاديه معلمان انگلستان در پيامي بـه مناسـبت          
ــشبرد    ــر پي ــدانيان سياســي، ب ــت از زن ــاني حماي خــرداد، روز جه
كارزارهاي خود در حمايت از اسـماعيل عبـدي و محمـد حبيبـي              

  . تاكيد كرد
، دبيركـل اتحاديـه   "دكتر پاتريـك روچ "ر اين پيام كه به امضاي  د

همانطور ": معلمان انگلستان، رسيده است، از جمله گفته مي شود        
كه مطلع هستيد، اتحاديه معلمان انگلستان مدتهاست كه براي دفاع از حقوق فعالين معلمان تـالش كـرده اسـت و مـا بـا                         

 و عفـو بـين الملـل، روي كيـسهاي فعـاالن            "اجوكيـشن اينترناسـيونال   "كنيم مانند   افتخار با سازمانهايي كه با هم كار مي       
  ".اتحاديه اي زنداني از جمله اسماعيل عبدي و محمد حبيبي كار كرده ايم
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در يكـسال اخيـر، دولـت       ": اتحاديه معلمان انگليس به سركوب بي رحمانه اعتراضها در ايران اشاره كرده و يادآور مي شود               
نيروهاي امنيتي به صـورت غيـر قـانوني از روشـهاي          . كوب شديد آزادي بيان و تشكل و تجمع ادامه داده است          ايران به سر  

حكومت بـيش  . مهلك براي درهم كوبيدن اعتراضات استفاده كرده، صدها نفر را كشته و هزاران معترض را بازداشت كردند             
  ". بر بسياري از آنان تحميل كرده استاز دويست مدافع حقوق بشر را دستگير و احكام زندان و شالق را

به توجه خود به وضعيت ايران ادامه داده و تمام تالش خود را براي آزادي زندانيان سياسي به كار "اين اتحاديه تاكيد كرده 
  ".مي برد

  
   جرم دفاع از حقوق مردم يك روستا سال حبس براى معلم عرب به٩صدور حكم 

، معلـــم )عمـــورى(عـــادل عـــساكره 
وزشگاه اشرفى اصفهانى در روستاى     آم

صفحه از توابع شهرستان شـادگان، بـا      
ــضائى "شـــكايت  ــر حمايـــت قـ دفتـ
تـشويش اذهـان    " به اتهام    "ايثارگران

 در "اهانـت بـه مقدسـات     " و   "عمومى
دادسراى عمومى و انقالب شهرسـتان      

  . سال حبس محكوم شد٩شادگان به 
 ساله، متاهل و از اهـالى       ٣٣اين معلم   
 توسط نيروهـاي    ١٣٩٨ ارديبهشت ماه    ١٥او روز يكشنبه    . ست و مدرك تحصيلي فوق ليسانس تاريخ را داراست        دارخوين ا 

 ٥٠٠امنيتي بازداشت گرديد و پس از چندين ماه نگهداري در سلول انفـرادى بازداشـتگاه اداره اطالعـات، بـا قـرار وثيقـه                         
  .ميليون توماني تا صدور حكم نهايي آزاد شده بود

هـاي كـالن بـه      دل عساكره پس از آن صورت گرفت كه در فضاي مجازي از توزيع بودجه و اختصاص بودجه                  دستگيري عا 
جرم اصلي او اما بازگويي ظلم . حوزه علميه و مراكز وابسته به آن و در مقابل رسيدگي نكردن به مسائل خدماتي انتقاد كرد

  .  قامهاي مسوول استو ستم وارد شده بر روستاييان و غصب زمينهاي آنها از سوي م
 در مسير رودخانه كارون است و اكثر زمينهاى اين روسـتا توسـط شـركت          "شادگان" از توابع شهرستان     "صفحه"روستاي  

تصاحب شده، با اين حال روستاييان اين منطقه در مقابل ايـن امـر مقاومـت                ) شركت سلمان فارسى  (صنايع جانبى نيشكر    
  . نمي كنندكرده و زمينها و منازل شان را ترك

 محاصره شده و اهالي روستا به دليـل اسـتفاده از            "شركت سلمان فارسى  "در حال حاضر اين روستا در ميان مزارع نيشكر          
  .آبهاي پسماند كارخانه نيشكر براي شستشو، به بيماريهاي پوستي مبتال شده اند

  
  بيمار و مقاوم در زندان : هاشم خواستار

 ديدار خود با همسرش هاشم خواستار از شرايط وخيم سالمتي او و همزمان روحيه مقاوم                صديقه مالكي فرد در گزارشي از     
  .او خبر داد

 ١٢سـاعت   .  با فرزندانم رفتيم به زندان وكيل آباد براي مالقات كابيني با ايشان            ١١ساعت  ": همسر اين معلم زنداني نوشت    
دني بسيار پير و تكيده ولي از نظر روحي بسيار مقاوم و با ايشان همچون هفته هاي گذشته از نظر ب. موفق به مالقات شديم

   ".نشاط بودند
دادگاه و درمانگـاه زنـدان      "او تاكيد كرده    . به گفته مالكي فرد، هاشم خواستار اقدام براي مرخصي درماني را رد كرده است             

  ".درخواست بدهمنيازي نيست كه من . اگر بخواهند، خودشان اقدام مي كنند. همه وضعيت مرا مي دانند
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بعد از ده ماه كه در زندان هستم  و تلفنهـاي گاهگـاهي        ": بنا به اين گزارش، اين فعال صنفي معلمان همچنين گفته است          
من فقط با حضور مامورين حفاظت زندان ميسر بوده، آمدند جلو بند و گفتند اگر تعهد بدهيد كه بيانيه ندهيد، مي توانيـد         

در . كارت تلفن داشته باشـيد    
جــواب گفــتم مــن خــودم    
آزاديهايي كه حق من است را      

  ".از خود سلب نمي كنم
صديقه مـالكي فـرد پيرامـون       
ــم    ــالمتي هاشـ ــرايط سـ شـ

ايشان عـالوه   ": خواستار گفت 
 ٧٠بر سن شـان كـه نزديـك         

سال دارنـد، غـذاي زنـدان بـا         
مزاج شـان سـازگار نيـست و        
اين باعث فـشار خـون بـاال و         
بيماريهاي گوارشـي برايـشان     

از سوي ديگـر وضـعيت      . شده
اســفبار مــادي و اقتـــصادي   

زندانيان سياسي و عقيدتي محبوس در زندان و خانواده هاي مستاصل و بي پناه شان مزيد بـر علـت شـده، باعـث رنجـش           
  ".ايشان و متقابال تشديد بيماري شان مي شود

ت بيماري ايشان كه سوغات زندان است وخيم      همه اينها و آنچه نگفتم، باعث مي شود كه روز به روز وضعي            : وي تاكيد كرد  
  ".ايشان قبل از زندان بسيار سالم بودند و دفترچه بيمه ايشان گواه اين ادعاست. تر شود

  
   شهريور١٥ها از آغاز فعاليت مدارس و دانشگاه : حسن روحاني اعالم كرد

 جلسه امروز تصميم گرفته شده كه آموزش و     در":  خرداد در جلسه ستاد مقابله با كرونا، گفت        ٣١حسن روحاني روز شنبه     
  ". شهريور فعاليت خود را آغاز كند١٥پرورش از 
البته اين اجازه به آموزش و پرورش هم داده شد كه به تناسب استانها از اول شهريور فعاليت خود را به تـدريج               ": وي افزود 
  ".آغاز كند

و برخي استانها درگير اين پيك هستند و ممكن اسـت در برخـي              برخي استانها از پيك بيماري عبور كرده        ": روحاني گفت 
  ".استانها هم پيك بيماري آغاز شود

خلـوت تـر شـدن      "به گفته وي اين تـصميم بـراي         . روحاني همچنين اعالم كرد تعطيلي پنجشنبه مدارس حذف مي شود         
  .  گرفته شده است"كالسها

  
ندانيان سياسي در ايران، ايسنا، كمپين دفاع از زنـدانيان سياسـي و مـدني،               هرانا، ايلنا، كميته مبارزه براي آزادي ز      : منابع (

 )راديو زمانه
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  )٩٩خرداد (دانشگاه در ماهی که گذشت 
  ادكامران عالمي نژ

  
  علي يونسي و اميرحسين مرادي را فورا آزاد كنيد : "كميته دانشمندان نگران"
 The Committee of ("كميتـــه دانـــشمندان نگـــران"

Concerned Scientists (اي به ابراهيم رييسي، ريـيس  در نامه 
قوه قضاييه جمهوري اسالمي، درباره وضعيت علي يونـسي، دانـشجوي           

  . شريف، اعالم نگراني كردبازداشتي دانشگاه صنعتي 
در اين نامه با اشاره به داليل نامعلوم بازداشت علي يونسي تاكيد شـده            
كه به گفته خواهر اين دانشجو، او هنگام بازداشت مورد ضـرب و شـتم       

  . نيروهاي امنيتي قرار گرفته است
يك دانشگاه شـريف، اشـاره كـرده و         كميته دانشمندان نگران همچنين به بازداشت اميرحسين مرادي، دانشجوي رشته فيز          
  . خواهان رعايت حقوق انساني دانشمندان و دانشگاهيان از جمله دانشجويان شده است

اگـر توجيـه قـانوني      .  گيـريم  ما اين دو دانشجوي جوان را به عنوان همكاران خود در نظر مي            ": در بخشي از اين نامه آمده     
   ".ت ملزم است كه آنان را فورا و بدون قيد و شرط آزاد كندمشروعي براي بازداشت آنان وجود ندارد، حكوم

المللي، متشكل از دانشمندان، فيزيكدانان، مهندسان و دانشگاهيان متعهـد بـه حمايـت و ارتقـاي          اين سازمان مستقل بين     
انـشجوي نخبـه   حقوق بشر و آزادي علمي در سراسر جهان، از قوه قضاييه ايران خواسته درباره داليـل بازداشـت ايـن دو د          

المللي حقوق مدني و سياسي، به حكومت ايـران يـادآوري كـرده كـه زنـداني                  ميثاق بين    ٩توضيح دهد و با اشاره به ماده        
  .كردن يا بازداشت خودسرانه طبق اين ميثاق ممنوع است

  
   دانشجو و كارمند دانشگاه پزشكي اصفهان به كرونا٩ابتالي 
 و كاركنان ساكن خوابگاه      نفر از دانشجويان   ١٢٠ از   PCRتست  

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد كه در پـي آن مـشخص    
  .  نفر از آنها به ويروس كرونا مبتال شده اند٩گرديد 

براســاس اطالعــات شــوراي صــنفي دانــشجويان دانــشگاه علــوم 
پزشــكي اصــفهان، دو نفــر از ايــن دانــشجويان ســاكن خوابگــاه 

ثر، دو نفـر سـاكن خوابگـاه    خرازي، دو نفـر سـاكن خوابگـاه كـو      
كرمــاني و مــيالد، يــك نفــر از خوابگــاه ميربــاقري و دو نفــر از  

  . ها هستندكاركنان اين خوابگاه 
  

 محكوميت دانشجوي بازداشت شده در اعتراضات آبان به زندان و شالق 
 خرداد بـدون برگـزاري      ٩دادگاه تجديد نظر جمهوري اسالمي روز آدينه        

 ضربه شالق و رونويسي از سـه        ٧٤س تعليقي،   حكم شش ماه حب    جلسه،
سـه دقيقـه در   " و   "پـايي كـه جـا مانـد       "،  "پسرك فالفل فروش  "كتاب  
  .  را براي علي نانوايي، فعال دانشجويي تاييد كرد"قيامت

 آبان دانشگاه تهران عنـوان شـده        ٢٧اتهام اين دانشجو شركت در تجمع       
 .است
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تجمـع    آبان و همزمان با٢٧در روز دوشنبه  اعتراضات سراسري آبان ماه جرياندر  علي نانوايي، دانشجوي دانشگاه تهران،   
 .دانشجويان در دانشگاه تهران، هنگامي كه قصد خروج از دانشگاه را داشت، همراه دهها دانشجوي ديگر بازداشت شد

  
  احضار مليكا قراگوزلو، فعال دانشجويي به كميته انضباطي

شـركت در تجمـع   "ير انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده ارتباطات دانشگاه عالمه، بـه اتهـام         مليكا قراگوزلو، دانشجو و دب    
 . به كميته انضباطي احضار شد"بدحجابي" و "غيرقانوني دانشگاه

 خـرداد، بـا     ١٠كانال تلگرامي انجمن اسالمي اين دانـشگاه روز شـنبه           
دركي هيچ م" و "در اين تجمع حضور نداشته"اعالم اين خبر نوشت او 

دال بر حضور اين دانشجو در تجمع خودجوش دانشگاه عالمـه موجـود    
  ."نيست

همچنين اين انجمن تاكيد كرد كه احضار قراگوزلو به كميته انضباطي،       
انضباطي دانشجويان، به صورت تلفني بوده و هيچ         نامه   برخالف شيوه "

  ."صورت نگرفته استابالغ كتبي
تجمعهـاي  ] شركت در [وقتي گفتم من روز تجمع نبودم، گفتند حاال براي          ": يترش نوشت مليكا قراگوزلو نيز در صفحه توي     

  "!قبل بيا
  

  دانشجويان دانشگاه صنعتي شريفادامه حبس علي يونسي و اميرحسين مرادي،
ان همچندانشجويان دانشگاه صنعتي شريف،    روز از بازداشت علي يونسي و اميرحسين مرادي،        ٦٠با وجود گذشت نزديك به      
 . برنددر زندان به سر مي آنها بدون برگزاري دادگاه

در حـالي   برنده طالي المپياد جهاني نجـوم،     ادامه بازداشت يونسي،  
است كه گروهها و فعاالن حقوق بشري و دانشجويي دربـاره ادامـه             

  .كنندبازداشت و شرايط نگهداري او ابراز نگراني مي 
مكـان قـرار داشـتن ايـن        پيشتر عفو بـين الملـل در فراخـواني از ا          

  .دانشجوي جوان در معرض شكنجه ابراز نگراني كرده بود
بان حقوق  ، معاون امور مربوط به خاورميانه در ديده         "مايكل پيج "

 سازي اتهام آنها، بشر، نيز از مقامات ايران خواسته كه علي يونسي و اميرحسين مرادي را هرچه زودتر آزاد كنند يا با شفاف
  .شان را تضمين كنندالنه دادرسي عاد

  .اندبرخي دانشجويان و فعاالن حقوق بشري هم با امضاي طومارهايي درخواست آزادي آنها را مطرح كرده 
يونسي، دانشجوي مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف، همزمان با مرادي، دانشجوي فيزيـك ايـن دانـشگاه، شـامگاه           

  .ان امنيتي سپاه پاسداران و با ضرب و شتم بازداشت شدماه از سوي مامور فروردين ٢٢آدينه 
 وصل شده بودند و به دنبـال  " هاي ضد انقالبگروه"ماه گفته بود مرادي و يونسي به سخنگوي قوه قضاييه در ارديبهشت     

  . اند عنوان كرده"سازيداستان "اعضاي خانواده يونسي اين اتهامات را رد و  .انجام اقدامات خرابكارانه بودند
اين دو دانشجوي زنداني در مدت بازداشت خود به غير از چند تماس تلفني كوتاه، از داشتن حق وكيل و مالقات با خانواده 

  .اندخود محروم بوده 
  

  علي يونسي در زندان به كرونا مبتال شده است 
ديك به دو ماه از انفـرادي بـه سـلول           شده، روز پنجشنبه خبر داد برادرش پس از نز        برادر علي يونسي، دانشجوي بازداشت      

 .جمعي منتقل شده است، ولي در دوران انفرادي به ويروس كرونا مبتال شده است
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روز گذشته و بعـد از بـيش از دو و نـيم             ":رضا يونسي در توييتي نوشته است     
هفته تلفن زد و گفت به دليل ابتال به كرونا و حـال جـسمي نامـساعد هفتـه           

سـه روز   ). با وجود اينكه اجـازه تلفـن داشـته        (تلفن بزند   پيش نتوانسته بوده    
 روز انفرادى، به سلول كوچكي منتقـل شـده كـه در آنجـا               ٥٩پيش و بعد از     

  ". نفر ديگر در بازداشت هستند٨-٧همراه با 
  

  ضرب و جرح استاد دانشگاه استراليايي در اوين 
شـهروند  ،"كـايلي مـور گيلبـرت     "رش خـود در بـاره وضـعيت          ترين گـزا    خرداد در تازه   ٢٨ روز چهارشنبه    "تايمز"روزنامه  

استراليايي زنداني در ايران، اعالم كرد كه مقامهاي زندان اوين پس از آن كه متوجه شدند اين اسـتاد دانـشگاه اسـتراليايي               
 جرح قرار يك گروه سرود اعتراضي در زندان تشكيل داده است، پس از دادن مواد مخدر او را مسموم كرده و مورد ضرب و                     

 .اندداده 
بنا بر اين گزارش، كايلي مور گيلبرت كه در ميان زندانيان زندان اوين به چهره مقاومت زنـدانيان در زنـدان مخـوف اويـن                       

شناخته شده است، توسط نگهبانان زندان اوين مورد بـدرفتاري جـسمي شـديد قـرار                
 او، بـه وي مـواد   "دنمطيـع كـر  "گرفته و احتماال به دستور رييس زندان و به منظور      

 .مخدر داده شده است
در اين گزارش به نقل از يك منبع مطلع اعالم شده كه پس از اين ضرب و شتم، روي     
بدن كايلي مور گيلبرت كبوديهاي شديدي ديده شـده و بـه دليـل بـه وجـود آمـدن                    

جسمي ايـن اسـتاد دانـشگاه را    اين فرد مطلع همچنين وضعيت      . جراحاتي در دست و بازويش تحت مداوا قرار گرفته است         
 .ضعيف و در حالت بيهوشي عنوان كرده است

كه همزمان شهروند اسـتراليا و بريتانيـا اسـت، اسـتاد دانـشگاه ملبـورن و كارشـناس امـور                      خانم دكتر كايلي مور گيلبرت    
 در ايـران    "و جاسوسي امنيتي  " به اتهامات    ١٣٩٧وي پاييز سال    . خاورميانه با تمركز بر كشورهاي حوزه خليج فارس است        

 .بازداشت شده است
  

 رونا دانشجوي ساكن خوابگاه دانشگاه مازندران به ك٩ابتالي 
 تن از دانشجويان به كرونا را تاييد كرد و گفت كـه   ٩عباس موسوي، رييس دانشگاه علوم پزشكي، مازندران ابتالي دستكم          

وري ايـن دانـشگاه نيـز لغـو     اند و امتحانات حض  اكنون قرنطينه شده    اين دانشجويان هم    
 .شده است

آزمايشهاي تشخيصي ابتدا از دانشجويان دختر اين دانـشگاه انجـام و            ": مقام مزبور گفت  
نفر از اين دانشجويان به كرونا مبتال هستند و سپس از دانشجويان پسر  مشخص شد سه

ـ       ساكن در خوابگاه آزمايش گرفته شد كه نتيجه آزمايش شش           ".ودنفر آنها هم مثبـت ب
هـاي   ها در هفدهم خرداد ماه، يك سوم دانشجويان دانشگاه مازندران براي كار           بعد از دستور بازگشايي دانشگاه    ": وي افزود 

  ".كردندعملي و آزمايشگاهي به صورت نوبتي در دانشگاه حضور پيدا مي 
خوابگاه و فاصله زماني كـه از ورود        رييس دانشگاه علوم پزشكي مازندران مدعي شد كه با توجه به ضدعفوني كردن دائمي               

 .اين دانشجويان به خوابگاه و استان مازندران گذشته، احتماال ويروس كرونا از جاي ديگري به آنها سرايت كرده است
 دانشجوي مبتال به كرونا بدون عالمت و در قرنطينه هستند و مشكل خاصي از نظـر                 ٩در حال حاضر همه     ": موسوي افزود 
با توجه به نگراني دانشجويان و درك اين موضوع كه اكنون موقعيت مناسـبي بـراي ادامـه امتحانـات      ارند اما درماني نيز ند  

 ".نيست، فعال همه امتحانات حضوري دانشگاه مازندران لغو شده است
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 داشتي در اداره اطالعات كرمانشاهگزارشها درباره قتل يك دانشجوي باز
د كـه خليـل مـرادي، دانـشجوي         نگاو خبـر دا   سازمان حقوق بشري هه     

داروسازي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، زيـر شـكنجه در بازداشـتگاه            
ايـن سـازمان ايـن خبـر را بـه نقـل از               .اداره اطالعات جان سپرده است    

  . نزديك به خانواده او اعالم كرده است"منابع مطلع"
بــر اســاس ايــن گــزارش، خليــل مــرادي ســاكن جــوانرود و دانــشجوي 

 ە ب ٩٧ آبـان مـاه      ە ك ەزي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه بود     داروسا
اتهام همكاري با يكي از احزاب كرد مخالف جمهوري اسـالمي بازداشـت       

  .شده است
اند و ماه گذشته با پرداخت وجهي به يكي از مقامهاي دولتي خانواده خليل مرادي در اين مدت از وضعيت او اطالع نداشته 

  . با اتهامات نامشخص در بازداشت اداره اطالعات شهر كرمانشاه استمطلع شدند كه فرزندشان
 رانندگي جانش را ەفرزندشان در يك سانح" اطالعات كرمانشاه روز پنجشنبه به خانواده او اعالم كرده كه   ەبا اين حال ادار   

  ". استەاز دست داد
  
  ) من اسالمي دانشگاه عالمه، دويچه وله، ايرناراديو فردا، ايسنا، ايران اينترنشنال، كانال تلگرامي انج: منابع (

*** 
  

  )٩٩خرداد (کارورزان سالمت 
  

همه گيري ويروس كرونا فاجعه اي را رقـم زده كـه خـسرانهاي آن سـالها                 
حكومت در رابطه با ابعاد همه گيري كرونا، از . مردم ايران را رنج خواهد داد

ه ضد انساني را هنوز هم ابتدا به دروغ و پنهان كاري متوسل شد و اين شيو       
  .ادامه مي دهد
 كـه فكـر     يي در استانها  يحت": گفت خرداد   ٣١در روز شنبه    وزير بهداشت   

 موج اول را به طور كامل تجربه م،ي موج اول را پشت سر گذاشته اميكن ي م
 رد نشده و كرونـا،      يماري ب كي كرونا تمام نشده، پ    مي باور كن  ديبا. مينكرده ا 

 دو سال   ديحداقل با  و    صد هزار چهره است    يو در تو   ت دهيچي پ روسي و كي
  ".مي كني زندگروسي ونيبا ا

اسـتان    در روسيـ  مورد مبـتال بـه كرونـا و        ٥٠٠ هزار و    ٩ از   شيب":  گفت رازي ش يمعاون دانشگاه علوم پزشك   در همين روز    
 كياز  . ابدي ي م شيوز به روز افزا    به كرونا ر   انياز مرحله هشدار عبور كرده و تعداد مبتال       فارس  استان   . شده است  ييشناسا

 بـراي   بي در ورزشـگاه دسـتغ     ي تختخـواب  ١٠٠ نقاهتگـاه    گريبار د . مي هست دي سابقه موارد جد   يهفته گذشته، شاهد رشد ب    
  ". افزوده شديي مركز درمان سرپا٦ نيهمچن.  شدي راه اندازنهيقرنط

