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  »يساالر و مردم يجمهور ،يحكومت مردم« ضديت واليت فقيه با
 مهدي سامع

  
نارساييها و «ه نظام جامعه ايران در شرايط گُل و بُلبُل به حيات خود ادامه مي دهد و برخي از بر طبق حرفهاي ولي فقي

است. خامنه اي به » دشمنان خارجي«و » عدم ايمان مسئوالن«نيز نه به خاطر موجوديت نظام حاكم كه از » كمبودها
ردِ پاي او نمي رسد. او نظام واليت فقيه كه نافي گونه اي حقايق را وارونه جلوه مي دهد كه هيچ حقه بازي در جهان به گَ

 و مردم يجمهور ،يحكومت مردم«حق سرنوشت و حاكميت ملي، ضد جمهور مردم و متكي بر استبداد ديني است را 
 )بهمن ٢٩روز چهارشنبه  يسخنرانمعرفي كرد. (» يساالر

حقيقت را برجسته مي كند كه خواست واقعي مردم اين ارزيابي گرچه توهين به شعور جامعه است، اما در درون خود اين 
بود. براي مثال  »يساالر و مردم يجمهور ،يحكومت مردم«در سرنگوني رژيم شاه، نه استبداد ديني و واليت فقيه كه 

آزاد انتخابات رياست جمهوري در نظام واليت فقيه با وجود فيلترهاي گوناگون كه از ابتدا تا پايان آن را از يك انتخابات 
  ».راي مردم«مي شود و نه آن به اصطالح » قانوني«ولي فقيه است كه » تنفيذ«مجزا مي كند، تنها با 

و منجمله اصل چهارم آن نشان مي دهد كه آن چه در اين نظام جايي ندارد » قانون اساسي جمهوري اسالمي«مرور مواد 
  است.  » حق حاكميت مردم«

و غير اينها  ، سياسي، نظامي، فرهنگياداري ،، اقتصادي، مالي، جزاييمدني و مقررات وانينق كليه«  چهارم اصلبر طبق 
 حاكم ديگر و مقررات و قوانين اساسي قانون اصول همه يا عموم بر اطالق اصل اين .باشد اسالمي موازين بايد بر اساس

  ».است نگهبان يفقهاي شورا امر بر عهده اين و تشخيص است
  ، نقش تعيين كننده در تمام قوانين و مقررات دارند. فقيه شوراي نگهبان كه برگزيده ولي فقيه هستند ٦مي بينيم كه نظر 

 يمحتوا«قانون اساسي است كه بر اساس آن  ١٧٧است اصل » جمهور مردم«يكي ديگر از مواد قانون اساسي كه نافي 
و اهداف  يمانيا يها هيو پا ياسالم نيو مقررات بر اساس مواز نيقوان هيكل يظام و ابتنابودن ن ياصول مربوط به اسالم

و  ياداره امور كشور با اتكاء به آراء عموم زيامر و امامت امت و ن تيبودن حكومت و وال يو جمهور رانيا ياسالم يجمهور
  »..است ريرناپذييتغ رانيا يو مذهب رسم نيد

اختيارات بيشمار ولي فقيه در قانون اساسي صرف نظر كنيم، همين دو ماده نشان مي دهد كه ماهيت اگر از مواد مربوط به 
  است. » يساالرو مردم يجمهور ،يحكومت مردم«و خصلت نظام حاكم بر ايران عليه 

  كدام است؟نظام حاكم در شرايطي قرار گرفته كه خامنه اي مجبور است واليت اش را اين گونه معرفي كند. اين شرايط 
  

  نمايش خشم در كف خيابان 
جامعه به فالكت كشيده شده اما نه فقط تسليم نشده بلكه به طور مداوم به واليت خامنه اي، البته به شيوه هاي گوناگون 
اعتراض مي كنند و در شرايطي خاص دست به شورش مي زنند و شعار مرگ بر ديكتاتور سر مي دهند. بر اساس خبرهاي 

حركت اعتراضي در سراسر ايران صورت گرفته است. اكثر  ٢٠٠در رسانه هاي حكومتي در ماه بهمن دستَكم منتشر شده 
كساني كه رويدادهاي ايران را تحليل مي كنند بر اين واقعيت مُهر تاييد مي زنند كه جامعه در آستانه انفجار است و توده 

  مردم ديگر نمي خواهد به شكل گذشته زندگي كند.
  

  م سابقه تضاد در ِهَرم قدرتتشديد ك
انباشت تنفر، خشم و نارضايتي كه خود را به طور روزانه بروز مي دهد، تضادهاي دروني قدرت و ثروت را به شكل كم 

  سابقه تشديد كرده است. در رسانه هاي حكومتي صحبت از فرسايش و زوال حاكميت مي شود. 
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س حرف خامنه اي كه گفت ترسوها حق ندارند حرف از عقالنيت بزنند به دنبال سخنان روحاني پيرامون مذاكره و بر اسا
از باند خامنه اي مجتبي ذوالنوري، رئيس كميسيون امنيت واليت فقيه تهاجم كم سابقه اي عليه روحاني شروع شد. 

پيش رفت كه  خواستار اعدام روحاني شد و تعدادي از مجلس نشينان به دنبال استيضاح روحاني بودند. اين شكاف به حدي
مي توانست شرايط براي برآمد توده اي را فراهم كند و از همين زاويه خامنه اي در وحشت از قيام مردم به حمايت از 

» هتك حرمت«ابان در نخستين ديدار حضوري با كارگزاران سياسي نظامي امنيتي نظام  ٣مد و در روز شنبه آروحاني بر
ه استيضاح و طرح مساله اعدام با چراغ سبز خامنه اي صورت گرفت اما در ميانه راه روحاني را حرام خواند. ترديد نيست ك

 خامنه اي چراغ سبز را خاموش و چراغ قرمز را روشن كرد.
تربيت مبلغ و راوي عرصه «در نيمه دي ماه سال جاري، آخوند محمد مهدي ماندگاري، يكي از مزدوران ولي فقيه كه كار 

مديرترين و مدبرترينه،  ،داند اين واليت مقتدرترينبابا به خدا دنيا مي«ا بر عهده دارد گفته است: ر» فرهنگ ايثار و شهادت
چرا اينجا دونه،  دونه. اگر نمي ونه مشكالت را يا نميكنند آقا آيا ميدولي تو مملكت خودمون ميان اين جوري شايع مي

تونه چرا حل  تونه چرا اينجا نشسته؟ اگر مي تونه. اگر نمي يا نميتونه مشكالت را حل كنه دونه يا مي  نشسته؟ اگر مي
  »تفاوت ميشه... بي ،نهايتش اگر مخالف نشه ،اي از ابهام. ميره تو شك و ترديدكنه؟ جوان ما ميره تو هاله  نمي

ير شفافي از جدال تصو» مرگ بر روحاني«بهمن و گسيل موتور سوران بسيجي به خيابانها با شعار  ٢٢مراسم حكومتي 
درون حكومت را به سراسر جهان مخابره كرد. اما از اين مهمتر حذف نام خميني از قطعنامه تظاهرات حكومتي بود كه در 

با نام » مهندس يابومهد يو حت زادهي محسن فخر ،يمانيقاسم سل«آن سه بار نام خامنه اي آمده و از تروريستهايي چون 
خميني در آن نيامده. چه كسي مي تواند بپذيرد كه نبود نام خميني در اين قطعنامه از عدم تجليل شده و هيچ نامي از 

امام، «آگاهي تدوين كنندگان آن و يا بدون نظر خامنه اي باشد. اين قطعنامه پيام خامنه اي به كساني است كه با گفتن 
ي ارزش و اعتبار دارد كه واليتش با استناد به او اتوريته او را خدشه دار مي كنند. خميني تا جايي براي خامنه ا» امام

تضغيف نشود. او بيهوده سَر يار ديرينه اش را زير آب نكرد و صادق الريجاني را بدون حساب و كتاب سِكه يك پول نكرد. او 
گفتن  امنيت قدرت مطلقه اش را با حذف كساني كه از او برتري قابل قبولي دارند تضمين مي كند و براي همين براي

  شعار مرگ بر روحاني چراغ سبز نشان مي دهد.
كارگزاران باند روحاني در مورد شعار عليه رئيس جمهور پرده دريهايي كردند كه اگر نه بي سابقه كه كم سابقه است. آنان 

  هشدار مي دهند و تاكيد مي كنند كه اين اقدام سازمانيافته بوده است.» خليفه كُشي«پيرامون 
ها، از تريبونها و تلويزيون تا يل هتاكسلسُ اين تَ«مي نويسد:  رساني دفتر روحاني معاون ارتباطات و اطالع عليرضا معزي،

   »د.رسبهمن، اتفاقي و خودسرانه به نظر نمي ٢٢موتورسواران راهپيمايي 
اعالم » بازي با عواقب دردناك آتش«اين رويداد را مشاور روحاني از كارگزاران پرسابقه در اُمور امنيتي و الدين آشنا،  حسام

  كرده است. 
حرفهاي ديگري هم پيرامون شعار مرگ بر روحاني گفته شده كه نشان مي دهد اين رويداد سازمانيافته بوده و گرچه 

، همگان »شنونده بايد عاقل باشد«گويندگان آن جرات ندارند تا آدرس واقعي را ارايه دهند، اما بر طبق مثل معروف 
  اند كه اين رويداد به وسيله سپاه پاسداران اجرايي شده و برنامه ريزي آن با نظر خامنه اي صورت گرفته است.دريافته 

روشن است كه چنين شرايطي نمي تواند در هِرَم قدرت ادامه يابد. به بيان ديگر حاكمان نمي توانند به شكل گذشته 
  است. » دولت جوان حزب الهي«ك ايجاد حكومت كنند و خامنه اي براي غلبه بر همين امر در تدار

  
 ريزش اسالم فقاهتي در كانون آن

در  »نو سميسكوالر«نسبت به ظهور از قول مصباح يزدي، در قم  ولي فقيهمسئول دفتر  يعراق يمحمداخوند محمود 
 دهيهشدار د نيهم ا ياست و در سخنان رهبر انقالب اسالم يخطر همچنان جد نيا«: كه كرد و تاكيد حوزه هشدار داد
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كه  ستين گونه نيدر اسالم ا يفقه حكومت«: ) وي در ادامه گفت٩٩بهمن  ١٧، جمعه شفقنا(انتخاب به نقل از » .شود يم
فقه  ديبا د دباي هم …نماز و طهارت و يكه حت نديفرما يم يشود بلكه رهبر انقالب اسالم ميتقس يو اجتماع يبه فرد
  ».شود ستهينگر يحكومت

در  ١٣٩١مهر  ١٩ه اي از رشد سكوالريسم در حوزه هاي آخوندي در قم تازگي ندارد. وي در روز چهارشنبه نگراني خامن
اي عبايش را بكشد به كول خودش، بگويد من به  اين كه يك آقائي در يك گوشه«ي گفت: خراسان شمال با مالهاي داريد

اين ننگ است. روحاني بايد از وجود يك چنين نظامي كه  كارهاي كشور كار ندارم، من به نظام كار ندارم، افتخار نيست؛
توانند  هاي علميه نمي بنابراين حوزه...  وجود استقبال كند. پرچمش اسالم است، قانونش فقه اسالمي است، با همهِ

ت خامنه (ساي» .سكوالر باشند. اينكه ما به مسائل نظام كار نداريم، به مسائل حكومت كار نداريم، اين سكوالريسم است
  اي)

در چنين اوضاع و احوالي است كه 
خامنه اي براي به كرسي نشاندن 

از طريق » دولت جوان حزب الهي«
يك نمايش انتخاباتي، نظام واليت 

 يجمهور ،يحكومت مردم«فقيه را 
معرفي مي كند. » يساالر و مردم

اين را نبايد فقط جعل واقعيت 
دانست. در پُشت اين ادعا سرنيزه 

كه هميشه با  ،ارد تا نه مردمقرار د
آن سركوب شده اند، بلكه رقبا 
دريابند كه نبايد در راهبرد جديد 
ولي فقيه شك و ترديدي ايجاد 

  كنند.
اما شوربختي براي خامنه اي، وجود 
بحران و شرايط انقالبي است. دولت 
جوان حزب الهي چيزي در َقد و 
قواره احمدي نژاد بدون نزديك به 

دالر درآمد ارزي است.  هزار ميليارد
در شناسنامه اين دولت، قبل از 
  تولد مُهر باطل شد، زده شده است.  

  
  
  

  
  

  شماره ويژه پنجاهمين سالگرد رستاخيز سياهكل - برد خلقن
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 صندوق بازنشستگي در حكومت فاسد و غارتگر
  زينت ميرهاشمي 

 
نمايي از سرنوشت منابع مردم در ي، نابرابر، تعبيض آميز و فالكتبار بازنشستگان وابسته به سازمان تامين اجتماع شرايط
را تبديل به  كشوريك حكومت فاسد، غارتگر است. فساد ساختاري و سيستماتيك حكومتي بزرگترين سازمان بيمه  دستان

  . كرده و هريك از باندها در غارت پول مردم سهمي دارنديك صندوق مالي در خدمت باندهاي حكومتي 
زندگي ن و دولت تشكيل شده كه قرار بود سازمان تامين اجتماعي با پرداخت حق بيمه از طرف حقوق بگيران و كارفرمايا

تامين زندگي و را تامين كند. بحراني كه امروز گريبان اين سازمان را گرفته به جاي در دوران بازنشستگي بيمه شدگان 
فقر و نيستي، تنگدستي و خودكشي را به بخش بزرگي از بازنشستگان  ،امنيت معاش در دوران بازنشستگي و از كارافتادگي

با اكنون بوده اند،  كارورزان با حداقل ،اين سازمان وابسته بهل كرده است. از آن جايي كه اكثريت بازنشستگان تحمي
اندكي كه مي گيرند زير خط فقر به حساب مي آيند. به همين دليل بازنشستگان در رده هاي مختلف وابسته به  مستمري

اند. در هفته هاي اخير اين اعتراضها در  كردهتجمعهاي اعتراضي ي و اقدام به نامه نگاراين نهاد همواره در اشكال مختلف 
ايران صورت گرفته است. كارگزاران رژيم در برابر اعتراض بازنشستگان و خواسته هاي بر حق آنان، همواره  بسياري از نقاط

  قولهاي بي پايه داده كه هيچگاه جنبه عمل پيدا نكرده است. 
 با طرحبهمن  ٢٩ چهارشنبه  ارگري در فراخوان براي تجمع سراسري بازنشستگان در روزاتحاديه پيشكسوتان جامعه ك

شان را به درستي مطرح ي ، خواسته هاي بر حق خود و دليل اعتراضها٩٩بهمن  ٢٧ماده اي به تاريخ دوشنبه  ٨بيانيه 
  كرده اند. 
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نشستگان و مستمري بگيران و خواست همسان نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه رژيم در پي اعتراضهاي گسترده باز
هزار ميليارد تومان  ١٨هزار ميليارد تومان اختصاص داديم كه  ٥٠براي متناسب سازي حقوق « سازي دريافتي شان گفت:

 ٦٠٠هزار ميليارد تومان براي سه ميليون و  ٣٢هزار نفر از بازنشستگان لشكري و كشوري بود و  ٤٠٠آن براي دو ميليون و 
) وي در رابطه با بقيه مبلغ اختصاص داده ٩٩بهمن  ٢٦ ، يكشنبه(بي بي سي» ر نفر از بازنشستگان تامين اجتماعي.هزا

هزار ميليارد تومان براي اين منظور اختصاص داده شد،  ١٨تمامي مبلغ « :گفتشده اي كه معلوم نيست كجا غيب شده 
» ر ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي پرداخت شد.هزا ٣٢درصد مبلغ  ٣٠اما به دليل يك مشكل قانوني قثط 

  (همان منبع) 
تامين كه چشم انداز بهبود وضعيت ميليونها عضو سازمان ثابت مي كند سرنوشت سازمان تامين اجتماعي  نگاهي به
  . فاسد وابسته استدقيقا به دگرگوني ساختار حكومت  اجتماعي

زمان يكي از شيرين ترين و پرمنفعت ترين جايگاههايي است كه مورد مناقشه نشستن بر صندليهاي هيات مديره اين سا
باندهاي حكومتي است. از اين منظر آينده اي عادالنه در پرداخت بازنشستگي حتا براي نسلهاي آينده را هم نمي توان 

نسل تاثير مخرب خود را  تصور كرد. به عبارتي فاجعه اي كه رژيم بر سر سازمان تامين اجتماعي آورده است بر چندين
  خواهد گذاشت. 

ميليون  ٩ به گفته او رئيس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي در رابطه با خط فقر ،بيات
جمعيت «) گفت: ٩٩دي  ٢١مهر ( رسانه حكومتيتوماني و وضعيت معاش مستمري بگيران و بازنشستگان در گفتگويي با 

درصد حداقل بگيران در وضعيت نابسامان و  ٦٠ني بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي به ويژه چند ميليو
بغرنجي به سر مي برند و در مسابقه وعده و وعيدهاي توخالي و افزايش هزينه ها و تورم سرسام آور سرگردان و حيرانند. 

(تارنماي كانون عالي » .يي از سفره آنها حذف شده استبسياري از اقالم ضروري و مايحتاج اوليه زندگي و مواد غذا
  كارگران بازنشسته)

 ٥٠در بحراني كردن سازمان تامين اجتماعي ولي فقيه نقش اساسي دارد. در هيات مديره اين سازمان كه تقريبا مالك 
ومتي او نقش دارد. درصد شركتهاي اقتصادي مديريتي و سرمايه گذاري است ولي فقيه و اعمال سياستهاي اقتصاد مقا

هامنه اي به چشم نقش پررنگ  ،خامنه اي و دانه درشتهاي ديگر قبليه مالها در سهم بري از اين خان يغما هاينورچشمي
  . خوردمي 

از جمله  داليل مختلفي كه وضعيت سازمان تامين اجتماعي را به اينجا كشيده است بدهيهاي دولتي به اين نهاد كه با 
  كومتي در راس دولتها اين بدهيها افزايش پيدا كرده و هر كدام مشكل را به گردن ديگري مي اندازند. تغيير مهره هاي ح

قانون و مقرراتي تصويب و به  ٢٨در چند دهه اخير « علي حيدري نايب رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي گفت:
البته رقم بدهي  )٩٩بهمن  ٢٦(بي بي سي » مان است.ميليارد توهزار  ٣٢٠اين سازمان تحميل شده است..... بدهي دولت 

  ون بسيار بيشتر است. كه وي مي گويد بسته به زمان دارد و اين رقم اكن
  

   ؟كارگزاران حكومتيا محل غارت صندوق تامين معاش بازنشستگان 
ر شركتها و هلدينگهاي براي پاسخ به اين سوال بايد نقش سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي و تبديل آن به ملكدا

  ديد. را بزرگ 
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ظاهرا براي حفظ ارزش دارائيهاي صندوق  ١٣٦٥شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (شستا) با سرمايه مردم در سال 
شركت زير مجموعه (مديريتي)  ١٨٧بيمه اي تامين اجتماعي تشكيل شد. بر اساس داده هاي آماري، شستا مالك بيش از 

 فعال در صنايع دارويي، ساختمان، ترابري، نفت، گاز و پتروشيمي، كشتيراني كشت و دامداري، وشركت هلدينگ  ٩و 
 ٥٠سهامدار بسياري از شركتهاي ديگر در زمينه هاي اقتصادي است. بر اساس گويه هاي كارشناسان اقتصادي شستا در 

  درصد شركتهاي اقتصادي نقش دارد. 
در حكومت فاسد و بدون مشاركت 

سرنوشت نهادهاي مردمي،  مردم در
بدون شك سرمايه عظيم و پر سود 
دهي كه در حجم بزرگي از اقتصاد 
جريان دارد تبديل به منبع درآمد 
براي حكومت و هزينه كردن در 

  خدمت سياستهاي آن مي شود. 
يكي از تحليلگران بازار سرمايه 
(خسروي) در رابطه با وضعيت 
سرمايه و سرنوشت پرسود شركتهاي 

ايه گذاري تامين اجتماعي مي سرم
اگر دولت بتواند از نفت كسب « گويد:

درآمد كند كه شرايط خوب است ولي در غير اين صورت دولت توسط بازارهاي ديگر بايد كسري بودجه خودش را جبران 
با توجه به «ويد: ) وي در رابطه با شستا مي گ١٣٩٩آذر  ١٨(تارنماي صداي بورس » كند كه يكي از آنها بازار سرمايه است.

اين كه شستا بيش از نيمي از شركتهاي كشور را تحت پوشش دارد، اين سهم بهترين سهم براي نوادگان است و در 
(همانجا) پس دست اندازي دولت در جبران كسري بودجه از طريق وارد كردن » سالهاي آينده بهترين سهام خواهد بود.

ريهاي نجومي به اين سازمان و در نهايت بازگرداندن شركتهايي كه ديگر سودبري سهام اين شركتها در بازار بورس و بدهكا
  ندارند به تامين احتماعي در مقابل بدهيهاي خود و... روشن است. 

تحقيق و شفاف سازي مالياتي و درآمد و ...روي شستا و دزديهاي آن بارها موضوع مورد بحث و جدال مجلس نشينان و 
  هاي مختلف بوده است. پايوران رژيم در باند

د، نورچشمي خامنه اي صورت ايكي از نمونه هاي آن دزديهاي سعيد مرتضوي جنايتكار و بابك زنجاني در دوره احمدي نژ
د به رياست سازمان تامين اجتماعي منصوب شد. بخشي از جريان اگرفته است. سعيد مرتضوي با لطف بي دريغ احمدي نژ

شركت  ١٣٨فروش «بابك زنجاني و.... در دعواي باندها مطرح شده است. يك نمونه آن د و ادزدي بزرگ تيم احمدي نژ
  ) ١٣٩٦خرداد  ٨در دوره سعيد مرتضوي است. (اقتصاد نيوز » تامين اجتماعي به بابك زنجاني

ع نشده است. انگشتي نه از سعيد مرتضوي قاتل و دزد و نه از بابك زنجاني قطبند در پرونده دزديهاي نجومي تا گنون هيچ 
  اما كارگران و بازنستگان وقتي به خيابان مي آِيند تا حق خود را طلب كنند شالق خورده و به حبس محكوم مي شوند. 

با توجه به نرخ صعودي تورم و افزايش سرسام آور قيمتها همراه با كاهش ارزش ريال، همراه با فساد حكومتي، افزايش 
همواره شكاف قدرت خريد با تورم موجود را بيشتر خواهد كرد. بنابراين به موازات حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران 

  بيشتري از وابستگان به اين نهاد به زير خط فقر كشيده خواهند شد.   تعدادعمر اين رژيم 
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
 bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  رونمايي وزير اطالعات از سناريوي بُمب اتُمي
    منصور امان

 بهمن ٢٣فراسوي خبر... پنجشنبه 
ات ج.ا به صورت رسمي تاكيد كرده است كه ساخت جنگ افزار هسته اي يك سناريوي جدي حاكمان ايران وزير اطالع

براي رويارويي با غرب است. با اين حال برخالف آنچه كه به گوش مي رسد، گفته اين پايور امنيتي ارشد تهديد نيست، 
  ا از نزديك به دو سال پيش در حال ايجاد آن است. بلكه زمينه سازي سياسي براي جا انداختن فاكتي است كه رژيم مُاله

اعالم كرد كه تعهُدات هسته اي  "برجام"، زماني كه به بهانه كناره گيري آمريكا از ١٣٩٨رژيم واليت فقيه از اُرديبهشت 
اش به  خود را به صورت پلكاني زير پا خواهد گذاشت، سنگ بناي آنچه را به زمين گذاشت كه روز دوشنبه مقام امنيتي

  گونه رسمي علني كرد. 
دستيابي به جنگ افزار هسته اي كه آرزوي ديرينه حاكمان شرور ايران بوده، نقشي استراتژيك در دُكترين ثبات و بقاي 

، به روشني انگيزه هاي ١٣٨١بازي مي كند. پنهانكاري دستگاه حاكم پيرامون فعاليتهاي هسته اي خود تا سال  "نظام"
ه اي كه مُحرك آن بود را بازگو مي كند. پس از افشا شدن اين فعاليتها، حتي زماني كه آنها مي كوشيدند مُخرب و تبهكاران

 "تضمين امنيتي"پنهان كنند، همواره و به مُوازات آن از لُزوم برخورداري از  "حق مُسلم"پروژه بُمب را در پس دستاويز 
  بُمب اتُمي است.  سخن مي گفتند كه در حقيقت اسم مُستعار تضمين بقا با

و از جُمله آنان رييس سازمان انرژي اتُمي ُمالها، آقاي علي اكبر صالحي، اعتراف كرده  "نظام"آنگونه كه پايوران گوناگون 
اند، توافُق هسته اي وين تغييري در تالش حاكميت براي دستيابي به جنگ افزار هسته اي يا دستكم دستيابي به توانايي 

  ط آن را به نُقطه مبدا خود، يعني زيرزمين برد. ساخت آن نداد، فق
مي توانست آشكار شود. در اين هنگام حاكميت به  "برجام"و همزمان با به شكست كشاندن  ٩٨فعاليتهاي پنهاني در سال 

به تدريج و بهانه خُروج آمريكا از توافُق وين و رويارويي نكردن بروكسل با واشنگتُن، اعالم كرد كه پروژه هسته اي خود را 
در گامهاي چندگانه از سر مي گيرد و شرط گذاشت كه هر زمان خواسته هايش برآورده شد، حاضر است آن را مُتوقف 

  كند. 
است كه به  "پُختن قورباغه زنده"سياست گام به گام رژيم مُالها در برابر طرفهاي خارجي خود الهام گرفته از ترفند مشهور 

رف آب سردي كه به تدريج به جوش مي آيد، با درجات مُختلف حرارت خود را همساز مي وسيله آن موجود بينوا در ظ
  كند تا زمانيكه آب به نُقطه جوش مي رسد و قورباغه مُتوجه خطر مي شود، اما براي تغيير وضعيت ديگر دير شده است. 

