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  انتظار سيري ناپذير مقام معظم
  مهدي سامع

  
ف فعاالن شبكه هاي مجازي و موردي براي ساختن جوك بين نامگذاري خامنه اي در ابتداي هر سال موجب سرور و شع

مردم مي شود. به هر ميزان كه اين نامگذاريها غير واقعي و آغشته با خالي بندي باشد، دست مردم براي توليد طنز بازتر 
فزايش قابل نامگذاري كرده بود ميزان توليد كشور ا» جهش توليد«مي شود. به راستي اگر در سالي كه ولي فقيه آن را 

هرزه «و در مواردي » طنز«مالحظه اي نداشت و جهش مثبتي هم در اقتصاد صورت نگرفت، اما قابل انكار نيست كه توليد 
به » جهش توليد«در اين سال به مدد نامگذاريهاي مقام معظم، جهش قابل مالحظه اي داشته است. در سال » نگاري

 نمي داند.» انتظار«ش بوديم كه ولي فقيه آن را به ميزان موازات توليد طنز، شاهد جنبه ديگري از جه

و در آستانه تحويل سال جديد رسانه اي  ١٣٩٩اسفند  ٣٠كه در روز شنبه  ١٤٠٠ پيام نوروزي براي سال خامنه اي در
كت مردم به پايان گذاري كرد و در مورد سالي كه با فقر و فالنام» زداييهاتوليد، پشتيبانيها، مانع «شد، سال جديد را سال 

  »جهش توليد در بخشهايي تحقق پيدا كرد، اگر چه در حد انتظار نه.«رسيد گفت: 
هيچ مشكلي وجود نداشته و بيش از حد انتظار ولي فقيه به بازار عرضه شده و » جوك«به نظر مي رسد كه در مورد توليد 

  خامنه اي نبوده است؟» حد انتظار«در » توليد«بنابرين سوال اين است كه در چه زمينه اي 
 و دولتي قانوني،  ِجانبه همه حمايتهاي با بايد آينده، دولت چه و كنوني دولت چه«: گفت ولي فقيه در بخشي از پيامش

  ».مت كنند كه امسال جهش توليد به معني واقعي تحقق يابده آن، موانع رفع و توليد از حكومتي
د كرد كه ولي فقيه نظام بيش از همه از بحران اقتصادي و فالكت مردم خبر دارد بايد به طور قطع و يقين بر اين نكته تاكي

نبوده است. با اين » انتظار«نه در توليد كه در حوزه هاي ديگر جامعه اتفاق افتاده كه البته در حد » جهش«و مي داند كه 
  حال ذكر چند نمونه از اخبار و گزارشها در ماه اسفند خالي از فايده نيست.

و گو با ماه، در گفت  ١٣٩٩ اسفند ٢٩  ك عضو اتحاديه توليد كنندگان و صادركنندگان فرش دستباف ايران، در روز جمعهي
 در  ٥٧ ترين سال صادرات فرش ايران از زمان انقالب سال ضعيف را ٩٩ خبرگزاري فارس وابسته به سپاه پاسداران، سال

 آمار اين كه نمود اضافه و كرد اعالم دالر ميليون  ٥٨  را ٩٩  سال ماهه ٩  در كشور دستباف فرش صادرات او. ناميد كشور
  .باشد دالر ميليون ٥٠٠ توانست مي

مركز  گزارشي از رسانه هاي رژيم ايران منتشر كرد. بر اساس اين گزارش ١٣٩٩ اسفند ٣٠  سايت العربيه در روز شنبه -
و بنابرين عيت فعال كشور از بازار كار خارج و غيرفعال شده پژوهشهاي مجلس ارتجاع اعالم كرده كه بيش از ده درصد جم

 .درصد رسيده است ١٨,٤نرخ بيكاري كشور به 
 ٢٣,٤اي يك ساعت كار كند. طبق اين تعريف در مجموع طبق تعريف رسمي، شاغل كسي است كه حداقل هفته  -

  .است ، ثبت شده١٣٩٩ميليون شاغل (جمعيت فعال) در پاييز 
ان جمعيت فعال نشان مي دهد كه بيكاري ابعاد بسيار گسترده تر از آمار رسمي دارد، چرا كه اگر از جمعيت توجه به ميز

ميليون زن و مرد ايراني، بيشتر زنان،  ٢٦ميليون را آماده كار فرض كنيم، مشخص مي شود كه  ٥٠ميليوني كشور،  ٨٥
  فاقد هرگونه كار، حتي يك ساعت در هفته، هستند.

ساالنه براي سنجش شادي در كشورهاي جهان براي چهارمين سال پياپي نشان مي دهد كه نام رژيم  يك گزارش -
ه خامنه اي اين كه در اين رده بندي توج قابل .شودمي ديده  ١١٨  جمهوري اسالمي پس از مالي و قبل از اوگاندا، در رتبه

قرار دارد. (صداي آمريكا،   ٢٦  عربستان سعودي در رتبه، و ٢٥ ، امارات در رتبه١٩  ، آمريكا در رتبه١٢ اسرائيل در رتبه
  )١٣٩٩اسفند  ٣٠شنبه 

هزار نفر به صورت مستقيم  ٦٠٠استاندار اصفهان در جلسه شوراي اداري استان گفت:  ١٣٩٩اسفند  ٨شامگاه روز جمعه  -
  (ايرنا) از زاينده رود ارتزاق مي كنند اما در حال حاضر زنده رود به مرده رود تبديل شده است.



 3

مديريت كرونا «دانشوري تهران گفت: بيمارستان مسيح  ICU تخصصهاشميان فوق  در مورد همه گيري كرونا، دكتر -
طور كلي از فرصتها استفاده نشد و تغييري در جهت مديريت نبود. وقتي فرماندهي در جنگ پاسخگو غيرعلمي بود و به 

موقع   ا تغييري در مديريت صورت نگرفت. از تجربيات پزشكان و كادر بهشدند كه در كروننباشد، فرماندهان عوض مي 
و مير و هم در جنبه اقتصادي ضربه خورد. هنوز هم روند واكسيناسيون مشخص   استفاده نكرد، هم در جنبه كاهش مرگ

 بدحال يمارانب بين و ICU نيست. سرعت واكسيناسيون كم است. نمكي كه پزشك نيست و سابقه حضور در بيمارستان و
 چيزي هيچ براي. گرفتند پيش را درمان كادر با مبارزه و جلو ا فرار رو بهام بگذارند ميزگرد منتقدان با توانست مي ندارد، را

 ١٤(تسنيم، پنجشنبه » ريزي علمي و كامل نداشته باشيد، وضعيت همين است.  شود. تا زماني كه برنامهريزي نمي   برنامه
  اسفند).
او در يك سال گذشته نشان داده «نه حكومتي در مورد مخالفت پزشكان كشور با مديريت وزير بهداشت نوشت: يك رسا

بيش از آنكه مدير بحران اپيدمي باشد يك كارگردان سياسي است كه براي جلب نظر يك كانون سياسي خاص تالش 
هاي درمان كرونا كمرشكن است آن هم براي نه هزي«اسفند) و يك روزنامه ديگر نوشت:  ٢٠(مستقل، چهارشنبه » كند.مي

شوند. به همين دليل كرونا جان فقرا را بيشتر بضاعتي كه چندين عضو خانواده درگير بيماري مي هاي بي  خانواده
لي شود پايين است اما يك تخت خاگيرد... با وجود اين كه آمار فوتيها و مبتالياني كه از سوي وزارت بهداشت اعالم ميمي

  اسفند) ٢٠(جهان صنعت، چهارشنبه » شود.در بيمارستانهاي تهران پيدا نمي 
در مورد توليد كالن تضاد در هِرَم قدرت و نقشه خامنه اي براي نمايش انتخابات آينده مي توان به گفته ها و نوشته هاي 

ريم و فقط به اظهار نظر احمد چمران، بسيار از كارگزاران نظام استناد كرد كه مثنوي هفتاد مَن كاغذ شود. از آن بگذ
 ١٤٠٠خرداد انتخابات رياست جمهوري ٢٨«اسفند توجه كنيم. او مي نويسد:  ٥خبرنگار روزنامه مستقل در روز سه شنبه 

ي اكنون حواشي زيادي دارد. البته نه فقط از نوع تبليغات سالم و فراگير، بلكه در بسيار شود. انتخاباتي كه از همبرگزار مي 
    »زدن به مقوله انتخابات قابل تفسير است.» تيشه به ريشه«موارد از نوع تخريب. يا شايد بهتر است بگوييم از حيث 

داشته » جهش«اين چند نمونه براي پاسخ به سوالي كه در ابتدا مطرح كردم كافي است. بر اساس همين نمونه ها آن چه 
حقوقي، تبعيض، فقر، گراني، بي آبي، اندوه، دروغ و پنهانكاري (به طور مثال  براي نيازهاي مردم، بلكه توليد بي» توليد«نه 

بي سابقه اي داشته و درست در » جهش«در مورد قربانبان كرونا)، مرگ، زندان، شكنجه، اعدام و فالكت عمومي بوده كه 
بد وقتي رو به دولت آينده حرف ندانسته و ال» حد انتظار«همين حوزه ها است كه مقام معظم شكوه سر داده و آن را در 

  مي زند، انتظار دارد دولت جوان حزب الهي آن چه همه جنايتكاران دارند را يك جا داشته باشد.
خامنه اي براي مهندسي يك شعبده بازي جديد براي برگماري يك گماشته به طور مطلق گوش به فرمان خيز برداشته 

لهي گوش به فرمان مي تواند بحران را مهار كند. اگر شالق بر پيكر مردم است. او بيهوده فكر مي كند كه با يك حزب ا
محروم و طناب دار بر گردن جوانان شورشي چاره ساز بود، در سالي كه به پايان رسانديم شاهد هزاران حركت اعتراضي در 

تظار ولي فقيه را به كابوس كف خيابان نبوديم. جامعه انفجاري در تَب و تاب تحول شعله ور مي شود و انفجار خشم، ان
  تبديل خواهد كرد.

  
  ...... فراسوي خبرها

  ٧٠.....صمنصور امان - سوختبران؛ شليك به بُشكه باروت
  ٧١.....صزينت ميرهاشمي - زنداني سياسي و چرايي آن ٤اعدام 

  ٧٢.....صمنصور امان -  پيام ارسال پرونده ج.ا به شوراي حُكام
  ٧٣.....صمنصور امان - شتاب گرفتن چرخ تروريسم تصادُفي نيست

  ٧٤.....صمنصور امان - "سبك زندگي اسالمي"نخوريد و نياشاميد؛ جشن نوروز به روايت 
  



 4

  حداقل دستمزد يك پنجم خط فقر يعني عادي كردن فقر
  زينت ميرهاشمي

 
كه د. اين رقم كرهزار تومان تعيين  ٦٥٥ميليون و  ٢را   ١٤٠٠شوراي عالي كار و كميته مزد، حداقل دستمزد براي سال  

  درصد برآورد شده است. ١٠زير توليد دستمزد در  وزند كه در حالي تعيين شاست تقريبا يك پنجم خط فقر 
امسال هم نمايش شوراي عالي كار مانند سالهاي پيش در فقدان نماينده واقعي كارگران اجرا شد و سند بردگي و فقر 

تصميم گيري را بر روند » چانه زني«با توافق نماينده دولتي كارگران امضا كردند. بازيگران اين نمايش اسم را كارگران 
  حداقل دستمزد در شوراي عالي كار گذاشتند. 

مسير توافق براي حداقل حقوق 
از پيش به وسيله كميته 

چانه «پايه  ودستمرد هموار 
را براي شوراي عالي كار » زني

آماده كرده بود. چيدمان ميز 
چانه زني به شكلي است كه هر 
سه طرف، نماينده دولت، 
نماينده كارفرمايان و به 
اصطالح نماينده كارگران، با 
اندكي اختالف اين هدف را 
دنبال مي كنند كه رقم حداقل 

  دستمزد كمتر از رقم تعيين شده به وسيله كميته دستمزد تعيين شود.
كميته دستمزد، نهاد حكومتي وابسته به شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان سرمايه دار بزرگ (دولت) و نماينده 

. كرد اعالم »تومان هزار ٨٩٥  و ميليون ٦ سبد معاش خانوار متوسط را«  اسفند ٤نماينده دولتي كارگري، در كارفرمايان و 
  .است شده تعيين كار عالي شوراي در »زني چانه« براي و تورم نرخ أساس بر عدد اين مزد كميته رئيس گفته به

ي كار است. رژيم هم با وجود نمايندگان دولتي نقش كميته دستمزد، قانوني كردن فقر و عادي سازي آن براي نيروها
  .مي شودكارگري مدعي مشاركت و توافق كارگران در تعيين حداقل دستمزد 

اعالم شده و نيروهاي كار خواستار حقوق پايه باالتر تومان ميليون  ١١وقتي خط فقر بر اساس ارزيابي كارشناسان اقتصادي 
مي كه كميته دستمزد براي چانه زني اعالم كرده، سرنوشت حداقل حقوق هماني ميليون تومان هستند، با رقو نيم  ١٢از 

  است كه شوراي عالي كار تعيين كرد.
بخش مضحك اين نمايش، ژست اپوزيسيون گرفتن خانه دولتي كارگر، شوراهاي اسالمي كار و اعضاي كميته دستمزد 

  اي عالي كار تن مي دهند.است. البته آنها در امر حفظ نظام صادق بوده و به اجماع شور
مناسب مي » ميليون تومان ١٠تا  ٨«محمدرضا تاجيك، عضو كميته دستمزد در حالي كه حقوق كارگران در سال آينده را 

(نود » اما بايد عددي را اعالم كنيم كه شركاي اجتماعي مان هم قبول كنند. امسال تورم خيلي زياد بود.«داند مي گويد: 
  اسفند) ١٨اقتصادي 

آرام كردن اعتراضهاي نيروهاي كار است. آنها مي خواهند براي مخالفتهاي ظاهري نمايندگان دولتي كارگران، در حقيقت 
  و نيم ميليون تومان را از كف خيابان به ميز چانه زني بي نتيجه منتقل كنند. ١٢كارزار حداقل حقوق 

اوم آن مي تواند به واقعي شدن دستمزد ياري رساند. تنها همبستگي و گستردگي جنبش مطالبه گر افزايش دستمزد و تد
اشتراك در قدرت و ثروت بين نمايندگان دولت و سرمايه داران آنچنان قوي است كه تنها با زبان خيابان مي توان جنبش 

  .افزايش حقوق مناسب را پيش برد
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  پوشاندن فقر و فالكت 
وه بر اين كه از جنس دروغهاي هميشگي است، حركتي شرم آور اسفند، عال ٢٦حرفهاي ربيعي و روحاني در روز سه شنبه 

جهت پوشاندن فقر، فالكت و بيكاري است. روحاني با گزارشي دروغ از عملكرد دولت خود تالش كرد به كليد زنگ زده و 
 فراموش شده خود اعتبار ببخشد.

اعالم مي كند، خود را فاتح ونزوئاليي نشدن روحاني كه به دروغ علت همهِ مشكالت را خروج ترامپ از برجام و تحريمها 
ايران دانست و در مبارزه با فساد، پولشويي و تامين مالي تروريسم نسبت به كشورهاي همسايه بهترين نمره را به خود داد. 

  صورت گرفته است.» كار بزرگي«با وقاحت تمام گفت كه » شفاف سازي و اطالع رساني«سلطان دروغ در رابطه با 
ال باندهاي حكومتي و نزديك شدن به نمايش انتخابات، وضعيت نابسامان اقتصادي، فساد و رانت خواري گسترده و در جد

فقر و فالكت مردم به سطح كشيده شده است. فساد كالن و آشكار از مرز فساد ساختاري به سرعت عبور كرده و همه 
پرونده ها در جنگ درون قدرت و ثروت از تاريكخانه برون اهالي حكومت عليه يكديگر پرونده دارند. بخش كوچكي از اين 

آمده و دانه هاي متوسط قرباني مي شوند، اما دستگير شدگان، انگشتي از آنها به خاطر دزدي قطع نمي شود. نمونه بارز 
  آن طبري و بابك زنجاني و برادر روحاني و .... است.

مذبوحانه براي راست جلوه دادن موفقيتهاي ادعايي دولت روحاني  اسفند، تالشي ٢٦سخن پراكني ربيعي در روز سه شنبه 
  به زبان عدد و رقم بود.

درصد/ تالش صد در صد  ٢٩به  ٣ميليون روستايي و عشاير/ رسيدن سهم اشتغال روستائيان از  ٣ربيعي از تامين اجتماعي 
ماه اول سال  ١١تا  ٩٦ايجاد شده از سال  درصد مشاغل ٣٨براي رفع بازماندگي روستائيان در حوزه آموزش/ تعلق حدود 

  جاري به زنان/ ايستادگي در برابر هدف تحريم براي كاهش آزاديهاي سياسي و مدني/ و ... حرف زد و دروغ به هم بافت.
 ٩٩هزار نفر تحت پوشش اين نهاد قرار دارند و در سال  ٢٠٠ميليون و  ٤بيش از «بر اساس گفته رئيس كميته امداد، 

 ٥زنان در اقتصاد ايران «عضو اتاق بازرگاني تهران گفته است كه » درصد افزايش يافته است. ٤٦تا  ٤٥ه سال قبل نسبت ب
  »درصد سهم دارند.

گنده گوئيهاي ربيعي و روحاني در حالي است كه هنوز مشكالت فاضالب و آب آّشاميدني مردم خوزستان و استانهاي 
  مرزي را نتوانتسه اند حل كنند.

  
  از حقايق به نقل از رسانه هاي جكومتي برخي

فقط از  يرانيخانوار ا ونيليميك  و درآمد خط فقر مطلق هستند ريز يرانيا ونيليم ٢٧حكومتي،  يآمار يها اساس داده بر
هزار  ٩٠٠تا  ٤٠٠ نيخط فقر مطلق هستند كه درآمد آنها ب ريز يدرآمد نييدهك پا ٤ هاي. خانواراست ينقد ارانهي

  .دهنديم ليرا تشك رانيا تيدرصد جمع ٣٣ها خانوار نيا. استتومان 
نرخ تورم جهان تك  نيانگيسال قبل تاكنون م ٢٤از به نقل از اتاق بارزگاني تهران و مركز آمار اعالم كرد كه:  وزيسحام ن

حداقل نرخ  ١٣٩٩سال  انيپا در و دهيتاكنون رس ١٣٧٥رقم از سال  نياكنون به باالتر نرخ هم نيا رانياشده اما در  يرقم
  .است ٪٣٦تورم 
 يخاطر گرانه خشم مردم ب نسبت به ياعتراف كرد و با نگران نشين به نام آصفري به وضعيت فاجعه بار مردم مجلسيك 

هستش دو ماه هست كه حقوق آنها را  ديشب ع كه نيخاطر ا امروز كارگران كارخانه هپكو به نيهم«هشدار داد و گفت: 
 يآقا نجايا ،مردم را بلند كرده يمند هيگالصداي  يگران مسأله. آهن راه لير ياند تجمع كردند با كفن آمدند رو نداده

مرغ چند  تخم شبهكي يستياعتراض دارند چرا با يمختلف ما نسبت به گران يمردم شهرها نديگوي جوكار هم دارند م
آخر چه  ميدهي م ديسوبس ميكه ما دار يبكند در حال دايپ شيافزا متيكند؟ مرغ چند برابر ق دايپ شيافزا متيبرابر ق
    )١٣٩٩اسفند  ٣ كشنبه(خبرگزاري مجلس، ي» در كار هستش؟ ييدستها

خط فقر به ده ميليون «نوشت: » چالش خط فقر ده ميليوني« در مقاله اي با عنوان اقتصادسرآمددر همين روز وبسايت 
براي خانواده هاي كم درآمد سخت تر شده است. رشد نجومي قيمت روغن، مرغ، تخم  تومان رسيده و تهيه كاالي اساسي
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مرغ، گوشت، برنج و قند آن چنان سريع اتفاق افتاده كه كارشناسان و كميسيون اقتصادي مجلس نيز سر درگم فقط روي 
مي گذارند. در سخنراني ها كاغذ محاسبات خيالي خود را طرح مي زنند و بي برنامه روزهاي سخت اقتصادي را پشت سر 

...  احتكار تاجران و نبود نظارت بر بازار را نمي بينند. همه مشكالت اقتصادي را گردن تحريم ها مي اندازند و دست داللي،
با توجه به سهم باالتر خوراكيها در سبد هزينه خانوارهاي فقيرتر، نرخ تورم باالتر خوراكيها و آشاميدنيها در سال هاي اخير 

درصدي در سال   ٦٠,٧يانگر بدترشدن وضعيت معيشتي خانوارهاي با درآمد پايين تر نسبت به ساير خانوارها است. تورم ب
رسيده است و عليرغم افزايش درآمد اسمي خانوارها قدرت خريد هر فرد ايراني  ١٣٩٨درصد در پايان سال   ٨٥,٣به  ٩٢

  »حدود يك سوم كاهش يافته است. ٩٠نسبت به سال 
فاقد امكانات الزم و شرايط معمول زندگي «ر اساس گفته مجلس نشين از خوزستان؛ يك سوم جمعيت شهر اهواز، ب

است. محروميت مردم سيستان و بلوچستان و استان خوزستان، مدرسه هاي كپري و سفره هاي خالي و ... مواردي » شهري
ش مي شود. مردم به طنز مي گويند؛ هنوز جمعه است كه با عكس و گزارش به طور مرتب در رسانه هاي حكومتي پخ

  نشده كه روحاني از فقر و تنگدستي مردم با خبر شود.
بر طبق اين مثل كه؛ دروغ را آنقدر بايد بزرگ گفت كه طرف باور كند، اين بار در شرايط نابسامان اقتصادي و وضعيت 

رگ هستند، اما غارتگري و فساد و جنايتهاي آنان فالكتبار معيشتي صدق نمي كند. دروغهاي روحاني و ربيعي خيلي بز
  بزرگتر از دروغهاي آنان است كه حتا با آب زمزم هم پاك نمي شود.

  *** 
 )٩٩چالشهاي معلمان (اسفند 

 فرنگيس بايقره

 
 بيانيه شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي معلمان سراسر ايران در محكوميت كشتار اخير سوختبران سراوان

 ١١كلهاي صنفي معلمان سراسر ايران روز دوشنبه شوراي هماهنگي تش
اسفند، پيرامون كشتار سوختبران سراوان بيانيه اي منتشر كرد. متن كامل 

 بيانيه به قرار زير است.

 به نام خداوند جان و خرد

بلوچستان اين روزها سوگناك تر از هميشه روزگار مي گذراند. مردمي 
اكمان كه در منتهاي فقر و فراموش شده و به حساب نامده از سوي ح

تنگدستي و بيكاري روزگار پر از رنج و شكنج را طي مي كنند، در ميان 
بهت و ناباوري، تصويري دردناك تر از هميشه را اين بار عيان ديدند و بر 
آن سخت گريستند و شوريدند. آري در صحنه اي دردناك چند نفر از 

حمل سوخت مشغول  زحمت كشان اين سامان كه براي لقمه ناني به
 بودند، به ضرب مستقيم گلوله نيروهاي نظامي سراوان به شهادت رسيدند. 

حاكميت سالهاست كه اداره كشور و سامان آن را با گسترش اختالسهايي 
كه ديگر در حساب اعداد نمي گنجد، به دست چپاولگراني سپرده كه از تمام آزاديهاي اساسي براي از بين بردن منابع 

بهره مندند و دست هيچ كسي هم براي قطع تعديهاي آنان كارگر نمي افتد. در ميانه همه اين غارتگريها وجود ايران 
كالسها و مدارس كپري در مناطق مختلف سيستان و بلوچستان همچون: زاهدان،خاش،ميرجاو، زابل، بنجار و در جنوب 

ايتا سراواني كه اين روزها داغ دار شده است، حكايت از استان يعني بلوچستان همچون: چاه بهار، سرباز، ايرانشهر و نه
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قصور مضاعف حاكميت در مهيا كردن حداقلي ترين امكانات حقوق شهروندي در طي ساليان سال براي اين منطقه محروم 
 و مستضعف بوده است.

ورهاي همسايه گسيل مي دريغا و شگفتا در منظر چشم مردم بلوچ، قطار قطار كاميونهاي سوخت در نهايت آزادي به كش
 شود اما هم وطنان به ستوه آمده براي لقمه ناني جزئي، چنين به تير مستقيم گلوله از پاي در مي آيند.

نظامي كه در بدو تأسيس خود با 
شعار حمايت از محرومان و 
تأسيس بنياد مستضعفان و 
كميته امداد امام خميني، مدعي 
حمايت از محرومان بود، امروز 

وجه همت خود را در  بيشترين
برخورد با محروم ترين و مظلوم 
ترين قشر سرزمين ما نهاده 
است. كولبران را به حال خود رها 
كرده و در سرماي سخت يكي از 
پس ديگري تلف مي شوند و گاه 

لبران و آنها هم به تير مستقيم مأموران گرفتار مي آيند. متاسفانه با گذشت زمان و ديدن تصاوير دردناكي كه بر كو
سوختبران رفته، حاكميت روند برخوردهاي خود را شدت بخشيد كه در آخرين مورد بنا بر پاره اي از گزارشها ده نفر از 
سوختبران سراوان به ضرب مستقيم گلوله ماموران از پاي در آمدند و پس از اين واقعه كه موجي از اعتراضات بلوچهاي 

دست به سركوب معترضان زده شد كه هنوز از چند و چون ميزان اين سركوب و مظلوم را در پي داشت،با قطع اينترنت 
  كشته ها و زخميهاي احتمالي خبر دقيقي در دست نيست.

شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي معلمان سراسر ايران با عرض تسليت خدمت خانواده هاي جان باختگان اخير سراوان، 
اي فوقاني قدرت با تجديد نظر در روند سركوب اقوام و اقليتهاي قومي و انتظار دارد مقامات تصميم ساز در اليه ه

مذهبي،به جاي ادامه روند خشونت بار برخورد با معترضان، تغيير رويه هاي نامناسب پيشين را با بازخواني دقيق چگونگي 
ن شده پيشين خود كه به شكل گيري اين اعتراضها، در دستور كار قرار دهند و با تجديد نظر اساسي در روشهاي آزمو

ملت منجر شده، با در پيش گيري رشته كوششهاي مردم ساالرانه،به رغم در هم شكسته شدن _شكاف حداكثري حكومت
جدول ارزشهاي انساني و اخالقي، به رنج و اندوه قوم دردمند بلوچ و ساير رنج ديدگان مستمر از كارگر تا كولبر و دانشجو و 

كنشگران مدني و فعاالن محيط زيست و انجمنهاي مردم نهادي چون جمعيت امام علي پايان دهند. معلم و روزنامه نگار و 
حكومت نه سركوب معترضان بل شنيدن صداي _اگر حاكميت نخواهد بپذيرد كه راه حل پايان دادن به شكاف ملت

را چاك چاك خواهد كرد و  از آنهاست، ديري نخواهد گذشت كه نتايج و عواقب خطرناك اين نشنيدنها گريبان حاكمان 
 قول سعدي بايد به آنها گوشزد كرد: مكن كه مظلمه خلق را جزايي هست.

 
 آموزان از تحصيل بازماندنددرصد دانش  ٣٠امسال 

فقر، كرونا و سياستهاي حكومت، آسيبهاي جدي به دانش آموزان كشور وارد كرده است. محمدرضا محبوب فر، ويروس 
رت بهداشت در اين باره گفت: از يك طرف شاهد اين مساله هستيم كه تعداد زيادي از كودكان شناس و كارشناس وزا

ايراني از تحصيل بازمانده اند آنهم به دليل گسترش فقر در سطح كشور و عدم دسترسي خانواده ها به تجهيزات اينترنتي 
درصد از جمعيت  ٣٠ان ايراني و در حال حاضر براي رسيدن كودكان شان به آموزشهاي آنالين. متاسفانه بسياري از كودك

 اند. دانش آموزي كشور از تحصيل بازمانده
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شوند؟ گفت: به نظر من همه اين كودكان اين درصد چه تعدادي وارد بازار كار مي ٣٠وي در پاسخ به اين سوال كه از اين 
ها نمي توانند از لحاظ آموزشهاي ، بسياري از خانواده پتانسيل را دارند كه به بازار كار كشانده شوند. با توجه به فقر مضاعف

دانم اين اتفاق  شان مجبورند در خانه بمانند. اما من بعيد ميآنالين و خرج و مخارج تحصيالت پشتيباني كنند و فرزندان
 ٣٠دانم از اين بيفتد و چون خانواده ها فكر مي كند حاال كه بچه هاي شان تحصيل نمي كنند بايد كار كنند. بعيد مي 

 ها بمانند و وارد بازار كار يا كوچه و خيابان نشود. درصد كسي در خانه

وي با اشاره به اين كه در گذشته ايران سه قشر فرودست، متوسط و فرادست يا ثروتمند وجود داشت، گفت: در حال حاضر 
 ٨٠دار تبديل شده است. در حال حاضر بيش از به جرات مي گويم جامعه ايران به دو طبقه سقوط كرده و به طبقه دارا و ن

ميليون توماني، زير خط فقر زندگي مي كنند. در اين شرايط مشخص است كه  ١١-١٠درصد جمعيت كشور با خط فقر 
كه  "قشر متوسط"خانواده هاي ايراني از لحاظ قوت و غذا، سرپناه و مسكن و... با مشكل مواجه شده اند و چيزي به نام 

 دي از جامعه را تشكيل مي دادند در ايران نمي توانيم شناسايي كنيم.تعداد زيا

  
 بيانيه در محكوميت نحوه رفتار با اسماعيل عبدي 

اسماعيل عبدي، فعال صنفي معلمان محبوس در زندان اوين از روز 
اسفند،  ٢٠اسفند دست به اعتصاب زد. وي روز چهارشنبه  ١٧يكشنبه 

 ٢٣عتصاب غذاي خود پايان داد. روز شنبه اش به اپس از تامين خواسته 
اسفند، آقاي عبدي از زندان اوين به زندان رجايي شهر كرج منتقل شد. 
انتقال آقاي عبدي بدون اطالع قبلي و با دستور دادستان تهران صورت 

اسفند دوباره به قرنطينه زندان اوين  ٢٤گرفت اما يكشنبه شب 
فند از زندان اوين به زندان رجايي اس ٢٦شنبه بازگردانده شد و روز سه 

 شهر كرج منتقل شد.

اسفند، پيرامون برخورد ظالمانه با آقاي اسماعيل عبدي بيانيه اي صادر  ٢٥كانون صنفي معلمان ايران (تهران) روز دوشنبه 
 كرد. متن كامل بيانيه به قرار زير است:

 به نام خداوند جان و خرد  

انساني و غيرقانوني ماموران در انتقال اسماعيل عبدي از زندان اوين به زندان رجايي كانون صنفي معلمان برخورد غير 
ترين اصول اخالقي و حقوق نمايد و آن را اقدامي برخالف ابتدايي  اسفند را شديداً محكوم مي ٢٣شهر، در تاريخ 

 داند.شهروندي و مدني مي 

ليل،برخوردهاي درون زندان، محروميت از تماس با خانواده، براي د ارسال گزارش خالف واقع درباره عبدي، جابجايي بي
دار نيروي انتظامي و يكي از كاركنان اجراي احكام دادسراي (!؟) عمومي اثبات خصومت با عبدي كافي نبود برخورد درجه 

كه نه تنها با تمامي موازين  توزانه با عبدي اضافه شد. اقداماتيو انقالب كرج نيز به كلكسيون رفتارهاي غيرقانوني و كينه 
 المللي پذيرفته شده در نظام نيز مغايرت دارد.حقوقي داخلي بلكه با ميثاقهاي بين

كانون صنفي معلمان اين گونه اقدامات ضدقانوني را شديدا محكوم نموده و ناشي از ضعف و استيصال مرتكبان دربرابر 
برابر گشودن پرونده جديد براي او پس از پايان دوران محكوميتش مي اش در صبوري و پايداري اسماعيل عبدي و خانواده 

گران صنفي و جامعه معلمان  داند. بر اين باور است كه اين شيوه برخورد اگر چه به قصد اهانت به اسماعيل عبدي و كنش
رد. لذا اكيداً از مسئوالن گيرد، اما بيش از آن  هتك حيثيت و مشروعيت دستگاههاي مسئول را به بار خواهد آوصورت مي 

خواهد ضمن برخورد فوري با خاطيان، شرايط آزادي بي قيد و شرط اسماعيل عبدي را كه سه ماه از دستگاه قضايي مي 
پايان دوران محكوميتش نيز گذشته را فراهم نمايند؛ باشد كه گواهي شود بر عملي شدن يكي از بيشمار شعارهاي تاكنون 

 غيرعملي!
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 عتراضي معلمانحركتهاي ا

 
 تجمع معلمان و مربيان كشور مقابل مجلس

اسفند، جمعي از  ٢روز شنبه 
معلمان و مربيان كشور (خريد 
 خدمات، نهضت سوادآموزي، حق

و  ١٤٠٠تا  ٩٢التدريس سالهاي 
دبستاني، سرباز معلمان مربيان پيش 

 ٩١و معلمان برون سپاري سالهاي 
) براي اعتراض به عدم ١٤٠٠تا 
ل وضعيت دست به تجمع تبدي

 مقابل مجلس زدند.

همزمان شماري از معلمان خريد 
خدمت شهرهاي قزوين، كرمان و 

اسفند مقابل وزارت  ٢يزد روز شنبه 
آموزش و پرورش در تهران تجمع 
كرده و خواستار تبديل وضعيت و 

 استخدام بدون آزمون شدند.

مان خريد خدمتي در شهرهاي مختلف برگزار شده اما تاكنون به تجمع معل ١٥از آغاز دي ماه تا نيمه بهمن ماه حداقل 
تبديل قراردادهاي شان از موقت و ساعتي به قرارداد رسمي، پرداخت مطالبات مزدي معوقه و “خواسته هاي آنان از جمله  

 زسيدگي نشده اند.” افزايش دستمزدها

ز حداقل مزد وزارت كار كمتر است؛ از بيمه كامل نيز يكي از معلمان در اين تجمع گفت: دستمزد معلمان خريد خدمات، ا
» رسمي«اند و خواسته هاي آنها پرداخت به موقع مطالبات، برخورداري از حق بيمه و دستمزد همسان با  معلمان بهره بي 

 است.

ابل مجلس اسفند، تجمع معلمان و مربيان كشور براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت دست به تجمع مق ٥روز سه شنبه 
 ادامه يافت.

 
 چهار روز تجمع مربيان پيش دبستاني ايذه

اسفند، مقابل  ٣شهرستان ايذه، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، روز يكشنبه  ٩٧مربيان پيش دبستاني سال 
 دفتر مجلس نشين شهرستان هاي ايذه و باغملك تجمع و تحصن كردند. 

كه كسي پيدا نشود و به حرف ما گوش كند، به اين تحصنها پايان نخواهيم داد. متاسفانه مربيان معترض گفتند: تا زماني 
در شهرستان ايذه افرادي هستند كه مي ترسند ما با نماينده شهرستان روبه رو شويم و تالش دارند تا جلوي تحصنهاي ما 

 را بگيرند و ما را خسته كنند تا كوتاه بياييم. 

