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 انه اول ماه مه،  روز جهانی کارگراندر آست
 دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر مي كند

  
  ١٣٩٩ترازنامه جنبش رنگين كمان بيشماران در سال 

  در سال كرونايي  حركت اعتراضي ٢٧٤٤
  

  چند توضيح:
ع آوري شده مربوط به جنبش خورشيدي كه در ترازنامه زير جم ١٣٩٩حركت اعتراضي نيروهاي كار در سال  ٢٧٤٤* 

اعتراضي كارگران، كشاورزان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، كاميونداران، بازاريان، مدافعان حفاظت از محيط زيست و ... 
به شكل مشروح همراه با منبع خبر منتشر شده است. بسياري  ٤٣٦تا شماره  ٤٢٤از شماره است كه در ماهنامه نبرد خلق 

عتراضي كه در رسانه هاي جمعي پوشش خبري نداشته و يا ما آن را نديده ايم، وجود ندارد. بنابرين اين از حركتهاي ا
ليست نمي تواند كامل باشد. در اين بيالن هر 
گاه كارگران يك واحد چند روز متوالي اقدام به 
حركت اعتراضي كرده اند، هر روز يك حركت به 

  حساب آمده است.
 ١٦ضي دانشجويان از حركت اعترا ٧٦*بيالن 

به  ١٣٩٩آذر سال  ١٦تا  ١٣٩٨آذر سال 
  مناسبت روز دانشجو جداگانه منتشر شده است.

*براي اطالع روزانه از چالشها و حركتهاي 
اعتراضي كارگران، مزدبگيران، پرستاران، معلمان 
و دانشجويان ايران به سايت جنگ خبر مراجعه 

  كنيد:
اي اعتراضي كارگران، كشاورزان، بازنشستگان، معلمان، پرستاران و كاميونداران، *نبردخلق در هر ماه فشرده حركته

  .دانشجويان را منتشر مي كند. براي اطالع از اين اخبار به سايت ايران نبرد و يا كانال تلگرام نبرد خلق مراجعه كنيد
  

  براي مطالعه اين ترازنامه به آدرس زير مراجعه كنيد.
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  دبير خانه سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  ٢٠٢١ آوريل ٢١ – ١٤٠٠چهار شنبه اول ارديبهشت 
  

  »ميشو يمتحد و متشكل م هيفق تيوال يمذهب ياستبداد ميرژ يسرنگون يو برا ميشماران يما ب«
 »يزنده باد آزاد ،يمرگ بر خامنه ا ،يكتاتوريمرگ بر د«

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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 جامعه حُكم ورشكستگي نظام را صادر كرد
  مهدي سامع

 
اندوه و فالكت را پشت سر گذاشتند و متاسفانه سالي اندوهبار تر با هزينه هاي مالي و جاني  مردم ايران سالي پر از درد،

بيشتر را شروع كرده اند. حاكميت نيز سالي پرتنش با بحرانهاي كالن و در همدستي و اتحاد با ويروس كرونا را در حالي به 
ام يك لحظه رهايش نكرد. فاكتورهاي مربوط به بحران پايان رساند كه نفرت و انزجار جامعه و كابوس خيزش، شورش و قي

و شرايط انقالبي در سال گذشته و به ويژه در ماه اول سال جاري آن چنان آشكار شد كه در رسانه هاي حكومتي و برخي 
افظه از كارگزاران نظام به طور روزمره نسبت به آن واكنش نشان داده اند. احمد توكلي كه از سياستمداران به شدت مح

گاه از اين ميزان سال گذشته ما هيچ  ٤٠نبايد خود را فريب دهيم، در طول « كار حكومت است در اين مورد گفته است:
ترين ميزان ممكن از نظر اعتماد مردم به حكومت قرار داريم. من در آبان ماه ايم و اكنون در حداقل تر نبوده فعلي پايين 

عنوان كردم كه بايد كارت هوشمند و سبد غذا و بهداشت به مردم بدهيد و اين نيازها  ] و پيش از آن اتفاقات١٣٩٨[سال 
را تضمين كنيد و اگر نكنيد بايد منتظر شورش 

گويم خطر تهيدستان باشيد. اكنون هم مي 
بيشتر است، ولي كرونا در حال حاضر مانع 

 ١٨(روزنامه فرهيختگان، چهارشنبه » است.
وجود همه گيري بي  ) البته با١٤٠٠فروردين 

رحمانه كرونا، در سال گذشته شاهد دستكَم 
حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار در  ٢٧٤٤

سراسر كشور بوديم و در اولين ماه امسال نيز 
حركت اعتراضي از جانب نيروهاي  ٢١٠بيش از 

كار صورت گرفته است. بازنشستگان تامين 
 اجتماعي در دهها حركت در اين ماه شعار مي

اين براي اولين بار ...» بدست مياد حقمون و    فقط كف خيابون ما ديگه راي نمي ديم/ از بس دروغ شنيديم«دادند كه 
است كه موضوع تحريم نمايش انتخابات در كف خيابان و به وسيله يك جنبش اجتماعي توده اي مطرح مي شود. 

مي از آن تعطيالت نوروزي است، نه فقط در حيات رژيم همچنين اين ميزان از حركت اعتراضي در ماه فروردين كه ني
  كنوني، بلكه در صد سال گذشته هم بي سابقه است.   

اين وضعيت براي واليت خامنه اي نه يك پيچ خطرناك، بلكه يك شيب تند به دره مرگ است كه يكي از رسانه هاي 
دهد كه: ست كه رئيس دفتر روحاني هشدار ميارزيابي كرده و به خاطر همين ا» وضعيت كيش و مات«حكومتي آن را 

همه ما بايد در اين نوع بحران ها آرامش خود را حفظ كنيم و از تناقض گويي، اتهام افكني و سياسي كاري و فرافكني «
دوري كنيم. مردم شاهد و ناظر رفتارهاي ما هستند و دوگانگي ها و رياكاريها را تشخيص مي دهند. نبايد تصور كنيم كه 

ه صرف بيان موضوعات از طرف ما، اقناع عمومي صورت مي گيرد و انگشتهاي اتهام به سوي ديگران كج مي شود، اين ب
طور نيست. به همين دليل بهتر است همه با جان و دل از قايقي كه همگي در آن نشسته ايم، حفاظت كنيم و در هيچ 

فروردين  ٢٦(روزنامه شرق، پنجشنبه .» نفذ ايجاد نكنيمكجاي آن به بهانه هاي واهي و انگيزه هاي شخصي و سياسي م
فروردين هيأت دولت  ١١است، شاهد جلسه روز  چهارشنبه » منفذ در قايق نظام«) رئيس دفتر روحاني كه نگران ١٤٠٠

كه يك دوجين از آن و » منفذ«از جانب روحاني، نه يك » رفراندوم«بوده و به خوبي درك مي كند كه طرح مساله 
  دين چند دوجين از آن را در قايق نظام ايجاد كرده اند.راني خامنه اي در روز اول فروسخنر

را چه فرد يا جرياني ايجاد كرده است. راست » منفذ«پيرامون گفته رئيس دفتر روحاني اين سوال مطرح مي شود كه اين 
ستبداد ديني هستند و تا جايي كه به رابطه با اين است كه همه كارگزاران رژيم به طور تمام قد مدافع نظام واليت فقيه و ا
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مردم بر مي گردد، همگي در سركوب برآمدهاي توده اي كه ساختار و بنياد حاكميت را نشانه گيرد، اتحاد عمل و نظر 
  دارند. در اين مورد جاي هيچ شك و شبهه اي نيست و تجربه هم اين واقعيت را نشان داده است. 