تيابي به توانايي اجرايي و فني ساخت حاكمان ايران نيز طي دو سال مرحله به مرحله به ساخت جنگ افزار هسته اي يا دس
آن نزديك شده اند و هر بار كه درجه حرارت را كمي بيشتر افزايش داده و به هدف نزديك تر گرديده اند، به قورباغه غربي 

  اطمينان داده اند كه هر وقت برايشان سُفره بچيند، شُعله را خاموش خواهند كرد. 
ت و نزديك شدن نُقطه جوش را عالمت داده است. رژيم تبهكار ج.ا به اين وسيله گفته آقاي علوي فقط درجه باالي حرار

    گام آخر مُجهز شدن به جنگ افزار هسته اي را در چشم انداز قرار داده و قورباغه را براي پُخت نهايي آماده مي كند.
براي رژيم واليت فقيه پُرسشي مقام حُكومتي همچنين زير اين واقعيت خط تاكيد كشيده كه داشتن يا نداشتن بُمب 

سياسي است كه در پهنه منافع پاسُخ مي گيرد. او به زبان ساده و فهم پذير براي هر ساده لوح سياسي توضيح داده كه 
سوگندهاي مذهبي رهبر ج.ا و برگ انجير فتوايي كه در برابر خود گرفته، فريبكاري عُريان است و او و رژيم اش در اينجا 

   شرع به مثابه ابزاري براي گل آلود كردن آب و ماهي گرفتن استفاده مي كنند. نيز از دين و
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh  

rd_khalghnabahttps://telegram.me/  
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  مروری بر شکل گيری يک سازمان انقالبی
  يكاشف محمد

 
و تولد  يداريساز عصر ب نهيبروز كرد، زم يديخورش زدهميكه در سده س يو اجتماع ي، فرهنگ ياسيس عياز وقا يتوفان

 قرار نينگارنده از ا راز منظآنها،  نياز مهمتر يآن زمان شد كه تنها برخ رانيدر ا يو عدالتخواه يروشنفكر يجنبشها
  است:

 ،يفرهنگ يها نهيشاه قاجار، در زم نيصدراعظم ناصرالد ر،يركبيام ،يخان فراهان يمحمد تق رزايم يستياقدامات رفرم -
  و اقتصادي ياجتماع

  يهحسن رشد رزايتوسط م يمكتب يتجاعار يلينظام تحص رييو تغ نيمدارس به سبك نو جاديا -
  رانيزبان در ا يروزنامه فارس ني، چاپ استانبول ، اول"اختر"زبان  يانتشار روزنامه فارس -
روشنفكران آن زمان مانند،  سندگانيروشنگرانه توسط نو يو انتشار ژورنالها و بولتنها يسيمرسوم شدن كتاب و رمان نو -
   ... طالبوف و ،ليخان صور اسراف ريجهانگ رزايم
و شاه قاجار به دول روس  نيكمرشكن دولت ناصرالد يهايبده ژهيدربار قاجار، به و يفساد و ناكارآمد گر،يد يسو از

چون  يشگرف راتييبستر تغ ها،يكيگمركات به بلژ ليتحو رينظ انيحدو حصر به خارج يب ازاتيامت يو واگذار سانگلي
  .را هموار نمود يمل يمجلس شورا ليو تشك يساسقانون ا نيبه تدو انقالب مشروطه و تن دادن دولت قاجار

سرسپردگان  توطئه وطن فروشان و ريتحت تاث هنيم ياجتماع ياسيدستاورد در پهنه س نيمهمتر نيكه ا نپاييد يريد اما
 ونيزاسيمدرن يخودكامه چون رضاخان شد كه در پوش برقرار يعوامل دنيبه قدرت رس نهيبه تاراج رفت و زم سمياليامپر
 يبود را به نوع يو عدالتخواه يآزاد فتهيهزاران جان ش يكه خون بها ياستبداد را حاكم كرد و قانون اساس ،يغرب

  .داد ليتقل نيقابل تضم ريغ ونيزاسيفرمال
فته و دانست، در زمان حكومت او زندان ر يرا دست پخت انگلستان م يرضاشاه بوده و سلطنت پهلو ناكه از منتقد مصدق

را  يجبهه مل ١٣٢٨بازگشت و در سال  استيبه عرصه س دي. او پس از سقوط رضاشاه از تبعديگذران ديرا در تبع يمدت
 ليدل نيشدن نفت را به دست گرفت و به هم يجنبش مل يرهبر ،يريبه نخست وز دنيكرد. مصدق پس از رس جاديا

شد و  ختهيبود) ر رانين صنعت نفت، صاحب عمده نفت اشد يطرح سقوط دولت او توسط انگلستان (كه تا قبل از مل
و ارتش انجام شد، دولت  ونيشاه و روحان تيو با حما ٦ يو ام آ ايمرداد كه توسط سازمان س ٢٨ يسرانجام در كودتا
دوران مشروطه زده شد. پس از كودتا، محمدرضا  يبر تابوت قانون اساس خيم نيآخر بيترت نيو بد ديمصدق بركنار گرد

خودكامه برداشت و اختناق مطلق را بر كشور حاكم كرد،  يميافكندن رژ يمشروطه و پ يماليرا پا يعتريسر يشاه گامها
  .دينام نوط ياسيسپهر س خبندانيتوان آن دوران را  يآنچنانكه م

 جاديموجود حذف شده و امكان ا يتهايشد، احزاب و جمع يسركوب م يهر نغمه مخالف اه،يورطه آن اختناق س در
توانست نفس برآورد و هر  يرفته بود. توده از ارعاب و اقتدار ساواك نم انياز م ديجد يو اجتماع يصنف ،ياسيس يتشكلها
اشكال مخالفت  گريد اي ياز اعتراضات اجتماع يهر شكل ياولو اندك بر ييفضا چيشد. ه يدر نطفه خاموش م ياعتراض

 يگريراه د يدر برابر جوانان پرشور انقالب يستيفاش يفضا يليتحم طيشرا ،يرو نيوجود نداشت. بد زيمسالمت آم ياسيس
روا شده بر  داديبآنان  يو آرمانخواه يشرف انقالب كسوينگذاشته بود. از  يو مبارزه مسلحانه در برابر ستم باق يستادگيجز ا

حاصل  يب دادگريتگو با حاكمان بزبان مسالمت و گف گر،يد يآورد و از سو يطبقه كارگر و زحمتكشان جامعه را تاب نم
 ق،يطر نيكرده و بد فايرا ا شيخو يخينقش تار يمسلحانه، به درست يبا انتخاب مش شاهنگيپ يروينمود، لذا ن يم

  .سر برآورد يستم شاه ميرژ يدر اوج خودكامگ رانيا لقخ ييفدا يكهايسازمان پر افتخار چر
 يدانشگاه كرهيكه اكثرا از پ ياز جوانان پرشور و انقالب ي) جمعيالديم ٧١تا  ٦١(برابر  ،يديخورش ٥٠و  ٤٠ يدهه ها در

 گريد يو انقالب يعدالتخواه يبا الهام از جنبشها هو البت يانسان يآرمانها ،ياجتماع يعدالتخواه هيكشور بودند، بر پا
   .دشاه برخاستن يكتاتوريد ميمبارزه با رژ يبرا يابيو تشكل  يجهان، به سازمانده يخلقها
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 يهسته اصل يعباس سورك قيو رف يفيظر اءيحسن ض قيهمچون رف شياز رفقا يبا تعداد يجزن قي، رف١٣٤٢سال  در
   .معروف شد "يفيرظ اءضي – يگروه جزن"دادند كه بعدها به نام  ليرا تشك يگروه

 ياخالق اتياز ستم با خصوص به جان آمده يمشهد يدو همشهر ان،يپو زيپرو ريهمان سالها رفقا مسعود احمد زاده و ام در
با هم ادغام  اهكليس زيخلق بودند كه پس از رستاخ ييفدا يكهايگذار سازمان چر هيگروه پا نيبرجسته، دوم يو انسان
  .شدند

 ميشدند و ت يكيگران آن دوران مشغول تدارك جنگ چر يبه هوچ يياعتنا يخلق، با ب ني، فرزندان راست انيفدائ
خطه سابقه مبارزه وجود  نيباور كه در ا نيروانه شدند با ا النيگ يبه كوهستانها يگاهيپا جاديا يراكوهستان ب اي ييروستا

  .است اتيشروع عمل يبرا يمناسب گاهيدارد و جا
 يرويو جذب ن انييارتباط با روستا جاديبا شبانان كوهستان، ا يزندگ ق،يكوهستان مستلزم تداركات دق ميت ياصل برنامه

  .بود يدم محلرزمنده از مر
به  يكيدسته كوچك چر كي اهكليو در شهرك س لمانيد يدر كوهها ١٣٤٩بهمن  ١٩بود كه در روز دوشنبه  نيچن

حمله كرده و آن را خلع سالح كردند. محمد  اهكليس يبه پاسگاه ژاندارمر يفراهان ياكبر صفائ يعل قيرف يفرمانده
گروه ضربت،  كيبرادرش را در راس  كهيبطور داد،نشان  يديشد رايخبر شوكه شده و واكنش بس نيا دنيرضاشاه با شن
 اتيارتش و ساواك به محل عمل ،يژاندارمر ،يبا نفرات شهربان يكوپتر، در همكار يكماندو مجهز به هل يپهايمتشكل از اك

  .نابود شده اند كهايهمه چر يسه هفته ا زيو گر بيو اعالم كرد كه پس از تعق ليگس
در نبرد با مزدوران به  يسماع ميو محمد رح ياسحاق يبهمن، رفقا مهد ١٩نابرابر پس از  يهايرير گسلسله د نيا در

 ريبهمن دستگ ١٩از  شيپ يكه در روزها ديگربه اسارت درآمدند كه همراه هفت تن  گريو شش رزمنده د دهيشهادت رس
 ١٣٤٩اسفند  ٢٦دم روز چهارشنبه  دهيو در سپمحاكمه  يشيفرما يدادگاههايدر ب ار،يبس يشده بودند، پس از شكنجه ها

  . اعدام سپرده شدند يبه جوخه ها
و  يستيدر جنبش كمون يديرا شكسته و آغاز دوران جد ياسيبا عمل شجاعانه خود بن بست س ييسازان فدا حماسه

شاه  يكتاتوريكه د يخفقان و اختناق يبه فضا يروان - ياسيضربه س كيرا به ثبت رسانند، آنان  رانيمردم ا بخشييرها
تعادل  رييبزرگ نقطه آغاز تغ داديرو نيبود وارد كردند و ا هكرد جاديا ١٣٣٢مرداد  ٢٨ نيننگ يپس از كودتا يسالها يط

  . قوا به نفع مردم شد
كارگران و زحمتكشان از  ييامان، به عهد خود به رها يب يكاريو با پ يزندگ يبا نثار گوهر گران بها ييفدا يكهايچر
تحقق  يتوده ها و برا يعموم زشيانقالب و خ ريحكام خودكامه وفا كردند. آنها در راه هموار نمودن مس نينگال خونچ

 يحداكثر جانفشان يبا خلوص و فدا ران،يهمه آحاد ملت ا يبرا يآزاد وو هدف ارزشمند كار، مسكن  يانقالب يآرمانها
   .عاجز است ثارشانيبان و قلم از وصف اكه ز دنديدرخش هنيم يكردند و چنان در آسمان ظلمان

 يانقالب يتحقق آرمانها يدر راستا ران،يخلق ا ييفدا يكهايسازمان پرافتخار چر يانگذاريسالگرد بن نيپنجاهم در
 يمذهب ستيفاش ميرژ يكه تا سرنگون ميكن يم مانيپ ديشجاع و پاكباز سازمان با آنها هم قسم شده و تجد انگذارانيبن

  .مينيننش ياز پا رانيا دهيخلق ستمد ييهاو ر يآخوند
  رانيباد ا ندهيپاي بر آزاد درود
  يجهان سمياليامپر مانيبر ارتجاع، هم پ مرگ

 

  به راديو پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

www.radiopishgam.com  
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 )٩٩(بهمن  ييرها ريزنان در مس
  يطاهر اسد

 
 شد كايمتحده آمر االتيا ياطالعات مل ريزن مد كيبار  نينخست يبرا

 ،كشور نيا يارشد اطالعات ياز پستها كا،يآمر ياطالعات مل ريه عنوان مدب "نسيه ليآور" استيبا ر كايآمر يسنا مجلس
 موافقت كرد.

هم دموكراتها و هم  .دست آورده توانست نظر مثبت سنا را ب يمنف يرا ١٠مثبت در مقابل  يرا ٨٤با كسب  نسيه ليآور
 كردند.  تيحما يو يداتوردياز كان يا هيانيسنا با انتشار ب خواهانيجمهور

  اتخاذ كند. نيچ ياز سو دهايدر قبال تهد يجد يموضع ديبا كايدر جلسه سنا گفت كه آمر سنيه
  

 يگر پژوهش ليداور زن فوتبال به دل تيمحروم
در مسابقات  يزنان از داور تيمحروم
 راما د ،ندارد يگتاز رانيدر ا

 جديدترين محدوديت براي زنان، 
 تياز محروم "ايسنا"منبع حكومتي 

 قاتيتحق ليزن فوتبال به دلداور  يك
 پژوهش گزارش داده است.  و

از داوران باتجربه  يكي يجواهرآسو 
 جامعه يفوتبال زنان است و دكترا

 يدارد و در تز دكترا ياقتصاد يشناس
را  رانيا فوتبال ياسيخود اقتصاد س

قرار داده است. او  يمورد بررس
 تيمطالعات جنس نهيدر زم نيهمچن

 است. كردهيي مطالعات و پژوهشها زين هايو نابرابر ضيو ورزش و تبع
حق گفتن و نوشتن در مورد فوتبال "و  "حق مصاحبه"به او گفته است كه  يدپارتمان داور سيير ديگو يم يجواهر وآس

 نداشته باشد. رانيدر فوتبال ا يتيجنس يهايو نابرابر ضهايهم به تبع ينقد چيه و "زنان را ندارد
 تهيكم سيير. او به محقق و جامعه شناس است يداده است كه او عالوه بر داور حيتوض اين مقام حكومتيي به جواهر آسو
  . "يرا انتخاب كن يكي يو پژوهشگر يداور نيب ديپس با"و وي در پاسخ گفته:  "شناسم نه مداح جامعه من"گفته  يداور
 
 ليبه دل كويالعاده در پورتور فوق تيوضع عالما

   زنان هيه علخشونت گسترد
انتقادات گسترده فعاالن حقوق بشر نسبت به  در پي

 كو،يپورتور ريالجزا زنان در مجمع هيخشونت گسترده عل
 اعالم كرد. العاده فوق تيدولت وضع

 ٢٤ كشنبهيكه روز  يا هيدر اطالع كويپورتور فرماندار
است كه  ياديزمان ز"منتشر شد، گفت:  بهمن ٥ /هيژانو

 يمردساالر يامدهايپ يقربان محافظت كه ندازميافراد ن
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 "رنجند. از همه كمبود گفتگو در شيو ب يرسان هستند، از كمبود آموزش، اطالع ضيو تبع ينابرابر ك،يستماتيس
بر  يمبتن يهامقابله با خشونت يبرا يشتريب يابزارها تواندي م ياضطرار تياعالم وضع كو،يپورتور يگفته فرماندار به

 يبرا يا از برنامه نيهمچن كويپورتور فرماندار كند. ليامر را تسه نيا يبرا ژهيوالن وومس نييكرده و تع اهمفر تيجنس
  جذب زنان در بازار كار خبر داده است. 

شد و از دوم  روزيپ كويدر انتخابات پورتور كايآمر يجمهور استيانتخابات ر روز سوم نوامبر همزمان با "يسيرلوئيپدرو پ"
 در دست دارد. ريالجزا مجمع نيقدرت را در ا هيژانو

متحده قرار دارد. به گزارش سازمان  االتيا يو خارج از قلمرو ارض بييدر منطقه كارا تيجمع ونيليبا سه م كويپورتور
 تيجنس ليمورد قتل زنان به دل ٦٠ يالديدر سال گذشته م ريالجزا مجمع نيدر ا ،)OEG( يتيجنسي نظارت بر برابر

 داده است. رخي تيو شش مورد قتل افراد تراجنس شان
  

 در هندوراس ممنوع مي شود نيسقط جن تيممنوع تغيير قانون
 ي. فعاالن هشدار مكندي ناممكن م بايتقر ندهيرا در آ نيوضع كند كه مجاز كردن سقط جن يقصد دارد قانون هندوراس

 را آغاز كرده است. "زنان هيعل گجن“دولت كه  دهند
 ط،يدر جهان دارد و انجام آن در هر شرا نيرا نسبت به سقط جن استهايس شديدتريناز  يكي يمركز يكايشور آمرك نيا

 خانواده، ممنوع است. يبا اعضا يجنس يكينزد اي يتجاوز جنس در موارد يحت
قوانين سقط جنين را مسير قانوني تغيير  برسد، بيبه تصو يريگ ايبا دور دوم ر ندهيآ كه قرار است هفته ديقانون جد

وجود نخواهد  فعلي قانون رييتغ يبرا يصورت، راهاين  ريغكرده است و در كنگره  يسه چهارم اعضا مشروط به راي
  كنگره ممكن بود  دو سوم تا پيش از اين، تغيير قانون با راي اكثريت داشت.

 ممتنع دادند. اينفر ر ٧مخالف، و  ينفر را ٢٨كردند،  تياقدام حما نياز ا قانونگذار ٨٨
 ياز سو يطوالن ياست كه پس از كارزار نيبه كشور آرژانت ميمستق ياقدام پاسخ نيكه ا دهندي هشدار م كنشگران

 اعالم كرد. يماه دسامبر قانون انيرا در پا نيسقط جن نيالت يكايكشور مهم در آمر نيبه عنوان اول حقوق زنان، انيحام
  

  را به اجرا در آورد نيسقط جن عام منوعيت نزديك بهقانون م لهستان
 يلهستان اعالم كرد كه قانون جنجال دولت
كشور  نيدر ا نيسقط جن عام نزديك به تيممنوع

  شب چهارشنبه اعمال شده است. مهياز ن
در حال حاضر فقط در موارد تجاوز  نيجن سقط
در  اي افراد خانوادهبا  يرابطه جنس يدر پ اي يجنس
 كند، ديمادر را تهد يگزند يكه حاملگ يصورت

 دتريشد تيبا ممنوع هايلهستان تيمجاز است. اكثر
در  يمخالف هستند و عصر چهارشنبه تظاهرات

  لهستان برگزار شد. يشهرها
اعالم  يدر ماه اكتبر در حكم يقانون اساس دادگاه

را در  نيكه سقط جن ١٩٩٣كرد كه قانون سال 
درصد ٩٨، ٢٠١٩سال  در است. يقانون اساس ري، مغاداندي مجاز م نيجن برگشت قابل ريو غ ديشد يهايموارد ناهنجار

 به بيقر تياست كه در واقع اكثر يمعن نيبه ا يانجام شد و حكم دادگاه قانون اساس ليدل نيبه هم نيسقط جنموارد 
  ممنوع شده است. هاياتفاق ختم باردار
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 يسايبا كل يمقيافظه كار لهستان كه ارتباط عدولت مح اما شد. نيحكم موجب خشم طرفداران حق سقط جن نيا
  .كندي م تيحكم حما نيكشور دارد، از ا نيقدرتمند ا كيكاتول

خود را داشته  يكه حقوق اساس ميخواه يما م" گفت: ترزيرو ياز معترضان به خبرگزار يكي ،"اكياستپ ن اليگابر"
 نيو ا ميانجام ده ميخواه يدرباره آنچه م يريگ ميتصمحق  م،يدرباره بدن خود را داشته باش يريگ ميحق تصم م،يباش

 ."ميشو دار بچه يطيو در چه شرا ميبچه دار شو ميخواه يم ايكه آ
براي  فراخواند اقدام اعالم كرد و زنان را نيمخالفت خود را با ا يتيبا انتشار توئ ،"يرافاژ ترزاسكوفسك"ورشو،  شهردار

 بيايند.  ابانيخ اعتراض به
 

 دستانردر ك يناموس يهاقتلج روا
 به نام هيبرادوست اروم ياز توابع بخش صوما "نيگنگچ" يساله اهل روستا ٣٢زن  كي، هيفور ٣/ بهمن ١٥روز چهارشنبه 

 .ديبه قتل رس يعيتوسط افراد خانواده خود به طرز فج ،خوانده شده "حفظ ناموس"كه آنچه به بهانه  ييكخويعشرت ن
را به آتش  يجسد وسپس را به قتل رسانده و  يابتدا و ييكخويبرادر و پدر عشرت ن ه،ياز اروم منبع مطلع كيگفته  به

 .شودي م ينگهدار هياروم ياكنون در پزشك قانون زن هم ني. جسد سوخته ااند دهيكش
از  يخصوص لميو پس از انتشار ف شيپ يفرزند بوده كه مدت سهمنبع در ادامه اعالم كرد كه عشرت متاهل و مادر  نيا

 بازگشته بود. شيرا طالق داده و به منزل پدر يهمسرش و گر،يمرد د كيبا  يرابطه و
خانواده خود به قتل  يتوسط اعضا يناموس ليزن در كردستان به دال هفت ماه) دستكم ١١تاكنون ( ١٣٩٩سال  ياز ابتدا

توسط  "يناموس پرست" غينه غالب در جامعه، تبلبر اساس فرهنگ مردساالرا ران،يدر ا يناموس يقتلها اند آمار دهيرس
 رو به گسترش است.  يبه شكل فاجعه بار اتيجنا نيا عامالنبا آسان گيري قضايي  حكومت و

دادن به  انيو پا يزيزنند. مقابله با زن ست يبر زن م تياست كه مردان جامعه بر سند مالك يمهر خونبار ،يناموس قتل
  شود. يتنها از راه مبارزات آگاهانه و متشكل زنان ممكن م زن، يزندگ بر بدن و تيمالك

  
  سال ١٥ ريازدواج ز ١٠٠روز  شبانه هر

مركز  يفصل گزارش
ي نشان م رانيآمار ا

با وجود كاهش  دهد
 ران،يازدواج در ا ينسب
 يهمسر كودك دهيپد
 ريچشمگ يشيافزا

ماهه  داشته و درسه
تابستان امسال نرخ 

 يهمسر كودك
تازه ثبت كرد.  يركورد

آمار  گريد ياز سو
 دهدي نشان م ديجد
 يهمسر كودك عيتوز

 رانيا يدر استانها
 آن پنداشت. جيرا باعث ترو يفقط عوامل اقتصاد تواني و نم ستين كساني
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ه سر سفر ،يمدرسه و باز يكه به جا يكودكان يبرا نيغمگ يفصل ؛امسال است دهنده مربوط به تابستان ارقام تكان نيا
 اند. عقد نشانده شده

 يم كه هديمورد رس ٣٨٢هزار و  ١٦نخست امسال به  مهيازدواج كودكان در ن يآمار رسمبه گزارش منبع دولتي مزبور، 
 سالها خواند. نيدر ا يهمسر كودكآمار  نيتر اهيآن را س توان
مصلحت با  تيرعا"مشروط به آزاد و  ل راسا ١٥ ريسال و پسران ز ١٣ ريازدواج دختران ز رانيا يقانون مدن ١٠٤١ ماده
به سن  دنياز رس شيدر مهار بحران ازدواج دختران پ يچندان ريظاهر تاثبه كه  يكرده است؛ شرط "صالح دادگاه صيتشخ
  نداشته است. يقانون

  
 لغو حجاب اجباري در مدارس بزرگترين كشور با جمعيت مسلمان

به  جنجال يدر پ ميتصم نيدر مدارس را ممنوع اعالم كرد. ا يحجاب اسالم دنيآموزان دختر به پوش اجبار دانش ياندونز
 داد.  يمسلمان رو تيجمع بزرگترين كشور با نيبه استفاده از حجاب در ا يحيآموز مس دانش كياجبار پا شده به دليل 

 يمت با حجاب اجباري، ضمن مخالف كشور روبرو شده است كه نيدر ا يحقوق بشر يها گروه نيبا تحس مزبور ميتصم
ي وادار به استفاده از حجاب م ياندونز تر يسنت ياز نواح در بسياري رمسلمانيآموزان دختر غ سالهاست دانش نديگو

 . شوند
 مهيجر ديقانون جد نيانكردن  مسلمان دارد، در صورت اجرا يتيكه اكثر ينفر ونيليم ٢٧٠كشور  نيدر ا يدولت مدارس

 يانتخاب شخص كي يخبر گفت پوشش مذهب نيبا اعالم ا ي،آموزش و پرورش اندونز ريوز ،"ميمكار ميند"خواهند شد. 
 "كنند. ياجبار آن را توانند ينم"است و مدارس 

 ،آموزش و پرورش ريقانون مهلت داده است و به گفته وز نيا ياجرا يروز برا ٣٠كشور  نيبه مدارس ا يدولت اندونز
  . ابديكاهش  ايشان قطع شود  ممكن است بودجه ،كنند يچيسرپقانون  نياز ا كه يمدارس

 
  مقام ارشدسنت شكني كليسا؛ انتصاب يك زن به 

 ،سايكل سابقه و بر خالف سنت يب يدر اقدام ،بهمن ١٨ /هيروز شنبه هفتم فور ،جهان يكهايرهبر كاتول س،يفرانس پاپ
 يمقام زن را به كيبار  نينخست يبرا

اسقفها منصوب  ييسايلك يارشد در شورا
  كرد. 

 يبا شورا زين نياز ا شيپ "بكَر يناتال"
 يعنوان مشاور همكار اسقفها به ييسايكل

ي اسقفها نهاد ييسايكل يشورا. داشت
 كيكاتول يسايكل ياز اسقفها متشكل

را  يمذهب ميتعال ياست كه مسائل اصل
بكَر  . خانم بدهد يمورد مطالعه قرار م

تبديل  شورااين دو  به فرد شماره اكنون
 شده است. 