 ربيان معترض براي سومين روز، تجمع اعتراضي برگزار كردند.اسفند، م ٥روز سه شنبه 

دبستاني ايذه در ادامه اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل فرمانداري اين شهرستان  اسفند، مربيان پيش ٩روز شنبه 
 تجمع كردند.

  
 



 10

 تجمع معلمان حق التدريس در تهران

گروهي از معلمان حق التدريس در اعتراض به 
يدگي به مطالبات شان، روز سه شنبه عدم رس

اسفند، مقابل ساختمان وزارت آموزش و  ١٢
پرورش دست به تجمع اعتراضي زدند. معلمان 
حق التدريس به نحوه اجراي قانون استخدامي 
خود اعتراض دارند و خواستار حذف آزمون اصلح 

 و صدور حكم قبل از آزمون هستند.

 
 مجلستجمع معلمان تازه استخدامي مقابل 

اين  اسفند، جمعي از معلمان تازه استخدامي، مقابل مجلس شوراي اسالمي، تجمع اعتراضي برگزار كردند. ١٧روز يكشنبه 
معلمان دليل تجمع خود را اعتراض به پايين بودن ميزان حقوق دريافتي عنوان كردند. همچنين رتبه بندي معلمان را 

 قوق شدند.تبعيض آميز دانسته و خواستار همسان سازي ح

عدالت “و ” معلمان جوان، قرباني مسئوالن“معلمان ضمن رو نمايي از بنرهاي اعتراضي با سردادن شعارهايي از قبيل، 
 خواستار رسيدگي به مطالبات شان شدند.” ضعيف است معلم فقير است

 
 تجمع فرهنگيان استان فارس

تجمع اين دليل  پرورش شيراز دست به تجمع زدند.گروهي از فرهنگيان استان فارس در محوطه اداره كل آموزش و 
توجهيهاي وزارت، اسفند برگزار شد، اعتراض به وضعيت موجود در آموزش و پرورش، بي ١٨فرهنگيان كه روز دوشنبه 

 التحصيالن دانشسرايي شاغل و امكانات آموزشي است.مجلس و دولت به حذف سنوات خدمتي فارغ 

مان شهرستان شيراز با برگزاري تجمع اعتراضي در اين شهر، خواستار رسيدگي به مطالبات اسفند، معل ٢٠روز چهارشنبه 
 شان شدند.

 
 تجمع فرهنگيان گيالن مقابل اداره آموزش و پرورش

اسفند، جمعي از فرهنگيان در شرف بازنشستگي گيالن براي اعتراض  به مصوبه حذف فاصله سنوات  ٢٧روز چهارشنبه 
 مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان در كالنشهر رشت زدند.خدمتي دست به تجمع 

 
(منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: كانال صنفي معلمان ايران در تلگرام، ايسنا، ركنا، ايلنا، عصر جنوب، تكويد، 

 هرانا، پيام) 

  

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

  
  

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 
  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  )٩٩دانشگاه در ماهی که گذشت (اسفند 
 نژاد يعالم كامران

  
 پور فعال دانشجويي سابق  يبازداشت پويا جان

اسفند  ٣پور در روز يكشنبه  با گذشت چند روز از بازداشت پويا جاني
، خانواده اين فعال دانشجويي سابق، در باره سرنوشت او ابراز بي ١٣٩٩

 .كردنداطالعي و نگراني عميق 
پور گفت: كه ماموران لباس شخصي بدون  يكي از بستگان پويا جاني

پور در كرج، او  كم دادستاني با هجوم به منزل آقاي جانينشان دادن ح
را دستگير كردند و برخي وسايل شخصي وي از جمله تلفنهاي همراه و 

  كامپيوتر لپ تاپ را نيز توقيف و با خود بردند.
بازداشتي صادر پور گفت كه دادگاه انقالب كرج به خانواده اش گفته است كه از طرف آنها حكم  يكي از بستگان آقاي جاني

 اطالعي كرده است. نشده است. اين منبع گفت اداره اطالعات نيز از سرنوشت وي ابراز بي
پور فارغ التحصيل رشته عمران دانشگاه علم و صنعت، در سالهاي اخير به كتاب فروشي آنالين مشغول بوده پويا جاني

  است. 
در  ١٣٩٧وراي صنفي دانشگاه فعاليت داشت و پس از سيل سال او در دوران دانشجويي به عنوان دبير كميسيون اسكان ش

 استان گلستان با تشكيل يك گروه امدادرساني براي كمك به سيل زدگان داوطلب شده بود.
  

 سال حبس تعزيري محكوم شد ٥ليال حسين زاده به 
 ٬زاده دادگاه انقالب تهران ليال حسين ٢٨اسفند، شعبه  ٤روز دوشنبه 

را به پنج سال زندان و دو سال ممنوعيت از فعاليت  يدانشجوي فعال
 .در فضاي مجازي محكوم كرد

اجتماع و تباني به قصد «زاده در پرونده جديد خود به  خانم حسين
 .متهم شده است» اقدام عليه امنيت كشور

 اراه«مصداق اين اتهام : در توئيتي نوشت وامير رئيسيان، وكيل مدافع ا
زاده در  و حضور ليال حسين» ك از دانشجويانندازي يك تجمع كوچ

 .دانشجو و درويش زنداني، تشكيل شده بود ،مقدم اين تجمع است كه به منظور تبريك تولد و ياد كردن از محمد شريفي
با  بازداشت و پس از دو هفته ٩٦ماه  زاده از جمله دانشجويان دانشگاه تهران بود كه در جريان اعتراضهاي دي ليال حسين

ماه زندان و دو سال  ٣٠به » تبليغ عليه نظام«، اين فعال دانشجويي به اتهام ٩٦در پي بازداشت سال  .قرار وثيقه آزاد شد
 .ممنوعيت خروج از كشور محكوم شد

براي اجراي اين حكم بازداشت و به زندان اوين منتقل شد. او در اسفند همان سال  ٩٨سال  مرداددر زاده  ليال حسين
 .ول عفو قرار گرفت و آزاد شدمشم

  
  جزئيات جذب دانشجوي خارجي شهريه پرداز در مقاطع تحصيالت تكميلي

دانشجويان بين اعالم كرد، براي اولين بار بورس تحصيلي يك ساله به اسفند  ٩شنبه انشگاه علوم پزشكي مشهد روز د
 .كند و كارشناسي ارشد اعطا مي (PhD) المللي شهريه پرداز بدو ورود در مقاطع تحصيلي دكتري تخصصي

بورسيه  شهريه پرداز (غير غيرايراني Phd بورس تحصيلي به دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و، بر اساس اين شيوه
 .شود درصد از دانشجويان تحصيالت تكميلي اعطا مي ١٠وزارت بهداشت) به حداكثر 
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امتياز و از بخش  ١٥امتياز، از بخش مهارتها  ٣٠بخش سوابق پژوهشي امتياز، از  ٤٠داوطلبان بايد از بخش سوابق آموزشي 
 .امتياز كسب كنند ١٥مصاحبه ساختارمند 

  
  هاي آنها به كرونا درصد دانشجويان يا خانواده ٣٠ابتالي 

از  اسفند ٩روز شنبه  معاون دانشجويي دانشگاه تهران
دانشجوي اين دانشگاه بر اثر ابتال به كرونا  ٦فوت 

درصد دانشجويان  ٣٠وس خبر داد و گفت: حدود وير
 .نده اهاي آنها به بيماري كرونا مبتال شد و يا خانواده

سعيد حبيبا، معاون دانشجويي دانشگاه تهران به 
تشريح فعاليتهاي دانشجويي دانشگاه تهران در دوران 
شيوع كرونا پرداخت و گفت: با توجه به اينكه كرونا 

 صي و خانوادگي را تحتتمامي حوزه آموزشي، شخ
 الشعاع قرار داده، دانشجويان را نيز با مشكالت عديده
اي مواجه كرده و حتي در عرصه حوزه دانشجويي 

ايم، اما مشكالت ايجاد شده باعث نشد ما پيشرفت و توسعه در عرصه متأسفانه شش نفر از دانشجويانمان را از دست داده
  علم و دانش را متوقف كنيم. 

  
  التحصيالن مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد بروجرد  فارغ تجمع

التحصيالن رشته مهندسي پزشكي دانشگاه آزاد بروجرد  فارغ
  اسفند،  ١٠روز يكشنبه 

 براي اعتراض به عدم تعيين تكليف گرايش در مدرك تحصيلي
 .شان، مقابل دانشگاه علوم پزشكي استان لرستان تجمع كردند

گري هايي به مطالبهست داشتن پالكارداين دانشجويان با در د
از مسئوالن دانشگاه علوم پزشكي لرستان و آزاد بروجرد براي 

لحاظ شدن گرايش در مدرك تحصيلي صادره پرداختند و 
درخواست شركت در طرح نيروي انساني و آزمونهاي استخدامي 

 .مهندسي پزشكي با گرايش بيوالكتريك را داشتند
  

ركنان دانشگاه صنعتي تجمع دانشجويان و كا
  بيرجند 

جمعي از دانشجويان،كاركنان و اساتيد دانشگاه صنعتي 
بيرجند براي اعتراض به ادغام با دانشگاه بيرجند دست به 

 .تجمع مقابل استانداري خراسان جنوبي زدند
برگزار اسفند  ١٣روز چهارشنبه كه در اين تجمع اعتراضي 

اتيد و كاركنان نفر از دانشجويان، اس ٢٠٠، حدود شد
دانشجوياني كه در . دانشگاه صنعتي حضور داشتند

دانشگاه صنعتي در حال تحصيل هستند اعتقاد دارند كه 
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  اين دانشگاه داراي سطح باالتري است و اين ادغام از سوي وزارت علوم موجب كاهش اعتبار و سطح 
 .علمي دانشگاه و تبديل آن به پرديس خواهد شد

ها مصوبه سياست ٣كه براساس ابالغ وزارت علوم به دانشگاه بيرجند، اين ادغام در راستاي اجراي ماده  قابل ياد آوري است
 .شودو ضوابط اجرايي حاكم بر آمايش آموزش عالي در كشور انجام مي

 
  تر از هميشه!  سردرگم» آموزشيار«سامانه 

هاي مورد نياز واحد، پرداخت شهريه، صدور گواهي انتخابسامانه آموزشيار دانشگاه آزاد كه تمامي فرايندهاي مربوط به 
فعاليت خود را به صورت آزمايشي آغاز كرد و مرداد  ٢٦روز دانشجويان، انتقالي دانشجويان و ... در آن انجام مي شود، 

  شهريور شروع شد. ١٠اش از  فعاليت رسمي
به عنوان سامانه  ٩٩اين سامانه آموزشي از ابتداي مهرماه 

هاي دانشگاهي تخاب واحد دانشجويان معرفي و ساير سامانهان
ماه از آغاز به كار اين  ٨از دسترس خارج شد؛ اما بيش از 

گذرد و همچنان دانشجويان با مشكالت زيادي چه سامانه مي
 .براي انتخاب واحد و چه واريز شهريه مواجه هستند

اين سامانه بدون رفع مشكالت كه جالب است بدانيد 
  ساختي ناشي از طراحي آن به عنوان سامانه جامع دانشگاه آزاد معرفي شده است. زير

 سخنگوي دانشگاه آزاد در پاسخ به اينكه سامانه آموزشيار مشكل اساسي دارد و دانشجويان نميد، اسفن ١٦ روز شنبه
الت زير ساختي نيستم، اما در توانند ثبت نام، انتخاب واحد و يا واريز شهريه داشته باشند، گفت: من در جريان مشك

مجموع اين سامانه مشكلي ندارد؛ به دليل اينكه حجم ورودي دانشجويان به سامانه زياد است، ممكن است اختالالتي 
 .داشته باشد؛ اما تعداد زيادي از دانشجويان تاكنون توانستند ثبت نام و انتخاب واحد خود را انجام دهند

  
 مناسبت روز جهاني زن ن دانشجويي به بيانيه فعاال
تشكل و جمعي  ١٢امضا  بيانيه اي باروز جهاني زن مارس،  ٨ن دانشجويي كشور به مناسبت اسفند، فعاال ١٧روز يكشنبه 

مارس روز تالش، اعتراض و مبارزه براي تحقق يك جامعه انسان محور، برابر،  ٨«با عنوان از دانشجويان سراسر كشور 
  است: چنينكه بخشهايي از آن منتشر كردند »زنان و همه آحاد جامعه سكوالر، آزاد و مرفه براي

رسد كه از سال گذشته تا كنون شاهد پيشرويهاي قابل مالحظه اي  هشت مارس، روز جهاني زن امسال در حالي فرا مي
و شكوهمند  در جنبش رهايي زن در ايران بوده ايم كه مانند بيش از چهار دهه اخير، اعتراضات و مبارزات گسترده

طلب بسياري را براي تحقق كرامت و حقوق انساني زنان در جامعه و برخورداري از هويت مستقل  اي شريف و برابريهانسان
 .اجتماعي و انساني براي آنان را شامل مي شده است

بسيار شديد از جانب شان با يك مقاومت  ترين حقوق اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان در ايران براي رسيدن به ابتدايي
شان شود؛  حاكميت مواجه هستند. حاكميت در تالش بي وقفه است تا به هر روش ممكن مانع از رسيدن زنان به حقوق

 ن مدافع حقوق زنان ظاهر ميروشهايي كه قهر آميز ترين آنها در قامت وقيح حبسهاي طوالني مدت و انواع شكنجه فعاال
مداوم، خود مويد دو گزاره است؛ اول اينكه هويت و بنيان عقيدتي اينان، ضد زن است و شود. البته اين درجه از سركوب 

ن جنبش زنان و فعاليتهاي مداومي كه لحظه اي قصد توقف ندارند، توانسته در اليه هاي مختلف جامعه ادوم اينكه مبارز
 .ريشه دوانده و پيشروي كند

هاي جديدي را فتح كرده و  قله شديد، سركوب و تعرض عليرغم زنان مبارزات گذشته، سال يك طي بر اين بستر بوده كه
استفاده حاكميت از اين  هاي پيشين خود را هم قدرتي نو بخشيده؛ به نحوي كه به رغم شيوع كرونا و سوءآورد دست
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سركوبگر، وضعيت براي سركوب جنبشهاي اعتراضي، شاهد آن بوده ايم كه در تمام عرصه هاي اجتماعي عليه حاكميت 
 :اي داشته اند ن جنبش زن و زنان دانشجو نقش تعيين كنندهزنان و به خصوص فعاال

و قربانيان حكومت به وسيله اعدام و  ٩٨از تجمعات بازنشستگان تا دادخواهي از جانباختگان هواپيماي اوكرايني و آبان 
تپه و اعتصابات سراسري مراكز  مايت كارگران هفتشكنجه افرادي نظير نويد افكاري، بهنام محجوبي و روح اهللا زم؛ از ح

نفتي و پتروشيميها در تابستان تا اعتراض نسبت به خشونت و آزار و تجاوز جنسي سازماندهي شده حكومتي عليه زنان؛ تا 
اي وقفه عليه حجاب اجباري، براي حق دوچرخه سواري زنان، عليه قوانين ضد زن، براي پايان دادن به قتله مبارزه بي

ناموسي و كودك همسري و مشابهات آنان كه زندگي در ايران براي زنان را به جهنمي زميني بدل كرده؛ در همه اين 
 .اند موارد، زنان نه تنها حضور و نقش پررنگي داشته، كه حتي از سازماندهندگان اين اعتراضات به حق و انساني بوده

در  ٩٨ارديبهشت  ٢٣يار برجسته بوده و هست. پس از اعتراضات باشكوه نقش ما دانشجويان اما در اين روند اعتراضي بس
دانشگاه تهران عليه حجاب اجباري كه منجر به تغييري كامال ملموس در فضاي سياسي دانشگاه به نفع دانشجويان 

در آن نقش  كه دانشجويان و علي الخصوص دانشجويان زن ٩٨راديكال و پيشرو شد؛ پس از اعتراضات سراسري آبان و دي 
 لهاكليدي ايفا كردند، شاهد آن بوديم كه در دوران شيوع كرونا نيز دانشجويان اين بار با طرح و ورود راديكال به مس

ايستادند و تا همين  حاكم نظام سركوب ساختار از بخشي عنوان به انفرادي سلولهاي در زنان به جنسي تعرض و »تجاوز«
 .حكومت، جايگاه و موقعيت مبارزاتي ويژه اي را به خود اختصاص مي دهندامروز در هر عرصه پيكار زنان با 

  در خاتمه دانشجويان خواسته ها و مطالبات بر حق و برابري طلبانه خود را اعالم كردند.
  

  تجمع دانشجويان عالمه طباطبايي 
شماري از دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي 

ن اسفند، ضم ٢٠در تهران روز چهارشنبه 
در حق مردم پاسداران اعتراض به جنايت سپاه 

سراوان اقدام به كاشت نهال به ياد جانباختگان 
اين جنايت كردند. آنها در جريان اين تجمع 
اعتراضي بيانيه اي را قرائت كردند كه در زير 

  مي خوانيد:
دليل ه خبر كشتار سوختبران سراوان كه ب

سالها ظلم، تبعيض و بي عدالتي و در پي 
نفر از معترضان به اين حادثه در حالي مخابره شد كه  ٢٣دنبال آن كشته شدن ه امين معيشت، سوختبري مي كردند و بت

اينترنت در اين مناطق بكلي قطع و راههاي ارتباطي محدود شده بود. رفتار مشابهي كه يادآور سركوب و خشونت نظام 
پاسخگويي به اعتراضها و نيازهاي مردم رنج كشيده مي داند. مندي است كه طي سالهاي گذشته تفنگ را يگانه ابزار 

سراوان مانند بسياري از شهرهاي مرزي ايران از حقوق اوليه معاش انساني بي بهره است و مردم مظلومي كه با بي كفايتي 
دستگاه سركوب  حاكميت، براي تامين نان شب شان باالجبار به شغلهاي پر خطر كولبري و سوختبري تن داده اند، حال با

شان  نيز از آنها گرفته مي شود. تصاوير و فيلمهايي كه از سراوان مخابره شده است گوياي وضع  حاكميت حق حيات
له دارد كه دَر بر همان ااسفبار معيشت مردم  و گزارشهايي كه خبر از كشتار مردم معترض مي دهد حكايت از اين مس

بي عدالتيهايي كه در دهه هاي گذشته سرچشمه نارضايتي و وقوع  اعتراضهاي پاشنه قديمي مي چرخد، همان تبعيضها و 
  شد.  ٩٨و آبان  ٩٦پراكنده در كشور شده بود با حفظ ماهيت، اما با انباشت خشم بيشتر مردم، مولد دي 

كشتار مردم شدت سخت و جانكاه بود، ه وجود آمده از پاندمي به دليل شرايط به تصميم گيري براي حضور در دانشگاه ب
عنوان عضو ه آن هم در شرايطي كه اصحاب قدرت مفتضحانه درگير سيرك انتخاباتي خود هستند، ما را بر آن داشت كه ب
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كوچكي از ميليونها انساني كه تحت ظلم و بي عدالتي قرار دارند بار ديگر در دانشگاه حضور پيدا كنيم و نسبت به اين 
  م.حجم عظيم ظلم و جنايت فرياد سر دهي

  
  و نيم برابر بيشتر از مردم عادي به كرونا مبتال شدند  ٤دانشجويان 

مجيد صفاري نيا، سرپرست دفتر مشاوره و 
اسفند  ٢٥روز دوشنبه سالمت وزارت علوم 

گفت: از زماني كه كرونا شيوع پيدا كرد، 
اي توسط دفتر مشاوره و  فعاليتهاي گسترده

 سالمت سازمان امور دانشجويان و مراكز
 .ها صورت گرفتهمشاوره دانشگا

افزود: بر اساس آمارهاي يك گزارش كه  وي
هزار نفر از دانشجويان دانشگاههاي  ٢٣٠از 

درصد دولتي به دست آمده، آمار  ١٠٠
 .و نيم درصد بود ٥دانشجويان مبتال به كرونا 

ادامه داد: يك گزارش هم از دانشگاههاي  او
عي تهيه پيام نور، علمي كاربردي و غيرانتفا
 .رسيد درصد مي ٨و نيم تا  ٧شد كه آمار مبتاليان بيشتر بود و به 

و نيم درصد  ٦دهد كه سرپرست دفتر مشاوره و سالمت سازمان امور دانشجويان افزود: ميانگين جمع اين دو آمار نشان مي
 .اند م برابر بيشتر مبتال شدهو ني ٤تا  ٤اند كه در مقايسه با جمعيت عادي كشور  دانشجويان مبتال به كرونا شده

  
 ١٣٩٨استاد دانشگاه در سال  ٩٠٠ مهاجرت وزير علوم ايران:

بر «گفت:  ٩٨منصور غالمي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري درباره مهاجرت استادان دانشگاه در سال ، اسفند ٢٦سه شنبه 
اند و احتماال اين  علمي از كشور مهاجرت كرده تاعضو هي ٧٤٠اساس آماري كه وزارت علوم از دانشگاهها اخذ كرده است 

  ».استاد دانشگاه، تجميعي بين وزارت علوم و وزارت بهداشت بوده است ٩٠٠آمار مهاجرت 
غالمي معتقد است كه براي مهاجرت فرهيختگان از كشور دو دليل وجود دارد: شرايط اقتصادي و آمادگي كشورهاي ديگر 

 »داراي رزومه علمي بااليي هستند.«فته او براي پذيرش اين افراد كه به گ
اند، برخي همه  برخي مرخصي گرفته« :اند به گفته وزير علوم استادان ناراضي به شكلهاي گوناگوني از كشور خارج شده

 ».اند اند، اما در كشور مقصد مانده براي فرصت مطالعاتي اعزام شده اند و برخي چيز را رها كرده
ي هم ناهيد خداكرمي، رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران گفت، بر اساس آمار سازمان ملل، در بين دي ماه سال جار

 .كشور در حال توسعه، ايران از نظر فرار مغزها رتبه سوم را داراست ٧٢
هزار  ٤٠سورنا ستاري، معاون علمي و فناوري رئيس جمهور ضمن بيان اين كه ساالنه تا  ١٣٩٨در همين رابطه در آبان 

 كه سر كشور گذاشته ]است[بحث فرار مغزها از آن كالههاي گشادي «كنند گفت:  كردگان ايران را ترك ميتن از تحصيل
  ».كندما تزريق مي اي دارد اين را به جامعه دهي شده است. يك شبكهدانم كه اين يك حركت سازماناند و من مي

  
سي، آنا، مهر، تسنيم، خبرنامه  بي بيراديو فردا، خبرگزاري دانشجو،  ه:مجموع نيا هيته يمنابع استفاده شده برا( 

  )دانشجويان ايران
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  )٩٩(اسفند   كارورزان سالمت
 اميد برهاني

  

  ١٣٩٩چند گزارش از رسانه هاي رسمي در سال 
مياني اين سال،  كارورزان سالمت، نگاهي به چند سرفصل خبري مهم از ماههاي آغازين و ١٣٩٩در گزارش پاياني سال 

  .شود نبرد خلق ارايه مي ماهنامههمراه با چند خبر اختصاصي اسفند به خوانندگان 
 

 دهند؟كدام كشورها بيشترين حقوق را به پرستاران مي
است كه اين روزها با مشكالت و سختيهاي زيادي همراه شده است. حقوق پرستاران، به  شغلهاي دشواريپرستاري يكي از 

شود؛ زيرا اين  ين برهه زماني، بسيار كم تلقي ميخصوص در ا
دهند بسيار ناچيز  ميزان حقوق در برابر خدماتي كه انجام مي

  .است
پرستار ممكن است در بيمارستان، كلينيك خصوصي يا محل 
درماني ديگري مشغول كار باشد و هر روز آن متفاوت با روزهاي 

رند و بسته به سطح قبل باشد. پرستاران مسئوليتهاي مختلفي دا
تحصيالت و تخصصهاي مورد نياز حقوق متفاوتي دريافت 

در اورژانس  هستند كه يكنند؛ به عنوان مثال پرستارانمي
رو  به كنند و غالباً بايد با موارد تروماتيك رو بيمارستان كار مي

 شوند.
داشته باشند و همچنين به بيماراني كه در اين بيماران ممكن است نياز به بستن زخم  كه دهد اطلس جهاني گزارش مي

دهند  اند مشاوره دهند. از سوي ديگر، پرستاراني كه كارهاي مراقبت در منزل انجام مي حوادث خطرناك حضور داشته
د خو توانند براي مراجعه به پزشك يا بيمارستان به راحتي از خانه شوند كه نمي اي مواجه مي اغلب با بيماران سالخورده

بيرون بروند. گاهي اين نوع پرستاران مراقبتهاي سالمندي مثل حمام كردن فرد، تعويض پانسمان زخم و كمك به خوردن 
 گيرند. داروهاي اين افراد را بر عهده مي

گزارشي در مورد  ١٣٩٩اعتماد آنالين در روز پنجشنبه اول خرداد حقوق پرستاران در سراسر جهان بسيار متفاوت است. 
 را منتشر كرد. كنند پرستاران پرداخت ميبه بيشترين ميانگين حقوق ساالنه  يي كههاكشور

كنند. آنها به  حقوق عالي دريافت مي ،شان در كار پرستاراني كه در دانمارك مشغول كار هستند به دليل دانش و مهارت*
 ٢٠٩يار باالست و رتبه چهاردهم را از بين هزار دالر در سال درآمد دارند. هزينه زندگي در دانمارك بس ٢٠٠طور متوسط 

كسب كرده است. به همين دليل حقوق و دستمزد مردم در كشور باالست تا نيازهاي  ٢٠١٨ سال شهر در نظرسنجي
دانمارك به شهروندان خود مزاياي بسياري از جمله خدمات بهداشتي، مرخصي زايمان دولت زندگي روزمره را برآورده كند. 

 دهد. كودك با كمك مالي دولت ارائه ميو مراقبت از 
كند. اين  اين امر را جبران ميقدرتمند ، اما با داشتن بنگاه اقتصادي استاز نظر جغرافيايي كوچك گرچه لوكزامبورگ *

ي گذار دارد و مركزي جهاني براي بانكداري يا سرمايهرا هاي توليد ناخالص داخلي در جهان  كشور يكي از باالترين سرانه
 هزار دالر، ١٦٥، حدود خصوصي است. لوكزامبورگ بين بلژيك، آلمان و فرانسه قرار دارد و دومين و باالترين درآمد ساالنه

هاي زندگي باالست و به همين ترتيب حقوق بااليي  دهد. در اين كشور مانند دانمارك هزينه به پرستاران خود ارائه مي
، تقريباً نيمي از ساكنان لوكزامبورگ معتبر گزارشيك . طبق شده است در نظر گرفتههاي روزمره مردم  براي تامين هزينه

 اند. از كشورهاي ديگر اتحاديه اروپا به آنجا رفته
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ايرلند به منظور رونق بخشيدن به بنگاههاي اقتصادي بر خدمات تكنولوژي پيشرفته و علوم طبيعي توجه بيشتري نشان *
هزار دالر  ١٠٠نوع پرستاري  و به طور ميانگين و بنابرز به خاطر رونق اقتصادي افزايش يافته داده است. حقوق پرستاران ني

  شود. در سال براي كار در ايرلند به پرستاران داده مي
دهد كه در سال بيش از  دهند. نروژ به پرستاران امكان مي كشورهاي شمال اروپا حقوق خوبي به پرستاران خود مي*

  داشته باشند، اما مثل ساير كشورهاي موجود در اين ليست هزينه بااليي براي زندگي دارد. درآمد  هزار دالر ١٠٨
توانند در مقايسه با همتايان جهاني خود دستمزدي باالتر از متوسط كنند مي پرستاراني كه در هلند زندگي و كار مي*

هزار دالر در سال  ١٠٧آمد پرستاران در اين كشور حدود در تواند كشوري جذاب براي پرستاران باشد.مي  هلند. بگيرند
  است.

  
  موج جديد مهاجرت پرستاران 

كنند و اين موضوع به مرور زمان باعث ايجاد فرسايش ماه است كه پرستاران دوشادوش يكديگر با كرونا مبارزه ميچندين 
يت شغلي پرستاران نيز سالهاست كه اين قشر را روحي بين كادر درماني بيمارستانها شده است. عالوه بر اين مشكالت امن

 دهد.مورد آزار و اذيت قرار مي
اند اما  با شيوع ويروس كرونا، هزاران پرستار و بهيار جان خود را در روند رسيدگي به بيماران در معرض خطر قرار داده

مهري مسئوالن باعث شده تا موج  بيداشتي در حال خدمت به بيماران هستند، با اين حال عدم توجه و  بدون هيچ چشم
 جديد مهاجرت پرستاران آغاز شود.

هايي كه به پرستاران داده شده است، عملي نشده و اين موضوع فرصت خوبي است تا كشورهاي اروپايي  بسياري از وعده
 هند.براي جذب پرستاران و مهاجرت آسان آنها به دليل كمبود نيروي انساني اقدامات الزم را انجام د

: وضعيت گفتدر مورد مهاجرت پرستاران مهر  ٢٠در روز يكشنبه ت مديره نظام پرستاري تهران اآرمين زارعيان، رئيس هي
كادر درمان و مخصوصا پرستاران در هشت ماه مبارزه با ويروس كرونا به سمت فرسايشي شدن رفته است. بسياري از 

 د. حتي مراسم عروسي خود را لغو كردند تا در كنار مردم باشند.ان پرستاران مدتهاست كه خانواده خود را نديده
هزار پرستار به بيماري كرونا مبتال شدند.  ٢٠ت مديره نظام پرستاري تهران بيان كرد: تا امروز نزديك به ارئيس هي

م نيروهاي قراردادي موضوعي كه خودش نشان از فداكاري پرستاران در مقابله با كرونا است اما در مقابل شاهد عدم استخدا
 روزه بوديم و هيچ حمايت جدي نسبت به پرستاران صورت نگرفت. ٨٩

زارعيان با اشاره به جذب نيروهاي پرستار به كشورهاي خارجي گفت: از زماني كه ويروس كرونا در كشورهاي اروپايي 
رود پرستاران را در اين كشورها فراهم شيوع پيدا كرد، به دليل كمبود نيروهاي متخصص در بيمارستانهاي اروپايي شرايط و

در  وي شوند.راحتي جذب اين كشورها مي كه نمره زبان براي پذيرش برداشته شده است و پرستاران بهطوري شد. به
شوند، گفت: كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي و پاسخ به اين سوال كه پرستاران ايراني در كدام كشورها جذب مي

رين درخواست جذب پرستاران ايراني را دارند كه با توجه به شيوع ويروس كرونا و بهتر بودن شرايط مهاجرت استراليا بيشت
پرستاران درخواستها مبني بر مهاجرت پرستاران طي چند ماه اخير افزايش چشمگيري داشته است. البته طي چند ماه 

 اخير بيش از هزار پرستار درخواست خروج از كشور را داشتند.
ي در مورد كمبود نيروي پرستار در تهران گفت: با توجه به اوج گيري كرونا در تهران و شلوغي بيمارستانها از بيماران و

 هزار پرستار كم دارد. ٧كرونايي، تهران بزرگ نزديك 
  

  همه گيري كرونا در ميان پرستاران
. نددبر در مرخصي استعالجي به سر مي ١٩كوويدهزار پرستار به علت ابتال به بيماري  ٦حدود مهر،  ٢٦تا روز سه شنبه 

پرستاران به عنوان مدافعان خط اول مبارزه  اعالم كرد. او گفت:حميدرضا عزيزي، معاون سازمان نظام پرستاري اين خبر را 
پرستار هزار  ٧٠با كرونا واقعا جان خود را كف دست گرفته اند و براي مراقبت و نجات بيماران فداكاري مي كنند. حدود 
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مبتال شده  ١٩هزار نفر آنها به بيماري كوويد ٣١بيش از  بودند وطي ماههاي گذشته در كشور در خط مقدم اين دفاع ملي 
 ٦تا  ٥جان باخته اند و البته اكنون حدود  پايان مهر ماه نفر تا ٥٤هزار نفر آنها درمان شدند اما از اين تعداد  ٢٦اند، حدود 

وي ادامه داد: در مورد دسترسي به وسايل  در مرخصي استعالجي هستند. ١٩ال به بيماري كوويدهزار پرستار به علت ابت
پيشگيرانه مانند ماسك، شيلد (محافظ صورت)، دستكش و لباس محافظ پرستاران، وضعيت نسبت به ماههاي اول اپيدمي 

اقالم به صورت سهميه بندي به پرستاران كرونا بهتر شده اما همچنان در برخي بيمارستانها گزارش هايي داريم كه اين 
داده مي شود، اين مساله شايسته نيست زيرا حداقل هايي كه بايد در اختيار يك رزمنده مدافع سالمت داده شود، همين 

 لوازم حفاظتي است و بايد با گشاده دستي بيشتري اين اقالم در اختيار پرستاران قرار گيرد.
  

  كشور  سالمت جانباخته ٩٩نگاهي به 
هاي ارزشمند كشور بودند؛  بينيد؛ مردان و زنان، سرمايه عكسهايي كه مي

شب را به  ١٩پزشك و پرستار و بهيار و ماما. آنان بر بالين مبتاليان كوويد 
 صبح دوختند و بهاي اين ايستادگي، جان عزيز خودشان بود كه فدا شد.

درماني جان باخته  نفر از كادر ٩٩آبان،  ١٩براساس گزارشهاي رسمي تا 
برندگان خوشبخت كنكور يا خودرو يا جوايز بانك  نفر، ٩٩اين اند. 

نيستند. صاحبان اين عكسها مردان و زناني هستند كه پارسال، همين 
آبان، در ميان ما بودند؛ دوست و همسر و برادر و خواهر و  ١٩موقع؛ روز 

از آنها فقط خاطراتي  فرزند و پدر و مادر و عزيز يك خانواده بودند و حاال
باقي مانده و عكسهايي و سنگ مزاري سرد كه با گذشت روزها و ساعتها، 

 شود.سردتر هم مي
تر، براي اين مردان و زنان مانند اغلب انسانها، اميدوار به روزهاي روشن 

توانند با  بازماندگان فقط ميفرداي خود آرزوهايي داشتند اما امروز، همه آن آرزوها و اميدها، ذراتي از خاك گور شده و 
تاب و رنجورشان را در فراق اين عزيزان از دست  خواستند باشند، دلهاي بي بازخواني همه آنچه اين مردان و زنان مي

 رفته، تسكين دهند.
د و حاال اي بودند كه از سد سخت آزمون پزشكي و پرستاري رد شدن صاحبان اين عكسها؛ زنان و مرداني كه هر كدام، نابغه

 تكرار و ارزشمندشان شده است.سنگي سرد، تنها تكه ملموس و باقيمانده از جانفشانيهاي بي
  

 كمبود پرستار در بيمارستانهاي اهواز
شدت با  آغاز شد هفته سوم بهمن ماهپيك جديد كرونا در خوزستان از 

سرپرست معاونت ، دكتر فرهاد سلطاني ادامه دارد.نسبت به قبل بيشتر 
اهواز در اين مورد در روز  مان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپوردر

با توجه به اين مساله در فاصله زماني بسيار اسفند گفت:  ١٣چهارشنبه 
كوتاهي، شاهد تعداد باالي مراجعات به مراكز درماني هستيم هر چند كه 
ظرفيت بيمارستاني استان خوزستان محدود و مشخص است اما تعداد 

بيشتر از ظرفيت بيمارستاني و پرستاري استان است. در اين زمينه بيماران، 
شده با روساي بيمارستانها و هيات رئيسه دانشگاه  با هماهنگيهاي انجام

 ايم اين مساله را مديريت كنيم. جندي شاپور اهواز، توانسته



 19

صورت كامل در اختيار بيماران كوويد  همه بخشهاي بيمارستان رازي اهواز به تصريح كرد: با شروع اين پيك، مجدداًوي 
قرار گرفت و پس از گذشت چند روز مجبور شديم ساير بيمارستانها را نيز به مرور وارد مدار بستري بيماران كرونايي كنيم. 