ه ايجاد حفره در قايق واليت منجر شده، عالوه بر داليل كلي آن مثل ساختار نظام واليت فقيه اما آن چه به طور مشخص ب
و هزاران حركت  ١٣٩٨و هفته آخر آبان  ١٣٩٦و قانون اساسي آن، پديده شرايط و بحران انقالبي است. قيامهاي دي 

وجود داشته باشد، كشتي واليت فقيه با  ي چند سال گذشته اين وضعيت را تشديد كرده و تا وقتي اين شرايططاعتراضي 
هاي غير قابل مهار روبرو خواهد بود. در ماه گذشته و با وجود شرايط سخت و نفس گير همه گيري كرونا، حفره » منفذ«

هاي درون نظام هر روز تعادل كشتي نظام را دچار مشكل كرده و حرفهاي دروغ و خالي بنديهاي ولي فقيه هم نتوانسته 
  باشد. چاره ساز

گري انتخابات را نماد دو دستگي، نماد تفرقه، نماد دوقطبي «اي در سخنراني روز اول فروردين به رقبا هشدار داد كه خامنه
نكنند. اين مهمترين نكته در سخنراني نوروزي ولي فقيه بود كه در ضمن سياست او » نظام را دوقطبي«ندهند و » قرار

مسال را هم مشخص مي كند. خامنه اي كه از سركِشي احمدي نژاد ضربه خورده به رداد اخپيرامون نمايش انتخابات 
دنبال يك گماشته فرمانبر مطلق و يك اسب رام براي سواري گرفتن و شكستن تمام كاسه و كوزه بر سر او است. اگر او به 

  ه كند، سخت در اشتباه است. لبغطور واقعي فكر مي كند كه با اين گونه مهندسي مي تواند بر تضادهاي دروني نظام 
روز مجبور به پس گرفتن  ٢٥ولي فقيه در سخنراني اول فروردين خود در دو مورد دروغ گفت كه در يك مورد آن پس از 

  حرف خود، البته با يك دروغ ديگر، شد.
معروف و درجه يك نظر كارشناسان بانك جهاني كه اين ديگه حرف ما نيست، حرف اقتصاددانان همين حاال به « او گفت:

گويند كه اقتصاد ايران در ميان اقتصادهاي برتر دنيا دنياست كه در بانك جهاني كارشناس بانك جهاني هستند، اونها مي 
اي كشور دنيا ما هجدهمين اقتصاد هستيم كه در حال فعلي با وجود تحريم و و خرده ٢٠٠در رتبه هجدهم است، يعني از  

فروردين گفت:  ٢٥چهارشنبه  اين دروغ آن چنان كالن و وقيحانه بود كه وي در روز » دارد.مشكالت فراواني كه وجود 
مربوط «در اقتصاد جهان را » رتبه هيجدهم«خامنه اي با شيادي .» چند نفر به او تذكر دادند كه اين آمار درست نيست«

  دانست.» سال قبل ٦يا  ٥به 
است. او پيش تر هرگونه مذاكره با آمريكا قبل از لغو كامل » ه با آمريكامذاكر«دروغ دوم ولي فقيه مربوط به برجام و 

تحريمها را ممنوع كرده بود. در سخنراني اول فروردين هم روي سياست نظام تاكيد كرد بدون هيچ حرفي در مورد مذاكره. 
ام تحريمها را بايد لغو كنند. بعد ما عبارت از اينه كه آمريكاييها بايد تحريمها را لغو كنند تم«ولي فقيه گفت سياست نظام 

گرديم. مان برمي معناي واقعي كلمه لغو شده بود آنوقت ما به تعهدات برجامي آزمايي خواهيم كرد. اگر چنانكه به راستي 
اما اكنون مشخص شده و خود خامنه اي » يعني بدون هيچ مشكلي به تعهدات برخواهيم گشت اين سياست قطعي است.

شود و » فرسايشي«اجازه مذاكره را صادر كرده با اين تاكيد كه مذاكره نبايد » مسئوالن«كرده كه به خاطر نظر  هم تاكيد
برخواهد گشت. خامنه اي در مورد مذاكرات مربوط به برجام هم از » يواشكي«مساله لغو تحريمها هم به نتيجه مذاكرات 

كه معامله جوش خورد، آن را تاييد كرد. از اين نظر نبايد همه حرفهاي  زياد گفت. اما هنگامي» بايدها و نبايدها«اين گونه 
  ولي فقيه را نظر قطعي و غير قابل تغيير و تعديل دانست.

از البالي حرفهاي خامنه اي و روحاني و ديگر كارگزاران نظام كه در ماه گذشته بيان شده مي توان نتيجه گرفت كه تمام 
را » جنگ«در تمام زمينه ها تشديد شده است. ولي فقيه نظام از سياست خميني كه  تضادها و بحرانهاي درون جامعه

براي مهار شورش و خيزش مي داند. » فرصت«را يك » ويروس كرونا«مي دانست پيروي مي كند و همه گيري » نعمت«
م اگر نخواهد و نتواند جنگي با نوشيدن جام زهر اعتراف كرد، خامنه اي ه تاما همانگونه كه خميني به شكست در سياس

به سياست ماجراجويانه و مداخله گرانه ادامه دهد، خود مجبور است از نرمش يواشكي و مذاكره از اين اطاق به آن اطاق 
  را در چند مرحله تكرار كند.» نرمش قهرمانانه«دست برداشته و 

كم بايد سرنگون شوند، اين كم هزينه ترين و اما حُكم خود را صادر خواهد كرد: غارتگران حا جامعه به فالكت كشيده شده
  مستقيم ترين راه نجات است.
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  درصدي در راه است ١٠٠پاسخ 
  منصور امان

بدون آنكه فاكت  نديگو يسُخن م "سازنده يگُفتُگوها" اي "در ُمذاكرات شرفتيپ"، "مُثبت گُفُتگوهاي"از  پلُماتهايد هرگاه
است و انتها نامعلوم.  شيدر پ يگذاشت كه هنوز راه دراز نيفرض را بر ا ديخود ارائه كنند، با ينيخوشب يبرا يمُشخص

  در گردش است. ارمد نيهم يدر حال حاضر رو نيُمذاكرات و
  

  سياست دوگانه حاكميت
 اي درازُمدت توافُقيك عكس  ريشود كه در مس يانجام م يتحوالت هيسا ريز شياُتر تختيدر پا دارهايد زين قتيحق در

 يحاكمان ج.ا به گونه سلسله وار نشانه ها ،يكند. در محور اختالف هسته ا يحركت م زيمُسالمت آم يراه حل به يابيدست
اُروپا  يبه بهانه خوددار نياز ا شيپ يكنند. اقدامات نگران كننده آنها كه تا مُدت يارسال م ينظام يرياز سمتگ يتر يقو
ماسك  هيفق تيوال مياست و رژ افتهي يون دامنه خطرناك ترگرفت، اكن يصورت م كايآمر يمهايتحر "دور زدن"از 
  دهد.  يم شيخو يپروژه هسته ا يبه ابعاد نظام يمُشخص يرا كنار زده و نما "يمذهب يفتوا"و  "يمصارف پزشك"

حسن  يجمهور مُالها، آقا سييزند، ر يم يدرصد ٦٠ يساز يپس از آنكه ج.ا اعالم كرد دست به غن يكوتاه زمان
اگر "گفت:  يجهت زد. و نيدر ا يگام بعد يبرا ياسيس طيمُح يجلوتر گذاشت و دست به آماده ساز قدم كي ،يروحان
  ".ميانجام بده يدرصد ٩٠ يساز يغن ميتوان يامروز هم م نيهم ميبخواه
را  يرنظاميف غشده در مصار يغن وميسطح از اوران نياستفاده از ا كيو تكنولوژ يعلم ييتوانا هيفق تيوال ميكه رژ يدرحال

 ياست كه حت يتيواقع نياست. ا يساخت جنگ افزار اتُم يماند، استفاده از آن برا يم يكه باق يكاربُرد نهيندارد، تنها گُز
 ٢٥روز چهارشنبه  هيانيروند، در ب يكورمال م "انشاء اهللا گُربه است"با چشم بند  الهاستكه س زيمُالها ن يياُروپا يطرفها
 ديتول يمهم در راستا يبا غلظت باال، گام ومياوران ديتول"خود شرمسارانه به آن اعتراف كرده اند:  ليآور ١٤ /نيفرورد

   "سطح ندارد. نيدر ا يساز يغن يبرا يهيوجقابل ت يرنظاميغ ازين چيه رانيا"و  "ديآ يبه شمار م يا سالح هسته
منظور گام به گام به سمت آن در حركت  نيكه بد يا و اُفقمُاله ميثبات رژ استيدر س ياصل يريبا نگاه به جهتگ نيبنابرا

 كرديابهام در رو نيمه آلود فرو رفته باشد. علت ا يدر ابر نيدر و يكُنون يگُفتُگوها ياگر خُروج ستياست، شگفت آور ن
  است.  يللالم نيابتكار ب نيبه ا تيدوگانه حاكم

 يرا آن سو يخارج يو الزم است كه بتواند طرفها دياز آن رو مُف ينونو كارگُزارانش، مُذاكرات كُ  يخامنه ا ياز نگاه آقا
برداشتن گام آخر زمان بخرد. از  يبرا بيترت نيرا گران بفروشد و به ا يكيو تاكت تياهم كم يهاينينرده نگه دارد، عقب نش

تكيه دارد و از يك ه از مُعادله جنب ني، به هم"كشور مُذاكره است استيس"دارد كه  ديتاك يا نهخام يآقا يوقت هيزاو نيا
يك حُكم نسبي است و بايد آن را تابعي از  "كش ندادن مُذاكره"در مُقابل، گفته او پيرامون  امر قطعي سُخن مي گويد.