شترين فشار را تحمل كنند و حكومـت نيـز بـه زنـدگي و     در چنين شرايط ناگواري كادر درماني و به ويژه پرستاران بايد بي   
  .معيشت آنان توجه ندارد و ناسپاس از زحمات آنها به اخراج برخي از پرستاران دست مي زند

  
  تجمع پرستاران اصفهان 

 قعموه تبعيض در پرداخت مطالبات و عدم پرداخت ب         به عدم اجراي قوانين،    ضپرستاران اصفهان براي انعكاس صداي اعترا     
روز پنج شنبه اول خرداد، دست به تجمـع  ، دليل كمبود نيروه عدم تبديل وضعيت نيروهاي شركتي و فشار كاري ب         ،حقوق
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اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري بر اسـاس برنامـه            تجمع كنندگان خواستار   .مقابل دادگستري اين استان زدند    
تبديل وضعيت نيروهاي شركتي    ،  آور  ، اجراي قانون مشاغل سخت و زيان      وري  ششم توسعه، اجراي كامل قانون ارتقاي بهره      

هاي پرسنل درماني و   و قراردادي، جبران كمبود پرسنل پرستاري، برطرف كردن تبعيض در اختالف پرداخت كارانه در رده
تانها و مراكز درماني  هزار پرستار در استان اصفهان در بيمارس١١گفتني است كه دست كم     .شدندها    تسازي پرداخ    شفاف

  .و بهداشتي دولتي، خصوصي و خيريه مشغول كار هستند
  

   پرستار به كرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد٢٠٠ابتالي 
در حوزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد و شهرستانهاي        به كرونا    از ابتالي پرستاران  يس هيأت مديره نظام پرستاري مشهد       ير

  . پرستار به كرونا مبتال شده اند٢٠٠تاكنون حدود ر داد و اعالم كرد كه خبتابعه اين دانشگاه 
 روزه بسته نشد و در قالب فراخـوان از افـراد داوطلـب و بيمارسـتانهاي خـصوصي        ٨٩در مشهد قرارداد    وي اضافه كرد كه؛     

پيگيريها :  گفتپرستاري يس هيأت مديره نظام ير،  پرستار شركتي در مشهد٤٥٠وجود در مورد  . تامين نيرو صورت گرفت
  . و نامه نگاريها در حال انجام است و به دنبال تبديل وضعيت اين پرستاران هستيم
در اسـتاندارد جهـاني بـه ازاي هـر تخـت            يادآوري مي شود كه تاكنون اين امر صورت نگرفتـه و ايـن درحـالي اسـت كـه                    

 پرستار الزم است و اين رقم در دانشگاه علوم پزشكي مشهد به طور ميانگين يك پرستار بـه ازاي هـر تخـت                ٤بيمارستاني  
  .بيمارستاني است

  
  به كرونا پرستار مبتال انهزار

 تن از آنان جـان  ١٨رونا خبر داده و گفت كه   هزار تن از پرستاران به ك      ٧يس كل سازمان نظام پرستاري ايران از ابتالي         ير
 پزشـكان، پرسـتاران و    تـن از   ١٠٦ اين آمار در حالي اعالم مي شود كه ماهنامه نبرد خلق در شماره قبل اسامي                 .اند   باخته

ان،  تـن از پزشـك  ١١٠ از جـان بـاختن       روحـاني معاون اول   . ه اند را منتشر كرد    كادر درمان كه در مقابله با كرونا جان باخت        
 يكي از علتهاي جانباختن پرستاران و كادر        .پرستاران و كادر درماني كشور در رابطه با مقابله با شيوع كرونا خبر داده است              

 هـزار   ١١٠در شرايط كنوني به آزاي هر تخت كمتر از يك پرستار وجود دارد و در كـل كـشور                     .پزشگي، كمبود نيرو است   
  .يت هستند هزار تخت مشغول فعال١٤٠پرستار براي 

  
  تجمع پرستاران شركتي گيالن 

 در روز  روزه،٨٩ادامه اعتراض به قراردادهاي  پرستاران شركتي گيالن در
  .دندتجمع كردر دانشگاه علوم پزشكي گيالن  خرداد، ١١يكشنبه 

 در ديـدار   مانمايندگان: يكي از پرستاران درباره خروجي اين تجمع گفت 
اه علوم پزشكي گيالن، دو خواسته مهـم        يس دانشگ يبا ارسالن ساالري، ر   

  .مطرح كردندبه شرح زير پرستاران را 
آنچه نمايندگان مطرح كردند، اين بود كه پرستاران داوطلب به هيچ وجه    

همچنين با توجه به اينكه     .  روزه نيستند  ٨٩حاضر به امضاي قراردادهاي     
شود، راهي بيابند تا زمان مشخص شـدن          ري محاسبه نمي  و   اين كشيك پرستاران در حال حاضر مطابق قانون ارتقاي بهره         

  .وري حساب شود  وضعيت پرستاران، كشيكها به صورت بهره
 ارديبهشت مقابل ساختمان دفتر مركزي دانشگاه علـوم       ٢٠ كه پرستاران شركتي استان گيالن روز شنبه         مي شود يادآوري  

 روزه استان  ٨٩پرستاران قرارداد     ارديبهشت، جمعي از   ٣١به  پزشكي گيالن در خيابان نامجو كالنشهر رشت و روز چهارشن         
  . كردندتجمعتهران مقابل وزارت بهداشت در پرستاران از  نمايندگي از صدها نفره گيالن ب
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  كهگيلويه و بويراحمددر  روزه ٨٩تجمع پرستاران قرارداد 
ــرارداد   ــتاران ق ــي از پرس ــكي  ٨٩جمع ــوم پزش ــشگاه عل  روزه دان

 روز سـه    ويراحمد براي اعتراض به بالتكليفـي شـغلي       كهگيلويه و ب  
   . تجمع كردندياسوج مقابل استانداري در خرداد، ١٣شنبه 

سزاي فداكاري " : پرستاران معترض نوشته شده بودهاي  پالكارددر
 . "كرونا را شكست داديم، اما از كار بيكار شديم        " و   "بيكاري نيست 

  با حدود٩٨اسفند ماه  ٢٠: يكي از پرستاران حاضر در تجمع گفت
 را داده   ٩٨ نفر از پرستاران كه امتحـان قـراردادي و پيمـاني             ٥٠٠

ـ      خـاطر بحـران كرونـا در مـر كـز      ه بودند تماس گرفتند و گفتند ب
خيليهـا نـوزاد    . كرونايي استان بيمارسـتان جليـل انتخـاب شـديد         

 اينها چـشم پوشـيدند و         روي همه  ،هان داشتند مادر مريض و سرطاني و حتي كار در تهران و شيراز و اصف             روزه و پدر و   ١٠
فقط ماندند و مقاومت كردند و تا روز آخـر قـرارداد حـضور داشـتند و بـه                     نفر ٥٤ ،نفر ٥٠٠ از بين  .آمدند همكاري كردند  

امه اد شده اند، بدون بيمه اخراج وي با بيان اينكه االن بدون يك ريال پول و .قول استخدامي دادندبه ما صورت شفايي هم 
خاطر فشاري روحي كه من كنار بيماران كرونـاي هـستم         ه  حاال حق ما وجواب ما اينه؟ پدر خودم سرطان خون داره ب           : داد

  االن چطور بهش بگم اخراج شدم؟... كاسه چشمش خونريزي داخلي كرد 
طي كه از فرزند و خانواده دور در اوج شيوع ويروس كرونا و در اين ايام بحراني در شراي: يكي ديگر از اين پرستاران نيز گفت

نها طاقت فرساست مـشغول بـه       آبوديم در بيمارستانهاي كهگيلويه و بويراحمد با پوشيدن لباسهاي پالستيكي كه پوشيدن             
گذرد    حدود سه ماه از سال مي     : يكي از پرستاران ديگر گفت     .كنند  والن به ما بي توجهي مي     وخدمت شديم، اما اكنون مس    

  .ال به پرستاران پرداخت نشده است و تمام شيفتهاي بيمارستانهاي استان نيز با كمبود نيرو مواجه هستندو تاكنون يك ري
  

  تجمع پرستاران شركتي تبريز مقابل استانداري  آذربايجان شرقي 
اري  مقابـل اسـتاند    خرداد،   ١٧ در روز شنبه     سطح نازل حقوق   به عدم تبديل وضعيت و     اعتراض   در پرستاران شركتي تبريز  

  .دندتجمع كرآذربايجان شرقي 
 كه به عنوان كمك پرسـتار  هستم نيروهاي شركتي از جملهمن : تجمع گفتاين  شركتي حاضر در ان كمك پرستار  ي از يك

 و كمتر از قانون كار واريـز مـي       يستحقوقهايمان طبق قانون كار ن    : او افزود  . سال سابقه كار دارم    ٤مشغول هستم و حدود     
اكثرا هم ليـسانس و فـوق ليـسانس    . هزار تومان برايمان حقوق واريز كرده اند٧٠٠ن ماه هم يك ميليون و  كنند در فروردي  

هستيم االن در اينجا به عنوان خدمه و كمكي كار مي كنيم چون در هيچ جايي كار وجود ندارد در حق ما بـيش از انـدازه        
  .استشان دو يا سه برابر حقوق ما  ي نيروهايي كه قراردادي و يا رسمي هستند حقوق ها.ظلم مي شود

  
  وري  اعتراض پرستاران اورژانس به عدم اجراي قانون ارتقاي بهره

آنها ضمن اعتراض   ر. اعتراض كردند  وري وشرايط سخت كاري      جمعي از پرستاران اورژانس به عدم اجراي قانون ارتقاي بهره         
براي ما نيروهاي ر:ي كار، نسبت به ديگر پرسنل باليني، گفتندوري و ساعات طوالن     رنسبت به عدم اجراي قانون ارتقاي بهره      

ترين قـوانيني اسـت     ر اين قانون يكي از مهم    . وري اجرا نشده است     راورژانس برخالف ديگر پرسنل باليني قانون ارتقاي بهره       
بنـي بـر شـمول     سال از زمان تصويب آن و يك سال از صدور راي وحدت رويه ديوان عدالت اداري م      ١٠كه بعد از گذشت     

  .اين قانون براي پرسنل درماني شاغل در اورژانس هنوز با مقاومت دستگاههاي اجرايي همراه است
  
  )تبريز بيدار، ايسنا، ميزان، ايرناايلنا، : منابع(
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  )٩٩خرداد (زنان در مسير رهايی 
  اسد طاهري

  
 نايي در روسيه به خاطر ختنه زنانتشكيل اولين پرونده ج

ت قضايي روسيه اولين پرونده جنـايي را در ايـن           كميته تحقيقا 
 سـاله در جمهـوري    ٩كشور بـه خـاطر ختنـه يـك دختربچـه            

  . تشكيل داد"اينگوشتيا"
ــاريخ  ــه ٨در ت ــاه م ــوني ٢٠٢٠ م  روســيه ٣٦٠، شــبكه تلويزي

گزارشي را در مورد نحوه ختنـه دختـران در يـك كلينيـك در          
 كردند كـه مـادر      روزنامه نگاران اعالم  .  منتشر كرد  "اينگوشتيا"

اين مـرد   . اين دختر قبل از زايمان از پدرش طالق گرفته است         
.  ساله براي مهماني به نزد وي بيايـد        ٩ اصرار داشت كه دختربچه      ٢٠١٩به دخترش عالقه اي نشان نداد، اما در ژوئن سال           

 .روز بعد اين كودك را به نزد متخصص زنان و زايمان بردند
وقتي كه كودك به خانه بازگشت، مادرش متوجه شد كـه در لبـاس وي            ":  گويد ين دختربچه مي  يكي از نزديكان خانواده ا    

 پرسيد كه با او چـه    گريست و مي  او مي   .  شود و خود اين دختربچه هم در حالت شوك قرار داشت           آثار خونريزي ديده مي   
 ".كاري انجام شده و آيا خواهد مرد

 بود، ادعا كرد ختنه به صورت قانوني انجام شده و كودك نياز به اصالح آسـيب          پزشكي كه اين كودك را ناقص العضو كرده       
 .پذيري مادرزادي داشت

 ماه مي فعاالن حقوق بشر اعالم كردند در مورد ختنه دختربچه نه ساله پرونده جنايي تشكيل شـده و ايـن پرونـده بـه       ١٩
  .ختنه زنان در روسيه استاين اولين پرونده جنايي تشكيل شده به دليل . دادگاه رفته است

در .  تحقيقاتي را در مورد ختنه زنان در جمهوري داغستان روسيه انجام داد            "ابتكار حقوقي براي روسيه   " بنياد   ٢٠١٦سال  
 اين تحقيقات را مغاير اصول اسالم خوانده و گفت كه ختنه همه زنـان در جهـان بـراي                    "اسماعيل برديف "آن زمان مفتي    

  .ها الزم استكاهش حساسيت جنسي آن
  
 ؛ تجمع در سنندج"موس هيچ كس نيستزن نا"

شماري از فعاالن حقوق زنان در سنندج روز هشتم خرداد در اعتـراض             
  .  رومينا اشرفي تجمع كردند"ناموسي"به قتل 

در فيلمي كه از اين حركت اعتراضي منتشر شده، يكي از زنان شـركت    
. ه قاتل رومينا شده استكننده به نمايندگي از سايرين خواستار محاكم

  ".زن ناموس هيچ كس نيست"زنان مي گويند 
 ساله، به دست پدرش در خواب بـا داس بـه    ١٣رومينا اشرفي، نوجوان    

 .همچنين اعالم شده پسري كه رومينا با او فرار كرده بود، بازداشت شده است. پدر او روز قتل بازداشت شد. قتل رسيد
اند او حق دارد كه بخواهد قاتل به سـزاي اعمـالش            ن ابراز همدردي با مادر رومينا گفته        فعاالن حقوق زنان در سنندج ضم     

 . برسد و بايد به او كمك كرد
  

  بيكاري زنانه در پي پاندمي كرونابحران 
ران هـزا . داري، بحران اقتصادي ناشي از كرونا به طور عمده زنان را دربر مي گيرد  برخالف ديگر بحرانهاي اقتصادي سرمايه      

  .اند، اما زنان در راس بيكار سازيها قرار گرفته اندنفر در سراسر دنيا به علت شيوع اين بيماري شغل خود را از دست داده 
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تـرين  كننـده   و بخـش بهداشـت و دندانپزشـكي ويـران           زنان نظافتچي، شاغالن كودكستانها، آرايشگرها، نظافتچيهاي هتل      
بيشتر اين زنان از كمتـرين ثبـات كـاري در شـغل     . پيوندند و به جمعيت بيكاران مي    كننداسترسهاي بيكاري را تجربه مي    

اند و اينك برخي حتي بدون مزاياي       خدماتي نيز برخوردار بوده     
  .بيمه بيكاري بايد سر كنند

 براسـاس داده    "سـيتي گـروپ   "،  "بلـومبرگ "به گزارش سايت    
شـغل   ميليون زن    ٣١كند نزديك به    هاي آماري پيش بيني مي    

دهنـد و بـه     خود را در طول بحران كرونا ويروس از دسـت مـي           
احتمال در اثر همين عامل، توليد ناخالص داخلـي جهـاني مـي             

  . تواند به ميزان يك هزار ميليارد دالر كاهش يابد
 ميليـون زن در     ٢٢٠اين گزارش حاكي از آن است كـه حـدود           

تواننـد شـغل    ميليون تن از اين زنان مي ٣١كنند و  د، كار مي    شوسراسر جهان در بخشهايي كه توسط ويروس تهديد مي          
 "سـازمان همكـاري و توسـعه اقتـصادي        ". شودالبته اين رقم شامل چين نمي       . گيري از دست بدهند   خود را در طول همه    

)OECD ( شغلي قرار شود كه آنها در معرض آسيب نيز در ماه آوريل هشدار داد وضعيت سخت زنان در بازار كار باعث مي
  .بگيرند

 ميليون كارگر در معرض خطر از دست دادن شغل خود به دليـل بيمـاري   ٤٤در گزارش بلومبرگ آمده است به طور كلي،      
 . ميليون نفر مرد هستند١٣ ميليون نفر زن و ٣١كرونا هستند كه از اين تعداد، 

 
  وكس براي زنان خوزستاني ممنوع شدورزش ب

بنا بـه ايـن   .  زنان استان خوزستان از انجام هرگونه فعاليت در رشته ورزشي بوكس منع شدند            به دستور، فدراسيون بوكس،   
دستور، هرگونه فعاليت براي زنان در اين رشته ازجمله مربيگـري، تمـرين،             

 .آموزش و برگزاري كالس تئوري ممنوع است
هـيچ  "منش، رييس هيات بـوكس خوزسـتان،        بر اساس ابالغ حميد زنگنه      

 در استان حق آموزش رشته بوكس را به زنان ندارد و درصورت مربي مردي
اقدام به انجام اين كار، عواقب ناشي از آن بر عهده شـخص خـاطي خواهـد              

ايـن در حـالي اسـت كـه دبيـر فدراسـيون        ."بود و با او برخورد خواهد شد 
وكـسور داده و ابـراز اميـدواري        بوكس جمهوري اسالمي در اسفند گذشته خبر از رفع مشكالت موجود براي حضور زنـان ب               

 ".در آينده نزديك شاهد اتفاق خوب و شايسته حضور بانوان در ورزش بوكس باشيم": كرده بود
انـدازي شـد، امـا نـه      دوباره راه ٦٨ورزش بوكس پس از قدرت گرفتن رژيم اسالمي، براي يازده سال ممنوع بود و در سال     

 نام زنـان بـراي آمـوزش، داوري و مربيگـري            ، سايت فدراسيون بوكس ثبت    ١٣٩٧ سال بعد، در آبان      ٤٠درست  ! براي زنان 
  . هزار بوكسور در كشور فعال هستنددر حال حاضر حدود چهل. بوكس را آغاز كرد

 
  دار ناسا رسيدبراي نخستين بار يك زن به رياست فضاپيماهاي سرنشين

 به سمت رييس بخش پروازهاي فضايي سرنشين دار اكتشافي     ،"كتي لودرز "، مدير ناسا، اعالم كرد كه       "جيم برايدنستاين "
همزمان با آماده شدن ما براي اعزام فضانورد به ماه، فرد "او در توييتي نوشت كه خانم لودرز     . و عملياتي انتخاب شده است    

  ".دار خواهد بودمناسبي براي رهبري پروازهاي هوايي سرنشين
  .نس فضايي يك زن را براي چنين مقامي انتخاب كرده استناسا گفت كه اين اولين بار است كه آژا
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 مسووليت پروازهاي تجاري ناسا را به عهده      ٢٠١٤كتي لودرز از سال     
او براي فرماندهي عمليات اعزام اولين سفينه فضايي سرنشين     . داشت

 كه ماه گذشته دو فـضانورد آمريكـايي را        "اكساسپيس  "دار شركت   
مللي در مدار زمين فرسـتاد، انتخـاب شـده          به ايستگاه فضايي بين ال    

  .بود
، بنيانگذار و مديرعامل شركت فناوري فضايي اسپيس    "ايالن ماسك "

يكي از هواداران پر و پا قرص "اكس، پيشتر در توييتي نوشته بود كه 
  . است"كتي لودرز

  
  اري زنان در دانشگاه فردوسي مشهدسومخالفت نماينده خامنه اي با دوچرخه

سواري زنان در ايـن دانـشگاه مخالفـت         اي با دوچرخه     در دانشگاه فردوسي مشهد در اطالعيه        "نهاد رهبري " دفتر   مسوول
بـا توجـه بـه      ": در اين اطالعيه آمده اسـت      .كرد

پاسخ استفتاء از دفتر مقام معظم رهبـري مبنـي          
بــر حرمــت دوچرخــه ســواري بــانوان در فــضاي 

نهـاد  عمومي، اينجانب به عنـوان مـسوول دفتـر          
رهبري در دانشگاه فردوسي مخالفت خـود را بـا           
دوچرخه سـواري بـانوان در ايـن دانـشگاه اعـالم            

  ".دارممي
االسالم سيد مهدي حسيني مطلق تاكيـد       حجت  

دانـشگاه   . كرده كه دانشجويان دختر فقط در محل ايزوله شده در بوستان بانوان كوثر دانشگاه اجازه دوچرخه سواري دارند  
 ١٣٢٨هـاي تهـران و تبريـز در سـال      فردوسي مشهد به عنوان سومين دانشگاه با سابقه ايران پـس از دانـشگاه    هفتاد ساله 
  .تاسيس شد

 هزار نفـر در مقطـع كارشناسـي    ٦ نفر آنها در مقطع دكتري و   ٥٠٠ هزار و    ٢ هزار دانشجو است كه      ٢٥اين دانشگاه داراي    
  .دارشد و بقيه در مقطع كارشناسي مشغول تحصيل هستن

  .عنوان بزرگترين مركز آموزش عالي در شرق كشور هفت پژوهشكده تخصصي نيز دارداين دانشگاه به
 
 زد در سوييس  در مخالفت با نابرابري دستم"جيغ ملي"

زنان در سراسر سوييس روز يكشنبه به همـديگر         
. پيوستند تا عليه نابرابري جنسيتي اعتراض كنند      

مـادين بـا يـك    آنها برآشفتگي خود را بـه طـور ن       
 .دقيقه جيغ كشيدن ابراز كردند

سال گذشـته نـيم ميليـون نفـر در اعتـراض بـه              
كارنامـه ايـن كــشور در زمينـه حقــوق زنـان بــه     

 امـسال بـه     "اعتـصاب زنـان   "خيابان آمدند،  اما     
همه هزاران  با اين   .  محدودتر بود  ١٩علت كوويد   

نفر در شهرهاي سوييس از جمله ژنو سر سـاعت          
ايـن  . هر يك دقيقه جيـغ كـشيدند       بعدازظ ٣:٢٤
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شده كه به علت شكاف بين دستمزد زن و مرد، زنان از اين ساعت به بعد در عمل مجاني كـار                     ساعت به اين خاطر انتخاب      
 .كنندمي 

 ٢٠٠٠ گيرند و ايـن شـكاف از سـال            پنجم كمتر از همكاران مرد خود دستمزد مي        هاي دولت، زنان اكنون يك    طبق داده   
سوييس كيفيت زندگي بااليي دارد، اما . سوم كمتر از مردان بودسي سال پيش، دستمزد زنان حدود يك . ه استبيشتر شد

   .يافته اقتصادي، عقب تر استاز نظر برابري در محل كار و دستمزد از ساير كشورهاي توسعه 
وت كردنـد و نمايـشي از قبـل         تظاهركنندگان همچنين به ياد زنان كشته شده توسط شركاي زندگي خود يك دقيقه سـك              

آنها خشونت عليه زنان را محكوم كرده و خواستار حساب كردن كار رايگان زنـان در قبـال    . برنامه ريزي شده را اجرا كردند     
  .خانواده و بستگان شدند

  
  بارزه براي ورود زنان به ورزشگاه به خاطر مESPNمريم شجاعي برنده جايزه 

هـاي  هترين رسـان  ، از مهم  ESPNشبكه  
 خـاطر   جهان، مريم شجاعي را به    ورزشي

تالشهايش براي ورود زنان بـه ورزشـگاه        
در ايران و فشارهايش به فيفا، به عنـوان         