 در اين راستا، بيمارستان اميرالمومنين اهواز نيز به صورت كامل در اختيار بيماران كوويد قرار گرفته است.
ني افزود: ويروس كرونا در حال حاضر بيشتر بخشهاي جنوب خوزستان از جمله شهرستانهاي آبادان، خرمشهر، سلطادكتر 

  دشت آزادگان، اهواز و ماهشهر را به شدت درگير كرده و شهرهاي شمالي خوزستان با وضعيت پايدارتري مواجه هستند.
اما در  داردپرستار معضلي است كه در كل كشور وجود وي در خصوص كمبود پرستار در بيمارستانها نيز افزود: كمبود 

پيكهاي كرونا اين مساله به صورت بارز مشهود است. اين مساله به ويژه براي بخشهاي مراقبت ويژه بسيار بيشتر خود را 
  .ديده براي بخشهاي ويژه محدود هستند آموزش اندهد زيرا تعداد پرستار نشان مي

  
 اضطراب و افسردگي هستند كاركنان سالمت بيشتر دچار

چالشهاي مهمي را براي كاركنان  ١٩بيماري همه گير كوويد 
مراقبتهاي بهداشتي به وجود آورده است، بسياري از آنها از ايمني خود 

ترسند در حالي كه با فشار كاري زياد و حمايت رواني محدود  مي
 روبرو هستند.

عات متعدد قبلي نشان هاي بدست آمده از مطال تجزيه و تحليل داده
داد كه ميزان باالي افسردگي و اضطراب در ميان كاركنان مراقبتهاي 

 بهداشتي در طي پاندمي وجود دارد.
كشور،  ٢١مطالعه در  ٦٥دست آمده از ه هاي ب محققان دانشكده پزشكي لندن با تجميع و تجزيه و تحليل آماري داده

درصد اضطراب  ٢٢,١مراقبتهاي بهداشتي حاضر در اين مطالعات، افسردگي و درصد از كاركنان  ٢١,٧تخمين زده اند كه 
 ٦/٣٤دهد در خاورميانه بيشترين ميزان افسردگي ( ها نشان مي تجربه كرده اند. يافته ١٩را در طول پاندمي كوويد 

 درصد) گزارش شده است. ٩/٢٨درصد) و اضطراب (
به طور قابل توجهي بر سالمت روان كاركنان مراقبتهاي بهداشتي تأثير  ١٩دهد كه بيماري كوويد ها نشان مي اين يافته

 درصد از كل جمعيت جهان افسردگي را تجربه مي ٤,٤زند كه  گذاشته است. سازمان بهداشت جهاني هم تخمين مي
  هستند.درصد نيز دچار اختالالت اضطرابي  ٣,٦كنند و 

  
 واقعي است خستگي كاركنان مساله

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  انشگاهها و دانشكدهرؤساي د
اي در مورد خستگي مدافعان سالمت  كشور در آستانه سال جديد در نامه

هشدار داده اند و از مردم خواسته اند از رفتارهايي كه به گسترش بيماري 
 منجر مي شود بپرهيزند.

از گرفتاري جامعه سال  اين نامه آمده است: بيش از يكبخشي از در 
جهاني و ايران به بيماري كرونا گذشت. در اين مدت شما مردم شريف با 
 شرايط سختي رو به رو بوديد اما با لطف خداي مهربان و مجاهدت

فرزندانتان در نظام سالمت تاكنون شدت اين گرفتاري كنترل شده است. در يك سال گذشته مدافعان سالمت تمام تالش 
اي بزرگ از ايثار و فداكاري  براي سالمت مردم به كار بستند تا جايي كه با تقديم صدها شهيد، حماسه و همت خويش را

هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  ما رؤساي دانشگاهها و دانشكده آفريدند كه تحسين همگان را برانگيخته است.
يدن بهار طبيعت و آرزوي بهترين زندگي براي شما درماني كشور در آستانه سال جديد و عيد نوروز ضمن تبريك فرا رس

ملت شريف ايران، به نمايندگي از مدافعان سالمت، از مقامات تصميم گيرنده در كشور تقاضا مي كنيم كه بيش از پيش به 
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ظام حساسيتهاي خاص نظام سالمت در مورد كنترل بيماري كرونا توجه فرمايند. اگر چه مردم شريف ايران در همراهي با ن
نمايند؛ اما با توجه به شرايط كشور، انتظار داريم تصميمهاي جدي با قاطعيت وسرعت  ها عمل مي سالمت به كليه توصيه

گونه  مردم خوب ايران اطمينان داشته باشيد كه مدافعان سالمت جان بر كف از هيچ بيشتر گرفته شود و به اجرا درآيد.
ماه گذشته دور از كانون گرم خانواده و حاضر در  ١٣ت امسال نيز همانند تمام خدمتي دريغ نخواهند نمود و در تعطيال

  معركه نبرد با كرونا به خدمت رساني ادامه خواهند داد. 
  

  هفته نفر از كادر درمان خوزستان به كرونا طي يك ١٢٣ واگير شدن
نفر از  ١٢٣طي يك هفته اخير حدود  دراسفند اعالم كرد كه  ١٦روز شنبه  شاپور رئيس دانشگاه علوم پزشكي جندي

اگر اين سرمايه ها را از  وي افزود؛ پرستاران استان به كرونا مبتال شدند كه پنج نفر آنها در بيمارستان بستري هستند.
  دست بدهيم در ارائه خدمات دچار مشكل مي شويم.

مرگ پرستاران است، گفت: وزارت بهداشت  كل خانه پرستار با بيان اينكه سياستهاي غلط عاملدبيردر رويدادي ديگر؛ 
نفر اعالم كرده است، اين در حاليست كه   ١١٠نفر و نظام پرستاري  ١٠٠دليل ابتال به كرونا را  تعداد پرستاران جانباخته به

مقدم ضمن  محمد شريفي نفر مي داند. ١٣٠الي  ١٢٠خانه پرستار آمار پرستاران جانباخته در پي ابتال به كرونا را بالغ بر 
اند، افزود: وزارت  دليل ابتال به كرونا جانشان را از دست نداده هاي ديگر اين ميزان پرستار بهاشاره به اينكه در كشور

  .كارگيري پرستاران باردار در بخش كرونا ندارد بهداشت قانوني براي ممانعت از به
  

  حركتهاي اعتراضي پرستاران
  

  اي علوم پزشكي كشور كاركنان شركتي دانشگاههتجمع 
نهادهاي ذيربط مقابل كشور  يعلوم پزشك يدانشگاهها يجمعي از كاركنان شركتاسفند، براي دومين روز  ٤روز دوشنبه 

 .هاي علوم پزشكي، خواستار توجه به مطالبات مزدي و معيشتي خود شدندهدر استانها و دانشگا
 براي وريبهره قانون اجراي هاي ما،  : مهمترين خواستهگفتكارانش يكي از اين كاركنان در ارتباط با مطالبات خود و هم

مثل ساير كاركنان شركتي دانشگاه، پرداخت مبلغ فوق العاده ويژه و حذف اضافه كار  ١١٥ اورژانس شركتي همكاران
تصادي و تورم ساعته است كه با اين حجم ماموريت در شرايط كرونايي مزيد بر مشكالت اق ٢٤شيفت  ١٥اجباري تا سقف 

  سرسام آور شده و گذران زندگي را براي اين مدافعان سالمتِ جان بر كف، سخت و طاقت فرسا نموده است.
هاي ما  گويند: از مسئوالن دانشگاهي و استاني خواهشمنديم با توجه به اينكه تمامي خواسته هاي بخش درمان مييشركت

راي هرچه سريعتر حل شدن مشكالت باشند و اجازه ندهند نارضايتيها اي ب برحق و كامال قانوني است، به فكر چاره
  تر شود. گسترده

  
  تجمع كاركنان شركتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان مقابل استانداري

عدم پرداخت  اسفند، كاركنان شركتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و ١٦روز شنبه 
در شرايط و  كاركنان شركتي هيچ امنيت شغلي ندارندمعترضان گفتند؛  .مقابل استانداري اجتماع كردند شان مطالبات

 .ايي هم شامل حال كاركنان شود، اما االن دوماه است كه هيچ قراردادي تمديد نشده استهكرونا كه حتي بايد حمايت
  كنند.افراد را اخراج مي ،سال كار ٢٨ز شد، اما حاال پس اقبال به صورت ماهانه تنظيم ميكه ها قرارداد

  
  تجمع كاركنان بيمارستان امام علي كرج

اين كاركنان  اسفند، شماري از كاركنان بيمارستان امام علي كرج در محل كار خود، دست به تجمع زدند. ١٩   شنبهروز سه
  ند.اعتراض كردنسبت به شرايط نامناسب كاري و عدم پرداخت معوقات مزدي خود 
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  پزشكيآزمايشگاهي مقابل سازمان نظام  جمع كارشناسان علومت
آزمايشگاهي اسفند،جمعي از كارشناسان علوم  ٢٠روز چهارشنبه 

براي اعتراض به  محروميت از واكسن كرونا به دليل عدم صدور كد 
  زدند. پزشكينظام پزشكي دست به تجمع  مقابل سازمان نظام 

كه با بيماران مبتال به كرونا و همچنين  آزمايشگاهي كارشناسان علوم
هاي حلق و بيني اين بيماران از نزديك در ارتباطند، در حال  نمونه

حاضر به دليل عدم صدور كد نظام پزشكي براي آنها از دريافت 
  واكسن كرونا محرومند.

گيري ويروس كرونا و شروع محدود  در حال حاضر با شروع همه
اي به خود گرفته  ، اين ماجرا ابعاد تازهواكسيناسيون كادر درمان

اند؛ حال به دليل عدم داشتن اين  نظام پزشكي اعتراض خود را اعالم كرده است. اين افراد كه سالهاست بر سر دريافت كد
  اند. كد از دريافت واكسن كرونا نيز محروم مانده

  اسفندجانباختگان كادر درماني در ماه 
  

قشم بر اثر ابتال به كرونا جان  ك خوزستان وباغ مل دردو پرستار 
   باختند

بهورز » حميرا احمدي«اسفند منتشر شد،  ٢بنا به گزارشي كه روز شنبه 
پرستار و » طيبه صادقيان«متعهدد مركز بيمارستاني باغمك خوزستان و 

ساعت گذشته بر  ٢٤سوپروايزر پرتالش بيمارستان پيامبر اعظم قشم طي 
  رونا جان خود را از دست دادند.اثر ابتال به ك

  
  بازهم جانباختن يك پرستار باردار

اعضاي خانواده و همكاران فرانك داودي، پرستار بيمارستان اسفند،  ٣روز يكشنبه 
جانباخت را به خاك مدني كرج در مراسمي پيكر او را كه به علت ابتال به كرونا 

  مدني كرج بود. نپرستار بخش جراحي مردان در بيمارستاسپردند. وي 
داودي به هنگام ابتال به كرونا در ماه هفتم بارداري بوده كه بنابر تشخيص فرانك 

كند اما تالشها براي زنده نگه  پزشكان، با عمل سزارين نوزاد او نجات پيدا مي
  خورد. داشتن خود او شكست مي

 اند. جانباخته ١٩ه كوويد تاكنون حدود هشت تن از مدافعان سالمت استان البرز براثر ابتال ب
 

 جانباختن پرستار جوان 
مژده زريسفي پرستار جوان شاغل در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان سينا در اصفهان، در 

اسفند، جانباخت.  ١١حال انجام وظيفه در اثر خستگي به علت ايست قلبي در شامگاه دوشنبه 
  وي قبال كرونا داشت كه بهبود يافته بود. 

  
  
انصاف نيوز، اتحاد،  ايلنا، اعتماد، آنا، ايسنا،منابع مورد استفاده در تدوين اين مجموعه: ايلنا، (

  ايرنا، فارس، دانشجو)خبرنگاران جوان، 
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  )٩٩زنان در مسير رهايي (اسفند 
 اسد طاهري

  خود هيبا بدن برهنه به خشونت عل ينيآرژانت زناناعتراض 
كه به دور بدن برهنه خود  يالدر ح نياز زنان در آرژانت يگروه

اعتراض  زنان هيبه خشونت عل ،بودند دهيكش يكيپالست يها سهيك
ساله كه  ١٨ ياز زن سيپل نكردن حفاظت هگروه از زنان ب نيا كردند.

زن  ني. اداشتنداعتراض  ديبه دست دوست پسر سابقش به قتل رس
بقش دوست پسر سا يدهاياز تهد سيجوان چندبار با مراجعه به پل

 كرده بود. يابراز نگران
 .دنديدراز كش ابانيبه نشانه اعتراض در خ يقيدقا يمعترض برا زنان

  
   خلبان و خدمه زن در افغانستان تيبا هدا يمسافرت يمايهواپ نينخست پرواز

كه خلبانان و كادر  يدر پرواز ديگوي افغانستان م ياداره هوانورد
از كابل به هرات و  "يخيتار" پرواز نيپرواز همه زنان بودند، اول

 انجام شد. برعكس
 قاسمگفته  بهافغان بوده اند.  ريپرواز افغان و غ نيول اومس زنان
 ،"ييرزايمحدثه م" ،افغانستان ياداره هوانورد سريي زادهيي وفا

 نيهمچن .پرواز بودند نيكمك خلبان ا ،"سووايبور كايرونو"خلبان و 
 بودند. زنگي هم زيچهار خدمه پرواز ن

زنان افغان در  يپرواز خود نشان دهنده توانمند ني. اشود يپرواز است كه توسط زنان انجام م نياول نيا ايجنوب آس در
 .استي عرصه هوانورد

موفق  خرداد ١٢زن در ارتش افغانستان خبرساز شده بود. دو خلبان زن روز دوشنبه  يپرواز خلبانها زيتابستان گذشته ن در
 برسانند. انيكابل قندوز به پا ريدر مس تيموفقشان را با  مستقل پرواز نيشدند نخست

  
  س حزب چپ آلمانادو زن در ر

كه به صورت  خود يانتخابات سراسر نيآلمان در آخر "حزب چپ"
و  "سلريو نيژان"س حزب قرار داد: اصورت گرفت، دو زن را در ر نيآنال

 . "ولزوف گيسوزانه هن"
 يالتيحزب چپ در پارلمان ا ونيدر فراكس نيز اا شيپ سلريو نيژان
 التيا اين حزب در يسيولزوف ر گيداشته و سوازنه هن تيعضو "هسن"
قاطعانه  كاريحزب را به پ ي،رهبر دهياست. دو عضو برگز بوده "نگنيتور"

 ٢٠٢٠اشتند. از ژوئن حزب را به عهده د يتاكنون رهبر ٢٠١٢از سال  "نگريكسيبرند ر"و  "نگيپيك ايكات" فراخواندند.
 افتاده بود. ريخاكرونا به ت يدو بار به علت گسترش پاندم "حزب چپ" يتاكنون انتخابات داخل

 دينبا هيسرما"د: كر ديكاو ت تدانس"چپ حزب " ياصل فهيرا وظ بي عدالتيخود مبارزه با فقر و  يدر سخنران سلريو خانم
احزاب دموكرات  بيرون راندن"خود بر عزم حزب بر  انهيكارجويپ يخنراندر س زيولزوف ن گيهن خانم ".باشد خيتار انيپا

 كرد. ديكات "از دولت فدرال يحيمس اليو سوس يحيمس
 دارد. اريرا در اخت مردم يدرصد آرا ٨تا  ٧اكنون حدود  هم "حزب چپ"
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 ي در عربستانمشاغل نظام گريارتش و د رفع ممنوعيت بكارگيري زنان در
استخدام در  يپس برا نياز ا توانندي كشور م نياسفند اعالم كرد كه زنان ا ٣ كشنبهيروز  يتان سعودوزارت دفاع عربس

  عربستان درخواست بدهند. يمسلح پادشاه يروهاين
 گانيو  ييايدر يروين ،ييهوا يروين ،ينيزم يروياستخدام در ن يبرا ٢٠٢١ لياز آور توانندي زنان و مردان داوطلب م

 وابسته به وزارت دفاع عربستان ثبت نام كنند. يو اداره كل خدمات پزشك يراهبرد يموشك
سال در نظر گرفته  ٤٠ زيسال باشد. حداكثر سن ن ٢١سال و زنان كمتر  ١٧كمتر از  ديسن مردان نبا ه،ياعالم نيا براساس

ازدواج كرده  يعربستان ريعه غتب كيبا  ايمشغول به كار بوده  يارگان دولت چيدر ه ديداوطلبان نبا نيهمچن شده است.
 باشند. 

  
  در عراق  نفت يحفار يانحصار مردان بر دكلها انيپا

مردساالر در حال ورود به  ياز مهندسان زن برخالف سنتها يدينسل جد
 شيكه تا پ يمشاغل عراق هستند؛ يميصنعت نفت و پتروش ياتيمشاغل عمل

 .در انحصار مردان بوده است
مهندسان جوان هستند. خانم  نيدو تن از ا "رئوتان تيآ"و  "امجد نبيز"

فعال در جنوب عراق است و خانم  يدكل حفار كي ينفت بررو صيتشخ يكاركرد حسگرها يول نصب و بررسوامجد مس
 نفت است. يحفار بزرگي ها رئوتان هم در استان بصره مشغول به كار است و مهندس ناظر خط مونتاژ مته

 زنان از جمله ،هستند ٢٠١٨بصره در سال  دانشگاه النيتحص از فارغ نيساله و از بهتر ٢٤هر دو  دو مهندس جوان كه نيا
 شود،ي م شنهاديصنعت نفت عراق كه به زنان پ يمشاغل ادار رشيكه در مقابل پذ نديآي حساب م هي بشمار انگشت

  صنعت شوند.  نيا ياتيعمل يها وارد حوزهبر سر بگذارند و  يمنياند هر روز كاله ا داده حيمقاومت كرده و ترج
كه خالف  نيا يبرا يول ،درا دارن يكار طيشرا نيكه فقط مردان توان تحمل ا گفتندي به من م" :ديگو يخانم امجد م

 ".آورمي را ثابت كنم، هرگز كم نم جيرا اداعتق
  

 جهان  يو تجار يمال ي،اقتصاد ينهادها نيشش زن بر مهمتررياست 
 يديكل ياز پستها گريد يكي ،يسازمان تجارت جهان سييزن ر نيبه عنوان نخست "وااليا-اوكونجو يانگوز"تخاب خانم ان با

 زنان قرار گرفت.  اريدر اخت يالملل نيب يو مال ياقتصاد يسازمانها و مهم
اروپا  يبانك مركز استير "الگارد نيستيكر"پول است،  بين الملليصندوق  سيير "وايجورج نايستاليكر"حال حاضر  در

 يبه تازگ "لنيجنت " كند،ي م تيو توسعه فعال يبازساز ييبانك اروپا سييبه عنوان ر "باسو-رنو لياود" را بر عهده دارد،
 ست.ا اقتصاد كانادا ريو وز ريوز معاون نخست زين "لنديفر ايستيكر" شده و كايآمر يدار خزانه ريوز
كه زنان فعال در  ميجهان هست يو تجار يو مال ياقتصاد ينهادها نيند مهمترشاهد حضور شش زن بر مس يحال در

كه سالها در  يا در رشته ه اندتوانست تعدادي از آنها تياما در نها ،نده امواجه بود شغلي ضيسالها با تبع عرصه اقتصاد
 . ابنديراه  ياستگذاريسي به سطوح باال ،تسلط كامل مردان بوده

  
  زنان و مردان شده نيب شغلي يهاينابرابر ديكرونا باعث تشد

دهد كه زنان به مراتب  يكرونا تاكنون انجام شده نشان م روسيو يريكه از زمان آغاز همه گ يمختلف يپژوهشها جهينت
 قرار گرفته اند يريهمه گ نياز ا يناش يبحران اقتصاد يامدهايپ ريمردان تحت تاث از شتريب

كنند كه  يم تياز اقتصاد فعال ييدرصد از زنان در بخشها٤١مشخص شده كه  "كار يلمللا نيسازمان ب" يهايبررس در
 ،نهاد وابسته به سازمان ملل متحد نيرا بر آنها گذاشته است. بنا به اعالم ا ريتاث نيشتريب ١٩ ديكوو يماريبي ريهمه گ

 ه است.بود نيزنان مشكل آفر گرياز د شتريپوست ب نيرنگ زناني برا يبحران اقتصاد
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مشاوره به  نهيكه در زم "يمكنز"شركت  قيتحق
 نياز ا شيپ زيكند ن يم تيشركتها و دولتها فعال

 كايزنان در آمر درصد٢٥از  شينشان داده بود كه ب
 يدگيرس يمجبور شده اند براكرونا  وعيبه دنبال ش

خود را متوقف  يحرفه ا تيفعال يبه امور خانوادگ
 كنند.

كه درباره  يمختلف يهاپژوهش جهينتدر مجموع 
زنان انجام  يكرونا بر زندگ روسيو يريهمه گ ريتاث

 ،چند دهه به دست آمده بود يرا كه ط يحرفه ا يزنان در زندگ يتواند دستاوردها يم يپاندم نيدهد كه ا يشده نشان م
 شد. يم فيتوص "ياكافن"دستاوردها  نياغلب ا كرونا نيز يريهمه گ از شياست كه پ يدر حال نيال ببرد. اوسو ريز

ي ريهمه گ ياز كشورها در ابتدا ياريكرونا در بس روسيو وعيكنترل ش نهيزنان در زم تيريهر چند مد ،گريد ياز سو
همچنان با  يتيريو مد يياجرا يهاتيولواستفاده از آنها در مس در عمل اما ،قرار گرفت نيمورد توجه و تحس كرونا

، به تازگي گفته زنان و مردان در دولت فرانسه يبرابر ري، وز"مورنو زابتيال" ثالعنوان م به ،روبرو است ياديز يهاتيمحدود
نفر زن كيتنها  ،كنند يم تيفعال ،كشور نيا يجمهور سيي، ر"امانوئل ماكرون"كه در دفتر  يول ارشدومس ١٣از است 
 است. 

  
 در مدارس افغانستان دختران ترانه خواني منوعيتم

 ي با سندختر چيه نيدستور داده است كه بعد از ا يو خصوص يرورش افغانستان به تمام مدارس دولتوزارت آموزش و پ
افغانستان است كه در  يبخش مهم نظام آموزش يخوان مرد ترانه بخواند. ترانه مخاطباني برا تواند يسال نم ١٢از  ترشيب

 .شود ياجرا م يو مناسبت يهنيمراسم م
دختران دوره متوسطه خوانده است. اما  يآموزش تيرا مشغول ميتصم نيا ليدل ،وزارت معارف يسخنگو ،"نيآر بهينج"

دختران  يبرا يآموزش يو بستن فضا يتيجنس ضيتبع جيترو يدر راستا يگريحركت د اقدام نيا نديگو يمنتقدان م
 است.

 حق آموزش،": س اعتراض كرده و گفته استدخترانه در مدار خواني ترانه تيبه ممنوع نيز حقوق بشر افغانستان ونيسيكم
بر سن و جنس  يمبتن ضيهمه كودكان بدون تبع يو اساس هياز حقوق اول يهنر يبه مهارتها يو دسترس انيب يآزاد

 "است.
 يكودكان خالف اصول عموم يهايحقوق و آزاد تيهر نوع محدود جادي، ااين كشور ينهاد حقوق بشر نيگفته معتبرتر به

 از حقوق كودك است. تيو قانون حما يقانون اساس ژهيافغانستان به و يمل نيحقوق كودك و قوان ونينوانسك حقوق بشر،
 شنهاديبه مساجد را پ يدرس يو بردن كالسها يكارانه و سنت محافظه رموفيوناوزارت آموزش و پرورش  زين نياز ا شيپ

 رد شد. يمهورج استيو مداخله ر يفعاالن اجتماع اعتراضي داده بود كه در پ
در  يمحور گاهيداده است تا اسالم جا رييساختار خود را تغ"وزارتخانه  نيمعارف افغانستان اعالم كرده بود كه ا وزارت

 "داشته باشد. تو تربي ميتعل ستميس
   
  اند شغل خود را ترك كرده يتيمسائل امن لينگار زن افغان به دل روزنامه ٣٠٠از  شيب

 زن روزنامه ٣٠٠از  شينگاران اعالم كرد ب روزنامه يالملل نيب ونيدر افغانستان، فدراس انينظام بهادامه خشونت ش يپ در
  اند. شغل خود را كنار گذاشته يتيامن يهاينگران ليكشور به دل نينگار در ا

 افتهي شيگذشته افزا يها كشور در ماه نيا يها از زنان شاغل در رسانه ينگار پس از مرگ شمار زنان روزنامه نيا ينگران
  است.
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 تيمركز وال ،آباد جداگانه در شهر جالل هدر دو حمل "انعكاس" يخصوص ونيزيمورد، سه كارمند زن تلو نيآخر در
  .رفتيها را پذ حمله نيا تيلووكشته شدند و گروه داعش مس ،ننگرهار

 نگاران روزنامه يالملل نيب ونيفدراس ركليدب ،"بالنگر يآنتون"
نگاران زن در  روزنامه هيخشونت عل شياز افزا با ابراز نگراني

 يبرارا تالش خود  ديدولت افغانستان با"افغانستان گفت: 
نگاران كه هر روز جان خود را به خطر  محافظت از روزنامه

  "دهد. شيتا كشور را مطلع كنند، افزا اندازند يم
گزارش داده كه  زينگاران افغانستان ن روزنامه يمنيا تهيكم

 ييو آزارها دهايتهد ليبه دل تيوال ٣٤خبرنگار زن از  نيچند
 يكيبه عنوان  "سيستماتيك يقتلها" ريموج اخ نيگزارش همچن نيا در اند. كشور را ترك كرده نياند، ا كه متحمل شده

  توقف كار زنان عنوان شده است. ياصل لياز دال
اقدامات  يها خواستار اجرا در رسانه ماندهينگاران زن باق روزنامه": ن اعالم كردهنگاران افغانستا روزنامه يمنيا تهيكم

  "ادامه كار هستند. يبرا شتريب يمنيا
 توانندي نم گريد كنند يها در افغانستان ادعا م رسانه انياز كارفرما يگزارش، شمار نياست كه بر اساس ا يدر حال نيا

  آنها استخدام كنند. تيترس از امن لينگاران زن را به دل روزنامه
هدفمند در افغانستان  يها در حمله ،"يآزاد ويراد"خبرنگار  ،يداع اسياز جمله ال يا خبرنگار و كارمند رسانه ١٠دستكم 

 اند. كشته شده يديخورش يدر سال جار
 

   در جهان عرب "هم من" جنبش
رض تع موارداز زنان جهان عرب  ياديشمار ز ٢٠٢٠در سال 

به  ياجتماع يها نسبت به خود را آشكارا در شبكه يجنس
 يريكه از آن به عنوان فراگ يموضوع ؛اشتراك گذاشتند

  مي شود.  اديدر جهان عرب  "هم من"جنبش 
 دهدي نشان م ياجتماع يها گفتمان در شبكه رييتغ نيا

در  زنان قرباني يبرا يصحبت كردن از تجربه آزار جنس
 .ديآي آور به حساب نم شرم يحركت گريد يعرب يكشورها

كشورها از جمله مصر، تونس و  ياريدر بس نيآنال ينهايكمپ
كشورها  نيدر ا يبازماندگان خشونت جنس انيدر م تيكو

 محاكمه كشانده است. زيم يهم آزارگران را پا يكرده و در موارد جادياي حس همبستگ
از خشونت، چه به  يخود نوع يدرصد از زنان عرب در دوران زندگ٣٧ حدود گزارش بخش زنان سازمان ملل متحد، به

كه  يدر صورت يعرب يدر كشورها": ديگوي م اين نهاد اند. را تجربه كرده يو چه در قالب آزار جنس يخانگ شكل خشونت
   ".شود يعفو م يمجازات و حت فيتخف اوقات مشمول شتريب ازدواج كند، يفرد متجاوز با قربان

 يقانون گرديپ از دادي اجازه م انيشدند كه به قربان ييجزا نياز كشورها مجبور به لغو قوان ينهاد، برخ نيگفته ابه 
 فرد متجاوز بهازدواج با  يكه برا يزن يبه دنبال خودكش ٢٠١٤كشورها مراكش است كه سال  نياز ا يك. يكنند يريگجلو

 ر شد.كا نيمجبور به ا خود تحت فشار قرار گرفته بود،
  
 

 )وله، هرانا چهياقتصاد، ركنا، دو يايفردا، دن ويراد ،يس يب يب وز،ين وروي (منابع:
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 )٩٩ اسفندماه ( رويدادهاي هنري
  فتح اهللا كيائيها

 
  در ميخانه به بستند خدايا مپسند

  كه در خانه تزوير و ريا بگشايند
  حافظ اين خرقه پشمينه به بيني فردا

  ا بگشايندكه چه زنار ز زيرش به جف
حاصل انديشه هاي هنري واليت فقيه و كارگزاران ريز و درشتش در امور هنري و صرف هزينه هاي چندين و چند ميليارد 

 – تهران"سال گذشته، مي شود ويدئو موزيك  توماني اش براي اشاعه فرهنگ ناب اسالمي/ آخوندي در طول چهل و دو
  از آن.ساسي مانكن و استقبال پر سر و صدا  "توكيو

  ين مي تواند باشد؟ا آيا حاصل بگير و به بند و ضرب و شتم هنرمندان اصيل و خانه نشين كردن آنها، غير از
  

  سينما
  

  مي رود  با سانسور به جنگ سينما دولت چين
اي كه اخيرا  دايره تبليغات حزب كمونيست چين در ابالغيه

كه از هاي اين كشور دستور داده  صادر كرده به همه رسانه
شود در زمان برپايي  پخش مراسم اسكار كه ماه آينده برگزار مي

آن خودداري كنند و بخش اهداي جوايز را به صورت محدود 
  .پوشش دهند

 "متفرق نشويد"در پي معرفي مستندي به نام  اقدام دولت چين
 ٢٠٢١به عنوان نامزد بهترين فيلم مستند كوتاه در اسكار 

روزنامه نگار  ،"آندرس هلمز"توسط  مصورت مي گيرد. اين فيل
  است.  از اعتراضات مردم هنگ كنگ تهيه شده ،نروژي

آمريكايي هم كه در شش بخش  - كارگردان چيني ،"كلوئي ژائو" ساخته "دوشها به ديار خانه"فيلم كه الزم به ذكر است 
به دليل  ،فيلم و كارگرداني را نيز كسب كرده بهترين "گلدن گلوب"از جوايز اسكار نامزد كسب جايزه شده و پيشتر جايزه 

وگويي از او در  در گفت خانم ژائو.بازنشر يك مصاحبه قديمي از كارگردان آن مورد حمله مقامات چيني قرار گرفته است
 ".جايي كه در همه جا دروغ هست"كرده بود:  اين گونه معرفي ، چين را كشوريكه به تازگي باز نشر شده ٢٠١٣سال 

  
  ت داوران جشنواره كن شد ايس هييلين سياهپوست راو
به عنوان  ،ترين سينماگران معاصر اياالت متحده ، از برجسته"اسپايك لي"

المللي فيلم كن معرفي  رييس هيات داوران هفتادوچهارمين جشنواره بين
توان  نمي" جشنواره در باره او گفت: اين يسير ،"پير لسكور". شد

  "يافت. در اين دوران آشفتهبراي همراهي ما  از اوشخصيتي قدرتمندتر 
خواهد به  مي"ساله كه در كارنامه هنري خود فيلم بلند  ٦٣فيلمساز اين 

در بخش دو هفته كارگردانان كن  ١٩٨٦برنده جايزه سال  ،"دستش بياورد
برنده جايزه بزرگ كن در سال ، "همن سيا كالنس"و فيلم  "مالكوم ايكس"،



 27

اما اين رويداد مهم سينمايي هم  ،ت داوران هفتادوسومين دوره جشنواره كن قرار بگيردارد، قرار بود در راس هيرا دا ٢٠١٨
  .هاي هنري سال گذشته به دليل پاندمي كرونا لغو شد مانند اكثر برنامه

  
  ٩٣اعالم اسامي نامزدهاي اسكار 

مراسم اهداي جوايز اسكار را اعالم كرد. با وجود ناكامي  آكادمي علوم و هنرهاي سينمايي، اسامي نامزدهاي نود و سومين
هاي اسكار قرار گرفته براي بخش فيلمهاي خارجي، يك ايراني در بين نامزدهاي يكي از بخش جمهوري اسالمينماينده 

  .است
در بين نامزدهاي  در بخش فيلمنامه اقتباسي، "ببر سفيد"آمريكايي براي فيلم  - ساله، هنرمند ايراني ٤٥رامين بحراني، 

، به مرحله پاياني جمهوري اسالمي، ساخته مجيد مجيدي نماينده سينماي "خورشيد"فيلم . نهايي اسكار قرار گرفت
  .نرسيد

و همسرش  ،خواننده آمريكايي ،"نيك جوناس"اسامي نامزدهاي امسال در جريان يك برنامه ويژه اينترنتي و توسط 
و  "نتفليكس"هاي پخش اينترنتي مانند  ات جالب توجه، حضور چشمگير محصوالت شبكهاز نك. اعالم شد "پريانكا چوپرا"
. اين دو شركت را مي توان از جمله خوش شانس ترين شركتهاي تهيه و در فهرست نامزدهاي جوايز اسكار است "آمازون"

  يندازند.بخوبي جا ه ب نمايش فيلم دانست كه در سايه ويروس همه گير كرونا توانستند خود را در عرصه سينما
  
  خرس برلينانهبرنده  "جنجال بداقبال يا پورن ديوانه"

داوران هفتاد و يكمين دوره جشنواره فيلم برلين برندگان 
ويي اعالم كردند يجوايز اين دوره را به صورت ارتباط ويد

 "جنجال بداقبال يا پورن ديوانه"كه بر اساس آن فيلم 
خرس "به عنوان برنده  از روماني "رادو جود"ساخته 

اف، يكي  محمد رسول .بهترين فيلم معرفي شد "طاليي
 اين جشنواره بود.  از شش داور امسال

آقاي جود در اين فيلم نگاهي به شدت انتقادي پيرامون 
فرهنگ و مناسبات اجتماعي حاكم بر كشورش دارد. 
داستان اين فيلم درباره انتشار فيلم رابطه جنسي يك 

پروا و بدون  به شدت بي يشود. فيلم روايت سال زن در اينترنت است كه منجر به واكنشهاي شديد والدين ميمعلم ميان
  .دارد حاكم جنسيت زده هايپرده پوشي در انتقاد از فرهنگ و ارزش

  
   مراسم سينمايي سزار و اعتراضي بي پرده به سياستهاي هنري دولت

 امسال با ماجرايي جنجال "سزار"چهل و ششمين مراسم اعطاي جايزه 
، بازيگر فرانسوي، كه براي تقديم "كورين ماسيرو"برانگيز همراه بود. 