 نينخست يخوانده شده است. در واقع، و كيكاتول يسايكل خيدر تار يانقالب يواقعه مهم و حت كيمقام  نيبه ا وي انتصاب
  دهد. ياسقفها را ييسايكل يدر مورد متون مورد بحث در شورا تواند ياست كه م يزن

از نقش زنان در  سا،يكل نيقوان رييبا تغ زين شيماه پ كي سيكه پاپ فرانس ودشي منتشر م يبِكَر در حال يخبر انتصاب ناتال
كماكان متعلق به مردان خواهد  يشيكرده بود كه مقام كش ديتاك يحال، و نيكرد بود. با ا تيحما يانجام مراسم مذهب

 ماند.
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ود را در دانشگاه سوربن در رشته فلسفه خ التيتحص يدر فرانسه است. و "فونتنبلو"در شهر  ١٩٦٩بِكَر متولد سال  يناتال
خود را در سال  يروحان يساله زندگ ٥٢راهبه  نيرسانده است. ا انيبه پا سيپار "يبازرگان يمطالعات عال" يو مدرس عال

  آغاز كرد.  كيكاتول يذهبموسسه م كيبا وارد شدن به  ١٩٩٥
 

 آزادي فعال عربستاني
 برد،ي در اعتصاب غذا به سر م ١٣٩٩آبان  ٥ /٢٠٢٠اكتبر  ٢٦نان عربستان كه از ز حقوق از فعاالن يكي، "الهذلول نيلج"

 اشت شده بود.بازد ١٣٩٧خرداد  /٢٠١٨ي در ماه م گريد ستينيفمده  به همراهاز زندان آزاد شد. او 
  آنان است.  يبرا ياز جمله كسب حق رانندگ يخانم هذلول از فعاالن حقوق زنان عربستان سعود

 يبرنامه ا يرا كه به تازگ يداشت و دولت سعود يدر سطح جهان يالهذلول انعكاس گسترده ا نيو حبس لجبازداشت 
 قرار داد. ديدر معرض انتقاد شد ،اعالم كرده بود ياصالحات اجتماع يبرا

فته آنها ندارد. به گ يزنان ارتباط يرانندگ تياو با كارزار رفع ممنوع يريعربستان اصرار داشتند كه دستگ يمقامها
  مرتبط بوده است. گريكنشگر د يها ها و گروه رسانه ،يخارج يپلماتهايخانم هذلول به تماس او با د يريدستگ

 
 ي تست بكارت از زنان زندان يافشا ليبه دل زندانماه  ١٥

 ،يعيرف ساياستان تهران، پر دنظريتجد دادگاه
 يساله رشته هنر و فعال صنف ٢٤ يدانشجو

 را به ،نيو محبوس در زندان او دانشگاه تهران
حكم  نيمحكوم كرد. ا يريماه حبس تعز ١٥

در باره  يعياست كه رف يا به خاطر نامه
زن نوشته  انيگرفتن تست بكارت از زندان

 تبرئه شده بود. است. او قبال
در آن نامه افشاگرانه از جمله  يعيرف سايپر

له ابكارت، مس شيانجام آزما"بود:  دهيپرس
 به يچه ارتباط ،زن انيزندان يشخصكامال 

دارد كه  ييبازجو يو محتوا يتيدستگاه امن
آن  يراب يو حت ابندي يم يقانون پزشك يمراجع رسم قيرا از طر ياحكام نياجازه اعمال چن بيشرمانهكارشناسان پرونده 

 "شود؟ يصادر م ييحكم قضا
 تيو فعال يمل تيامن هياقدام عل"به اتهام  ٩٧تابستان در  ،ييتجمع دانشجو كيدر  ٩٦در اسفند  يرياو پس از دستگ

و  يضربه شالق، دو سال ممنوع الخروج ٧٤حكم كه  نيبه هفت سال حبس محكوم شده بود. ا "نظام هيعل يغيتبل
ذر اما در ماه آ ديكشور رس يعال وانيد دييبه تا ٩٨آبان  در شد، يشامل م زيو احزاب را ن گروه هادر  تياز عضو تيمحروم
 .افتيكاهش  يريسال حبس تعز كيبه  "يعفو مورد"مطابق 

 
 ، ايندپندنت فارسي، هه نگاو)فردا ويراد ، ايران واير،كي، ايسنا، اسپوتنيس يب يب ،فرانسه ويراد ،وله چهيدو، هرانا(منابع:  

  
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  
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  )٩٩رويدادهاي هنري ماه (بهمن 
  فتح اهللا كيائيها

  
   برد حريف مجلس ما خود هميشه دل مي

   اي بر او بستند علي الخصوص كه پيرايه
  (سعدي)

  
اينكه مي دانستيم و مي گفتيم ساليان درازي است كه خبرچينان و هويت سازان بي هويت قصد غارت فكر و جان و مال 

ت ما را داشته و دارند و هر روز و هر شب و هر ساعت و هر ثانيه مشغول روايت سازيهاي كذب از تاريخ و فرهنگ اين مملك
و ديار و حقير و كوچك شمردن بزرگان علم و ادب و مبارزان استبداد ستيز و آزاديخواه هستند، بر كسي پوشيده نبوده و 
نيست.  اما اينك اين نه روايت ما از واقعيت پنهان در تاريكخانه جنايتكاران، كه دسته گلي است به آب داده توسط  وزير 

  م بخوانيم: بدنام وزارت بدنام تر اطالعاتش، با ه
  

   وزير اطالعات لو داد: فيلم و سريال مي سازيم
سيد محمود علوي در برنامه گفتگوي ويژه خبري دوشنبه 

فاش كرد  شب شبكه دوم سيما در بخشي از صحبتهاي خود
وزارت اطالعات در ساخت برخي فيلمها و سريالهاي  كه

يز ايراني به طور هدفمند همكاري داشته است و از اين آثار ن
  .نام برد

با تجربيات خود وزارت "وزير اطالعات در اين باره گفت: 
تا  اطالعات را وارد كار ساخت فيلم و سريال كرديم

افزون بر آموزش عمومي و صيانت در برابر جاسوسي، اهداف 
   ".اطالعاتي را محقق كنيم

، "ماجراي نيمروز"، "روباه"فيلمهاي "وي افزود: 
تعبير وارونه يك "، "پازل"و سريالهاي  "شبي كه ماه كامل شد"، "روز صفر" ،"امكان مينا"، "سيانور"

  ".، محصول اين رويكرد بود"خانه امن"و  "سارق روح"، "رويا
  

   خانه احمد محمود، زمين سوخته شد!
چندي پيش بيلهاي مكانيكي شهرداري استان خوزستان به جان خانه 

فتاده و آن را با خاك دست، ا ه، نويسنده شهير و چير"احمد محمود"
  يكسان كردند.

اگرچه اين عمل قبيح و ضد فرهنگي در تاريخ چهل و دو ساله حكومت 
جانيان و آدمكشان عملي بي سابقه نبوده و احتماال در آينده هم نخواهد 
بود، اما سوال اساسي شايد اين باشد كه علت دشمني ديوانه وار واليت 

ان و نويسندگان مردمي اين جنايت با صاحبان انديشه و روشنفكر
سرزمين در چيست و براي چيست؟ سوالي كه پاسخش بر همگان بسيار روشن و واضح است؛  پاسخي كه البته ما بدان 
نپرداخته ايم بلكه خود حكومت با رفتار ويرانگر و جنايتكارانه اش و در طول همه اين سالهاي سياه بدان جواب مي دهد. 

و يا قاضي القضات روان پريش و ضد بشرش خلخالي كه  "اقتصاد مال خر است"كارشان خميني: ازجمله معروف امام جنايت
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بناها و آثار باستاني قرون و اعصار گذشته افتاده بود، بگيريد تا  رهبر ناقص المغزش خامنه اي خودشيفته و به جان 
ي، سياست و تنظيم خانواده دخالت كرده و با ماليخوليايي كه به تنهايي در همه امور علمي، فرهنگي، هنري، پزشكي، جنگ

فتواهاي بالهت بارش، تهي مغزي و خام انديشي و افكار پوچ قرون وسطاييش را به تماشاي عام مي گذارد. بهتر است به 
  خالصه اي از اين گزارش توجه كنيم:

هاي بنيانگذار سبك تا از نام و يادگار را با خاك يكي كرد "ها همسايه"مكانيكي خانه محل تولد و دوران كودكي خالق  بيل
  .رئاليسم اجتماعي ادبيات ايران، در شهر زادگاهش چيزي باقي نماند

از فروش خانه پدري  "چوب حراج بر خانه راوي روزگار تهيدستان"در گزارشي با تيتر  "شرق"مهر همين امسال، چهارده 
و دوستداران فرهنگ كشور هشدار داد كه مالك جديد اين والن استان خوزستان واحمد محمود خبر داد و خطاب به مس

حدود چهار ماه پس از آن گزارش، اين اكنون خانه قصد تخريب ملك و ساخت ملكي تجاري در بافت فرسوده اهواز را دارد. 
 "ين سوختهزم"اي تاريخي با ارزش فرهنگي فراوان و زيرزميني كه فضاي رمان  خانه با بيل مكانيكي تخريب شد و از خانه

  .گذرد، چيزي نمانده است در آن مي
خواهرزاده محمود  اما گويند، ميراث فرهنگي و مديران استان خوزستان از غافلگيري و نگراني درباره تخريب اين خانه مي

ز احمد ما سالها تالش كرديم اين خانه حفظ شود، ولي هيچ كاري انجام نشد. چرا هيچ نامي ا"پذيرد:  را نمي ادعاهااين 
اگر  ؟محمود در اين شهر نيست؟ مگر قرار نبود ميداني در اين شهر به نام محمود شود، اما نام ديگري برايش انتخاب شد

  ".شدني بود، اما نخواستند هر كاري انجام ،خواستند مي
ده بود، بريد و كاشته ش "احمد عطا"اره برقي بدنه تناور درخت كُناري را كه به افتخار تولد  ،درست دو روز پيش

  هايش هم خشكانده شد. ريشه
در آن  "زمين سوخته"احمد محمود حاال در اهواز غريب است و چيزي از خانه محل تولدش و زيرزميني كه فضاي رمان 

  .گذرد، باقي نمانده است مي
  

  سانسور اردوغاني كتاب در تركيه 
ر كرده انجمن ناشران تركيه خالصه اي از گزارشي را منتش به تازگي

در تركيه به نمايش و  ٢٠٢٠كه وضع صنعت كتاب و نشر را در سال 
گذارد. در اين گزارش گفته شده كه آزادي بيان و مطبوعات در  مي

تركيه بيش از پيش محدود و سانسور دولتي در دوران رياست 
  .جمهوري اردوغان به شكل پيوسته افزايش يافته است

تاب در تركيه شامل بسياري اردوغان سانسور ك صدارت در دوره
دارد و يا  كتابهاي كودكان، كتابهاي فمينيستي، كتابهايي كه از فساد در دولت اردوغان پرده برمي :شود ها مي حوزه

  .كند مطرح مي ٢٠١٦سوالهايي را پيرامون كودتاي 
الملل  يسم كه توسط سازمان عفو بينسانسور دولتي در سال گذشته از انتشار دو كتاب با موضوع فمين بنا به اين  گزارش،

 "فتنه افروزي"، جلوگيري كرده است. در پي اين ممنوعيت، دادستاني عمومي تركيه كيفرخواستي با عنوان منتشر شده
  .كرد صادر تركيه در الملل بينول عفو و، مس"تانر كيليچ"عليه 

يا  "فحاشي"نيز مشكل دارد. دو كتاب او به اتهام  ،شور، نويسنده زن مطرح اين ك"بوكت اوزونر"دولت تركيه با كتابهاي 
به  اش اي روبرو شد. خود نويسنده نيز در حساب توييتري . اين توقيف با انتقادات گسترده توقيف شده "رياشاعه ناهنجا"

  اين سانسور اعتراض كرد. 
سال گذشته يك قسمت  .شود دود نميهاي چاپي مح به رسانه "طيب اردوغان رجب"افزايش سانسور در دوره زمامداري 

 ،(Netflix) نتفليكس اينترنتيپخش شده از شبكه   (Designated survivor) "بازمانده برگزيده" از سريال
  !كند دليل؟ يك شخصيت در سريال بيش از حد اردوغان را تداعي مي ... سانسور شد
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  كرونا و بازار داغ كتابهاي ديجيتالي

بازار كتابفروشيها را كساد كند، اما با همه اين تواناييهاي مخرب نتوانست حريف دنياي ديجيتالي و اگرچه كرونا توانست 
، آمار منتشر شده از سوي انجمن ناشران آمريكا از رشد "گيزمودو"رساني  ايگاه اطالعالكترونيكي شود. براساس گزارش پ

با وجود  ،در سال گذشته ميالدي .الدي حكايت داردمي ٢٠٢٠دهم درصدي بازار كتابهاي الكترونيك در سال  ٢و  ١٥
 .خسارتهاي اقتصادي كه شيوع كرونا به بخشها و صنايع مختلف زد، ارزش اين بازار به يك ميليارد دالر افزايش يافت

ه با بنديها، از كتاب كودك و نوجوان گرفته تا كتابهاي دانشگاهي، در مقايس سال گذشته ميالدي مجموع درآمد تمام دسته
  .دهم درصد افزايش يافت ٥و  ٢٤ )٩٨آذر  -آبان( ٢٠١٩نوامبر سال 

هاي ابتدايي  گويد: پس از افتي ناخوشايند در ماه مي "دي گروپ پي ان"از شركت تحقيقات بازار  پگلين كريستن مك"
 حتي در بخش ديجيتال، و از خود استقامت قابل تحسيني نشان داد ٢٠٢٠گيري كرونا، بازار كتاب آمريكا در سال همه
  ".كتابهاي الكترونيك و صوتي نيز رشد چشمگيري كرد مانند

پس از ) ٩٩تير - شود. كتابفروشيهاي انگليس ماه ژوئن (خرداد كرونايي كتاب تنها به آمريكا محدود نمي لبته رونق بازارا
ي اجتماعي، قرنطينه كتابهايي كه توسط گذار با وجود مقررات سختگيرانه فاصله .حدود سه ماه تعطيلي بازگشايي شدند

اي  شدند و وجود گالنهاي محلول ضدعفوني كننده دست، كتابدوستان در بازگشت به كتابفروشيها ذره مشتريان لمس مي
ميليون پوند فروخته شد كه در مقايسه با  ٣٣جلد كتاب به ارزش  ٨٠٠ميليون و  ٣، تعلل نكردند. در اولين هفته بازگشايي

درصد و ٩، فروش كتابهاي چاپي درصد بيشتر بود. با گذشت هشت هفته از بازگشايي٣١زماني مشابه در سال گذشته  بازه
  .بيشتر بود ٢٠١٩درصد در مقايسه با سال ١١درآمد حاصل از آن 

رو شد و رونق هدر دوره انزواي اجباري ناشي از شيوع كرونا، بازار كتابفروشيهاي مستقل بارسلونا نيز با اقبال عمومي روب
چاپ لندن از افزايش فروش كتابفروشيهاي بارسلونا خبر داد و نوشت برخالف  "گاردين"گرفت. چندي پيش روزنامه 

   .اند  انتظارات، در اين دوره حتي كتابفروشيهاي جديدي هم در اين شهر افتتاح شده
 

    اومبرتو اكونگهداري دولت ايتاليا از كتابخانه 
اگر خدا "كه معتقد بود  ،فقيد ايتاليايي هنويسند ،"اومبرتو اكو"

اي  ، در يك كتابخانه افسانه"وجود داشت، يك كتابخانه بود
 .كرد زندگي مي

كتابهاي در پي توافقي كه سه سال به درازا انجاميد، باالخره 
در  ١٣٩٤اي اين فيلسوف ايتاليايي كه اسفند  كتابخانه افسانه

ز آپارتمانش در شهر ميالن خارج سالگي درگذشت، اكنون ا ٨٤
كتابخانه  .گيرد شود و در اختيار دولت ايتاليا قرار مي مي

هزار عنوان و سند از جمله كتابهاي نفيس  ٣٠اومبرتو اكو شامل 
  .ها و اسناد خود اوست و ناياب و نوشته

را به او  كه كتابخانه ندتوافق كرد انده،ي ماو بر جااز براساس وصيتي كه و خانواده  اين نويسنده وزارت فرهنگ ايتاليا 
 ، جايي كه اومبرتو اكو در آنجا كرسي نشانه"بولونيا"سال به دانشگاه دولتي  ٩٠همراه اسناد موجود در آن براي مدت 

 .دنشناسي داشت، به امانت بگذار
ئه مناسب و امكان استفاده اين اي كه وزارت فرهنگ ايتاليا منتشر كرده، دولت اين كشور حفاظت و ارا بر اساس بيانيه

 .كتابها براي دانشجويان و دانشگاهيان را تضمين خواهد كرد
همچنين يك كميته علمي متشكل از پنج عضو، از جمله دو عضو منصوب از طرف وارثان اكو و دو عضو ديگر از طرف 

  .ول تدوين شرايط حفظ اين آثار خواهند شدووزارت فرهنگ، مس
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  نعت سينماي آمريكاچالش كرونا براي ص
گذارند. دور جديد تاخير در تاريخ اكرانها، اميد سينماداران نسبت به اين سينماهاي آمريكا دوران سختي را پشت سر مي

  .كرده است به ياس بدلردد را گكه ميزان بليت فروشي در سال جديد ميالدي به سطح پيش از شيوع كرونا بر
با  "جيمز باند"اكران قسمت جديد از مجموعه فيلمهاي  (MGM) ترو گلدن مايراستوديو م) ٩٩اوايل ماه ژانويه (دي 

موكول كرد. ) ١٤٠٠آبان  -به ماه اكتبر (مهر) ١٤٠٠ارديبهشت  - را از آوريل (فروردين "زماني براي مردن نيست"عنوان 
رد انتظار خود از جمله اين تصميم استوديوهاي رقيب را نيز برآن داشت تا يك بار ديگر تاريخ اكران فيلمهاي مو

 .را تغيير دهند "يك مكان ساكت"و قسمت دوم از سينمايي  "سيندرال"، "پس از زندگيشكارچيان روح: "، "موربيوس"
روي پرده ) ١٤٠٠خرداد  ٧مه ( ٢٨كه قرار بود  "٩سريع و خشن "اكران  "يونيورسال"رود استوديو  همچنين انتظار مي

را از جدول اكران خارج كند. اگر اين اتفاق بيفتند، وضع براي دست  "بيوه سياه"ديزني برود را به تعويق انداخته و 
عادي را غيركه سينماهاي آمريكا شرايط  استتابستان امسال يك سال با   .اندركاران صنعت سينماداري بغرنج خواهد شد

  .اند روش يا درآمد نزديك به صفر سركردهماه گذشته را با حداقل ف ١٠بسياري از سينماهاي اين كشور  مي كنند. تجربه 
مدير شركت مشاوره  ،"ديويد گراس"به وضع عادي برگردد.  ٢٠٢٢كنند گيشه در سال  بيني مي تحليلگران پيش

گيرد و با از بين  در فصل بهار سرعت مي ،  معتقد است روند واكسيناسيون با افزايش عرضه ،"فرنچايز اينترتيمنت ريسرچ"
  .مردم به سينماها بازخواهند گشت ،د كرونارفتن تهدي

  
  در برليناله "قصيده  گاو سفيد"

جشنواره برليناله امسال به صورت آنالين و تنها براي تماشاگران 
شود. مراسم فرش  تخصصي سينما از اول تا نهم مارس برگزار مي

بيني شده است. محمد قرمز و اعطاي جوايز براي تابستان پيش
   .ت داوران امسال استاجزو هي اف نيز رسول

چندين فيلم آلماني و غير آلماني در بخش در اين جشنواره 
فيلم اين بخش، يك فيلم ايراني نيز وجود  ١٥كنند. در ميان مسابقه بر سر تصاحب خرس طاليي با يكديگر رقابت مي

موضوع اين فيلم قانون  .يها و مريم مقدمبه كارگرداني بهتاش صناعيها و فيلمنامه مشترك صناع "قصيده گاو سفيد"دارد؛ 
   صناعيها در نشست اكران اين فيلم در ايران كه سال گذشته در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد گفت .قصاص است

 .اند قانوني فيلم ساخته ءاند قانون قصاص را زير سوال ببرند، بلكه درباره يك خال نداشته قصد  زندگان اين فيلم سا كه
كه بخشي از آن در شهر برلين  "سو هونگ سان"اي  (مقدمه/معرفي) ساخته كارگردان كره  Introductionم فيل

فيلمهاي غير آلماني  ،"سلين سياما"(مامان كوچولو) از كارگردان فرانسوي،  Petite Maman فيلمبرداري شده و فيلم
 .ديگر بخش مسابقه برليناله امسال هستند

 اولين كه   اشاره كرد )Nebenan( "همسايه ديوار به ديوار"ه توان ب اني بخش مسابقه برليناله مياز جمله فيلمهاي آلم
است. اين فيلم درباره يك هنرپيشه ساكن برلين است كه از سوي همسايه  "دانيل برول" آلماني، هنرپيشه كارگرداني كار

  .عتبار او را از بين ببردتواند شهرت و ا شود كه مي اي مي اش تهديد به افشاگري بغلي
 ،گفته تنها معدودي فيلم به طور مستقيم با موضوع پاندمي كرونا ارتباط دارند ،مدير هنري برليناله ،"كارلو چاتريان"

  .اند هرچند تمامي فيلمها در سايه اين پاندمي توليد شده
  
  ، نامزد جايزه فيلمنانه نويسي آمريكا"ببر سفيد"

آثار غيراقتباسي، اقتباسي و مستند  نويسي خود را در بخشفيلمنامه  جوايز امسال نامزدهاي كا،انجمن نويسندگان آمري
 او نامزدهاي دريافت جايزه انجمن نويسندگان آمريكا است.يكي از  ،آمريكايي -ايراني  سينماگر بحراني، رامين اعالم كرد.

 .ين جايزه شده استنامزد دريافت ا "ببر سفيد" براي  اقتباسي فيلمنامه بخش در
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نويسندگان آمريكا، به احتمال زياد تعدادي از اين اسامي، نامزدهاي جايزه اسكار نيز  اي انجمنبا توجه به اهميت حرفه
رامين بحراني، فيلمنامه ببر سفيد را با اقتباس   .خواهند بود

 ، "آراويند آديگا"از كتاب پرفروشي به همين نام، از 
اين  .و اين اثر را كارگرداني كردنوشت  ،نويسنده هندي

كتاب جايزه بوكر گرفت و مدتها در فهرست پرفروشهاي 
نيز با  "ببر سفيد" فيلم قرار داشت. "نيويورك تايمز"نشريه 

استقبال زيادي از سوي تماشاگران همراه شد و يكي از آثار 
 .است "نتفليكس"پربيننده شبكه اينترنتي 

مي  تبار ايراني سينماگر اين موفق آثار از رجسته مستقل نسل جديد سينماي آمريكا است.رامين بحراني از فيلمسازان ب
به زودي فيلم جديدي با عنوان  او .اشاره كرد "كيسه پالستيكي"و  "به هرقيمتي"، "خانه ٩٩"، "٤٥١فارنهايت "توان به 

  .گر آراويند آديگا خواهد بودسازد كه اقتباسي از كتاب دي مي "نتفليكس"براي شبكه اينترنتي  "عفو"
، و "اخبار جهان"، "مارينيز بلك باتم"، "٢بورات "مي توان به  بخش فيلمنامه اقتباسيهاي نامزد شده در فيلماز ديگر 

 زن جوان خوش"، "پالم اسپرينگز" ،"يهودا و مسيح سياه"در بخش فيلمنامه غيراقتباسي،     اشاره كرد.  "شبي در ميامي"
 .نامزد دريافت جايزه انجمن نويسندگان آمريكا هستند "٧دادگاه شيكاگو "، و "اي متالآو"، "آتيه

  .اعالم خواهد شد اسفند) ٣٠( مارس ٢٠اسامي برندگان اين جايزه شنبه 
  

  شعر ماه
و  به اميد آزادي ابران به  "نيلوفر آبي"است كه نيلوفر خلعت بري با تخلص  "نويد بهار"نام شعر اين ماه 

  حرير در آورده است. با هم مي خوانيم:رشته ت
  

  آسمان را
  هراسي نيست از ظلمتي

  كه مغضوب هزاران 
  تير ستاره مي شود

  و نه جنگل را پروايي
  از غريو پوشالي تير

  كه بر تن سترگ درخت
  مغلوب زنگار مي شود
  بساط سست زمستان

  برچيدني ست
  با هر جوانه اي كه نويد بهار مي دهد

  هاين زمين بخواب رفت
  از طلسم انجماد

  با بوسه  بذر سپيده
  بيدار مي شود.

  
  (منابع: جنگ خبر، دويچه وله، صداي آمريكا، شرق، ايرنا، بهار نيوز، راديو فردا)
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 داستان كوتاه

 بوي نان
  م . وحيدي

 
 

چراغهاي خيابان نايي شزمينه رو برف آرام آرام در دانه هاي ريز راه مي رسيد. و شب اندك اندك از ازغروب گذشته بود
 تاريكي و در شـهر و ن با عجله درپياده روها گام برمي داشتنداعابر سپيدپوش مي كردند. زمين را و پايين مي آمدند

  سردي فرو مي رفت.
شانه ي نازكي رو راه كه مي رفت گـردنش از مي لرزيد و .رفت پياده رودر طرف  به عرض خيابان گذشت و رك ازسپ

  .ش لق لق مي خورديها
نفر زيرسقف  كه دو افتاد شيپياده رو،چشمش به گاري لبوفـرودر 

پياده رو پيچيده در بوي لبوي داغ  لبو مي خوردند. نايلوني آن ايستاده و
 شد. ش آهسته تريپسرك قدمها تحريك مي كرد. اشتهاي آدمي را بود و

  افتاد. قور و شكمش به قار آب دهانش ترشح كرد و لحظاتي ايستاد.
 با نفر مثل آن دو و ش بودياشت يك بشقاب لبوي داغ جلودوست د

ازصبح چيزي  عزا درمي آورد. چنگال آرام آرام مي خورد و دلي از
حال خودش بودكه لبو در  ناي قدم برداشتن نداشت. ديگر و نخورده بود

  فروش باصداي بمش بلند گفت:
  »!اتواينس اين جا بچه!...برو برو«ـ

نداشت  يعني انتظار پـسرك خشكش زد. كلفتش مي ترسيد. ت و آدم از سيبلهاي پهن وفروش هيكل درشتي داش لبو
  لبو فروش دوباره داد زد: .حرفي به او بزند يكس

  »!اينجا واينستا پي كارت! توام! گفتم برو با«ـ
با دهان  فربه بود،يكي از مشتريها كه  جواني  دند.شپياده روهـا ديده مي در توك  رهگذران تك و و مي باريد برف تندتر

  گفت: پر
  »!كه كاري نداره چيكارش داري داداش!...به تو«ـ

  و گفت: فرو بردتكه اي از لبو در سال كمتري داشت، چنگالش را  كه سن و مشتري ديگر
  »!راس ميگه بابا...چيكارش داري؟!...به تو كه كاري نداره ...وايستاده آنجا ديگه«ـ

  گفت: و اين پا و آن پا كرد ابرواني درهم، لبوفروش با صداي موسيقي اش بلند بود. و وسط خيابان عبوركرد ماشيني از
آخه... همينطوري حرف مي  اومدن دخل منو زدن...شما كه نميدونيد كاري نداره!...همينها ديروز چي چي رو به تو«ـ

  »!زنيد
  مكث كوتاهي كرد و با ناراحتي ادامه داد:

  ». هدمن مي چرخه دز بر و دزدن...هركي دور دخل منو باجاش بردن...همه اينا ديببين دبيايي كجا بوديد اون موقع شما«ـ
 لبوها در .بود ريختآب جوشان وسط سيني رو لبوهايي كه دور سيني اش چيده شده  از تلخي مالقه اش رابرداشت و با و

  چراغ خيابان برق مي زدند. نور زير
  گفت: خالي كرد و جوان فربه بشقابش را

  »!نمي شن زاال بي خيال شو بابا!...همه كه دُح«ـ
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  آن يكي جوان گفت:
  ؟ »صبح تا شب تو اين مملكت دارن كالن كالن دزدي مي كنن حاال تو يقه اينو گرفتي«ـ

  گفت: لبوفروش مالقه اش را لب سيني گذاشت و كه حساب كند برود. جيب درآورد و پول از
گنده ترهاش  برن از جا ببرن؟ اقالً تومن كاسبي منون بيان يك ا خوش مياد دومن كه روا نيس بدزدن داداش!...خدا ر از«ـ

  ؟!»بدزدن...چرا زورشون به من رسيده
  جوان فربه گفت:

تر باهم مي سوزه...اينام دستشون به همين جاها مي رسه نمي تونن برن دكل نفتي  مملكت دزد بازاره داداش! خشك و«ـ
لچ  و ش آب رفته بودشكف تو سرما اذيتش مي كرد و دور شد. ش را پايين انداخت وپسرك سر و گذاشت رفت. »!بدزدن كه

 .حس كردبـوي نـان تازه  از روبـرو، رفت آن دست چهار راه. را نگاه كرد و ور آن اين ور راهي رسيد. به چهار لچ مي كرد. و
يك  رنانوايي بَ ت سوراخ مي شد.گرسنگي داش رفت. شمكش ازگدل مالش  به خود جلب كرد. نان داغ حواسش را عطر