 معرفـي   "استوارت اسـكات  "برنده جايزه   
ايـن جـايزه از جـوايز بـشردوستانه         . كرد

، بزرگتــرين ESPNورزشــي اســت كــه 
رسانه ورزشي در آمريكاي شمالي، اهـدا       

  . كندمي 
خانم شجاعي، خواهر مـسعود شـجاعي،       
كاپيتان تيم ملي فوتبال ايران، است كـه    

  .هاستخود او نيز از فعاالن عرصه ورود زنان به ورزشگاه 
مدت كوتاهي پس از انقالب اسالمي، تماشاي فوتبال براي زنان ممنوع شـد  ": در گزارش اعالم نام مريم شجاعي آمده است       

اين دختر پيشگام ابتـدا بـه       . هاي كوچكي از زنان توانستند پا به استاديوم بگذارند        ثنايي، گروه   و تنها در مواردي نادر و است      
  ".طور ناشناس ممنوعيت را مورد انتقاد قرار داد و سپس به طور علني، نبرد براي ورود زنان به ورزشگاه را ادامه داد

المللـي  دون كمك گرفتن از نهادها و بنيادهاي بـين        تالشهاي خانم شجاعي در طي اين سالها، هميشه با هزينه شخصي و ب            
  .بوده است

 در جام جهاني زنان به ميزباني كانادا حاضر شد و بنر حمايتي خود را با هويتي پنهان به نمايش                    ٢٠١٥مريم شجاعي سال    
رهايش مجوز كتبي فيفا را داشت و بن.  به جام جهاني رفتNoBan4Women با طرح موسوم به ٢٠١٨او سال . گذاشت

 و بازي مقابـل     "كازان"اما فشار و نارضايتي از طرف رژيم ايران باعث شد در شهر             . را در بازي با مراكش به نمايش گذاشت       
  .اسپانيا، بنر او را جمع كنند و خودش را هم مدتي بازداشت كردند

 بفرستد كه قرار "سارانسك"ه شهر شده را بنوشته توقيففدراسيون جهاني نيز پذيرفت كه پارچه. مريم به فيفا شكايت كرد
  .بود ايران و پرتغال به مصاف هم بروند

نويسد او مدام به فيفا فشار آورد تا قـوانين           مي ESPN. ديدار خصوصي با دبيركل فيفا از جمله تالشهاي مريم شجاعي بود          
ا زمينـه تماشـاي گـروه بيـشتري از     سرانجام اين ارگان هياتي را به ايران اعزام كرد ت       . منع تبعيض جنسيتي را اعمال كنند     

  .زنان در بازي تيم ملي ايران مقابل كامبوج فراهم شود
. ، بارها از مقامهاي سياسي و ورزشي ايران خواسته ممنوعيت ورود به ورزشگاه را لغو كننـد                "جياني اينفانتينو "رييس فيفا،   

  .نوع استها براي تماشاي فوتبال همچنان ممبا اين حال ورود زنان به ورزشگاه
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  قتل ناموسي در كمتر از چهار هفتهچهارمين 
گزارشهاي غيررسمي حاكي از اين است كه .  ساله، به دست پدرش، به قتل رسيد٢٢ خرداد ريحانه عامري، ٢٦روز دوشنبه 

او را پدر ريحانه عامري بر سر دير آمدن دخترش به خانه با او بحث و درگيري داشته و پيشتر نيـز تهديـد كـرده بـود كـه                    
  .خواهد كشت

پدر ريحانه اقرار كرده است كه دخترش را        
به قتل رسـانده و پيكـر او را در بيابانهـاي            

در همين حال   . جاده چوپار رها كرده است    
نيــروي انتظــامي كرمــان اعــالم كــرد كــه 
برخالف خبرهاي منتشر شده، ايـن دختـر        
جوان بـا ضـربات تبـر بـه قتـل نرسـيده و             

 آهني به سـر بـه       پدرش او را با ضربه ميله     
  .قتل رسانده است

 "قتلهـاي ناموسـي   "اين سـومين مـورد از       
است كه از ابتداي خرداد ماه و در كمتر از          

  .اي شده استچهار هفته رسانه 
 از بخش حويـق شهرسـتان تـالش در          "سفيدسنگان لمير " ساله، روز جمعه اول خرداد در روستاي         ١٤ابتدا رومينا اشرفي،    

قتل رومينا هنگامي رخ داد كه او پس از پنج روز فـرار بـا خواسـتگارش      . و به دست پدرش كشته شد     استان گيالن با داس     
  .بهمن خاوري، از سوي پليس آگاهي آستارا بازداشت و با دستور قاضي دادگاه به پدرش تحويل داده شد

غه داس گلوي دختر چهـارده سـاله        رضا اشرفي، پدر رومينا، پس از بازگشت به خانه هنگامي كه رومينا در خواب بود، با تي                
  .خود را بريد و او را به قتل رساند

اي كه نام وي اعالم نشد و بر اثر به آتش كشيدن خانه توسط برادرش دچار                 ساله   ١٨ خرداد دختر    ٧سپس روز چهارشنبه    
  .جراحات و سوختگي شديد شده بود، جان خود را از دست داد

اب شهر رشت با ازدواج او با مرد مورد عالقه اش مخالف بود، اما وقتي در جلـوگيري                برادر اين دختر ساكن محله سليماندار     
  . وي در آتش سوختنداز اين ازدواج موفق نشد، خانه پدري را به آتش كشيد كه در اين حادثه خواهر و مرد مورد عالقه

ات چاقوي حبيب برحي، همـسر و پـسر          ساله، با ضرب   ١٩ خرداد در آبادان، فاطمه برحي،       ٢٥پس از آن در شامگاه يكشنبه       
  .عمويش، كشته شد

 ساله، پس از قتل فاطمه با در دست داشتن چاقوي خونيني كه با آن فاطمه را به قتل رسـانده بـود، بـه                         ٢٣حبيب برحي،   
 در قاتل.  آبادان مراجعه و اقرار كرد كه دخترعمويش را كه يك سال قبل به عقد هم درآمده بودند كشته است    ١١كالنتري  

 در حاشيه بهمن شـير رفتنـد،        ٥٦اين مورد همسرش را به خيانت متهم كرد و ماموران وقتي با راهنمايي او به حوالي بهار                  
  .پيكر بي جان فاطمه را مشاهده كردند كه گلويش بريده و به دست حبيب كشته شده بود

 كـه   "قتـل ناموسـي   "يل در بيشتر مـوارد      شود و به همين دل    بر اساس قوانين جمهوري اسالمي، پدر ولي دم محسوب مي           
  .شودشود، براي قاتل تقاضاي قصاص نمي توسط پدر، برادر يا عموي زنان انجام مي

 
  )اسپوتنيك، بي بي سي، صداي آمريكا، ايسنا، راديو فردا، ايلنا، ايندپندنت، ايران اينترنشنال، آنا: (منابع

  

  تماس بگيريدبراي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير 
nabard@iran-nabard.com  
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  شورشيان ديجيتال در مکزيک
  

اين را مي توان در بحران كرونا نيز    . زاپاتيستها در مكزيك در مبارزه خود از دانش و رسانه هاي ديجيتال استفاده مي كنند              
  مشاهده كرد

  ٢١آمريكا
  بابك : برگردان

 
EZLN)    مرزهاي مناطق تحت اداره خودمختار در      ) ٩٨ اسفند   ٢٦ (٢٠٢٠س   مار ١٦در  ) ارتش آزاديبخش ملي زاپاتيستها

 را به دليل خطر شيوع     Chiapas (Chiapas ("چياپاس"ايالت  
زاپاتيستها در بيانيه خـود نوشـتند كـه         . ويروس كرونا مسدود كرد   

 را تاييد و خود را      "تهديد علمي اثبات شده براي زندگي بشر      "آنها  
 .نندراي مقابله با آن آماده مي كب

همزمان، آنها دولتها را به دليل سوواستفاده از ويروس براي حمـل            
هرگونــه "درگيريهــاي سياســي مــورد انتقــاد قــرار دادنــد و نبــود 

 را زير ضرب "اطالعات صحيح و كافي درباره ميزان و شدت سرايت
آنها از يكـسو    : اين رويكرد، عالمت مشخصه زاپاتيستها است     . بردند

زاپاتيـستها  .  پذيرند و از طرف ديگر، به ابزار سازي سياسي و استفاده نادرست از آن انتقاد مي كنند            دريافتهاي علمي را مي   
در درك آنها دانش و مبـارزه      . همچنين دريافتهاي علمي را با مبارزه خود عليه سيستم اقتصادي نوليبرال تركيب مي كنند             

 . عليه سيستم در پيوندي جدايي نايذير با يكديگر قرار دارد
بر خالف اكثر دولتهاي جهان كه مي خواهند به وسيله محدود كردن تماسهاي اجتماعي با كرونا مبارزه كننـد، زاپاتيـستها               

 و آنها را به ادامه مبارزات اجتماعي و "ارتباطهاي انساني خود را از دست ندهند     "در چياپاس محرومان را فرامي خوانند كه        
 ١٦، در بيانيـه  EZLN، فرمانـدهي كـل   "كميته مخفي انقالبـي بوميـان     ". مي كنند نبرد عليه استثمار و زن كُشي تشويق        

 بايـد پـي     "مـادر زمـين   "به خاطر كشته شده ها و زندانيان و مفقودان، نبرد و دفاع از سرزمين و                ": مارس خود تاكيد كرد   
 ".گرفته شود

ه نظر مي رسد كه فراخوان آنها به مردم مكزيك و با توجه به اينكه زاپاتيستها مناطق تحت اداره خود را مسدود كرده اند، ب     
سراسر جهان براي حفظ تماس و ادامه مبارزه متناقض باشد، اما اگر بقيه متن خوانده شود، اين تضاد بـه سـرعت برطـرف                        

 توضيح مي دهد كه ارتباط و مقاومت مي تواند به شيوهاي گوناگون ايجاد و يا انجـام شـود و بنـابراين         EZLN: خواهد شد 
 از راههـاي    - بـا قلـب      -كلمه و گوش فـرا دادن       ": در اين بيانيه آمده است    . نبايد به خاطر خطر ويروس كنار گذاشته شود       

مختلفي مي گذرد، اشكال متنوع بسياري دارد، تقويمها و جغرافياهاي بسيار را در خود براي رسيدن بـه يكـديگر و يـافتن                       
 ".يكديگر گرد آورده

 "بسياري از تقويمها و جغرافياها" كه شامل  "اشكال مختلف " و   "روشهاي مختلف "اپاتيستها از   سوال اين است كه منظور ز     
است، چيست؟ به اين سوال بايد با نگاه به سازمان اجتماعي جوامع زاپاتيستا، نگرش آنها بـه علـم و            ) از نظر زمان و مكاني    (

  .ديجيتاليزه شدن پاسخ داده شود
 

 زاپاتيستها
 عليـه سياسـتهاي دولـت نـوليبرال و     ١٩٩٤ شورشي به طور غالب از مردم بومي هستند كـه در سـال    زاپاتيستها يك گروه  

نواستعماري دولت مكزيك دست به قيام زدند و يـك منطقـه خودمختـار جـايگزين ايجـاد كردنـد كـه بـا خودمـديريتي،                          
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زاپاتيستها مدت . عت شاخص مي شوددموكراسي پايه اي، مالكيت و توزيع جمعي، برابري جنسيتي و استفاده پايدار از طبي            
به اين ترتيب داستانهايي در باره معـاون فرمانـده      . بسيار كوتاهي پس از قيام، خود را به يك شبكه ديجيتالي تجهيز كردند            

اين امر باعث ايجـاد شـبكه   . ماركوس و اطالعات مربوط به شيوه سازمانيابي دموكراتيك و توده اي آنها توانست پخش شود          
شكل سـازماني  . لي متشكل از ساير جنبشهاي رهايي بخش و سازمانهاي غير دولتي در مكزيك و سراسر جهان شد             اي فرام 

و هدفهاي زاپاتيستها آنها را به عنوان يك جنبش رهايي بخش به الگويي براي بسياري از جنبشهاي اجتماعي فراملي مانند         
، جنبش گمنامها، جنبش بازپس گيري خيابانهـا، فـوروم          G٢٠جنبش ضد جهاني سازي، نشستهاي آلترناتيو عليه جلسات         

  . سائوپائولو و ديگران تبديل كرد
  

 پذيرش علمي
اگرچه زاپاتيستها به طور عمده افرادي با منشا بومي هستند كه تا حدود زيادي از زندگي اجتماعي در مكزيك كنار گذاشته 

است، اما عالقه زيادي به علم به عنوان شكل عينيت بخشيدن           شده اند و اقدامات آنها بيشتر مبتني بر دانش سنتي تجربي            
 "گالئـانو "معـاون فرمانـده    . به شناخت جهان نزد آنها وجود دارد كه مـي كوشـند آن را بـا دانـش تجربـي تركيـب كننـد                       

)Galeano (      سخنگوي سابق و فرمانده كلEZLN     خوانده مـي شـد      "معاون فرمانده ماركوس  " به نام    ٢٠١٤ كه تا سال 
 در  "شـبه علـم   " مي نامد و آن را نقطه مقابـل          "كيمياگري"، دانشي كه در جوامع زاپاتيستها ارتباط برقرار مي كند را            )١(

 . جامعه سرمايه داري مي داند
 براي علـم تـالش      "كيمياگري"در چياپاس گفت كه     ) ٢٠١٧ ("علوم در خدمت بشريت   "او در كنفرانس علمي بين المللي       

شبه علم به علم . علم، در اساس تركيبي از حقايق و دانش مبتني بر دانش سطحي توليد نمي كندمي كند و بر خالف شبه 
نزديك نمي شود، بلكه از آن فاصله مي گيرد و         
آن را به بدترين دشمن خود و به گونه موفقيت 

شـبه دانـش    . آميزي به بحران تبديل مي كنـد      
يك توضيح جايگزين از واقعيت ارائه نمي كنـد       

ــد ا( ــانمانن ــه   )دي ــت ك ــتداللي اس ــه اس ، بلك
جايگزين تفكر علمي مي شود و مهمترين نبرد        
در جامعه رسانه اي يعني كسب مقبوليت را به         

شـبه دانـش در جهـت       . سود خود رقم مي زند    
ارايه استدالل براي ايمـان، اميـد و نيكوكـاري          

به زبـان سـاده، شـبه علـم يـك      . ي زندتالش نمي كند، بلكه توضيحي با ساختار منطقي عرضه مي كند كه ذهن را گول م   
در مقابل، كيمياگري قصد دارد تا خـود را آزاد          . كالهبرداري است، يك شارالتان بازي كه در دانشگاه به وفور پيدا مي شود            

 ". از انگل عناصر غيرعلمي بزدايدكند، خود را شفا بخشد، خود را
، فقط قادر اسـت جهـان را بـه          "شبه دانش "اري، به عبارت ديگر     پيام معاون فرمانده گالئانو اين است كه علم در سرمايه د          

زاپاتيستها در مقابل درتالشند تا در يك سازمان        . صورت بسيار محدود توضيح دهد، زيرا دانش سلطه را نمايندگي مي كند           
، ديـدگاه خـود از      اجتماعي آلترناتيو كه زندگي خوب براي همه و استفاده پايدار از طبيعت را در مركز توجه قرار مي دهـد                   

 . جهان كه تاكنون به طور عمده مبتني بر دانش تجربي و الگوهاي توضيحي اسطوره اي بوده را علمي سازند
 كه در باال به آن اشاره شد، مي خواهند با يافتـه  "علوم در خدمت بشريت"زاپاتيستها از طريق نشستهاي بين المللي مانند        

نند و همزمان پيرامون رابطه بين شرايط زيست محيطي و قابل اسـتفاده كـردن آن   هاي علمي آشنا شوند و آنها را درك ك       
منظور آنها اين است كه علم فقط در يك جامعه عادالنه مي تواند در درازمدت براي افراد آن                 . براي انسان به بحث بنشينند    

. ز مكانيسمهاي بازار، دشمن علـم اسـت  موفقيت به ارمغان بياورد و اينكه مناسبات سرمايه داري و پيروي تحقيقات علمي ا        
 : به روشني بيان شده است٢٠١٨گرايش ضد سرمايه داري زاپاتيستها در نقل قول ديگري از گالئانو در سال 
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سيستم سرمايه داري با فتح قلمروها به پيش مـي تـازد و هـر              . آنچه ما در سطح جهاني مي بينيم، اقتصاد غارتگري است         "
در حقيقت اما در پـس مـصرف   . بود مي كند و به موازات آن يك ستايش مصرف نيز جريان مي يابد         كجا را كه مي تواند، نا     

. ستايي يك استثمار بيرحمانه و غارت وحشيانه بشريت وجود دارد كه در توليد مدرن كاال بي واسطه بـه چـشم نمـي آيـد               
يد مي كند، با پيشرفت علمي و فني به وجود          دستگاهي كه تمام خودكار و بدون دخالت انسان، كامپيوتر يا تلفن همراه تول            

و از طريـق    ) تجديد سازمان قلمروهـا   / جمعيت زدايي و بازسازي   / تخريب ناگزير (نيامده، بلكه از طريق غارت منابع طبيعي        
سيستم در روند   . برده سازي غير انساني هزاران سلول كوچك، خرد و متوسط استثمار كار بشر بدان دست يافته شده است                 

آب، زمـين، هـوا،   :  كرد كه كاالهاي جديد ظاهر مي شوند و اين كاالها در قلمرو مردم بـومي قـرار دارد                  "كشف" خود   رشد
زمـاني كـه    . هر آنچه كه هنوز تخريب و مثله نشده در قلمرو مردمان بومي است و به آن حمله ور مي شـوند                    . تنوع زيستي 

اه فقط بازارها نيستند كه براي مصرف، خريد و فروش كاال بـه             سيستم در جستجوي بازارهاي جديد و تسخير آنهاست، آنگ        
  ".كار مي آيند، بلكه و مهمتر از همه، سيستم در جستجو و تالش براي تصرف قلمروها و خلقهاست

اين تجزيه و تحليل از پتانسيل مخرب علم و فناوري سرمايه داري، تجزيه و تحليل كارل ماركس را به ويژگيهاي روز و بـه                 
آب، " همچـون    "سـرزمينهاي بوميـان   " زاويه زيست محيطي كنش سيستم سرمايه داري مانند بهره برداري از منـابع               ويژه

عليه اين تهاجم، مردم بومي كه زاپاتيستها از جمله آنها هستند، قيام كردند،             .  گسترش مي دهد   "خاك، هوا و تنوع زيستي    
  ". شورش و مقاومت هستيماما اگر به پايين نگاه كنيم، شاهد": گالئانو مي گويد

 
 "چريك سايبري؟"

رويكرد باز زاپاتيستها در برابر علم خود را همچنين در كاربرد فشرده از رسانه هاي ديجيتالي نشان مي دهد كه آنهـا بـراي       
 اغلـب در    "چريـك سـايبري   "اصـطالح   . اهداف خود استفاده مي كنند، بدون آنكه خطرات مرتبط با آن را ناديـده بگيرنـد               

EZLN                      استفاده مي شود، اما زاپاتيستها شبكه هاي ديجيتال را هك نمي كنند، بلكه از همان اوان شبكه هـاي ديجيتـالي 
اين واقعيـت،   . خودشان را راه اندازي كردند و آن را به عنوان ابزاري در مبارزه براي ايجاد يك جامعه آلترناتيو به كار بردند                    

در ) ManuelCastells ("مانوئـل كاسـتلز  "را كه جامعه شناس اسپانيايي،       "نخستين چريك جامعه اطالعاتي   "اصطالح  
توصيف آنها به كار برد، توجيه مي كند؛ چرا كه زاپاتيستها از اين واقعيت كه اينترنت بر پايه مشاركت و مداخله گـري بنـا                         

 "جنگ"نه اي زاپاتيستا در     بخش جدايي ناپذيري از موفقيت رسا     . كاربر همچنين يك مداخله گر است     : شده، سود مي برند   
اين واقعيت كه توسعه صـنعت   . كلمات، تصاوير و داستانهاي سرشار از تخيل، ارسال و به اشتراك گذاري محتوي نهفته بود              

رايانه باعث ايجاد سيستم نرم افزارهاي رايگان و اشتراكي توسط كاربران شد كه مي توانست از دايره كنترل دولت بگريـزد،            
  .ر اين روند داشته استتأثير مثبتي د

از آنجا كه در استان چياپاس در زمان قيام         
زاپاتيستا تقريبا دسترسي به اينترنت وجود  
نداشــت، اخبــار آن در دوره پــس از ســال 

ــراي    ١٩٩٤ ــده و ب ــته ش ــت نوش ــا دس  ب
هواداران خارجي ارسال مي شد كه آنها به        
. صورت آنالين پخش و منتشر مي كردنـد       

اتيــستها در شــبكه بــراي ايــن منظــور، زاپ
بـا  ) La Neta ("ال نتـا "هواداران به نـام  

ــي   ــر دولت ــازمان غي ــاك"س ــي ت   ("چ
(Chilta فري بارتلومـه د ال كاسـا  "، مركز حقوق بشر") Fray Bartolomé de las Casas ( مركـز تحقيقـات   "و

بعـدها ديگـر   . ددر پيوند قرار گرفتنـ ) Center for Economic and Social Research ("اقتصادي و اجتماعي
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پشتيبانان و گروههاي همبستگي شكل گرفتند كه ليستهاي ايميل ايجاد مي كردنـد و بـراي جلـب همبـستگي از بيـرون،          
  .اقدامات محلي براي زاپاتيستها سازمان مي دادند

ت ارتش مكزيك و زاپاتيستها از همان اوايل وب سايت خود را داشتند كه شامل كليه اطالعيه ها، اقدامات و بيانيه ها، حمال
و گسترش و تجديد سـازمان      ) به عنوان مثال جنبش زنان، همايشهاي علمي و هنري        (شبه نظاميان، نشستهاي بين المللي      

، )Justin Paulson ("جاسـتن پاولـسون  " توسـط  ١٩٩٤ در سـال  EZLNاولـين وب سـايت   . منـاطق زاپاتيـستا بـود   
 .در پنسيلوانيا راه اندازي شد) Swarthmore ("سورثمور"دانشجوي تگزاسي، از طريق وب سرور كالج 

و حتـي  ) La Jornada ("ال جورنادا"به اين ترتيب، وب سايت زاپاتيستها يك سال زودتر از وب سايت روزنامه مكزيكي 
دو سال پيش از راه اندازي وب سايت دولت مكزيك راه اندازي شد كه اين امر سازمان بوميـان را يـك گـام تكنولوژيـك و                     

 معاون فرمانده ماركوس در مصاحبه اي با جامعه ١٩٩٧در سال . ان يك گام شبكه اي از دولت مركزي جلوتر انداختهمزم
 فضايي جديد است، يك نوآوري كه آنقدر جديـد بـود   "اينترنت": گفت) Yvon Le Bot ("ايوون لو بو"شناس فرانسوي 