جايزه بهترين جامه به روي صحنه رفته بود، فرصت را براي اعتراضي 
آلود را از تن جدا كرد و شعار  پرهيجان غنيمت شمرد. او لباسي خون

و روي  "دون آينده!بدون فرهنگ، ب"روي بدنش را به نمايش گذاشت: 
، نخست وزير فرانسه، "ژان كاستكس"كمرش هم شعاري خطاب به 

 "ن!هنر را به ما برگردان، ژا"نوشته بود: 
اي از ناخرسندي اهل فرهنگ و هنر  رخ داد، بازتاب گوشه "المپيا"برانگيز كه روي سن سالن معروف  اين حركت جنجال

هنرپيشه و گرداننده مراسم  ،"مارينا فوا" ،ران كرونا است. پيش ازاين اقدامفرانسه از سياست فرهنگي دولت در قبال بح
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مراكز ، وزير فرهنگ فرانسه، انتقاد كرد. اكنون ماههاست كه تمام "روزلين باشلو"نيز با لحني تمسخرآميز به تندي از  ،سزار
  ها و تئاترها و سينماها تعطيل هستند. فرهنگي مانند موزه

تعلق گرفت. اين فيلم داستان زني به شدت  "آلبر دوپونتل"به كارگرداني  "خداحافظ، احمقها"ن فيلم به جايزه سزار بهتري
سال داشته با فشار والدين  ١٥او زماني كه تنها  ؛آيد خود برمي سالگي در پي يافتن دختر گمشده ٤٣بيمار است كه در 

  هترين كارگرداني را گرفت. خود نوزاد را به ديگران سپرده است. دوپونتل نيز جايزه ب
ت ژوري تصميم داشت جايزه بهترين اقابل ذكر است كه سال گذشته نيز مراسم سزار با جنجالي بزرگ همراه شده بود. هي

كه عده زيادي از مخالفان روبروي سالن برگزاري مراسم تجمع كرده تقديم كند، درحالي "رومن پوالنسكي"كارگرداني را به 
  دانستند. خاطر تجاوز به دختري سيزده ساله، براي دريافت جايزه سزار ناشايست ميه بودند و او را ب

 موسيقي
  

  مراسم هشتاد سالگي اسفنديار منفرد زاده در فضاي مجازي
جمعي از دوستان و دوستداران اسفنديار منفردزاده روز شنبه 

اسفند با برگزاري مراسمي مجازي و با حضور وي،  ٢٣
اين هنرمند سرشناس ايراني را گرامي  هشتادمين زادروز

 دان، آهنگساز، و تنظيم اسفنديار منفردزاده، موسيقي. داشتند
كننده نامدار ايراني ، طي نزديك شش دهه فعاليت هنري، 

  .برخي از ماندگارترين آثار موسيقي ايران را خلق كرده است
در اين برنامه دو ساعته كليپي از آثار ماندگار اسفنديار 

هادي خرسندي، شاعر و طنزپرداز و  فردزاده پخش شدمن
 خود با آقاي منفردزاده گفت كه او همچنان به آرمانهاي دوره نوجواني ديرينهبرجسته، در پيامي صوتي با اشاره به دوستي 

  .اش وفادار است
، باقر موذن، تقي نژاد يدر اين برنامه شخصيتهاي مختلف هنري از جمله رضا عالمه زاده، شهريار قنبري، ناصر رحمان

  هنري اش صحبت كرده و آثاري از خود را به او تقديم كردند. - مختار، در باره او و شخصيت انساني
بودن و  انسان. اين مراسم با پيام تصويري خانم شيرين مهبد و فيلمي از اجراي دونفره او با اسفنديار منفردزاده دنبال شد

  .يار منفردزاده، محور پيام تبريك ناصر زراعتي، منتقد سينما، بود كه در ادامه پخش شدبودن و آزاديخواهي اسفند آزاده
  
  "بعد از غيبت، بايد بازگردي"

يوتيوپ مورد  اجتماعينام ترانه ايست كه اين روزها در شبكه هاي 
استقبال بي نظير مردم عراق و عرب زبانان قرار گرفته و نشان مي 

  ناسد.دهد كه موسيقي، پيري نمي ش
 ،مي نامند "بيتل عراق"كه عالقمندانش او را  "الهام المدفعي"

سرا، خواننده و گيتاريست عراقي است كه با سبك  آهنگساز، ترانه
تركيبي خود از موسيقي غربي (فالمنكو و راك) و موسيقي سنتي 

او  .عراق در سراسر خاورميانه و كشورهاي عربي مشهور شده است
جديدي به  ويسكوت موسيقيايي، موزيك ويد سال اينك و پس از يك

(بعد از غيبت، بايد بازگردي) را كه همراه  "بعد الغياب الزم تعود" نام
، شاعر جوان "عمر ساري"هاي اجتماعي و يوتيوب منتشر كرده است. متن ترانه را  خوانده، در شبكه "نادين خالدي"با 

 .المدفعي استسروده و آهنگسازي آن نيز كار خود الهام  ،اردني
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با انتشار اين ترانه نشان داد كه چشمه  ،كند اين ستاره موسيقي عراقي كه اكنون در شهر امان، پايتخت اردن، زندگي مي
  :سالگي جوشان است ٧٩اش همچنان در  خالقيت هنري

 پس از غيبت، بايد بازگردي،
 ياي تو يك ابر است،ور

 .غم تو يك سراب
 با مهرباني بازگرد،

 پيچد،در گوشهايم ميصدايت 
 غم را رها كن،

  گاليه را به فراموشي بسپار...
  

  را درو كردند  "گرمي"زنان جايزه 
با  "تيلور سويفت" بيست و هشتمين بار و، براي "رژه سياه"با ترانه  "بيانسه"

، براي سومين بار عنوان بهترين آلبوم سال را از آن خود كردند. "فلكور"آلبوم 
انجلس برگزار شد، به دنبال  ه با محدوديتهاي كرونايي در لسدر اين مراسم ك

  سالي پرماجرا رنگ سياسي به خود گرفت.
گويا امسال سال در خشش زنان بود. آنها توانستند همه جوايز برجسته را از 

كه روي هم سه جايزه دريافت كرد،  "ي ستليوندمگان "آن خود كنند. 
ساله آمريكايي برنده بهترين آهنگ سال  ٢٣خواننده  " (.H.E.R)هر"جايزه شد و اولين زني بود كه در سبك رپ برنده 

پوست  پژواك داده بود. زماني كه جورج فلويد، شهروند سياه "توانم نفس بكشم نمي"اعالم شد. او روح زمانه را در آهنگ 
ان آورد كه به يكي از شعارهاي اصلي جنبش مور پليس به خفقان افتاده بود، همين عبارت را به زباسوتا، زير زانوي م مينه

  بدل شد. "زندگي سياهان مهم است"اعتراضي 
جايزه  "هري ستايلز"و  جايزه اي از آن خود كرد "خواستم هرآنچه مي"براي ترانه  ،ساله ١٩خواننده  ،"بيلي آيليش"

  .بهترين اجراي موسيقي پاپ را برنده شد
  

  تصميم طالباني زير چتر جمهوريت
خواندن سرود ملي يا  ،وزارت معارف افغانستان اساس تصميمبر 

سالگي در اماكن  ١٢ها و سرودها براي دختران از سن  ديگر ترانه
عمومي ممنوع شده است.اجازه آواز خواندن به آنها تنها در صورتي 

اين ممنوعيت شامل . كه جمع كامال زنانه باشد، داده شده است
  .شود مي حال همه مدارس دولتي و خصوصي

اين دستور موجي از واكنش سازمانها و فعاالن حقوق بشري و مدني 
كميسيون حقوق بشر افغانستان از ممنوعيت  .را در پي داشته است

هاي اجتماعي هم واكنش شديد  ين دستور در شبكها .آوازخواني براي دختران دبستاني در مالء عام به شدت انتقاد كرد
 در را خود كليپهاي و خواندند آواز تصميم، اين به اعتراض در افغانستان زن بسياري از كاربران .تكاربران را به همراه داش

بياييد در برابر طالبان درون نظام بايستيم. كساني "خوانيم:  هاي اجتماعي منتشر كردند. در يكي از اين توييتها ميشبكه 
  ".اند طلبي كرده كه جمهوريت را خوراك قدرت
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   روس راست گرايان اعتراض خواننده تاجيك و پيروزي
پيروزي يك آوازخوان تاجيك تبار در مسابقه يوروويژن روسيه به 

گرايانه داغي در محافل سياسي و فرهنگي و فضاي  بحثهاي نژادي و ملي
مجازي اين كشور دامن زده است. حتي برخي از سياستمداران روس با 

اين مسابقه  هاز نتيج ،اين آوازخواناشاره به خاستگاه و گرايشهاي فكري 
 ابراز ناخوشنودي كرده اند.

مارس با اجراي  ٨، آوازخوان تاجيك مقيم روسيه، روز "منيژه سنگين"
 روسيه بيشترين امتياز را به دست آورد و پيروز اعالم شد. "يوروويژن"نهايي  هدر مسابق "زن روس"اي با نام  ترانه

با راي تماشاگران دوم و سوم شدند. بدين ترتيب، منيژه سنگين براي  "ترمايتز"و  "اشيتوم"دو گروه ديگر با نامهاي 
  شركت در مسابقه نهايي يوروويژن از روسيه نامزد شد. 

اين ترانه در باره تحول خودآگاهي زن طي سده هاي "گفته است:  "يوروويژن تي وي"وي پس از اجراي اين ترانه به شبكه 
انگيزي را از يك كلبه دهقاني به سمت حق انتخاب كردن و انتخاب شدن (از  زن روس راه شگفتگذشته در روسيه است. 

 ".اولين موارد در جهان) و از كارگاههاي توليدي تا پرواز به فضا طي كرده است
تلفنهاي  افزاري براي اندازي نرم دو سال پيش به راه و شود وي به عنوان يك كنشگر حقوق زنان در روسيه شناخته مي

آزاري در روسيه را  هم موضوع زن "مادر"در نماهنگي با نام او براي زنان قرباني خشونت كمك كرد.  "سلسله"همراه با نام 
 روسيه با توجه به فعاليتهاي منيژه سنگين در حمايت از زنان و دگرباشان، آهنگهاي او را سنت راست گرايان مطرح كرد.

 ، مقاله"يف گريگوري ايگنات" كنند. و در تضاد با سنتهاي رايج در روسيه قلمداد مي "هبيگان"شكنانه و مبلغ فرهنگ 
شود،  هايي كه در آن مطرح مي منيژه و انديشه "زن روس"ترانه "نوشته:  "ژورناليستسكايا پراودا"نويس تارنماي روسي 

 پيروزي ديگر و يك رزشهاي سنتي جامعه ماديگر است براي هنجارمندي، براي ا هيك فاجعه است. اين، يك نبرد باخت
   "افراط گرايي فمينيستي. براي

اروپاييهاي " در دست نيروهاي ضدروس است و بعيد نيست "ابزاري قوي"نگار روس افزوده كه فمنيسم اين روزنامه
  جايزه اصلي يوروويژن را به منيژه بدهند. "روشنفكر

  گالري
  نمايشگاه رنگ و كاغذ در كابل

 را در كابل برگزار كرد. "رنگ و كاغذ"، نمايشگاه "رنا"با همكاري دانشگاه خصوصي  "چيستا"فرهنگي و ادبي نهاد 
را به نمايش گذاشتن استعدادهاي شهروندان  "رنگ و كاغذ"والن اين برنامه هنري و فرهنگي، هدف از نمايشگاه ومس

  احي، نقاشي، خطاطي، نويسندگي و..، عنوان كردند. هاي مختلف مانند طر افغانستان و به ويژه جوانان، در زمينه
برگزاركنندگان، با اشاره به نمايش دهها اثر هنري از جوانان داراي مهارتهاي عالي افغان در نمايشگاه رنگ و كاغذ، از 

اسر آرزو داريم كه صدها نمايشگاه ديگر مانند اين در سر"كنندگان خبر دادند و افزودند: استقبال و تشويق شركت
  "افغانستان برگزار شود.

درباره هدف برگزاري اين برنامه هنري و ، و يكي از برگزاركنندگان نمايشگاه "چيستا" كميته ، عضو"استوري رسولي"
 جوانان زيرا بگذاريم، نمايش به را خود كشور جوانان استعدادهاي برنامه، اين برگزاري با ما تالش كرديم تا"فت: گ فرهنگي

 فرصت اگر و دارند بسياري تواناييهاي و استعداد پيشرفته، كشورهاي جوانان ساير مانند پسران، چه و ختراند چه ما كشور
  ".خود را نشان خواهند داد العاده خارق تواناييهاي امروز مانند شك بدون شود، فراهم برايشان مناسب

  
  

  )تارنماي جنگ خبر ،بلومبرگ اديو فردا، بي بي سي،صداي آمريكا، دويچه وله، يورو نيوز، ايندپندنت فارسي، ر(منابع: 
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  چريک
  داستان كوتاه

 م . وحيدي
 

زد م يموهايم را در دستش گرفته بود و با مشت ولگد آنقدر به شكم و پهلوها
و آنقدر افتادند كابل به جانم  بعد هم كه با و از بين رفت. كه بچه ام سقط شد

چكاركرده بودم  گناه من چه بود؟ رمگ م ديدم.يزدندكه مرگ را جلوي چشمها
خورده يا برده بودم و يا  مال چه كسي را كردند؟مي با من رفتار  گونهكه اين 

 دوست بودم.»مهري « كه با جرمم اين بود هيچ! چه كسي راكشته بودم؟
كه  ب برايم آورده بوداچند تا كت خانه مان و هم آمده بود بار يكي دو همين!
  بخوانم.

هيچ  نبوده و بين ما ريديگ واهللا باهللا!... هيچ چيز« مي گفتم: انورهرچه به مام
مي  ناسزا فقط مي زدند و و قبول نمي كردند» رابطه خاصي با هم نداشتيم

  گفتند.
من نمي دانستم مهري تو يك سازمان سياسي فعاليت مي كند و تو كارخانه 

ين كارها نداشتم. كاري به ا خودم بود و من سرم تو كار ست.ادنبال عضو گيري 
  غروب برمي گشتم خانه. آدمي بودم كه صبح مي رفتم سركارم و

داشتم دوكهاي نخ ريسي را از رو قرقره ها  صبح هم تو كارخانه بودم و آن روز
يكي شان  گرفتند و آمدند دوروبرم را مي كردم كه يك دفعه چند نفر جدا

نشـانم و آورد  بش درجي كاغذي از و معرفي كرد» تانيسمامور داد« خودش را
زود برمي  نگران نباش!« اضافه كرد: و »!چن دقيقه همراه مابيا«گفت: و داد

  »!گردي
براي چي؟ مگه « ناباورانه گفتم: شان كردم و من تعجب كردم و هاج و واج نگاه

نه! « كه يارو در آمد گفت: اين حرفها؛ ؟ و از»دادستاني براي چي چيزي شده؟
  »!سر كارتون...زياد طول نمي كشه وال ازتون مي پرسيم بعد برمي گرديدسن تا چيزي نشده...فقــط چ

عجله  لطفاً« و آن پا كـردم ولي چيزي نگفتم كه يارو گفت: اين پا راست مي گويند.كه دودل بودم و ته قلبم باور نداشت 
  ».رتون مي گردونيمكنيد!...ماشين بيرون منتظره!...زياد فرصت نداريم...كارمون كه تموم شه خودمون ب

به سركارگر اطالع بدم بعد  خيلي خب باشه!...بذاريد لباسمو عوض كنم و« فكرم قاطي پاطي بود. گفتم: تمركز نداشتم و
  »!نيازي نيست!... ما اطالع داده ايم...همين لباستونم خوبه ...راه بيفتيد« كه يكي شان گفت: »!بريم

يك  خيابان كه آفتاب گرمي مي تابيد و نسيم خنكي مي وزيد. فتيم بيرون تور تشويش داشتم و و قلبم ناخواسته مي زد
و پيـــاده شد بدنم را گشت و  جلو نشسته بود و ين سواري ايستاده بود با دو سرنشين كه يكي شان زني چادري بودشما

هنوز راه  م و نشستم.جور كرد جمع و سوار شديم رفتيم. يك مامور اين طرف و يكي هم آن طرفم نشست و من خودم را
چرا دستبند مي « از پشت بهم دستبند زدند و چشمهام را بستند و من واكنش نشان دادم و ناراحت شدم و گفتم: نيافتاده،

؟ كه »شما كي هستيد اصال منو كجا مي بريد؟« و افزودم: ؟»مگه من چيكار كرده ام چرا اين كارها را مي كنيد؟ زنيد؟
  يكي شان تشر زد:

  »!!...صحبت نكنساكت« 
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 ساكت نمي شم!...شما كي هستيد؟« و پس كله ام را فشار داد به سمت پايين كه گردنم درد گرفت و درهمان حال گفتم:
  »!حق نداريد اين طوري رفـتار كنيد

  »!ت كنم؟...گفتم ساكتفَخفه ميشي يا خَ« با دريدگي گفت: كه مامور
شنيده مي  تي كه رسيديم به يك جـاي پر درختي كه صداي قارقار كالغهاوق تشنج گرفته بودم و دست و پام مي لرزيد.تا

  داد. نم مي و هوا بوي رطوبت و شد
وسط راه تالش كردم از زيرچشم بندم  ك، دستم را گرفت و همراه خودش مي كشيد مي برد.نَ ماشين پياده ام كردند و زَ از

سرتو بگير « و آمرانه گفت: شان يك پس گردني بهم زد اطرافم را نگاه كنم كه ببينم كجا مي برندم كه يكهو يكي
  »!پايين!...راحت راه برو

راهرو باال و  و صدا شديم و ازچند پله و وارد ساختماني بي سر مي رفتم و شان كشيده مي شدم و كـورمال كـورمال همراه
دند تو كه خـوردم زمين و آمدند چشم پايين رفتيم و رسيديم به اتـاقي كه درش را باصداي جير جير باز كردند و هلم دا

يك صندلي برايم آوردند و ماموري با صندلي ديگري از راه  چند دقيقه بعد بند و دستهايم را باز كردند و رفتند بيرون.
رسيد و آمد روبرويم نشست. اتاق نيمه تاريك بود و بوي لش مرده مي داد و حال تهوع گرفته بودم. مــامور سراپايم را نگاه 

  »!خب خانم چريك!... خوش اومدي!...چه عجب از اين طرفا« كرد و خونسرد گفت:
نمي  رالبد فك« او ادامه داد: صورتش را پوشانده بود و فقط چشمها و دهانش پيدا بود. من چيزي نگـفتم و سرم پايين بود.

  ؟»كردي به اين راحتي دستگير بـشي هان
، بي طاقت بودم گرفته و شكمم درد هم. من كه چند ماهه آبستن بودم وآمد خيره شد ب جلوتر و نفس كوتاهي كشيد و

  ؟!»كنم اشتباهي گرفتيد رمن نمي فهمم شما چي مي گيد؟!....چريك كيه؟ فك« گفتم:
وردن آسرنماز گرفتن  را اشتباهي؟!...هر كي مياد اينجا همينو ميگه...بعضيها كه مي گن مـا« گفت: خنده و زير پقي زد يارو

 عي نكن چيزي راسدونيم... د ديگه!...چيزي رو نمي توني پنهون كني!...ما همه چيزو ميش!...ببين!...بازي تموم  اين جا
اين اتاق خارج شي...فقط بايد حرف بزني و به سواالت ما جواب بدي و بگي مهري  اگه مي خواي زنده از مخفي كني!...

  ؟!»كجا مي ذاشتيد را كجاست و قـــرارهاتون
من از كجا بايد بدونم اون كجاست...مگه هرجامي رفت به من مي  چرا سـراغ مهري را از من مي گيريد؟« گفتم: درمانده

گفت؟... ما رابطه خاصي باهم نداشتيم... فقط تو كارخونه باهم كارمي كرديم...قراري هم بيرون نمي ذاشتيم...يعني كاري 
  ».نداشتيم كه بيرون قرار بذاريم

  مامورگفت: بود و كم نوري چشمهام را اذيت مي كرد.اتاق نيمه تاريك 
اومد خانوادگي داشتيد... بنابراين االن بايد بدوني اون  بقيه با او دوست بودي و حتي رفت و همه مي دونن تو بيشتر از«

  ؟! »كجاست
  ؟»آخرين بار كي ديديش« مكث كوتاهي كرد و گفت:

موقع ناهار تو كارخونه...بعدازظهرش كه  ... ين بارهفته گذشته ديدمشآخر« بي حــوصله گفتم: سواالتش آزاردهنده بود.
  ».اون روز تا حاال هم ديگه خبري ازش ندارم از رفت ديگه نديدمش... و

اين به ضررت  چون حرف نمي زني و ... دلم برات مي سوزه!« درهمان حال گفت: بلند شد به قدم زدن پرداخت و مامور
  »! تموم ميشه

يه جا كار  درسته دوست بوديم. ن كردن ندارم.اپنـه واهللا به خدا من هرچي مي دونستم گفتم!...چيزي براي« آشفته گفتم:
هرجا مي رفت كه  ولي اينا دليل نميشه كه من بدونم االن اون كجاست؟ ... سه بار هم آمده بود خونه مون مي كرديم؛ دو

  ».به من اطالع نمي داد...آدرسي هم به من نداده
 برخالف هيكلش آرام گفت:. درست روبرويم. هيكل درشت و بد قــواره اي داشت لحظاتي ايستاد باال سرم. مامور

  ؟»قرارهاتونو كجا مي ذاشتيد«
  جيغم را درمي آورد. گفتم: سواالتش مثل سيخ فرو مي رفت تو پهلوهام و
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 چرا! ... هرچي بود تو كارخونه بود ... ار بذاريمگفتم كه كاري نداشتيم كه جايي قر ... ما باهم قراري نداشتيم كدوم قرار؟«
  »!ورده بود...همينآ... يكي دو بار هم اومده بود خونمون و چن تا كتاب برام 

گوش « تحكم گفت: با مامور شكمم دردش بيشتر شده بود. گرفته بود. هواي آلوده اتاق نفسم را سرگيجه گرفته بودم و
طـور ديگه اي  ت مي خوره!..اگه درست جواب ندي ...ا...اين حرفا هم به درد عمه است ودست شماها ر كن!...بازي درنيار!...

  »!باهات رفتار مي كنم
حكومت هم چيزي نمي  سياست و گردم خـونه ...از من يه كارگرم...صبح مي رم سركار، غروب بر مي« پريشيده گفتم:

  ».دونستم گفتم يفهمم...االن هم باردارم و شكمم درد گرفته ... هرچي بود وم
يارو  و از صندلي پرتم كرد زمين. تعادلم را بهم زد حرفهام تمام نشده بود كه يك سيلي محكم آمد بيخ گوشم نشست و

هرچي « كشيدم كه يارو گفت: فرياد كردم و داد جيغ و لگد افتاد به جانم. خم شد موهام را چنگ زد بلندم كرد و بامشت و
  »!اينجا كسي صداتو نمي شنوه ... اد بكش!مي خواي جيغ و داد كن و فري

  »!تو جاي مهري را ميدوني ولي نميخواي بگي« راستم مي زد و نعره مي كشيد: به چپ و لگد هاش را محكم تر و
گذاشتند وسط اتاق و مرا بلندم كردند و طاقباز خواباندنم روي آن و با طناب محكم دست  اتاق باز شد و نيمكتي آوردند در

  »!هروقت خواستي حرف بزني...اين دستتو بلند مي كني« ا بستند و يك دسـتم را باز گذاشتند و گفتند:و پايم ر
ضربه هاي  نيمكت ازجا بلند شدم. برقي قوي به بدنم وصل شد و با اولين ضربه كابل انگار با و شروع كردند با كابل زدن.

كردي چون  رفك«  بازجو مي غريد: زانوهام مي رسيدند. زير بعدي پشت سرهم فرود مي آمدند و نيش كابلها تا ساق پاها و
ت ا... شماها بدتر از مرداتون هستيد!...به روح امام قسم اگه حرف نزني زيركابل تيكه تيكه  زن هستي بهت رحم مي كنيم؟

  »!مي كنم
 ه و مثل گراز نعره ميبرافروخت باره شروع كردند به زدن. مامور دو و من بيهوش شدم و بايك سطل آب بهوشم آوردند

  ؟!»ياجواب سواالتمو از كف پاهات مي كشم بيرون ... يا حرف مي زني« كشيد:
من كاري نكردم...شما « گفتم: كردم و دستم را بلند مي كشيدم. چشمهام احساس كردم و نفسهاي آخر را من مرگ را جلو

  »!اشتباه مي كنيد!...من بچه دارم... رحم كنيد
يكي شان با يك  دو نفري كابل را دست به دست مي كردند و و بيشتر مي زدند قسم مي خوردم، م وگفت هرچه بيشتر مي

چيزي نفهميدم  كه ديگر اين تا بهوشم مي آوردند. كرد به كف پاهام و من باز بيهوش مي شدم و چيز نوك تيز هي فرو مي
  تونم تكان بخورم. م خونين و ورم كرده ست و نميوقتي چشم بازكردم ديدم گوشه سلول افتاده ام و پاهاي و ازحال رفتم.

تا  پاشو راه برو ... پاشو!« گفت: يك ميله آهني آمد تو ايستاد باال سرم و چند بار كوبيد به پشتم و باز شد و يكي شان با در
  »....تا شب دوباره پربادش كنيم پاهات بخوابه! باد

وقتي چشم بازكردم ديدم رو تخت  حـال رفتم و از نفهميدم چه شد و و باكفشش فشار داد روي پاهام. ناله خفيفي كردم و
و سردرد شديدي داشتم. مادرم  بيمارستان خوابيده ام و مادرم باالي سرم است و گريه مي كند. اتاق دور سرم مي چرخيد

به  وانستم انجام دهم.ت گريه ام گرفت ولي كاري نمي»! ت....اخدارا شكر كه خودت زنده و سالم هستي ...ولي بچه « گفت:
تو هوا پراكنده  ينزديك بهار بود و بوي خوش قاب پنجره اتاق نگاه كردم و شاخه هاي درختاني كه به شيشه مي خوردند.

را مي خوانم كه ببينم چه  كتابهاي او گفتم وقتي به خانه بروم، به مهري فكر كردم و كتابهايي كه برايم آورده بود و بود.
  و آرزو كردم هركجا هست، سالم و سالمت باشد. او مي ترسند و از قدر دنبال او هستند موران ايننوشته شده كه ما

 
  کانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  روز جهاني زن ،مارس ٨كنفرانس بين المللي متن سخنراني زينت ميرهاشمي در 
  ٢٠٢١مارس  ٨ـ  ١٣٩٩اسفند  ١٨دوشنبه 

  درود بر همه شما 
  سوال شروع مي كنم.من صحبتهاي امروزم را با اين  

مي توانيد حدس بزنيد كه حقوق سياسي اجتماعي زنان در قانون اساسي، مدني و جزايي در ايران به كدام قرن مربوط مي 
  شود؟ 

اگر بر اين باور هستيم كه حقوق زنان، حقوق بشر است و حقوق بشر جهانشمول است و اگر بر اين باور هستيم كه بيانيه 
همه انسانهاي روي كره زمين نوشته شده است، بايد گفت متاسفانه وضعيت زنان در ايران با اين  جهاني حقوق بشر براي

    مقوله ها كه بر شمردم سازگاري ندارد.
چالشگر و فعال در همه زمينه ، شورشگر ،وضعيت زنان در ايران را مي توان از دو منظر نگاه كرد. يك سو ما با زناني آگاه

هستيم كه با تحميل مناسبات برده داري بر  درگيراز سويي ديگر با حكومتي قرون وسطايي  و وييمروبر ي حقوق انسانيها
  زنان و با نهادينه كردن خشونت و تبعيض جنسيتي راه پيشرفت را بر زنان بسته است. 

يست و يكم در ايران، اگر در دوران برده د اري، برده ها را با قل و زنجير به هم مي بستند و بيگاري مي كشيدند در قرن ب
زنان را در شكل مدرن برده داري يعني با قانون زنجير كرده اند. چه كسي مي تواند تصور كند كه زنان در ايران به وسيله 

، جمهوري اسالميقوانين كيفري  ٦٣٠بر اساس ماده قاتالن  ومي شود  قطعمردان خود سالخي مي شوند، سرشان با تبر 
قانون مجازات اسالمي، اگر قاتل پدر يا جد پدري دختر باشد، از  ٢٢٠مجازات نمي شوند. ماده به دليل دفاع از ناموس 

  مي شوند.قصاص يعني مجازات معاف 
شما در قوانين موجود حتا يك مورد تاكيد مي كنم حتا يك مورد به نفع زنان نمي بينيد. گروههاي ارتجاعي مانند طالبان، 

هستند اما باور كنيد كه همان خشونتهاي داعش و طالبان در  مشهوره نسبت به زنان داعش و القاعده در رفتار وحشيان
ايران اما به نام قانون و اوامر حكومتي اجرا مي شود. ديدگاه طالبان و داعش از آموزش و پرورش از كتابهاي درسي تا 

  اعمال مي شود. در ايران دانشگاه و... 
 ،بگذريم كه، سنگسار، چندهمسري و بيشمار زنجيرهاي بردگي به زناناشي از قتلهاي ناموسي، كودك همسري، اسيد پ

پاسخ من به سوالي كه در . هاي زيادي به اكثريت زنان ايران رسانده استفقر و بيكاري آسيب مثلهاي اجتماعي يهنجارنا
 كشيده است.   ابتدا مطرح كردم چنين است: رژيم ايران، زنان را در شرايط قرنهاي مياني هزاره اول به بند

اما قسمت ديگر را هم بايد ديد. اراده زنان براي تغيير كه  اشاره كردماز مشكالت زنان در ايران  بخشيدر اين فرصت كم به 
  در مقاومت و شورش عليه وضع موجود جاري است. 

  ، زناني را مي بينيم كه وضع موجود را برنمي تابند. در جلوي صف تظاهرات و اعتراض
، دي ٨٨خيزشهاي سالهاي ان را مي توان در قامت مادران داغدار زيباترين فرزندان آفتاب و باد، مادران شهداي زنمقاومت 

متاسفانه از آنان فرصت نام بردن كه زياد است آنقدر شمارشان . ديد ٦٠مادران قتل عام شدگان دهه و  ٩٨آبان  و ٩٦
در تشكلهاي مستقل عليه اعدام و ان، ناپديد شدگان قهري نيست. زنان را مي توان در جنبش دادخواهي قتل عام شدگ

  ديد. 
  و در صف زنان مبارز و سوسياليست ديد. ٣پيكار زنان را مي توان در بيشمار زنان در نيروهاي مقاومت، در اشرف 

شورش  زنان بسياري هستند كه عليه ظلم و بيداد طغيان و ٩٨شهيد قيام يك هفته اي در آبان  ١٥٠٠از ميان دستكم 
  كردند. 

 ،آتنا دائمي ،زنان را مي توان در زندانهاي رژيم ديد. از گلرخ ايرائي، زينب جالليان، مريم اكبري منفرد همه، مهمتر از
از آنچه كه در زندانهاي سپيدار، قرچك ورامين و اوين و... بر زنان وارد مي شود بسيار و بسياري ديگر ديد.  سپيده قليان
  آن چهره پليد رژيم را نشان مي دهد.ه مطالعكه نوشته شده 
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كه  انو يا جهانگرد ، گزارشگران رسانه هامقامات دولتي، سياسيمداران، همچون كه تحت هر عنوان زنانيدر اينجا از همه 
  از تحميل قوانين ضد زن بر خود پرهيز كنند.  درخواست مي كنم كهبه ايران سفر مي كنند 

قبول توريستي و ديدارهاي ديپلماتيك نمي شود مشاهده كرد و مسافرت تار هستند را با فالكتي كه زنان ايران در آن گرف
  ست. اموجود در ايران ظالمانه و تبعيض آميز حمايت از قوانين شرايط تحميلي مثل حجاب اجباري در حقيقت 

نيان زن در زير شكنجه، خانواده اگر مي خواهيد وضعيت اسفناك زنان در ايران را ببينيد از مادران و همسران داغدار، زندا
، از دختراني كه و خوزستان هاي زندانيان سياسي و اعدام شدگان، از زنان زحمتكش در سيستان و بلوچستان و كردستان

ديدار كنيد. آن وقت مي توان گفت كه  ندارند، از كارتون خوابهاآشاميدني از زناني كه حتا آب  ،محلي براي آموزش ندارند
  ان تشويق رفتارهاي قرون وسطايي رژيم نيست. سفر به اير

  .مي گويم و به همه مدافعان آزادي و برابري شادباشدر پايان روز جهاني زن را به همه چالشگران حقوق زن 
  ***   سپاسگزارم كه به من گوش كرديد.