  زمانبندي استراتژي بُمب شناخت. 
 

  زير پوشش مُذاكره و توافُق
ختم شد، شاهد  "برجام"ر، ُمذاكراتي كه به توافُق رويكرد كُنوني رژيم واليت فقيه سياست جديدي نيست. در دوره اخي

و ج.ا  ٥+١اينك آشكار گرديده، در همان حال كه گروه آنگونه كه گويايي از برخورد فريبكارانه آن به مُذاكره و توافَق است. 
برنامه شرارت بار  در وين مشغول مُذاكره بر سر توافُق براي حل مُسالمت آميز بُحران هسته اي بودند، حاكمان ج.ا در خفا

 يسازمان انرژ سيير هسته اي شان را جلو مي بردند و هيچ امكاني را براي تكميل پروژه بدون استفاده باقي نمي گذاشتند.
ي غن م،يكردي مذاكره م كهيدرحال"در اين باره مي گويد:  ١٣٩٧بهمن  ١٠ي در تاريخ اكبر صالح يعل يمُالها، آقا ياتُم

   ".ميكني كار را م نيا ميكه دار ميگفت يو نم ميردك يم يدرصد٢٠ يساز
مقام حراف حُكومتي در نمونه ديگري از فريبكاري رژيم مُالها پوزخند زنان، ساخت مخفيانه سالن مونتاژ سانتريفيوژهاي 

ما باالخره  شونيا هيبه توص بنا"پيشرفته در طول مُذاكرات و به دستور مُستقيم آقاي خامنه اي را اينگونه پُز مي دهد: 
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سالن  كي يستيكه با بود نيا ،ميدادي انجام م يستيكه با ياز اقدامات يكي .ميكرد جاديا هزار سو١٩٠ يالزم را برا يآمادگ
 هانداز ليو وسا زاتيبا تجه ،مونتاژ كرد شيرا تو دينسل جد سانتريفيوژهايكه بشه  ميداشته باش وژيفيمونتاژ مدرن سانتر

   ".ميكرد يداريمورد نظر را خر زاتيتجه و ميساختي م ميسالن را داشت نيدر طول مذاكرات ا ماخب  .مدرن يريگ
 ييبه توانا يابيدستكم دست اي يبه جنگ افزار هسته ا يابيدست يبرا تيدر تالش حاكم يرييتغ نيو يتوافُق هسته احتي 

ي صالحي در همان تاريخ پيرامون پنهان كردن آقا برد. نيرزميز يعنيخود،  بداساخت آن نداد، فقط آن را به نُقطه م
آن  من يول ،ميبود دهيآن را هم خر يتو رهيكه سوختها م ييها ما مشابه لوله"تجهيزات ممنوعه مركز اتُمي اراك گفت: 

...  دانستي نم ريگيد يكس. مقام ارشد نظام نيباالتر :دانستي م رانينفر در ا كيفقط  .اعالم بكنم توانستم يزمان نم
كارمان را  يبا فراست و هوشمند يستيبدعهد و بدقول هستند. خب ما با نهايا ديحضرت آقا فرموده بودند كه مواظب باش

   ".ميداد يانجام م
درصدي بي درنگ پس از انفجار نطنز ٦٠شاهد گوياي ديگري كه حاكمان ايران به تازگي ارائه كرده اند، اعالم غني سازي 

تگاه تبليغاتي شان همه تالش خود را به كار گرفتند تا اين اقدام را واكُنشي به انفجار مزبور جلوه است. اگرچه آنها و دس
دهند و بين اين دو يك خط ربط مُستقيم ترسيم كنند، اما روشن است كه سه برابر سازي سطح غني سازي اقدامي نيست 

ين) بتوان بدان دست يافت، مگر آنكه از پيش براي فرورد ٢٤ – ٢٢كه در فاصله دو روز كاري، بين يكشنبه و سه شنبه (
درصد، از قبل  ٦٠آن طرح ريزي شده باشد، ابزار و تجهيزاتش فراهم گشته باشد و سرانجام پروسه غني سازي اورانيوم به 

  درصد را پُشت سر گذاشته باشد.  ٢٠راه دراز حركت از 
درصد فُكاهي تر از آن ست كه بتوان جدي اش  ٦٠يوم با غناي از آنجا كه توضيح حاكميت پيرامون سبز شدن يكباره اوران

دانست، بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه روي اين گام از مُدتها پيش فعاليت مُتمركزي صورت مي گرفته و آنچه كه امروز 
راه مي برد كه  اعالم مي شود، در حقيقت فرآورده يك كار پنهاني درازمُدت است. اين يافته به يك حقيقت جانبي ديگر

توضيح مي دهد مردُم ايران و طرفهاي خارجي حاكميت، در نگاه به آن بخشي كه رژيم مُالها در باره فعاليتهاي اتُمي خود 
آشكار مي سازد، همواره با نوك كوه يخي روبرو هستند كه بخش عُمده و سنگين وزن تر آن زير آب و به عبارتي زير زمين 

  است. 
در اختيار مي گذارد،  "برجام"جربه در دوره ُمذاكرات اخير و نيز اعترافات آقاي صالحي در دوره مُذاكرات يافته اي كه اين ت

حاكي از حركت رژيم واليت فقيه به سمت جنگ افزار هسته اي يا دستكم كسب توانايي ساخت آن از مسيرهاي مُوازي 
ا به رژيم مُالها مي دهد در همان حال كه زير فشار است. وُجود يك يا چند طرح شبيه سازي شده مُوازي اين امكان ر

طرفهاي خارجي ناچار به تخريب يا توقُف يك برنامه مي شود، در گوشه اي ديگر به فعاليتهاي خود ادامه دهد. اين امر 
  دليل كانوني بودن امر پنهانكاري در پروژه هسته اي آن را فهم پذير مي كند. 

  
  ؟سود و زيان با ُمحاسبه چه كسي

اگرچه در جامعه امروز ايران كمتر كسي را مي توان پيدا كرد كه ماجراجويي هسته اي حاكمان كشور را پروژه اي براي 
بداند، اما روشنگري اخير آنها در اين باره به وسيله باال زدن پُشت پرده برنامه  "توليد برق"يا  "ساخت داروي ضد سرطان"

صدي و ساخت فلز اورانيوم بر سر كوچه و بازار، تصوير به مراتب روشن تري از اين در ٩٠و  ٦٠اتُمي و جار زدن غني سازي 
  برنامه ضد ملي و مردُمي ارائه كرده است. 

در خالل نزديك به دو دهه كه از بُحران هسته اي رژيم واليت فقيه مي گذرد، هزينه اصلي و تاوان آن را مردُم ايران 
، در مُقايسه با -كه نشد  - ر سودي نيز از اين پروژه نصيب مردُم و كشور مي شد پرداخته اند. در طي اين مُدت حتي اگ

آسيبهاي سنگيني كه به همه بخشهاي حيات اجتماعي زده و زيانهاي هنگُفتي كه براي وسيعترين طبقات و بخشهاي 
ابر و اختالف آنگونه فاحش فايده چندان نابر –جامعه به بار آورده، داراي هيچ ارزشي نيست. در اين تركيب، حساب ضرر 

است كه در حقيقت بايد از دو صورت مساله مُتفاوت سُخن گفت: نخُست جمع و تفريق حاكميت كه در آن زيان و فايده با 
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پارامترها و مصداقهاي ديگري مُحاسبه مي شود و سپس، حساب جامعه و كشور كه با كار، معيشت، آسايش، شادي، 
  ود.پيشرفت و سربُلندي بسته مي ش

مردُم براي آنكه دريابند يك طرح ملي و مردُمي است يا نه، نيازي به تجزيه و تحليل داده هاي مُجرد ندارند؛ زندگي واقعي 
و روزمره به آنها نشان مي دهد كه بادي كه به بادبان مي وزد، آنان را به سمت ساحل مي برد يا به سوي اُقيانوس پُرتالطُم 

رزش قُربانيهايي كه از او گرفته مي شود و هزينه اي كه بر دوشش نهاده مي شود را با عيار و بي رحم. خودآگاهي توده ا
  تجربه و عينيت ملموس مي سنجد.