نت شاهراه اطالعات است، سرزميني كه هيچ ارتـشي آن  اينتر. كه هيچكس فكر نمي كرد يك چريك بتواند به طرفش برود       
   ".را اشغال نكرده بود

 
 حمله به ساختارهاي ديجيتال

 در  "ادوارد اسـنودن  "منتشر شـده توسـط      ) NSA(در اين ميان و از جمله همانگونه كه اسناد محرمانه آژانس امنيت ملي              
را بـا مـشكل   ) Indymedia ("اينـدي مـديا   "چـون    استفاده گروههاي مقاومت هم    "شاهراه" فاش كرد، اين     ٢٠١٣سال  

اسناد مزبور نشان مي دهد كه پالتفرمها و كنسرنهاي بزرگ اينترنتي مانند گوگل، فيس بوك، مايكروسـافت،             . روبرو ساخته 
 .اسكايپ، يوتيوب و اپل اطالعات كاربران خود را به دولت آمريكا منتقل مي كنند

 در جريان يك حركـت شـبكه اي و       EZLNحمله ياهو به صفحات اينترنتي      .  گرفته اند  زاپاتيستها هم آماج اين تهاجم قرار     
، براي ايجاد جنـبش تـوده اي بيـرون پارلمـاني بـا شـركت                ٢٠٠٦ در سال    "كمپين ديگر "اتحاد عمل يك هفته اي به نام        

هو از جملـه سـعي كـرد بـا     يا. زاپاتيستها و ديگر جنبشهاي اجتماعي در سراسر مكزيك، يك نمونه از تهاجم ياد شده است        
وب سايتهاي مرتبط با زاپاتيستها بارها و بارها توسط پالتفرمهاي          . حذف ليستهاي مهم ايميل، در اين پروژه خرابكاري كند        

ريشه چنين حمالتي، هراس از آن اسـت كـه          .  طبقه بندي شده و يا از كار انداخته مي شود          "خطرناك"ياد شده به عنوان     
ه داري با اينترنت به رسانه اي دست يافته اند كه به وسيله اش مي تواننـد در برابـر جهـاني سـازي          گروههاي منتقد سرماي  

نوليبرال يك مقاومت جهاني را سـازمان       
ــد ــايت . دهن ــوزش  "وب س ــستم آم سي

 در  ٢٠١٠ در سـال     "مستقل شورشـيان  
مهم اسـت كـه     ": باره اين مشكل نوشت   

پيوند با وب سـايتهاي سـاير سـازمانها و          
ي ديگر را بهبود بخـشيم تـا بـر          گروه ها 

محاصره كامپيوتري كه قدرتهاي بـزرگ      
هميــشه مــا را در معــرض آن قــرار مــي 

  ".دهند، غلبه كنيم
همه آنهايي كه مي خواستند از فنـاوري        
ديجيتال در شكل رهايي بخش استفاده       

چالشهاي جديدي رودرو قرار بگيرند كنند، مجبور شدند با افزايش كنترل توسط دولت و سرويسهاي مخفي، بارها و بارها با 
بـا ايـن هـدف،     . و به فضاي ديجيتالي نه تنها به عنوان يك فضاي شبكه سازي، بلكه چونان ميداني براي مبارزه نيز بنگرند                  

برگزار شد كه سعي ) Comp-Arte 2017 ("٢٠١٧كامپ آرته " از نشست بين المللي هنرمندان، "نسخه سايبرنتيك"
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زاپاتيستها در فراخوان خود . اي ديجيتالي مانند ابتكارات منبع باز يا فمنيسم سايبري را گردهم آوردمي كرد هنر و جنبشه 
آيا اينترنت ديگري، يعني يك شبكه ديگر، ممكن است؟ آيـا مـي             ": براي برگزاري اين همايش، اين پرسشها را طرح كردند        

ال شده، تصرف شده، از كار انداخته شده و غيره؟ آيا آنجـا       توان در آنجا جنگيد؟ يا اينكه اين محل، پيشتر بي سروصدا اشغ           
مقاومت و شورش نمي تواند وجود داشته باشد؟ آيا اينترنت يك فضاي تسلط، رام سازي، هژموني يا يكدستي است يا جايي 

  " ماترياليسم ديجيتال صحبت كنيم؟براي بحث، براي مبارزه؟ آيا مي توانيم از يك
 

 مقاومت شبكه اي شده
در مجلـه  .  بـود  "جغرافياي شـبكه  "، تاييد امكان و موجوديت مقاومت و شورش در          Comp-Arteسخ جمعي كنفرانس    پا

كه نزديك به زاپاتايستها اسـت، ايـن نظريـه مطـرح شـد كـه              ) Desinformemonos ("دس اينفورممونس "اينترنتي  
به اين دليل كه اينترنت متمركز و سلسله        درست  " است، اما    "فضايي براي سلطه، هژموني و همگن سازي      "اگرچه اينترنت   

 ".مراتبي است، در فضاي داخلي آن مبارزه و مقاومت در برابر سلطه، هژموني و همگن سازي وجود دارد
از هنگـام ايجـاد جوامـع محلـي زاپاتيـستي،      . بحران كرونا بار ديگر نشان داد كه چگونه مي توان از اين فضاها استفاده كرد   

 سوي سركوب شدگان و محرومان صورت گرفته است كه از اين جمله مي توان به فراخـوان سـازمان                    حركتهاي مختلفي از  
ــي  ــت   "جمع ــد انباش ــرمايه داري و ض ــد س ــشهرهاي ض ــاهنگي كالن  Coordinación Metropolitana ("هم

Anticapitalista y Antipatriacal ( از طريق  بود كه "روز جهاني براي زندگي" براي برگزاري ٢٠٢٠ مارس ٢٨در
 . با شبكه هاي اجتماعي در پيوند قرار گرفت) فرنطينه مرا ساكت نمي كند ("ELEncierroNoMeCalla"هشتگ 

براي شركت در فعاليتهاي موسيقيايي، تئاتر، رقص و آواز، شعر، سينما، نقاشي، عكاسي، مـستند    "اين شبكه از فعاالن براي      
 دعوت كرده تا به اين وسيله بر سر دولتهاي بي كفايت   "، تأمل، كنفرانس  سازي، كتابخواني، تجزيه و تحليل، بحث و گفتگو       

. دنيا فرياد بكشند كه با وجود همه گيري، ما هنوز براي زندگي و عليه سرمايه داري مرگ آفرين و پدرساالري مي جنگـيم           
جتماعي شما پخش شود تا همه ما اين فعاليتها مي تواند به صورت ديجيتالي از پالتفرمها و شبكه هاي ا": به گفته فراخوان

از انزوا بيرون بياييم، صدايمان را بلند كنيم و دولتهاي ملي را بر صندلي متهم بنشانيم كه تصميمهاي پايه اي شان در باره         
 و قتل او يادآوري مي شود و اعـالم  "اميليانو زاپاتا" در انتهاي فراخوان،     ".حق حيات، از سوي سرمايه مالي ديكته مي شود        

 "!قرنطينه ما را ساكت نمي كند، ما مقاومت مي كنيم و سازمان مي دهيم": مي گردد
  

  :پانويس
 Central Independiente de Obreros (CIOAC توسـط گـروه   ٢٠١٤ مـه  ٣پس از حملـه مرگبـار در   ) ١(

Agrícolas y Campesino ( الرئاليداد"در منطقه") La Realidad ( وليس خوزه لـوييس سـ  "كه به كشته شدن
 "مـاركوس " انجاميد، زاپاتيستها تصميم گرفتند بـه شخـصيت   "گالئانو"مشهور به ) José Luis Solís Lopez ("لوپز

ما فكر مي كنيم الزم است يكي از مـا بميـرد تـا              ": آنها نوشتند . اجازه دهند جان بسپارد تا كه گالئانو به زندگي ادامه دهد          
برآوردن رضايت مرگ لجوج، بايد به جاي گالئانو نام فرد ديگري را به او بدهيم تـا  براي . گالئانو بتواند همچنان زندگي كند  

گالئانو بتواند زندگي كند و مرگ نه يك زندگي، بلكه فقط يك نام، چند حرف تهي از معنا و بدون تاريخ و بدون زندگي را                         
  ".د وجود داشته باشدبنابراين تصميم گرفتيم كه ماركوس از امروز ديگر اجازه ندار. به سرقت ببرد

  
  کانال  تلگرام نبرد خلق

khalgh_nabard@  
https://telegram.me/nabard_khalgh 

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  برخی از بيانيه های 
  )٩٩خرداد (» ه برگزاری تظاهرات انقالب اکتبرکميت«
  )رانقالب اكتب(فيس بوك ثوره تشرين توئيتر و : منبع

  
  تقدير و تاييد براي سرگيري تظاهرات

  ٢٠٢٠ مي ٣٠ ـ ١٣٩٩ خرداد ١٠، شنبه ٢٥١: شماره
بعد از اينكه فعاالن در پروسه قبلي، فعاليتهاي شان به دليل شيوع كرونا، بـه تحـصن در               

فعـاالن در   . هاي تظاهرات محدود شده بود، مجددا خواهان از سرگيري انقالب شان با تظاهرات ميليوني انبوه هـستند                ميدان
اعالم كردند و در برخي از ميدانهاي ديگر، آنها تظـاهرات بـا   )  حزيران ٥( خرداد   ١٦استان نجف، زمان تظاهرات گسترده را       

هدف از آن اعتراض به استمرار فساد حاكميت منطقه سبز و ادامـه چپـاول       خرداد اعالم كردند كه     ١٩جمعيتي انبوه را روز     
ثروتهاي عراق و سهميه بندي فرقه اي و حزبي و فروپاشي نهادهاي دولتي و شانه خالي كردن از وعده هاي محاكمه قاتالن 

ميليوني رهايي، وعده   «ار  تمامي اين تالشهاي پربركت شروع و آمادگي براي از سرگيري انقالب با شع            . تظاهركنندگان است 
و تكميل انقالب اكتبر كه هدف آن سرنگوني رژيم سهميه اي فرقـه گـرا و           » بازگشت انقالب، خون شهدا ضايع نخواهد شد      

چرا كه آنها عامل فروپاشـي سياسـي و اقتـصادي و بهداشـتي عـراق      . پارلمان و احزاب فاسد و شبه نظاميان جنايتكار است        
تگاه و سرنوشتي نامعلوم كشانده و با شيوع ويروس كرونا ايـن كـشور را بـه شكـست و ناكـامي                      هستند و آن را به سمت پر      

   .رسانده اند
آري اين سرانجامي قابل پيش بيني در رابطه با دولتهاي فاسد است كه تمام تالش آنها سرقت ثروتهاي عراق و خدمت بـه                       

مادشان نسبت به اقدامات اين دولـت در رويـارويي بـا            رژيم ايران است و همان چيزي است كه موجب شده مردم عراق اعت            
امـري بـسيار عجيـب، كـه     . در صدر اقدامات اين دولت، جداسازي مناطق بغداد با ديوارهاي بتـوني اسـت   . كرونا سلب شود  

ني بغداد اقدامات آمريكا در ابتداي اشغال عراق را به اذهان عراقيان متبادر مي كند كه آنها با ديوارهاي بتوني مناطق مسكو         
مـا نمـي دانـيم كـه نـصب      . را ازهم جدا  ساخته و زمينه هاي ارتباط  بين اين مناطق شهري را از يكديگر قطع مي كردند         

ديوارهاي بتوني چه ارتباطي با مبارزه با ويروس كرونا دارد درحالي كه براي مقابله با اين ويروس آنها مي بايست به ساختن 
كميتـه  . پزشكي مي پرداختند و روي ايجاد يك سيستم بهداشتي سالم متمركز مـي شـدند              بيمارستانها  وتقويت كادرهاي     

برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر تمامي زمانهاي اعالم شده براي تظاهرات را تاييد و از آنها حمايت مـي كنـد و ازهمـه مـي              
اي بهداشتي براي سـالمت عمـوم را   خواهد كه در آنها و به طور خاص در استان نجف شركت كنند و به همگان، پيشگيريه               

شما خود تجربه كافي در اين زمينه داريد وبه دنيا ثابت كرديد كه در مقابله با ويروس كرونـا  و          . توصيه و رهنمود مي دهد    
   .احزاب فاسد از آگاهي بااليي برخورداريد

رات ميليوني رهايي از سوي فعاالن همچنين كميته برگزاري تظاهرات خطاب به تمامي مردم عراق  تاكيد مي كند كه تظاه
كـه  ) ٢٠٢٠ ژوئـن  ٣٠ (٩٩ تير   ١٠و انقالبيون، طراحي و سازماندهي  و هماهنگ شده است و در زمان تعيين شده آن در                  

انقالبي كه نياكان ما، هويت ملي و درزير چتر آن تمامي هويتهـاي             . صدمين سالگرد ثوره العشرين است، برگزار خواهد شد       
   .يت ساختن  يك دولت داراي حاكميت و ثبات و شهروندي و همزيستي مسالمت آميز را به ما برگردانندفرعي براي تقو

  
  هدف قرار گرفتن تظاهركنندگان بابل توسط تروريسم دولتي

  ٢٠٢٠ ژوئن ٣ ـ ١٣٩٩ خرداد ١٤، چهارشنبه ٢٥٢شماره 
. ليه تظاهركنندگان در استان بابل در پيش گرفـت         دولت كاظمي اقدامات فزاينده خطرناكي را ع       -بسم اهللا الرحمن الرحيم     

شـبه  . اين اقدمات شامل بكارگيري تروريسم عليه تظاهركنندگان توسط نيروهاي نظامي او و شبه نظاميان جنايتكار اسـت                
نظاميان عصائب وابسته به قيس الخزعلي با خودروهاي نظامي به خانه هاي فعاالن و در صدر آنهـا دكتـر ضـرغام ماجـد و                         

آنهـا دريـك   . ال مدني، معتز الحسيني و تعدادي ديگر از تظاهر كنندگان صلحجو درزمان منع كامل تردد، حمله كردنـد           فع
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طرح تبهكارانه قصد ربودن و ترور آنها را داشتند ولي اهالي قهرمان به مقابله با اين عمل رذيالنه پرداختند و آنرا به شكست 
 با خودروهاي نظامي به ميدان تحصن شهر حله يورش بردند و تـالش كردنـد   ، نيروهاي نظامي٩٩ خرداد   ١٣شب  . كشانند

كه چادرهاي متحصنان صلحجو را جمع كنند و به شيوه فجيعي تظاهركنندگان را با خودرهاي نظامي زير گرفتند كه ايـن             
ي بـا آنهـا بـه مقابلـه     امر غيظ وكين آنها را نسبت به جوانان قهرمان حله نشان مي دهد اين جوانان بـا شـجاعت و قهرمـان               

پرداختند و سينه هاي خودشان را سپر اين عمل تروريستي زبونانه كردند كه طي آن تعدادي از تظاهركنندگان صلجو بعد                    
از عبور خودرو از روي آنها  و سركوب شان توسط نيروهاي دولت تروريستي كاظمي، مجروح شدند، ايـن امـر بـه روشـني                         

ات مسالمت آميز در عراق را نشان مـي دهـد و بيـانگر ايـن اسـت كـه كـاظمي در كـشتار                         برنامه آنها براي سركوب تظاهر    
   .تظاهركنندگان شريك است

از اينرو ايـن    . كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر اين حمله تروريستي به تظاهركنندگان شريف حله را محكوم مي كند               
ثبت كرده و تظاهرات اهالي بزرگوار بابل براي پـشتيباني از فرزنـدان   كميته پايداري افتخار آميز و عزتمند قهرمانان حله را          

   .شان در ميدان تحصن حله را ارج مي نهد
شايان يادآوريست كه آنها همزمان تالشهاي كاظمي وشبه نظاميان در پروژه سركوب ميدانهاي تحصن كه از ميدان تحصن                  

اندند، از اين رو ما عشاير شريف بابل را براي ادامه حمايـت  بابل به منظور تست كردن اين خط شروع شد را به شكست كش           
از فرزندان شان و موضعگيري قاطع كه شايسته  تاريخ و چهره آنان است، فرا مي خوانيم  و مسئوليت مستقيم افزايش اين                   

بل و مدير پليس آن أعمال خطير را متوجه كاظمي و دولت آن و وزيركشور و دفاع مي دانيم  و خواهان استعفاي استاندار با
به دليل شـركت مـستقيم درايـن جنايـت شـنيع و ايجـاد تـسهيالت بـراي شـبه نظاميـان عـصائب در هـدف قـرار دادن                               

  .تظاهركنندگان، هستيم
اين كميته از تمامي تظاهركنندگان در ميدانهاي بپاخاسته خواهان احتياط و هوشياري و افـزايش فعاليتهـاي شـان بـراي                     

 در اسـتمرار    ٩٩ تيـر    ١٠ه است و روي آمادگي مردم عراق براي تظاهرات ميليوني رهايي درتاريخ           محكوم كردن جنايت حل   
  . براي رهايي از احزاب فاسد و شبه نظاميان آن تاكيد مي كنيم١٩٢٠صدمين سالگرد انقالب 

  
  گروههاي مسلح غير مسئول، قصد توهين به انقالبيون را دارند

  ٢٠٢٠ ژوئن ١١ ـ ١٣٩٩ خرداد ٢٢پنجشنبه 
را نمايندگي مي كننـد، پخـش شـده         » مخيم رفحاء «در شبكه هاي اجتماعي تعدادي كليپ مصور توسط افرادي كه گروه            

همچنـين بـه طـور علنـي     . آنها مدعي تظاهرات در ميدان تحرير و ميدانهاي تظاهرات در استانهاي مختلـف هـستند             . است
مومي است تا اين طـور القـاء كننـد كـه متحـصنان صـلحجو                هدف آنها فريب افكار ع    . دعوت به بكارگيري سالح مي كنند     

. اي بدست ارگانهاي امنيتي عليه انقالبيون اكتبر و سركوب آنهـا بدهنـد              كساني هستند كه سالح استفاده مي كنند تا بهانه        
اي مغرضـانه   هـ   كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر تاكيد مي كند كه آنها هيچ ارتباطي با اين گونه دعوتهـا و خواسـته                     

ندارند و كماكان انقالبيون، متعهد به  انقالب مسالمت آميز و تظاهرات صلحجويانه هستند و آنها در اين كارزار مشكوك كه  
توسط طرفهايي كه شبه نظاميان جنايتكار و فراكسيونهاي سياسي فاسد مورد حمايت رژيم ايران را نمايندگي مـي كننـد،                    

 با اين اعمال شان كه در خدمت به منافع اربابان شان در قم و تهران است، سرنوشت كشور  اين افراد . نقشي نخواهند داشت  
همچنين اين كميته، تمامي افراد ذيربط با اين گونه دعوتها را از عواقب برخورد با متحصنان صلحجو                 . را به بازي مي گيرند    

دار مي دهد و اين گونه اعمال را قاطعانه مردود برحذر مي دارد و نسبت به هدف آنها كه ايجاد درگيري و آشوب است، هش            
  .مي شمرد

بهبودي عاجل براي مجروحين مان و آزادي ناپديد شدگان اجباري از زندان .. شكوه و جاودانگي از آن شهداي انقالب اكتبر 
   كميته برگزاري تظاهرات. / هاي شبه نظاميان

  
  



 ٤٩

  )٩٩ خرداد (شماراني كمان بنيجنبش رنگ
  ي رضوانايپو: ميظ و تنيگردآور

  
حركتهاي اعتراضي در ماه خرداد بنا به علتهاي متعددي صورت گرفـت كـه مهمتـرين آن حقـوق معوقـه، اخـراج از كـار،                          
نپرداختن سهم بيمه كارفرما، خصوصي سازي، تعرض به محيط زيست، حقآبه كشاورزان، قراردادهاي موقت و پايمال كردن 

  .نكاري به ويژه در شهرداريها بودحقوق كارگران به وسيله شركتهاي پيما
كـم آبـي موجـب بيكـاري و     . يكي از چالشهاي تعداد زيادي از شهروندان ايران موضوع كم آبي، به ويژه در روسـتاها اسـت            

، وابسته به سازمان تبليغـات  مهرحكومتي  يخبرگزار. سقوط زندگي مردم مناطقي مي شود كه با اين معضل روبرو هستند           
 بـر  . منتـشر كـرد  يخراسـان جنـوب  اسـتان   به شهرها در اني كوچ روستائپيرامون يگزارش،  خرداد٣١به روز شناسالمي در   

ي  از بـ ييدئويـ  گزارش و،سناي احكومتي يخبرگزار.  از سكنه شده استيخال روستاي اين استان   ١٧٠٠اساس اين گزارش    
  دريدنياعتـراض بـه كمبـود آب آشـام        ي ديگر   در رويداد .  است منتشر كرده  شهر اهواز    آباد ري منطقه حص  ي ماندن اهال  آب 

  .  مجروح و بازداشت شدندي شماردادي رونيدر ا.  رو به رو شديتي امنيروهايبا برخورد ندر شهر اهواز  هيزانيغمنطقه 
. در ماه گذشته موضوع آتش سوزيهاي گسترده در نقاط مختلف ايران، فاجعه ديگري را براي محيط زيست كـشور رقَـم زد                

 اين آتـش سـوزيها را       بسياري
مشكوك و دست حكومت بـه      
ويژه سپاه پاسـداران را در آن       

اما مهمتـر از ايـن      . مي ديدند 
مــــساله نــــاتواني رژيــــم و 
كارگزاران جمهوري اسـالمي     

ــت از  ــادر حفاظـ ي،  جنگلهـ
كــافي بــراي  امكانــات فقــدان

رودرويي بـا آتـش سـوزي در       
  . جنگلها است
صـدها هكتـار از     در حالي كه    

 گانسركرده ي  ته است، در آتش سوخ  طعمه حريق شده و ثروت كالني از مردم و كشور            زاگرس    در كوههاي  لوطبجنگلهاي  
مي .  ندارد اري در اخت  قي كنترل حر  ي كوپتر مجهز برا   ي هل ستي ز طي كه سازمان مح   اعتراف مي كند   ستي ز طيحفاظت مح 

 تروريستها مي كند را از نبودن هلـي كـوپتر بـراي             توان ابعاد جنايت رژيم را كه ميلياردها دالر صرف آشوبگري و كمك به            
  .مبارزه با حريق دريافت

 گلستان يعي منابع طب يها    هزار هكتار از عرصه    ٣٠٠«اعتراف كرده كه     استان گلستان    يزداري و آبخ  يعي منابع طب  ركليمد
، نجات ابدي ي گلستان اختصاص مييزا اباني مقابله با بي كه اكنون براي با اعتبار.... شدن قرار گرفته استيابانيدر معرض ب

  )٩٩ خرداد ٢٨ايرنا، (» .دي قرن به طول خواهد انجامكي شدن اباني از بي فعليعي هزار هكتار عرصه منابع طب٣٠٠
اخراج و دستگيري كارورزاني كه براي به دست آوردن حقوق خود مبارزه مي كنند، شيوه هميشگي رژيـم اسـت و در مـاه                        

و همچنين خودكشي   . ذشته موارد متعددي از اين گونه رفتار وجود داشت كه در خبرهاي همين مجموعه خواهيد خواند               گ
  . ، لكه ننگ ديگري بر پيشاني رژيم زدزهي شهرستان هوي نفتدانيدر مجوان  كارگر كي جانباختن