  
 برخی از بيانيه های

  »برگزاری تظاهرات انقالب اکتبرکميته «
  )٩٩(بهمن و اسفند 

 
 منبع: توئيتر و فيس بوك ثوره تشرين (انقالب اكتبر)

 هشدار به افراد نفوذي 
  ٢٠٢١ژانويه  ٢٧ – ١٣٩٩بهمن  ٨، چهارشنبه ٢٩٢شماره 

اقدام برخي از افراد نفوذي، كساني كه در تحصنهايي كه  /بسم اهللا الرحمن الرحيم
 طوره كردند، ب گان صلح جوي انقالب اكتبر آن را هدايت و رهبري ميتظاهر كنند

عملي شركت نداشتند، آنها مدعي تشكيل 
دروغ انقالبيون و يا ه اند كه ب احزابي شده

 كنند.  ميدانهاي تحصن را نمايندگي مي
خورده  نخست وزير شكستگيري حاكميت، مأموريت اول  از زمان تحويل

، اجراي توطئه فرو مايه با هدف مشكوك مشاوران ويمصطفي كاظمي و تيم 
ساقط كردن انقالب اكتبر و تشتت در صفوف متحد انقالبيون بود، كاظمي از 

 مقام و طريق جذب مشتي از فعاالن دروغين و تطميع مالي و دادن پست و
گرفتن مخارج آن، قصد  عهده فريفتن آنها با كانديداتوري انتخابات آتي و به

اين صفوف را دارد، مخارجي كه از اموال به يغما رفته از قوت مردم  تشتت در
عراق، مصرف تشكيل احزاب وهمي شده كه اين احزاب ازهر گونه امتداد مردمي 

جو واقعي، تهي هستند. كميته سازمانده  يا ريشه در بين تظاهر كنندگان صلح و
ه كه شخصاً كاظمي به تمامي شهروندان عراق، از پيوستن به اين توطئه رذيالن

هدف كاظمي از اين انتخابات پوشاندن . دهد كند، هشدار ميآنرا فرماندهي مي
كه فاقد هر گونه  استاش  خورده لباس شرعي دروغين براي رژيم شكست

دفاتر  در شرايط اقتصاد فروپاشيده، اميدي به احياي اين حكومت نيست چرا كه افعيهاي فساد و مشروعيتي است و
  دي كه براي تأمين مالي رژيم تبهكار ايران ايجاد شده، بر اقتصاد عراق كنترل دارند. اقتصا
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 شورش شهري، وظيفه ملي
  ٢٠٢١ژانويه  ٢٩ - ١٣٩٩بهمن  ١٠، جمعه ٢٩٤شماره 

مثابه يكي از راههاي مؤثر براي پايان دادن به رژيم  به اعتصاب عمومي و شورش شهريبيش از يك سال است كه خواهان 
هاي مردم عراق در كسب حقوق  هاي تحقق خواسته و آنرا يكي از شيوه يمخورده مي باش گراي شكست اي فرقه ميهسه

سلطه دم و  رهايي از وابستگي به همسايه تبهكار، رژيم ايران و شان براي برخورداري از يك زندگي با كرامت و مشروع
  داند.  هاي آن بر مقدرات مردم عراق مي دنبالچه

  مردم غيرتمند عراق 
كاظمي به كشتار  ،با حمايت نيروها امنيتي نظاميان جنايتكار وابسته به آنها و شبه كماكان فراكسيونهاي سياسي فاسد و

 شان ادامه مي هاي شان و حمله به خانه هاي پيگرد آنها و ترساندن خانواده ن مدني وجو و فعاال تظاهر كنندگان صلح
كنند. عالوه بر  ترين اَعمال را بر فرزندان مردم مقاوم عراق در اقصي نقاط آن اعمال مي و بيرحمانهدهند آنها بدترين 

طور  هاي مردم و به امور كشور و شكست آن در تحقق حتي يك خواسته از خواستهه آشفتگي دولت ناكام كاظمي در ادار
 لت، اين دولت در چپاول سيستماتيك ثروتهاي عراق وتثبيت حاكميت دو جو و خاص افشاي قاتالن تظاهر كنندگان صلح

هاي آن مشاركت دارد و با وابسته كردن خزانه عراق به وامهاي خارجي و داخلي، خزانه كشور را  حيف و ميل كردن سرمايه
  درآمد تاثير منفي بر قُوت مردم عراق گذاشته است.  با تحميل ماليات به افراد كم فرسوده و متالشي نموده و

  مردم پايدار عراق
كند و  كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر، آمادگي خود را براي شركت فعال در اجراي اعتصاب عمومي اعالم مي

طور خاص استانهاي بپا خواسته است. تعيين زمان شروع آن با  خواهان اعالم شورش شهري در اقصي نقاط عراق و به
آميز براي  ، اين اقدامات مسالمتاستدهند  آميز شهري مي افزايش اعمال مسالمت همآهنگي فعاالن مدني كه فراخوان به

 هاي انقالب بزرگ اكتبر مبني بر ساقط كردن پارلمان فاسد و رؤساي سه قوه و پايان دادن به نقش شبهتحقق خواسته
ي انتخابات پارلماني عادالنه كه ايران و تشكيل دولت ملي انتقالي مستقل براي اجرا نظاميان مورد حمايت رژيم شرور

بندي فرقه اي و منطقه اي و اعمال حاكميت دولت بر كشور  تمامي مردم عراق را نمايندگي كند و خالصي از سهميه
  باشد. عزتمندمان عراق مي

  
  از ايرانديدار پالسخارت نماينده سازمان ملل در عراق 

  ٢٠٢١فوريه  ١ -١٣٩٩بهمن  ١٣دوشنبه 
ري تظاهرات انقالب اكتبر كميته برگزا

ديدار جنين پالسخارت  اي عراق در بيانيه
نماينده سازمان ملل در عراق از ايران و 

 اكبر واليتي مشاور خامنه مالقات او با علي
را محكوم  ٩٩ بهمن١٢اي در روز يكشنبه 

 .كرد
كميته انقالب اكتبر عراق در بيانيه 

 صريحاً مشكوك، ديدار اين«: نوشت خود
 داخلي امور در دخالت عدم اصل با ايرمغ

هم . است ملل سازمان عضو كشورهاي
چنين اين اقدام خارج از چارچوب مأموريت پايه و مشخص شده نماينده سازمان ملل مبني بر كمك و انتقال تجربه به 

در مورد مسائل عراق  گردد، بنابراين مأموريت او مذاكره با كشورهاي خارجي دولتي است كه در آن انتخابات اجرا مي
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احترامي و توهين آشكار به حاكميت عراق و تجاوز به استقالل كشوري است كه خودش  نيست، آنچه كه صورت گرفته، بي
 .عضو سازمان ملل است

 سران با مشكوك تجاري بندهاي و زد درگير كه وي نمعاونا و رفتار مشكوك پالسخارت، با انگيزه ترويج منافع شخصي او
نظاميان مرتبط با اين احزاب و مورد  اي كه شبه وحشيانه اعمال قبال در تا است، گرفته صورت هستند، فاسد حاكم احزاب

 .دهند، سكوت كنندحمايت رژيم ايران انجام مي
بالسخارت با اين ديدار مشكوك ما را متعجب نمود «كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر عراق در ادامه افزوده است: 

 نظاميان او متهم به ابوفدك برگزار نمود، ابوفدك و شبه اي كه در گذشته نه چندان دور با نند همان ديدار غيرمنتظرهما
 .هستند كنندگان تظاهر كردن زنداني و وحشت و رعب ايجاد و رباييآدم  و قتل

  
  نامه سر گشاده به پاپ اعظم فرانسيس

  ٢٠٢١ هيفور ٢٧ـ  ١٣٩٩اسفند  ٩شنبه ، ٢٩٨شماره 
رساند كه عراق سرزمين  دارد و به اطالع شما مي كميته برگزاري تظاهرات انقالب اكتبر بهترين دوردهايش را تقديم مي

 گويد، زيرا كه شما پيام آسماني براي صلح و آمد مي مقدسات و پايتخت آن بغداد، شهر صلح و آشتي به شما خوش
 كنيد. سعادت را نمايندگي مي

گويند كه زمان ديدار شما از عراق زمان مناسبي است،  مردم عراق از تمامي اديان و مذاهب و قوميتها، مي پاپ اعظم؛ 
كوچاندن و فساد مالي  ريزي و تاكنون از كشتار و ترور و خون ٢٠٠٣ پس بايد كه شما نسبت به آنچه كه در عراق از سال

نظاميان شبه توسط ارگانهاي سركوبگر دولتي بغداد و يساهامساجد وكلو غصب زمينهاي مردم و تجاوز به اماكن عبادت 
ديدار شما، مسائل ديني باشد، اما پاپ اعظم  هاي ظاهري از افسار گسيخته، مطلع باشيد.  چه بسا ممكن است انگيزه

شود را حرام  قتل و آنچه كه منجر به آن مي حضرت مسيحدانيد كه  ويژه، شما مي ناظران اعتقادي غير از اين دارند، به
اگر ظلم را بر فقيران و بركندن كرده است مانند حرام كردن ظلم و تجاوز به حقوق، همانطور كه در كتاب مقدس آمده: 

كند، و حضرت اعلي ، مالحظه مي، زيرا آنكه باالتر از باال است، از اين امر مشوّش مباشانصاف و عدالت را در كشوري بيني
 بسياري معتقدند كه پاپ اعظم، با گذاشتن دست خود در دست قاتالن بيش از ).٨- ٥(كتاب الجامعه  .فوق ايشان است

پوشي بر اين از جوانان عراق از تمامي اديان و قوميتها، اين كار چشم هزار مجروح و معلول ٣٠و بيش از  شهيد ٨٠٠
 بخشد.  آن را نمي اين يك اشتباه تاريخي است كه عراقيان و هر فرد منصفي جنايات است و

حصرت مسيح جايگاه وااليي در نزد همه عراقيان دارد، حضرت مسيح تمام مراحل زندگي خود را بين مردم در پاپ اعظم؛ 
تعدي و فساد و رويارويي با فراعنه و سركشان با جهاد و پايداري گذرانده است. اولين شاگردانش از ابتدا به  مقابله با ظلم و

  ا قابل قبول است كه پاپ اعظم به حاكمان مستبد از كيسه درد و رنج عراقيان مشروعيت ببخشد. عراق مي آمدند آي
گذرد با ديد عيسي مسيح (ع) نگاه كند  كميته سازمانده از پاپ اعظم خواهشمند است كه به آنچه در عراق ميدر پايان، 

 كه اين وفاداري به دين شما و انسانيت است. 
 

ن مان و آزادي ناپديد شدگان اجباري از اآن شهداي انقالب اكتبر. بهبودي عاجل براي مجروحشكوه و جاودانگي از 
  زندانهاي شبه نظاميان.

  
  راديو پيشگامکانال  تلگرام 

@radiopishgam 
https://telegram.me/radiopishgam 

  
  



 40

  ؛ گذشته و حالروز جهاني زن
  گردآوري و تاليف: اسد طاهري

 
د آور حركتي روز جهاني زن، يا، هشتم مارس

جنبشي كه  ؛اجتماعي است-فراگير سياسي
 .نطفه آن در اواخر قرن نوزدهم شكل گرفت

 جبهه متحد ارتجاع جهانيبايد به در ابتدا 
ز مادر است يادآور شد كه روز جهاني زن نه رو

روز  !تركيبي از اين دووز عشاق و نه و نه ر
روز مبارزه عليه تبعيض جنسيتي  جهاني زن

ني پس از زنان ايرا يژهبه و ي كهتبعيض ؛است
هجوم و  ٥٧پيروزي انقالب ضد سلطنتي 

در ارتجاع اسالمي به حقوق و كرامت آنها، 
  .كنند شان لمس مي زندگي روزمره

سالگي روز جهاني زن است. مردم سراسر جهان هر ساله هشتم مارس روز جهاني زن را جشن مي ١١٠مارس امسال،  ٨
زنان در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي  و دستاوردهايطور رسمي از حقوق به  در هفت قارهگيرند. 

رسمي  هايجشن يكي از به عنوان ،بودنام گذاشته شده  كه سال جهاني زنان١٩٧٥تجليل مي كنند. اين روز از سال 
 .سازمان ملل متحد تعيين شده و در بسياري از نقاط جهان يك جشن ملي است

راديكال تر از آن است كه  گردد و برگزاري اين روز بزرگ بر مي١٩٧٥از سال  به قبل ترمارس بسيار  ٨هاي ما ريشه  
روز و تبديل آن به  اينخاستگاه سوسياليستي  تحريفبراي  يدر طول سالها تالش مداوم .داشته باشيم ممكن است انتظار

 .روز جشنهاي فردي صورت گرفته است
 

 ؟كل گرفتشروز جهاني زن چگونه 

زماني كه هزاران زن كه ؛ جستجو كرد ١٩٠٨روز جهاني زن را مي توان در شهر نيويورك در فوريه  سرچشمه شكل گيري
در  ،در كارخانجات نساجي كار مي كردند

دست به   كارشان اعتراض به شرايط
 ١٠خواسته زنان نساج  .راهپيمايي زدند

اين تظاهرات با  .ساعت كار در روز بود
د. يپليس نيويورك روبرو گردسركوب 

سوسياليست اياالت  يكسال بعد حزب
كميته زنان  شد و  متحده امريكا تشكيل

را به  ، كمپين حق راي زنان در انتخاباتآن
كارگران زن  در همين سال راه انداخت.

ريسنده با خواست ممنوع كردن كار 
كودكان و كسب حق راي در شهر 
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زن در  عنوان روزه براي اولين بار ب ،١٩٠٩ ،باعث شد كه سال بعد ااين سلسله رويداده زدند. نيويورك دست به تظاهرات
  .به ثبت برسد آمريكا

 
داري، براي ه خود گرفت به روز مخالفت زنان كارگر با نظام هاي سرمايه از اين سال به بعد روز هشت مارس رنگ ديگري ب

 .ها تبديل شد كار و حقوق اجتماعي در همه زمينهشرايط بهتر شدن 
ال مطرح شد. ساين زن مبارز و سوسياليست آلماني  ،"كالرا زتكين"توسط  ،ايده تبديل اين روز به يك جنبش بين المللي

مبارزه زنان پيشنهاد جهاني روز به عنوان سوسياليستها در كپنهاگ دانمارك برگزار شد و كالرا اين روز را  كنگره١٩١٠
 .داد

جايي كه  ؛همچنين مصادف با سالگرد كمون پاريس بود كه ن در سراسر جهان راهپيمايي كردنددر سال بعد يك ميليون ز
سوسياليست تاسيس شد كه مدت كوتاهي در فرانسه حكومت كرد. زنان در كمون  يك دولت راديكال ١٨٨١در سال 

 "قهرمان ملي فرانسه" و لقببود كه بعدها به ا "لوئيز ميشل". يكي از رهبران اصلي كمون پاريس نقشي اساسي داشتند
 . شد داده

يس، چين و روسيه يدر هفده كشور از جمله آلمان، دانمارك، استراليا، اتريش، سو ١٩١١اولين روز جهاني زن در سال 
ميليونها زن كارگر و سوسياليست و ديگر اقشار جامعه همراه مردان خواهان حقوق سياسي اجتماعي برابر براي . برگزار شد

  شدند. ن و مردانهمه زنا
 

 مهمترين اعتراض روز جهاني زن
شكل ١٩١٧اگرچه روز جهاني زن با اقدام جنبش كارگري زنان در اياالت متحده آغاز شده بود ، اما در روسيه در سال 

 .گرفت انقالبي به خود
 ١٩١٦اكتبر  كردند. دري استفاده احق ر ابراز مطالبهزنان طبقه كارگر از روز جهاني زن براي  ١٩١٣در روسيه در سال 

 "نان و صلح"، به مناسبت اين روز دست از كار كشيدند و با شعار هاي عظيم نساجي كار مي كردند هدر كارخانزناني كه 
 را شعله ور كرد.  انقالب فوريهدست به راهپيمايي زدند. حركت آنها جرقه اي بود كه 

 صفهقانان، سربازان و ملوانان به آغاز شد. دكت ميليونها كارگر انقالب دوم روسيه با شر، ١٩١٧هشت ماه بعد، در اكتبر 
، شكل گرفته بود رسراسر كشوتا براي اولين بار در تاريخ از طريق شوراهاي منتخب دمكراتيك كه در  دپيوستن كارگران

 .در تاريخ را بنيان نهند سوسياليستي مبتني بر حاكميت طبقه كارگر دولت اولين
كه يك ششم سطح زمين جهان را در بر مي گرفت، بالفاصله اقدام به لغو قانون جنايي سركوبگر و  انقالب سوسياليستي

يك قانون خانواده جديد توسط دولت جديد شوروي تصويب شد كه زنان را از  ١٩١٨كرد. در اوايل سال  متزاريس منفور
داوطلبانه و مدني تبديل شد و قوانيني  امري كرد. ازدواج و طالق بهمي كس روسيه آزاد وكليساي ارتد زنجيرهاي قوانين

 .دگردي لغو وجود داشت، نهمجنس گراياكه عليه 
آگاهي اجتماعي نسبت به مساله زنان و در پي آن حركتها و كمپينهاي زنان افزايش فوق العاده اي يافته  در دو دهه گذشته

  اين مبارزه پيدا كرده.  است. در همين راستا روز زن نيز اهميتي نمادين و جايگاه موثري در
در سال  ييتنابرابري جنسيتي و تبعيض جنس در اعتراض بهميليون كارگر در اسپانيا براي نمونه مي توان به اعتصاب پنج 

در اعتراض  ٢٠١٧در برخي از شهرهاي اياالت متحده راهپيمايي زنان كه در ژانويه اشاره كرد. يا در نمونه اي ديگر،  ٢٠١٨
هاي آنها براي پايان دادن به ه خواست و مارس منتقل شد ٨يس جمهور وقت ترامپ آغاز شده بود ، به ير فبه مراسم تحلي

   گسترش يافت.  نژادپرستي و زن ستيزي به مبارزه با بدن خودبر  خشونت عليه زنان و حق كنترل
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 مارس ٨به مناسبت  رانيمختلف ا يدر شهرها ييگردهما

 تيدر حما ييبا در دست داشتن پوسترها النيدر استان گ يالن حقوق زنان در شهر بندر انزلاز فعا يتعداد - *بندر انزلي 
فقر و  ،ينابرابر هيزنان عل يهمبستگ" يپوسترها كه با شعار محور نيداشتند. در ا يگرام مارس را ٨از حقوق زنان، 

 . مي شد دياكت يبارور لو حق كنتر نيسقط جن حق ،يانسان شتيحق مع همراه بود، بر "خشونت

  
حقوق زنان در اصفهان  فعاالن - *اصفهان 
و  زيست زن يدادن به فضا انيخواستار پا

جمعه  از سخنان ائمه يناش زده تيجنس
شهر با وجود  نيشهر شدند.  زنان ا نيا

از سخنان ائمه  يناش يتيامن يهاينگران
اطراف در  يجمعه اصفهان و شهرها

 هصخرو  يسوار مخالفت با دوچرخه
زنان، همچنان بر حق مسلم خود  ينورد

ائمه قابل  نيا دگاهيكه از د ييدر ورزشها
 .ردندفش  يپا ،ستيقبول ن

  
به استقبال  "ضيفقر و تبع ،ينابرابر هيعل يهمبستگ"شعار  تيبا محور ييزنان با در دست داشتن پوسترها - تهران*

و  يو خشونت، حق كنترل بارور ضيدور از تبع به ،يهمگان گان،يرفتند. حق آموزش را ،زن يروز جهان هشتم مارس،
 در دست فعاالن بود. ياز جمله پوسترها يپناه هيچون آس ينينش هيحاش سلب حق سرپناه زنان هياعتراض عل

  
 يمختصر خچهيبرنامه تار نيبرگزار كردند. در ا به مناسبت اين روز يمراسم خواهياز زنان و مردان آزاد يشمار - سنندج*

 خوانده شد. يشئونات اجتماع هيدر دفاع از حقوق برابر زنان و مردان در كل يا هيانيب هدر اداماز مبارزات زنان قرائت شد و 
   

 خچهياز زنان حاضر در مراسم تار يكي مارس را برگزار كردند. ٨دور هم جمع شدند و مراسم  رشه اين در زنان - *سقز 
در مورد  ياز زنان مطلب گريد يكيكنندگان رساند. سپس  تان را به سمع و نظر شركتو كردس رانيمبارزات زنان جهان، ا

زن  يروز جهان ردمراسم دو قطعه شعر در مو نيكننده در ا زنان را قرائت نمود. در ادامه دو تن از زنان شركت هيخشونت عل
  د. ش خوانده ييمصوب گردهما يا ماده ١٦ قطعنامه انيدر پا را قرائت كردند.

  
 ١٨صبح روز دوشنبه   يطلب مشهد و حق شياز زنان آزاداند يزن تعداد يداشت روز جهانيگرام به منظور -  مشهد*

از زنان با  يكي نيهمچن ها خود پرداختند. مطالبات و خواسته انيشهر جمع شدند و به ب نيا يفردوس دانياسفند در م
 يما برا"كرد:  ديكامسافران پرداخت. او خطاب به زنان ت يراهشت مارس ب تياهم نييبه تب يحضور در اتوبوس شهر

  "است. يبلكه گرفتن ،ستين يچرا كه حق دادن ،مييايب دانيبه م ديگرفتن حق و حقوقمان با
  
 يو برابر خواهياز زنان و مردان آزاد يتعداد ه،يشهرستان اشنو يسرد و زمستان يدر فضا داسفن ١٧ كشنبهيروز  - هياشنو*

 "جامعه يزنان، آزاد يآزاد"شعار  تيگردهم آمدند و با محور هياشنو "شرويپ" يمنطقه به همراه گروه كوهنورد نيطلب ا
 داشتند. يگرام رشه نيزن را در ارتفاعات ا يروز جهان دنيفرارس
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چهاردهم اسفند  روز -  زنان گروه آرزم و فعاالن كرج ونيآكس *
از زنان فعال كرج  يادبه همراه تعد "آرزم"از زنان گروه  يتعداد

در را  ييتهران پالكاردها ياز پاركها يكيدر  نينماد يدر حركت
كوتاه با خود حمل كردند و همزمان به رهگذران در مورد  يريمس

در اين پالكاردها از جمله اين شعارها  دادند. يحاتيروز زن توض
گام  نياول"، "يدار نماد برده -  يحجاب اجبار"ديده مي شد: 

 ،يبرابر - خروش امسال زنان"، "يلغو پوشش اجبار -  ييرها
  ."است و درمان شتيمع
 
 خواسته با مضمون ييدانشجو با دست داشتن پالكاردها دختران شماري از  – ييمقابل دانشگاه عالمه طباطبا ييگردهما*

 نياز ا يتعداد بر داشتند. يامزن را گر يگرد آمدند و روز جهان ييدر برابر دانشگاه عالمه طباطبا ،شان ها و مطالبات
در خانه و محل كار   - زنان هيعل ضيو تبع خشونت "و  "ميزيبرخ دييايب - ميضيتبع دربند" پالكاردها نوشته شده بود:

  ."توأمان
 
  

 زن در چند كشور  يروز جهان گردهمايي
 تييو خشونت جنس سميسكس هيعل يزن، تجمع يمارس روز جهان ٨حقوق زنان در فرانسه به مناسبت  فعاالن*فرانسه 

 برپا كردند.
 تيمارس با هدف حما ٨در روز دوشنبه مصادف با  "فمينيستياعتصاب " ييخواستار برپا نيمختلف زنان همچن يها گروه

  شدند. يزندگ يها حقوق زنان در تمام عرصه نهيدر زم شتريبي از برابر
كردند كه  يرا در دست حمل م يبنر بزرگ ،يكش كردن زنمحكوم  يبرا ستينيفعاالن فم س،يپار يجمهور دانيم در
  ."ديرا متوقف كن يكش زن" آن نوشته بود: يرو

 .برپا شددر سراسر فرانسه  كشنبهياز روز  يمشابه يابانيخ اعتراضات

 
 .داشتند يزن را گرام يروز جهان ،هيدر شمال سور "يقامشل"در شهر  ييدر گردهما هيسور يكردها - *سوريه 

آموزش آنها  نياعتماد به نفس زنان و همچن دنبازگردانبه منظور  ييگردهما نيا گفت:تجمع  نياز زنان حاضر در ا يكي
 "انقالب است. يو قتل موجود در جامعه و محافظت از دستاوردها ديفرهنگ مرگ، تبع ،اقتدار گرايي مقابله با يبرا

  
در  يدر مراسم يافسران نظام ،"نبورگيكاتري"ت و در شهر اس يعموم ليتعط در اين كشور زن يروز جهان -  هيروس*
اهدا  ابانيشاخه گل به زنان در خ كهزارياز  شيافسران ب نيداشتند. ا يروز را گرام نيا يقيهمراه با نواختن موس ابانيخ

  كردند.
  

 امياز نقش زنان ق ريبا تقد ،زن يمارس، روز جهان ٨مناسبت  به يا هيانيبا صدور ب "انقالب اكتبر عراق تهيكم" –*عراق 
روز را  نيفراخوان داد و ا كشنبهيمناسبت در روز  نيبه هم يتظاهرات يانقالب، به برگزار ياصل هيعنوان پا به يعراق كننده

  .كرد ينامگذار "يعراق يروز زن انقالب"
با حضور در  و بغداد قار ي، بصره، ذبابل ياستانها ي كه به بدنبال اين فراخوان صورت گرفت، زنان و مردان درتظاهرات در

 خيابانها اين روز را گرامي داشتند. 
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  )٩٩ اسفندجنبش رنگين كمان بيشماران (
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

 
همچون تمام ماههاي اين سال همه گيري ويروس كرونا زندگي و معيشت كارگران، مزدبگيران  ١٣٩٩در آخرين ماه سال 

ش از پيش تهديد مي كرد. در حالي كه واكسينه كردن در كشورهاي هم طراز ايران به پيش مي رود، و تهيدستان را بي
رژيم ايران با دستور ولي فقيه از واكسن معتبر خريداري نمي كند و تازه صحبت از خصوصي كردن توزيع واكسن شنيده 

فراگرفته و اكثريت جامعه در آستانه نوروز قادر به  مي شود. همزمان با تهديد كرونا، فقر و فالكت و گراني سراسر جامعه را
تدارك حداقلها براي نوروز خود نيستند. اين خبر تاسف آور پوشش وسيعي پيدا كرد كه سفره هفت سين و پسته اجاره اي 

دست به  به بازار آمده است. اما با وجود اين شرايط فالكتبار، كارگران و تهيدستان در ماه اسفند به صورتهاي گوناگون
حركت  ١٢٣اعتراض زدند. جنبش اعتراضي بازنشستگان در ماه اسفند گسترش كم سابقه اي پيدا كرد و طي اين ماه 

  اعتراضي از جانب آنان صورت گرفت. 
حركت از جانب كارگران و مزدبگيران را خواهيد خواند.  ٣١٢خالصه دستكم خبرهاي اين شماره نبرد خلق، مجموعه  در

  اعتراضي معلمان، دانشجويان و پرستاران در اين ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.  اخبار حركتهاي
  

  شورش مردم سراوان
سپاه خواستار بازگشايي مرز و اجازه تردد به مرزي مقابل پايگاه تجمع تعدادي از سوختبران با  ،اسفند ٤دوشنبه روز 

تعدادي » آسكان«اران با تيراندازي مستقيم به سمت سوختبران در نقطه صفر مرزي پاسدسركوبگر سپاه . سوختبران شدند
مقابل فرزندان شان زخمي شدن  خانواده هاي سوختبران نسبت به كشته وزخمي شدند. به دنبال آن كشته و دهها تن را 

  تجمع كردند. فرماندهي سپاه پاسداران سراوان
جمعي از  اسفند، ٥روز سه شنبه 

مگين سراوان براي اعتراض اهالي خش
تعدادي از زخمي شدن  به كشته و
مقابل ساختمان فرمانداري  سوختبران

كه  اين شهرستان تجمع كردند
گلوله شليك با سپاه  سركوبگرنيروهاي 

تيراندازي  ضمعترمردم به سمت 
اين اقدام در واكنش به  مردم .كردند

، ساختمان فرمانداري سركوبگرانه
كه موجب  ردندسراوان را تسخير ك

را به آتش  نيروهاي سركوبگرخودروهاي مردم شورشي و  خيابانهاي سراوان شدبين مردم و نيروهاي سركوبگر در درگيري 
  .كشيدند

به در فضاي مجازي  ي منتشر شدهخبرها و ويديوهاسراوان را با بازپخش فرمانداري شهر خبر تسخير دويچه وله فارسي 
شده  زخمي نفر پنج و بر در سراوان توسط سپاه پاسداران كشته سوخت ١٠دستكم «رد كه اعالم كفعاالن بلوچ نقل از 

  »اند.
نيروهاي سپاه پاسداران با بستن و حفر چاله در نقاط صفر مرزي از تردد سوختبران  :هرانا نوشتاسفند  ٤روز دوشنبه 

با حضور در مقابل پايگاه سپاه خواستار بازگشايي  بران را برانگيخته و شماري از آنهاممانعت كردند. اين اقدام خشم سوخت
  .اند كه هدف تيراندازي نيروهاي سپاه پاسداران قرار گرفتندمرز شده
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اسفند ، تعدادي از شهروندان در شهرستان سوران واقع در استان سيستان و بلوچستان، اقدام به برگزاري  ٧روز پنجشنبه 
 .ين تجمع در اعتراض به كشته شدن تعدادي از سوختبران صورت گرفته استبه گزارش رسانك، ا .تجمع اعتراضي كردند
سپاه پاسداران با عدم توان در سركوب مردم معترض در شهر دزاپ، گزارش داد كه؛ اسفند  ٧روز در  تلگرام رصد بلوچستان

. بنا به همين گزارش؛ شدنداقدام به تيراندازي به منازل مسكوني مردم كرده كه دهها تن از زنان و كودكان بلوچ زخمي 
سپاه پاسداران با ناتواني در سركوب معترضان، با پرواز بالگردها در حال تيراندازي و ايجاد رعب و وحشت در بين مردم 

اي به خاك و خون  ا تن از مردم بلوچ در شهرستان خاش و زاهدان توسط نيروهاي خامنهههبلوچ در زاهدان است. د
  كشيده شدند. 

  
 حركت) ١٢٣ترده بازنشستگان در ماه اسفند (جنبش گس

، بازنشستگان در سراسر ايران به شكل سازمانيافته و با فراخوانهاي از پيش اعالم شده دست به ١٣٩٩در ماه آخر سال 
  تجمع و اعتراض زدند. فوري ترين و عمومي ترين خواست بازنشستگان چنين است:

  معيشت)  (سبد ناسي خانوارافزايش مستمريها مطابق هزينه هاي كارش -  ١
  رايگان و كارآمد درماني سيستم تامين – ٢
  صندوقها قبل ازپايان عمر دولت فعلي به دولت شده محاسبه روز به ديونِ  كليه پرداخت – ٣
  منتخب و مستقل نمايندگان توسط صندوقها عملكرد بر كنترل و نظارت – ٤
  سازيهمسان  اياجر براي شده كارشناسي بودجه تامين و تعيين – ٥
 بازنشستگان مستقل و نوين تشكالت ايجاد و فعلي بازنشستگي كانونهاي انحالل – ٦
به گزارش تجمع كردند. مقابل استانداري اين شهر، ، اسفند، شماري از بازنشستگان كارگري در استان زنجان ١روز آدينه *

ايين بودن سطح دستمزد كارگران و مستمري ايلنا، كارگران بازنشسته نسبت به عدم اجراي صحيح قانون كار، پ
  .بازنشستگان معترض بودند

شهر از جمله نيشابور،  ٢٢اسفند، شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم در  ٣روز يكشنبه *
مشهد، اه، اراك، اردبيل، كرمانشبجنورد، ساري، ايالم، قزوين، خرم آباد، اهواز، تبريز، يزد، اصفهان، دزفول، كرج، شوشتر، 

  .رشت و تهران، در مقابل اداره تامين اجتماعي شهرهاي خود، تجمعات اعتراضي برپا كردندشوش، دزفول، شوشتر، 
بازنشستگان معترض، ضمن رونمايي از بنر هاي 

تورم و گراني، عامل «اعتراضي، شعار هايي از قبيل 
همش شده كار مون، شعار كفِ «، »هر ويراني

بازنشسته بيدار است، از تبعيض بيزار «و  »ونخياب
  .را سر دادند »است

جمعي از بازنشستگان صندوق فوالد *در همين روز 
از كارگران بازنشسته ذوب مقابل مجلس و برخي 

آهن اصفهان مقابل سازمان مديريت و برنامه ريزي 
  .تجمع كردند

از پيش تعيين  در پي فراخوان ،اسفند ٩شنبه *روز 
بگيران  اري از بازنشستگان و مستمري، شمشده

شهر از جمله، تهران، كرج، شاهرود،  ٢٩دستكم در 
شيراز، ايالم، مشهد، خرم آباد، اراك، اهواز، اردبيل، شوشتر، تبريز، سنندج، كرمانشاه، زنجان، كرمان، دزفول، اصفهان، 

رشت مقابل اداره كل تامين اجتماعي و ساري، ر، شوش و هفت تپه، شاهرود، آبادان، خرمشهر، بجنورد، قزوين، يزد، نيشابو
 .در تهران در مقابل وزارت كار دست به تجمع اعتراضي زدند
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مستمري  همزمان با تجمع اعتراضي  سراسري كارگران بازنشسته و*
بگيران سازمان تامين اجتماعي،كارگران بازنشسته صنعت فوالد 

  استان اصفهان مقابل استانداري اجتماع كردند.
كارگران بازنشسته سازمان تامين اجتماعي  اسفند، ١١روز دوشنبه *

  دند.تجمع كرشهر زنجان  استان زنجان مقابل ساختمان اين اداره در
اسفند، جمعي از كارگران بازنشسته مجموعه هتل  ١٢روز سه شنبه *

شان، مقابل  الله تهران، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات
قع در خيابان دكتر فاطمي تهران، تجمع ساختمان اين هتل وا

 .اعتراضي برپا كردند
اسفند، جمعي از بازنشستگان فوالد اصفهان و  ١٣روز چهارشنبه *

اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان 
 .استانداري در شهرهاي خود، تجمع اعتراضي برپا كردند

شماري از بازنشستگان صنعت فوالد، مقابل ساختمان و نشستگان تامين اجتماعي اسفند، جمعي از باز ١٦روز شنبه *
 .مجلس در تهران تجمع كردند

تبريز، ، بگيران تامين اجتماعي براي هفتمين هفته متوالي در تهران بازنشستگان و مستمري د،اسفن ١٧يكشنبه *روز 
مشهد، سنندج،  ساري، اراك، شيراز، كرمانشاه، اردبيل، ايالم، اصفهان، يزد، قزوين، كرج، خرم آباد، اهواز، رشت، اروميه ،

يا و تپه در مقابل سازمان تامين اجتماعي هفت كرمان، بجنورد، آبادان، شاهرود، شوش، بهشهر، نيشابور، شوشتر، دزفول و
 ر تن از شركتدستكم چها در تهران ي منتشر شده،گزارشهابراساس دفاتر استانداري تجمع اعتراضي برگزار كردند. 

  انتظامي و امنيتي بازداشت شدند.سركوبگر نيروهاي  وسيلهتجمع به اين كنندگان در 
  كارگران بازنشسته هواپيمايي (هما) مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه تجمع كردند. اسفند، ١٨روز دوشنبه *
اسفند، شماري از كارگران بازنشسته مجموعه  ١٩روز سه شنبه *

 .ه تهران در محوطه پاركينگ اين هتل دست به تجمع زدندهتل الل
بازنشستگان تامين اجتماعي ، شماري از اسفند  ٢٠چهارشنبه روز *

   .مقابل كانون بازنشستگان تجمع كردند استان اردبيل
بگيران تامين  اسفند، بازنشستگان و مستمري ٢٤روز يكشنبه 

آباد، كرج، يزد،  خرم، اجتماعي براي هشتمين هفته متوالي در تهران
اهواز، تبريز، اراك، اصفهان، رشت، مشهد، اردبيل، كرمانشاه، سنندج، 

تپه، آبادان و دزفول شوشتر، ايالم، كرمان، ابهر، بجنورد، شوش و هفت
  مقابل اداره كل تامين اجتماعي تجمع اعتراضي برگزار كردند. 

فت با تجمع مقابل دفتر نمايندگي صندوقهاي بازنشستگي اهواز، اسفند، تعدادي از بازنشستگان صنعت ن ٢٥دوشنبه *روز 
 خواهان رسيدگي به مطالبات خود شدند.

تهران، اراك، كرمان، اردبيل، خرم آباد، اهواز،  دراسفند، شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران  ٢٨روز پنجشنبه *
  .عتراضي برپا كردندمقابل اداره تامين اجتماعي شهرهاي خود، تجمع ا ... شهركرد و

  بازنشستكان برخي از شعارهاي
  كانال تلگرام شوراي بازنشستگان ايرانمنبع:

  حقموناد فقط كف خيابون به دست مي
  نه تهديد نه سركوب  ديگر اثر ندارد

  تا حق خود نگيريم، از پا نمي نشينيم
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  اگر اصلح نبوديم، سر كالس نبوديم!
  فرياد فرياد از اينهمه بيداد

  عدالتي هرگز نديده ملتي بي اين همه
  عيد كافيه، سفره ما خاليه وعده و

  صندوق بازنشسته، سرقت دزدان گشته
  ظلم و ستم كافيه، سفره ي ما خاليه!