   با تعدادي مشتري كـه بيرون دكانش صف كشيده بودند. خيابان بود،
مضطرب بود.فكرش  يك طاقي ايستاد. زير ش خيس شده بودند.يلباسها و بدنش مي لرزيد كرد. كند ش رايقدمهاپسرك 

 و آخوندي پياده شد و رفت تو نوايي توقف كرد.برف امان نمي داد .ماشيني آرام جلو نا قلبش تند مي زد. كار نمي كرد.
  تردد ماشيني ديده نمي شد. سوار شد رفت. فضاي خيابان در سكوت بود و و با دسته اي نان بيرون آمد چند لحظه بعد

هرچه . بهش نداده بودند و صبح افتاد كه رفته بود شهرداري بساط سيگارش را پس بگيرد پسرك با ديدن آخوند ياد
 و دو از آنجا بيرونش كنند باز كرده و فرياد زده بود كه آخوندي پنجره بالكن را اين تا پاسخي نگرفته بود رده بود،التماس ك

  لگد از محوطه شهرداري بيرونش كرده بودند. سه نفر ريخته بودند سرش و با پس گردني و مشت و
ايي كه شكاري را هف را مي پاييد.حاال مثل شكارچيداشت و اطرا آرام قدم بر مي به طرف نانوايي. راه افتاد آهي كشيد و

اولين ناني  يك چشم به هم زدن دست برد و در مستقيم به پنجره نانوايي نگاه مي كرد. نزديك شد و د،نزيرنظرگرفته باش
  عجله فراركرد. چنگ زد و باه بود را كه جلو پنجره افتاد

 رسيده بود دم چهارراه. اما تابجنبد، پسرك فاصله زيادي گرفته و .و دويد بيرون بلند شد سالي بود ميان كه مرد دكاندار
  دكاندار وسط راه ايستادو شروع كرد به ناسزا گفتن:

  »!حروم زاده...مگه اينكه بدستم نيفتي مادر و بي پدر«ـ
  ها هم بشنوند:يطوري كه مشتر دكان و شروع به غرزدن كرد؛ با تلخي برگشت تو و
  »!چه مملكتي شده خدايا ان مي دزن ...دومه ازم ن بار امروز«ـ

  سالي گفت: خانم ميان، كردند واج نگاه مي ازميان مشتريهايي كه هاج و
  »!اشكالي نداره آقا...من حساب مي كنم«ـ

  مغازه دار با بهم ريختگي گفت:
  ». روز ماست!...صبح هم يكي ديگه شون آمد يه نون دزديد رفت خانم اين بساط هر«ـ

به  هنوز اما آن طرف وارد خيابان شد. اين طرف و به بدون نگــاه كردن اه رسيده بود و نفس نفس مي زد.پسرك به چهارر
  محكم زد به بهش.  و راه رسيد آنطرف نرسيده بود كه ماشيني به سرعت از

  ...»!گرومپ «ـ
 تش بود، تكه تكه شد.پايين و سرش محكم خورد زمين. ناني كه دس آمد پسرك بلند شد رو هوا و چند متر آن طرفتر

زمين  پسرك بر سر جوشاني از خون گرم و خيابان. سكوت مثل بختك افتاده تو برف گم شد. غبار در و ماشين فراركرد
  ديده نمي شد. هيچ رهگذري درپياده رو خيابان. برفهاي كنار رو قطره هاي آن شتك زده بود و جاري بود

  رق مي زد و برف همچنان مي باريد.چراغ خيابان ب گرم پسرك زير نور خون سرخ و



  در سفره نان ندارد
 مرجان

 
   در سفره نان ندارد

   كودك كه جان ندارد
   مادر به گريه گويد

   ديگر توان ندارد
   ويرانه گشت ايران

   است دشت و رودش خشك
   دزدان بيشماري

   بردند زاد و رودش
   غارتگران گرفتند
   خاك مرا گروگان
   تاراج كرده ميهن

   يزي نماند از ايرانچ
   از ريشه ها بريدند
   سرو و صنوبران را

   از دشت و كوه و جنگل
  ماند صد كوير بر جا

  
   هر  ثروت خدا داد
   اي داد رفته بر باد

   در بغضهاي خاموش
   فريادها زبيداد

   هر جان عاشقي را
  بر خاك و خون كشاندند

   بر قلب بي قراران
   تيري زكين  نشاندند

   ادرصدها هزار م
   از داغ سوگواران

   بايد دهان ببندند
   در ماتم عزيزان

   آزاد كن وطن را
   اي خلق من زجا خيز

   با دشمنان ميهن
  با عزم و رزم بستيز

  فرزند آرشي تو
   نسل سياوشي تو
   بر ريشه ستمگر

  سوزنده آتشي تو
   ٩٩بهمن 

 

 
  ميعاد در فردا

 س. پگاه
  

  روياهاي زنجير شده 
   گوشه تاريك جهان در

  عبور كن از پلهاي ديروز!
  خاطرات منجمد از
  قداست واژه ها و

  عاطفه ها
  تكامل نمي يابند

  و در مرداب 
  ماهي آزاد صيد نمي شود

  سفركن
  دلتنگيهايت را ويران كن! و

  انتظار 
  جاده ايست اليتناهي 

  چشمانت را
  با پرتو ستارگان بشوي!

  در ارتفاع ايستادن
  ريشه هايت به افق مي رسند

  ٩٩بهمن  مشهد
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 آفتاب نيمه شب
 صبح) (م. م . وحيدي

  
  آندر آستانه چهلمين سالگرد تاسيس  ديرپاترين ائتالف تاريخ ايران»  شوراي ملي مقاومت«براي 

 
 آبشاري زالل

  دركام تشنگي زمين  
  چشمه اي جوشان
  از حقيقت و آفتاب

  عطر پونه ها
  صداي توست            
  ميان آبيها

  رانهترجيع جويباري و ت
  و آفرينش جهاني

  كه فصلهايش 
  ترنم فرداست              

  كه چنان
  رود و سنگ  و گياه 

  با شاخه هاشان
  پر مي سازند بال و

  وقتي 
  ازپس هزاره ظلمت

  طلوع مي كني           
  مسافران كوير 

  از فالت رنج 
  عبور مي كنند                  

  سفرت سبز!
  غزلت پر رونق باد!

  
  ق آخريندر دقاي

  كه جهان
  از بودن تهي مي شود

  و صليبها 
  به اهتزاز آمده اند

  روز را 
  زبان لحظه هايي
  با انديشه آسماني

  كه در تو 
  وسيع تر مي شود     

  ميالدت
  تن پوش سربازاني ست

  كه از فتح
  بازمي گردند                   

  كهكشانها
  در زير پوست تو 
  مي دوند                   

  باران شراره هاييبا 
  كه زمين را 
  از شب و مه

  مي رانند                  

  

  در آدرس زير گوش كنيد

www.radiopishgam.com  
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  )٩٩ بهمندانشگاه در ماهي كه گذشت (
  كامران عالمي نژاد

 
 تجمع فارغ التحصيالن رشته بهداشت و دهان استان كهگيلويه و بويراحمد

 ٥ستخدام و بيكاري خود، در روز يكشنبه جمعي از فارغ التحصيالن كارداني رشته بهداشت و دهان در اعتراض به عدم ا
 .مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند بهمن،

كارداني بهداشت دهان از دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  فارغ التحصيل از رشته"يكي از معترضان در اين خصوص گفت: 
فارغ التحصيل شديم و طبق تعهد بايد  ٩٧تان) كه سال ساله به مناطق محروم اس ٦هستيم (بورسيه و متعهد به خدمت 

كاربردي بود، شرايط كشوري تغيير  بالفاصله به كار گرفته مي شديم. اما بعد از استعفاي وزير سابق كه حامي اين رشته
  ."كرد و اجراي تعهد ما نسبت به خدمت در مناطق روستايي به تعويق افتاد

الن اين رشته در استانها با حمايت دانشگاههاي علوم پزشكي جذب شدند و هم اكنون به تدريج فارغ التحصي"وي افزود: 
كار هستند. با وجود مراجعات مكرر و درخواست از مسئوالن براي ه در اكثر استانها فارغ التحصيالن اين رشته مشغول ب

  ."اعالم نياز به وزارت، حاضر به همكاري نيستند و ما همچنان بال تكليف هستيم
  

 تجمع كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد بناب
بهمن، تعدادي از كاركنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد بناب، در ساختمان اداري اين دانشگاه دست  ٥روز يكشنبه 

 .به تجمع اعتراضي زدند
 .كردندمعترضان علت اجتماع خود را اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي دو ماهه خود عنوان 

 
 درصد استادان دانشگاهها ٣٠مهاجرت 

حسين انصاري، معاون اداري و مالي دانشگاه فردوسي 
كه برخي گروههاي  بهمن، با بيان اين ٦مشهد، روز دوشنبه 

» درصد ٣٠تا «دانشگاهي كشور مانند مكانيك و كامپيوتر 
مسئوالن «كه اند، از اين استادان خود را از دست داده

» اند ت علمي بستهارا بر مهاجرت اعضاي هيچشمان خود 
 .انتقاد كرد

ت علمي دانشگاهها را ااعضاي هي» بسيار پايين«درآمد  او
خواند و گفت عدم » ترين چالشهاي كشور يكي از بزرگ«

 .سطح يك رشد كند حمايت از اعضاي هيات علمي باعث شده مهاجرت نخبگان در سطح اساتيد دانشگاههايِ
  

 دهيم  م، امتحان ميگيري پول مي
 .شد زده رقم نوآوريهايي بلكه در بستر تقلب ،كرونا و شيوع آن در كشور، نه تنها نظام آموزشي را با چالش مواجه كرد

با مجازي شدن آموزش در مدارس و دانشگاهها راههاي نويني پيش پاي متقلبان باز شد و افرادي كه به هر دليلي در 
آوري نمره  در سعي مختلف روشهاي به نداشتند را امتحاني هايجلسه  در حضور آمادگي يا تهكالسهاي آنالين حضور نياف

 .در امتحانات داشتند
آموز در كالسهاي آنالين، استفاده از كتاب در حين امتحان با علم به اينكه معلم از پشت  حضور والدين به جاي دانش

زمان با شروع يك امتحان درسي و تقلب از هم زان در يك مكان آمو جمعي دانش حضور دسته ،دوربين اطالع ندارد
 .استكه شيوع كرونا و آموزش آنالين آنها را رواج داده  استهايي  يكديگر و مواردي از اين قبيل تعدادي از شيوه
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 اما در شيوه اي جديد، برخي از افراد با راه
انداختن كانالهاي تلگرامي مدلي از شغلهاي 

اند و با  اندازي كرده ر را راهفصلي و متغي
استفاده از تواناييهاي خود در حوزه تدريس و يا 

الهاي امتحاني، به افرادي كه ودسترسي به س
 آمادگي امتحان دادن را ندارند پيشنهاد مي
دهند در ازاي دريافت وجه به جاي آنان 
امتحان داده بدون آنكه معلم، استاد و مسئوالن 

 .آموزشي متوجه شوند
نكته مهمي كه در صحبتهاي اين ادمينها بر 

شد تضميني بودن قبولي  روي آن تأكيد مي
امتحان و همچنين رقم توافقي بود كه بيشتر سعي داشتند تا به قول 

 .شان نپرد از دست» مشتري«معروف 
گونه كانالهاي تقلب در فضاي مجازي بيشتر از  حال رواج قارچبا اين

آموزشي كشور باشد زنگ خطري در خصوص آنكه هشداري براي نظام 
ايجاد اشتغال كاذب در فضاي مجازي است كه اگر به اين موضوع توجه 

مدت چه در بخش آموزش و چه در حوزه  نشود آسيبهايي را در دراز
  .كارهاي اينترنتي ايجاد خواهد كرد و كسب

  
 درصد دانشجويان علوم پزشكي به كرونا  ١١ابتالي 

ماه،  از ابتداي اسفند» ريسك ركادر درمان و افراد پُ«اميدواري حسن روحاني براي شروع واكسيناسيون همزمان با ابراز 
 .درصد دانشجويان علوم پزشكي به كرونا خبر داد١١سخنگوي وزارت بهداشت از ابتالي 

   ٦٠نفر است كه بين هزار  ٢٤٠تعداد كل دانشجويان پزشكي در ايران  بهمن گفت: ١٤در روز سه شنبه  سيما سادات الري
 .هزار نفر از آنها ساكن خوابگاههاي دانشگاهي هستند ٧٠تا 

درصد گزارش شده كه به آمار كلي شيوع كرونا در ميان دانشجويان نزديك  ١٠ها نيز ميانگين ابتال به كرونا در خوابگاه
 .است

هاي سازمان مورد ترديد قرار گرفته و مقامآمارهاي رسمي وزارت بهداشت درباره كرونا همواره از سوي برخي منابع ديگر 
 .اندنظام پزشكي ايران، آمار واقعي قربانيان كرونا را سه تا چهار برابر آمار رسمي برآورد كرده

  
 » حبس و محروميت از تدريس«استاد دانشگاه به  محكوميت

ه بهشتي كه از ارديبهشت سال جاري رضا اسالمي، استاد دانشگا ؛جمهوري اعالم كرد كه ياستمعاونت حقوقي ر مقام يك
به هفت سال حبس، محروميت از تدريس و ممنوع » همكاري با دولت متخاصم«برد، به اتهام  در بازداشت به سر مي
 .الخروجي محكوم شد

يل اكبر گرجي، وكيل و معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي، با نقل اين خبر از وك عليبهمن،  ٢٠روز دوشنبه 
تواند از مصاديق نفوذ يا همكاري  تدريس مباحث مربوط به حاكميت قانون در هيچ كجاي دنيا نمي"آقاي اسالمي، نوشت: 
 ".با دول متخاصم باشد

ارديبهشت سال  ٢٣رضا اسالمي استاد حقوق بشر و حقوق محيط زيست و عضو هيات علمي دانشگاه بهشتي است كه 
 .عات بازداشت شدجاري توسط نيروهاي وزارت اطال
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مقامات قضايي دليل بازداشت او را اعالم نكردند، اما مدتي بعد برخي نزديكان آقاي اسالمي گفتند، اتهام او برگزاري دوره 
 .است» حامي مالي آن يك سازمان غيردولتي آمريكايي«حقوق در جمهوري چك بوده كه ادعا شده  زهرو آموزشي چند

هرگونه تماس با فرد يا نهاد «اسالمي در مرداد ماه فايلي صوتي منتشر كرد كه در آن اين در حالي است كه خود آقاي 
 .خواند» اساسكامًال واهي و بي«را رد كرد و اتهامات خود را نيز » دولتي آمريكايي

 .آيد ر ميكانادايي به شما-گيل كانادا دارد و شهروند دوتابعيتي ايراني ي حقوق از دانشگاه مكارضا اسالمي مدرك دكتر
  

  ١٤٠٠هاي كنكور  زير و بم سهميه
ها در آزمونهاي  ثير سهميهامدتهاست كه موضوع ت
ساز شده و تعداد زيادي از  سراسري بسيار حاشيه

اند. در اين ميان  شده داوطلبان خواستار اصالح آن
اي را از سوي  سازمان سنجش آموزش كشور اليحه

ها اصالح  سهميهدولت تدوين كرد تا بر اساس آن 
ها از سوي نهادهاي  كه سهميه شوند. اما از آنجايي

مختلف نظير دولت، مجلس و شوراي عالي انقالب 
از فرهنگي وضع شده است تنها سازمان سنجش 

ها را نداشت به  دولت امكان اصالح سهميه جانب
ها به شوراي عالي  همين دليل موضوع اصالح سهميه

شد. شوراي عالي انقالب انقالب فرهنگي ارجاع 
 .فرهنگي آن را به زيرمجموعه خود يعني شوراي اسالمي دانشگاهها واگذار كرد

گزيني بحثهاي نهايي صورت گرفته و هنوز بحثهاي  بر مبناي جلساتي كه تاكنون برگزار شده تنها درباره سهميه بومي
ها اجراي آن به  كار ماندن اصالح سهميهخاطر نيمه ها نرسيده است. به همين دليل و به كارشناسي به مابقي سهميه

 .شود هاي فعلي برگزار مي بر اساس سهميه ١٤٠٠سالهاي آينده موكول شده است و آزمونهاي سال 
نوع سهميه شامل سهميه ايثارگران، مناطق و بهياران، مالك پذيرش دانشجويان قرار  ٣بر اين اساس در كنكور سراسري 

  .گيردمي
  

  سها مرتضايي، فعال دانشجويي براي زندان  شش سال
محكوميت سها مرتضايي، فعال دانشجويي و دبير پيشين 

بهمن،  ٢١در روز سه شنبه شوراي صنفي دانشگاه تهران، 
 نظر استان تهران عيناً دادگاه تجديد ٥٤از سوي شعبه 

 .تاييد شد
اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه «خانم مرتضايي به اتهام 

دادگاه انقالب تهران به  ١٥توسط شعبه  «منيت كشورا
رياست قاضي صلواتي به تحمل شش سال زندان محكوم 

 شده بود.
دادگاه در صدور اين حكم به مصاديق اتهامي خانم 
مرتضايي شامل تحصن در دانشگاه تهران در اعتراض به 
محروميت از تحصيل در مقطع دكترا، شركت در اعتراضات 

و تجمع اعتراضي نسبت به اليحه  ٩٨سراسري آبان 
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 .پوشش در دانشگاه تهران و فعاليت در شوراي صنفي دانشگاه تهران، استناد كرده است
الف زندان اوين منتقل شد و دوم  ٢به بازداشتگاه اطالعات سپاه موسوم به بند  ٩٨آبان  ٢٦اين فعال دانشجويي در تاريخ 

ميليون توماني به صورت موقت و تا پايان مراحل دادرسي از زندان قرچك  ٥٠٠ ماه همان سال با توديع قرار وثيقه بهمن
 .ورامين آزاد شد

از ادامه تحصيل » نقص در پرونده«ي علوم سياسي، به بهانه اكنكور دكتر ١٠خانم مرتضايي پس از كسب رتبه سال پيش 
 .اند، اضافه شد هدار كه از تحصيل محروم شد باز ماند و نامش به فهرست دانشجويان ستاره

اين فعال  .روز مقابل كتابخانه مركزي دانشگاه تهران دست به تحصن انفرادي زد ٢١او در اعتراض به اين موضوع، به مدت 
 .بازداشت و به يك سال حبس محكوم شده بود ٩٦ماه  دانشجويي پيش از اين نيز در يك پرونده مرتبط با اعتراضهاي دي

  
   تيمعلول يدارا يوروز تحصن دانشج نيچهارم

 يدر اعتراض به عدم اجرا تيمعلول يدارا يدانشجو يعباس مابراهي بهمن براي چهارمين روز متوالي، ٢١روز سه شنبه 
شناختن حق آموزش)  تي(به رسم معلوالن يالمللنيب ونيكنوانس ٢٤دانشگاه) ماده  هيقانون معلوالن (پرداخت شهر ٩ماده 

 وانيد يمقابل ساختمان مركزبه تحصنش ) تيمعلول ليبه دل لياز تحص تيم محروم(عدي حقوق شهروند١١١و ماده 
  ،ادامه داد.در تهران يعدالت ادار

  
 پريسا رفيعي به دليل افشاي تست بكارت از زنان زندانيمحكوميت 

ساله رشته هنر و فعال  ٢٤پريسا رفيعي، دانشجوي 
صنفي دانشگاه تهران، در پرونده جديدي با اتهام 

، يك سال و سه ماه حكم دريافت "تبليغ عليه نظام"
كرد. اين پرونده به شكايت دادستان و به خاطر نامه 

اي است كه رفيعي از تجربيات بازداشت و  افشاگرانه
 .فشار بر زنان زنداني نوشته بود

در يك تجمع  ٩٦او پس از دستگيري در اسفند 
 اقدام عليه"به اتهام  ٩٧دانشجويي، در تابستان 

به هفت  "امنيت ملي و فعاليت تبليغي عليه نظام
ضربه  ٧٤سال حبس محكوم شده بود. اين حكم كه 

به تاييد  ٩٨شد، در آبان  شالق، دو سال ممنوع الخروجي و محروميت از عضويت در گروهها و احزاب را نيز شامل مي
 .بس تعزيري كاهش يافتبه يك سال ح "عفو موردي"ديوان عالي كشور رسيد اما در ماه آذر مطابق 

اي، به شرح شرايط بازداشتگاه انفرادي و گرفتن تست بكارت از زنان زنداني  در نامه ٩٨اردبيهشت  ١٩رفيعي در پريسا 
دادگاه تجديدنظر او را به اتهام  ٣٦پرداخت. اين نامه اما مبناي شكايت دادستان و دادسراي اوين قرار گرفته و شعبه 

 .ماه حبس محكوم كرد ١٥وسط اين نوشته، به ت "تبليغ عليه نظام"
له كامال شخصي زندانيان زن چه اانجام آزمايش بكارت، مس«پريسا رفيعي در آن نامه افشاگرانه از جمله پرسيده بود: 

شرمانه اجازه اعمال چنين احكامي را از  ارتباطي به دستگاه امنيتي و محتواي بازجويي دارد كه كارشناسان پرونده بي
 »يابند و حتي براي آن حكم قضايي صادر مي شود؟ يق مراجع رسمي پزشك قانوني ميطر
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  سال حبس  ٥مرجان اسحاقي به محكوميت 

 ٢٦در روز يكشنبه دادگاه تجديدنظر استان تهران 
محكوميت مرجان اسحاقي، دانشجوي رشته بهمن، 

علوم سياسي دانشگاه تهران و يكي از بازداشت شدگان 
تاييد كرد. خانم اسحاقي  را عيناً ٩٨ن اعتراضات آبا

دادگاه انقالب  ١٥پيشتر در مرحله بدوي توسط شعبه 
سال حبس  ٤سال حبس تعزيري و  ١تهران به 

 .تعليقي محكوم شد
بر اساس اين حكم كه توسط دادگاه تجديدنظر استان 
تهران صادر و اخيرا به وي ابالغ شده است، مرجان 

 ٤به  تباني عليه امنيت ملياسحاقي به اتهام اجتماع و 
سال حبس تعزيري محكوم  ١سال حبس تعليقي و 

شده است. دادگاه در خصوص مصداق اين اتهام به 
 .استناد كرده است ٩٨حضور خانم اسحاقي در تجمعات دانشجويي اعتراضات آبان  مواردي از جمله

  
  يتجمع اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد اسالم

سازي حقوق با دانشگاههاي دولتي و  علمي و كارمندان دانشگاه آزاد در اعتراض به عدم همسان جمعي از اعضاي هيات
 .بهمن، مقابل سازمان مركزي دانشگاه مشهد تجمع كردند ٢٦روز يكشنبه  ،ساماندهي شخصيت حقوقي اين دانشگاه

امضا از رئيس مجلس  ٣٠٠هزار و  ٢بيش از  اي با ماه سال جاري در نامه اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد اسالمي در دي
درخواست كردند كه به مشكالت آنها رسيدگي كند. امضاكنندگان اين نامه خواستار رسيدگي به مشكالت شديد معيشتي 

بيني پيش هاي آن غير قابلو شغلي خود شده و خواستند كه تا پيش از دير شدن و وخيم شدن وضعيت موجود كه پيامد
 .ثري براي رفع اين مشكالت بردارداست، قدم مو

  
  دشسال حبس محكوم  ٥كاميار ذوقي به 

حكم حبس كاميار ذوقي دانشجوي رشته انسان شناسي دانشگاه تهران و يكي از 
توسط دادگاه تجديد بهمن،  ٢٧در روز دوشنبه  ٩٨بازداشت شدگان اعتراضات آبان 

   ٤دادگاه انقالب تهران به  ١٥به تائيد شد. او در آبان ماه امسال توسط شع نظر عيناً
 .تعزيري محكوم شده بود سال حبس  ١سال حبس تعليقي و 

سال  ٥در مرحله بدوي توسط دادگاه انقالب تهران به  ٩٩كاميار ذوقي در آبان ماه 
 .حبس محكوم شد

  
  
  
  
ان، هرانا، راديو فردا، دانشجو، دويچه تسنيم، ايسنا، آنا، خبرنامه دانشجويان اير: منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه( 

  )وله
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 )٩٩چالشهاي معلمان (بهمن 
 فرنگيس بايقره

 
 آتش سوزي مدرسه كانكسي در دزفول
حادثه آتش سوزي در يك مدرسه 

ان كانكسي در بخش سردشت شهرست
دزفول منجر به سوختگي تعدادي از 

 معلمان و دانش آموزان شد.
بخشدار سردشت دزفول از فوت يكي از 
مصدومان حادثه آتش سوزي مدرسه 
كانكسي اين شهر خبر داد. به گفته وي 
مصدومان ديگر اين حادثه نيز، كه بين 

اند، درصد دچار سوختگي شده  ٨٠تا  ٥٠
 وضعيت جسمي خوبي ندارند. 

همتي چالگرد يكي از اهالي  نيما
كنگرستان از توابع سردشت دزفول با 

سال سن كه در حادثه آتش  ١٥حدود 
 درصد شده بود در بيمارستان طالقاني اهواز جان باخت. ٥٠سوزي مدرسه كانكسي سردشت دزفول دچار سوختگي 

 
 اخراج يك معلم اهل سنت در سنندج

از هنرستانهاي شهرستان محمد منصوري، معلم اهل سنت شاغل در يكي 
سنندج، با حكم هيات مركزي گزينش استان كردستان از محل كار خود اخراج 
شد. حكم صادره در ديوان عدالت اداري نيز تاييد شده است. شوراي مديريت 
مكتب قرآن، ضمن محكوم كردن اين برخوردها كه صرفا عقيدتي است، بارها 

هدايت ديگران بدون فعاليتهاي  موضع شفاف خود مبني بر تزكيه و دعوت و
كار خود قرار داده و قضاوت و عدالت خواهي را به خالق مدبّر  سياسي را سرلوحه

 سپارد.االمر مي
كار به  سال سابقه ٦محمد منصوري، از اعضاي مكتب قرآن سنندج است كه 
 عنوان دبير هنرستان صنعتگران نايسر سنندج داشته است.