 پايمال شدن مـداوم حقـوقش خـود را    ليدله  بادآوراني ي نفتداني مقدم كارگر م  ي خرداد، عمران روشن   ٢١ چهارشنبه   روز
   .كشت

اخبـار  . در خـرداد مـاه را خواهيـد خوانـد     حركت اعتراضـي از جانـب كـارگران و مزدبگيـران     ١١٦ در مجموعه زير خالصه   
  .به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شوددر اين ماه  اعتراضي معلمان، دانشجويان و پرستاران حركتهاي
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  اول خردادپنج شنبه 
 مقابـل   ي از اهـال   يكـ يبازداشـت     و ي خـوار  ني اعتـراض بـه زمـ      يشهرستان تفت برا  در   نصرآباد   ي روستا ي از اهال  يجمع*

 بـه داد    ايـ  ديري را بگ  ي خوار ني جلو زم  اي«  با مضمون  ي كنندگان پالكارد  تجمع  گزارش فارس،   به . تجمع كردند  يفرماندار
چهـار   :تجمع كنندگان گفتنـد  . كردندي محمل »دي هستند را آزاد كن   يه زندان  رابط ني كه در ا   ي كسان اي  د،يدل مردم برس  

  .  دارد و متعلق به گلزار شهداستي عمومتي نصرآباد تفت مالكي مجاور گلزار شهدايهانيهكتار از زم
  

   خرداد٢ نهيآد
 پـس از    يكـار ي ب مـه يفتن ب  و تعلق نگر   ي شغل يفي در اعتراض به بالتكل    صدر ي   غار عل  ياحتيكاركنان و كارگران شركت س    *
ايـن   كارگر، كاركنان و كارگران      راني گزارش ا  به . دست به اعتراض زدند    ،يستي محل تور  ني ا يلي كرونا و تعط   روسي و وعيش

  . ندارندي درآمدچي كامل به سر برده و هيفي ماه بعد از بحران كرونا، در بالتكل٣ از شي بيستي تورمكان
 تي وضـع فيـ تكل نيي و خواستار تعبرند ي  به سر مي سختطي در شراشاني  ها    و خانواده   امرار معاش خود   ني تأم ي برا ها  نآ

  . دولت شدندمي مستقتي كرونا و حمالي شركت به دليلي تعطامي خود، پرداخت حقوق مربوط به ايشغل
 شود؛ ي محسوب مصدر ي گردشگر در منطقه غار علرشي پذكي زمان پي اواخر بهمن ماه سال گذشته تا هم اكنون، به نوعاز

  . پشت سر گذاشتمسافر ي بيگري پس از ديكي روزها را ياحتي و سي منطقه گردشگرني كرونا، اوعي بحران شلياما به دل
  

   خرداد٣ شنبه
 .كردنـد  مـسدود  به نشانه اعتراض جاده اصلى را     اين منطقه از كالنشهر اهواز      مردم  ،  آب شرب منطقه غيزانيه   پس از قطع    *

ي در   اجتمـاع  يهـا     كاربران شبكه  گزارش به .مورد ضرب وشتم قرار دادند     به مردم هجوم آورده و مردم را      نيروهاى امنيتى   
 راديـو فـردا در ايـن مـورد گـزارش داد كـه؛       .چندين شهروند از جمله يك كودك مجروح شـدند        هجوم نيروهاي سركوبگر    

 برگـزار  يدنيز را كه در اعتراض به قطـع آب آشـام          اهوا هيزاني تجمع در غ   »يا    ساچمه يها  گلوله «كي با شل  سي پل مأموران
  .شده بود بر هم زدند

  .قرار دارد و مردم محروم اين منطقه فاقد اوليه ترين امكانات زندگي هستند اهواز يلومتري ك٤٥ در هيزانيمنطقه غ
 اقـدام . نـد ار گرفت  قـر  ژهيـ  و گـان ي يروهـا يمورد حملـه ن   در ادامه اعتراض خود تجمع كردند كه        كارگران شهردارى اهواز    *

 از يكي. كارگران شده استاعتراض سبب  ،ي بر استخدام كارگران جديد و اخراج كارگران معترض فعل يشهردارى اهواز مبن  
 عيـد هـم     ي روزهـا  ي و حت  خواستيم  يجز دستمزد خود چيزى نم    ه  ما ب «:  فردا گفت  وي تجمع به راد   نيكارگران حاضر در ا   

  .»ى بخريم چيزمانيها   براى بچهمينتوانست
 و ي رفـاه هيـ  روز در اعتـراض بـه نبـود امكانـات اول    ني دومـ ي، براياستان خراسان رضو  مسكن مهر بردسكن در    ساكنان*

  . كردندي شهرك اقدام به تجمع اعتراضني در ايخدمات
 بـه    بـه صـورت كامـل      ي مـسكون  يابتدا قرار بود واحدها   «: گفتند كارگر، معترضان در خصوص تجمع خود        راني گزارش ا  به

 خودشـان مـسكن خـود را    نـه ي آنها داده شد و بـا هز لي از افراد در مرحله خاك و گچ تحو       ي واگذار شود كه برخ    انيمتقاض
 را يحـ ي و تفري آموزشـ ،ي خـدمات ،ي گونه امكانات رفاهچي سال مسئوالن امر ه٨درحال حاضر با گذشت     د و    كردند ليتكم
  ». نكرده اندجادي منطقه انيدرا

   خرداد٦ شنبه سه
 گـزارش هرانـا،   بـه  . كارخانه دست به تجمـع زدنـد  ني اي مقابل ورودرازي نرگس شي نبات  از كارگران شركت روغن يجمع*

 در دي نامعلوم تولتي وضعلي به دلي شغلتي سه ماه و نداشتن امني خود ط ي مطالبات مزد  افتي كنندگان به عدم در    تجمع
 ليـ  بـه دل   ني به صورت كامل پرداخت نـشده اسـت و همچنـ           زيگران ن  كار مهي گفته معترضان، ب   به .اعتراض كردند كارخانه  

  . خود تجمع كنندي مطالبات مزديريگي پي هر ساله مجبورند برا، كارگران نامنظم شركتيهايپرداخت



 ٥١

 اعتراض به انتقال آب انتقال آب از چهارمحال و          ياستان اصفهان برا  در   ني و چرمه  ياريبخت و   چهارمحال ي از اهال  يجمع*
 معترضان با در دست سنا،ي گزارش ابه .در فرخ شهر تجمع كردند) آباد  احداث تونل بهشت (راني اي به فالت مركزياريبخت

 »ميآبـاد هـست     از پـروژه بهـشت  ي مردمـ تي به شـكا هيي قوه قضاي فوريدگيما خواستار رس «وان با عن ييداشتن پالكاردها 
  . پروژه نشان دادندنيمخالفت خود را با ا

 كـه در    شـود  ي   به كار بـرده مـ      راني ا ي به فالت مركز   ياري انتقال آب از چهارمحال و بخت      ي است كه برا   ي عنوان ادآب   بهشت
  .عمل به جهنم آباد تبديل مي شود

 دست به ي شغلتينداشتن امن  ومهيحق ب،  اعتراض به عدم پرداخت حقوق    ي برا ابي فار اري ني ام تيكارگران معدن كروم  *
مطالبـات مـا    :  معـدن گفـت    نيـ  از كارگران معترض ا    يكي گزارش كرمان نو،     به . معدن زدند  نيا يتجمع مقابل درب ورود   

 به همراه مـا بـه تفـاوت         ،٩٩ ني فرورد ني و همچن  ٩٨، بهمن و اسفند     ٩٨ ني فرورد ي ماهها ي حقوق  ط   افتيمختص به در  
  . همان سال استيدي به همراه ع٩٨ شركت در سه ماه ني ناقص حقوق كارگران ايپرداخت

 ونيـ لي م١١ بـه  كي و نهصدهزارتومان نزد  ونيلي م كيهر كارگر ساده با حقوق      :  گفت اري ني از كارگران معدن ام    گري د يكي
  . شركت طلب داردنيتومان از ا

   خرداد٧ چهارشنبه
شـان    كه مطالبـات   اسوجي كارخانه قند    كارشدهي كارخانه قند، كارگران ب    يپس از گذشت صدور حكم ابطال واگذار      مدتي  *

 . زدنـد  ي بار دست به تجمع مقابل استاندار      ني چندم يبرا  رانده شده اند،   روني  هم ب   يهم پرداخت نشده و از منازل سازمان      
 و  ليـ  تـاكنون تعط   ٩٥ از سـال     ي و رفاه  يديكارخانه با تمام امكانات از تول     :  گزارش فارس، كارگران تجمع كننده گفتند      به

  . كردند  ي نفر شده كه از آن ارتزاق م٣٠٠ به مي به صورت مستقيبردار  هزار نفر و در زمان بهره١٠موجب ضرر به 
 كارگران اخراج شدند هي روز كل١٧ به بخش خصوص بعد از اسوجي كارخانه قندي با واگذار٩٥ كه در سال مي شود يآورداي

 صورت گرفت راني مديرخ و بي دستگاه استان٢ ي با هماهنگيعدالت ي ظلم و ب ني شد كه ا   لي كارخانه تعط  ٩٥ ماه   يو در د  
  .امديوالن در نئ مسي كردند و صداروني بودند بي در منازل سازمانه كارگر را ك١١٥ يحرمت ي شكل و بنيو با بدتر

  . همچنان ادامه داشتدر اين ماه ي روز متوالهفتمين ي اهواز برا ٦  و٥، ٤ مناطق ي كارگران شهرداراعتصاب*
جمله ساعات كار كه درچارچوب مقابله   ازي اصول بهداشتتيز در اعتراض  به عدم رعا اهوايشهرداراين مناطق از كارگران 

جمـع   از  ودهي دست از كـار كـش  ،موقع حقوقه  اندازد و پرداخت نشدن ب  يخطر م ه   را ب  شاني   سالمت ١٩ دي كوو يماريبا ب 
:  اهواز گفـت ي شهرداريون خدمات شهر معارنا،ي گزارش ابه . كردندي اهواز خود دارهر سه منطقه كالنش   ني زباله از ا   يآور
 مطالبات ازجملـه كـاهش سـاعت كـار،     ي درخواست برخي اهواز در پ٦ و ٥ ، ٤ مناطق  ي كارگران شهردار  ري روز اخ  ١٠در  
  . كردنديار مناطق خوددني زباله اي زباله از جمع آوري زمان جمع آورنيي در حضور در محل كار و تعريتاخ
  

   خرداد٨ پنجشنبه
 يدست به تجمع در فرماندار كاره  بازگشت بي برا ني شهرستان سرع   در راني ا ي شركت توسعه گردشگر   ي اخراج كارگران*
 ييبا توجه به بازگـشا    : گفت ني تجمع فرماندارسرع  نيدنبال ا ه  ب به گزارش شهرخوان،     . زدند لياستان اردب   شهرستان در  نيا

 ي شده مجموعه هتـل اللـه و آبـدرمان   لي به كار كارگران تعد ، بازگشتي مشاغل مرتبط با گردشگر  ري و سا  يهتلها، آبدرمان 
  . گرددني تضمارگران كي شغلتي و امني هر چه زودتر عملديبا سبالن،

 سـاله دسـت بـه تجمـع مقابـل           ١٨ يفـ ي اعتـراض بـه بالتكل     ياستان تهران برا    مسكن پاكدشت در   يتعاون كارگران عضو *
 صاحبخانه شدن هـر     دي كارگران شهرستان پاكدشت به ام     شي سال پ  ١٨ ،تسنيم گزارش   به . شهرستان زدند  ني ا يفرماندار

 رفـاه   ي بـرا  يا   بتواننـد خانـه    ينـ ي قطعه زم  دي با خر  دي كردند تا شا   زي مسكن كارگران وار   يآنچه داشتند را به حساب تعاون     
   همـه سـال  نيـ گذشـت ا  پـس از  نكـه ي غافـل از ا ابند،ي يي رهانيگ سنيبها   پرداخت اجاره رباريخانواده خود ساخته و از ز     

  . هستندني زملي تحوريهمچنان درگ
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   خرداد١٠ شنبه
 ماه  بن مه،يحق ب  ماه حقوق،  ٢ اعتراض به عدم پرداخت    لرستان در   منطقه زاگرس و   ي فن هي خط  و ابن    يكارگران نگهدار *

در  ي فنـ هيـ   و ابن خـط يكارگران نگهـدار كانال اصلي   گزارش   به .كردند اعتصاب   لباس كار   نشدن كفش و   عيتوز رمضان و 
 همـراه   ييهـا يريجمله شعبه دورود اجتماع كردندكه با درگ        لرستان از  ي اجتماع نيمقابل اداره تام  معترض  كارگران  تلگرام،  

  .شد
و  خرداد اعتصاب كرده ٣١از روز آدينه در استان اصفهان ) شركت پيمانكاري شبنم شهر ( كارگران شهرداري شاهين شهر   *

تجمـع  ايـن  در  ، يكي ازكارگران حاضرايسنابه گزارش . تجمع كردندميدان فاطميه اين شهر   در مقابل ساختمان شهرداري  
 سال فعاليت مي كنند كه هنوز ساماندهي نشده اند و در ليستي ٢٠ تا ٥ نفر در حوزه خدمات با ميانگين ٢٠٠حدود : گفت

سابقه اي ديده نمي شود و افرادي با سابقه كـم بـه   كه براي تامين نيرو و تبديل وضعيت آنها ارسال شده نام هيچ كارگر با           
ي ادامـه    روز متـوال   نيازدهمي ي شهر برا  ني شاه ي و تجمع كارگران شهردار    اعتصاب خرداد،   ١٠ روز شنبه    .چشم مي خورد  

  .داشت
 دستمزد دست بـه اعتـصاب      نييسطح پا   مشاغل و  ي طرح طبقه بند   ياعتراض به عدم اجرا     رجال در  يميكارگران پتروش *
  آب و هـوا و متناسـب  ي قانون بـد ي كه بر سر راه اجرا  يمشكالتكارگران معترض همچنين در مورد       لنا،ي گزارش ا  به .ندزد

  .اعتراض دارند كار وجود دارد، طي محيياي جغرافطي دستمزدها با شرايساز 
 حقوق يم همسان ساز  عد  مشاغل و  ينشدن طرح طبقه بند     اعتراض به اجرا   ي خوزستان برا  ييكارگزاران مخابرات روستا  *
خواسـته اول    : از كارگزاران معترض گفت    يكي لنا،ي گزارش ا  به .كردندتجمع   مقابل اداره كل كار استان       ي ا مهيمطالبات ب  و

 و آرا گرفته شده از مراجع حل اختالفات اداره كار ي عدالت ادارواني شده دديي طبق بخشنامه تاي طرح طبقه بنديما اجرا
 شـده و    ي مخابرات خصوص  ٨٨  سال  بعد از  نكهي همكاران با توجه به ا     مهي معوقات ب  ي به روز شدن تمام    : ادامه داد  يو .است

 دارنـد  ي امهي از همكاران معوقات بيلي سهم كارگر و كارفرما را پرداخت كند كه متاسفانه خمهي مبالغ بيمكلف است تمام  
  . و بروز گرددزي مخابرات واري از سوديو با
 اساسنامه ي اعتراض به عدم اجراي از بازنشستگان استانها برايندگيكشور به نما  ساز ندهيان صندوق آبازنشستگ  از يجمع*

 : اعالم كردند  ساز  ندهي بازنشستگان صندوق آ   لنا،ي گزارش ا  به . تجمع كردند  تهران ي آزاد اباني مقابل وزارت كار در خ     ،ديجد
 ريـ  به وز  ي جمهور سي قرار گرفت و توسط رئ     يصندوق مورد بازنگر   اساسنامه   ،ي سال جار  ني فرورد ٦ از   كه نيتوجه به ا   با

 اسـت كـه بـا قـانون         نيـ  اساسـنامه ا   ي اجرا تياهم: ها افزودند آن.  اجرا شود  عتري كه هرچه سر   ميرفاه ابالغ شد، انتظار داشت    
  .قرار داده است دي را مورد تاكييگرا  جانبه   سهي شده است و اجرامي تنظي اجتماعنيساختار نظام جامع رفاه و تام

  
   خرداد١١ كشنبهي

 بـار   خرداد شـروع شـده،     ٦شان كه از روز سه شنبه         اعتراض دي درادامه دور جد   ابي فار اري ني ام تيكارگران معدن كروم  *
 به علت   ابي شهرستان فار  اري ني كارگران معدن ام   ،راه آرمان كرمان   گزارش   به.  زدند ي به تجمع مقابل فرماندار    دست گريد

 مـه ي پرداخـت حـق ب     ي مجدد بـه كارفرمـا بـرا       ي فرصت  دادن  با  و تجمع كردند خود   مهي حقوق معوق و حق ب     عدم پرداخت 
 . دادانيكارگران به اعتراضات پا

  خرداد١٢ دوشنبه
سـطح    و ي شغل تيبه نداشتن امن  ،  شگاهي پاال ي آبادان با تجمع مقابل ساختمان مركز      شگاهي پاال ٣كار فاز     كارگران مقاطعه *

 فاز سه ي و فن راتينفر از كارگران واحد تعم    ١٠٠حدود  :  تجمع كنندگان گفتند   لنا،ي گزارش ا  به. عتراض كردند انازل حقوق   
 كـار ي جـذب و سـپس ب  ي كارگران به صورت مقطعنيا. دنده ي  ملي تشكيكار   آبادان را كارگران قرارداد مقاطعه   شگاهيپاال

  . خود هستندي استخدامتي وضعليارگران به دنبال تبدك اين . ندارندي مشخصي شغلتي وضعلي دلني به همشوند يم
 مـاه  ٣اعتـراض بـه عـدم پرداخـت      در  فـوالد، ي مجموعه صندوق بازنشستگري زرجانيكارگران معدن مس چهار گنبد س   *

ع در كرمان تجم يمقابل استاندار براي دومين روز متوالي اعتصاب كردند و  مشاغلي ناقص طرح طبقه بند    ياجرا وحقوق  
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 معمـول  ياي مزاقي ماهه كارگران، تعو٣به دنبال عدم پرداخت حقوق : ، يكي از معترضان گفت  راه آرمان  به گزارش      .كردند
 عـدم عمـل بـه وعـده     ليـ  كارگران در ابتدا در محل كارگاه تجمع كرده اما بـه دل            ،ي ناقص طرح طبقه بند    يكارگاه و اجرا  

 معـدن   نيـ  كرونا ا  وعي ش طيدر شرا :  معدن گفت  ني از كارگران ا   گري د يك ي . كردند مع كرمان تج  ي مقابل استاندار  ،مسئوالن
 ي است، اما ادامه بـ تي در حال فعالروي درصد ن  ٥٠ خود ادامه داد و امروز هم با         تي سره به فعال   كي و   دي به خود ند   يليتعط
  . شودي معدن ميلي مسئوالن سبب تعطيياعتنا

  . فوالد استي صندوق بازنشستگ مجموعهري از معادن زيكي رجانيمعدن مس چهار گنبد س
 سازمان تعـاون    يشان از سو    مطالبات هي اعتراض به عدم تسو    ي برا ي در استان خراسان رضو    هيدريكاران تربت ح   زعفران*

 سيـي ر ،صـبح تـوس   گـزارش  بـه  . شهرستان زدندني ايدست به تجمع مقابل فرماندار  براي پنجمين روز متوالي      ييروستا
 شهرستان در ارتبـاط  ني از كشاورزان اي شمارشيچند روز پ: گفت هيدريح كاران تربت  عفران ز ي شركت تعاون  رهي مد اتيه

 نيدر ا  . برگزار كردند  هيدريح   و فرماندار تربت   يي سازمان تعاون روستا   ركلي با مد  يا   شان جلسه  با پرداخت نشدن مطالبات   
 مـاه  ٦ اكنون پـس از گذشـت   ي شده ولديخر مراكز ليجلسه مطرح شد كه حاصل دسترنج كشاورزان آذر ماه پارسال تحو        

  .كاران پرداخت شده است  از پول زعفرانيميحدود ن
 هزار خـانوار بـه   ١٢٠ كشت زعفران دارد كه حدود   ري ز ي هزار هكتار اراض   ٨٢ از   شي ب ي حال حاضر استان خراسان رضو     در

 . كار اشتغال دارنـد    ني به ا  هيدريح   تربت  هزار خانوار در منطقه    ٥٠ تا   ٤٠ زاني م ني محصول مشغول هستند و از ا      نيكشت ا 
 ٣.٨ اسـتان در هـر هكتـار         نيـ  سرخ از مزارع زعفران در ا      ي برداشت طال  زاني م ي اساس رصد كارشناسان بخش كشاورز     بر
  . استدهي رسلوگرمي ك٤.٢ به هيدريح   رقم در تربتني است كه الوگرميك
  و ي منف راتي اعتراض به تاث   يستان دلفان دراستان لرستان برا     برخوردار بخش خاوه از توابع شهر      ي روستا ي از اهال  يجمع*

 بـه  . برخوردار دست به تجمع زدنـد      ي روستا يلومتريك ٢ واقع در    ني گر هي معدن شن و ماسه در كوهپا      كي تيفعال پرخطر
 يانفجارهـا  انجـام    لي معدن شن و ماسه به دل      ني ساله ا  ١١ تي برخوردار فعال  ي روستا ي از اهال  يكيگزارش فارس، به گفته     

  . منطقه به وجود آورده استني اي اهالي را براي آن در جاده روستا، مشكالتيونهاي از حد كامشي و تردد ببيمه
 ي اصـل  ري شـب  مـس     ياني معدن شدند و در ساعات پا      يهاونيشان مانع از تردد كام     ادامه تجمع  در   روستا اين   معترضمردم  

  . را مسدود كردنددارد برخوردار قرار ي روستاهيجاده نورآباد به نهاوند كه در حاش
  . روستا را بازداشت كردندي اين از اهاليردند وتعدادب ورشي به تجمع كنندگان يانتظامسركوبگر  يروهاين

فاضالب   شركت آب و   مقابل گريمطالبات د   و انهي خانه آب جاسك در اعتراض به عدم پرداخت حقوق ماه          هيكارگران تصف *
:  خانه آب جاسـك گفتنـد      هي كارگران تصف  سنا،ي گزارش ا  به.  كردند استان هرمزگان تجمع   در اسكاداره كار شهرستان ج    و

درشت شهرسـتان    وزي و تلفن به مسئوالن ري حضور، ي كتب، ي حقوق چند ماهه خود شفاه    افتي در ي بار برا  ني چندم يبرا
  . مشكل برطرف نشده استني كرده اما همچنان ايريگي پيو استان

  
  رداد خ١٨ كشنبهي

 از كرونا در مقابـل  ي ناشيكاري بمهي شهرستان سنندج در اعتراض به عدم پرداخت بي و صنعت يدي تول يكارگران واحدها *
 شتريـ دولت پ «:  خصوص گفتند  ني گزارش هرانا، كارگران معترض در ا      به . شهرستان دست به تجمع زدند     نياداره كل كار ا   

 و پانـصد هـزار تومـان اسـت را بـه حـساب       ونيـ لي مكي كرونا كه يمارياز ب  ي سه ماه ناش   يكاري ب مهياعالم كرده بود كه ب    
 تومان بـه حـساب      هزار فقط مبلغ پانصد     يكاري ب مهي نشد و بابت سه ماه ب      ي وعده دولت عمل   نياما ا . كند ي م زيكارگران وار 