  فقط كف خيابون، به دست مياد حقمون
  بازنشسته بيدارست، از تبعيض بيزارست

  گراني تورم، بالي جان مردم
  حقوق ما رياليه، هزينه ها دالريه

  هاي نجومي، فالكت عمومي حقوق
  دستهاي ما خاليه، وضع شما عاليه

  نابود شد اين شستا، به دست اين مافيا
  بيمه هاي تكميلي دزد سر گردنه

  خواسته بازنشسته، حقوق طبق تورم
  همسان سازي كجابود، دروغ فريب ريا بود
  هم مجلس هم دولت، بس ست فريب ملت

  ه نداريماختالسگر ارزي ميلياردي داريم، قرنطين
  مجلس، دولت، نيستند به فكر ملت

  دولت جنايت مي كند، مجلس حمايت مي كند
  كشور ما رو گنجه، بازنشسته در رنجه
  كشتي بازنشسته، چرا به گِل نشسته؟

  صندوق بازنشسته، اسير دزدا گشته
  زنداني كارگر آزاد بايد گردد

 
  اسفند ٢شنبه 

به گزارش هرانا، اين  .بل دادگستري سنندج دست به تجمع اعتراضي زدندمقا» نوژين«*شماري از اعضاي انجمن فرهنگي 
 سال حبس تعزيري براي زهرا محمدي از اعضاي اين انجمن صورت گرفت. ٥تجمع در اعتراض به تأييد حكم 

به گزارش  *تعدادي از مردم روستاي چوالب كوچصفهان، از توابع شهرستان رشت در حاشيه اين روستا تجمع كردند.
  يالن صدر، اين تجمع در اعتراض به صدور مجوز برداشت شن از محل جزيره گردشگري اين روستا صورت گرفت.گ

 اند و اجازه نميهاي شان هزينه كرده بنا بر گفته اهالي اين روستا، آنها براي احداث محل تفريح و ورزش براي خانواده 
  .دهند اين محل با برداشتهاي غيراصولي تخريب شود

 .وهي از مردم سنندج مقابل ساختمان استانداري تجمع كردند*گر
 به گزارش تسنيم، اين تجمع همزمان با سفر معاون اول رياست جمهوري به اين شهرستان 

    هاي شان، صورت گرفت.توجهي مسئوالن به خواسته و در اعتراض به مشكالت مالي و بي 
توابع شهرستان چابهار در اعتراض به احداث مجتمع فوالد در اين  *شماري از مردم مناطق كچو، گورانكش و پالني از

مناطق، تجمع كردند. به گزارش كمپين فعاالن بلوچ، معترضان گفتند؛ اين زمينها متعلق به آنهاست و دولت زمين آنها را 
 .مصادره كرده و قصد دارد مجتمع فوالد را در آن مكان احداث كند
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  اسفند ٣شنبه يك
بازاريان شهرستان آبادان در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان فرمانداري ويژه اين *تعدادي از 

به گزارش صدا و سيما، بازاريان حاضر در اين تجمع، نسبت به تعطيلي كسب و كار .شهر دست به تجمع اعتراضي زدند
  .خود در پي شيوع ويروس كرونا و اعمال محدوديتها اعتراض كردند

*كارگران هپكو اراك در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، در نزديكي ساختمان تامين اجتماعي اين شهر دست 
به گزارش ايلنا، كارگران هپكو اراك در اين حركت اعتراضي تابوت اين شركت را به صورت  .به تجمع اعتراضي زدند

 .نمادين در خيابانهاي اراك حمل كردند
وز متوالي، صدها كارگر پروژه اي پااليشگاه آبادان (شركتهاي پيمانكاري اكسير صنعت، سكاف و آباد راهان) *براي دومين ر

در اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان، از رفتن برسركار خودداري كرده و درمجوطه اين پااليشگاه تجمع كردند. به 
كارگر پروژه اي شركتهاي اكسير صنعت، سكاف،  ٤٠٠گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك ايران،

آبادراهان براي دريافت عيدي و مزايا و همچنين حقوق دي و بهمن ماه دست به اعتصاب زدند و در محوطه پااليشگاه 
  تجمع كردند.

لنا، به گزارش اي .مقابل ساختمان وزارت بهداشت دست به تجمع اعتراضي زدند SMA هاي بيماران*شماري از خانواده 
معترضان با در دست داشت بنر نوشته هايي مبني بر اينكه؛ در سه سال اخير به خاطر عدم ورود دارو به كشور، بيش از 

فوت كرده و چند صدتن بيمار ديگر ناتوان تر شده اند و چه كسي مسئول فوت اين كودكان مظلوم  SMA بيمار ١٠٠
 .شدند SMA است؟ خواهان ورود داروي بيماران

بر گزارشهاي ويدئويي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي، كشاورزان شرق اصفهان براي جلوگيري از گرفتن حريم *بنا 
رودخانه براي تغيير مسير آن، همراه با لودر در محل رودخانه تجمع كردند و اعالم كردند كه مانع از اين كار شده و حريم 

همزمان گروه  عالم كردند كه از زاينده رود و از مردم دفاع مي كنند.و مسير رودخانه را به حالت اول برمي گردانند و ا
  ديگري از كشاورزان مقابل ساختمان مديريت بحران در خيابان مشتاق سوم تجمع  اعتراضي برگزار كردند.

  
  اسفند ٤دوشنبه 

ا و عدم پرداخت ما به التفاوت *جمعي از كاركنان اداره بنادر و دريانوردي بندرلنگه، در اعتراض به نحوه صدور قرار داده
مصوب ساالنه خود، مقابل درب ورودي ساختمان اداري مديريت اداره بنادر و دريانوردي غرب هرمزگان، تجمع اعتراضي 

اي خطاب به قاسم عسكري نسب، نسبت به نحوه قراردادها و به گزارش فارس، كاركنان معترض در نامه  .برگزار كردند
 .ل گذشته، اعتراض كردندحكمهاي بسته نشده سا

  اسفند ٥سه شنبه 
*كارگران آب و فاضالب روستايي خوزستان براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و حق بيمه، بالتكليفي قرارداد 
كاري و وعده هاي توخالي مسئوالن دست به تجمع مقابل استانداري اين استان در كالنشهر اهواز زدند. به گزارش ايلنا، 

ماه بدون  ٩ماه حق بيمه براي ما پرداخت نشده و  ٢٠ماه حقوق شان پرداخت نشده است گفتند: ٥ان معترض كه كارگر
  .گونه دفترچه خدمات درماني هستيم هيچ

به  .*جمعي از كاركنان قطار شهري اهواز، مقابل درب ورودي ساختمان شهرداري اين شهر، تجمع اعتراضي برگزار كردند
روز حق بيمه پرداخت نشده خود عنوان  ١٠٠تان، معترضان علت اجتماع خود را اعتراض به مطالبه گزارش عصر ما خوزس

 .كردند
  

  اسفند ٦چهارشنبه 
آباد براي اعتراض به نداشتن امنيت شغلي به دليل بكارگيري زندانيان و خرم  ٣*كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه 

روزه زدند و مقابل استانداري و شهرداري و شوراي  ٣ق دست به اعتصاب ماه حقو ٨خطر اخراج از كار و پرداخت نشدن 
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آباد گفت: اخيراً شهرداري كار خرم  ٣شهر تجمع كردند. به گزارش فارس، يكي از كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه 
كردند اخراج كار مي  را به سازمان زندانها تحويل داده و بناست همه كارگراني كه در اين بخش ٣بخش فضاي سبز منطقه 

  .و افراد زنداني جايگزين آنها شوند
اعتراض به عدم پرداخت حقوق، براي ششمين روز  در) ەآويژ پيمانكاري شركت( قشم سنگين نفت ە*كارگران پااليشگا

ران متوالي از رفتن برسركارشان خودداري كردند و در محل كارشان تجمع كردند. به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگ
  .شدند ١٣٩٩فلزكار مكانيك ايران، كارگران معترض خواستار تسويه حقوق و مزايا خود تا اول اسفند 

هاي خاص و نورچشمي هاي بزرگ به برخي چهره *مهندسان ناظر مشهد براي اعتراض به در انحصار بودن واگذاري پروژه
نظام مهندسي اين كالنشهر در استان خراسان رضوي  شده مهندسان مقابل ساختمان سازمانهاي بلوكه و وضعيت سپرده 

هاي ما آزادكردن پولهاي تجمع كردند. به گزارش شهرآرا نيوز، يكي از مهندسان حاضر در تجمع گفت:يكي از خواسته
هاي بيش از سه يكي ديگر از معترضان گفت: متأسفانه همه پروژه  .شده مهندسان ناظر در حسابهاي بانكي استبلوكه 

صورت انحصاري تقسيم صورت تكراري بين اين افراد به هاي خوب به  رسد و اين پروژههار هزار متر به افراد خاص مي چ
  .شودهاي كوچك بين شمار زيادي از مهندسان ديگر تقسيم مي شود و ديگر كار مي

ستار رسيدگي به مطالبات خود *جمعي از نيروهاي قرارداد موقت وزارت نفت مقابل ساختمان مجلس تجمع كرده و خوا
يكي از كارگران قرارداد موقت صنعت نفت حاضر در تجمع گفت: ما چندين سال است كه در به گزارش ايسنا،  .شدند

سال به شركت نفت خدمت كرده اند اما  ٢٠شركت نفت مشغول به كار هستيم و در جمع ما هستند همكاراني كه باالي 
مدت موقت است. فكر كنيد چندين سال كار كني و همچنان دنبال نحوه بستن قرارداد و هنوز قراردادهاي شان به صورت 

چگونگي خروج از سيكل بي نهايت قرارداد موقت باشي آن هم در شركت نفت كه بخش عظيمي از بودجه كشور از آن 
  .تامين مي شود

طح نازل حقوق، شرايط كاري و وعده هاي *كارگران پيماني يكي از پااليشگاه پارس جنوبي (عسلويه ) در اعتراض به س
توخالي دست از كاركشيدند و در محل كارشان تجمع كردند. يكي از كارگران اعتصاب به خبرنگار رسانه اي ايسنا: علت 
اصلي اعتصاب كارگران اين پااليشگاه شيفت بندي اخير شركت در شرايط كرونايي به شكل يك روز در ميان (يك روز كار 

وي افزود: در كنار اين موضوع، عدم تحقق وعده افزايش حقوق  .ستراحت) يا روز كار دائم بدون مرخصي استو يك روز ا
است كه متاسفانه پس از گذشت مدتها از اين قول و قرارها محقق نشده و مشكالت متعددي را براي ما به وجود آورده 

  است.
در پااليشگاه هشتم پارس جنوبي به دليل عدم دريافت  نفر از كارگران شركت آرمان ستاره شاغل ١٠٠همزمان حدود 

  حقوق و مطالبات خود در محل دفاتر شركت تجمع نمودند.
  

  اسفند ٩شنبه 
*شماري از اعضاي تعاوني مسكن كارگران برق تهران، مقابل بيدادگستري كل استان البرز واقع در شهرستان هشتگرد 

ي مسكن كارگران برق تهران گفتند: بيست و هفت سال پيش اقدام به به گزارش دادمندي، اعضاي تعاون .تجمع كردند
  .خريد زمين در فاز پنج هشتگرد كرديم، با اين حال تعاوني قطعات موردنظر را به خريداران تحويل نداده است

ع آنها در به گزارش خورنا، تجم .*شماري از كارگران شهرداري بندر ماهشهر مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند
يكي از كارگران اين شركت در اين رابطه گفت: طرح  .بندي مشاغل صورت گرفته است اعتراض به نحوه اجراي طرح طبقه

 .طبقه بندي اجرا شده مطلوب ما نيست و ما خواهان اجراي كامل آن هستيم
ه تجمع مقابل فرمانداري هشتگرد *براي باري ديگر، اعضاي مالباخته تعاوني مسكن كارگران برق منطقه اي تهران دست ب

زدند. به گزارش برق نيوز، تجمع كنندگان به تصميم اعضاي هيات مديره تعاوني اعتراض كردند. انها معتقدند با توجه به 
با توجه به اينكه تصميم  .افزايش قيمت زمين، نهادها و عده اي از افراد درصدد خارج كردن زمين از دست مردم هستند
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هزار نفر از اعضاي تعاوني برق كارگران را تحت شعاع قرار داده و آنها را در عمل مالباخته مي كند،  ٩به مذكور قريب 
  تجمع كنندگان در حاشيه اعتراض خود بيانيه اي را هم با مضمون مطالبات  اعضا منتشر كردند.

اين روستا در فرمانداري شهرستان  آباد براي اعتراض به نحوه واگذاري اراضي ملي در محدوده*اهالي روستاي اسالم 
اشكذر در استان يزد اجتماع كردند و خواستار پاسخ صريح مسئوالن ذيربط استان و شهرستان در خصوص اتخاذ اين 

هكتار از اراضي ملي  ٢٠يكي ازتجمع كنندگان گفت: اخيراً بيش از  به گزارش فرمانداري شهرستان اشكذر، .تصميم شدند
آباد به يك سرمايه گذار براي احداث و راه اندازي يك كارگاه توليدي تصويب و واگذار شده كه سالم در محدوده روستاي ا

 او افزود: ما مخالف واگذاري اراضي به اين سرمايه گذار نيستيم، اما اگر مسئوالن مي .مورد اعتراض مردم منطقه قرار گرفت
ي چند ساله يك جوان بومي روستا براي دريافت يك هكتار زمين خواهند از سرمايه گذاران حمايت كنند چرا بايد تالشها

  .اندازي و توسعه يك كارگاه توليد تجهيزات مبلمان شهري بي نتيجه بماندبراي راه
*كارگران شركت تكاب صنعت پااليشگاه پنجم پارس جنوبي، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل درب 

 .ع اعتراضي برگزار كردندورودي اين پااليشگاه تجم
نفر مي رسد، اعتراض خود را در  ١٠٠به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، تجمع كنندگان كه تعدادشان به حدود 

 .خصوص اقدام پيمانكار از بابت جلوگيري از ورود كارگراني كه مطالبات خود را پيگيري كرده بودند عنوان كردند
  

  اسفند ١٠يكشنبه 
كارگران شير پگاه تهران با تجمع مقابل ساختمان قوه قضائيه در خيابان وليعصر تهران، اعتراض خود را نسبت *گروهي از 

به  .به ادامه تصرف اراضي كارگران اين كارخانه در منطقه تهران پارس كه توسط سپاه پاسدارن صورت گرفته، ابراز داشتند
ها در دريافت زمينهاي ن شير پگاه تهران، در اعتراض به خلف وعده گزارش ايران كارگر، اين چندمين بار است كه كارگرا

  كنند.  خود تجمع اعتراضي برگزار مي
را هنوز دريافت نكرده اند، همچنين عيدي و پاداش و سنوات  ١١و  ١٠و  ٩و  ٨*كاركنان مشهدمال  كه حقوق ماههاي 

تجمع برگزار كردند. به گزارش اتحاد، كاركنان در حال باز  شان را نداده اند، جلوي بانك آينده در چهار راه گلريز مشهد
كردن بنر مطالبات خود بودند كه يكي از كارمندان بانك از داخل بانك به سمت آنها حمله كرد، وقتي تجمع كنندگان او را 

  عقب زدند  نگهبان به روي تجمع كنندگان اسلحه اش را مسلح كرد.
ي و بانك آينده است كه درحال حاضر اختالف بين اعضاي هيات مديره باعث متوقف پروژه مشهدمال متعلق به علي انصار

  شدن پروژه و به تعويق افتادن مطالبات پرسنل شده است.
از هفته آخر بهمن، اهالي روستاي راوه از توابع شهرستان دليجان دراستان مركزي براي اعتراض به احداث معدن مس در *

رمنطقه و مقابل ساختمان قوه قضائيه درتهران برپاداشتند. يكي از اهالي اين روستا در باره نزديكي روستا تجمعاتي را  د
اعتراضات چند روز گذشته  اهالي اين روستا جهت جلوگيري از احداث معدن مس، به خبرنگار ديار آفتاب گفت: اين معدن 

متر) با مزارع مردم روستا و فاصله ٣٠٠-٢٠٠مجوز اكتشاف گرفته است ولي با توجه به فاصله بسيار كم (١٣٨٣در سال 
كيلومتري با روستا و تخريبهاي زيست محيطي كه به بار مي آورد، اعتراض اهالي منطقه را به همراه داشته  ٥حدودا  

  .است
ا وي با اشاره به بازداشت مدافعان محيط زيست و تعدادي از اهالي منطقه در جريان اعتراضات اهالي، گفت: اين بازداشته

  .كه به دستور دادستان دليجان انجام شد، باعث شد تا تشنج در ميان اهالي منطقه بيشتر شود
  

  اسفند ١١دوشنبه 
*تعدادي از مردم و دامداران روستاي نيوان نار در دومين تجمع خود روبروي فرمانداري گلپايگان به احداث گاوداري 

ن شهرستانهاي استان كرمانشاه مقابل استانداري تجمع كردند و به جمعي از مرغدارافضيل در اين روستا اعتراض كردند./ 
شماري از كاركنان شركتي دانشگاه چمران اهواز اصالح قيمتها و اعمال تبعيض نسبت به استانهاي ديگر اعتراض كردند./ 
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غل و عدم براي اعتراض به تاخير در پرداخت حقوق، عدم پرداخت عيدي و سنوات، عدم اجراي طرح طبقه بندي مشا
 تبديل وضعيت شغلي خود مقابل سازمان مركزي اين دانشگاه تجمع كردند.

*براي دومين روزمتوالي، كارگران مدت موقت سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي براي اعتراض به عدم اجراي طرح 
ران حاضر در تجمع  گفت: طبقه بندي مشاغل مقابل دفتر مديريت تجمع كردند. به گزارش ماهشهر نيوز، يكي از كارگ

كاركنان مدت موقت سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي خواستار اجراي حكم قانوني طبقه بندي مشاغل در اين 
  .سازمان هستند

  
  اسفند ١٢سه شنبه 

يض *جمعي از خريداران كاميون از شركت خودرو ساز براي اعتراض به عدم شماره گذاري وسيله نقليه خود در مركز تعو
هاي تحويلي به مشتريان پالك كرمان اجتماع كردند. به گزارش صدا و سيما مركز كرمان، تاخير در شماره گذاري كاميون

به گفته اين رانندگان شركت خودرو  .باعث تجمع آنان در مركز تعويض پالك كرمان و ابراز نارضايتي اين عده شده است
ت بيش از يك ميليارد تومان اكنون كاميونهايي تحويل داده كه راهنمايي ساز پس از گذشت يك سال از ثبت نام و درياف

  .كند رانندگي آنها را شماره گذاري نمي
  

  اسفند ١٣چهارشنبه 
داران اهواز منجمله مركز خريد كارون، مهزيار در منطقه زيتون، سلمان فارسي، بازار مركزي منطقه *جمعي از مغازه

محدوديتهاي كرونايي و عدم حمايت دولت دست به تجمع مقابل ه بالتكليفي معيشتي در پي كيانپارس و ... براي اعتراض ب
، اهواز و چند شهر از استان خوزستان در شرايط قرمز كرونايي قرار دارند و با مهر به گزارشفرمانداري كالنشهر اهواز زدند. 

   كه در ايامِ پايان سال فروش شان بيشتر است و نبايد محدوديتها براي آنها اعمال شود.قد هستند اين حال بازاريان معت
هاي جانباختگان پرواز هواپيماي اوكرايني، در اعتراض به تناقض گزارشهاي ايران با گزارش اخير  *جمعي از خانواده

به گزارش هرانا،  خانواده ها با رد هر  .ه تجمع زدندسازمان ملل متحد درباره ساقط شدن اين هواپيماي مسافربري، دست ب
 كشيم.اي از خونخواهي عزيزانمان پا پس نمي گونه توافق بر سر دريافت غرامت اعالم كردند كه: لحظه 

 به عدم تبديل وضعيت، سطح نازل حقوق وكارگران كارخانه توليد آلومينيوم ايران (ايرالكو) واقع در اراك براي اعتراض *
يير آيين نامه انضباطي طي يك هفته خوردن غذاي شركت را تحريم كردند. به گزارش ايران كارگر، برخي از خواسته تغ

بدين شرح است: تغيير قراردادهاي مدت معين به دائم، برگشت آيين نامه انضباطي به سنوات قبل و  ايرالكو هاي كارگران
ارتقاي شغلي براساس تجربه نه تحصيل، جايگزيني فرزندان  تصميم گيري توسط كميته انضباطي نه شخص مديرعامل،

بندي مشاغل، جذب نيرو در بخش توليد با هدف كاهش فشار كار به پرسنل با پدران بازنشسته، بازنگري طرح طبقه 
ن پرسنل اين قسمت، استخدام ايثارگران شركت و فرزندشان، تبديل وضعيت قرارداد پرسنل پيمانكاري و حذف پيمانكارا

تامين نيروي انساني، يكسان سازي ساعت اضافه كاري براي تمام سطوح پرسنلي، تامين ابزار و وسايل كارگاهها، اختصاص 
  كمك هزينه مسكن به پرسنل و پرداخت معوقه سرانه ورزشي.

ك هفته خاتمه هيات مديره و مديرعامل شركت با بخشي از خواسته هاي كارگران، آنها به تحريم پس ازيموافقت   به دنبال
  دادند.

  
  اسفند ١٦شنبه 

*كارگران واحد شيرين سازي ميعانات گازي پااليشگاه گاز (شركت آرين تجارت مانا) در ايالم پس از چندين سال فعاليت 
اكنون با توقف اين واحد از كار بيكار شده اند. به گزارش فارس، معترضان با تجمع مقابل استانداري خواهان جذب دوباره 

االيشگاه گاز و يا پتروشيمي شدند.  در جريان اين تجمع شماري از كارگران شاغل نيز با پيوستن به همكاران اخراجي در پ
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خود خواستار توقف فوري اخراجها و دائمي شدن قراردادها شدند. در اين روز همچنين شماري از مردم شهرستان چوار 
  همراه با كارگران در تجمع شركت كردند. 

اسفند نيز اقدام به تجمع  مقابل شركت و جلوي  ٦اسفند و چهارشنبه  ٣اسفند، يكشنبه  ٢ن در روزهاي شنبه پيش از اي
  استانداري كردند.

*كارگران كارخانه الستيك پارس ساوه براي سيزدهمين روز متوالي در اعتراض به عدم تعيين تكليف با صندوق پس انداز، 
كارگر شركت الستيك پارس ساوه عليه  ٦٥٠د. به گزارش ايلنا، اعتصاب پس از خصوصي سازي، دست به اعتصاب زدن

اجحافات كارفرماي خصوصي شده اين شركت، 
كارگران با بيان اينكه خواسته شكل گرفته است. 

انداز و استرداد اصلي ما، حل مشكل صندوق پس
پولهايي است كه در سالهاي گذشته در آن 

مع به كه مجت ٩٧اندوختيم، گفتند: از سال 
بخش خصوصي واگذار شد، ديگر ريالي وام به 
كاركنان ندادند؛ ما خواستار اين هستيم كه 
صندوق كامالً برچيده شده و پولهاي كارگران به 
اضافه سهم پنج درصدي كه هر ماه كارفرما قبالً 

 .براي هر كارگر واريز كرده، بازگردانده شود
اسفند شروع به  ١٧ماده اي تصميم گرفتند كه از روز يكشنبه  ٤يك توافق  به گزارش خبرنگار پيام سنديكا، كارگران طي

  كار كنند. 
*شماري از شاغالن حوزه بازيافت همدان براي اعتراض به فروش اجباري ضايعات به فردي خاص مقابل ساختمان شوراي 

باري ضايعات جمع آوري شده و فرمايشي شهر تجمع كردند. به گزارش عصر همدان، تجمع كنندگان از ناعدالتي فروش اج
با قيمت كم به فردي خاص معرفي شده از سوي شهرداري سخن مي گويند و تاكيد دارند كه به آنها توصيه شده است در 

  صورت عدم همكاري با آقاي خاص بايد اين شغل را كنار گذاشته و مغازه هاي موجود در جاده ينگيجه را تعطيل كنند.
به گزارش  .كردند تجمع اهواز در خوزستان استان  غدير در دفتر مديركل ورزش و جوانان *كارگران حراست ورزشگاه

كارگران كه از پرداخت نشدن  .ماه حقوق معوقه خود شدند ٢٤ايسنا، كارگران با پهن كردند سفره خالي خواستار دريافت 
اند. فشار اقتصادي بسياري را متحمل شده مطالبات خود طي دو سال اخير اعتراض دارند و با نزديك شدن به عيد نوروز، 

 .آنها چند روز پيش نيز مقابل استانداري تجمع كرده بودند
*رانندگان تانكرهاي سوخت كه به دليل ممانعت اقليم كردستان عراق در ايرانشهر بالتكليف شدند، دست به تجمع مقابل 

به گزارش تين  .دادن به بالتكليفي شان شدندفرمانداري اين شهرستان زدند و خواستار حل مشكل شان و پايان 
ماه است كه تانكرهاي حامل سوخت در پيرانشهر متوقف شده و اجازه ورود به  ٢تجمع كنندگان گفتند: بيش از  نيوز،

  .داخل اقليم كردستان را ندارند
والن دست به تجمع  ماه حقوق و بي تفاوتي مسئ ٧*كارگران شهرداري كوت سيد نعيم براي اعتراض به عدم پرداخت 

مقابل استانداري خوزستان زدند. به گزارش ايلنا، كارگران مجموعه شهرداري كوت سيد نعيم از توابع بخش مركزي 
ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و بيمه آنها نيز چندين ماه ٧شهرستان دشت آزادگان در استان خوزستان گفتند: حدود 

  .پرداخت نشده است
وز، كارگران كارخانه سراميك فردا واقع در در شهرك صنعتي ساوه به اعتصاب وتجمع شان براي افزايش *براي چهارمين ر

حقوق ادامه دادند. به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك ايران، شركت سراميك فردا زير مجموعه كاوه 
عتصاب زده و در محوطه كارخانه تجمع كردند. اسفند دست به ا ١٣فلوت در شهرك صنعتي ساوه از روز چهارشنبه 
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خواست اصلي آنان هماهنگ نبودن دريافتها با كار محوله است و خواستار افزايش دستمزدها هستند. تاكنون كارفرما در 
  .مقابل اين خواست كارگران هيچگونه واكنشي نشان نداده است

 
  اسفند  ١٧يكشنبه 

ن در اعتراض به پرداخت نشدن حدود سه ماه معوقات مزدي و عيدي در اين دو *كارگران تراورس لرستان و زاگرس همزما
به گزارش ايلنا، به دنبال برپايي تجمعات صنفي اخير كارگران تراورس در برخي نواحي  .استان دست از كار كشيدند

اگانه باوجود حضور در مختلف ريلي، گروهي از كارگران شركت پيمانكاري ابنيه فني مناطق لرستان و زاگرس به صورت جد
كارگر در تراورس  ٣٠٠كارگر در تراورس لرستان و حدود  ٦٠٠ .محل كار خود از انجام فعاليت روزانه خوداري كردند

هزار كارگر دارد كه مجموع اين كارگران از  ٧شركت تراورس در نواحي ريلي كشور حدود  .زاگرس مشغول به كار هستند
 .شرايط موجود نگران هستند

عي از گاوداران و دامداران سنتي گناباد براي اعتراض به نحوه توزيع نهاده هاي دامي و قيمت شير دست به تجمع *جم
دامداران گفتند: چرا  مقابل ساختمان اداره جهاد كشاورزي اين شهرستان در استان خراسان رضوي زدند. به گزارش ايلنا،

وار متغير است. عالوه بر اين به ركورد و ميزان تخصيصي بر اساس فرمول توزيع نهاده در اين شهرستان با شهرهاي همج
  ركورد نيز اعتراض داريم.

*جمعي از آبداران اداره آب و فاضالب شهرستان ياسوج، مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد، تجمع اعتراضي برگزار 
يكي از آبداران حاضر در تجمع  .صورت گرفت به گزارش هرانا، تجمع آبداران در اعتراض به معوقات مزدي خود، .كردند

اند كه مشكالت ما را برطرف نمايند، اما ايم، مسئوالن بارها وعده داده مان تجمع كرده گفت: ما فقط براي حق و حقوق 
  هيچ كاري نكردند.

به  .برگزار كردند *شماري از بازرسان آرد و نان شهرستان اروميه، مقابل استانداري آذربايجان غربي، تجمع اعتراضي
 .گزارش باريش نيوز، آنها دليل اين تجمع را اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي عنوان كردند

*نيروهاي سپاه پاسداران كه با چندين خودروي نظامي به همراه بخشدار بخش مينان به روستاي باتك براي مصادره 
با تجمع و مقاومت مردم روبرو شدند. به گزارش رصد بلوچستان، زمينهاي مردم و ساخت پايگاه به اين روستا آمده بودند 

  پس از ممانعت اهالي باتك از مصادره زمينها، بخشدار بخش مينان دستور تيراندازي داد با خشم مردم روبرو شد.
  

  اسفند ١٨دوشنبه 
هاي نفتي مقابل فرمانداري ماهشهر *كارگران فرآورده 

گران بخش تجمع كردند. به گزارش ايلنا، كار
هاي نفتي ماهشهر در اعتراض به وضعيت خود فرآورده

 ٣صبح آغاز و حدود  ٨تجمع كردند. اين تجمع ساعت 
كارگران معترض نسبت به . ساعت بعد، خاتمه يافت

بندي مشاغل حقوق خود و عدم اجراي طرح طبقه 
  اعتراض داشتند.

  
  اسفند ١٩سه شنبه 

ي و حجمي *به گزارش برق نيوز، صدها كارگر شركت
شركتهاي توزيع نيروي برق سراسر كشور براي اعتراض 

راهي تهران به عدم تبديل وضعيت وسطح نازل حقوق منجمله تبعيض در پرداخت حقوق و همسان سازي نشدن حقوق 
واهان و سردادن شعارهايي خ» كار مساوي، ولي حقوق نابرابر«شدند و با تجمع مقابل مجلس، برافراشتن پالكاردها ازجمله 
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هاي هاي رسمي و حذف شركتها با نيروهاي شركتي، همسان سازي حقوق و مزاياي آنحذف آزمون تبديل وضعيت نيرو
  واسط تامين نيرو شدند.

به گزارش  .*شماري از نيروهاي قراردادي شركت نفت با تجمع مقابل مجلس خواستار تبديل وضعيت قراردادي خود شدند
كند، يك شاغل مدت موقت هم ميليون تومان حقوق دريافت مي ١٥سمي وزارت نفت حداقل ايلنا، در حالي كه شاغل ر

حاضران در اين تجمع تاكيد دارند كه بار صنعت نفت كشور  .كندميليون تومان دريافت مي ٤ي وي، ماهانه تنها حدود رده
شناسد و براي مي را به رسميت مي بر دوش نيروهاي مدت موقت است اما وزارت نفت تنها حقوق و مزاياي نيروهاي رس

آهن كرج كه تحت  *گروهي از كارگران نگهداري از خطوط راه.دهدترميم حقوق مدت موقتيها، كاري را انجام نمي 
اي، در محدوده محل  مسئوليت يك شركت پيمانكاري مشغول كارند، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي و بيمه

اي آنها سه ماه به تاخير ه گزارش ايلنا، به گفته اين كارگران؛ پرداخت مطالبات مزدي و بيمه ب .كار خود تجمع كردند
افتاده و درخواست آنها در تجمع امروز تسريع در پرداخت حداقل بخشي از معوقات مزدي و عيدي در آستانه سال نو 

   .است
دوباره دست به اعتصاب زدند و اعالم كردند  ين شده،با خاتمه ضرب االجل ازپيش تعي همزمان، كارگران را ه آهن ورامين

  در صورت پرداخت نشدن عيدي امروز، راهدارها شب، شيفت را تحويل نخواهند گرفت.
  

  اسفند ٢٠چهارشنبه 
، كارگران مگزارش تسني هب تعداد زيادي از كارگران فضاي سبز شهري بندر عباس، دست به تجمع اعتراضي زدند.*

د را كسر شدن حقوق خود اعالم كردند و گفتند: در ماههاي گذشته ما به يك روال ثابت حقوق معترض علت تجمع خو
ميليون و دويست همراه  ١هزار تومان تا  ٦٠٠كرديم، اما در ماههاي دي و بهمن حقوق ما با كسري در حد دريافت مي
  بوده است.

حذف شده و به آنها تعلق نگرفته است و به همين اين معترضان معتقدند جمعه كاري و حق اوالد آنها از فيش حقوقي 
  سبب حقوق آنها كاهش چشمگيري داشته است.