عربده هاي اتُمي امروز حاكميت، با صراحت بيشتري به جامعه به رياضت كشانده شده توضيح مي دهد كه او چرا بيكار مي 
مُرغ بايد بايستد، پوشك و شيرخُشك از كودكش دريغ مي شود، بسترش را شود، دستمُزدش پرداخت نمي شود، در صف 

  در قبر و خودرو و پُشت بام و سفره اش را در سطل زُباله مي گُسترد و اعتراضش با گُلوله و دستبند پاسُخ مي گيرد. 
ي كند و آن حفظ تاج سياست جُنون آميز حاكمان ج.ا در تمامي پهنه هاي درگيري و بُحران، فقط يك هدف را تعقيب م

سروري و نگه داشتن قُدرتي است كه به آنها امكان انباشت ثروت و زندگي در بهشت زميني خود را داده است. از نگاه آنها 
آنچه كه در اين تقالي مرگبار بر سر توده مي آيد، خسارتي اجتناب ناپذير و حجم و گُستره اش قابل قبول است، از جُمله 

د نه تنها از پيامدهاي خسارت بار رويكردهاي شان بركنار مي مانند، بلكه حتي از مُصيبتهايي كه بر به اين دليل كه خو
  جامعه نازل مي كنند، سود مُضاعف مي برند. 

كه باندهاي حُكومتي يكديگر را با آن مي خوانند را مردُم و مُخالفان ابداع نكرده اند؛ اين آنها  "كاسبان تحريم"ناسزاي 
در اوج فالكت اجتماعي و ركود اقتصادي، پرونده غارت صدها و هزاران ميلياردي شان سر هر كوي و برزن ورق نيستند كه 

، دور تحريم طواف مي كند، كارگر هفت "دور زدن تحريم"مي گيرد و به خاطر بركت  "ارز ترجيحي"مي خورد. آنكه كه 
  تپه نيست. 

م ايران تحميل كرده كه در يك سوي آن اُليگارشي حاكم به همراه خانواده، رژيم واليت فقيه توازُن ناعادالنه اي را بر مردُ
بستگان و وابستگانش قرار دارند، در حالي كه ثروت و داراييهاي كشور را در چنگ گرفته اند و به مدد زور و خُشونت، خود 

دابي بياندازند. در سوي ديگر جامعه قرار را مُختار مي دانند كه براي پاسداري از اين مُتصرفات، جامعه و كشور را به هر گر
دارد كه مخارج و تاوان نقشه و تدبيرهاي يكجانبه آنها از كيسه زندگي و سعادت امروز و امنيت و اطمينان به فردايش با 

  جبر و قهر برداشته مي شود.  
  

  برآمد
ي گرديده كه از تحُرك بي پيشينه طبقات خيزشهاي دي و آبان نشان داد كه توازُن ياد شده آماج نوسانهاي توفاني و شديد

و قشرهاي خسارت ديده و چپاول شده ناشي مي شود. خيزشها و اعتراضها هزينه اي است كه جامعه به نوبه خود به 
حاكميت تحميل مي كند و منافعي كه از ادامه شرايط موجود نصيبش مي شود را زير ضرب مي برد. اما اين تنها تاثير 

ده نيست؛ به ميزاني كه منافع طبقه حاكم آسيب مي بيند، شكافهاي موجود درون آن عميق تر و مُقاومت فعال تو
  شكافهاي جديد بر سر راهكارهاي حفظ و تامين منافع پا به پهنه وجود مي گذارد. 

 تشديد بُحران هسته اي راه حل حاكميت براي حفظ تعادُل خويش است كه با توجُه به شوريدن جامعه عليه وضعيت
به توده هاي به تنگدستي و دُشواري كشيده شده نيست.  "فرادستان"فاجعه بار خويش، در حقيقت چيزي جُز اعالم جنگ 

درصدي اش را بدون مُحاسبه مُبارزه و مُقاومتي كه در سطح و عُمق جامعه جريان دارد، بسته  ٩٠و  ٦٠حساب  "نظام"
  درصدي از اين قُطب در راه است. ١٠٠است. پاسُخ 

  
 PayPalمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق ک

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  رانت براي خصولتيها، تحميل مرگ به مردم
  زينت ميرهاشمي 

 
باوجود استفاده رژيم از ويروس مرگبار كرونا براي جلوگيري از شورشها و حركتهاي مردمي، اعتراضهاي نيروهاي كار 

ارد. تداوم تظاهرات بازنشستگان در روزهاي يكشنبه در برخي از شهرهاي ايران، تجمعهاي اعتراضي همچنان ادامه د
فرهنگيان، كارگران، كشاورزان، پرستاران و ... وضعيت ملتهب جامعه را نشان مي دهد. اخبار اعتراضهاي نيروهاي كار در 

زدن با ويروس مرگبار كرونا، از پروسه مبتال و  بخش جنبش رنگين كمان بيشماران نبرد خلق درج شده است. دست و پا
  درمان تا واكسن بر فقر و تنگدستي مردم اضافه شده است. 

كودكان كار، زباله گردها، بي خانمانها، حاشيه نشينان و مناطق محروم در زمينه بهداشت بيش از هميشه زير آوار اين بي 
وان يك انسان در حساب آمار نهادهاي حكومتي جاي مشخصي عدالتي قرار دارند. وضعيت كودكان كار كه حتا به عن

ندارند، در دوران بيماري كرونا وخامت بار است. هرازگاهي آنها را جمع مي كنند تا نماي شهر و زشتي فقر در خيابانها 
  ديده نشود. آنها را مورد تنبيه و آزار قرار مي دهند و سرانجام دوباره در خيابان رها مي شوند. 

ه به آمارهاي حكومت نبايد اعتماد كرد اما داده هاي حكومت نشان از فاجعه است. نكته تكان دهنده آمار ارايه شده اگر چ
به وسيله عضو شوراي شهر در رابطه با برابري تعداد زباله گردهايي كه اكثريت آنها غير رسمي هستند با تعداد بقاليهاي 

درصد گردش مالي حوزه پسامند را مراكز غير رسمي  ٥٤«الم كرد كه: سطح شهر است. بهاره آروين عضو شوراي شهر اع
بنا به آمار داده شده از «فروردين) اين منبع مي افزايد:  ٢٢(ايرنا، » در دست دارند كه هيچ مجوزي هم براي كار ندارند.

هزار نفر از آنها  ٤ هزار نفر فعالند كه ١٤طرف عضو شوراي شهر تهران، در تهران در بخش غير رسمي حوزه پسامند 
  » هزار مورد است برابري مي كند. ١٧كودك هستد. ... تعداد زباله گردهاي تهران با تعداد بقاليهاي سطح شهر كه 

كافي است چند صفر از اندوخته مالي كالن دزدهاي و اختالسگران به ساختن مدرسه و سرپناه امن براي كودكان اختصاص 
باني به كلي منتفي شود. اما توليد فقر براي اكثريت مردم و انباشت ثروت براي اقليت داده شود تا موضوع كودكان خيا

خوديها كه وظيفه خطير نگاهداري ستونهاي ارتجاع را بر شانه هاي خود حمل مي كنند، آنچنان نهادينه شده كه تنها با 
  سرنگوني اين رژيم راهكارهاي مبارزه با فقر قابل دسترس خواهند بود.

رياست روحاني كه قرار بود با كليدش بحران اقتصادي را حل كند و همپاي چرخ سانتريفوژها، چرخ توليد و معيشت نتيجه 
اگر «مردم را بچرخانند را بايد در صفهاي مرغ و سفره هاي خالي مردم ديد. روحاني در مورد بحران مرغ و گوشت گفت: 

اين هم نوعي تحول به » يان حركت كند، تحول بزرگي است.عادت مردم از مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ به سمت آبز
  سبك چپاولگران مُال نشان. 