  ».كند ي متي پرداخت قبوض آب و برق كفاي مبلغ تنها برانيا.  كرده استزي كارگران واريبرخ
 تجمـع   يمقابل شـهردار  براي سومين روز متوالي     اعتراض به پلمب كشتارگاه دام        دراستان خوزستان در   ذهيقصابان شهرا *

 پلمـب شـده و مـا        ذهي روز است كه كشتارگاه ا     ١٠حدود   : تجمع گفت  ني از قصابان حاضر در ا     يكي رنا،ي گزارش ا  به .كردند
  .شود ي  گوشت را موجب ممتي قشي و افزازند ي قصابان ضربه مشتي به معتي وضعني ادامه ا وميا   نداشتهي درآمدچيه
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   خرداد١٩ دوشنبه
 بـه  يدگي آرمان وحدت و افضل توس در اعتراض به عدم رسـ ن،ي و موسسات كاسپ  ي شاد ي طال سپرده گذاران  از   يشمار*

زارش هرانـا، اعتـراض سـپرده     گـ به . زدندييماي دست به تجمع و راهپي و بانكي پول مي جرا يدادسرابيمقابل   شان مطالبات
 پرداخـت مطالبـات سـپرده    ي آغاز شد و دولت و بانـك مركـز  شي از حدود سه سال پ ي و اعتبار  ي مال يها   گذاران موسسه 

 ارديـ لي هـزار م ٤ حدود ي بدهلي به دلني مؤسسه كاسپتيفعال . را متعهد شدندي و خصوصي دولتي بانكهاقيگذاران از طر  
 مؤسسه نياز ا را   خود   يها   سپرده يگذاران نتوانستند حت      از سپرده  ياريمشكل مواجه شد و بس     با   ان فرشتگ ي تعاون يتومان

  .رنديپس گ
 و مقابـل    اعتـصاب كـرده    ،شان ي  عدم پرداخت مطالبات مزد    براي اعتراض به      آبادان شگاهي پاال ي صنعت يكارگران شهردار *

 لي و سنوات سال قبل و تعد  يديمتاسفانه ع «: معترض گفتند كارگران   گزارش هرانا،    به . تجمع كردند  شگاهي پاال ني ا يورود
 كرده كه در يدي قرار داد جد مي كارفرما اقدام به تنظ    ،ي قرارداد قبل  اني با پا  ني عالوه بر ا   م،يا   نكرده افتيحقوق امسال را در   

  ». نشده استتي رعازي وزارت كار ني شده از سونيي تعيها ل حداقنآ
  

   خرداد٢٠ شنبه سه
 تجمع مقابل ييآباد با برپا   و نجفشهر ي ني فالورجان، لنجان، خميكشاورزان غرب اصفهان ازجمله شهرستانها  ازتعدادي*

. اعتـراض كردنـد  ، ي آب كـاف صي و كاهش حجم آب رودخانه و عدم تخص     رود  ندهي سد زا  ي به بسته شدن خروج    ياستاندار
 ادامـه كـشت بهـاره اسـت و از     ي بـرا رود  ندهيدن مجدد آب زا شيخواسته ما جار:  گفتند رنايتجمع كنندگان به خبرنگار ا    

 يي بهـا  خي كشاورزان غرب كه بر اساس طومار شـ        ي حقابه قانون  ي كه نسبت به رهاساز    ميخواه  يوالن استان اصفهان م   ئمس
  .است، اقدام كنند

 ي از كوهها راني ا يمنطقه مركز  رودخانه   نيعنوان بزرگتر    به لومتري ك ٤٠٠ از   شي به طول ب   رود  ندهيزايادآوري مي شود كه     
ـ ا .زديـ ر ي در شرق اصفهان مـ ي گاوخونيالملل ني به تاالب بتي و در نها  رديگ  ي سرچشمه م  يزاگرس مركز   رودخانـه در  ني

 ي را براياري موضوع مشكالت بسني كه اشود ي  مواجه ميبا خشكسياستهاي ضدمردمي حاكميت    ليدله   ب ري اخ يها  دهه
  .وجود آورده استه  بستي زطي و محي گردشگر،يت، كشاورز صنع،يدني آشاميبخشها

  
   خرداد٢١ چهارشنبه

مقابـل  بـراي دومـين روز متـوالي     خـود  ي شغلطي در اعتراض به شراي شرقجاني مخابرات آذربا ياز كاركنان شركت  برخي  *
حـدود  «: كننـدگان گفتنـد   تجمع لنا،ي گزارش ابه . كردندتجمع زي مخابرات استان در كالنشهر تبر   يمقابل ساختمان مركز  

اند و ما خواستار بازگشت    شدهكاري مشاغل، از كار بيبند   طرح طبقهي بابت اجرايريگيده نفر از همكاران ما بعد از پ چهار
  ». شوددهي مخابرات برچي و رسمي كاركنان شركتاني مضي تبعمي حال درخواست دارنيدر ع. ميبه كار آنها هست

  
  خرداد٢١چهارشنبه 

 هفت تپه شكري مجتمع كشت وصنعت ني نگهدارو ريتعم  بخش صنعت وي كارگران اخراج،ي در ماه جارسومين بار يبرا*
 بـه گـزارش     .شـدند  كاره  خواهان بازگشت ب    شركت زدند و   تيري دست به تجمع مقابل ساختمان مد      يكاري اعتراض به ب   در

 سـال  ٣  تـا ٢ بـا سـوابق   رسـد،  ي نفـر مـ  ٧٠ادشان به حدود كه تعداين كارگران    ي، قرارداد شغل  ٩٩از اول خرداد ماه     ،  لنايا
 جوشكار و ،ي كارگر ماهر فن كي از ما به عنوان      كيكار هر   :  معترضان گفتند  . فسخ شده است   ،يهمزمان با فصل بهره بردار    

 ي براين هفت تپه به كار و تخصص ما كارگران فشكري كارخانه نراتي است كه  واحد تعمتي از آن جهت حائز اهمركاريتعم
  . استازمندي كارخانه نزاتي و تجهآالت  ني ماشريانجام تعم

 احمد كمي اباني در خي دستفروشتيدنبال ممنوعه  بيشتي معيفي اعتراض به بالتكلياز دست فروشان آبادان برا  تعدادي  *
 تجمـع   ما،يصـدا و سـ     گـزارش    بـه  . شهر آبادان زدنـد    اباني خ نيا  در ييمايراهپ  دست به تجمع و    ك،ي ني معروف به ل   ،آباد
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/ » شغل ماسـت ستي جرم ني فروشدست« : كه بر روي آنها نوشته شده بود كردندي را حمل مييكنندگان دست نوشته ها   
  » كرد نه حذفتي ازما دست فروشان حماديبا«/ »ديري كار مارا نگدي دهي نمكار«/ »ست؟ي چكاري ما جوانان بگناه«
 خـود     سـخت  طيشان و شـرا      فروش محصول  نيي پا متي بازار و ق   تي به وضع  اعتراض در   گوجه كاران شهرستان گچساران   *

ي  پشت سر ما ريكاران روزگار سخت  گوجهاين  اسوج،ي از ميبه گزارش تسن.  كردندتجمع يروز   ماه زحمت شبانه٤پس از 
 بـه  يليكـاران، تمـا     گوجه در بازار، باعـث شـده كـه گوجـه         نيي پا متيق . هستند ماني كه از كرده خود پش     يي تا جا  گذارند 

 تـا مـورد اسـتفاده       از محصول خود را در مزرعه به حال خود رها كرده           ياديشان نداشته باشند و بخش ز        برداشت محصول 
  . مانده، غصه بخورندي روز برداشت برجادي خود كه به اميهاي و بر بدهرديدامها قرار گ

 محـل كارشـان مقابـل       يلـ يدنبال تعط ه   ب يشتي مع يفيتكل بندرعباس نسبت به بال    توني ز ي از كسبه مجتمع تجار    يجمع*
 ي بهداشـت  ي نكـردن الزامهـا    تيـ رعا«علـت      بندرعباس بـه   توني ز يمجتمع تجار  رنا،ي گزارش ا  به . اجتماع كردند  يفرماندار

 با مركـز بهداشـت،      ي مجتمع بدون اطالع و هماهنگ     ني ا تيريمد . مركز بهداشت پلمب شد    ي نظارت يمهاي ت ياز سو » كرونا
  . مجتمع كرده استني اييدام به فك پلمب و بازگشااق
  

   خرداد٢٢ پنجشنبه
در اعتراض به تحميل قـرارداد جديـد، يـك     زهي شهرستان هوي نفتداني در مماني انانيكارگران شركت نظم آفر   اعتصاب  *

ايـن مجموعـه،    يك كـارگر     خرداد   ٢١ روز چهارشنبه    يدنبال خودكش ه  ب،  ني گزارش نفت آنال    به .هفته را پشت سرگذاشت   
: يكـي از كـارگران معـرض گفـت        . ابعاد جديدي پيدا كـرد    شان    حقوق يمالي نسبت به پا   ي نفت داني م نيكارگران ا  اعتراض

 ديـ  جدي بـا ارائـه قـرارداد    ي زدند كه سال جـار     ي حقوق، دست به اعتراض م     شي سال نسبت به افزا    ليهرساله كارگران اوا  
 شهرسـتان ارائـه     ني و اداره كار ا    زهي هو ي را به فرماندار   ييهاتيشكا: ضافه كرد ا وي   . قرارداد منحرف شد   نيذهنها به سمت ا   

  .ميدي نرسي كه به جوابميكرد
 گـزارش مهـر،     بـه  . استان فارس تجمع كردنـد     ي ادار ي شورا ي در محل برگزار   رازيش كارگران بازنشسته مخابرات راه دور    *

 مخـابرات   ي كنون يي اجرا أتي ه ي سال و عزل اعضا    ١٤پس از   بازنشستگان مخابرات راه دور خواهان پرداخت مطالبات خود         
  . شدندزيراه دور ن

   خرداد٢٤ شنبه
 در پرداخت حقوق    ضيتبع  مشاغل، ي طرح طبقه بند   ي اعتراض به عدم اجرا    ي مخابرات استان فارس برا    يكارگران شركت *
، معترضـان   لنـا ي ا  بـه گـزارش    .نـد دتجمـع كر   رازيشـ   مخـابرات اسـتان در     يمقابل ساختمان مركـز   خود  اخراج همكاران    و

 از يبند  طرح طبقهي اجراي برايريگيشان كه پس از پ بازگشت به كار همكاران  مشاغل ويبند   طرح طبقهيخواستاراجرا
  .ند شدكار اخراج شده اند،

 ليـ ناف بـه دل  اصـ نيـ  ادامه دار ايلي كرمان در اعتراض به تعطي بازيها   و خانهيا  انهي رايهاي از كسبه صنف باز  يگروه*
 كـسبه  نـده ينما  گزارش راه آرمان، به. كرمان تجمع كردند   يمقابل ساختمان استاندار  براي دومين بار     كرونا،   روسي و وعيش

 شدند و متاسـفانه  لي تعطشهي همي برا التي ادامه دار شدن تعط    لي ما به دل   ي صنف ي از واحدها  ياديتعداد ز : معترض گفت 
  . كنندلي تعطزي واحدها را نيابق مسئوالن در تالش هستند تا ميبرخ

  
   خرداد٢٥ كشنبهي

 .دنـد اين شهرستان تجمع كر  ي مقابل شهردار  گري اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق بارد       ر د اسوجي يكارگران شهردار *
ان  شي خاليبهاي شان، جي شغلطي كرونا با توجه به شراروسي كارگران عالوه بر استرس مبتال شدن به وم،ي گزارش تسنبه

 نـه ي پ ي كه با دسـتها    يشان گشته، كارگران    همواره همراه  ي مضاف بر دردها   ي درد زي ن شاني  ها   و چشمان منتظر خانواده   
  .شان است   و تالشي صبورونيشهر مدنظامت  ، چروك نشستهيهايشانيبسته و پ
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   خرداد٢٦دوشنبه 
 در اعتراض به خصوصي سازي ايـن شـركت و   و تهران شدند   يراه  فارس از اسالمشهر   جينقل خل  كارگران شركت حمل و   *

 كه  ني ايادآوري تجمع كننده با كارگران لنا،ي گزارش ابه. تجمع كردند ي سازيمقابل سازمان خصوصنداشتن امنيت شغلي 
 وابسته به وزارت صنعت، معدن يها   مجموعهتيري فارس تحت مدلجي شركت حمل و نقل خ،ي از ورود بخش خصوصشيپ

 با افول تيري واگذار كرد، مدي سابق سهام خود را به بخش خصوصي كه وزارت بازرگانياز زمان: ندگفتشت، و تجارت قرار دا
  . مشكل كاركنان شروع شدجهي و در نتواجهثبت سفارش م

 سراسر كشور مشغول    يندگي شعبه و نما   ٤٣ كار دارد كه در      يروي نفر ن  ١٢٨٦ ، فارس جي خل يالملل   ني حمل و نقل ب    شركت
  . در منطقه اسالمشهر تهران فعال هستندي نفر در دفتر مركز٤٠٠ تعداد حدود نياز ا. ستندبه كار ه

 از كـار     اعتـراض بـه اخـراج       بـراي  ) انبار سحر خوزستان   يمانكاريشركت پ (  اهواز ٢ منطقه   ي سبز شهردار  يكارگران فضا *
 از يلـ ي دلچي سال بدون ه٩ تا ٢ يبا سابقه كار اين كارگران ،لناي گزارش ا به. تجمع كردند  اهواز   يمقابل ساختمان شهردار  

  .كار اخراج شدند
 توسـعه نفـت   ي شركت مهندسـ رمجموعهيز،  اهوازيواقع در جنوب غرب ) شركت رامپكو ( كارگران تلمبه خانه غرب كارون    *
 از يكـ گـزارش ايلنـا، ي   بـه  .دنـد تجمـع كر  خوزسـتان  ي ماه حقوق مقابل اسـتاندار ٧ اعتراض به عدم پرداخت      يبرا )متن(

 نفر هستند ٨٠ به كي به كارگران كه نزدي حقوقچي و سه ماه ه    ميحدود هفت ماه حقوق معوقه دار     : كارگران معترض گفت  
  .پرداخت نشده است

 مـاه   ٦عـدم پرداخـت       اعتراض بـه اخـراج از كـار و         براي استان خوزستان    يكاركنان مراكز جامع خدمات سالمت شهرها     *
معتـرض   از كاركنان    يكي لنا،ي گزارش ا  به .شدند كاره  خواستار بازگشت ب  خوزستان تجمع كرده و      ياندارحقوق، مقابل است  

 درآمـده و در     ي پزشـك    آزمون طرح تحول نظام سالمت به استخدام علـوم         قي نفر از طر   ٦٠ حدود   ٩٤سال  : مراكز گفت اين  
 نفـر بـه     ٦٠ در آغـاز     نكـه ي ا انيـ  بـا ب   يو .ار شـدند   مشغول به ك   يي اجرا ريعنوان مد    مراكز جامع خدمات سالمت استان به     

 كردند كه روهاي ني مابقلي اقدام به تعدزي ن٩٧در سال : اضافه كرد  شدند،لي نفر از ما تعد٢٥ جيتدر  استخدام درآمدند و به
  .مي به كار گرفته شدگري دسال كي استان مجدداً ني تأمي شورايريگيبا پ
 نيـ  مقابـل سـاختمان ا     ي شـغل  يفـ ي اعتراض بـه بالتكل    ي خوزستان برا  ييالب روستا  شركت آب و فاض    يكارگران قرارداد *

 يپـس از ادغـام آبفـار و آبفـا        : تجمـع گفـت    نيـ  از كارگران حاضر در ا     يكي لنا،ي گزارش ا  به .دندتجمع كر شركت در اهواز    
اهد شد و ما خواستار     چه خو  نفر است    ٦٣٢كه تعداد آنها     شركت آبفار    ي قرارداد يروهاي ن في تكل ستيخوزستان مشخص ن  

  .مي خود هستي كارتي وضعفي تكلنييتع
آبـاد      خـرم  ي ماهه خود مقابـل فرمانـدار      ١١آباد در اعتراض به عدم  پرداخت حقوق             خرم ي سبز شهردار  يكارگران فضا *

 را جلـو   دستمانميا   ماه است كه حقوق نگرفته١١: تجمع گفت  از كارگران حاضر دريكبه گزارش تسنيم، ي . تجمع كردند 
 ديـ  قدرت خري كه حتي با دست خالي وقت،ميا   شده مانكاراني و پ  ي شهردار يها    وعده ي ما قربان  م؟ي دراز كن  دي با يچه كس 

 من ي هم ندارند خواب باشند و دست خاليو پسرم كه سن  دختركنم ي فقط دعا مم به خانه بر   شوم ي  نان را ندارم مجبور م    
  .ننديرا نب

   خرداد٢٧شنبه  سه
 ٩٥ از سال انهي دستمزد پنج ماه گذشته و سنوات سالافتي خوزستان در اعتراض به عدم در  يي آبفا روستا  ي طرح يروهاين*

 گزارش فارس، قائم مقام شركت آبفا به . جاده مقابل شركت آبفا را بستنده وتجمع كرددر اهواز  ييمقابل شركت آبفا روستا
 اگـر   شـود،   ي انجـام مـ    ي از محل اعتبارات عمران    يخت حقوق كاركنان طرح    كه پردا  يياز آنجا :  گفت باره نيخوزستان در ا  

 ي از لحاظ قطعي پرداخت حقوق ندهد احتمال رخ دادن هر بحران       ي برا يصيسازمان برنامه بودجه در اسرع وقت به ما تخص        
  . وجود دارد… وي اجتماعياآب، چالشه

 شهرسـتان دراسـتان خراسـان       نيـ  ا يشهر و فرماندار  قالبي   ي و مقابل شورا   اعتصاب كرده داران سبزوار   ي از تاكس  تعدادي*
 ناوگان بار و مـسافر    هي كرا شيبا وجود مصوبه افزا   : داران معترض گفت  ي از تاكس  يك به گزارش فارس، ي    . تجمع كردند  يرضو
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ـ      ي فرماندار قي تطب اتي به ه  يي نها يري گ مي تصم ي مصوبه برا  ني شهر سبزوار، تاكنون ا    يدر شورا  شده  شهرسـتان ارسـال ن
  .است

   خرداد٢٨چهارشنبه 
، بـراي    قراردادهـا  عيـ  نـشدن تجم   يياجرا و مهيحق ب  اعتراض به عدم پرداخت حقوق،      زاگرس در  هيكارگران راه آهن ناح   *

ـ  . تجمع كردنـد   مشكي دراند هي ناح نيمقابل ساختمان اداره راه آهن ا       و دندي دست از كاركش   دومين روز متوالي     گـزارش  هب
 حـذف   يآهن در قبال درخواست كارگران برا         كارفرما و مسئوالن راه    يتفاوت  ي اعتراض چند ساعته ب    ني ا يي برپا لي، دل ايلنا

  . كارگران استي و پرداخت مطالبات مزديبخش خصوص
  

  خرداد٣١شنبه 
  واقعيدي واحد تولني اي اعتراض به ماهها مطالبات پرداخت نشده مقابل درب ورود         ي اصفهان برا  يكارگران كارخانه كاش  *

 از كارگران يك به گزارش فارس، ي.آمد را مسدود كردند راه رفت وتجمع كردند و  نجف آباد - جاده اصفهان ١٨ لومتريدر ك
 تهايري سال است كه فقـط مـد       نيچند .شد  آغاز زي شركت مشكالت ما ن    ني ا يساز ي  از زمان خصوص  : تجمع گفت  حاضر در 
  .شود ير نم در احقاق حق كارگي اما تفاوت چندانشود ي عوض م

آبفـار   مقابـل شـركت     ي شـغل  يفـ يبه بالتكل اعتراض  در   بارديگر   )آبفار(  خوزستان ييكارگران شركت آب و فاضالب روستا     *
كنندگان كه مدرك دكتـرا دارد         از تجمع  يكبه گزارش ايلنا، ي   .  را بستند  خروج به ساختمان   دو درب ورود و    وتجمع كرده   

  . انجام نشده استي طرحيروهاي به ني پرداختچي هماه سال گذشته تاكنون  از بهمن: گفت
 بـه   . همـدان تجمـع كردنـد      ي آب مقابـل اسـتاندار     ي اعتراض به قطع   يشهرستان نهاوند برا  در   عباس آباد    ي روستا ياهال*

 يب مناس ي مال طي كه  از شرا    ميآباد و كارگر و دامدار هست         عباس يما اهل روستا    :كنندگان گفت    از تجمع  يكگزارش ايلنا، ي  
  . استدهي عباس آباد به ثبت رسي سندشان به نام روستا٧٥ كه از سال مي داري روستا مراتعنيدر ا .ميستيبرخوردار ن

 ە شـد ديـ خر  شي هزار خودرو پـ  ٦ افتي عدم در  ە در اعتراض ب   ) خودرو جانيآذربا (كويداران شركت آذو      از حواله  يجمع*
 گزارش گادتـب،  به . زدندي شرقجاني آذربايبه تجمع مقابل استاندار دست   ، براي سومين بار طي ماه خرداد       سال ٢پس از   
 و عدم بازگردادن آن به حساب خزانه دولـت و           ي دالر ارز دولت   ونيلي م ٢٠٠ از   شي ب افتي به در  شي پ ي چند كوي آذو شركت
  . متهم شده بودMG ٣٦٠ خودرو ي فروش صورشي با پي هزار مشتر٥ از ي كالهبردارنيهمچن

 خودرو ثبت نام كرده و وجه آن را بـه  افتي دري كه براي هزار مشتر٥ از شيون به تعهدات خود در قبال ب     شركت تاكن  نيا
  .اند، عمل نكرده است  طور كامل پرداخت كرده

 از يكـ  بـه گـزارش فـارس، ي   .دنـد تجمـع كر  راحمـد ي و بوهيلوي كهگي مقابل استانداراسوجي يهاييصاحبان نانوا  از يجمع*
 كـه آرد را از  ي در حـال مي نـان هـست  متي قشي است كه خواستار افزاي است و مدت نيي نان پا  متيق: ت گف معترض انينانوا

 نيي پـا تيـ فيك:  دارند، افزودهي نان به شدت گالنيي پا تيفي سوال كه مردم از ك     ني در پاسخ به ا    يو .ميكن ي م ني تام رازيش
  . نان مورد انتقاد مردم استتيفي كلي دلنيهم است به تيفيك  ي باسوجيآرد كارخانه .  آرد آن استلينان به دل

 منـا، يبه گـزارش ا   .  حقآبه خود، دست به تجمع زدند      افتي از كشاورزان بخش جلگه اصفهان در اعتراض به عدم در          جمعي*
 حقابـه خـود     افـت ي را بـستند و كـشاورزان تـاكنون از در          نيشت  سد رود  ي تجمع كشاورزان خروج   يمسئوالن مربوطه در پ   

  .محروم هستند
 مقابل  ي، براي هفتمين روز متوالي     شغل تي به نداشتن امن   براي اعتراض  هفت تپه    شكريصنعت ن  كارگران مجتمع كشت و   *