 
 ان از حرف تا عملقانون رتبه بندي معلم

يكي از نمايندگان استان ايالم در مجلس گفت: باتوجه به اينكه معلمان در بحث آموزش و تربيت نقش بسيار مهم و موثري 
بهمن در ديدار با وزير آموزش وپرورش  ٨دارند لذا اجراي قانون رتبه بندي معلمان بسيار مهم است. وي روز چهارشنبه 

ستانهاي محروم و مرزي است و مطالبات فرهنگيان شاغل و بازنشسته استان بابت كمك هزينه گفت استان ايالم يكي از ا
ازدواج و مهد كودكها و پرسنلي و غيرپرسنلي، اضافه كاري اداري و تدريس، بدهي ناشي از احكام صادره ديوان عدالت و 
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مان اعزام به خارج از مهترين مشكالت در و مطالبات و معل ٩٨ساير احكام قضائي، پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال 
 استان ايالم است

بهمن، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ضمن اعالم آخرين وضعيت تصويب اليحه  ٣٠روز پنجشنبه 
هزار معلم حق التدريس، مربيان پيش دبستاني، نهضتي و خريد خدماتي را از طريق  ٨٨رتبه بندي معلمان گفت: جذب 

 ٢٤نفر از سازمان استخدامي مجوز گرفتيم. تاكنون وضعيت  ٤٩٧هزار و  ٥٥هماهنگ كرديم كه براي  ١٧ماده  ١٠بصره ت
نفر مشخص شده و مابقي تا هفته آينده مشخص خواهد شد و به زودي راهي دانشگاه فرهنگيان شده و دوره  ٥٩٧هزار و 

 يكساله را طي مي كنند.
برنامه ششم توسعه مجلس اعالم كرد كه بايد نظام رتبه بندي را  ٦٣فت: بر اساس ماده وي درباره رتبه بندي معلمان گ

اجرا كنيم. در ادوار گذشته مبالغي به حقوق معلمان اضافه شد كه در اصل رتبه بندي نبود. اخيرا اقدامات خوبي براي 
دبير هيات دولت بود از ابزارهاي اليحه رتبه بندي در حال انجام است. چون وزير آموزش و پرورش بيش از شش سال 

ارتباطاتش با دولت به خوبي استفاده كرد. اگر قرار بود اليحه اي را عادي به صحن دولت ببريم يك سال طول مي كشيد 
چون بايد در كميسيون هاي مختلف در دستوركار قرار مي گرفت. اما اكنون همه مسير را طي كرده ايم و وزير نشست 

تاثير گذار دولت از جمله معاون اول، رئيس سازمان برنامه و رئيس سازمان اموري اداري استخدامي  هايي نيز با عناصر
 داشته و هماهنگي هاي الزم انجام شده است.

وي ادامه داد: اميد است اليحه ظرف هفته پيش رو يا هفته آينده در دولت به نتيجه برسد و راهي مجلس بشود. هرچند 
ودجه است؛ اما اكنون بهترين زمان ارائه است چون رتبه بندي بايد در بودجه سنواتي لحاظ مجلس در كوران تصويب ب

 شود. 
با اين سخنان بازهم مساله رتبه بندي معلمان پشت در بوروكراسي دولت، مجلس و شوراي نگهبان تا مدتي نامعلوم معطل 

 خواهد ماند.
 

 حرکتهای اعتراضی معلمان
 

 زي و پيش دبستاني در يازدهمين روزتجمع معلمان نهضت سواد آمو
گروهي از معلمان نهضت سواد آموزي و پيش دبستاني كه از شهرستانهاي مختلف كشور به تهران آمده بودند، براي 

بهمن، مقابل ساختمان مجلس  ١يازدهمين روز اعتراض پيرامون تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود، روز چهارشنبه 
ند. گفته مي شود اين معلمان معترض، كه بسياري از آنها به همراه خانواده هاي شان در اين تجمع اعتراضي برگزار كرد

 تجمعات حضور داشتند، در آن روزهاي سرد زمستاني شبها را در پارك مقابل مجلس شوراي اسالمي سپري مي كردند.
 
 

 خوزستان دبستانيتجمع مربيان پيش 
بهمن همزمان با سفر وزير آموزش  ٢روز پنج شنبه 

وپرورش به شادگان براي افتتاح طرحهاي 
آموزشي،جمعي از آموزشياران نهضت سواد آموزي و 
مربيان پيش دبستاني شهرهاي خوزستان ازجمله 
خرمشهر، ماهشهر و شادگان براي اعتراض به عدم 

 تبديل وضعيت دست به تجمع در اين شهرستان زدند.
چنين جمعي از مربيان پيش دبستاني خوزستان هم

ازجمله شهرستان ايذه براي اعتراض به اخراج از آموزش 
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 و پرورش مقابل ساختمان اين استانداري تجمع كرند.
ديگري خارج كرده و مربيان معترض اخراج  تجمع كنندگان  مقابل استانداري گفتند: استاندار خوزستان، وزير را از درب

 ساعت در سرما و در انتظار خروج وزير ماندند! ٤شده بيش از 
 

 تجمع معلمان و مربيان سيرجان و الشتر
بهمن در  ٥شماري از معلمان حق التدريسي و مربيان نهضت سواد آموزي شهرستانهاي سيرجان و الشتر روز يكشنبه 

 محوطه آموزش و پرورش اين شهرستانها تجمع اعتراضي برگزار كردند.
هاي ع خود را عدم استخدام عليرغم سابقه شان و آنچه كه تعيين تكليف امور استخدامي و برگزاري دورهآنها دليل تجم

 تابستاني خوانده شده، اعالم كردند.
 

 دبستاني باغملكپيش تجمع مربيان
برگزاري تجمع در شهرستان باغملك استان خوزستان، با  دبستاني اخراج شدهپيش  بهمن، شماري از مربيان ٦روز دوشنبه 

 اعتراضي مقابل فرمانداري اين شهر خواستار بازگشت به كار و امنيت شغلي شدند.
 

 تجمع معلمان حق التدريس آبادان
بهمن، مقابل ساختمان مقابل آموزش وپرورش اين شهر  ٦جمعي از معلمان حق التدريس شهرستان آّبادان روز دوشنبه 

تجمع كردند. آنان به قرار 
ي خود در ليست نگرفتن اسام

و سهميه استخدام وزارت 
آموزش و پرورش اعتراض 

 دارند.
ترين  معترضان گفتند؛ اصلي

خواسته صنفي معلمان خريد 
خدمت، تبديل وضعيت 
استخدامي است. سالهاست كه 
نمايندگان مجلس در اين 

دهند؛ اما مورد وعده مي 
اند كه  تاكنون موفق نشده

مسئوالن وزارت آمورش و 
را براي استخدامي پرورش 

 شناسد.پيماني معلمان خريد خدمت قانع كنند و اين وزارتخانه هم ما را به رسميت نمي
 

 تجمع معلمان خريد خدمات يزد
بهمن، مقابل ساختمان اداره آموزش و پرورش اين شهر تجمع كردند.  ١١جمعي از معلمان خريد خدمات يزد روز شنبه 

تراض به تعويق در پرداخت مطالبات شان و نيز بالتكليفي وضعيت شغلي خود عنوان اين معلمان دليل تجمع خود را اع
 كردند.
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 تجمع آموزشياران نهضت سواد آموزي مقابل مجلس
جمعي از معلمان تازه استخدامي و گروهي از 
آموزشياران نهضت سوادآموزي به صورت جداگانه 

بهمن، مقابل مجلس تجمع  ١٢در روز يكشنبه 
 استار رسيدگي به مطالبات شان شدند.كردند و خو

يكي از اين آموزشياران با ناعادالنه خواندن آزمون 
آموزشياران نهضت سوادآموزي و مقايسه با نيروهاي 

التدريس پيش دبستاني و سرباز معلمان، گفت: حق 
بعد از تجمعات مختلف مقابل ساختمان مجلس و 
پيگيري اعضاي كميسيون آموزش متاسفانه تا به 

اي از عملكرد نمايندگان مجلس امروز نتيجه
 ايم.نگرفته

هزار آموزشيار نهضت سوادآموزي موفق نشدند با كسب حد نصاب نمره در آزمون  ٢٤شش هزار نفر از مجموع حدود 
ليفي استخدامي قبول شوند. بنابراين شماري از اين افراد كه اكثرا زنان سرپرست خانوار هستند، در اعتراض به آنچه بالتك

كنند طي يك سال گذشته چندين بار  سال خدمت در مناطق محروم عنوان مي ١٥تا  ١٠در وضعيت شغلي خود بعد از 
 مقابل ساختمان مجلس تجمع صنفي برگزار كردند.

 
 تجمع معلمان قراردادي در تهران

ات شان، مقابل ساختمان بهمن، گروهي از معلمان قراردادي در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالب ١٤روز سه شنبه 
مجلس دست به تجمع اعتراضي زدند. معلمان معترض كه داراي كارنامه قبولي در آزمون استخدامي هستند، با در دست 

 داشتن پالكارد هايي، خواستار تعيين تكليف وضعيت تبديل قرارداد خود شدند.
 

 تجمع دوباره آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي
نهضت سواد آموزي  ٩٢گان قبل از سال جمعي از آموزش دهند

كه در حال حاضر هم فعاليت دارند در اعتراض به عدم تبديل 
، مقابل بهمن ١٩وضعيت و بالتكليفي شغلي خود، روز يكشنبه 

 مجلس تجمع كردند.
يكي از معلمان شركت كننده در اين تجمع گفت: ده سال است 

ك شاگرد كه به طور مداوم مشغول به كار هستم اما چون ي
توانم استخدام شوم و اين دارم نمي  ٩٢كمتر از اصالحيه سال 

واقعا براي ما ظلم است كه در بعضي از موارد كه براي تدريس 
كنيم. وي ادامه داد: فرق رويم با جان خودمان بازي ميمي 

كه به طور مستمر و مداوم  كسي كه يك شاگرد دارد با كسي كه دو شاگرد و تنها بخشهاي از سال را سر كار است با ما
 شويم چيست؟سركار خود حاضر مي 

 
 ايتجمع مربيان سازمان فني و حرفه 

اي مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع زدند. مربيان بهمن، جمعي از مربيان سازمان فني و حرفه  ١٩روز يكشنبه 
 ن مجلس شدند.معترض خواستار تبديل وضعيت خود و توجه به اين موضوع از سوي نمايندگا
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 تجمع مربيان پيش دبستاني گيالن مقابل استانداري
 بهمن، مقابل استانداري گيالن تجمع كردند.  ٢١جمعي از بانوان مربي پيش دبستاني بامداد روز سه شنبه 

معترضان عنوان كردند: انتظار شان آن است تا پس از سالها كاركردن به عنوان مربي پيش دبستاني جذب آموزش و 
رورش شوند، آموزش و پرورش نيز بايد قوانين مصوبات مجلس را رعايت كرده و آنها را با شرايط و مرحله به مرحله جذب پ

 كند.
گزينش و احراز صالحيت آموزش و  بر اساس مصوبه مجلس نيروهاي مربي پيش دبستاني داراي سابقه و مدارك فعاليت، با

 پرورش مشغول به فعاليت مي شوند.
 مارهاي آموزش و پرورش بيش از هزار مربي پيش دبستاني در استان گيالن چنين شرايطي دارند.بر اساس آ

 هزار دانش آموز است. ٣٦٨استان گيالن داراي حدود 
 

 مقابل مجلس تجمع معلمان مدارس غيرانتفاعي
بهمن، جمعي از معلمان مدارس  ٢٦روز يكشنبه 

عتراضي غيرانتفاعي از سراسر كشور با برگزاري تجمع ا
مقابل مجلس خواستار رسيدگي به مطالبات خود 
شدند. معلمان معترض خواستار برخورداري از سهميه 
استخدام در آموزش و پرورش، بيمه حمايتي دولتي و 

 امنيت شغلي هستند.
اين معلمان همچنين از نمايندگان درخواست كردند 

هاي كه از بيمه حمايتي دولت استفاده كرده و بيمه
هاي قبل برگردد. همچنين عالوه بر داشتن ه سالآنها ب

سهميه استخدام در آموزش و پرورش، امنيت شغلي 
 نيز داشته باشند.

 
 دبستاني شهرستان ايذهتجمع مربيان پيش

دبستاني شهرستان ايذه به همراه فرزندان خود، با برگزاري هاي مربيان پيشبهمن، شماري از خانواده ٢٨روز سه شنبه 
 و پرورش اين شهرستان، خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند.تراضي در محل اداره آموزش تجمع اع

 اين مربيان خواستار روشن شدن وضعيت استخدامي خود هستند.
 

 تجمع معلمان فارس، اصفهان و تهران
عتراضي برگزار كردند. بهمن، شماري از معلمان شاغل مقابل اداره آموزش و پرورش استان فارس تجمع ا ٢٨روز سه شنبه 

 معلمان معترض دليل تجمع خود را عدم پرداخت حقوق اضافه تدريس عنوان كردند.
در همين روز شماري از معلمان حق التدريس اصفهان و تهران با برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل اداره كل آموزش و 

اجراي مصوبات و طرحهاي مربوطه به خودشان از  پرورش خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند. اين معلمان خواستار
 سوي مسئوالن اين نهاد هستند.

 
(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: ايلنا، ايسنا، مهر، عصر جنوب، هرانا، همشهري، ايرنا، اتحاديه آزاد كارگران 

 ايران، مكتب قرآن، پشتيبان)
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  )٩٩(بهمن  كارورزان سالمت
  اميد برهاني

  
 اران موش آزمايشگاهي نيستندپرست

كه قرار است واكسن كرونا به صورت رايگان  با بيان اينبهمن  ١١روز شنبه محمد شريفي مقدم دبير كل خانه پرستار در 
صحبت درباره واكسن كرونا نياز به اظهار نظر تخصصي دارد يعني كساني كه در كميته  به دست پرستاران برسد، گفت:

مي توانند درباره واكسن كرونا به صورت خاص اظهار نظر كنند ولي به صورت عام اعتقاد دارم كه ايمني واكسن هستند 
تزريق دوز اول واكسن ممكن است فرد 
دريافت كننده را دچار مشكل كند همانطور 

مريكا هم زماني كه واكسن كرونا آكه در 
تزريق شد براي برخي افراد عوارضي ايجاد 

طبيعي است و تعداد له اكرد كه البته اين مس
اين افرادي كه دچار عوارض واكسن شدند، هم 

 .كم است
در خصوص واكسن روسي  وي در ادامه گفت:

كرونا كه قرار است به كشور وارد شود اين 
واكسن هنوز مورد تاييد سازمان بهداشت 

 جهاني قرار نگرفته است. 
شان اين نيست كه واكسني به آنها  پرستاران حق تم، گفت:وي با تاكيد بر اينكه حاضر به تزريق واكسن روسي كرونا نيس

 تزريق شود كه هنوز تاييديه سازمان بهداشت جهاني را ندارد چه واكسن روسي باشد چه واكسن كوبايي.
پرستاران حق دارند زير بار تزريق واكسني كه هنوز تاييديه سازمان بهداشت جهاني را ندارد، نروند. راه  وي خاطرنشان كرد:

حل چيست؟ بايد واكسنهاي مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني را وارد كنند. قبال براي وارد نكردن واكسن كرونا بحث 
تحريم را داشتند كه سازمان بهداشت جهاني اين مسئله را تكذيب كرد و اعالم كرد كه در خصوص واكسن كرونا هيچ 

دشان هم موضع متفاوتي در قبال خريد و واردات واكسن در الن خوئومحدوديتي براي هيچ كشور دنيا وجود ندارد. مس
پيش گرفته اند. ابتدا اعالم كردند كه تعدادي واكسن كروناي فايزر را پيش خريد كرده اند بعد اعالم كردند خودمان در 

ستاران هم نفر جوان پرستار را از دست داده ايم كه جان پر ١٠٥بايد گفت ما بيش از  .حال ساخت واكسن كرونا هستيم
 بسيار ارزش دارد.

درصد آنها به كرونا مبتال شده اند و به واكسن كرونا نيازي ندارند  ٥٠كه  استهزار  ١٥٠تعداد پرستاران : وي تاكيد كرد
سري از پرستاران بدون  البته ممكن است آمار پرستاران مبتال به كرونا بيش از اين باشد به دليل اينكه ممكن است يك

پرستاران موش و  هزار نفر واردات واكسن تاييد شده رقمي نيست ٧٠. براي بقيه كادر پرستاري يعنيعالمت باشند
شان اين نيست و از نظر اخالقي  آزمايشگاهي نيستند كه واكسنهاي بدون تاييديه را بخواهند بر روي آنها تست كنند و حق

 ي پرستاران تست كنند.هم درست نيست كه واكسني كه هنوز تاييد نشده را بخواهند بر رو
 

 بازي با قانون تعرفه خدمات پرستاري
هاي حمايتي، بيشترين خدمت را در نظام سالمت كشور عهده دار هستند و همواره در خط  پرستاران با حداقل انگيزه

 در ،…ر پزشكي ومقدم مقابله با بيماريها قرار دارند. يك سالي است كه كرونا آمده و اين پرستاران هستند كه در كنار كاد
اند و تعداد زيادي از پرستاران در اين مدت گرفتار اين  اند. البته در اين بين، تلفاتي هم دادهبا اين ويروس ايستاده مبارزه

اند. با تمام اين تفاسير و مشكالت و مصائب حرفه پرستاري، اما پرستاران با  ويروس شده و حتي جان خود را از دست داده
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شوند. جامعه پرستاري كشور و در واقع بدنه پرستاري كه بار زدني، همچنان بر بالين بيماران حاضر مي ثالاي م روحيه
اندركاران مشقات و مشكالت حرفه پرستاري را بر دوش گرفته كمر خم نكرده است، يك انتظار به حق و قانوني از دست

سال سابقه خدمت در  ١٥قانوني آنها توجه شود. مريم. خ، با نظام سالمت و متوليان امر دارد و آن اين است كه به حقوق 
گويد: كرونا واقعاً همه ما را اذيت كرده است، اما يك واقعيت را بيش از پيش براي هاي دولتي پايتخت، ميبيمارستان

ران واقعاً با هاي اول كه بيماري آمده بود، پرستاهمگان روشن كرد و آن، مشقت و رنج و درد حرفه پرستاري است. روز
اي از نحوه مقابله با اين ويروس، به جنگ بيماري رفتند و توانستند از جان بيماران مراقبت  دست خالي و بدون هيچ تجربه

  كنند. 
هزار نفر از همكاران ما درگير بيماري شدند و تعدادي نيز جان خود را از دست دادند، مشخص شد كه  ٧٠وقتي نزديك به 

ر مراقبت از سالمت مردم، از اهميت زيادي برخوردار است و نبايد اين جايگاه و حرفه را ناديده گرفت. جايگاه پرستاري د
گويد: چرا پرستاران نبايد مثل كادر  اين پرستار با سابقه، به شدت از شرايط حاكم بر حرفه پرستاري گاليه دارد و مي

چه فرقي بين كادر درمان وجود دارد. اگر پرستار نباشد، پزشك  دهند، تعرفه بگيرند. مگرپزشكي براي خدماتي كه ارائه مي
شوند. بنابراين، حرف من برد و البته پرستاران هم در كنار كادر پزشكي است كه بيشتر ديده مي به تنهايي كاري پيش نمي

  اين است كه چرا ما نبايد از حقوق قانوني كه براي پرستاران وضع شده است، استفاده كنيم.
 يگذار قانون تعرفه يبهداشت دستور داده كه مسائل فن ريوزبهمن،  ١٣به گزارشهاي منتشر شده در روز دوشنبه بنا 

 يياجراقواعد  يكه تمام يقانون را اجرا كرد، در حال نيا تر عيتا بتوان هر چه سر رديقرار گ يابيمورد ارز يخدمات پرستار
   رمن مي دهد و معلوم نيست چه زماني به اين وعده عمل مي شود.و وزير بهداشت وعده سرخ قانون آماده است نيا

  
 اعظم قشم كمبودِ پرستار در بيمارستان پيامبر

از بحران نيروي پرستار در پي ابتالي تعداد زيادي از پرستاران بخش هرمزگان مرتضي حكمتي رييس خانه پرستار استان 
نفر از پرستاران بخش اورژانس  ١٤گفت: بهمن  ١٥روز چهارشنبه  و درقشم خبر داد و  اعظم اورژانس بيمارستان پيامبر

بيمارستان در چند روز اخير به كرونا مبتال شده اند از همين رو، اين بيمارستان با بحران كمبود نيروي پرستار در امرِ اين 
 خدمت رساني به بيماران با مشكالت جدي مواجه شده است.

ن به تامين ي مكرر همكارانِ اين بيمارستان با خانه پرستار استان، از بي توجهي مسووالوي اظهار داشت: با توجه به تماسها
 در بخش اورژانس اين بيمارستان گاليه مند بودند. ١٩و جايگزيني نيروهاي مبتال به كوويد

  
 اعتراض سازمان نظام پرستاري به اخراج پرستاران در بيمارستانهاي خصوصي

اري، در نامه اي به وزير بهداشت با اعتراض به رئيس كل سازمان نظام پرست
خواستار دخالت  ،اخراج پرستاران در بيمارستانهاي خصوصي به بهانه كرونا

وزير، برخورد و لغو مجوز اين مراكز درصورت اصرار بر تصميمات اين نوع 
بيمارستانها شد و اين اقدام آنان را در شرايط كنوني لكه اي ننگ و 

  . ماند م كرد كه در تاريخ كشور ميقدرناشناسانه اعال
بهمن پوشش رسانه اي پيدا كرد در  ٢٠در بخشي از اين نامه كه روز دوشنبه 

سازمان نظام پرستاري و پرستاران كشور "مورد اخراج پرستاران آمده است: 
عالي نظام  ويژه پرستاران بيمارستانهاي مذكور از جنابعالي؛ به عنوان مديره ب

ن محترم تظار دارند، هر چه سريعتر مقرر فرمائيد از مسئوالسالمت كشور  ان
بيمارستانهاي ياد شده مواخذه به عمل آيد كه  چرا در  اين شرايط كرونايي 

كنند؟ آن و فداكاري  بي حد و مظلومانه پرستاران، با آنها اينگونه رفتار مي
زيز و به مدد تعرفه هاي سنگين و چند برابري هم در بيمارستانهايي كه سالهاست ازمحل  تالش و كوشش پرستاران ع
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ن  اين گونه بيمارستانها  خدمات و مراقبتهاي سالمت؛ ميليارد ها تومان سود و درآمد، عايد سهامداران محترم و مسئوال
ه گرديده است، به طوري كه انتظار مي رفت حتي اگر نياز باشد نه تنها چند ماه؛ بلكه سالها، پرسنل خود را حمايت هم

طور ه كنند، بلكه در كمال تعجب و نا باوري ب ويژه حفاظت مالي نمايند، اما اكنون نه تنها اين اقدام را نميه جانبه و ب
گسترده اي شروع به اخراج، تعديل و خانه نشين كردن پرستاراني نموده اند؛ كه بهترين سالهاي عمر خود را در خدمت 

 "اين بيمارستانها بوده اند.
   

  دانشجويان علوم پزشكي به كرونا درصد  ١١واگيري 
ماه،  از ابتداي اسفند» كادر درمان و افراد پرريسك«همزمان با ابراز اميدواري حسن روحاني براي شروع واكسيناسيون 

 .درصد دانشجويان علوم پزشكي به كرونا خبر داد١١سخنگوي وزارت بهداشت از ابتالي 
هزار نفر از آنها  ٧٠تا  ٦٠هزار نفر است كه بين  ٢٤٠انشجويان پزشكي در ايران به گفته سيما سادات الري، تعداد كل د

 .ساكن خوابگاههاي دانشگاهي هستند
درصد گزارش شده كه به آمار كلي شيوع كرونا در ميان دانشجويان نزديك  ١٠ميانگين ابتال به كرونا در خوابگاهها نيز 

دليل رابطه نزديك با بيماران مبتال به كرونا در معرض آسيب جدي ه ان بكادر درمان در ايران و ساير كشورهاي جه .است
 .اند اند و درصد قابل توجهي از آنها مبتال شده يا جان باخته قرار داشته

آمارهاي رسمي وزارت بهداشت درباره كرونا همواره از سوي برخي منابع ديگر مورد ترديد قرار گرفته و مقامهاي سازمان 
 .اند ايران، آمار واقعي قربانيان كرونا را سه تا چهار برابر آمار رسمي برآورد كردهنظام پزشكي 

  
  حركتهاي اعتراضي پرستاران و كادر درماني در ماه بهمن

  
  تجمع پرستاران بيمارستان ميالد

پرستاران بيمارستان ميالد تهران در اعتراض به 
بهمن  ٥روز يكشنبه عدم اجراي قوانين پرستاري 

ماه نيز تجمع  كردند. اين پرستاران در دي تجمع
اعتراضي ترتيب دادند و نسبت به عدم دريافت 
 .حق كرونا و عدم افزايش دستمزد اعتراض كردند

خودكفا و شركتي  ،ميالد عامل بيمارستان مدير
بودن بيمارستان و كمبود درآمد را دليل عدم 

 اعالم كرد.پرداخت حق كروناي پرستاران 
تجمع كرده در محوطه بيمارستان كه  معترضان

كه حق كرونا به ما پرداخت  ، با بيان اينبودند
ند: كارانه ما مدتهاست ثابت مانده و فتنشده گ

پرستاران در عين حال، خواستار اجراي قوانين برزمين مانده مانند . افزايش دستمزد پرستاران شامل حال ما نشده است
: اين قانون عليرغم گذشت چهارده سال از تصويب، هنوز اجرايي ند و افزودند كهشدقانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 

  نشده است. 
  