 ١٣درصد توليد و استخراج نفت و  ٨٠خوزستان كه بيش از «اعتراف مي كند:  خوزستان مجلس نشينان ازرئيس مجمع 
پنجشنبه (تسنيم، » ب است.روستاي آن دچار كمبود آ ٧٠٠درصد توليد محصوالت كشاورزي كشور را داراست اما بيش از 

  )فروردين ٥
در مورد دزديهاي پاسدار قاليباف، از نورچشميهاي ولي فقيه بسيار نوشته و گفته شده است. سرنوشت كساني كه دزديها و 
بخششهاي او به مفت خوران را افشا كردند، به زندان و حبس كشيده شد ولي قاليباف از گزند قوانين جزايي شرعي 

د دزدي در امان ماند و بدون آن كه دستي از او قطع شود و يا شالق بخورد به صدر مجلس ارتجاع هم حكومت در مور
  رسيد. 

محمود ميرلوحي، عضو شوراي شهر تهران به يكي از دزديهاي كوچك قاليباف اشاره كرده و گفت در بازه زماني كوتاه در 
تهران به شركت رسا تجارت مبين وابسته به بنياد تعاون سپاه  از اموال شهرداري» ميليارد تومان ٩٠٠هزار و  ١٢« ٩٣سال 

  فروردين) ١٩(راديو فردا، پنجشنبه » واگذار شده است.
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  فقدان امنيت كار و بهداشت
سازي در روستاي  سوزي در يك كارگاه فوم بر اثر آتش مرد) ٤زن و  ٢كارگر ( ٦فروردين امسال  ٣٠در روز دوشنبه 

اين رويداد در رديف حوادث دردناكي است كه دقيقا به دليل فقدان امنيت كار و عدم نظارت  .دندكرشت جاجرود كشته ش
نفر كاركن قانون كار  ١٠بر وضعيت بهداشتي و كاري كارگاهها به وجود مي آيد. كارگاههايي كه حتا به دليل تعداد زير 

ه به دليل آتش گرفتن درب آن، كارگران راه شامل آنها نمي شود. كارگاه فوق فقط يك در براي خروج داشته است ك
  خروجي نداشته و زنده در آتش سوخنتد. 

سال گذشته در شهرستان پرديس ساخته شده و  ٤٠كارگاههاي زيادي طي «: در مورد اين رويداد گفتفرماندار پرديس 
كارگاه ديگر  ١٠٠يق بوده و مانند ساله فاقد تجهيزات اطفاء حر ٣٠در آن مشغول به كار هستند كه اين كارگاه نيز با عمر 

  فروردين) ٣١(فارس، سه شنبه » .اين روستا از اصول مهندسي برخوردار نيستند
كار در كارگاههاي كوچك نه شامل قانون كار مي شود و نه نظارتي بر آن وجود دارد. كارگراني كه در اين گارگاهها كار مي 

ريافت حداقل حقوق هم محروم هستند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كنند اكثريت آن را زنان تشكيل مي دهند و از د
ميليون كارگر رسمي بيمه  ٧«ميليون كارگر رسمي كه عضو تامين اجتماعي نيستند آمار داد. وي گفت:  ٧از شناسايي 

امين اجتماعي ميليون كارگري را شناسايي كرديم كه كارگر هستند و كار مي كندد ولي عضو ت ٧نشده داريم. يعني 
  ) ١٣٩٩بهمن  ١٢(خبرگزاري حكومتي مهر » نيستند.

كارگراني كه عضو تامين اجتماعي نيستند وقتي در اثر فقدان امنيت و بهداشت دچار حوادث در محل كار مي شوند، به 
ي شده كه ميليون كارگر شناساي ٧خيل بي خانمانها مي پيوندند. از طرفي ديگر مي توان حدس زد كه بايد بيشتر از 

  اكثريت آنان را زنان و كودكان تشكيل مي دهند، باشند كه هم از قانون كار محرومند و هم از بيمه بيكاري و درماني.
  

  زنان در بازار كار ايران بيكاري گسترده
ها چهار هزار زني كه در سن كار قرار دارند، تن ٢٢٨ميليون و  ٣١، از ميان ١٣٩٩طبق گزارش مركز آمار ايران در پاييز 

بر اين آمار، سهم زنان از بازار اشتغال  هزار نفر فعالند كه اين عدد شامل شاغالن و كارجويان است. بنا ٢٩١ميليون و 
  درصد است.  ٦٠يافته براي زنان، باالي  درصد است. آماري كه در بسياري از كشورهاي توسعه ١٤رسمي در ايران فقط 

 ، يعني در طول يك سال اول همه١٣٩٩تا پاييز  ١٣٩٨عداد زنان شاغل از پاييز دهد كه درصد كاهش تآمارها نشان مي
. به برابرِ مردان بوده است. در اين مدت از هر شش زن شاغل، يك نفر شغلش را از دست داده است ١٤، تقريبا كروناگيري 

  انگي زنان در هيچ آماري قيد نمي شود. اين حجم انبوه از بيكاري زنان بايد اين را هم اضافه كرد كه ميزان و ارزش كار خ
  

  ويروس مرگبار كرونا و فرصت مال اندوزي 
ويروس مرگبار كرونا در ايران زير مديريت حكومت فاسد همچنان جان مردم را 
مي گيرد و سر باز ايستادن ندارد. شرايط امروز نتيجه حكم حكومتي خامنه اي 

حكم حكومتي حريدن واكسنهاي دي است. خامنه اي با اين  ١٩در روز آدينه 
معتبر فايزر و مدرنا را ممنوع اعالم كرد. تصميم ضد انساني او عليه سالمتي 

مردم نشان دهنده رفتار ارباب و رعيتي در باره حق طبيعي و اوليه مردم (واكسيناسيون) بود. اين تصميم امنيتي كردن 
ت. گذشت زمان، چرايي اعالم يك حكم حكمتي بر سر سالمت و بهداشت مردم با پوشش ضد آمريكايي و ضد غربي اس

واكسن كه دقيقا منافع اقتصادي براي مافياي واردات دارو و رانت خواران حكومتي است هويدا شد. روحاني با دادن مجوز 
  به بخش خصوصي براي واردات واكسن، حكم ظالمانه خامنه اي را تكميل كرد. 

با توجه به استفاده حكومتيان از امكانات «نوشتم:  ١٣٩٩دي  ٢١ي خبر يكشنبه در باره حكم حكمتي خامنه اي در فراسو
درماني و بهداشتي كشورهاي انگليس، فرانسه، آلمان و آمريكا، حرفهاي خامنه اي را نمي توان از جهل، بي سوادي و ناداني 

. رژيم نمي خواهد پولي كه قرار او دانست. بلكه دقيقا پشت اين تصميم سياست حساب شده و منافع اقتصادي كالن است
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 از  بود از كره و عراق براي خريد واكسن پرداخت شود، را هزينه كند به اين پولها براي تقويت تروريستها احتياج دارد.
 با داخلي واكسن اگر حتا. شد خواهد حكومتي باندهاي نصيب هنگفتي درآمد منبع داخلي، واكسن تهيه با ديگر طرف

 واكسنهاي. دارد احتياج زمان بهداشت، جهاني سازمان طرف از تاييد مرحله تا شود ساخته چين يا كوبا ناتامكا از استفاده
وز به مرحله تاييد نرسيده البد قرار است بر مردم ايران آزمايش شود. روحاني بدون نام بردن از آزمايش هن كه كوبا ساخت

حالت، هر واكسني با هر نامي كه تهيه شود بر اساس استاندارهاي واكسن بر مردم ايران از طرف يك كشور حرف زد. در هر 
جهاني بهداشت و مورد تاييد سازمان جهاني بهداشت معتبر خواهد بود. همان نهادهايي كه خامنه اي با دادن اطالعات 

  ».دروغ در مورد آنها شيادانه مردم ايران را از حق اوليه سالمت خود محروم مي كند
ش خصوصي از طرف روحاني، نشان داد كه همه حرفهايشان در رابطه با پيگيري براي خريد واكسن دروغ دادن مجوز به بخ

است. اگر واكسن براي فروش موجود است چرا حكومت آن را نمي خرد كه رايگان به مردم اختصاص دهد. بخش خصوصي 
دست رانت خواران. تازه اين چه بخش در ايران به بخش خصولتي معروف است. واردات دارو و كاالهاي اساسي هم در 