 شهرستان شوش يراهپس از تجمع،  مجتمع نيا به گزارش ايلنا، كارگران معترض . شركت تجمع كردندتيريساختمان مد
 كشنبهاز روز ي هفت تپه    شكريصنعت ن  مجتمع كشت و   كارگران    دور جديد اعتراض   .كردندتجمع   يمقابل فرماندار  شدند و 

  .شروع شد خرداد ٢٥
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 داده يها    شدن وعدهي و منتظر عمل  گذشته در محوطه مجتمع جمع شدهيمعترضان همانند روزها:  از كارگران گفتيكي
شـان   شده در خـصوص مطالبـات     

كارگران خواهان مشخص   . هستند
 پرداخـت مطالبـات     تيشدن وضع 

ــ ــود ي شــغلتيــه و امنمعوق  خ
  .هستند

  
  
  
  
  
  

  هاي اجتماعي اخبار كوتاه بر اساس گزارشهاي منتشر شده در شبكه 
مقابل  )يمانكاريكارگران شركت پ  (امام    بندر ي شهردار يكارگران خدمات شهر  دومين روز تجمع    : پنج شنبه اول خرداد   

نگهداري  و تعمير، اخراجي بخش صنعتان كارگر./  ماه حقوق٥داخت اعتراض به عدم پردر  ماهشهر ي و فرمانداريشهردار
خواهـان   مجتمع كشت وصنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به بيكاري مقابل ساختمان مديريت شركت تجمع كردنـد و                 

ابـل   مقسـاله  كيـ  ي اعتـراض بـه قراردادهـا   ي بجنورد برايكارگران سازمان پسماند شهردارتجمع / .كار شدند ه   ب تبازگش
  .شهرفرمايشي  ي و شورايساختمان شهردار

 شهرستان شادگان در خوزستان، در اعتـراض    ي، از توابع بخش مركز    » علوان ديچومه س «مردم منطقه   : خرداد ٤ كشنبهي
  . منطقه در مقابل اداره برق چومه تجمع كردندني برق ايبه قطع

در . تجمـع كردنـد   فشار آب تي تقوستگاهيآب شرب مقابل ا ادامه اعتراض به نداشتن       در هيزاني غ ياهال:  خرداد ٥دوشنبه  
 نيـ  بـه ا ي آبرسـان ي تانكر بـرا ١٢شركت آب و فاضالب خوزستان وعده داد كه   خرداد،٣روز شنبه حالي كه پس از تجمع    
  . نشده استي آبها  از تانكريخبر، در عمل بخش اضافه خواهد كرد

 تيري هفت تپـه مقابـل سـاختمان مـد         شكريصنعت ن  تمع كشت و   مج ي اخراج يكارگران فصل تجمع  :  خرداد ٦ شنبه   سه
  .كار شدنده بازگشت ب  وي شغليفي دادن به بالتكلاني خواهان پاكارگران معترض. شركت

   معترض  كارگران.  شركت نياهواز در محوطه ا   در   ري روش جف  اي از كاركنان شركت آر    يجمعتجمع  :  خرداد ٧ چهارشنبه
 بـا تجمـع مقابـل سـاختمان         زديـ  از دامـداران     يشـمار / .ن مطالبات شان عنـوان كردنـد       تجمع خود را پرداخت نشد     ليدل

 از كارگران يگروهتجمع / . خود شدنديدي تولري گوشت و شمتيها، ق   نهادهعي توزتي در وضعي خواستار بازنگرياستاندار
 مطالبـات   افتي تجمع، عدم در   نيعلت ا ./  شهر ني ا ي مقابل ساختمان شهردار   ي شرق جاني باسمنج در استان آذربا    يشهردار

  معوقه خـود بـه   ي اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها       »يت ي  ا   دم« و   لياكر يكارگران پل / . كارگران است  يمزد
در خـصوص تجمـع خـود    ايـن دو شـركت   كارگران شـاغل     . تجمع كردند  يطور جداگانه در محل كار خود اقدام به برگزار          
  . اند  كامل نگرفتههم  را ٩٨ سال يدي حال، عنيدر ع.   آنها پرداخت نشده استيمعوقات مزد ٩٦ و ٩٥از سال : ندفتگ 

 نيـ صـاحبان ا . هيـ  شهرستان ارومي واقع در پشت پارك جنگل»پرواز« يهاني از صاحبان زميجمعتجمع  :  خرداد ١٠ شنبه
سـاكنان  / . هستندياخت و ساز شهر خود به محدوده س يهاني سال همچنان منتظر وارد شدن زم      ٢٠ها بعد از گذشت     نيزم

 . زدنـد  ي واقع در شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان دست به تجمع اعتراضـ             زهي از توابع بخش حو    ري جف يروستا
 افـت ي تهران در اعتراض به عدم در      ي از رانندگان ناوگان اتوبوسران    يگروه/ .است مناطق   ني آب در ا   ي قطع ،تجمعاين   ليدل

 يهـا   نـه ي هزني تـام يي توانـا و آنان رانندگان دستكم پنج ماه پرداخت نشده       نيحقوق ا  . تجمع كردند   خود يمطالبات مزد 
  . خود را ندارنديزندگ
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 تي كارت بلانيمتصد(  تهران وحومهي شركت واحد اتوبوسران»ي آر تيب« يهاستگاهيكارگران اتجمع  :  خرداد ١١ كشنبهي
  خوزستان واقع درمانيكارگران بازنشسته كارخانه س./  بدون حقوقيز مرخص اي اعتراض به استفاده اجباري برا)ستگاههايا

 مقابـل اداره كـل   ،سـاله ٦ يور  اعتراض به عدم پرداخت حـق بهـره     ي برا ،به هفتگل   جاده رامهرمز  يلومتري ك ٢٢ ،دشت دنا 
  .تجمع كردند پارس كالنشهر اهواز اني استان خوزستان واقع در منطقه كيبازرس

 و عـدم اقـدام بـه        قي حر ينبود امكانات اطفا     گچساران در اعتراض به      ستي ز طي از فعاالن مح   يگروه: د خردا ١٢دوشنبه  
  . شهر تجمع كردندني اي زاگرس مقابل فرمانداري گسترده در جنگلهايهاي سوز  خاموش كردن آتشيموقع مسئوالن برا

اين  ي كارگران شهردار. خوزستاني استاندار كوت عبداهللا مقابل ساختمان    ي كارگران شهردار  تجمع:  خرداد ١٣ شنبه   سه
شـركت  «داران مترو تهران در مقابـل    از غرفهيتعداد./ اعتراض كردند به مدت سه ماه ي مطالبات مزد افتيبه عدم در  شهر  
 تـردد   ري شهروندان كـه بـا توجـه بـه كـاهش چـشمگ             نيا . تهران و حومه دست به تجمع زدند       ي راه آهن شهر   يبردار  بهره

 تي و توجـه مـسئوالن بـه وضـع    تيـ  خواسـتار حما ستند،يـ  خود نيها   كرونا، قادر به پرداخت اجاره   وعيس از ش  مسافران پ 
  . خود شدنديشتيمع

 ني اي در ارتفاعات جنوبي مشهد در اعتراض به ادامه پروژه كمربند جنوبيستي زطي از فعاالن محيگروه:  خرداد١٧ شنبه
 شـهر  ي اعتراض به ادامـه پـروژه كمربنـد جنـوب    ست،ي ز طي فعاالن مح  ني ا  تجمع ليدل . زدند يشهر دست به تجمع اعتراض    

 كوهها و ساخت و ساز در منطقـه  بي در اعتراض به تخرني رزجرد واقع در استان قزوي روستاي از اهاليجمع/ .مشهد است 
  . زدنديپشترزا و راهبند دست به تجمع اعتراض

مقابـل  » شـهر خـودرو   «و  »  خـودرو  گـان ير «ي از شـركتها   ينـام  ثبت   ي خودروها دارانياز خر برخي  :  خرداد ١٩ دوشنبه
 نـده،  ليـ حرف به مـا تحو « از جمله يي با سردادن شعارهامعترضان .ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع كردند     

  . خود شدندي ثبت نامي گرفتن خودروهاليخواستار تحو»  بدهلي و تحونيماش
 با تجمـع در مقابـل سـازمان منطقـه آزاد خواسـتار      شيآفتاب ك  پروژه شهررانگذا هيمالكان و سرما :  خرداد ٢٠ شنبه   سه

  . پروژه شدندني افي تكلنييتع
 در  ي مـانع از تـداوم كـار اكتـشاف و معـدنكاو            ،استان فارس   در زير ي   شهرستان ن  ي غور ي روستا ياهال:  خرداد ٢٣ آدينه

 از كـشاورزان  يجمعـ / . همـراه شـد  ي انتظـام يوهـا ريدخالـت ن   بـا تجمع معترضـان . شدند منطقه حفاظت شده بهرام گور    
  استان خوزستان  درسازمان  اين  مقابل ساختمان   جهاد كشاورزي    سازمان   ني سابق ا  سياعتراض به عملكرد رئ   در  خوزستان  

 در اعتراض ي غربجاني در استان آذربااندوآبي شهرستان ميتوابع بخش مركزاز  ي منطقه ارمناك سفلياهال./ تجمع كردند
  . نامناسب آن، مقابل كشتارگاه تجمع كردندتي و وضعبال  نيمي نامطبوع از كشتارگاه سينتشار بوبه ا

 نيـ  و خروج شـناورها از بنـدر ا      هي از تخل  يرياعتراض به جلوگ   در   ري از لنجداران شهرستان د    يتعداد:  خرداد ٢٥ كشنبهي
تجمـع  / . فـارس قـرار دارد     جيست كه در سـاحل خلـ       استان بوشهر ا   ي از شهرستانها  يكي ري د شهرستان.  تجمع كردند  شهر

مقابـل  در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت ماههـا دستمزدشـان               كارون واقع در استان خوزستان،       يكارگران شاغل در شهردار   
  .  شهر تجمع كردندني ايساختمان شهردار

واحـدهاي مـسكوني   از  اعتراض به تخلف در ساخت و سـ     ي برا ي مجتمع مسكون  كي از مالكان    يجمع:  خرداد ٢٦دوشنبه  
  . كردندتجمع تهران يمقابل شهردار

يكي از كارگران اخـراج شـده ايـن واحـد          با   ي همبستگ ي برا راني فوالد ا  ي صنعت يكارگران گروه مل  :  خرداد ٢٩ پنجشنبه
  .تجمع كردند تيريمقابل ساختمان مداعتصاب كرده و  توليدي

  

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



 ٦٠

 
   چريك فدايي خلق ديگر٩ تير سالگرد شهادت رفيق حميد اشرف و ٨

  
  

  تقديم به جاْن فدا رفيق حميد اشرف

  به ناِم صلح
  )اوژِن اميل پل گريندل(پل الوار 

  اميد آدينه: برگردان
  

  هاها و آيينِ جوانهبه نامِ حديث غم بر الياف شاخه
  به نامِ آزادي 

  به نامِ زاللِ انديشه در رنگينْ كمانِ بشر
  :به نامِ آناني كه

كندشان مينمك فرسوده  
  و نمك،

هاشان استهمان اشك  
  به نامِ رفيق

  نشانِ تبعيدوطن بر فالت بيبه نامِ زنانِ بي
  به نامِ مردانِ آونگ شده بر خاطرات گنگ زندان

گون در انعكاسِ رعشه وبه نامِ يارانِ الله   
  بر احكامِ شومِ وحشت

  :به نامِ واژه
  واژگاني



 ٦١

  كه چونان اشكال و اعماق
  بكر و پهناوراَند

  واژگاني كه 
  در هيأت ستارگان

  كنندقيام مي... خيزند بر مي
  و در امتداد متروك،

  و بيات شب
  هايِ خصماز خونينْ وسعت جاده

  گذرند و مي
   نهال و نيازيِهنگامه: وقت سحر

  ك سرزمين را الفبايِ ي
  بر فرازِ هر بام و كوچه و خيابان
 سرايندمي

  به نامِ اعتراض و اعتراف از جنسِ سكوت
برگي ناآشنا در حجمِ خشك سرشت رودخانهبه نامِ خاموش َاندود  

  به نامِ قامت رقصانِ قاصدك در خلوت آسمان
  به نامِ فصول

  و سراسرْ حيوانات
  : تُرد يقيناي مانا در خُروشِبه نامِ لحظه

  آن پاكيِ محض و پژواك مقدس... آن انتظار و انزوا 
  كه تعبيراَش

  ذات بوسه و 
  ستحضورِ برهنگي

  !و گويي
  و روستا را ... ايوان ... ترجمانِ دريچه 

  كشدبه تصوير مي
  و از اندامِ آفتاب و 

  آبيِ آرامش
  دهدخبر مي

  به نامِ عطرِ گُل در هجومِ باران
نوربه نامِ نرمك نازك   

  به نامِ خوشه چينِ راز و 
   وحدتيِشمارانْ ريشهبي

  به نامِ آشفته چراغي رو به زوال
  و پشت به كابوس و جهل و نفرت

  :وارهايي پژمرده و سوگسايه... به نامِ سايه 
  كه پيوسته پيوسته

  ها و شيارهايِ رزماز قلعه
  از ابعاد ممنوعه و 

  افكارِ مسموم
  كنندعبور مي

  تا معبرِ دژخيمان،



 ٦٢

  و مدارِ ديوها را 
  فاش كنند و 

  !عاقبت
  پچ پچِ نَحسِ ظالمان

  هايِ شَك و رسواييبر ورقْ پاره
  نقش ببند 

  و آن كبوترِ سپيده دم
  با زبانِ گندم و پوشال و كُلوخ

   پيروزي و رهايي،يِنغمه
  بخواند

  به نامِ هزارانْ هزار شورش
  و چندين و چند حماسه

  اي تاريك در آغوشِ دستانِ نيمه روشننجرهبه نامِ پ
  آذينِ طلوعهايِ اميد در كندويِ پيامبه نامِ روزنه

   احتمال و صفحات تاولْ زدهيِبه نامِ پرتوِ خيسِ غروب بر عرصه
  به نامِ تنهايي تو

  و بغض ِفانوس در لفظ ناسورِ قفس
  و تكاپويِ سرد نسيم در نهايت تماشا

  :به نامِ پرنده
  ندگاني از تبارِ برف و پر

   آتشيِنطفه
  پرندگاني، 

شانكه شرحِ نگاه  
  شرمِ كودكان را دارد

  و حواليِ كوچ و مترسك
  از حصار و مرگ
  هراسند و نمي

   غرور انگيزِ فاتحان،يِبا لهجه
  !گويندسخن مي

  به نامِ نخستينْ انسان
  به نامِ درياها و نجوايي مختصر

  ردشِ طوفانبه نامِ زائرانِ شمعِ در گ
  هايِ خاكستربه نامِ نفرينْ كنندگانِ خُفته در خيمه

  به نامِ شهري از فرزندانِ رؤيا و خويشاوندانِ اشياء
  :كه انگار

  بر لنگرِ صبح
  ماسيده و 

  ميان هيچ
  و هرگز

  زندپرسه مي
  هايِ خستگيبه نامِ گهواره

   و دوردستهايِ ديرْ سالبه نامِ درختانِ شوقْ آميز و سبزْفام در جنگل



 ٦٣

  به نامِ مادرانِ كُتك خورده به ناروا
  مرز،به نامِ پدرانِ بي

  حاصلو عاصي از جنگ و نبرد بي
  هايِ ويرانْ شدهبه نامِ ديوارها و طاق

  :كه شبيه عريانيِ اين شعرِ مطلق
  ها و آوازهايِ گم گشته راچهره

  دهند و شهادت مي
  در ثقلِ جان

 دشونبدل به بغض و بهت مي
  به نامِ ترديدي طوالني

  به نامِ كارگران و دهقانان و گياهان
  به نامِ تلخِ صدا در ازدحامِ حقيقتي فرتوت

  به نامِ كهنه قايقي چوبين بر ساحل پرهياهو
  :و من... به نامِ اساطير 

  زيرا كه من و اساطير
  بلوغِ بتان،

  ايمو تناسخِ خدايان را ديده
  و دوشادوشِ يكديگر

  ريغ و طمعتا حبابِ د
  هاتا آيات شياطين و ادراك جمجمه

  ايمسفر كرده
  : اكنون-

  باز هم 
  راه بايد اُفتاد و 
  حرفي زد

  بايد از رگانِ آشوب و اضطراب
  از دقايقِ خشم و مصيبت و فاجعه

  گذشت
  و شب كاله جادو را

  لمس كرد
  !و حتا

  هايي كنجكاو و با گوش
  گر چشماني پرسش

  گي ها و طلسم ها را آموخت  بطالت ها و بيهود
  :         آري

  اين چنين است
  توان،كه مي

  بر مزارِ اهلِ مكتب،
  مشعلي اَفروخت و 
  هايِ دانش،در فراسويِ دانه

  ايستاد
  و از جدالِ چخماق و 



 ٦٤

  پاسخِ باد
بازانِ تاريخبه شعبده  

  -پِي برد 
  به نامِ اندك آرزوهايِ فراموش شده

  و سنگ آكنده از صبربه نامِ بيابان و بوته 
  به نامِ جوهرِ وجدان

  و شيپورِ بيدار
  و موج كوبِ قلم

  هايِ زخم در رويشِ زمانبه نامِ توده
  به نامِ نطقِ بهار در كالبد ناودان و بطنِ باغچه

  هايِ رنج و استقامتهايِ خزانْ گرفته بر دامنهبه نامِ صخره
  گناهانبه نامِ بي

  :گناهاني كهبي
  امه و كفنبا طعمِ چك
   سرخِ سنگر آفريدنديِقصيده... شعارِ شرافت دادند 

  شانو رد اسارت و شكنجه و اعدامِ
  اي بر لباز ترانه

  اي مسدودتا تپشِ آستانه
  پيدا و 

  پنهان است
  پايانبه نامِ مقصد زادگانِ بي

  به نامِ مهتاب خوانِ مرثيه پوش در كانونِ افسانه
  واز در طرحِ آشيانه و به نامِ مفهومِ خوشِ پر

   صحرايِبر عظيم كرانه
  هايِ فقربه نامِ كومه

   َاندوه گسترِ فاصلهيِو نعره
  و ابيات نيك مظهرِ شعور عليه ضرباهنگ تبعيض و جنون

  هايِ مبهمِ خيالبه نامِ دروازه
  :به نامِ كاشفانِ درد و كاتبانِ حسرت

  كه مثلِ شبنم و معبد
  ارتكرا همچون عمرِ بيي

  !اَندك اتفاقِ سادهي
  اما هميشه 

  و هنوز
  كوبند و بر طبلِ حادثه مي

  هااز ضجه
  از انبوه عقده و كينه و فريب

  نويسندمي
  كاشفانِ درد:  اينان-

  به مانند شعله و صداقت
  اهلِ پيكار و 

  اَندگلوگاه قُرون
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  كاتبانِ حسرت: اينان
  با كاغذ و كلمه

  اقوامِ ماتم،
   راو نسلِ ارغوان

  پوشانندمي... كنند زمزمه مي
  !و ناگهان

  تالطمِ دروغ
  در تعفن و حقارت
  نشيند و فرو مي

  صوت ستم
  -پوسد مي

  به نامِ دشت
  هايِ شهيد و شقايق و هقْ هقدشت... هايِ اَبدي دشت

  به نامِ يگانه هجايي معصوم بر بسترِ قابي پريشانْ احوال
  خاوت و عدالتبه نامِ دخترانِ شاليكار بر بومِ س

  به نامِ آنْ همه قلب در مسيرِ نوازش
  هايِ قديميبه نامِ پل

   خمارگونِ شكوفه و يِو حلقه
  راويانِ خورشيد

  به نامِ خيزشِ مداومِ كوه
  به نامِ نان و نشاط

  هايِ سيالها در انتشارِ ذهنو خاليِ آه َاندود سفره
  به نامِ جهان

  :كه آدمي را
  !پندارد عشق مي مهر و آدابِيِكتيبه

  اَش و به گمان
  آدمي،

بيم پيلهحكايت ها و ناك  
  هاست مرموزِ پردهيِقصه

  و بايد
  با هلهله و خطابه و خنجر

  سمت اهريمن و ابليس
  بشتابد و 

               درضيافت گاه آينه ،
                       و بر اُفق ْ زارِ آب

  :تا سراَنجام.. .    غبار از تَن بروبد و بشويد
  مومِ معجزه
  اَنداز شودطنينْ 

  و آينده و انقالب
  سهمِ هر فرياد و 

  متنِ هر عطش باشد
  



 ٦٦

  یاسي سی تنگناکي نماد باف،ي قالیارتقا
   امان  منصور

   خرداد ١٠شنبه ...  خبريفراسو
 سـپرده  دي سـف يشانيـ  پياغيـ دزد و  كيـ  را به دست ي خود، سكان قانونگذار  "مبارزه با فساد  " نالي در ف  هي فق تي وال ميرژ

 بـه   بافيگُماردن پاسدار محمد باقر قال    . است
 باوجود نواخته شدن    "نظام"راس قُوه مقننه    

 بـرزن،   ي بر سـر هـر كـو       شيهاييكوس رسوا 
 از  رويـ ن اسـت كـه فـشار دو         ري نـاگُز  يانتخاب

 ي رانده و به گونه جبـر شي آن را به پ رون،يب
  .  نُقطه رسانده استنيبه ا

 روند، ضـرورت تحـول در       ني ا ي مركز يورين
 يزشـها ي كـه خ   ي است؛ امر  تي حاكم شيآرا

 نـده ي و فشار فزاكسوي از  ي توده ا  ابندهيرشد  
 آن را بـه     گـر ي د ي از سـو   كايو كمرشكن آمر  

 مانـده  جهي نتي جامعه بي انفجارگي و خاموش كردن ديرگي چي حاكمان كشور برايراه حلها .  كرده است  لي تحم "نظام"
  .   بوده استري ترامپ بدون تاثي آقايكاي با آمريري درگتيري آنها به منظور مدي ترفندهاانمزمو ه
 شود، گردانندگان   ي م ي در ابعاد كوچك تر همراه     گري د ي از بحرانها  يالي و ثابت كه با سر     ي دو بحران كانون   ني بن بست ا   در
 ري دسـت و پـاگ  فاتي و اجـرا و كنـار گذاشـتن تـشر    يري گميم تصري، كوتاه كردن مس"باال"ا راه برون رفت را تمركُز در       .ج
 و  ستيـ  ن ري رفُرم پذ  ي بحران زده كه از نظر ساختار      مي رژ كي يبرا. ندي جو ي م ي استبداد مذهب  وني از دكوراس  "يجمهور"
دل در  از چنگ زدن به زور و قهر به منظور حفظ تعـا  ي آن گره خورده، راه حل بهتر      تي به موجود  شياستهاي و س  كردهايرو

  .  وجود نداردي ضرورراتييبرابر توفان تغ
 و ظرف انگاشت يي و به دستگاه اجراابدي ي از آنچه كه داشت مي كاركرد مهم تر"نظام" يتي و امني نُقطه نهاد نظامني ادر