  تجمع فارغ التحصيالن رشته بهداشت و دهان استان كهگيلويه و بويراحمد
بهمن، جمعي از فارغ التحصيالن كارداني رشته بهداشت و دهان در اعتراض به عدم استخدام و بيكاري  ٥روز يكشنبه 

 .مقابل ساختمان استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند خود،
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كارداني بهداشت دهان از دانشگاه علوم پزشكي ياسوج  يكي از معترضان در اين خصوص گفت: فارغ التحصيل از رشته
بايد  فارغ التحصيل شديم و طبق تعهد ٩٧ ساله به مناطق محروم استان) كه سال ٦هستيم (بورسيه و متعهد به خدمت 

كاربردي بود، شرايط كشوري تغيير  بالفاصله به كار گرفته مي شديم. اما بعد از استعفاي وزير سابق كه حامي اين رشته
 .كرد و اجراي تعهد ما نسبت به خدمت در مناطق روستايي به تعويق افتاد

  
 تجمع پرستاران بيمارستان مركزي شيراز
در محوطه داخلي اين بيمارستان تجمع اعتراضي برگزار بهمن،  ٦روز دوشنبه  جمعي از پرستاران بيمارستان مركزي شيراز

اعالم كردند؛ معترض پرستاران  .كردند
مسئوالن بيمارستان بايد مطالبات آنها را 

هاي موجود پرداخت  طبق قوانين و بخشنامه
اي از سوي وزارت  كنند. اخيرا نيز بخشنامه

ارستاني كار براي افزايش حقوق كاركنان بيم
صادر شده اما متاسفانه بيمارستان اهمينت 

  .دهد نمي
يكي از پرستاران با بيان اينكه بيشترين بار 
بيماري كرونا بر دوش كادر درمان و به 

است، از پايين بودن  خصوص جامعه پرستاري
پرستاران دستمزد بدهند، بازهم مزاياي مزدي پرستاران انتقاد كرد و گفت: اگر در اين شرايط، حتي دو برابر معمول هم به 

  .كنندست. پرستاران جان خود را سر دست گرفته و براي تامين سالمت مردم تالش ميا كم و ناكافي
كه بيمارستان مركزي شيراز يك بيمارستان خصوصي است و كاركنان و پرستاران آن مشمول مقررات  آنها با بيان اين

دامه درباره چند خواسته اصلي خود افزودند: ارتقاي مزد و كارانه و بهبود شرايط قانون كار و بيمه اجتماعي هستند، در ا
 .اي است كه ما كاركنان و پرستاران بخش خصوصي اين بيمارستان خواستار تحقق آنها هستيم شغلي مطالبه

  
  نظرآباد كرج يامام حسن مجتب مارستانيكادر درمان ب ياعتراض تجمع

نظرآباد وابسته به دانشگاه علوم  يامام حسن مجتب مارستانيب يپور، مسئول امور رفاه يامانس يعل يدنبال كالهبردار به
  زدند. يدست به تجمع اعتراض يخانه و يبهمن روبرو ٢٥روز شنبه  مارستانيب نياز كادر درمان ا يالبرز، شمار يپزشك
و  تيسواستفاده از موقع مارستانيب نيا نالئوپرسنل و با اطالع مس بيو اغفال و فر نيدروغ يپور با وعده ها يسامان

كه  مارستانياز پرسنل ب "هزار تومان ٥٠٠و پ ارديليم ٩به  كينزد" يمبالغ هنگفت افتياقدام به در شيخو يشغل گاهيجا
 يكادر درمان با مشكالت جد يكالهبردار نيا ينموده است. در پ هستندپرستاران زحمتكش  و ينياكثرا پرسنل بال

كنند؟ چرا با  ينم يدگيرس به اين كالهبرداريچرا سوال اين است كه اند.  دهيمواجه گرد يو خانوادگ ياد، اقتصيروح
  آيا اين كالهبردار هم از خوديها است؟ شود؟ ينمبرخورد  مارستانيب نيمتخلف ا نمسووال

  
  جانباختگان کادر درمانی در ماه بهمن

  
  تجانباخ اصفهان ديخورش مارستانيبتخصص  فوق پزشك

  .باختابتال به كرونا جان لياصفهان، به دل ديخورش مارستانيب هري تخصص فوق پزشك گلشن، محمد
دانشگاه افزود كه محمد گلشن با وجود  نبهمن اين خبر را اعالم كرد. اي ٣در روز آدينه اصفهان  پزشكي علوم دانشگاه

 نيروز در ا ستيب زياز ابتال به كرونا، خود نكرد و پس خدمت  مارانيبه ب ديخورش مارستانيدر ب يبازنشستگ يحت
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اصفهان،  پزشكي علوم دانشگاه اعالم بنا بر شد تا سرانجام بر اثر ابتال به كرونا جان خود را از دست داد. يبستر مارستانيب
از  شياند و ب ختهدانشگاه بر اثر ابتال به كرونا جانبا نيتحت پوش ا يمارستانهاينفر از پزشكان و پرستاران در ب ١٣تاكنون 

  اند. مبتال شده روسيو نيبه ا زينفر از كادر درمان استان اصفهان ن ٨٥٠هزار و  كي
  

   الميبوشهر و ا درپرستاران  جانباختن دو
بر اثر  بيبه ترت الميا ايعل ينظر ديص يكنگان بوشهر و در مانگاه روستا مارستانيدر ب ينفر از پرستاران مراكز درمان دو

پرستار متعهد  »يروزيفاطمه ف«بهمن،  ٥به گزارش منتشر شده در روز يكشنبه  جان باختند. يقلب ستيكرونا و ا ابتال به
 ياز كاركنان زحمتكش در خانه بهداشت روستا» زاده يفرحناز قل«و  يقلب ستيكنگان بوشهر بر اثر ا مارستانيب

  ساعت گذشته جان خود را از دست دادند.٤٨ يدر شهرستان چرداول، بر اثر ابتال به كرونا ط ايعل يدنظريص
  

  جانباختند تهران و اهر يدو پرستار مراكز درمان
تهران و اورژانس  يكودكان بهرام مارستانيدر ب ينفر از پرستاران مراكز درمان دو

بنا به گزارشهاي منتشر  .جان باختند تياهر بر اثر ابتال به كرونا و پانكرات مارستانيب
كودكان  مارستانيپرستار متعهد ب ي،ابر كوه بهيطبهمن،  ٢٠شنبه شده در روز دو

 مارستانيو پرستار ب اريكمك به ي،لياسمع فريباتهران بر اثر ابتال به كرونا و  يبهرام
ساعت گذشته جان ٢٤ يط تيبر اثر ابتال به پانكرات يشرق جانياهر در استان آذربا

  .خود را از دست دادند
تهران و  يبهرام، كنگان بوشهر يمارستانيسابقه و متعهد مراكز بدو از پرستاران با نيا
 .بودند يشرق جانياستان آذربا در اهر مارستانيب

  
  رازي رشت  بيمارستانهاي امام تهران و جان باختن دو پرستار

زي رشت بر بهمن، دو تن از پرستاران مراكز بيمارستاني خميني در تهران و را ٢٨ و ٢٧ سه شنبه دوشنبه و هايطي روز
هويت آنها سعيد سليماني پرستار بيمارستان خميني در  .اثر ايست قلبي ناشي از فشار كار جان خود را از دست دادند

 .تهران و مريم سادات رشيدي نيا پرستار واحد فيزيوتراپي بيمارستان رازي رشت در گيالن، احراز شده است
 .اندتاني بودند كه از قرار معلوم سابقه هيچ نوع بيماري خاصي نداشتهاين پرستاران از كاركنان با سابقه مراكز بيمارس

 .مرگ پرستاران براثر ايست قلبي و در حين شيفت كاري، مسبوق به سابقه است
  

  يك پرستار باردار جان باخت
لقمان  مارستانيب يگودرز، پرستار باردار بخش كرونا ديمهش، بهمن ٢٥ شنبهروز 

 ادگارياز او به  يباردار بود و اكنون نوزاد او. درگذشتتثمار و شدت اسبر اثر كرونا 
صاحبان قدرت را خواهد گرفت كه چرا به موقع مرزها را  قهي شهيمانده كه هم

  مهمتر از جان انسانها بود؟ يزيچه چ د؟ينكرد هيو چرا واكسن ته دينبست
  
  
نا، راديو فردا، ، ايرميتسن: ايلنا، مجموعه نيا تدوين (منابع مورد استفاده در 

موج هرمزگان، اردوي  هرانا،، نترنشناليا رانيافارسي،  وله چهيدوسالمت نيوز، 
  كار، جماران)
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 ي قطعنامه نمايندگان آمريكا و حكم تاريخي محكوميت اسداهللا اسدياهميت راهبرد
  زينت ميرهاشمي 

  بهمن  ٢٦فراسوي خبر ... يكشنبه 
مجكوميت ديپلمات تروريست رژيم در بلژيك، بازداشت كارمند كنسولگري رژيم در تركيه به علت نقش او در ترور يك 

اليباف در روسيه، موضع گيريهاي پايوران دولت بايدن و كنشهاي مخالف ايراني، شكست پيام رسان خامنه اي، پاسدار ق
تروئيكاي اروپايي بعد از گزارش آژانس جهاني انرژي اتمي نشان دهنده بي ثمر بودن كاربرد سياست باجگيري و تهديد از 

  جانب جمهوري اسالمي در ماههاي گذشته است. 
(از » جنگ افزارهاي هسته اي«اني حتا تا رسيدن به مرز ساخت عبور رژيم واليت قثيه از تعهدات برجامي و تهديد پلك

منظر طرفهاي اروپايي) دقيقا سياستهاي تهديدآميز  رژيم براي پايين آوردن هزينه مذاكره احتمالي و برگرداندن شرايط به 
  دوره پيشا برجام است. 

كند كه طرفهاي مقابل به موضوع پسا برجام و به اين معنا كه رژيم خطر را براي طرفهاي مقابل آنچنان آشكار و جدي مي 
به روز كردن آن نپردازند. يعني دوره اي از كشاكش براي خريد زمان به سود ساخت سالح اتمي و تحميل آن به طرفهاي 

  مقابل. البته تا لحظه كنوني، مجموعه رويدادهايي كه بر شمرديم، نشان دهنده ناكامي رژيم است. 
ابيهاي رژيم از خروجي رويدادهايي كه منجر به ايزوله تر شدنش شد، غلط بود. به عنوان مثال در به نظر مي رسد كه ارزي

زمينه ديپلمات تروريست خود، تالش بسيار براي دور زدن كردن دادگاه و معامله با كارت زندانيان دو تابغيتي گروگان 
  گرفته شده كرد و سرانجام ناكام ماند. 

هاي اخير خوشبختانه به سود جنبش دادخواهي و مردم ايران رقم خورده است. به ويژه حكم بر اين منظر نتيجه رويداد
تاريخي محكوميت ديپلمات تروريست، اسداهللا اسدي و سه مامور نفوذي رژيم به حبسهاي طوالني را مي توان آغازي براي 

  خنثي كردن و قطع تروريسم دولتي رژيم ماليان برشمرد. 
محصول كارزاري عظيم از فعاليتهاي نيروهاي مقاومت و فعاالن جنبش دادخواهي و به طور برجسته البته دستاورد فوق  

  فعاليت سازمان مجاهدين خلق ايران است. 
دستاورد رويدادهاي اخير دقيقا به نفع مردم و همه آزاديخواهان و جنبش ضد ديكتاتوري در ايران و جهان است. اين 

شار آوردن بيشتر به رژيم براي رعايت حقوق بشر، آزادي زندانيان سياسي، قطع فعاليت دستاورد، راهبردي است براي  ف
 جاسوسان رژيم در خارج از مرزها و جلوگيري از ترور مخالفان ايراني در خارج از كشور و...

ت و جمهوري نفر از اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا از حزب دموكرا ١١٢در ادامه حكم تاريخي دادگاه بلژيك، قطعنامه 
خواه بسيار مهم است. در قطعنامه حمايت از مردم ايران با تكيه بر محكوميت اسدي در بلژيك، بيانيه هاي عفو بين الملل 
پيرامون نقض فاحش حقوق بشر، اعدام پهلوان نويد افكاري، كشتار و سركوب زورنامه نگاران، خشونت حكومتي در سركوب 

ماده اي خانم رجوي حمايت شده است. نمايندگا  ١٠برابر ديكتاتوري واليت فقيه و برنامه مردم، از مقاومت مردم ايران در 
مجلس از دو حزب خواستار به رسميت شناخته شدن حق مردم ايران براي رسيدن به يك جمهوري سكوالر، دموكراتيك و 

  غير اتمي شده اند. 
به رژيم در رابطه با زيرپا گذاشتن جدي تعهدات برجامي است.  در رويدادي ديگر، هشدار سه كشور فرانسه، بريتانيا و آلمان

نكته مهم در بيانيه سه كشور اروپايي موضوعي است كه سالها نيروهاي اپوزيسون و مقاومت ايران بر آن تاكيد كرده اند. در 
ت جنگ افزار هسته قدمي جدي در مسير ساخ«بياينه هشدار آميز سه كشور به درستي تاكيد شده؛ توليد اورانيوم فلزي 

  است. » فاقد هر گونه توجيه غير نظامي معتبر«و » اي
با تاكيد بر اين امر كه اين مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنهاست كه سرنوشت رژيم واليت فقيه را رقم مي زند بايد از 

  ايران سود جست.  همه دستاوردهاي حقوق بشري دفاع كرد و از آنها براي پيشبرد جنبش آزاديخواهي مردم
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  بُحران خارجی ُمالها در دوره انتقالی

    منصور امان
  بهمن ٩فراسوي خبر... پنجشنبه 

اي اصلي آن را دولت آقاي ترامپ تعيين بُحران خارجي رژيم ج.ا پا به يك دوران انتقالي گذاشته است. دوره اي كه ويژگيه
مي كرد بسرآمده و دوره جديد هنوز شروع نشده است. جُملگي بازيگران در حال بُر زدن دوباره كارتهاي خود و وارسي 

  حريف يا حريفان هستند و در جُستُجوي مكان مناسب دور ميزي كه چيده خواهد شد، به تحرُك آمده اند. 
اسراييل مبني بر تدارُك طرح حمله به مراكز هسته اي مُالها بخشي از اين تحوُالت است، هُشدار رييس ستاد ارتش 

همانگونه كه ابراز نگراني پايوران اُروپايي از ماجراجوييهاي اتُمي حاكمان ايران و تاكيد بر پايبندي به تعهُدات وين نيز 
  بخش ديگر آن را تشكيل مي دهد. 
م به نوبه خود در تالش براي فهم و تاثيرگذاري بر عصر پسا ترامپ به شيوه خود است؛ در سوي ديگر، رژيم واليت فقيه ه

كُنش و واكُنشي كه به گونه انحصاري در دايره قهر و تبهكاري دولتي جريان مي يابد و در گوهره باجگيرانه و در عمل 
اين مُدت كوتاه به ثبت رسانده، نه فقط تخريبگرانه است. يك نگاه گُذرا به فهرست تدبيرهايي كه رژيم واليت فقيه طي 

در همان نُقطه اي كه بود درجا مي زند و از نظر  "نظام"خصلت بُحران زاي آنها را نشان مي دهد، بلكه بيانگر آن است كه 
  تاكتيكي گرد خويش سرگيجه مي رود. 

درصدي اورانيوم و تهديد به ٢٠ي راهزني نفتكش كره جُنوبي، ارسال پيام ساخت جنگ افزار هسته اي با اعالم غني ساز
اخراج بازرسان آژانس شُماري از راهكارهاي مُالها در دوره انتقالي است كه در انتها بيشتر از آنكه به آنها ياري برساند، به 

  ابزاري براي افزايش فشار بر مُبتكرانش تبديل خواهد شد.
رت يكسان مي انگارند و بر همين اساس تصوُر مي كنند بايد رهبران رژيم واليت فقيه شرايط گذراي كُنوني را با خالء قُد

مُهر خود را بر تحوالت جاري كوبيده و فاكتهاي ثابت ايجاد كنند. سرچشمه رويكرد تهاجُمي آنها همين انگاشت خام و 
  كوته بينانه است. 

تعداد سرشار و بي پاياني دارند. از آقاي خامنه اي و همدستانش نشان داده اند كه در پروراندن و تعقيب چنين توهُماتي اس
اين رو آنچه كه تاكُنون از اين انبان به ميدان افكنده اند، آخرين پرده شلنگ اندازي ذهنيات مُخرب آنها نيست و 

 درگيريهاي ديگر در هر سه پهنه هسته اي، منطقه اي و تروريسم دولتي در نوبت ظاهر شدن به انتظار نشسته است. 
 

***  
  

  )٩٩ بهمنجنبش رنگين كمان بيشماران (
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

 
گزارشهاي فراواني در ماه بهمن در رسانه هاي حكومتي منتشر شده كه بيان كننده زندگي فالكتبار اكثريت مردم و 

هاي  درصد سپرده ٧٠«بهمن گفت:  ٢به گزارش فارس، عليرضا زاكاني روز پنجشنبه اختالف طبقاتي بي سابقه است. 
درصد سپرده هاي  ١٠اين به معني است كه تنها .» درصد جامعه است ٤درصد از آنها براي  ٩٠بانكي براي يك درصد و 

بين كمترين و بيشترين مصرف گوشت در سال به «درصد جامعه است. به گفته اين كارگزار حكومت  ٩٦بانكي متعلق به 
كيلو در سال مصرف  ٩٦هاي ثروتمند تا  هاي فقير يك كيلو گوشت و براي خانواده نفر در خانواده صورت ميانگين براي هر

نفر در نظر بگيريم، هريك از اعضاي خانواده فقير روزانه كمتر از يك گرم گوشت نصيب شان  ٤اگر خانواده را  »وجود دارد.
  مي شود. 
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تباه كرده كه كارگزاران حكومتي بخشهايي از آن را بيان مي كنند. اين فقر و اختالف طبقاتي آن چنان زندگي مردم را 
اقتصاد ايران كوچك شده، فقر « :مسعود خوانساري، رئيس اتاق بازرگاني تهران در توصيف وضعيت فعلي اقتصاد گفت

تعامل با اقتصاد  ترين ميزان خود رسيده، خروج سرمايه از كشور افزايش يافته و گذاري به پايين افزايش يافته، سرمايه
دويچه وله (» .اي انجام داد رو بايد اقدامات شجاعانه براي گزير از افق غبارآلود پيشِ... . است جهاني نيز به حداقل رسيده

همان چشم انداز شورش و قيام تهيدستان است كه حكومتيها بارها به » افق غبارآلود«) اين بهمن ٧سه شنبه ، فارسي
      ند.وقوع آن هشدار مي ده

يكي از مسايلي كه در چند ماه آخر سال براي نيروهاي كار مطرح است، تعيين حداقل دستمزد براي سال بعد است. 
و تشكلهاي مستقل نمايندگان واقعيت نشان داده كه ميزان حداقل دستمزد حداقل يك سوم خط فقر تعيين شده است. 

ميليون  ١٠و در سطح كشور اين ميانگين را  ميليون تومان ١١ را ميانگين هزينه سبد معيشت كارگران در تهران كارگري
تومان تعيين كرده اند. واضح است كه شوراي عالي فرمايشي كار، حداقل دستمزد براي سال آينده را حدود يك سوم 

  ميانگين هزينه سبد معيشت تعيين خواهد كرد.
در  اهد حركتهاي اعتراضي به طور روزانه هستيم كه، شنيروهاي كاردر چنين شرايط فالكتبار براي زندگي و معيشت 

را خواهيد خواند. اخبار  ٩٩ بهمنحركت اعتراضي از جانب كارگران و مزدبگيران در ماه  ٢١٥مجموعه زير خالصه دستكم 
 حركتهاي اعتراضي معلمان، دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود. 

  
  بازنشستگان تامين اجتماعيحركتهاي سراسري 

چندين بار در شهرهاي مختلف دست به تجمع و اعتراض  تامين اجتماعيو مستمري بگيران بازنشستگان در ماه بهمن 
زدند. بنا به گزارشهاي منتشر شده در ايلنا و هرانا و برخي از رسانه هاي تصويري ئ شبكه هاي اجتماعي، در اين ماه 

بهمن، شماري از  ٦روز دوشنبه حركت اعتراضي در شهرهاي مختلف به قرار زير انجام داده اند.  ٧١تگان دستكم بازنشس

استان از جمله تهران،  ٦بازنشستگان تامين اجتماعي دستكم در 
مازندران، قزوين، يزد، اصفهان و گيالن در اعتراض به عدم رسيدگي 

يت و برنامه ريزي و به مطالباتشان مقابل ساختمان سازمان مدير
 .استانداري اين استانها، دست به تجمع اعتراضي زدند

بهمن، شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران  ٧روز سه شنبه 
كرمانشاه، ايالم، رشت،  شامل: شهر ٢٠در دستكم تامين اجتماعي 

كرج، سنندج، اردبيل، كرمان، شوش، هفت تپه،  ساري، تبريز،
آباد، مشهد، اصفهان، قزوين، بجنورد و اهواز در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشان، مقابل  نيشابور، اراك، خرم

ساختمان تامين اجتماعي، استانداري و فرمانداري شهر خود و در تهران مقابل وزارت كار و رفاه اجتماعي تجمعات 
عالوه بر تهران تمري بگيران تامين اجتماعي بهمن، شماري از بازنشستگان و مس ١٥روز چهارشنبه  .اعتراضي برپا كردند
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در بسياري از شهرهاي ديگر كشور از جمله در مشهد، نيشابور، تبريز، شيراز ، كرمانشاه، اصفهان، اراك، رشت، يزد، اهواز، 
سنندج، زنجان، ابهر، اردبيل، خرم آباد، ايالم، كرج، بابل و شوشتر 

  كردند.  مقابل ادارات تأمين اجتماعي استانها، تجمع
بهمن، بازنشستگان تامين اجتماعي، در اعتراض به  ١٨روز شنبه 

شان، در ساختمان كانون بازنشستگان  عدم رسيدگي به مطالبات
تجمع بازنشستگان با دخالت  .تبريز دست به تجمع اعتراضي زدند

 .نيروهاي انتظامي همراه بود
 برايهواز ، بازنشستگان تامين اجتماعي در ابهمن ١٩روز يكشنبه 

شان، پس از راهپيمايي در  اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
اين شهر مقابل ساختمان استانداري خوزستان دست به تجمع 

   .زدند
نيشابور، تهران، الم، شهر شامل اي ٢٤دستكم در بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي  بهمن، ٢٦روز يكشنبه 

اراك، اردبيل، كرمان، سنندج، قزوين، كرج، شيراز، اصفهان، يزد، 
قم، ، دزفول، دانيال تبريز، خرم آباد، اهواز، همدان، مشهد، شوش

بجنورد و زنجان در مقابل ساختمان اداره كل تامين اجتماعي 
شهر خود، همچنين شماري از بازنشستگان تامين اجتماعي از 

ات سراسر كشور در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بوجه، تجمع
  .اعتراضي برپا كردند

، شماري از بازنشستگان و مستمري بهمن ٢٩روز چهارشنبه 
  بگيران تامين اجتماعي در تهران، رشت، اهواز، 

 .زنجان، گرگان، سنندج و مشهد، تجمعات اعتراضي برپا كردند
بازنشستگان خوزستان در شرايط قرمز كرونايي و گرد و خاك 

  استانداري خوزستان دست به تجمع اعتراضي زدند.  براي پيگيري مطالبات خود مقابل
امنيت، معيشت،  /بازنشسته مي ميرد، ذلت نمي پذيرد: بازنشستگان ضمن رو نمايي از بنرهاي اعتراضي، شعار هايي از قبيل

الي، حقوق ما ري /ميليون ٢ميليون، حقوق ما  ١٠خطر فقر  /بازنشسته بيدار است، از تبعيض بيزار است /حق مسلم ماست
 .نشينيم سر دادند تا حق خود نگيريم، آرام نمي /ها دالري هزينه

سازي  بازنشستگان معترض اهم مطالبات خود را افزايش مستمريهاي دريافتي در موازات خط فقر، اجراي قانون همسان
سال و همچنين قانون تامين اجتماعي، رفع مشكالت بيمه تكميلي، پرداخت پاداش آخر  ٩٦حقوق، اجراي دقيق ماده 

  .محاسبه سوابق مشاغل سخت و زيان آور در محاسبات متناسب سازي عنوان كردند
  

  بهمن ١چهارشنبه 
 ٢٨استان خوزستان  كارگران اجراييات اين شهرداري در روز و ٢٠ كارگران بخش نظافت شهري شهرداري كوت عبداهللا*

بهمن شهردار كوت  ١روز چهارشنبه  جمع آوري نشد. شهر همين رابطه زباله ها از سطح در و بودهاعتصاب  در حالروز 
وضعيت نظافت شهر كوت  است واختالف با پيمانكار جديد گفت: دليل اعتصاب كارگران  در موردعبداهللا به خبرنگار ايمنا 

ودر و كاميون با ها به وسيله ل عبداله خوب نيست اما در حال كار هستيم و با توجه به اعتصاب كارگران نظافت، اكنون زباله
  شود كه اين كار روزانه تا بامداد ادامه دارد.كمك بخشي از كارگران جمع آوري مي
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شماري از كارگران پتروشيمي گچساران، در اعتراض به چندين ماه حقوق معوقه خود، مقابل ساختمان اين پتروشيمي *
اه حقوق معوقه دارند، كه از بابت عدم رسيدگي به م ٤به گزارش هرانا، كارگران پتروشيمي گچساران  .دست به تجمع زدند

 .شان، پيش از اين نيز تجمعاتي اعتراض آميز برگزار كرده اند مطالبات
شان، مقابل  گروهي از كارمندان شهرداريهاي استان كهگيلويه و بويراحمد، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

به گزارش تسنيم، كارمندان معترض ضمن رونمايي از نوشته هايي،  .ساختمان استانداري دست به تجمع اعتراضي زدند
سال سابقه كار در شهرداري را دارد  ١٤يكي از اين افراد كه بيش از  .خواهان تعيين تكليف وضعيت شغلي خود شدند

قرارداد كاري ما به  صورت قرارداد مُعين بود كه با ابالغ دستورالعمليگفت: در سالهاي گذشته نوع قرارداد منعقد شده به 
 .شودكارمند ديگري گفت: با اين تغيير بيش از يك ميليون و نيم از حقوق ما كم مي .موقت تبديل شد

، در اعتراض به عدم رسيدگي به »سيم ايرانيانتاكسي و اتوبوس بي«شماري از رانندگان شركت خصوصي اتوبوسراني *
به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد  .ست به اعتصاب و تجمع زدندشان، در ميدان شير پاستوريزه تهران د مطالبات

دانگ از امتياز  ٢اتوبوسراني تهران و حومه، رانندگان معترض اهم مطالبات خود را پرداخت حقوق معوقه و واگذاري 
  .اتوبوسها به رانندگان عنوان كردند

 
  بهمن ٢پنجشنبه 

اعتراضي به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل درب ساختمان  جمعي از كارگران كارخانه نگين نخ سمنان در*
كارگر در كارخانه رنگين نخ  ٥٠به گزارش ايلنا، يكي از كارگران با بيان اينكه حدود  .دادگستري اين شهر تجمع كردند

خت نشده است سنوات پايان خدمت و ساير معوقات مزدي ، همزمان با تعطيلي كارخانه پردا ٩٢حضور دارند كه از سال 
توجهي كارفرما پرداخت نشده كه ساير مسئوالن استاني نيز اقدامات قابل توجه براي  گفت: در حالي معوقاتمان با بي

  .پيگيري مشكالتمان انجام نداده اند
ان به گزارش ايلنا، اين كاركن .شماري از كاركنان شهرداري الوند در محوطه اين شهرداري دست به تجمع اعتراضي زدند*

  .دليل تجمع خود را اعتراض به پلمب شهرداري در پي استيضاح شهردار الوند، عنوان كردند
  

  بهمن ٤شنبه 
دي براي اعتراض به سطح پايين حقوق و  ٢٨كه از روز يكشنبه  (شركت شهداب) بافق يشمال يمعدن آنومال*رانندگان 

رود شدن به محل كارشان دست به تجمع مقابل فرمانداري قرارداد كاري شان در اعتصاب بسر مي بردند به دليل ممنوع الو
هزار  ٩٠٠و  ونيليم ١حقوق  هيبا پا ني: راننده فوق سنگگفت از رانندگان يكشهرستان بافق زدند. به گزارش بافق فردا، ي

تومان  ونيليم ٥ تايتومان و نها ونيليم ٤ تا ٥٠٠و  ونيليم ٣ ما انهيماه يافتيدرم و كاره معدن مشغول ب نيتومان در ا
 دهيگذارد كه اگر نان شما بر يشركت بر سر ما منت م نيعامل ا ري: مدكارگران معترض اين معدن گفتاز گريد يكي .است

  !!كند برود يصرف نم شياگر برا ديكنم به او بگوئ يرفتم خواهش م يم نجايحتما از ا شدي نم
ماه حقوق  ١١ن به درب ساختمان اين سازمان به عدم پرداخت با تجمع و قفل زد اسوجيمسافر  حمل ونقل بار و*كارگران 