خصوصي است كه توانايي پيداكردن واكسن را بيشتر از بخش دولتي دارد؟ منافع كالني كه در زنجيره حكم خامنه اي و در 
 هرج و مرج واردات واكسن وجود دارد بعدها در بگومگوهاي درون حكومت برمال مي شود

رود واكسن ناياب كرونا براي سه شركت از بخش خصوصي خبر داد. اين مدير كل سازمان غذا و دارو از دادن مجوز و
كارگزار رژيم از فروش واكسن كرونا در داروخانه ها براي استفاده كساني كه در نوبت قرار نمي گيرند و مي توانند خارج از 

  نوبت واكسن بخرند، خبر داد.
ميليون دوز واكسن كرونا با ارز آزاد خبر داد.  ٦واردات  رئيس اتاق بازرگاني تهران از بستن قرارداد بخش خصوصي براي

فروردين). حرفهاي متضاد اين كارگزار حكومتي، تاكيدي بر ويژه كردن واكسيناسيون و اين كه هر كه پولش  ٣١(انتخاب 
بخش خصوصي، رئيس اتاق بازرگاني در توجيه وارد كردن واكسن از طرف  بيشتر، خود را در برابر كرونا بيمه خواهد كرد.

آن را براي رساندن به بخش توليد به منظور واكسينه كردن كارگران اعالم مي كند. از طرف ديگر با توجه به ارزي كه بابت 
صاحبان مشاغل و كارخانه ها هزينه تامين واكسنها را تامين كند تا هزينه به «آن هزينه شده است اميدوار است كه 

يف اين موضوع كه از قبل مشخص است. كارگراني كه ماهها است براي حقوق عقب عجبا! تكل» كارگران تحميل نشود.
افتاده شان فرياد مي زنند و دادشان به جايي نمي رسد چطور كارفرما براي آنها هزينه واكسن تامين كند. اين هم جزو 

  شوخيهاي بي رحمانه رژيم و بخش خصولتي است.
در روزهاي آتي واكسن كرونا وارد مي كند، اما اين واكسنها رايگان «د كه سازمان هالل احمر در اطالعيه اي اعالم كر

  فروردين) ٣٠(روزنامه بهار » نخواهد بود.
فروردين، تعدادي از اعضاي شوراي شهر و شهرداري  ٢٧در پي افشاگري رئيس دانشگاه علوم پزشكي آبادان در روز آدينه 

فروردين) يعني اين عده دروغگو و دزد حتا  ٢٧(مهر، آدينه » اده كرده اند.از سهميه واكسن كروناي پاكبانان استف«آبادان 
  حاضر نيستند پولشان را براي خريد واكسن خصوصي مورد نظر آقاي روحاني در داروخانه ها بپردازند. 

ي تواند نمكي وزير بهداشت رژيم از ورود يك ميليون واكسن در هفته هاي آينده خبر داد. حكومت يك ميليون واكسن م
ميليون واكسن كروناي  ٢فروردين، تنها يك چهارم از حدود  ٣١ميليون. بر اساس خبر ايلنا  ٦بخرد ولي بخش خصوصي 

ميليوني ايران واكسينه شده اند. سخنگوي  ٨٠وارداتي به مردم تزريق شده است. يعني كمتر از نيم درصد جمعيت باالي 
ه چهارم واكسن وارداتي چيست، گفته است كه براي دوز دوم ذخيره شده است. غذا و دارو در برابر اين سوال كه تكليف س

  البد يك ميليون واكسن باقي مانده بين خودمانيها تقسيم مي شود.
مديريت رژيم واليت فقيه در مواجه با ويروس مرگبار كرونا از جنس جنايت و قتل عام سازمانيافته مردم است. از ابتداي 

ه از آن به عنوان يك فرصت در سركوب و جلوگيري از شورشهاي مردمي عليه فقر و بي عدالتي شيوع ويروس و استفاد
  سياست مشخص حكومت بوده و هست.

خصوصي كردن واكسن يعني محروميت ميليونها نفر از نيروهاي كار و كساني كه در زير خط فقر زندگي مي كنند از 
  معتبر و استاندارد براي همگان هستند. واكسن. مردم اما خواهان تهيه فوري واكسن مجاني،
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  احسن آقا، آكتور سينم
  مرجان

  اند.  بابت نساختن فيلم موفقيتهاي دولت دهم و يازدهم گله كرده ها به تازگي جناب رييس جمهور از اهالي رسانه
آنهم چه فيلمي، ، هحسن آقا نگران نباش پالن به پالن توفيقات حضرتعالي در ذهن مردم ستم زده ما به تصوير كشيده شد
فيلمها اين چرا كه ، وحشتناك تر از اره برقي تكزاس، هول آور تر از بچه رزماري، ترسناك تر از جن گير و عروسك آنابل

  .تصوير شيطان را اين چنين واضح به نمايش درآورند ه اندهم نتوانست
  

  پالن اول
، آنهم طي صد روز ،دادي دست وعده حل مشكالت ميه آنجا كه كليد ب ،بريم دوربين را به ميتينگهاي انتخاباتي مي

و خودت بهتر !! فتي انشاهللا حتما كردند و تو ميگ ن را طلب مياهمانجا كه مردم از تو آزادي زندانيان سياسي و محصور
عوامل  بريم كه با معرفي يكي از اصلي ترين دوربين را به مراسم معرفي كابينه مي . بر دروغگويي ات شاهد بودياز همه 

  .انتقام بگيري دادخواهيعنوان وزير دادگستري نشان دادي آمده اي كه از ه كشتار دهه شصت ب
گذاري دستمزد كارگران كمتر از تورم باشد و بعد در جنگ با كارگران شمشير را از  در سخنرانيهايت عنوان كردي كه نمي

بيش از صد ميليارد دالر از و  ه يارانه نياز نداشته باشندگفتي چنان رونق اقتصادي ايجاد خواهي كرد كه مردم ب. رو بستي
  .آمريكا تحويل گرفتي كه سرنوشت اش هرگز مشخص نشد

  
  پالن دوم

گفتي كارگران ما در كارخانه ها  كه با انتقاد از دولت قبل ميمي بريم  ٩٢خرداد  ١٨ در دوربين را به ورزشگاه شيرودي
  ساله بستي تفاوت دارد؟ ٢٥چين كه قراداد پنهاني  اينچين با  آنايجاد كرديم!! بيكار بودند اما براي چينيها اشتغال 

هزار تومني روي كار آمدي، فكر نكردي جواب  ٥بار دوم كه با صحنه سازي و ترساندن مردم از آمدن رييسي و دالر 
  ؟كردند چگونه با دالر سي هزار تومني خواهي داد حاميانت را كه در خيابانها پايكوبي مي

دراز كردي و چنگآل تورم را بيشتر  رازماني كه دست غارت به اندوخته هاي مردم براي پرداخت مطالبات موسسات راهزن 
  از پيش بر گلوي طبقه محروم فشردي از مردم شرم نكردي؟

  
  پالن سوم

ن از معترضان به راه بريم به زماني كه بدون هيچ اطالع رساني قبلي بنزين را سه برابر كردي و سيل خو دوربين را مي
آن سركوبها، زندانها، شكنجه ها و اعدامها اندكي . آيا انداختي و با وقاحت گفتي منهم جمعه از گراني بنزين مطلع شدم

شدند الاقل به عنوان يك انسان خللي در آرامش  زماني كه جوانهاي ماهشهر در نيزارها درو مي وجدان تو را خراش داد؟
توماني و رانتهاي حاصله براي همپالكيهايت، راه چنگ زدن بر گنجهاي ملي را  ٤٢٠٠مي كه با دالر هنگا وجود آمد؟ه ات ب

گشودي و سقوط ارزش پول را جشن گرفتي و با لميدن در كاخهاي دهها ميليارد توماني نظاره گر خالي شدن سفره هاي 
قوت اليموتش را  افزايشهاي مداوم قيمتِ مردم گرسنه شدي و برايت هيچ اهميتي نداشت كه كارگر زحمتكش ديگر تاب

  باز هم نياز به دوربين براي ثبت خدماتت داشتي؟؟ ،ندارد
  كردي؟ انجامتواند اين حجم دورويي و رياكاري را به نمايش بگذارد كه تو چشم در چشم ملت  كدام آكتوري مي