 پا بـه  ي رسم ي دستگاه ها و نهادها    باني ضربت و پشت   يروي به مثابه ن   ني از ا  شي نهاد كه تا پ    نيا.  شود ي م لي آن تبد  ديجد
 و  ي و امربرانـه سـازمانده     ي پادگان ،ي شود تا مضمون قهر    ي آنها نشانده م   ي جا به جي گذاشت، اكنون خود به تدر     يصحنه م 

  .  بحرانها و اداره اُمور درآوردتيري كرده و آن را به شكل غالب مدقي تزري قُدرت حقوقي را به ساختارهايري گميتصم
 ري پارلمـان و بـاور پـذ       ركي سـ  اسـت ي ر ي نامزد برا  ني خوش ظاهرتر  دي ترد ي سركوب، ب  يروي سركرده نام و نشان دار ن      كي

 ي دهد و نه ساختار آن براي را منيشي پوهي و مانور به ش  ي نه امكان ادامه باز    "نظام" ي اما تنگنا  ست،ي ن "يجمهور"كردن  
   . دارداري در اختيتي و امنيم نظايروي جز نيگري دياسي سنهي گُزل،ي ررييتغ
 ينگي كنـد، نهـاد    ي مـ  ي به راس قُوه مقننه باز     بافي در روند پرتاب پاسدار قال     تي نه چندان كم اهم    ي كه نقش  ي جانب يروين

اسـتحكام  . دهيـ  آن بـدل گرد ي و اعـضا تيـ  حاكمي عـاد يژگي از كاركرد و و    ي است كه به بخش    ي به گونه ا   يفساد حكومت 
 بهتر از ي شاهدچي و جز آن را هيري زورگ،ي رشوه، كُالهبردار،يدستج  غارت، سوواستفاده، كهيمناسبات شكل گرفته بر پا  

 بـاز و مـسكوت    ،ي رسـم ريـ  و غي كه به اندازه وزن خود پرونده رسـم ي دهد؛ تبهكاري نمي گُواهبافي قالي مقام آقا يارتقا
 بـه منـابع     ي و دسترسـ   يريـ  گ مي از تصم  ي حال با دف و سنح و هلهله به رده باالتر          ني انباشت كرده است و با ا      يفساد مال 

  .        شوديثروت و قُدرت اسكورت م
 كنـد؛ او نمـاد      ي نمـ  يندگي مالها نما  مي رژ ي انتخاب ي فقط روند مسلط ساختن اُرگان چكمه پوش را بر نهادها          بافي قال يآقا

 قُمـار   ،ي خـال  زيم نيگرد ا .  هم هست  گري د ي و درجه رشد فساد در آن از سو        كسوي از   "نظام" ي و ساختار  ياسي س يتنگنا
  .          استافتهي اني اش جرمي و تي خامنه ايبزُرگ آقا

  



 ٦٧

   در دادگاهی اعتماد بنفس طبرشهير
   امان  منصور

   خرداد ٢٤شنبه ...  خبريفراسو
 طي مالهـا در شـرا     هيي قُوه قضا  ي كُنون سيي و ر  ني او نيشي روزها جالد پ   نيا

 دارد در چـارچوب رقابـت   تيـ  مامور كطـرف ي از   يو.  بـرد  ي بسر م  يدشوار
 را بـه    يي در دسـتگاه قـضا     يجـان ي گُروه قُدرت الر   ت،ي حاكم ي درون يباندها

 كند ش تالدي باگر،ي كند و از طرف دي آنها پاكسازي فساد مالي افشالهيوس
  .  و سالم جلوه بدهدباي كه آشكار كرده را زيچهره زشت و كرم خورده ا

 در دسـتگاه    يم پس از هر پـرده در       راستا به گونه منظ    ني در ا  يسي رئ يآقا
 اهي سـ ايـ  را بپوشاند ي بتواند درزي شتابد، بدون آنكه به گونه واقعي مشي به پ يري لكه گ  يماله برا - با طشت و گل    ،ييقضا
 درصـد در    كيـ مـا   ":  داد رج تالش او از جنس آنچه است كه روز پنجشنبه از خود به خـ              نيبهتر.  جلوه دهد  دي را سف  يداغ

  ". استادي درصد زكي كه ميتخلُف دار ييمجموعه قضا
 ي مقامهـا  رنـده ي او دربرگ  "يهاي درصد كي" ستي شود كه ل   ي آشكار م  شتري بخت برگشته آنجا ب    وري پا ني ا ي ادار پارادوكس

 ي اُرگان نقش محـور ني ايتهاي اولونيي و تعتيري مد،ياستگذاري كه در سي و گردانندگان آن است؛ كسان هييارشد قُوه قضا  
 بـه  ژهيـ  سال بدون وقفه به انجام خدمات وستي معاون آن به مدت بگاهي در جا  ي طبر ي از آنها مانند آقا    ي و برخ  داشته اند 

 دسته، وزن و سـهم فـساد       ني ا ني كننده و سابقه سنگ    نيي تع يرتبه ها .  و دوستان مشغول بوده اند     شتني اربابان، خو  سهيك
 ي نمـ يسيـ  رئي آقـا ي رقم تراشـ ه كيتي كننده ارتقا داده است؛ واقعنيي به سطح غالب و تع  زي مالها را ن   ييدر دستگاه قضا  
  .  جلوه دهدزيتواند آن را ناچ

 نقش پهلوان پنبـه را عهـده دار         "ضد فساد " ي شب باز  مهي در خ  ي در حال  ،يسي رئ مي مرگ، ابراه  ي كه قاض  نجاستي ا جالب
) يجـان ي و صـادق الر يشـاهرود  (هيي قُوه قـضا سيي و همچون او معاون دو ر  ي طبر ي ده سال همكار آقا    يشده كه خود برا   

 به محرمانه گاهي جاني لنگر انداخته بود و در ا  يي دستگاه قضا  ي ها رده ني مدت در باالتر   نياو كه در تمام طول ا     . بوده است 
 بار است   ني اول ي را برا  ي طبر ي شده و اسم آقا    ري كند كه غافلگ   ي داشته، امروز وانمود م    ي روندها و پرونده ها دسترس     نيتر

  .  شنوديكه م
 و  يسيـ  رئ ي بـه شـراكت امثـال آقـا        هيـ  در دادگاه، تك   ي طبر ي و اعتماد به نفس آقا     ي خاستگاه رفتار تهاجم   كي دي ترد يب

 لقب  "مخزن اسرار " كار چاق كن     ني به ا  يمنابع حكومت .  شود ي است كه به او نسبت داده م       يي در جرمها  گري د يگانيبلندپا
دسـتگاه  " و عملكـرد  ي از مناسبات درون   ي انفجار اتيي جز رندهي دارد كه آنچه در مخزن دارد و دربرگ        اننيداده اند و او اطم    

  .  كندني تواند جان و مالش را تضمي است، م"قضا
.  دانـد ي م " و افترا  يپرونده ساز " اساس اتهامات را     ني و برا  ستي قائل ن  ي اعمالش كاركرد جداگانه و منحصر به فرد       ي برا او

 عوامـل آن و  گري داند كه در كنار دي متعارف چرخش اُمور م   ستمي در س  في فعال و همه فن حر     يد را حداكثر مهره ا    او خو 
دور   .  داشته استي مه را در حركت نگ"مجموعه"به كُمك آنها    كـم سفارشـ  كيـ اگر به رونـد صـشـده و  يداريـ  و خري ح 

  .  حق دادي طبري نُقطه به آقانيدر ا ستي باي افكنده شود، مي كه در آن نقش دارند نگاهيعوامل
 و ي دهند، بانكهـا، مووسـسات مـال   ي شكل م داري بازپرسها و وكال احكام را به نفع خر        ارها،ي از قُضات، دادستانها، داد    يلشكر

و  ياسـ ي روند به صورت سني ايتمام.  دهندي را سازمان م   يي نقل و انتقال مبالغ ردوبدل شده و پولشو        ي اقتصاد يبنگاه ها 
 منتقـدان و  رحمانـه ي بگـرد ي پ ايـ  ي طبـر  ي مادام العمر كردن معاونـت آقـا       قي از طر  ل مثا يبرا( شود   ي م يباني پشت يتيامن

 ي آنها، دست گُماشتگان خود را در ازا"مقام معظم" يعني ،يجاني و الري شاهروداني آقامي مستقسييهمزمان ر). افشاگران
  .   گذاردي ست، باز مي و ساختاريساي او سي كه بهره عمده اش برايشراكت
 حكومت، نه دور كردن انهي جناح مفي و تضعهايجاني گُروه قُدرت الري دهد كه جراحي نشان م  ي به خوب  ي طبر ي آقا دادگاه

  .  پنداشته بودنديسي رئي تر از آن چه است كه اربابان قاضني سنگاري آن بسنهي بلكه قطع عضو است و هز،ي غُده خارجكي



 ٦٨

  رش آنتونيو گوترش پارامتر جديد برای تحريم تسليحاتی رژيمگزا
  زينت ميرهاشمي

  خرداد ٢٥يكشنبه ... فراسوي خبر 

 خرداد از طريق خبرگزاري رويترز منتشر شده، ٢٢گزارش آنتونيوگوترش، دبير كل سازمان ملل، آنگونه كه تا روز پنجشنبه 
  .  تحريم تسليحاتي رژيم باشدمي تواند يك سند جدي براي موفقيت قطعنامه تمديد

منـشاء  «اهميت گزارش دبير كل مبني بر       
 ٢٣موشكهايي كـه در روز شـنبه        » ايراني

ــهريور  ــپتامبر ١٤ (١٣٩٨شـ ) ٢٠١٩ سـ
تاسيسات نفتي آرامكو را هـدف قـرار داد،         

 از طرف يك نهاد و يا        در اين است كه نه    
يك كشور بلكه از طرف ارگاني اسـت كـه          

يــد تحــريم  مــي توانــد سرنوشــت تمد  
  . تسليحاني جمهوري اسالمي را رقم زند

وقتي انصاراهللا مسئوليت عمليات تهاجم به 
. تاسيسات نفتي آرامكو را به عهده گرفت، بر نشانه گيري مسئوليت به سوي رژيم واليت فقيـه، تغييـري بـه وجـود نيـاورد       

پـس از ايـن     . ر هنگام خفگي زير فـشار اسـت       ايجاد تنش و توليد بحران در منطقه يكي از شيوه هاي شناخته شده رژيم د              
 شهريور سـال گذشـته بيـان        ٢٩عمليات ماجراجويانه، شور و شعف خامنه اي كه از زبان نمازجمعه خوانانش در روز آدينه                

  . شد، تاييدي بر ارسال كارت دعوت به جنگي بود كه صورت نخواهد گرفت
آمريكاييها اگر به فكر توطئه باشند، از مديترانه تا         «: هران گفت  ت ٩٨ شهريور   ٢٩پاسدار يحيي رحيم صفوي، در نماز جمعه        

آن روزي كـه    «: هاشم حـسيني بوشـهري، امـام جمعـه قـم گفـت            . »درياي سرخ و اقيانوس هند به آنها پاسخ خواهيم داد         
كردنـد مـا    مـي فارس صادر نخواهد شد، آنها خيال مسئوالن ما اعالم كردند كه اگر نفت ما صادر نشود، هيچ نفتي از خليج     

الزم نيست ما تنگه هرمز را ببنديم؛ امروز جبهه مقاومت به اين بلوغ رسيده كه               «: وي اضافه كرد   .».بنديمتنگه هرمز را مي   
  .»چگونه ضربه بر شما وارد كند و ديديد كه ضربه وارد كردند

 عربستان در آرامكو دچـار سـردرگمي     آمريكا و «: اي بعد از موشك باران آرامكو گفت       حسين دهقان، مشاور نظامي خامنه     
اينهـا بخـشهايي از پيامهـاي    » .امنيت خليج فارس برعهده ايـران اسـت  ... بازي كردن با دم شير خطر جدي دارد      . اند شده

تهديدآميز و جنگ طلبانه پايوران رژيم همرا ه با راهزني و كشتي دزدي دريايي بود كه دست داشتن رژيم در آن عمليـات                      
  .ي كردرا تاييد م

 ٢٢گزارش دبير كل سازمان ملل به اضافه گزارش آژانس بين المللي انرژِي هسته اي در شـوراي حكـام در روز پنجـشنبه                        
خرداد، پيرامون كارشكنيهاي رژيم در مسايل هسته اي و نقض تعهدات هسته اي، پارامترهاي مهمي هستند كه بر تمديـد                    

بيانيه تكذيبي وزارت خارجه رژيـم، تـاثيري بـر رفـع اتهـام نقـض                . شتتحريم تسليحاتي حكومت ايران صحه خواهند گذا      
  .  نخواهد داشت٢٢٣١قطعنامه 

به نظر مي رسد كه ارزيابي ولي فقيه براي داشتن يك برگ برنده در عمليات حمله به تاسيسات آرامكو غلط بـود و اكنـون       
  .زمان ملل با عدم وتو روسيه و چين به تصويب برسداين احتمال وجود دارد كه قطعنامه اياالت متحده در شوراي امنيت سا

  

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

  



 ٦٩

  ياد و نام رفيق مارتيک قازاريان ماندگار است
  امير ابراهيمي

  
 در رشـتة رياضـي در       ١٣٤٧در سـال    بـود كـه     رفيق مارتيك قازاريان از خانواده اي ارمني        

 . دانشكدة علوم دانشگاه تهران پذيرفته شد
در سـال   . زاده در ايـن دانـشكده بـود       او يكي از دوستان نزديك فدايي شهيد مسعود احمـد         

به را  آباد كرج      پايگاهي در دولت   سچخفا رفيق مارتيك مسئوليت يك واحد آموزشي        ١٣٥٤
رفقا يداهللا زارع كهريزي و محمـود عظيمـي بلوريـان تحـت تعلـيم               گرفت كه در آن     عهده  
  . به محاصرة ماموران درآمد١٣٥٤تير ) يا ششم(اين پايگاه روز هفتم . بودند

يق نزهت روحي آهنگران كه رابط اين واحد با مركزيت سازمان بود، در هنگام رفـتن بـه              رف
خانه متوجه محاصرة پايگاه شد و به درگيري با ماموران پرداخت و سرانجام به يك عمليات          

رفقاي حاضر در پايگاه بدين ترتيب . فدايي دست زد تا رفقا را از حضور ماموران مطلع سازد  
آنهـا بـا    . ندشـد  باخبر شدند، اسناد و مدارك را از بين بردند و آمادة نبرد              از حضور ماموران  

پـذير     تيراندازي و پرتاب نارنجك قصد شكستن خط محاصره را داشتند كه به علت تراكم ماموران دشمن اين عمل امكـان                   
، درخواست نيروي    ديد   مقابله نمي  دشمن كه خود را قادر به     . دادندرفقا در داخل پايگاه سنگر گرفته و به نبرد ادامه           . شد  ن

پس از مدتي در اثر اصابت قطعات نارنجك        . نمود از آن طريق هوا نيز به پايگاه حمله          كرد و كوپتر     كمكي و يك فروند هلي    
  .كوپتر آسيب ديده و از صحنه خارج شد  كوپتر، هلي  به پروانة هلي

 ،شوند  اي زده بودند، از حلقة محاصره خارج مي         ومت قهرمانانه در اين زمان رفيق مارتيك و دو رفيق ديگر كه دست به مقا            
  .  قادر به ادامة نبرد نبودندشان مهمات  و به علت تمام شدنگيرند  اما مورد محاصرة تعدادي از ماموران قرار مي

 به زنـدگي خـود      اي كه دراختيار داشت فدايي وار       به گفتة شاهدان عيني در آخرين لحظات رفيق مارتيك با آخرين گلوله           
  .دداخاتمه 

  .ياد و نام اين چريك رزمنده و فدايي خلق محروم ايران ماندگار خواهد بود
***  

  
  سرکوب اعتراضات شهروندان آمريکا و دلسوزی وقيحانه رژيم

  
در خصوص قتـل يـك شـهروند    » عدالت«كرده و خواستار » تقبيح« آمريكا را  در» تبعيض نژادي «وزارت امور خارجه رژيم     

جاي ترديدي نيست كه سركوب خونين اعتراضـات شـهروندان   . »صداي معترضان بايد شنيده شود«آمريكايي شده و گفته     
دلسوزي وقيحانه اما . شورش مردم عليه تبعيض و بي عدالتي در آمريكا برحق است   . آمريكايي جنايت كارانه و محكوم است     

 با ١٣٩٨ شهروند ايراني را در آبان ١٥٠٠رژيمي كه بنيادش بر تبعيض ديني است، رژيمي كه دستكَم . رژيم تماشايي است
شليك مستقيم گلوله به قتل رسانده و هنوز هم از اعالم اسامي آنـان خـوداري مـي كنـد، رژيمـي كـه هيچوقـت صـداي                            

 ١٣٦٧ان با سركوب پاسخ داده، رژيمي كه در پرونده اش قتل عام تابستان سـال                معترضان را نشنيده و به اعتراض شهروند      
ثبت شده، رژيمي كه حق كار و آموزش را از بسياري دگرباوران سلب كرده، رژيمي كه مسئول قتل رومينا اشرفي و هزاران       

ي آبي را با گلوله پاسـخ مـي   زن ديگر به خاطر نظام مردساالر حكم و تبعيض جنسيتي است، رژيمي كه اعتراض مردم به ب        
  .دلسوزي و تاسف اش بي شرمانه و اوج وقاحت و شيادي است...... دهد  و

  مهدي سامع
  ٢٠٢٠ مي ٣٠ ـ ١٣٩٩ خرداد ١٠شنبه 

  



 ٧٠

  !مرجان عزيز بي خبر و نابهنگام رفت
او پـس از يـك عمـل        . مـا را تـرك كـرد      ) مرجـان (ان بانو شهال صافي ضمير    با اندوه فراو  

جراحي دچار ايست قلبي شد و اين عارضه سخت و نابهنگام به او فرصت نداد تا بارديگر                 
بدون ترديد . را براي ميليونها ايراني بخواند» ٢٠٩بنفشه در «و » رويش ناگزير جوانه ها«

او با بازي   . ب ايران زمين با دهها كار هنري است       مرجان يكي از هنرمندان پركار و محبو      
 فيلم نام خود را به عنوان يكي از ستارگان با استعداد و درخشان سينماي ٣٠در بيش از 

زنده ياد مرجان با صداي دلنشين خـود ترانـه هـاي بـسياري اجـرا            . ايران به ثبت رساند   
  .از انقالب پخش شداست كه پيش » كوير دل«كرده كه معروف ترين و زيباترين آن 

به گُمانم مهمترين و مردمي ترين عمل مرجان، ورود او و همسر هنرمندش، آقاي فريدون ژورك به مبارزه عليـه اسـتبداد                      
مرجـان و همـسرش از اوايـل سـال          . هزينه اين تصميم جسورانه براي هر دو، زندان و شكنجه بود          . ديني و براي آزادي بود    

 بازداشت و تحـت شـكنجه       ١٣٦١ تير   ١٦مرجان در   .  مجاهدين خلق ايران پيوسته بودند        به جمع هواداران سازمان    ١٣٥٩
 سال ايران را ترك كرد و در اولين فرصت هردو به مقاومت سازمانيافته مردم               ١٧مرجان همراه با ژورك پس از       . قرار گرفت 

  .ي استبداد مذهبي و تحقق آزادي پايداري كردزنده ياد مرجان تا پايان عمر پربارش در مبارزه براي سرنگون. ايران پيوستند
   .، هرگز نام و يادت و مبارزه پيگيرت فراموش نخواهد شد»رفتي و بي تو دلم پر درد«مرجان مهربان؛ 

را به خانواده و آشنايان او، به ويژه به دوست عزيز فريـدون ژورك، بـه   ) مرجان(با اندوه فراوان فقدان بانو شهال صافي ضمير   
  .ه هنرمندان ايران زمين، به فعاالن جنبش مقاومت مردم ايران و به تمام آزاديخواهان تسليت مي گويمجامع

 ٢٠٢٠ ژوئن ٦ ـ ١٣٩٩ خرداد ١٧شنبه / مهدي سامع
***  

  
  شهداي فدايي در تير ماه

 نـسترن  كاظم سالحي ـ احمد خرم آبادي ـ محمدكاظم غبرايي ـ بهمن راست خديو ـ محمدعلي خسروي اردبيلـي ـ      : رفقا
آل آقا ـ گلرخ شهرزاد مهدوي ـ نادعلي پورنغمه ـ حميدرضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان ـ نزهت السادات روحي آهنگـران   

قصاب ) امير( محمد رضا -ـ محمود عظيمي بلوريان ـ يداهللا زارع كاريزي ـ اسماعيل نريميسا ـ حبيب برادران خسروشاهي   
سعود فرزانه ـ علي رضا الماسي ـ حميـد اشـرف ـ يوسـف قـانع خـشكه بيجـاري ـ            م- يلي اردبي خسرويآزاد ـ محمد عل 

ـ          ـ  ردهغالمرضا اليق مهربان ـ محمدرضا يثربي ـ فاطمه حسيني ـ محمدحسين حقنواز ـ طاهره خرم ـ عـسگر حـسيني اب
بهـزاد اميـري دوان ـ    مسيحا ـ حميد آرين ـ  ) بهزاد(محمد مهدي فوقاني ـ غالمعلي خراط پور ـ علي اكبر وزيري ـ مهدي   

  نادره احمد هاشمي ـ سيمين توكلي ـ علي خصوصي ـ علي اكبـر حـق بيـان ـ عبـداهللا سـعيدي          -افسرالسادات حسينـي
 قيـ ـ توف) يمائ( غالم رضا جاللي ـ خسرو ماني  – ي كامران رضوان– ي كرماناني ژديبيدختي ـ حجت محسني كبير ـ حم  

 – خاكبـاز  ني غـالم حـس  - ي فتحـ مي كـر – يازيـ  شفيع رمضاني ـ نادر ا - ويخد بهمن راست - امي ي اَسمر آذر– يشيقر
 علـي اكبـر حيـدريان ـ كمـال      - ي مولـود ي طـوب - ي مدنيدي حمي عل– يدي حماوشي س- شواني شي عناننيعبدالحس

 -ل   عبدالـه قـز    - ي فـضل اللهـ    ديـ  حم – ي ناصر فضل الله   – ي نوروز قاسم  – ي دهقان ري روح انگ  – سينا كارگر    - يدمحم
) ناصـر ( احمـد    – ي كاكاخـان  ي هـاد  - انيـ  فرشته گـل عنبر    – يني حس لي اسماع - اني رضا فارس  ي عل – ي تنگستان نيحس

 تاكنون در مبارزه مسلحانه با مزدوران امپرياليسم و ارتجـاع و يـا در زنـدانهاي                 ٤٩ ناصر ممي وند،  طي سالهاي        -باختري  
  .دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند

  
   باد امپرياليسم و ارتجاع جهانينابود

  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم
  نبرد خلق
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  چريكهاي فدايي خلق ايران ارگان سازمان
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

  يرهاشمي منتي ز،منصور امان: راني دباتيه
   سامعي مهد،يرهاشمي منتيمنصور امان، ز: هيري تحراتيه

 هايائيژآد، فتح اهللا ك ني كامران عالم،ي اسد طاهرقره،ي باسي فرنگ،ي برهانديام:هي نشرهمكاران
  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
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