مقابل  شاني محل زندگ يكيدر نزد يشهر يها زباله هيدر اعتراض به  تخل يراسفند و نوترگ يروستاها ياز اهال يگروه*
عالوه بر آلوده كردن منطقه قنات، سوزاندن  نديگويم انيروستائ، عصرجنوببه گزارش  تجمع كردند. ذهيا يدادگستربي

معترض با سد كردن راه  انيروستائيك روز پيش از اين نيز  ا شده است.مهو مرگ دا يماريب جاديباعث ا زيزباله ها ن
  .ماشين آالت شهرداري ايذه، اجازه تخليه زباله در اين منطقه را ندادند

  
  اسفند  ٢٠ چهارشنبه
) در ادامه اعتراض اروند يشركت توسعه تعاون منطقه آزاد تجارخرمشهر (» مال اروند«المال كنز يمجتمع تجار*كارگران 

اروند زدند. به گزارش ايلنا، پس  منطقه آزاد يسازمان بازرسبه عدم پرداخت به موقع مطالبات خود دست به تجمع مقابل 
اروند  يشركت توسعه تعاون منطقه آزاد تجار يكنزالمال از سو يمجتمع تجار حق طلب از كارگران يتعداداز اين تجمع 
از كارگران به دفتر منطقه آزاد اروند،  يتعداد يگفتند: به دنبال مراجعه حضوركارگران  به اخراج شدند. دياحضار و تهد

و  نكارماياروند، پ ياز مسئوالن شركت توسعه تعاون منطقه آزاد تجار يمنطقه آزاد اروند، با احضار تعداد يبالفاصله بازرس
اروند  يشاغل در مجتمع تجار يمانكاريو سنوات كارگران پ يديپرداخت حقوق، ع يدستور كتب ،يمجتمع تجار رانيمد

  .صادر كرد اسفند ٢٥(كنزالمال) را تا 
دست به تجمع  و سنوات يديپرداخت پاداش و عو عدم   براي اعتراض به سطح نازل حقوق اسوجيكاركنان دانشگاه *

دانشگاه  يو مال يمعاون ادار به گزارش كبنا،زدند.  راحمديو بو هيلوياستان كهگاين دانشگاه در  تيريمد ساختمانمقابل 
و با  بيعج يقرار گرفتن مطالبات كاركنان در سخنان انيو پس از مطالعه و در جر افتيحضور  معترض در جمع كاركنان

آمدم  نجايمناقصه داشتم و از جلسه بلند شدم و ا ،مدار يتر مهم يليخ يخطاب به كاركنان گفت من كارها تيعصبان
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دانشگاه گفت:  يو مال يمعاون ادار يضمن انتقاد از صحبتها اسوجياز كاركنان دانشگاه  يكدرهمين رابطه،ي .آمدمي م دينبا
 نيا اًيثان ديشني آنان را م يها و صحبتها و حرفه شدي دانشگاه در جمع كاركنان حاضر م سيرئ رفت ياوالً انتظار م

  .دارد تيآنها ارجع يو مناقصه برا ستنديمهم ن اسوجيكارمند دانشگاه  ١٥٠از  شيب يعنيسخنان 
  

  اسفند ٢١پنج شنبه 
مقابل » ييروستا يهاد«به طرح براي اعتراض  راحمديشهرستان بودر جدول غوره مختار  يروستا*حمعي از اهالي 

    به گزارش كبنا د.تجمع كردن راحمديو بو هيلويكهگ ياستاندار
مسئوالن استان  رود،يكه انتظار م ست،يجامع ندر مورد اين روستا  »ييروستا يهاد«: طرح يكي از تجمع كنندگان گفت

شده  ليبه باغ تبد يمسكون ايو  يطرح هستند. مثالً؛ باغ به مسكون نيا ياجرا نگرانموضوع را مدنظر قرار دهند. مردم  نيا
  .يبا اهال يالحاق شده است، آنهم بدون هماهنگ ايطرح خارج از  يكشاورز نيزم ايو 
در  استان هرمزگان را برعهده دارند، در مبارك جاسك كه كار ساخت مخازن نفت در كوه سونيكارگران شركت ك*

 بهماه حقوق و عيدي و قراردادهاي ناروشن، به اعتصاب شان براي سومين روز ادامه دادند.  ٣اعتراض به عدم پرداخت 
مبالغ قراردادها طبق قانون كار و موضوع  بودن: مشخص نگفت سونياز كارگران معترض شركت ك يكي،  گزارش رسانك،

كارگران قرار  ارينسخه از قرارداد را در اخت كي ستيشركت حاضر ن نيكارگران، از جمله ابهامات آنها است كه ا يمرخص
 خودمطالبات  گريافتاده و د اند خواستار پرداخت دستمزد عقب كردهكه اعتصاب  ي: كارگرانديافزا يدر ادامه م يدهد. و

  اند.به اخراج كرده ديشركت آنها را تهد نيا نهستند، اما مسئوال
 

  اسفند ٢٣شنبه 
به گزارش ايلنا، اعتصاب كارگران راه آهن  .اسفند دست به اعتصاب زدند ١٦از روز شنبه  *كارگران راه آهن لرستان

ا وارد دومين هفته شد. قرارداده عينشدن تجم يياجرا مطالبات و موقع حقوق وه به عدم پرداخت ب راضلرستان در اعت
 يورده شدن و وصول خواسته هاآتا بركارگران معترض اعالم كردند كه به اعتصاب خود به طور موقت پايان خواهند داد و 

 د.ادامه خواهد دابه مبارزه همه كارگران 
براي شان،  ن شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشماري از مالباختگا*

مقابل ساختمان دادگاه مفاسد اقتصادي واقع در خيابان خيام شمالي در تهران، دست به تجمع سومين بار در اين ماه 
مقابل مجتمع اسفند نيز  ١٨و دوشنبه  اسفند ٦چهارشنبه هاي روز غارت شدگان به وسيله اين شركت،  .اعتراضي زدند

 .مقابل وزارت صمت دست به تجمع زدندو ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي در تهران 
چيني را در تبريز مونتاژ كند.  MG 360 ، قرار بود خودروي»آذويكو«گروه آذربايجان خودرو يا به طور مختصر 

قيمت بازار باشد. براي  انست قابل رقابت با ديگر خودروهاي ارزانتو رفاهي مي امكانات  خودروهايي كه از نظر كيفيت و
فروش شد، اما با تشديد تحريمها تعهدات اين خودروساز عملي نشد و همين موضوع باعث  دستگاه هم پيش ٦٤٠٠همين 

 .اعتراض خريداران و تشكيل پرونده تخلف براي اين گروه خودروسازي شد
براي اعتراض به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل  شركت نفت گچساران يو باشگاههامهمانسراها *جمعي از كارگران 

 يطرح طبقه بند يا قهياعمال سل بارهدر ، تجمع كنندگان وزيبه گزارش كبنا ني دست به تجمع زدند. ليتكم مهيو ب
به  يطرح طبقه بند ي، ولندارند يسابقه ا چيدر چند سال گذشته گرفته است كه ه روين ٣٨٠: شركت نفت گفتند مشاغل

   .طرح به ما تعلق نگرفته است نيا ميساله هم دار ٢٥ يما كه سابقه ها يآنها تعلق گرفته است، از طرف
  
  اسفند ٢٤ كشنبهي

به  .مقابل فرمانداري شهرستان تبريز تجمع كردندبراي دومين روز مايه (گلمايه)  تعدادي از كارگران كارخانه ايران*
روز است كه توسط رئيس تعطيل شده و به ما  ٤الي  ٣ حدود ما كارخانه  :معترض گفتكي از كارگران گزارش ايسنا، ي
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نفر كارگر دارد كه هيچ كدام مجرد نبوده  ١٠٠وي ادامه داد: اين كارخانه بيش از  .گفته اند كه برويد و چند ماه بعد بياييد
روز است كه  ٣نفر را در آذر ماه بيرون كردند و ما نيز به مدت  ٤٠و همگي نان آور خانواده خود هستند اما متاسفانه حدود 

 .به علت تعطيلي كارخانه بيكار هستيم
شهرستان  ياجتماع نيتام مقابل سازمان مهيب هيشهر سقز در اعتراض به نبودن سهم يساختمان كارگران و استادكاران*

در  ياجتماع نيسازمان تام استياحمدزاده رآنالين سقز،  به گزارش كانال تلگرام شهربرگزار كردند.  ياعتراضي سقز تجمع
 هيو سهم ديشهر سقز مراجعه كن ندهيبه نما هيگرفتن سهم يوجود ندارد و برا يا هيهمس چيپاسخ به كارگران گفت:  ه

  . ديريبگ
دست به تجمع مقابل  ها منطقه موسوم به كوره نيپسماند در ا هيبه تخلبراي اعتراض  ذهيا سرقنات*جمعي از اهالي محله 

تواند با افتخار از  گويند: چگونه شهرداري ايذه مي گزارش ايلنا، مردم مي بهشهرداري اين شهر در استان خوزستان زدند. 
افتتاح يك مكان فرهنگي مثل سينما حرف بزند، در حالي كه طي سي سال هنوز نتوانسته مشكل فرهنگي مثل بحث 

  برساند؟ پسماندهاي شهري را به سرانجام
شعارهايي در نقد عملكرد  و تجمع كردند ديشهغارتگر  اديدر اعتراض به متضرر شدن خود مقابل بن يداران بانك د سهام*

ماجرا از اين قرار است كه همزمان با اوج گيري بازار بورس در ، پالس يج به گزارش. يس بنياد شهيد سر دادندئاوحدي ر
هزار تومان در تاريخ بيست  ٨برابري به قيمت هر سهم  ١٤تومان با  ٥٥٩ت هر سهم نيمه اول سال سهام بانك دي از قيم

نزديك به شش ماه از  و اكنون كه رسيده بود تا اين كه سهام داران ديگر امكان فروش سهام خود را پيدا نكردند ٩٩مرداد 
 .درصد كاهش قيمت داشته است ٧٧سهام اين بانك بيش از  ،وعده هاي اوحدي گذشته

  
  اسفند ٢٥دوشنبه 

به گزارش  .كارگران شركت تراورس كرج براي دومين بار طي هفته گذشته، مقابل ايستگاه اين شهر دست به تجمع زدند*
شان بعد از واگذاري مديريت خصوصي شركت تراورس به  ايلنا، اين كارگران به نامشخص بودن وضعيت شغلي و مزدي

 .آهن اعتراض كردند شركت راه
كارگران راه آهن  ،بر اعتصاب يراه آهن مبن يفن هيكارگران و كاركنان خط و ابن يهماهنگ يفراخوان شورابا همزمان 

  ورامين دست به اعتصاب زدند.
اجرا نشدن كامل طرح طبقه بندي مشاغل، تبديل به زغال سنگ كرمان براي اعتراض  شركت معادن جمعي از كارگران*

  زدند. فتر امام جمعه كرماندوضعيت و ... دست به تجمع مقابل 
امام جمعه كرمان ضمن  در پي اعتصاب ارديبهشت ماه سال جاري كارگران معدن زغال سنگ كرمان، به گزارش راه آرمان،

كارگران با  .مطالبات را به كارگران داد يريگيبه مشكالت آنها قول پ يدگيرس يروزه از كارگران برا ٤٥ يدرخواست فرصت
 ميبند تنظ ٨كه در  يتوافق نامه ا يبند ها يبر عدم اجرا ياعتراض خود را مبنامام جمعه كرمان ر حضور در برابر دفت

 ٢٩٤روز محقق شود اما با گذشت  ٤٥كه قرار بود  يشده و توسط مسئوالن استان امضاء شده بود، اعالم كرده اند، مصوبات
  .كاغذ مانده اند يروز همچنان بر رو

اني آبادان، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عيدي، مقابل ساختمان شهرداري اين شماري از كاركنان آتش نش*
به گزارش صدا و سيما، اين كاركنان با اشاره به نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و فرا  شهرستان دست به تجمع زدند.

عمل ابراز گاليه كرده و خوستار توجه هاي بي وعده  از   رسيدن عيد نوروز خواستار پرداخت مطالبات خود شدند و
  مسئوالن به وضعيت معيشتي خود شدند.

و  هيلويبانك تجارت استان كهگ يجلودر اعتراض به بالتكليفي شغلي و معيشتي مقابل  اسوجيكارخانه قند  كارگران*
ز استان كهگيلويه و به گزارش كبنا، چند سالي بود كه بزرگترين كارخانه صنعتي ياسوج مرك. تجمع كردند راحمديبو

توجه به غارت رفته بود و با ورود دستگاه قضا و ساير دستگاههاي نظارتي اين  بويراحمد در سايه سوء مديريت و بي
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كارگر از نان خوردن افتاده است. آنها هنوز كه هنوز است، در بالتكليفي به سر  ١٠٠كارخانه به بيت المال برگشت. بيش از 
  .وردآ رند، نه شغلي، و شرايط بد اقتصادي اين روزها نيز بر آنها فشار ميبرند، نه حقوقي دامي
  

  اسفند ٢٦سه شنبه 
 لنا،يگزارش ا به شركت تجمع كردند. نيكارگران شركت پارس متال در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات كارفرما مقابل ا*

وات معوقه كارگران با بانك مهر اقتصاد وارد حساب سن هيتسو يشركت برا نيشركت متال اظهارداشتند: ا يكارگر منابع
  كند. هيمطالبات عقب مانده كارگران كارخانه را تسو ،يوام بانك افتيمذاكره شده است تا با در

به عدم  براي اعتراض برق سراسر كشور يروين عيتوز يشركتها يحجم و يشركت*براي سومين بار در ماه جاري، كارگران 
 يحذف شركتها يبرا و يهمسان سازعدم  در پرداخت حقوق و ضيحقوق منجمله تبعسطح نازل  و تيوضع ليتبد

 يگفت: من با سابقه باالكارگران حاضر در تجمع به خبرنگار بازتاب از  يكزدند. ي مقابل مجلس ي دست به تجمعمانكاريپ
افزود:  يو .ستين يخبرما  تيوضع لياستخدام شده ام و از تبد يبرق كشور به صورت شركت عيده سال در شركت توز

 قاً يكار ما دق نكهيبا سابقه و تخصص كمتر حدوداً سه برابر امثال بنده است، حال ا عيشركت توز يرسم يروين كيحقوق 
  .است سان كي

براي اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و وعده هاي توخالي مسئوالن،  بهبهان يشهردار*كارگران خدمات شهري 
 ياز فشارها كارگراند و مقابل ساختمان شوراي اين شهر دراستان خوزستان زدند. به گزارش خورنا، دست از كاركشيدن

خود به شدت  يديپرداخت حقوق و ع يبرا يمحقق نشده چند باره شهردار ينوروز و وعده ها ديدر آستانه ع ياقتصاد
  دند.اعتراض كر

  
  اسفند ٢٧چهار شنبه 

در اعتراض به عدم پرداخت به  (شركت جوش گستر) مشگ آباد آباد راه آهن اراك نوركارگران  *براي سومين روز متوالي،
آهن ناحيه اراك چند ماه است  مطالبات كارگران خطوط ابنيه فني راهموقع حقوق به اعتصاب ادامه دادند. به گزارش ايلنا، 

يكي از كارگران ند. ت اين مطالبات شددر اين شرايط سخت كرونايي بارها خواستار پرداخ اين كارگرانپرداخت نشده و 
آهن ناحيه اراك و ساير شهرهاي كشور كه تحت مسئوليت يك  معترض گفت: همه كارگران معترض خطوط ابنيه فني راه

تا چند شركت پيمانكاري مشغول كارند، معوقات مزدي دارند. برخي از اين كارگران هر روز بعد از ساعت كاري براي امرار 
 .كنند شان دستفروشي و مسافركشي مي ن معاش خانوادهايمعاش و تامي
) براي اعتراض به عدم پرداخت به جوش گستر شركت(كارگران راه آهن نورآباد اراك اسفند،  ١٧روز يكشنبه پيش از اين 

  موقع حقوق و مطالبات و اجرايي نشدن تجميع قراردادها دست به اعتصاب زدند.
  

  اسفند ٢٨پنجشنبه 
مين روز مقابل چهارشان، براي  ارگران شبكه آب و فاضالب اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشماري از ك*

مطالبات دهها نفر از كارگران  ايلنا، كارگران حاضر در اين تجمع گفتند:گزارش به  .ساختمان استانداري تجمع كردند
ين شرايط سخت كرونايي بارها خواستار پرداخت اين شبكه آب و فاضالب اهواز چند ماه است پرداخت نشده و ما در ا

  .ايم مطالبات شده
يكي از كارگران معترض گفت: همه كارگران معترض آبفاي اين شهر و ساير شهرهاي استان كه تحت مسئوليت يك تا 

ي براي تامين چند شركت پيمانكاري مشغول كارند، معوقات مزدي دارند. برخي از اين كارگران هر روز بعد از ساعت كار
 .كنند شان به اجبار دستفروشي و مسافركشي مي معاش خانوادهاي

براي اعتراض به  ٢١ -٢٠) در فازهاي oicoشركت ي (هشتم پارس جنوب شگاهيپاال*براي سومين روز متوالي، كارگران 
 ين و امضاگرااز كار يج بعضو اخرا ديتهد ت،يفيو با ك منيا سيغذا، نداشتن سرو يتيفيك يب مه،يب زيكسر حقوق، عدم وار
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به گزارش تسنيم، اين كاركنان نسبت به كسر ازكار كشيده و در محل كارشان اجتماع مي كنند. قرارداد، دست  ياجبار
حقوق، عدم واريز بيمه، بي كيفيتي غذا، نداشتن سرويس ايمن و با كيفيت، تهديد و اخراج بعضي از كاركنان، و امضاي 

 .داجباري، اعتراض داشتن
  

  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 
تجمع كارگران مجتمع تجاري اروند در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود مقابل ساختمان : اسفند ٢شنبه 

  سخت همزمان با سفر و بازديد رييسي، رئيس جنايتكار قوه قضاييه. زده سي تجمع اهالي زلزله اين مجتمع./ 
آجرِ  جمعي از اهالي شهر شاوور در استان خوزستان براي اعتراض به آلودگي هواي منطقه توسط كوره: فنداس ٩شنبه 

  توكل تجمع كردند.
سازي پارس پامچال تجمع كاركنان شهرداري تبريز مقابل شوراي شهر./ تجمع كارگران كارخانه رنگ: اسفند ١٠يكشنبه 

  واقع در شهر صنعتي قزوين
كارگران شركت دنا آيين، پيمانكار رستوران سازمان منطقه ويژه عسلويه، در اعتراض به عدم دريافت  :اسفند ١١دوشنبه 

 مطالبات معوقه، حقوق و تغيير برنامه كاري از اقماري به روزكار، تجمع كردند.
اض به عدم تجمع كارگران شهرداري كوت سيد نعيم از توابع دشت ميسان (دشت آزادگان) در اعتر: اسفند ١٢سه شنبه 

جايگاه داران سوخت استان اصفهان براي اعتراض نسبت به عدم رفع مشكالت شان ماه اخير./ تجمع  ٧پرداخت حقوق 
  مقابل استانداري.

كارگران راه آهن ورامين (شركت تراورس) در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و مطالبات و : اسفند ١٤پنج شنبه 
  اعتصاب زدند. وضعيت ناروشن شغلي دست به

  اسفند ١٦شنبه  
تجمع اعتراضي كشاورزان شرق أصفهان. نيروهاي يگان ويژه و كالنتري محل در صحنه حضور داشتند./ تجمع خانواده هاي 

مقابل ساختمان وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشكي در تهران./ تجمع مرغ فروشهاي  SMAكودكان مبتال به بيماري 
شب «كنندگان بنرهايي دردست داشتند كه روي آنها نوشته شده بود:  اري آذربايجان شرقي. تجمعتبريزي مقابل استاند

 شيشركت پاال مانكاريكارگران شركت نفت سپاهان پ تجمع /»اي كجاست؟مسئوالن مرغ يارانه » «هاي خاليعيد و سفره 
  .بل دفاتر كارگاهمقا، مطالبات معوقه افتيعدم در ليبه دل هيدر عسلو شيآد يگاز عاناتيم

  مترو تهران. ٥اعتصاب كارگران واحد انتظامات، نگهداري و بهسازي خط : اسفند ١٧يكشنبه 
حواله تجمع غارت شدگان خشمگين بورس مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار در ميدان ونك./ : اسفند ١٨دوشنبه 

سال دست به  ٣خودرو خريداري شده پس از براي اعتراض به عدم تحويل  MG داران خودرو از شركت خودرو سازي
  تجمع مقابل وزارت صمت زدند.

اراضي به تصرف لنگرود در استان گيالن براي اعتراض چاف و چمخاله  نفر از اهالي ٢٠٠بيش از اسفند:  ١٩سه شنبه 
دريافت به عدم  در اعتراضتعدادي از كارگران شهرداري اهواز ي دست به تجمع زدند./ توسط اداره راه و شهرساز شان

به در اعتراض جمعي از سهامداران بانك دي،  /كامل حقوق معوقه خود دست به تجمع مقابل ساختمان شهرداري زدند.
مقابل ساختمان مركزي اين بانك در تهران تجمع  تاخير تاييديه و مجوز سازمان بورس براي افزايش سرمايه بانك دي

  دند.كر
احقاق حق خود  يبرا رانيبرق ا يروين عيشركت توز يو خدمات يشركت يروهاين يتجمع اعتراض: اسفند ٢٠ چهارشنبه

مقابل براي اعتراض به بالتكليفي معيشتي  سنندج يفردوس انبايدستفروشان خ همزمان با سفر قاليباف،./ مقابل مجلس
اعتراض به در  ارانگچس يميپتروشهزار نفره اهالي گچساران مقابل  ٢تجمع اجتماع كردند./  كردستان ياستاندار

  .راحمديو بو هيلويدر استان كهگ استخدامها غير عادالنه در اين مجتمع واقع
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توانند در زمين خود زراعت  آبي و عدم توجه مسئوالن نمي كشاورزان زحمتكش زاهداني كه از بياسفند:  ٢١پنج شنبه 
در  گريفردا بار د كيكارگران كارخانه سرامد./ دندست به تجمع ز »گرسنه كشاورزان شعار فرياد«كنند با به دست گرفتن 

  .دنديمعوقه خود دست از كار كش ياعتراض به عدم پرداخت دستمزدها
 دهيد بيمشاغل آس ارانهي افتيدر به عدمبراي اعتراض  رجنديب ياتوبوسران يرانندگان بخش خصوصاسفند:  ٢٤يكشنبه 

، فردوان و سرچشمه اسيس يساكنان محله هاي زدند./ ن خراسان جنوباستا مقابل شهرداري اين شهر در كرونا يمارياز ب
آنجا  ديو ساكنان با استآن محالت وقف آن آستان  ينهايزممدعي شده كه  ياعتراض به استان قدس رضواصفهان در در 

راض به منابع در اعت ربكرانيپ يمحله جوچ ياهال ياعتراض تجمعتجمع كردند./ اصفهان  يمقابل شهردار، كنند هيرا تخل
آب و فاضالب شهرستان  ييبخش روستا كارگران./ مقابل آموزش و پرورش فالورجان شاني نهايو مصادره زم يعيطب

اين شهرستان  يمقابل ساختمان فرماندار ماهه معوقه حقوق خود، ٧دشت آزادگان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
   .نهيكار درمانگاه افر يهايبه كاست در اعتراضپلدختر در  نهياز مردم افر يجمع تجمع /برگزار كردند. تجمع

تجمع  يخودرو و شهرخودرو مقابل دادسرا جرائم اقتصاد گانير ياز مالباختگان شركتها يگروه: اسفند ٢٥دوشنبه 
 برپا كردند. ياعتراض

*** 
 

  قرينه هايِ موازي
  اميد آدينه

  ن جَزَنياز مجموعه اشعارِ مُحاكات/ تقديم به جانْ فدا رفيق بيژ
  

  تاريخ
  ! امتدادِ واژهْ پوش و شعلْه گُسترِ آسمان و زمين نيست

   تاريخ
  مفهومِ نخستينْ عطش،

   در طعمِ ديدار است و
  : زايشِ مرموز و مداومِ بي شمارانْ اتفاق

  مگر مي شود
  كه،

  انجمن و امواجِ درياها
  امانت را برنگردانند

   مگر مي شود كه
  هجرتِ خون،

  اهاز رگانِ محضِ گي
  هاشورِ كوچ بر فوجِ پرندگان نزند

  مگر مي شود
  كه،

  خطوطِ مسدودِ برگ بر بياتِ تالوت
  همان لَمسِ مطرودِ تَن نباشد

  و يا مگر مي شود كه
   بي گناهانِ محكوم و
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  كلماتِ ناسور در صفحاتِ قديمي
   از قيل و بُنِ مُعَمّا و مرگ

  برنخيزند
  ! آري

  مي دانم كه ديگر
  انتشارِ رؤيا، 

   زدحامِ صبحو ا
  حكايت از چكاوك ،

  و ريشه و چراغ ندارد
   و ذاتِ مشعلها

  به گورْ خوابِ خورشيد،
   مي ماند و

  كاسه يِ مبهمِ گُل
   عشوه يِ نارسِ پيله و پروانه است

   مي دانم كه پيوسته
  : و آرام

  خدايگانِ بي مرز
  در نقطهْ چيِن فالكت، 

    و خشم و جهل
  ...مي رويند

  پوسيده و پوچِ بُتانقامتْ خانه هايِ 
  بر لَحنِ سردِ اجساد، مي غُرّند

  و نيز،
  مي دانم

   كه آن سويِ نخلها
   و چشمه ها و ساقه هايِ رو به زوال

  كه نوْ پردازان اَش
  در حلقه هاِي فرتوتِ ويراني،

   مي ميرند
   معركه اي جز صورتكِ بدْ اقبال نيست

   و راويانِ فريب و
   خويشاوندانِ بيهودگي

  به قتلِ هر قناري مي روندآشكارا 
   و شكوفه ها و زيباييها

   بر مهْ آلودِ مسموم
   وسوسه مي زايند ... الاليي مي خوانند

  ! وحتّا
   وقتي دامها و گودالِ آتش
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   به تناسخ مي رسند و
   در غلظتِ شب

   كامل و مضاعف مي شوند
   رسوالنِ حسرتْ اَندودِ تمامْ عريان

   گهواره هايِ بيم و برهنگي را
  مي جُنبانند

  افسوس، و هزارانْ آه و تأسف
   گويي وحدتِ تماشا در حبابِ ترانه

  كهنهْ فتحِ آدمي ست بر شرحِ دقايق
  ولي به گمان اَم ...

   اين فرسودهْ بامِ آزادي و صلح
   رسمِ نوازش و

   لَنگرِ مهرباني نيست
  : و بايد

   جُست و جو كُنان ... پرسهْ زنان
   جاري شد و

   ها راحرفها و جمله 
  بر نهايتِ كال و خامِ اين اوراقِ بي مصرف،

   آويزان كرد
  ! و يا

   بي بهانه
  : به عادتِ آخرينْ ناجي

  همان كوليِ مَحبوس در كرانه هايِ كور
   پرده از ترازويِ بيگانهْ جالدانِ ياوهْ فروش

   برداشت و
   به تقديرِ من: به كهكشانها و پُلها

   جوانه و جرعه و به تقوايِ تو: به مكتبْ سَرايِ
   شهادت داد

   ... اكنون
  بگذار ميانِ ستاره و سنگر،

   بنشينم
  ! و با وسواسِ فراوان

   آفتابْ گونه بگويم و
   شبنمْ وار بنويسم

   من هر لحظه: به وقتِ رها آباد
   از دهانِ كوچك و لَزجِ باغي در بيابان

  يا از پُشت و پَسِ پلكهايِ مقصدي دور
  : مي شنوم و مي نگرم كه
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  اين ژوليدهْ وسعتِ بي رونق
   اين پيچكِ رقصان و معصوم بر بلوغِ حياط

  ساده تر نجوا كنم ...
  اين موطنِ مهتابْ خوانِ مالقاتْ ممنوع

  كابوس مي بيند و رنج مي برد و زمزمه مي كند كه كارگران،
  مشغولِ بغض و مسلخ و تابوت اَند

  مي بيني؟ مي شنوي؟
   انزنانِ غَلتيده در عاطفه و عصي

  بر خلوتِ اساطير،
  مي گريند

  مردانِ ماسيده بر نقاب و نفاق
   نطفه و نَثرِ خود را در آيينِ جنگ و منشورِ عَزا

   انكار كرده اَند
   و زائرانِ قانون و كاتبانِ غَضب و قاضيانِ شكْ آذين

  به جشنِ ابليس و حجلهِ شياطين رفته اَند
  ! تا گُنگِ پژواكِ شان

   ما باشد حيرت و هذيان و نالهِ 
   و سفيرانِ طبيعت

   ... آن شفّاف باالنِ پرستوْ زاد
   لذتِ بوناكِ علف بر پيراهنِ ترا

  احساس نكنند
   به راستي-

   اين باجه هايِ سانسور و
   پاسبانهايِ سخن

   اين ناطورانِ خيابان و
  دَكه هايِ خيال

  خوشهْ چينِ افكار و اصوات و استخوانهايند
  : و فقط

   چشمانِ تسليم و
   دستانِ تسليّت را

   - طلب مي كنند
  

  ! اّما انگار
   همين حوالي

   سمتِ آميزشِ باران و باد با زخمِ خُفته بر نگاه و خاك
   كسي يا خبري مي آيد

   كسي با الفبايِ تو
   و خبري از جنسِ صدا
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  صدايي نيكوْ بلند
  از عظيمْ عرصه هايِ آغاز: تا خَالء يك دوست بر خزانِ مجهول اَش

  مچنان غرقه در لُكنت و يأسصدايي ه
   صدايي به اندازه يِ ژندهْ قباي ِ پدر

   كه تشنهْ تر از شهوتِ شمع است
  و نشان از قافله ها،

   و قلّه ها و قلعه ها دارد
   همان صدا

   صدايي خشكْ سال در مسيرِ جمجمه ها و كهْن دياران
  صدايي سپيدْ مزاج بر اُفقْ گاهِ كاشفانِ سَحَر

  : هميشه و هنوزصدايي به معني 
   در شَقيقه هايِ ميله و زنجير

  صدايي كه ...
   تا واپسينْ نبرد

   تا ضيافتِ شومِ باروت و
   بَزمِ حقيرِ دشمن

   و تا لبخندِ پيروزْ مَستِ بشر بر پرچمِ شورش و اعتراض
   خواهد تابيد

   و پليدْ پيشه گانِ ناپيدا
   و پيامبران و

   سُستِ آياتِ شان
   قفسها و قُفلِ بي كليد و حتّا قافيه ها و

  بَدَل به هر هجايِ زيستن،
   خواهند شد

  ! آري
   صدايي مَصلوب: با ضربآهنِگ قُرون

   صدايي ُمدَعي
   از كومه ها و دخمه هايِ بي فانوس

   صدايي سربْ آجين 
    از تَلَنگُرِ گرمِ روسپيان بر اندامِ روز

  : خواهد رسيد
   صدايي ميانِ هرگز و هيچ

   صدايي واژگون،
  و رُسوبْ گرفته بر فضايي مُعَلّق

  صدايي سِمِج
  و برْف گُستر،

   در رَدِ پايِ چوپان و
  رَمه اَش از رودخانه
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   صدايي خاص و خالص
  صدايي مثلِ هياهويِ گيجِ اضطراب، 

   بر احكامِ اهريمن و اعدام
   صدايي عينِ خشْ خِش قدم تا طرِح تاريكي

  ! صدايي به مانندِ جادو يا معجزه ... نه
  صدايي همچون شَبحِ آرزو،

  در دامنه يِ كودكانِ بي نشاط
  صدايي از جمعِ حماسه و فالتِ دريچه و توده ي ِ گندم

   و شبيه ابعادِ احتمال
  ! و شايد

   هَمزادِ بوسه هاي تُردِ پنهاني
   صدايي كه هنگامِ چخماق و جرقه

   اعترافِ جهان و
   نغمه يِ واحدِ جانْ داران است

  ي طوالنيو چونان قصيده ا
  ! و گاه عبوس

   در شطِ تاول و
   اقليمِ تاوان

  تكثير مي شود و
   بر حصارْ پيچِ نفرت و نفرين و بطالت

   تَقَال مي كند
  ... بگذار

  تا غزلْ فام، و جاودانه بگويم
   بگذار تا نايِ قلم بر پيكِر تازيانه و تبر

  برآشوبد
  و سبزينهْ جوهرِ فرزندانِ تباهي،

  و تبعيد
  ل،قيمِ هر نس

  و هر آونگ شود
   بگذار تا رويشِ جنگل و

  قيامِ كوه
   اشارتي باشد رو به پنجره و پندارِ تو

  بگذار تا آْن گونه كه،
  شاهدان و ناطقان

   بر طبلِ هشدار مي كوبند
   در هندسهِ الفاظ و فاجعه: من نيز

   صاعقهْ وار بنشينم و
  تكاپويِ دانه،
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   و پنجِه داس را
  كاغذِ بي رَمَق ،بر بضاعتِ اين سلسلهْ 

   ولي پُرحاصل
   حَك كنم

  بگذار بگويم كه ...
   قبيله اَم ميزباِن كينه و

   ميهمانِ مصيبت بود
   و شهرِ من: النه و اندوه اَم

  با ماليمِ هر طلوع اَش
  به ابياتي مختصر

   به تباري از قِداسَت و فتنه مي رسيد
  ! اما عاقبت

   در مبارزه و مزرعه
   وارثِ هر ترنم شد و

  : در انتها
  با تاروپودِ طوفان،

   و تگرگ
   با اندامِ شرف درآميخت

   و مؤمن به خلق
   در حضورِ دلقك و ديوانه و ديو، ايستاد و

  خطابهِ الله و ارغوان ،
  خواند

   و پيرْ كالهِ اربابْ صفت، گريست
  ! و حتّا

   شعبده بازانِ خَصم و شيون
   نعره ها كشيدند ... ضَجّه ها زدند

  آري ... 
   شهرِ من: شهرِ خاموش اَم

  شهري گوشه و كنارِ همين جغرافيا
   شهري شناور بر خُسوفِ وحشت و ظلم

   شهري آشفتهْ حال و
   پريشانْ دل

  شهري عقيم، 
   و يائسه

   در بسترِ دسيسه و عقده و انتقام
   شهري كه ناگهان

  از حجابِ فقر،
   از پوستينِ فاصله و ستم
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  برخاست
  او اراده را با آهن و آو

   كتابْ واره اي كرد
   شهري بي عروسك: بي غوغايِ خواهر

  شهري در همان نزديكي: چند وجب مانده به قمار و تاراج
   شهري بهتْ زده به نيرنگها و مناره ها و معابد
  شهري به مَسلَك كوير در هُرمِ استقامت و آزار

  شهري بي پروا،  
  كه همچون سَلَحشورانِ عهِد عتيق

   و ادراكِ ماهتا اقوامِ وجدان 
   اوج گرفت و

   آستانه يِ آفرينش شد
  : يعني

  قصّهِ ترس
   از قلب تو رَميد

  يعني هويّت، 
   و خيلِ شناسنامه

   به كانونِ بچّه هايِ شرم پيوست و
  كوالكِ طمع،

   فرو ريخت
  يعني آن تلخِ سرود،

  در شعاعِ كبوتر
  با لبانِ دختري از حاشيه

  با پيوندِ اَبرها،
   و ياسها
   خورد ... صيقل داده شد و هاشور

   ذرهْ ذره ... نمْ نم
  بر انبوهِ درد،

   و دشنه
  چكيد

  ! و ِبدين سان
   طراوتِ انديشه و
  زاللِ آشيان اَش

  در باورِ هر شيپور،
   و هر شاخه
   نقش بست

  بگذار ...
  تا به پچْ پچِ صحرا
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   به ميالدِ تو
   گوش كنم

  بگذار تا در هجومِ نوشتار
   برخيزم و
   ميخك يا اقاقيابه ظرافتِ 
  : بخوانم كه

   از حوضِ نّقاشي
  و مردابها

   از كوره راهِ شقايق و شالق
  و حتّا از صافيِ نور،

   در ايوانكِ اطرف
   كسي يا خبري خواهد رسيد

  كسي به زبانِ مادرانِ ما ... كسي بي نام
  و خبري از جنسِ صدا

  : صدايي شتابان از عمارتي به شرحِ واليت
   مجازات و صدايي از ناقوسِ

   ميدانْ چه ي ِ قصاص
  صدايي همچون گردشِ نسيم،

  در فطرتِ حقيقت
  صدايي رعشهْ انگيز،

  و صَميمي
   بر خنجرْ گاهِ خلسه و هقْ هق

   صدايي با تيكْ تاكِ روستا
  يا ابديّتِ رازْ آلود،

   و قيرينِ يكي افسانه
  همان صدا

  صدايي كوتاه
  ! كوتاه تر شايد

  صدايي كه بويِ طلسم،
   حطي مي دهدو ق

  صدايي چركين و مدفون،
  در برزخِ خاموشْ وارِ حافظه

  صدايي آغشته به خيمه هايِ معاصر
   و كوچه هايِ باستان

   صدايي كفنْ پوش
   به اسمِ زن: عطرْ آگينِ شيارهايِ خوشِ زندگي

   صدايي تا خاليِ سفره: در خمارِ هر گلو
   صدايي از حجمِ سايه ها
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   و ذوِق برهوت
  ه ... همان صدا ك

  در انجماد و انعكاسِ لَهجه اَش
  گَندِ تهمت،

   و الشه هايِ تنهايي را دارد
  و مشقْ آميزِ تقديراَش

   سُنّتِ باد و
   تجربه يِ بذر نيست

  همان صدا
  كه ترا بر مطلقِ يقين

   و مرا
  در قابْ آذينِ بيغوله ها و زاغه هاِي گرسنگي،

  خواهد نشاند
  و اُستوار و مُحكم و قاطع

  مان خواهد داد تا عشق و عدم پروازِ
   ... تا مومِ انسان به تعبيرِ عدالت

  ! شاعرانه تر بگويم
   اين لُعاب و زنگارِ حديث بر ارابه ها و گياهان

   اين سيّالِ جنون در بكرِ شفق
   و حّتا اين نبِض وداع بر بيشهْ زارانِ صادق و صبور

   همان صداست: آشنا و اندكْ افسرده
   و سطرها و ثانيه ها صدايي از محرابها

   صدايي از بطِن ماسه و
   كالبدِ شِن

  صدايي كه دائم،
   و بي دريغ

   ما را به يادْ وارهِ چكمه و چكامه
   به پهنهِ پيكار و رزم

   دعوت مي كند و
  ! سراَنجام

  لوحِ هراسِ مان را
   خواهد شكست

  اينك ...
   اي پاكْ نهادِ روشنْ نهالِ آينده

   د و تحمّل و دشواريآي خستهْ زانوانِ تهدي
   شمايان كه در معبر و مدارِ هر چهره و هر ذهن

   خيره مانده ايد به داالن هاِي افسون و
   دروازه هايِ مقاومت
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  : گوش كنيد
  به ترجمانِ زمان در تالطمِ سكوت و سقوط

  يا دست بسائيد ...
  به ثقلِ انزوا بر غبارِ سينه و سنگ

  ! و يا نه
  ه و سيمايِ مُتَّهمهمچون عمودِ طناب بر جُثّ

  به جدالِ حنجره،
   در تكرارِ سرخِ تفنگ

  : بنگريد
   از صحنه هايِ سوگ تا ملّتِ ماتم

   و سراسرْ حيوانات و ديوارها و درختان
  و نيز كتيبه ها و جاده ها و طاق هايِ شكسته

  و حتّا
  پژمردهْ كندوِي كوهستان،

   در غمْ َاندودِ صخره و
   فصول قاصدكِ غروب در سفرْ نامهِ 

   مي تپند و
  هلهله كِشان

  : فرياد مي زنند كه
  اعماق و اشكال و اشياء

   به غيابِ متنها و آوازهايِ گمْ گشته
  خواهند شكفت

   مترسكِ پوشالْ زادِ مغرور
   پرتوِ خيسِ فراموشي خواهد شد بر نرمينهْ اليافِ دشت و

  نازكايِ رنگيْن كمان اَش
  و آدابِ دژخيم و دروغ

  ه و آب،با ميثاقِ آين
   خواهد گُسَست

  ! و بي ترديد
  آن كاْج كوبِ خاطره و مرثيه

   نيمهْ عبورِ زندان را
   فاش خواهد كرد

   پايانْ سِرشت و: زيرا كه
   پاسخْ نوشتِ اين اسارت

  اين حادثه
   و اين اشتياق و انتظار و انقالب

  يك تقويم است ...
  تقويمِ ميهن و نان و آغوش
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  .فراسوی خبرها...........
  