  
  پالن چهارم

تاخير در انجام قرنطينه باعث گسترش كرونا شدي و هزاران  چگونه با بي تدبيري و ،بريم دوربين را به قتلگاه كرونا مي
از پايان كرونا سخن  ١٤٠٠انسان بي گناه را به دست خاك سياه سپردي و با وعده به جنگ ويروس رفتي و هفتم فروردين 

  !!از پيك چهارم آنخبر گفتي و چند روز بعد 
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ايرانيها با كمترين تعداد افراد واكسينه شده، بي  ،شوندي در حاليكه مردم جهان با واكسن مقابل بيماري كشنده مقاوم م
ا، راستي شرم نمي كني كه ايران تنها كشوريست كه در آن بي پناه ترينه، دفاع ترين ملت در برابر ويروس مي مانند

  واكسن مجاني نيست، حتي نوع غير معتبر آن!؟
اي مردم چه بوده كه اكنون توقع ساختن فيلم از و ميراث تو در هشت سال رياست جمهوري ات جز نفرت فزاينده بر

  .كمتر انسان نمايي خلق شده است ،تواهريمني چون حقا كه به وقاحت و بيشرمي  خدماتت داري؟
تو كاري كردي كه حتي برگشتن به شرايط . دوربين فيلمبرداري هم تاب ثبت آنچه تو بر سر اين سرزمين آوردي را ندارد

تواند باعث شادي مردم گردد فيلم تشييع جنازه  تنها فيلمي كه مي. تبديل به يك آرزو شوديك سال پيش هم براي ما 
  .همين و بس. پيكر شيطاني توست

***  
  منفعت خوديها، جان مردم هيچ

 كامران عالمي نژاد
  

كشورها توانسته گرفته است. تعدادي از  "زندگي عادي"سال است كه پاندمي كُرونا نَفَس مردم را در ماراتُن  بيش از يك
فايق آيند. اين در حاليست كه متاسفانه به طور نسبي اند با پشتوانه هاي دولتي و واكسيناسيون عمومي بر اين مشكل 

كشورهاي زيادي با مشكالت عديده اي از قبيل بي برنامگي، عدم اختصاص بودجه كافي، فقر كشوري و يا حتي با وجود 
دولت  پول كافي، عدم هزينه

ات جان مردم را براي نج
  .ريمپيش رو دا

در ايران، رژيم واليت فقيه 
كماكان حاضر نيست بودجه 
الزم و مُكفي، براي جلوگيري 
از همه گيري كُرونا و حتي 

. حكومت با در اختيار داشتن كارتلها و "َنم پس نمي دهد"درمان بيماران مبتال شده تخصيص دهد و بقول معروف 
آستان قدس رضوي، بنياد از قبيل ستاد اجرايي فرمان امام، سازمان اوقاف و امور خيريه،  نبا سرمايه كالشركتهاي بزرگ 

و سپاه پاسداران به فعاليت  ولي فقيهاالنبيا و صدها شركت موازي كه زير نظر مستضعفان انقالب اسالمي، قرارگاه خاتم
ردم را براي سالمتي آنان هزينه كند تا بلكه اين حداقل مقداري از پولهاي به غارت رفته م ستاقتصادي مشغولند، مي توان

چرخه شُوم مرگ كُندتر شود. حقيقت اما به كلي متفاوت است و حكايت از آن دارد كه باندها و مهره هاي ريز و درشت 
 .هستندحكومتي در اين وانفسا هر كدام به انحاء گوناگون در حال كندن سهم خود و ريش كردن جامعه نحيف 

هرچند اخبار غير رسمي از وجود عاليم اين بيماري  ،وجود كُرونا در كشور را تاييد كرد ١٣٩٨ بهمن ٣٠در  نحكومت ايرا
با توسل به برگزار شد،  ١٣٩٨اسفند  ٢در كه  "انتخابات يازدهمين دوره مجلس"دليل ه ب رژيمد. ااز ديماه خبر مي د

به شيوه هاي مختلف پاي صندوقهاي راي را در سر داشت و پروپاگانداي حكومتي و الپوشاني حقيقت، قصد كشاندن مردم 
اسفند  ٣هزار شهروند، تنها يك روز بعد از انتخابات، در روز دهها بعد از اتمام اين نمايش مُضحك و شيوع بيماري بين 

 وضعيت زرد در كشور اعالم كرد. ١٣٩٨
دولت تصميم گرفته است "زشكي گفت: سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پ، ١٣٩٨ بهمن ١١ روز جمعه

  . "خاطر شيوع ويروس كُرونا در اين كشور متوقف كندو برگشت به چين را به پروازهاي رفت 
دهد در  كه موقعيت تمامي پروازهاي مسافربري را به صورت زنده و بر روي نقشه نمايش مي "٢٤فاليت رادار "اما وبگاه 

 ٤:٤٠هواپيمايي ماهان از پكن به تهران، سه روز پيش ساعت  W578پرواز  "ت: نوش ١٣٩٨اسفند  ٤گزارشي در تاريخ 
  . "بوده كه هواپيماي مسافربري است ٣٤٠صبح در فرودگاه امام خميني فرود آمد. اين هواپيما از نوع ايرباس اي 



 13

قاسم  كه است "لموحدينا خيريه مولي"، مؤسسه "ماهان اير"پيمايي هوا شركت ٔ◌ دار عمدهمالزم به توضيح است كه، سها
  .هستندو مقامات محلي كرمان از بنيانگذاران اين موسسه خيريه معدوم سليماني 

در دوران شدت گرفتن شيوع بيماري كُرونا و جانباختن بيش از پيش شهروندان، ستاد ملي مقابله با كُرونا طرح منع عبور و 
ختلف كشور وضع كرد. عالوه بر ناوگان تاكسيراني شهري براي صبح در شهرهاي م ٤تا   ٢٢مرور وسايل نقيله را از ساعت 

انتقال مسافران جهت كارهاي بسيار ضروري و يا انتقال بيماران به مراكز درماني در اين ساعات، دو غول يكه تاز تاكسي 
د را ندارند، آمده كه امكان استفاده از اتومبيل شخصي خو "شَبگرد"به كمك انتقال مسافرانِ  "اسنَپ و تَپسي"اينترنتي 

  است. استارتاپهايي با درآمدهاي هزار ميليارد توماني در سال. 
يكي از سهامداران شركت  "ايرانسل"مي باشد، از آنجا كه شركت  "اسنَپ"مالك  "گروه اينترنت ايران"قابل ذكر است كه 

گسترش "آفريفاي جنوبي و شركت  MTN با سرمايه گذاري مشترك دو شركت  "ايرانسل"است و  "گروه اينترنت ايران"
له كه چرا امتشكل از بنياد مستضعفان و وزارت دفاع تاسيس گشته است، گمان نمي رود درك اين مس "الكترونيك ايران

به شبگردي و مهمانيهاي شبانه مبادرت ورزند،  "تاكسي اينترنتي"در ساعات منع عبور و مرور مردم مي توانند آزادانه با 
  .كار مشكلي باشد

گونه، پروازهاي متعدد شركتهاي هواپيمايي، حركت قطارها و اتوبوسهاي مسافربري به اقصا نقاط كشور در روزهايي انبه هم
  كه تمام كشور از شيوع بيماري كُرونا به حال سياه و فوق قرمز در آمده اند، جاي تامل دارد.    