 سيرئبه گزارش ايسنا،  .ماند جهينت يباز كردن درب ب يبرا اسوجي يشهردار يمعاون مال يتالشهااعتراض كردند و 
خت شد سازمان پردا نيماه كاركنان ا نيگفت: حقوق فرود نهيزم نيدر ا اسوجي يسازمان حمل و نقل بار و مسافر شهردار

  .همچنان معوق هستند و پرداخت نشد يگذشته و مشكالت شهردار يعلت بدهه هنوز مانده و ب ياما مابق
آباد) از توابع بخش رودبار شهرستان قزوين، در اعتراض به نداشتن آب آشاميدني،  جمعي از اهالي روستاي الت (احمد*

لومتر مسير كوهستاني از مسير لوله كشي اين روستا توسط كي ٤، ايلنا گزارشه ب .مقابل استانداري قزوين تجمع كردند
يكي از تجمع كنندگان در اين خصوص گفت: االن نزديك به  .اهالي روستايي در محدوده استان گيالن قطع شده است

 يك دهه است كه بين روستاي الت در الموت قزوين و نوده گيالن اختالف مرزي و آبي وجود دارد و اهالي روستاي نوده
  .اندهاي آب، مشكالت بسياري را براي روستاييان ايجاد كرده در دي ماه سال جاري با بريدن و تخريب لوله
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شماري از كاركنان قراردادي شركت پااليش نفت آبادان، با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل پااليشگاه آبادان خواستار تغيير *
ها شاهد تبعيض در اعمال اين آنها در اين خصوص گفتند: اين روز به گزارش خبرنگاران جوان، .وضعيت شغلي خود شدند

نفر هستند ضمن اشاره به  ٣٠٠اين كاركنان كه افزون بر . هاي خود هستيمقانون هستيم. همچنان منتظر تغيير قرارداد
  سال سابقه كار داريم١٥سوابق كاري بيش از سه سال خود ادامه دادند: برخي از ما حتي 

اميونداران شهرستان سراوان در اعتراض به ابطال كارتهاي سوخت خود مقابل ساختمان فرمانداري اين گروهي از ك*
 ن بلوچ،به گزارش كمپين فعاال .شهرستان تجمع كردند

براي چندمين بار  .كاميونداران در اين تجمع خواستار رفع كدينگ و رسيدگي به علت ابطال كارتهاي سوخت خود شدند
ارتهاي سوخت كاميونداران را باطل و كدينگ مي كنند، كه هر بار كاميونداران با پرداخت جريمه و مبالغ متوالي است كه ك

  .هنگفت آنها را فعال مي كنند
به عملكرد بخش خصوصي و مشخص شدن  عتراضآهن اراك طي سه روز متوالي در ا كارگران خطوط ابنيه فني راه*

به گزارش ايلنا، دليل برپايي اين تجمع  .ست به تجمع اعتراضي زدندوضعيت مطالبات معوقه خود در اين شركت د
آهن در قبال درخواست كارگران براي حذف بخش خصوصي و  تفاوتي كارفرما و مسئوالن راهاعتراضي چند روزه، بي

 .پرداخت مطالبات مزدي كارگران است
  

  بهمن ٥يكشنبه 
و مطالبات معوقه خود مقابل  يشغل تينامشخص بودن وضع ليدلاز كاركنان شاغل در دفاتر سهام عدالت به  يشمار*

گروه از  نيا لنا،يگزارش ا به .افتنديشهرك غرب حضور  نيزم رانيا ابانيواقع در خ يسازي ساختمان سازمان خصوص
پس از : ندفتگند، بود خود عازم تهران شده يشغل تيوضع يريگيپ يمختلف برا يكارگران كه از استانها و شهرستانها

و پرداخت  يشغل تينقاط كشور، هنوز وضع يسهام عدالت در اقص يتعاون يدفاتر شركتها ٣٥٣در  تيسال و فعال١٤
افتاده  ريبه تاخ ٩٨ انيتا پا ٩٧ما از سال  يو سنوات مهيب ،يمزد الباتحال مط نيمطالباتمان مشخص نشده است. در ع

  است.
ض به تخريب مصالي اهل سنت اين شهر مقابل مسجد جامع نور ايرانشهر گروهي از شهروندان ساكن ايرانشهر در اعترا*

در  ولي فقيهن بلوچ، مصالي اهل سنت اين شهر با حكم مصطفي محامي نماينده به گزارش كمپين فعاال .تجمع كردند
 .استان سيستان و بلوچستان و با همكاري شوراي تامين و نيروهاي مسلح تخريب شده است

  
  بهمن ٦دوشنبه 

جمعي از پيمانكاران طرف قرار داد شركت توزيع برق خوزستان در اعتراض به عدم پرداخت *براي دومين روز متوالي 
به گزارش ايرنا، يكي از پيمانكاران در اين خصوص گفت:  .مطالبات مزدي خود مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند

نيز مطالباتي از اين شركت در خصوص پروژه  ٩٥آنها از سال  پيمانكار با اين شركت همكاري دارند و برخي از ٥٠حدود 
 .هاي اجرا شده، طلب دارند

ي اعتراض به عدم پرداخت به موقع مطالب و برا )افق رانيشركت ادهلران ( غرب و آبان داريپاميدانهاي نفتي كارگران *
اين رابطه به اداره كار دهلران در  سئيرقرارداد كار دست از كاركشيدند و در محل كارشان تجمع كردند.  نامشخص بودن

 كي يافق ط رانيشركت ا ندگانيارشد شهرستان و نما نافق باحضور مسئوال رانيگفت: مشكل كاركنان اخبرنگار تابناك 
  . خواهد شد يو بررس يريگيجلسه پ

به  ست به تجمع زدند.ي دو نداشتن ثبات شغل يكاريببراي اعتراض به  ي زاهداناز كارگران روزمزد ساختمان يشمار*
بد  تيو وضع يشغل تيامن مه،ينداشتن ب ،يكارياز ب ييبا در دست داشتن پالكاردهامعترض كارگران  گزارش رسانك،

  .داشتند هيخود گال يشتيمع
  .براي شان وجود نداردو كار  ستادهيروزانه صبح اول وقت سر فلكه حاضر شده و تا ظهر بدون كار امعترضان گفتند: 
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  بهمن ٧به سه شن

در استان هرمزگان براي اعتراض به  تغيير ساعات كاري از رفتن  جاسك يكارگران شهردار *براي سومين روز متوالي،
كارگران خواسته كه به صورت دو  نياز ا ينامه ا يطشهردار جاسك   راياخبرسركار خودداري كردند. به گزارش ايمنا، 

اكثر  :گفت ي همكارانشندگياز كارگران به نما يك. يشودي م محاسبه فتيش كيحقوق آنان  كهي در حال، كار كنند فتيش
به اندازه  ميينما افتيدر فتيش كيو حقوق  ميكار كن فتيدو ش ميو اگر بخواه مي آييم نجاياطراف به ا يما از روستاها

  .شودي رفت و آمد ما هم نم هيكرا
بهره بردار معدن مقابل  يو عملكرد اكتشاف يبه نحوه واگذار ض براي اعترا ستونيچشمه كبود ب يروستا ياهال *جمعي از

و عدم  كرمانشاه معادن استان ياعتراض به نحوه واگذار راياختجمع كردند. به گزارش بيستون نسوز،  كرمانشاه يفرماندار
موجب  و ته استرا به مخاطره انداخ يمناطق مسكون ميو حر يعيكه گاها منابع طب يبر نحوه بهره بردار ينظارت كاف
  .امر شده است نيا ياداره صَمت استان به عنوان متول تيريبه مد يادياعتراضات ز

بندي  شان، در منطقه هشت شماري از گوجه كاران شهرستان ميناب، در اعتراض به پايين بودن نرخ توليد محصوالت*
نرخ پايين خريد گوجه در فصل جاري و نبود به گزارش فارس، كشاورزان به  .اين شهرستان، دست به تجمع اعتراضي زدند

 اعتراض كردند.دست آمده در اين منطقه ه هاي ب مشتري براي گوجه
شان، مقابل  اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات براي، در شرق هرمزگان جمعي از ميني بوس داران شهرستان سيريك*

هاي نفتي،  گزارش فارس، شركت پخش و پااليش فرآوردهبه  .ساختمان فرمانداري اين شهر دست به تجمع اعتراضي زدند
كرده و اين كار را اقدامي در راستاي  رانندگانبدون در نظر گرفتن ميزان پيمايش آنان اقدام به سوزاندن كارتهاي سوخت 

 .كند مبارزه با قاچاق سوخت بيان مي
به  روز خاتمه يافت. ١٠عقد قرارداد پس از  ي به دنبالشمال يكارگران و رانندگان معدن سنگ آهن آنومال*اعتصاب 

و با  يشمال يكه روز سه شنبه به درخواست كارگران و رانندگان معدن سنگ آهن آنومالاي جلسه  پس بافق فردا،گزارش 
مشكالت  وبافق برگزار شد و مسائل  يمعدن در محل فرماندار نيكارگران ا ندگانيو نما مانكاريحضور فرماندار بافق، پ

به كار،  يشمال يانعقاد قرارداد و بازگشت كارگران آنومالت، با قرار گرف يريگ ميو تصم يگران و رانندگان مورد بررسكار
  اعتصاب كارگران پايان گرفت.

  
  بهمن ٨چهارشنبه 

گروهي از دستفروشان سنندج در اعتراض به تصميم مسئوالن در طرح ساماندهي دستفروشان خيابان فردوسي، مقابل *
 به گزارش تسنيم، .نداري كردستان تجمع كردنداستا

معترضان گفتند:  .شان در خيابان فردوسي شدند دستفروشان حاضر در اين تجمع خواستار افزايش ساعت فعاليت
دقيقه به بعد برايمان سودي ندارد و مسئوالن شهري به ما اجازه دهند كه حداقل از ساعت  ٣٠و  ١٨دستفروشي از ساعت 

 .مان را آغاز كنيم عصر فعاليت ٤
به گزارش رسانك، جمعي از كاميونداران و رانندگان چابهار در اعتراض به قطع سهميه سوخت كاميونهاي خود در اين *

 .در پي قطع سهميه سوخت ماشينهاي سنگين در شهرهاي بلوچستان، صدها نفر بيكار شدند .شهر تجمع كردند
  

  بهمن ١٠ نهيآد
به  .دست به تجمع اعتراضي زدندبار ديگر شهر اين ايرانشهر در محل مصالي اهل سنت گروهي از شهروندان ساكن *

 .ن بلوچ، علت اجتماع اين افراد اعتراض به تخريب مصالي اهل سنت ايرانشهر عنوان شده استگزارش كمپين فعاال
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  بهمن ١١شنبه 
حقوق و اخراج تعدادي از كارگران اين كارخانه  كارگران ايران خودرو تبريز در اعتراض به عدم پرداخت ،دومين روز*براي 

خودرو تبريز، عدم دريافت حقوق و اخراج  بنا به گفته منابع كارگري در ايرانبه گزارش ايران كارگر،  اعتصاب كردند.
بعيض خودرو تبريز به ت كارگران ايراناست. خودرو تبريز، دليل اعتصاب اين كارگران  تعدادي از پرسنل كارخانه ايران
خودرو تبريز حقوق  شان اشاره كرده و افزودند: عالوه بر پرداخت نشدن حقوق، در ايران صورت گرفته در پرداخت حقوق

  خودرو كمتر استپرسنل به نسبت ديگر سايتهاي ايران
ين شهر با ، جمعي از اهالي اامام جمهور به بندر سيمعاون اول رئ يريسفر اسحاق جهانگهمزمان با به گزارش تسنيم، *

برپايي تجمع، برافراشتن بنرها و سردادن شعارهايي به بيكاري و عدم استخدام جوانان در مجتمعهاي پتروشيمي، مديران 
  اعتراض كردند. شهر به شهرستان نيا تيوضع ليعدم تبد پروازي و

  
  بهمن ١٣دوشنبه 

ي براي سومين روز متوالي و بار چهارم شتيومع  يشغل تيبه نداشتن امن براي اعتراض زيتبر يشهردار*شماري از كاركنان 
زدند. به گزارش ايلنا، كاركنان شهرداري تبريز چند  زيتبر يشهردار يتجمع مقابل ساختمان مركزدر ماه بهمن، دست به 

پس از  :گفت از معترضان يكروز پيش هم تجمع اعتراضي در همين رابطه مقابل شوراي فرمايشي شهر برپا كرده بودند. ي
ادامه  او .داده شد انياز طرف مسئوالن وعده حل مشكل قرارداد كادر مرب زيشهر تبر يمقابل شورا شيجمع چند روز پت

است. به گزارش ايسنا، معترضان با برافراشتن بنرهايي له متاسفانه با گذشت حدودا دو هفته حل نشده امس نيا داد:
  .شدند ذيربط مسئوالن ييخواستار پاسخگو »دياست لطفا عمل كن يكاف ديسالها وعده و وع«ازجمله: 

در برابر سازمان تامين اجتماعي اين شهر بار ديگر كارگران روزمزد زاهدان، در اعتراض به مشكالت شغلي و معيتشي، *
نوشته و بنرهايي كه بر روي آنها  به گزارش رسانك، كارگران روزمزد زاهدان، با در دست داشتن دست .برگزار شدتجمع 

، اعتراض خود نشان داده و به بيان مشكالت »بيكاريم«و » انقالب گرسنگان«، »فرياد كارگران گرسنه«ته شده بود: نوش
نشين  هايي كه نياز به شيرخشك دارند، كرايه : ما بچه داريم بچهگفتيكي از اين كارگران معترض  .خود پرداختند

هزار  ١٠٠هزار تومان تا  ٥٠شود؛ يا در نهايت كار با مزد كم پيدا ميرويم، كاري نيست و  هستيم، اما هر چه دنبال كار مي
  .شودتومان كه نان شب ما هم نمي

اجتماع  استان كرمان ياداره كل راه و شهرسازمقابل شان  مالكبراي اعتراض به تخريب ا آباد عباس *جمعي از اهالي
آباد در محور  عباسكردند. به گزارش كرمان نو، 

قرار دارد و آن طور كه معترضان  يعلوهفت باغ 
 ييكد روستا شيسال پ ٣٠ يآباد نيا نديگوي م

از تجمع  يكيگفته  به .كرده است افتيدر
 نيرا در ا يشهرك ،يكنندگان، شركت عمران علو

شهرك  نياحداث كرده و آب ندارد به ا يآباد
را باطل  يآباد نيپروانه چاه ا خواهندي بدهد و م

  .كنند
مقابل سازمان  تجمعن پارس جنوبي با كاركنا*

منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، خواستار 
رسيدگي به وضعيت استخدامي و حقوقي خود 

به گزارش مهر، از جمله مهمترين خواسته  .شدند
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حذف مدت موقت و تبديل وضعيت و همسان سازي حقوق (مطابق ؛ هاي كاركنان معترض سازمان منطقه ويژه پارس
برنامه ششم)، پرداخت آيتمهاي كارمندان وزارت نفت (مطابق ابالغيه وزير نفت) و اجراي بند سياستهاي  ٢٩اده م ٣تبصره 

  است. كلي نظام اداري، 
تعدادي از خبرنگاران و فعاالن اجتماعي شهرستان اروميه در اعتراض به نامگذاري بيمارستان جامع زنان اروميه به نام *

به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان با پالكاردهايي كه  .شكي، مقابل اين بيمارستان تجمع كردندهمسر رئيس دانشگاه علوم پز
در دست داشتند به نامگذاري اين بيمارستان به نام همسر رئيس دانشگاه علوم پزشكي اروميه اعتراض كرده و خواهان 

 .شدند نامگذاريتغيير هرچه سريعتر اين 
مسكن جماران با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل شهرداري تبريز، خواستار رسيدگي  شماري از سهامداران شركت تعاوني*

سكنهاي خود سال آنها همچنان در انتظار تحويل مَ ٢٠گذشت با وجود اتحاد،  تلگرام به گزارش .به مطالبات خود شدند
  .توسط اين تعاوني هستند

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، با  .تجمع كردند جمعي از متقاضيان مسكن مهر گلبار مقابل اداره تعاون مشهد*
  .برند سال منازل متقاضيان مسكن مهر گلبار تحويل داده نشده و آنها كماكان در بالتكليفي به سر مي ١٣وجود گذشت 

آاليندگي و آباد از توابع شهرستان اردكان واقع در استان يزد، در اعتراض به وجود شماري از مردم اهالي روستاي ترك*
پساب شهرك صنعتي اردكان كه در مجاورت محل سكونت آنهاست، در ساختمان فرمانداري اين شهر دست به تجمع 

به گزارش ايسنا، آاليندگي شهرك صنعتي اردكان كه در مجاورت اين شهر است، دير زماني است كه  .اعتراضي زدند
 .د كه در مجاورت اين شهرك واقع شده را فراهم آورده استموجبات نارضايتي مردم اردكان به ويژه روستاي ترك آبا

  
  بهمن ١٤سه شنبه 

و  هيلويكهگدر ادامه اعتراض به بالتكليفي شغلي و معيشتي دست به تجمع مقابل استانداري  اسوجيكارگران كارخانه قند *
و بازپس گيريش توسط بانك   نهكارخا نيا تيوضع عتريهر چه سر فيتكل نييو خواستار تعو بانك تجارت زدند  راحمديبو

ي حكم ابطال معامله كارخانه م نيماه از آخر نيچند گفتند: اسوجيكارخانه قند  كارگرانبه گزارش كُبنا،  .شدند تجارت
  .كنديم يانگار پس گرفتن كارخانه تعلل و سهل ينامعلوم برا لياما بانك به دال گذرد،

اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و نداشتن قراردادكاري بارديگر مقابل در ادامه  راحمديو بو هيلويآبداران كهگ*
 ٨از عدم پرداخت  حاضر در تجمع با انتقاد از آبداران يكاستانداري در شهر ياسوج تجمع برپاكردند. به گزارش تسنيم، ي

پمپاژ در مناطق خطرناك و  ياستگاههيبا توجه به قرار گرفتن اگفت:  راحمديو بو هيلويكهگآبدار استان  ٢٠٠حقوق  ماه
در شب ندارند و قرارداد نگهبان به عنوان آبدار و روزانه منعقد  روهايبا ن يگونه قرارداد نگهبان چيو ...، ه تياحتمال مسموم

  .شودي م
ان گروهي از سهامداران زيان ديده بازار بورس، در اعتراض به افت شاخصها، در خيابانهاي اطراف سازمان بورس و ميد*

به گزارش هرانا، مالباختگان در ابتدا قصد تجمع در مقابل ساختمان بورس  .ونك واقع در تهران، تجمع اعتراضي برپا كردند
و اوراق بهادار را داشتند، كه با دخالت و ممانعت نيروهاي انتظامي، محل مذكور را ترك و فرياد هاي اعتراضي خود را در 

 .ادندخيابانهاي مجاور اين سازمان سر د
از كاركنان و بازنشستگان شركت هواپيمايي هما در اعتراض به عدم دريافت معوقات مزدي خود، مقابل ساختمان *شماري 

ن حاضر در اين تجمع ، ضمن سر ابه گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، معترض .دفتر اين هواپيمايي دست به تجمع زدند
خواستار پرداخت » مسئول بي كفايت اخراج بايد گردد«، »وعده وعيد كافيه سفره ما خاليه«دادن شعار هايي از قبيل 

  .حقوق معوقه خود شدند
  

  بهمن ١٥چهارشنبه 



 49

براي اعتراض به ماندن مرغها روي  دست شان مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان  از مرغداران سقز يجمع*
مرتبط از خروج مرغ از استان جهت كشتار  ينهادها ريو سا يدامپزشك كردستان تجمع كردند. به گزارش كرد پرس،

كه در چند ماه گذشته  ستيدر حال نيا است. كنند و فروش و عرضه مرغ زنده هم ممنوع اعالم شده يم يريجلوگ
مرغ  رشيپذ تيز ظرفيبانه و سنندج ن يكشتارگاهها نيشده و همچن ليتعط يتوسط دامپزشك زيكشتارگاه مرغ سقز ن

  .ا ندارندشهرستان سقز ر
شان، مقابل درب اصلي اين شركت  كارگران پتروشيمي شيمي بافت در ماهشهر، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

به گزارش عصر ما خوزستان، كارگران معترض اهم مطالبات خود را رفع تبعيض در پرداخت  .تجمع اعتراضي برگزار كردند
قه بندي مشاغل، ارائه خدمات رفاهي و انگيزشي و داشتن امنيت شغلي حقوق و مزايا، اجراي صحيح و كامل طرح طب

كارگران حاضر در اين تجمع گفتند: ما كارگران پتروشيمي شيمي بافت، از سوي مديران اين شركت  .عنوان كرده اند
اي صورت گرفته ايم كه نقض حقوق ماست و ما را وادار به سكوت در مقابل تبعيضه مجبور به امضاي تعهدنامه هايي شده

 .مي كند
  

  بهمن ١٦پنجشنبه 
شان، مقابل ساختمان وزارت كشاورزي دست به تجمع  جمعي از مرغداران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

 بار توانسته ند و فقط يككن جمع ميتبه گزارش آفتاب نيوز، اين شهروندان دومين هفته است كه جلوي وزارتخانه  .زدند
: ببينيد چه به سر توليد گفتيكي از مرغداران  .حاصلي داشته باشند ي از مديران مياني وزارتخانه گفتگوي بياند با يك

  اند با حال وخيم و در اين شرايط شيوع كرونا تجمع كنيم. اند كه ما پيرمردها را مجبور كرده آورده
به گزارش رسانك، اين كشاورزان دليل  .دندجمعي از كشاورزان زاهدان در زمينهاي خود دست به تجمع اعتراضي ز*

كشاورزان زاهدان كه به دليل نبود  .تجمع خود را اعتراض به بيكاري، عدم حمايت دولت و نداشتن بيمه عنوان كردند
 .شان شدند برند، خواستار رسيدگي به مطالبات شان در وضعيت بد معيشتي به سر مي بارندگي و خشك بودن زمينهاي

 
  بهمن ١٩يكشنبه 

گروهي از سرايداران و خدمتگزاران مدارس دولتي تهران و البرز با تجمع مقابل مجلس خواهان رسيدگي به مطالبات خود *
به گزارش هرانا، اين شهروندان اعم مطالبات خود را از اجراي طرح طبقه بندي نيروهاي خدماتي، همسان سازي  .شدند

 .ر، تغيير وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني و رسمي، عنوان كردندحقوق، احتساب عنوان شغلي به مشاغل زيان آو
كارگران ابنيه فني نواحي زاگرس و انديمشك، در اعتراض به احتمال واگذاري دوباره شركت تراورس به بخش خصوصي و *

از ده سال تالش كارگران اگر قرار بود بعد ، به گزارش ايلنا .شان در محل كار خود دست به تجمع زدند عدم امنيت شغلي
براي تغيير مديريت تراورس، دولت مجددا اين شركت را كه به تازگي از مديريت خانواده اميرمنصور آريا (پيمانكار سابق) 
منفك شده، به بخش خصوصي ديگري واگذار كند، چرا كارگران اين همه براي تامين امنيت شغلي خود تالش كردند؟ پس 

 شود؟سامان دادن به وضعيت هفت هزار كارگر ابنيه فني چه ميهاي دولت براي  وعده
جمعي از نيروهاي پيمانكاري شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي بندر *براي دومين روز متوالي، 

ش به گزار .ماهشهر، در اعتراض به وضعيت شغلي خود، مقابل حراست شهرك بعثت اين شهر، تجمع اعتراضي برپا كردند
بر اساس اين  .بندي مشاغل در اين شركت هستند ، اين كارگران معترض، خواستار اجراي كامل طرح طبقهعصر جنوب

نفر از پرسنل خدمات و امور ورزش پتروشيمي بندر امام به اين  ٣٠٠گزارش، قرار است كه در آينده اي نزديك، قريب به 
 .افراد عمليات در خطر است شركت اضافه مي شوند و بابت همين موضوع امنيت شغلي
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  بهمن ٢٠دوشنبه 
تعدادي از بازنشستگان شركت مخابرات استان زنجان با برگزاري تجمع اعتراضي در ساختمان جديد ارتباطات و فناوري *

به گزارش ايلنا، آنها در اين تجمع خواستار رسيدگي به مطالبات  .اطالعات، خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند
 .، امور رفاهي و پرداخت حق سنوات خود شدندگذشته

به  .تجمع كردندبراي دومين روز شماري از پرسنل اركان ثالث سازمان منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر در شهرك بعثت *
گزارش نفير نفت، آنها دليل تجمع خود را اعتراض به عدم اجراي صحيح طرح طبقه بندي مشاغل و تبعيض در پرداخت 

 .ي پرسنل عنوان كردندمزاياي شغل
از سوي حراست تهديد مي شوند. همچنين برخي از نمايندگان در پي تهديد  كارگراننمايندگان  معترضان،به گفته 

 .حراست با تغيير شغل روبرو شده اند
  

  بهمن ٢١سه شنبه 
دي خود مقابل اين اداره عدم پرداخت معوقات مز هشماري از كاركنان اداره آب و فاضالب شهرستان رامشير در اعتراض ب*

ماه حقوق معوقه خود  ٧خوزستان، اين كاركنان دليل تجمع خود را عدم پرداخت  به گزارش عصرما .دست به تجمع زدند
 .عنوان كردند

 براي چهارمين روز متوالي، دنبال الكترونيكي شدن عوارضيها،ه كاركنان عوارضي قزوين، در اعتراض به تداوم بيكاري ب*
، مشكالت كاركنان و ايلنا به گزارش صبح قزوين تمان استانداري اين شهر، دست به تجمع اعتراضي زدند.مقابل ساخ

و همزمان با الكترونيكي شدن عوارضيها آغاز شده، پس از كش و قوسهاي بسيار  ٩٧ماه سال  عوارضي قزوين كه از اسفند
  ربط هستند.يوالن استاني و كشوري ذهمچنان پابرجاست و اين كاركنان در انتظار تصميمات نهايي مسئ

  
  بهمن ٢٥شنبه 

شان، مقابل ساختمان  جمعي از دستفروشان پياده راه فردوسي سنندج، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*
به گزارش همشهري، دستفروشان اهم مطالبات خود را در خصوص ساعت  .استانداري كردستان دست به تجمع زدند

 .اي كه به شهرداري بايد بپردازند عنوان كردند يزان كرايه ماهانهفعاليت و همچنين م
 جانباختگان هاي شماري از خانواده*

هواپيماي مسافربري اوكرايني مقابل 
مجتمع قضايي نيروهاي مسلح دست 

به گزارش بي بي سي،  به تجمع زدند.
به احضار نشدن تجمع كنندگان 

زاده، فرمانده نيروي  اميرعلي حاجي
فضاي سپاه پاسداران انقالب  اهو

او را  اعتراض دارند واسالمي به دادگاه 
از مسببان اصلي دستور شليك به 

  دانند. هواپيماي مسافري اوكراين مي
تعدادي از آبداران روستايي *

 شان، مقابل ساختمان فرمانداري و اداره آب و فاضالب شهرستان ايذه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي
كي از آبداران روستايي در اين خصوص گفت: ما قراردادي يبه گزارش مهر،  .شهرستان ايذه، تجمع اعتراضي برپا كردند