  سوختبران؛ شليک به بُشکه باروت
    منصور امان

 اسفند ٧فراسوي خبر... پنجشنبه 
شليك شد، به بُشكه باروتي كمانه كرده كه زير تخت صدارت رژيم واليت  "اسكان"گُلوله هايي كه روز دوشنبه در مرز 

از سراوان تاراند و آنها كه پاي گُريز  فقيه خانه دارد. توفان خشم و عُصيان توده به كمين نشسته، تبهكاران حُكومتي را
  نداشتند را به مُحاصره در آورد.

كُشتار در مرز و سپس ادامه آن در سراوان در نُقطه تالقي دو سوژه اصلي منافع طبقه حاكم، يعني قُدرت و ثروت رُخ داده 
گونه چشمگيري افزايش داده اند؛ است. در ماه هاي گذشته حاكمان ج.ا درجه سركوب و دامنه كاربُرد قهر دولتي را به 

خيزشهاي توده اي سراسري و زنجيره ناگُسستني اعتراضها صورت مي گيرد.   رويكردي كه بي واسطه زير تاثير نيرومند
افزوده مي شود،  "نظام"زمين زير پاي قُدرت مُسلط مي لرزد و او همراه آن به تشنج درآمده است. با هر برگي كه بر تقويم 

  سرنگوني نزديك تر و واقعي تر به نظر مي رسد. "فرض محال"در چشم آن 
واكُنش حاكميت، يورش ديوانه وار به جامعه است تا آن را دور و كور و ساكت كند. سالحي كه در چارچوب اين سياست به 

عدامها، دستگيريها كار انداخته شده و روزانه به رخ توده كشيده مي شود، هم قلب و هم مغز آن را نشانه گرفته. موج تازه ا
و پيگرد و سركوب در همه بخشهاي حيات اجتماعي، قصد دارد هم نيروي فعال مُقاومت و اعتراض را حذف و خُنثي كند و 

  هم اميد بسته كه شدت خُشونت و وحشيگري، نيروي بالقوه سرنگوني را مُحتاط و مُنفعل سازد.
نفر در سيستان و بلوچستان اعدام شده، صدها تن  ٢٣همن ماه امسال، در راستاي اين استراتژي، تنها در فاصله بين آذر و ب

به اسارت برده شده اند، شليك مُستقيم به شهروندان در مرز و در شهر و روستا به امري روزانه بدل گرديده و آزار، 
   كميت در برابرزورگويي و باجگيري دستگاه ها و اوباش حكومتي، مرزهاي پيشين خود را پُشت سر گذاشته. سياست حا

شهروندان به ويژه در اُستانهايي با هُويت ملي يا مذهبي مُتفاوت همچون كُردستان، خوزستان و سيستان بلوچستان، بر پايه 
  رفتار اشغالگران در مُتصرفات تنظيم شده است.

كالني دارد كه به گونه   نيز در اُستان فقير سيستان و بلوچستان منافع "ثروت"طبقه حاكم به جز مساله ُقدرت، در حوزه 
مُشخص در قاچاق مواد مُخدر و كاال از يكطرف و قاچاق بنزين و گازوييل از طرف ديگر مادي مي شود. قاچاق مُشتقات 
نفت به پاكستان و افغانستان به ويژه پس از تحريمهاي نفتي آمريكا و سُقوط درآمدهاي بادآورده از اين منبع، براي 

  يافته و در حجم و ارزشي ميلياردي مُحاسبه مي شود.حاكميت اهميت ويژه اي 
شدت تمركُز دستگاه حاكم در پهنه قاچاق بنزين و گازوييل را فقط صف بي پايان تانكرهايي كه روزانه به سمت پاكستان و 

كه پس از  آستان است؛ نيرويي  افغانستان روانند به نمايش نمي گذارد؛ بسا چشمگير تر از آن، گُسيل سپاه قُدس به اين
مُشاركت در جنگهاي سوريه و عراق شُهرت ننگيني در عمليات نظامي و تروريستي عليه غيرنظاميان به دست آورده. بازوي 

فقر و نياز مردُم    نظامي حاكميت وظيفه دارد ضمن انحصار زنجيره قاچاق (خريد، فُروش، داللي) و حذف رقيبان پابرهنه،
كه براساس آن اوباش نفت  "طرح رزاق"اندازي و سركوب آنها توسط خودشان بدل سازد. آستان را به ابزاري براي تفرقه 

خوار سپاه پاسداران فقط به كساني كه حاضر باشند زير بليط آنها قرار بگيرند اجازه صادرات مي دهند، در كادر اين 
  سياست قرار دارد.

حاكميت را زير ضرب مي بُرد و در درجه بعد، به دليل اعتراض سوختبران در مرز اسكان، در درجه نخست منافع اقتصادي 
ظرفيت اعتراضي جامعه، پتانسيل شكستن اقتدار آن فراتر از اين نُقطه مرزي را در خود داشت. در اين نُقطه، دو سوژه 

ه يكباره آماج قرار مي گرفت. خُشونت حداكثري علي  منافع حاكميت به هم مي رسيد و به همين دليل نيز هر دو به
هماني قُدرت و ثروت است كه سراسيمه مي كوشد -سوختبران مُعترض كه با كاربُرد سالح جنگي نيز همراه بود، تجلي اين

                   ميدان مُقاومت را كوچك نگاه دارد و با نشر وحشت، روزنه ظُهور پيامدهايش را مسدود سازد.
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آدمكُشان پنهان شده   داري را درهم كوبيد، پادگان سپاه ُقدس بااين نقشه نگرفته است: در سراوان توده خشمگين فرمان
درونش را به مُحاصره درآورد و خيابان را از وجود حاكميت پاكسازي كرد. با وُجود قطع اينترنت و امكانات ارتباطي، 

  فراخوان اعتصاب عُمومي به شهرهاي كوچك و بُزُرگ اُستان مُنتقل شد و پاسُخ گرفت.
مردُم تا چه اندازه سُست  قيه يك بار ديگر نشان داد سد قهر و خُشونت آن در برابر سيل سهمگين نارضايتي رژيم واليت ف

و پوشالي ست و تور وحشت اش به چه ميزان از حبس انرژي اعتراضي و سرنگون طلبي توده، ناتوان مانده. براي رژيمي كه 
اجتماعي آنچه كه در سيستان و بلوچستان مي گذرد، كُشنده مي زند، تاثير    روي لب تيغ بُحران داخلي و خارجي گام

  ***     است.
  

  
  زندانی سياسی و چرايی آن ۴اعدام 

  زينت ميرهاشمي
 اسفند ١٢فراسوي خبر ... سه شنبه 

افسار گسيختگي رژيم در اعمال خشونت عريان و بي رحمانه عليه زندانيان سياسي دقيقاً بيانگر وضعيت ورشكسته 
براي نجات خود از طوفان خشم مردم به هر حربه اي متوسل مي شود. خشونتي كه رژيم در شرايط بن حكومتي است كه 

بست در روابط بين المللي و بحران داخلي در مورد زندانيان سياسي و عقيدتي وارد مي كند، نشاني از درك رژيم از 
  روانشناسي مردم و فقدان پايگاه در جامعه است.

خ همچون نويد افكاري و كشتن انبوهي از جوانان در زير شكنجه مثل ستاربهشتي و بهام محجوبي اعدام دهها هزار گل سر
تاثيري بازدارنده در انگيزش جوانان براي شورش عليه وضع موجود نداشته است. اين پديده رژيم را بيشتر برآشفته كرده 

  را تسخير كند. است. فرصتي براي تنفس كافي است كه تنفر و خشم مردم منفجر و خيابان
خشم مردم سراوان و پاسخ به تعرض پاسداران شاهدي بر اين امر است. دستگير شدگان اين شورش زير چكمه هاي 

اسفند هم آخرين جنايت اين  ١٠زنداني سياسي در اهواز در روز يكشنبه  ٤استبداد حاكم به سر مي برند. بنابراين اعدام 
حكومتي همزاد رژيم است و براي توقف آن بايد بنياد خشونت، يعني موجوديت رژيم نخواهد بود. اين جنايت و خشونت 

  حكومت ريشه كن شود.
هموطن عرب به نامهاي جاسم حيدري، علي خسرجي، حسين سيالوي و ناصر خفاجيان در  ٤اسفند،  ١٠روز يكشنبه 

اسي در دوران اسارت شان با شكنجه زندان سپيدار اهواز توسط دژخيمان جمهوري اسالمي اعدام شدند. اين زندانيان سي
  هاي وحشيانه مجبور به اعتراف عليه خود شده بودند.
اند، بدين معنا كه خانواده هاي آنها از محل » ناپديد سازي قهري«بنا به گزارش عفو بين الملل، اين زندانيان شامل 

ان در اعتراض به وضعيت زندان و فشارهاي وارده نگهداري آنها و مالقات با آنان محروم بوده اند. و براي همين سه تن از آن
  بر خود دست به اعتصاب غذا زده و لبهاي خود را به هم دوخته بودند.

رژيم با اعدام و حذف زنداني سياسي، از يك سو كشتن و اعدام را امري عادي كرده و از سوي ديگر با ايجاد ترس و وحشت 
امهاي مردمي مي كند. اما تمامي رويدادهايي كه به خيزشها و اعتراضها و تالش مذبوحانه براي جلوگيري از شورشها و قي

  جنبشهاي اعتراضي مردمي مربوط است عكس ارزيابيهاي رژيم را نشان مي دهد.
اگر رژيم براي حفظ خود راهي جز اعدام و حذف مخالفان باقي نمي گذارد، براي مردم در زنجير هم راهي جز سرنگوني 

  رژيم يك پديده ارتجاعي و ضد بشري است كه بايد حذف شود. پيش پا نمي گذارد.
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  پيام ارسال پرونده ج.ا به شورای ُحکام

  منصور امان
 اسفند ١٤فراسوي خبر... پنجشنبه 

در دنياي ذهني حاكمان ج.ا هيچ چيز سر جاي خود نيست، تصورات آنها از آرايش صحنه بين المللي پس از تغيير دولت 
ه و رشته هاي باريكي كه اين پندارهاي دور و دراز را به واقعيت آويخته بود، يكي پس از ديگري از هم آمريكا به هم ريخت

  گُسسته مي شود تا پرورندگانش را پريشان حال بر جاي بگذارد.
 برخالف آنچه كه آقاي خامنه اي و همدستانش به خود وعده مي دادند، نقل مكان دموكراتها به كاخ سفيد نه تنها شاخه

اقتصادي نگرديد، بلكه در حال افزايش فشار تا جايي ست كه مي تواند آنها را به قعر  –از باتالق اجتماعي  "نظام"نجات 
ببرد. ارسال پرونده شرارت هسته اي ج.ا به شوراي حُكام آژانس، يكي ديگر از نشانه هاي نااُميدكننده اي است كه دستگاه 

  ت جمهوري آقاي بايدن دريافت مي كند.حاكم تنها چند هفته پس از آغاز رياس
پيش از اين، آمريكا در واكُنش به حمالت تروريستي به پايگاه خود در اربيل و موشك پراني در بغداد، دست به عمليات 

زده بود. فراتر از بُعد نظامي به گونه مُجرد، دولت  "حشدالشعبي"نظامي عليه يكي از مراكز مُزدوران عراقي ج.ا موسوم به 
  ديد آمريكا به اين گونه به عالمت سووال سياسي كه ج.ا به آدرسش ارسال كرده بود، با عالمت تاكيد پاسُخ مي گفت.ج

اسفند) به  ١٤ميزان آشُفتگي رژيم واليت فقيه از نتيجه اين مُبادله را مي توان از حمله موشكي روز گذشته (چهارشنبه، 
درگُمي نيرويي را به نمايش مي گذارد كه در آزمون اربيل مردود شده و حال برگرفت. اقدام مزبور سر "عين االسد"پايگاه 

چاره خويش را در كوفتن به درب بسته مي جويد. اگر با مُسامحه پذيرفته شود كه موشكهاي شليك شده به اربيل هدفي 
       تنش را مُنتقل مي كند.سياسي را نيز با خود حمل مي كردند، اما شليك به عين االسد بي ترديد فقط پيام بُحران و 

حاكمان ج.ا اكنون مي توانند با اطمينان خاطر تشكيل پرونده عليه خود در آژانس را نيز يكي ديگر از نشانه هاي دوران 
آقاي بايدن ارزيابي كنند. با نگاه به مضمون سياسي اين اقدام، شكل خُروجي آن از شوراي حُكام آژانس اهميتي فرعي پيدا 

  ا:مي كند، زير
مُالها را به خط خود بياورد. نخُستين ثمره شكل  "برجامي"آمريكا توانسته است توافُق اُروپا را جلب كند و شُركاي  -١

گيري اين جبهه، فراتر رفتن اُروپا از هُشدارهاي روتين رسانه اي در برابر بدكرداري اتُمي ج.ا و دست زدن به اقدام مُشخص 
را  "نظام"نظامي اخير آمريكا عليه منافع ج.ا هم چراغ سبز نشان داد و اينك نيز پرونده  عليه آن است. بروكسل به عمليات

  زير بغل زده است.
طرح قطعنامه تنبيهي در شوراي حُكام به معناي گشوده شدن درب شوراي امنيت سازمان ملل به روي ج.ا و به مُوازات  -٢

ها و سخت تر شدن پيامدهايش براي آنان است. آمريكا و اُروپا به وسيله آن، گُسترده تر گرديدن ابعاد بين المللي بُحران مُال
تهيه اين قطعنامه روشن كرده اند كه در پروسه رويارويي همه جانبه (هسته اي، منطقه اي، موشكي، تروريسم) با رژيم 

          و فعال كنند. حاكم بر ايران، آماده اند مكانيزم شوراي امنيت، تحريمها و فراتر از آن را به كار گيرند
در اُفق پديدار شده است. با هر حركت شرورانه و اقدام باجگيرانه و در سوي مُقابل  "نه جنگ، نه ُمذاكره"انتهاي عُمر ترفند 

با هر فراخوان و اعالم آمادگي آمريكا براي مُذاكره، پايان اين راه نزديك تر و چينهاي نگراني و ترس بر پيشاني فرتوت آقاي 
گرفته  "امتياز"ه اي بيشتر و عميق تر مي شود. او و نظامش در ميانه يك پروسه استهالك بسر مي برند كه در آن هر خامن

، گامي است كه او را به لبه پرتگاه نزديك "پيشروي"شده نيرويي است كه طناب افتاده بر گردنش ا سفت تر مي كند و هر 
    تر مي سازد.

  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  
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  ی نيستشتاب گرفتن چرخ تروريسم تصاُدف
  منصور امان

 اسفند ٢١فراسوي خبر... پنجشنبه 
وقتي رييس جمهور مُالها، آقاي حسن روحاني، مُشت بر سينه مي كوبد كه چرخ پُرهزينه سانتريفيوژها مي چرخد، تنها 

قه اي ، يعني تروريسم و شرارت منط"نظام"نيمي از حقيقت را به زبان آورده است. او ناگفته گذاشته كه چرخ ديگر بقاي 
   هم با همان خرج و شدت، روي جسد آسايش، سعادت، شادي و دلخوشي مردُم در حركت است.

از عربستان تا كنيا، تروريسم دولتي واليت فقيه در گردش است و ردپاي خود را نه فقط در تحقيقات جنايي، بلكه بر 
و دولت رسمي از رژيم ج.ا موجود نابهنجاري موضوع سياست نيز به جا مي گذارد. درهم تنيدگي دو فاكتور تبهكاري عادي 

  ساخته است كه چگونگي برخورد و مُراوده با آنرا به همين گونه از دايره تدبيرهاي مُتعارف و رايج خارج مي سازد.
به اين واقعيت را بايد آن دسته از كشورهايي كه رژيم مُالها به داليل اقتصادي، تجاري و سياسي به آنها نياز مُبرم دارد، 

تلخي درمي يافتند. ُمعامالت پُرسود نفتي، مالي و تجاري مانع از آن نشد كه رژيم آخوندي شرارتهاي خود را به خاك 
شُركايش در تُركيه و هندوستان گسترش دهد. حادثه بُمب گذاري خياباني در دهلي نو تصوير ديگري از طرفهاي مُعامالت 

سپاه "ه پايوران امنيتي اين كشور از واحد تروريسم برون مرزي ج.ا موسوم به آسان به هندوستان ارايه كرد. در همين رابط
  به عُنوان مُتهم اين اقدام تروريستي نام مي برند. "قُدس

اُروپا نيز تجربه مُشابهي را در نُسخه هاي گوناگون در انبان خود دارد كه تازه ترين آن تالش ناكام براي بُمب گذاري در 
مُالها، است؛ رويدادي كه بار ديگر نشان داد حتي نياز كليدي به پِشتيباني سياسي اُروپا و  "رجاميب"فرانسه، يك شريك 

  مُناسبات تجاري با آن، حاكمان ج.ا را از بازي با كارت تروريسم و بُحران سازي عليه بروكسل بازنمي دارد.
و خودغرضانه به چشم مي آيد (حتي اگر از زاويه  فقط از دريچه نگاه از بيرون است كه رفتار رژيم واليت فقيه غيرعقالني

مُحاسبه سود و زيان، اين ارزيابي دُرُست باشد). اما با نگاه از پُشت عينك رژيم واليت فقيه آشكار مي شود كه رفتار 
واقع  باخت در داخل و خارج در دست دارد، يك رويكرد - ناهمگون آن در نظر به ابزارها و امكاناتي كه براي بازي بُرد 

گرايانه است و از منطق دروني بقا پيروي مي كند. توسُل به سالح ترور عليه شهروندان و جامعه در داخل و رو به طرفهايش 
در خارج، بخش جُدايي ناپذير از استراتژي بقاي رژيمي انگلي است كه به اتكاي تواناييهاي خود شانس ماندن و زيست در 

  طريق تهاجُم به پيرامون و مكيدن خون قُرباني امكان ادامه حيات را به دست مي آورد.مُحيط طبيعي را ندارد و تنها از 
در همين راستا، شتاب يافتن چرخ تروريسم و شرارت خارجي مُالها در دوره كنوني رابطه مُستقيمي با افزايش احساس 

به گونه بي  "نظام"جانبه از خارج،  خطر آنها براي موجوديت خويش دارد. زير فشار موقعيت لرزان در داخل و فشار چند
پيشينه اي همه ژتونهايش را روي ميز گذاشته است. از يك سو به سُرعت به طرف جنگ افزار اتُمي پيش مي رود و از 

  سوي ديگر، با بُمب و موشك و تپانچه ي آويخته، در سطح بين المللي به گردش درآمده است.
ازيهاي رژيم ج.ا خُرافه تصادُفي و جناحي بودن شرارت آن را كنار بگذارند و با اين مي تواند آخر بازي باشد، هرگاه همب

    واقعيت ذاتي بودن تجاوُز و تروريسم در نظم حاكم بر ايران چشم در چشم شوند.
  

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

  

  پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

www.radiopishgam.com  
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  نخوريد و نياشاميد؛ جشن نوروز به روايت "سبک زندگی اسالمی"
  منصور امان

 اسفند ٢٨فراسوي خبر... پنجشنبه 
ه سال نو و گردش ايام و اذهان بر محور جشن ملي نوروز، دستگاه تبليغاتي فرادستان با هدف ماله كشي بر فالكت در آستان

گريبانگير جامعه و تخفيف خشم برآمده از آن، دست به ارايه رهنمودهاي عملي خطاب به صاحبان سُفره هاي خالي و 
  ساده است، وقيحانه نيز هست: نخوريد و نياشاميد!دلهاي بي خوشي زده است. توصيه آنها به همان اندازه كه 

بالهت را نمي توان تنها ريشه پوزخند زهرآگين صداوسيماي ج.ا به مردُم خشمگين دانست؛ بسا بيشتر از حُمق، اين 
بيگانگي حاكمان فاسد با زندگي توده و بي اعتنايي به نيازها و خواستهايش است كه دلداري آنها را با نمك پاشي روي 
زخم برابر مي كند. آقاي خامنه اي و همدستانش از بُرج عاج قُدرت و ثروت به مردُم مي نگرند و از آنجا كه تيره بختي 
جامعه را پيامد ناگُزير و اجتناب ناپذير حفظ قلعه مي شمارند، بنابراين نه احساس همدردي با آن دارند و نه حس پشيماني 

      از واقعيتي كه جاري ساخته اند.
چه كه تلويزيون دولتي تبليغ مي كند، ُمدتهاست كه خود را بر زندگي روزمره اكثريت جامعه ايران تحميل كرده. آن

پُرجمعيت ترين بخشهاي جامعه امروز از خريد مايحتاج روزانه خود ناتوانند و روند چشم پوشي اجباري آنها از خوراكيهاي 
گي امتداد يافته است. بر سُفره زحمتكشان پوست و پاي مُرغ، اُستخوان اصلي، سر راست و بدون ميانبُر به سمت دره گُرسن

گوسفند و اسكلت ماكيان نشسته و اينك به تدريج حتي توان خريد پس مانده ها هم از آنها سلب مي شود. آنها كه روغن 
اب هم نمي بينند تا بوق را حتي در خو "ميوه"را در كيسه پالستيك، رُب گوجه را قاشُقي و نان شان را قسطي مي خرند، 

  نكره فرادستان آنان را به چشم پوشي از مصرفش اندرز دهد.
است كه آقاي خامنه  "سبك زندگي اسالمي"تغذيه با تُفاله ها و از سطلهاي ُزباله و لگدمالي احترام و كرامت، اين همان 
ا جُزييات بيشتر به مردُم رهنمود نداده. با اين اي وعده اش را به مردُم داد و مُحقق ساخت. بوق رسانه اي او جُز اين را ب

از زندگي و سبك آن در همين سطح محدود مي ماند؛ به هيچوجه! او به  "آقا"حال خطاست اگر تصور شود دامنه برداشت 
سبك زندگي "و پيشنهاد شيوه هاي عملي براي زيست فالكتبار، ويرايش ديگري از  "عوام"مُوازات ترويج فالكت براي 

قالب ريزي شده و برخورداري از همه چيز در همه جا تابلوي راهنماي آن  "خواص"را نيز رواج داده كه ويژه  "مياسال
است. اعضاي طبقه حاكم و خانواده هاي آنها در اشرافيتي مُبتذل غوطه مي خورند و از زندگي آسان در سايه ثروت آسان 

  لذت مي برند.
يالهاي باستي هيلز و زعفرانيه نيست، رو به پورشه و بنز سوارها هم ندارد، با بسته رياضتي صداوسيما براي صاحبان و

ي همه چيز خوار "منزلها"و صاحب كارتل صدميليارد دُالري اشاره نمي كند، به آقازاده ها، صبيه ها و  "رهبر"انگُشت به 
كسن كُرونا زده اند و زمان تقسيم فرمان روزه نمي دهد، همچنين آنهايي كه خونشان از ما رنگين تر است، خُصوصي وا

  هرچه در صف اول هستند، مي توانند نشنيده بگيرند.
مُخاطب كارگزاران آقاي خامنه اي، كارگران فوالد اهواز و نيشكر هفت تپه هستند، زنان و مردان شريف بازنشسته بايد 

 "سبك زندگي اسالمي"ران هستند كه درس گوش بسپارند، كارمندان، پرستاران، كسبه خُرد، بساطيها، كرايه كشها و بيكا
را بايد فرا بگيرند. همه آنها فراخوانده شده اند كه مُتواضع باشند، چشم بپوشند تا سهم شكمباره ها و به يغما برندگان 

    هستي آنها بيشتر و مُتورم تر شود. 
ي آينه نوروز و سالي كه با خود مي آورد، از بذر اين وقاحت، در سُفره عيد فرودستان سبزه خشم و انتقام مي رويد و روبرو

    جايي سزاوار مي يابد.
  کانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 
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 پيام شادباش سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ١٤٠٠ به مناسبت عيد نوروز و آغاز سال
 

  هموطنان عزيز،
سازمان  خورشيدي را از جانب خودم و رفقايم در ١٥و شروع قرن  ١٤٠٠عيد نوروز، جشن جُنبش بهار، آغاز سال 

چريكهاي فدايي خلق ايران به همه شما شادباش مي گويم. جُنبش بهار، جشن شكوفايي و رستاخيز طبيعت بر شما 
  .كنم مي آرزو برابري و آزادي صلح، سرافرازي، سرسبزي، شادابي، سالمتي، برايتان  خجسته باد.

  نرم نرمك مي رسد اينك بهار،«
  )(فريدون مشيري» خوش به حال روزگار....

 
  زنان و مردان ايران زمين،

اكنون كه طبيعت دگرگون مي شود و روشنايي بر سياهي غلبه مي كند، اكنون كه درختان لباس رنگين به تن مي كنند و 
، ويروس كرونا مهار شود و ١٤٠٠نجواي عشق سرمي دهند، آرزو مي كنم كه در سال » نغمه شوق پرستوهاي شاد«

  ست ميهن ما به دست تواناي مردم به طور كامل نابود شود.ويروس واليت فقيه از سپهر سيا
، سال فرا رسيدن بهار آزادي، سالي سرشار از عشق ١٤٠٠همراه با شما در لحظه تحويل سال جديد آرزو مي كنم كه سال 

ير و دوستي و بدون هر نوع ستم و تبعيض جنسيتي، مذهبي و ملي، سال تحقق عدالت، دمكراسي و استقرار يك نظام غ
  ديني و سال دگرگونيهاي ژرف در حيات اجتماعي مردم ايران باشد.

 
  مردم عزيز ايران

طي قرن گذشته شاهد طوفانهاي كالني در ايران زمين بوده ايم. اما كمتر سالي همچون سالي كه به پايان رسيد، تضادهاي 
 گسترش اي، هسته سالح ختنسا طلب، حق مردم سركوب  درون كشور تا اين اندازه عميق و گسترده بوده است.

 و چپاول براي فرصتي هر از آنها كه حالي در. است حكومت سران اصلي برنامه خرافات و جهل توسعه و اسالمي بنيادگرايي
روزانه با صداي بلند  را ظالم و مستبد حاكمان به نفرت و انزجار جامعه كنند، مي استفاده جامعه ثروتهاي و مردم غارت

  اعالم مي كند.
ين واقعيت با هزاران حركت اعتراضي توسط كارگران، كشاورزان، تهيدستان، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، بازاريان، ا

    .شود مي تاييد گرفت، صورت گذشته سال در كه جوانان  دانشجويان، زنان و
 ١٣شان داد. خامنه اي در روز رفتار حاكمان ايران در مورد همه گيري ويروس كرونا، اوج جنايت و درنده خويي آنان را ن

همه گيري كرونا را كم اهميت دانست. اما ابعاد فاجعه آن چنان زياد است كه او دو هفته پيش در روز  ١٣٩٨اسفند سال 
دانيم كه خطر  شناسيم و ميخطر از سال گذشته بيشتر است! امسال خطر را بهتر مي «، گفت: ١٣٩٩اسفند  ١٥جمعه 

  »فراگير شد در كشور.
كارگزاران رژيم و در راس آن خامنه اي با پنهانكاري، دروغگويي، قرنطينه نكردن نقاط كانوني، كه در ابتدا محدود بود و 
هزينه نكردن براي غلبه بر ويروس، خسرانهاي زيادي را به مردم تحميل كرده و در اين ميان كادر درماني و به ويژه 

انساني، ظالمانه و جابرانه خامنه اي در مورد ممنوع بودن خريد واكسن  پرستاران آسيبهاي زيادي ديده اند. حكم ضد
  معتبر از آمريكا و انگليس ماهيت ضد مردمي نظام را بيشتر و بهتر برمال كرد.

 
  مردم آزاديخواه ايران
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دفاع از حقوق  آغاز مي شود در زندانهاي رژيم حاكم بر كشور ما تعداد زيادي از زنان و مردان به جرم ١٤٠٠اينك كه سال 
برحق شان به بند كشيده شده اند. با ستايش از مقاومت زندانيان سياسي و عقيدتي كه تحت شديدترين شكنجه ها و 
رفتارهاي ضد انساني قرار دارند، به همه آنها درود مي فرستم و ياد همه ي ايرانياني كه در سال گذشته در مبارزه عليه 

  اداي احترام مي كنم به خانواده شهدا و زندانيان سياسي. رامي مي دارم واستبداد ديني جان فدا كردند را گ
خواهش مي كنم به ياري خانواده شهدا و زندانيان سياسي بشتابند  به ويژه از فعاالن جنيش فدايي از كساني كه مي توانند

و  بارزه با ويروس كرنا هستندو از طريق ايجاد شوراهاي محلي و با در دست گرفتن ابتكار عمل، به مردمي كه درگير م
  مردمي كه به كمك نياز دارند، به ويژه كودكان كار و خيابان و نوجوانان بي سرپرست اقدام كنند

با اميد به آزادي به استقبال سال نو مي رويم و با اتحاد و همبستگي بر ديو فقر، جهل و استبداد پيروز مي شويم، دستانتان 
  را صميمانه مي فشارم.

  سامعمهدي 
  ١٣٩٩اسفند  ٣٠شنبه 

*** 
  يادواره شهيدان فدايی 

  رفيق نسرين پنجه شاهي
 گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي

  
نسل تازه اي از مبارزان بودند كه حتي دشمنان و ديكتاتورها در  ،زنان فدايي كه با حماسه سياهكل به سازمان پيوستند

   .ن زناني كه در نبرد تا اخرين نفس مي جنگيدندمقابل عزم و اراده آنان  وادار به اعتراف شدند هما
بود. او همراه با  ١٣٣٨متولد  ونسرين پنجه شاهي از جمله اين زنان رفيق 

در ارتباط با  وموزاني برجسته و فعال آسيمين پنجه شاهي دانش  خواهرش
  يتي (غزال) به سازمان پيوستند آرفيق پريدخت 

رفيق غزال در تالش  ،به سازمان ١٣٥٥ سال پس از ضربات جبران ناپذير
براي بازسازي ارتباطات افراد باقيمانده كه در تداوم فعاليت سازمان حياتي 

(در منطقه نارمك  با خانه تيمي كه رفيق نسرين هم در آن ساكن بود بود
  در ارتباط بود.  تهران)

 مي گيردخانه در محاصره ماموران ساواك قرار  اين ١٣٥٦فروردين  ١٠روز 
طي درگيري ان روز شدند. فقا براي شكستن محاصره مجبور به درگيري و ر

 و عباس هوشمند (غزال)، يتيآپريدخت  د رفقا غزاليكه ساعتها طول كش
  به شهادت مي رسند.سيمين پنجه شاهي  
شناخته شده ترين خانواده هاي سياسي در از جمله خانواده پنجه شاهي 

رفقا پنجه شاهي، زنده ياد بانو شمسي بود. مادر  شيخو  رژيمهاي شاهدوران 
در » مادران خاوران«از جمله اعضاي موثر فدايي شهيد)،  ٥انصاري (مادر 

در اثر ايست  ١٣٧٩سال بهمن  ٢١بود كه در دوران رژيم جمهوري اسالمي 
  چشم از جهان فروبست .قلبي 
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  شهداي فدايي در فروردين ماه
  

، مد معصوم خاني، حسين الهياريرفقا: جواد سالحي، خشايار سنجري، مح
بيژن جزني، حسن ضياء ظريفي، عباس سوركي، مشعوف (سعيد) كالنتري، 
محمد چوپان زاده، عزيز سرمدي، احمد جليل افشار، حميد اكرامي، محمدرضا 
كاميابي، غزال (پريدخت) آيتي، سيمين پنجه شاهي، عباس هوشمند، يداهللا 

 ، بهرام آق اتاباي، عطا خانجاني، محمديزراآسلسبيلي، علي ميرابيون، جليل 
(بهروز)، آراز محمد وردي پور، غفور عمادي، عبداهللا صوفي زاده، بردي  آراز

سعيد جوان حاجي محمد آخوندي، نوروز،  علي پور كوسه غراوي، قربان محمد
علي محمد خوجه، فيروز شكري، آنه بردي سرافراز، انشاء اهللا اسديان، مواليي، 

محمد ابراهيم مفتاح، فيروز صديقي، علي اشتراني فريد، ) شفيعي، قربان (آرقا
نور محمد شفيعي، محمد رسول عزيزيان، پروين افروزه، محمد حرمتي پور، 
منوچهر كالنتري، صديق ديده ور، احسان اهللا ايماني، فريدون آشوري، غالم 

گل حسين خاكباز، محسن رفعتي، مسعود رقابي، رويا علي پناه فرد، فرشته 
و ... در پيكار عليه   علي (مسعود) باختري، جمشيد هدايتيعنبريان، 

امپرياليسم و ارتجاع توسط مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت 
  رسيدند.

  
  
  

  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم –نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  

  
  

  یشماره نبرد خلق در يک سی د ٣٣٣
  دالر ١۵يورو    ١٠قيمت 
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