نداريم و اكنون به مدت يك سال است كه حقوقي دريافت نكرده ايم. فقط دو ماه حقوق علي الحساب به ما دادند كه 
 .مشخص نيست مربوط به چه ماهي است
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ن شركت خدمات مهندسي خط و ابنيه فني راه آهن زاگرس كه تحت مسئوليت شركت پيمانكاري شماري از كارگرا*
مشغول به كارند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي و بيمه اي خود، در محدوده محل كارشان دست به  ستراور

ه تاخير افتاده است. يكي ديگر از ها چندين ماه بناي آ به گزارش ايلنا، پرداخت مطالبات مزدي و بيمه .تجمع زدند
مدت است كه باعث نگراني بيشتر نداشتن امنيت شغلي به سبب داشتن قرارداد هاي كوتاه  كارگرانمشكالت صنفي 

 .كارگران شده است
، در اعتراض به عدم واردات دارو براي اين بيماران، در مقابل ساختمان وزارت SMA هاي بيماران گروهي از خانواده*
 به گزارش تبنا،  .داشت واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضي زدندبه

در دنيا وجود دارد. سومين دارو هم سال گذشته تاييديه سازمان  SMA اين سومين سالي است كه داروي بيماري
هاي الزم را  يديهبه عنوان اولين دارو تاي» اسپينرانزا«المللي غذا و دارو آمريكا را كسب كرد. سه سال پيش هم داروي بين

ترين داروي قرن معروف شد. وزير بهداشت آن سالها گفته بود: مردم ما راضي نيستند  كسب كرد. اين دارو به عنوان گران
 با گذشت سه سال و فوت بيش از صد كودك مبتال به .مانداي پول خرج كنيم كه دو سال بيشتر زنده نميكه براي بچه

SMAچ اقدامي بابت حل اين معضل نكرده است، وزارت بهداشت هنوز هي. 
شان، در مقابل يكي از مساجد اين شهر دست  جمعي از اهالي شهر سي سخت، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

به گزارش تابناك، شهروندان حاضر در تجمع، اهم مطالبات خود را تاخير و كارشكني در احداث و  .به تجمع اعتراضي زدند
 .ارتباطي اين شهر به مركز استان عنوان كردند تعريض جاده

  
  بهمن  ٢٧دوشنبه 

شماري از متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن شهرستان گچساران، در اعتراض به روند پرداختها، هزينه ها و مشكالت اين *
ساخت و غير  به گزارش بلبل دنا، معترضان علت اجتماع خود را نامشخص بودن هزينه .طرح، در گچساران تجمع كردند

شان  ، عدم فاصله زماني در پرداخت اقساط پيش پرداخت، عنوان كرده و خواستار رسيدگي به مطالباتبودن آن واقعي
 .شدند

از جمع آوري زباله ها از سطح  ماه اضافه كار ١٠ماه حقوق و  ٣اعتراض به عدم پرداخت براي  جاريب يكارگران شهردار*
به گزارش در استان كردستان اجتماع كردند.  شهراين  يساختمان شوراروز مقابل  شهر خودداري كردن و براي سومين

 ينم ييبه جا ميكن يو هر چه اعتراض م ميمراجعه كرده ا يوالن شهردارئبارها به مس :كارگران اعتصابي گفتند ،يتود كُرد
 نيو ا مينكرد افتيماه حقوق در ٣ر و ماه است كه اضافه كا ١٠االن  م،يكردن دار يو حق زندگ ميرسد، ما هم انسان هست

  .ميهست يجيتوجهند ما محكوم به مرگ تدر يبوالن ئكه مس نيچن
  

  بهمن ٢٨سه شنبه 
 صنعت، وزارت ساختمان مقابل اعتراضي تجمع برگزاري با خريداران محصوالت گروه صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)*

به گزارش فارس، آنها از رزم حسيني وزير صنعت خواستار  .ندشد خود مطالبات به رسيدگي خواستار تجارت و معدن
 .اند كه پس از سه سال واريز وجه هنوز دريافت نكردهمداخله براي دريافت خودروهاي پيش خريد خود شدند، 

به گزارش  كشاورزان سمنان براي اعتراض به قطع آب چاههاي كشاورزي مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند.*
كشاورزي استان سمنان با مشكالت زيادي روبروست و ممنوعيت استفاده از آب چاهها نيز  تجمع كنندگان گفتند:رآت، م

    .بر مشكالت افزوده است. كشاورزان تأكيد كردند كه قطع آب چاه، مرگ كامل كشاورزي سمنان را رقم خواهد زد
فظ ذخيره آّب و دوم حفظ سهميه مناسب استفاده از آب و دو راه پيشنهاد دادند كه يكي خريد چاهها براي ح كشاورزان

  .عدم قطع آن
كارگران اداره آب و فاضالب خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي خود مقابل ساختمان اداره آب و *

معترض ان كارگر .ماه حقوق معوقه طلب دارند ٤به گزارش ايلنا، اين كارگران حدود  .اين شهر تجمع كردندفاضالب 
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گفتند: مطالبات دهها نفر از كارگران شبكه آب و فاضالب خرمشهر چند ماه است پرداخت نشده و ما در اين شرايط سخت 
  .ايمكرونايي بارها خواستار پرداخت اين مطالبات شده

هاي  نامه هاي و عدم اعمال محدوديتها و شيو جمعي از پرسنل پتروشيمي بندر امام، در اعتراض به مديريت سليقه*
به گزارش ايلنا، بعد از گذشت  .بهداشتي از سوي مديرعامل شركت، در محوطه اين شركت دست به تجمع اعتراضي زدند

چند روز از اعالم وضعيت قرمز و بحراني كرونا و همچنين ابالغ محدوديتهاي جديد از سوي مدير ارشد شرايط اضطراري 
توجهي به اين مهم، حاضر به پذيرش اعمال محدوديتها تا اين ا رستمي با بيمنطقه ويژه اقتصادي بندر امام، حميدرض

 .لحظه نشده است
  

  بهمن ٢٩چهارشنبه 
براي شان،  كارگران شركت تهران جنوب فعال در پروژه بندر مجيديه ماهشهر، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

به گزارش عصر جنوب، كارگران  .ه تجمع اعتراضي زدندمقابل درب اين شركت دست بچهارمين روز اعتصاب كرده و 
اخراج كارگران بومي در حالي اتفاق افتاده كه  .شان عنوان كردند تن از همكاران ٢٥اعتراض خود را در خصوص اخراج 

كارگران بسياري از ساير نقاط كشور در اين شركت مشغول به كار هستند اما در پي تصميم مديران اين مجموعه، فقط 
همكار اخراجي  ٢٥با بازگشت به كار  ماهشهر هيديمج جنوب دربندر كارگران شركت تهران .نيروهاي بومي اخراج شده اند

  شان به اعتصاب شان خاتمه دادند و برسر كارشان بازگشتند.
ه تجمع ي شان براي باري ديگر دست بهانيصدور مجوز ساخت زمدر ادامه اعتراض به عدم  نيقزو شهيشهرك اند *اهالي

را از  نهايشهرك، زم نياز ساكنان ا ياريگفت: من و بستجمع كنندگان از  يكمقابل استانداري زدند. به گزارش تسنيم، ي
را  يمشكالت نيب نيدر ا يو ادار يياجرا يسند است؛ اما دستگاهها يدارا نهايو زم ميا كرده يداريسال گذشته خر٢٥

 يجواب مشخص ميكني حل مشكل به دادسرا مراجعه م يبراهم كه  يزمان م؛ياز آن ندار يكردند كه ما اطالع جاديا
  .قرار دارد نيشهر قزو يلومتريك ٥مالك دارد در١٠٠٠شهرك كه  نيا .ميكني نم افتيدر
  

 كشاورزان اصفهان دوشنبه هاي اعتراضي
ومت با بي اعتنايي به خواست كشاورزان اصفهان همچنان براي حقآبه مبارزه و تالش مي كنند. به نظر مي رسد كه حك

كشاورزان در صدد است تا آنها را خسته و نااميد كند. بنا به گزارشهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي و خبرگزاريهاي 
حكومتي همچون ايمنا، ايلنا، فارس و 
...در ماه بهمن كشاورزان أصفهان 
همچنان به مبارزه براي حق مسلم 

   خود ادامه دادند.
صدها تن از بهمن،  ٦شنبه روز دو

كشاورزان شرق اصفهان با برگزاري 
تجمع اعتراضي مقابل استانداري 
 اصفهان خواستار تعيين تكليف حقابه
ها براساس طومار شيخ بهايي و اجراي 
مصوبات قانوني دولت در مورد زاينده 

 .رود شدند
بهمن، جمعي از  ٨روز چهارشنبه 

ه اهالي روستاي ورتون، در اعتراض ب
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واگذاري زمينهاي منابع طبيعي به افراد شخصي با هدف توسعه گردشگري، مقابل ساختمان استانداري اصفهان دست به 
 .تجمع اعتراضي زدند

هاي آب گرم زمين هاي اين منطقه كه داراي چشمه 
معدني است، قرار است با هدف توسعه گردشگري به 

ين فردي واگذار شود كه روستائيان ضمن مخالفت با ا
موضوع، معتقدند كه اين واگذاري، تخريب منابع 

  .طبيعي را نيز در پي دارد
شماري از كشاورزان ورزنه اصفهان، در همزمان 

اعتراض به عدم دريافت حقابه، در سطح شهر دست به 
 .دندتجمع اعتراضي ز

گروهي از كشاورزان شهرستان  بهمن، ٢٠روز دوشنبه 
مورچه خورت واقع در استان اصفهان، در محل 

كشاورزان  .زمينهاي خود تجمع اعتراضي برگزار كردند
دليل تجمع خود را اعتراض به قطع درختان و معترض 

تخريب تاسيسات آبرساني زمينهاي خود توسط 
 .ماموران اداره آب عنوان كردند

بهمن، تعدادي از كشاورزان معترض  ٢٧وز دوشنبه ر
شرق اصفهان، در تجمع اعتراضي خواستار رسيدگي به 

نيروهاي انتظامي به تجمع  .شان شدند مطالبات
كنندگان يورش برد و كشاورزان خشمگين اصفهان 

  چوب به دست در برابرشان مقاومت كردند. 
ويدوهايي از اين درگيري در شبكه هاي اجتماعي 

گويند نتشر شده است كه در آنها كشاورزان ميم
 .اند ماموران انتظامي به سوي آنها گاز اشك آور شليك كرده

  
  حركتهاي اعتراضي كارگران هپكو

شان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات خود،  گروهي از كارگران هپكو اراك به نمايندگي از جانب ديگر همكاران*
قابل ساختمان تامين اجتماعي و وزارت كار واقع در تهران، تجمع اعتراضي برگزار كردند. به مبهمن،  ١٨در روز شنبه 
شان به تهران، زير پل بختياري در اراك دست  ديگر از كارگران هپكو نيز همزمان با سفر نمايندگان شماريگزارش ايلنا، 

مقابل ساختمان مجلس دست به تجمع دومين روز  بهمن، براي ١٩در روز يكشنبه كارگران هپكو  .به تجمع اعتراضي زدند
، كارگران كارخانه معترض در ادامه اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و معيشتي براي بارديگر زير بهمن ٢٥شنبه روز  .زدند

در مسير راه آهن اراك، تجمع ، بهمن ٢٧دوشنبه كارگران اين واحد بزرگ توليدي در روز  پل بختياري تجمع كردند.
از  يكيرفتن داشتند كه با وساطت  رونيدر محوطه مجتمع تجمع كردند و قصد ب، بهمن ٢٩چهار شنبه و در روز  ندكرد
  مجموعه، منصرف شدند. نياسبق ا رانيمد
  

  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
اخصها، مقابل ساختمان وزارت ش جمعي از سهامداران زيان ديده بازار بورس، در اعتراض به افت: بهمن ١چهارشنبه 

كارگران شركت سيمان دهلران، در اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي خود،  تجمع /.اقتصاد در تهران تجمع كردند
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تجمع جمعي از وكالي دادگستري كرمانشاه در حياط ساختمان كانون وكال واقع در ميدان ./ مقابل درب اين كارخانه
پروژه و زمان تهيين شده عدم اتمام به اعتراضي براي متقاضيان مسكن مهر هشتگرد تجمع  ./مركزي شهرستان كرمانشاه

  .تحويل مسكن مقابل ساختمان شركت عمران شهر جديد هشتگرد
شان  جمعي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان گمرك، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتتجمع : بهمن ٢پنجشنبه 

  .ييه در تهرانمقابل دفتر رئيس قوه قضا
درمان،  ،يشتيماده ده مع ياجرا ليشان از قب يمطالبات صنف يريگيكاركنان شركت نفت جهت  پ: بهمن ٤شنبه 

مواجه  يانتظام يروهايتهران با برخورد ن يطالقان ابانيمقابل وزارت نفت در خ يمدرك سازمان بازنشستگ ليو تعد ليتحص
  را بازداشت كردند. يشده و عده ا

مهندسان  الزحمه اعتراض به عدم آزادسازي حقبراي البرز، استان  ساختمان گروهي از مهندسانتجمع : بهمن ٦دوشنبه 
  .سازمان نظام مهندسي اين استان مهندسي در محوطه ناظر و تجميع دستمزدها در حسابهاي غيرشفاف نظام

مقابل وزارت » دخودرو ارون اراني«تعهدي  براي اعتراض به بيx7 ي حواله داران داما تجمع: بهمن ٨چهارشنبه 
شماري از سهامداران زيان ديده بازار بورس، در اعتراض به افت شاخصها، مقابل ساختمان اصلي بورس اوراق  /.صنعت

 .بهادار واقع در تهران، تجمع اعتراضي برپا كردند
ان، در اعتراض به عدم رسيدگي به گروهي از مالباختگان موسسات مالي كاسپين و فرشتگتجمع : بهمن ٩پنجشنبه 

 براي اعتراض بهاز مهاجران كشور افغانستان تجمع شماري  /.ت تسويه واقع در تهراناشان مقابل ساختمان هي مطالبات
 .شان مقابل يكي از شعب بانك صادرات در شهرهاي تهران و مشهد مسدود شدن كارتهاي بانكي

ت شهرخودرو در اصفهان، با برگزاري تجمع اعتراضي مقابل هتل آسمان، محل شماري از مالباختگان شرك: بهمن ١٠ نهيآد
 .استقرار تيم فوتبال شهرخودرو، خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند

وجود جواز با اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت و ساز براي شماري از مالكان منطقه عظيميه قزوين : بهمن ١٢ كشنبهي
ي قراردادها ديآق دره به دنبال عدم تمد يمعدن طال يكارگر فصل ٢٠٠از  شبي /.تراضي زدنددست به تجمع اع، ساخت

شهرك نگين اصفهان با برگزاري تجمع  جمعي از غارت شدگان /زدند. يبار دست به تجمع اعتراض نيچندم يبرا شان
 .اعتراضي در اين شهر، خواستار رسيدگي به مطالبات خود شدند

جمعي از كارگران نيروگاه سيكل تركيبي اروميه، در اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي ع تجم :بهمن ١٣دوشنبه 
   .شان، مقابل درب ورودي اين نيروگاه

شان  شماري از سهامداران پديده شانديز (گشان) در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتتجمع : بهمن ١٤سه شنبه 
 .ع اعتراضي زدندمقابل دفتر اين شركت در مشهد دست به تجم

جمعي از سهامداران زيان ديده بازار بورس، در اعتراض به افت شاخص ها و از دست دادن اموالشان، بهمن:  ١٥چهارشنبه 
كارگران گروه صنعتي شيشه كاوه شهرستان ساوه، در  /.در مقابل ساختمان تاالر بورس در تهران دست به تجمع زدند

 .شان، در تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند ناعتراض به اخراج شماري از همكارا
./ شان مقابل سازمان بازرسي كل كشور گروهي از مالباختگان بورس به همراه خانواده هايتجمع : بهمن ١٦پنجشنبه 

شان توسط  قانوني زمينهاي سياه در رباط كريم در اعتراض به تصرف غير تعدادي از مالكان زمينهاي معروف به كوهتجمع 
 كردستان يمسكن جهاد كشاورز يتعاون ياعضاتجمع  /.كاريروزي نماينده رباط كريم در مجلس، تحت عنوان جنگلنو

  مقابل استانداري كردستان. ساخت مسكن، به متوقف شدن پروژهبراي اعتراض 
نيروي شان توسط  ن زمينهاي شانديز مشهد در اعتراض به تصرف زمينهاياشماري از مالكتجمع : بهمن ١٧ه آدين

  .در ابتداي جاده شانديز دست به تجمع اعتراضي زدند ،انتظامي
  .كاران شهرداري ساري مقابل ساختمان شهرداري اين شهرپيمانكاران و طلبتجمع : بهمن ١٨شنبه 

در اعتراض به  كارگران مهمانسراهاي نفت و گاز گچساران مقابل ساختمان اداري اين شركتتجمع : بهمن ١٩يكشنبه 
 ت.جراي طرح طبقه بندي مشاغل و تبديل وضعيعدم ا
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مقابل ساختمان  شاني سهام ها يگذار متيقدر اعتراض به سهامداران بانك مهر اقتصاد تجمع بهمن:  ٢١سه شنبه 
  ي.و بانك مركز يدادگستر

ت به تجمع دسو...  غلطك در،يگر ،يكيمكان ليلودر، ب؛ لياز قب ي دشستانآالت راهساز نيماشصاحبان : بهمن ٢٥شنبه 
جمعي از جوانان جوياي كار روستاي شهرويي از توابع بهبهان،  /دفتر مجلس نشين اين شهر در استان بوشهر زدند. مقابل

به بيكاري و نبود شغل اعتراض كرده تجمع كنندگان  .اين شهرستان، تجمع كردند ٢مقابل درب ورودي پااليشگاه بيدبلند 
 .قه شدندو خواستار اشتغال زايي در اين منط

دليل تجمع اين  .گذاران موسسه ثامن الحجج مقابل مجلس تجمع اعتراضي برگزار كردندسپرده: بهمن ٢٦ كشنبهي
شماري  /.شان توسط دولت و بانك مركزي عنوان شده است ساله پولهاي ١٠سپرده گذاران عدم دريافت اصل پول و سود 

بازنشستگان هواپيمايي هما دليل  /.زي اين شركت تجمع كردنداز بازنشستگان شركت هواپيمايي هما مقابل دفتر مرك
جمعي از  /.تجمع خود را اعتراض به عدم اجراي طرح همسان سازي و عدم پرداخت مطالبات معوقه خود عنوان كردند

م شده از نا به عدم تحويل خودروهاي ثبتده و داران ولوو مقابل شركت خودروسازي سايپا ديزل تجمع كررانندگان و حواله
  اعتراض كردند.تاكنون،  ٩٦سال 

رانندگان خودروهاي استيجاري مركز بهداشت شوش براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي وعدم : بهمن ٢٨سه شنبه 
در سازندگان مبلمان  /استان خوزستان اجتماع كردند. موقع حقوق مقابل مركز بهداشت اين شهرستان دره پرداخت ب

اري نمايشگاه در شرايط كرونايي، در مقابل استانداري چهارمحال و بختياري تجمع اعتراضي برگزار شهركرد، به علت برگز
 .كردند

 ياعتراض به عدم اعالم رابراي پنجمين روز، تعدادي از كارگران كشت و صنعت هفت تپه براي بهمن:  ٢٩چهارشنبه 
  ه دادند.شهرستان شوش اداماداره كاربه تجمع شان مقابل  حل اختالف يشورا

 يتوجه ياحمد در اعتراض به ب ريبو و هيلويكهگ سخت در استان ي زلزله زده شهرستان س مردم:بهمن ٣٠پنجشنبه 
   زدند. ياعتراض شهر دست به تجمع نيا يبه اهال يمقامات و عدم امداد رسان

  .مانده اند ابانيخ سرپناه در يب ديشد يسخت دربرف و سرما يزلزله زدگان س
  

  با اندوه فراوان، رفيق رحيم كريميان رفت
 

لب رفيق بهمن، ق ٣٠بامداد امروز پنجشنبه  ٤در ساعت 
مهربان، رحيم كريميان از طپش بازايستاد. زنده ياد رحيم 
كريميان مدتها درگير بيماري بود و آخرين لحظات عمرش در 
بيمارستاني در آلمان سپري شد. رفيق رحيم از جمله 

دستگير و در  ١٣٥٠چريكهاي فدايي بود كه در سال 
ه نام سال زندان محكوم شد. زند ٦بيدادگاههاي نظامي شاه به 

رحيم كريميان پس از انقالب بهمن در صف چريكهاي فدايي 
خلق ايران و در مرزبندي با خط دفاع از حاكمان ستمكار ايران 

  به مبارزه ادامه داد. 
رفيق رحيم در سالهاي گذشته از كار تشكيالتي كناره گرفت، اما همواره خود را در جبهه ضد جمهوري اسالمي و مدافع 

  سم تعريف مي كرد.آزادي و سوسيالي
فقدان اين رفيق مهربان را از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، به خانواده و دوستانش و به همه 

  آزاديخواهان تسليت مي گويم. 
 ٢٠٢١ هيفور ١٨ـ  ١٣٩٩بهمن  ٣٠پنجشنبه مهدي سامع/ 
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  هيدان فدايي يادواره ش

  عباس مفتاحيرفيق 
  گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي

  
دانشكده فني وارد  دبيرستان پس پايان دوره است. وي ساري در  ١٣٢٤ متولد سال رفيق عباس مفتاحيفدايي شهيد 

، اسداهللا مفتاحي . رفقاتشكيل داددر مازندران و تهران مطالعاتي محفل يك شد. وي همراه با تعداد ديگري دانشگاه تهران 
از  و ... مهرنوش ابراهيمي، چنگيز قبادي، احمد فرهودي

رفيق  ١٣٤٧اعضاي اوليه اين محفل بودند. در سال جمله 
عباس از طريق رفيق امير پرويز پويان با رفيق مسعود احمد 

  زاده آشنا شد و هسته اوليه گروه را تشكيل دادند.
العات تئوريك، پس از يك سلسله مط١٣٤٨اين گروه در سال 

سياسي و اجتماعي خط مشي مبارزه مسلحانه را در دستور 
كار خود قرار داد. گروه با فعاليت خستگي ناپذير رفيق عباس 

  مفتاحي گسترش زيادي پيدا كرد. 
، ارتباط اوليه بين اين گروه با گروه جنگل از ١٣٤٨در سال 

طريق رفيق ناصر سيف دليل صفايي برقرار مي شود و اين 
رتباط پس از مدتي به همكاري بين دوگروه منجر مي شود ا

و در اين همكاري فدايي شهيد رفيق احمد فرهودي به تيم 
جنگل مي پيوندد. همچنين رفيق عباس در شهر ساري با 
رفيق علي اكبر صفايي فراهاني آشنا شده بود و اين آشنايي 

  در پروسه همكاري دوگروه نقش موثري داشت. 
» چريكهاي فدايي خلق«سياهكل و اعالم  پس از رستاخيز

رفيق عباس از جمله اعضاي اولين كميته مركزي چريكها بود 
  كه نقش برجسته اي در سازماندهي داشت.

در يك قرار  ، رفيق عباس١٣٥٠به دنبال دستگيريهاي سال 
كند و  شده و گير مي گيرد و طي درگيري سالح وي دچار مشكلمي  قرار امنيتيها حمله مورد و شناسايي  خياباني

عباس مفتاحي خلق شكنجه هاي مختلف تاثيري بر اراده فدايي . شود بالفاصله پس از دستگيري به شكنجه گاه منتقل مي
 اسداهللا و عباس رفقا ١٣٥٠روز يازدهم اسفند سال شد. به اعدام محكوم شاه دادگاه نظامي شت. رفيق عباس در بيندا

  در ميدان تير چيتگر تيرباران شدند. حميد توكلي و غالمرضا گلوي، دهمسعود و مجيد احمد زامفتاحي، 
  با صداي زنده ياد رامش، كه از سروده هاي مينا اسدي و در مورد رفقا عباس و اسداهللا مفتاحي است.» تو باروني«ترانه 

  
  

  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم –نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 
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  شهداي فدايي در اسفند ماه
غفور حسن پور  –علي اكبر صفايي فراهاني  -سحاقي مهدي ا -رفقا: رحيم سماعي 

اسماعيل  -هادي فاضلي  -اسكندر رحيمي  -جليل انفرادي  -احمد فرهودي  -اصيل 
عباس دانش  -هادي بنده خدا لنگرودي  -شعاع الدين مشيدي  -معيني عراقي 

 -ناصر صيف دليل صفايي  -هوشنگ نيري  -علي محدث قندچي  محمد –بهزادي 
مهدي  - مجيد احمدزاده  -اسداهللا مفتاحي  -عباس مفتاحي  - احمدزاده  مسعود

عبدالكريم  -سعيد آريان  - بهمن آژنگ  - غالمرضا گلوي  - حميد توكلي  - سواالني 
 –جعفر اردبيلچي  -يحيي امين نيا  -علي رضا نابدل  -مناف فلكي  -حاجيان سه پله 

حسن  - علي نقي آرش  - ؤيد اكبر م - اصغر عرب هريسي  -علي تقي زاده  محمد
 بهنام -  زاده بيژن صبا - خليق رضا پور ابراهيم – آبادي خرم مجتبي  –سركاري 

 احمد - نيسانكي كالنتر عبدالرضا - درياكناري پوركريمي هوشنگ - دوان اميري
جواد  - لي معتقد ع محمد –جعفر پنجه شاهي  - حميد آزادي  - يداهللا گل مژده  - رضا بهكيش  محمد – لنگرودي غالميان

 - تيمور ستاري  - عبدالرحيم صبوري  -هوشنگ افبالي  - علي خليقي  - سعيد عقيقي  - جليل حواري نسب  - غفوريان 
ناصر  -قنبر پيشدست  -سيروس خرده بين  -خسرو قره داغي  -بهاء الدين نگهداري  - اقبال طاهرخو  -منصور سعيدي 

 - عليرضا ظريفي باميان چوبداري  - حميد رضوان  -شاپور تقربي  -دزاده هاشم احم -داود امير احمدي  -نجم الديني 
غالمرضا  - حميد آقاوردي زاده  -موسي مكاري  - مهشيد معتضد  - رضا حشمت زاده   - فريبرز كشاورز  - يعقوب شكرالهي 

 محمد – ارجمندي قدرت اهللا -علي بيگلري  -منوچهر مميز شهادت  - يمانيفرهاد سل -فريده يوسفي  -باقري آق بابا 
تا كنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، در  ٤٩طي سالهاي  -منصوره حبيبي زاده  - حشمت خداداد  - رضا راستي 

  مبارزه عليه رژيمهاي شاه و خميني و براي تحقق دموكراسي و سوسياليسم به شهادت رسيدند.
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  چريکهای فدايی خلق ايران سازمان هایآدرس

  در شبکه جهانی اينترنت
تحليل مسائل روز، ، راديو پيشگام و فراسوی خبر،، اخبار نشريه نيرد خلق

   ن و جهانرويدادهای روز ايراو  ديدگاهها
www.iran-nabard.com  
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