در مواقع شيوع بيماريهاي واگيردار، دولت و سازمان  غير از كشورهاي بسيار فقير)،ه معموال در تمامي كشورهاي (ب
صورت رايگان در ه بآن را  ،طبقاتي شدن پروسه واكسيناسيون و براي جلوكيري از اپيدمي مهارجهت  آن كشوربهداشت 

ن ، شانه از زير بار اينكردن هزينه خاطربر خالف ديگر كشورها، دولت به در ايران اما  مي دهد.اختيار همگان قرار 
  وليت خالي مي كند.ئمس

تواند با استفاده از ارز  بخش خصوصي مي"يت دولت گفت: افروردين امسال، حسن روحاني در جلسه ه ١١روز چهارشنبه 
  "به كشور وارد كند. ١٩-نيمايي واكسن كوويد

صورت پيش ه رو باين سخن رئيس جمهور در حالي ايراد شد كه خبرها حاكي از فروش يك دوز واكسن كُرونا در ناصر خس
  .استميليون تومان  ٦٠تا  ٤٥با قيمت  "بيمارستان"فروش و تزريق در 

ورود واكسن "بهمن سال گذشته، علي خامنه اي در سخنراني كه بصورت زنده از تلويزيون رژيم پخش شد، گفت:  ١٩در 
   ."آمريكايي و انگليسي كرونا ممنوع است

ين بيماري در دنيا و از كار افتادن بخش بزرگي از اقتصاد، سياستمداران و با توجه به شيوع سريع و غيرقابل كنترل ا
آژانس "مسوالن تمامي كشورها سعي و تالش خود را براي خريد زودهنگام و رزرو واكسن معتبر و تاييد شده از طرف 

پيشواي رژيم جمهوري براي واكسيناسيون مردمان كشورهاي خود بكار مي برند. با اين تفاصيل، فتواي  "اروپا ييدارو
  مردم كشور قلمداد نمود. "فرمان قتل عام"اسالمي را تنها مي توان 

اين حكم جنايتكارانه را صادر كرده بر هيچ كس پوشيده نيست. علت آن را تنها مي توان در  چه دليلاينكه خامنه اي به 
  از طوفان قيامهاي مردمي ذكر كرد. "نجات كشتي نظام"يك جمله و آن 

جهل و جنايت با دروغ و الف همچون هميشه و با فرار رو به جلو، سعي در بي گناهي و مظلوم نمايي و ديگري را رژيم 
نظامِ جهل و جنايت، قصد خريد زمان را در سر مي پروراند تا بلكه بدين طريق با  مقصر نشان دادن، مي نمايد. ولي فقيه

طالبه گر جامعه، همچنين زندانيان سياسي در بند، اين بال را به توسل به اپيدمي كُرونا و جانباختن اقشار ضعيف و م
  فرصتي براي ادامه حكومت ننگين خود بدل سازد و جان سالم بدر برد.

اين اما رويايي است كه به حقيقت نمي پيوندد، موج اعتراضات مردمي سر باز ايستادن ندارد. هر روزه شاهد هستيم كه از 
صدا، حقوق پايمال شده خود را طلب مي كنند و  شور، مردم جان به لب آمده متحد و يككوچكترين تا كالن شهرهاي ك

  است كه مي توانند حقوق خويش را احياء نمايند.  چنين
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  ياد شيرين در اعماق قلبم
  برگرفته از فيس بوك هنرمند مقاومت، حميد رضا طاهرزاده

  
معاضد را  نيريو ش يياسكو هي: مرضادانيمبارز جاودانه  شتازيو خاطره تابناك زنان پ ادي

كردند و  اميق يامهريكه در اوج اختناق ساواك ار يشگامانيو پ ري. زنان دلميدار يم يگرام
  .راه مبارزه را گشودند

معاضد فراموش  نيريقهرمان خلق، ش ييرا با فدا دارميد نيو آخر نيخاطره اول چگاهيه من
 يدارم كه خانواده ما برا اديو روشن بخوب  يليو خزاده پدرم بود  ييدا نيرينخواهم كرد. ش

قرار داشت از كرمانشاه به تهران  يماريپدرش، هوشنگ خان كه در آن زمان در بستر ب داريد
در مدارس جنوب شهر  ايكه گو نيرينبودم و ش شيب يمن كودك امي. در آن اميودرفته ب

كه  يو آرامش خاص زيهم اتفاقا آنجا بود. با همان رفتار محبت آماشتغال داشت  ريتهران به كار آموزش فرزندان مردم فق
در ذهنم نقش بست.  شهيبا مهر و محبت با من رفتار كرد كه خاطره اش هم يداشت به شدت جذبش شدم. او به قدر

  .مطلع شدم تكاريخانواده ام از شهادتش به دست جالدان ساواك جنا قيبودم كه بعدها از طر شيسالها در جستجو
نما كرده بود. پدرش هوشنگ معاضد، فرزند  نشو و خواهيخانواده فرهنگ پرور و آزاد كيدر  نيريذكر است كه ش انيشا

افالطون الزمان از فالسفه و  راالطبا،يبود. نص راالطبايو نوه نص يمردم اريدكتر داوود خان معاضد از پزشكان برجسته و بس
  .طبابت كرد و همه عمر در خدمت فقرا و مستمندان بوده است گانيرا به يسالگ ٩٥غرب بود تا  ارينامدار د ياطبا
در كرمانشاه بود. او از  يانتقاد يفرهنگ هينشر كي ازيو صاحب امت ختهيمبارز، فره يا سندهيهوشنگ معاضد نو ادي زنده

مدرسه دخترانه  نياول يباندكتر معاضدالملك،  شيبود. عمو يينورا دياستاد مسعود فرزاد و دكتر شه ت،يصادق هدا اراني
و به  افتيمردم كرمانشاه به مجلس دوم راه  ندهينما كه بعدها به عنوان بودصدر مشروطه  خواهانيدر كرمانشاه و از آزاد

مواضع ضد  ليخطه غرب واقع شد. او به دل ياهال يبه خصوص برا ياديخدمات ز مصدر مجلس سيرئ بيعنوان نا
و با  يكزاز دحسنيمرتجع به نام س يآخوند يه دخترانه در كرمانشاه، با فتوامدرس سيبه خصوص تاس شيارتجاع

معاضد پس  موددكتر محمد معاضد و دكتر مح گرشيد يدر كرمانشاه ترور شد. پسر عموها سيانگل يكنسولگر يهمدست
و جاده  نيسنگ عيو صنا يربهدا يجوان و خوشنام در وزارتخانها رانيرضا شاه به عنوان وز نهيدر آلمان در كاب التياز تحص

 انيبن رانيرا در ا يو دانشكده و مراكز پزشك مارستانيو ب نيسنگ عيو صنا ييربنايز ساتياز تاس ياريو راه و ساختمان، بس
 يشان را رها كرده و برا يرضا شاه هر دو برادر وزارتخانه ها اتيو جنا هايخاطر مخالفت با قلدر هگذاشتند. اما بعدها ب

  .رفتند و مغضوب رضا خان و فرزندش محمدرضا شاه واقع شدند كايآمربه  شهيهم
 كيو در كسوت  وندديخلق و زحمتكشان بپ يايكه به آغوش و در رديگ يم ميتصم يخانوادگ خچهيتار نيبا چن نيريش

  .جاودانه شد يو در آخر هم با سرفراز زديشاه به مبارزه برخ تكاريجنا ميخلق با رژ ييفدا كيزن چر
در كرمانشاه  به دبستان  تيشاه نام دبستان دخترانه معاضد را بعد از دهها سال فعال ميمعاضد، رژ نيرياز شهادت ش پس

قهرمان،  ديشه نيمردم كرمانشاه به خاطر بزرگداشت ا ،يمنفور سلطنت ميداد. اما به دنبال سقوط رژ رييتغ رانيدخترانه ا
هم دست به  يآخوند زيزن ست ميكه رژ ديينپا يريساختند. البته چندان د نيمعاضد مز نيريدر كمال افتخار آنرا با نام ش

  !مدرسه زد نينام ا رييتغ
سرپرست  يو ب نايهم به آموزش كودكان ناب يدبستان كه پس از انقالب مدت نياطالعات واصله، شوربختانه ا نيآخر طبق

و  بيكامال تخر ،ينظام تبهكار آخوند ياستهايس ليلدبه ، در حال حاضر يفرهنگ راثيم ريبود، همچون سا افتهياختصاص 
  .شده است ليتبد يا رانهيبه و
بخش دانشگاهها و مراكز  نتيقهرمانان جانباخته خلق، ز ريو سا نيرينام بلند ش تكارينظام جنا نيا يتا با سرنگون باشد

 .آزاد فردا گردد هنيدر م يآموزش
  .است خواهانيو مباهات همه آزادفخر  هيزنده و ما شهيدر اعماق قلبم هم ادشي
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  گزارشي از وضعيت معيشت مردم
 سعيد سلطاني

  
افزايش چند برابري قيمتها اين پيام را داشت كه  در سالي كه پشت سر گذاشتيم شاهد افزايش بي رويه قيمتها بوديم.

ي از كاالها خصوصا در حوزه در بخش ديگري ما شاهد فقدان برخ. ذخائر مواد غذايي و كاالهاي مصرفي رو به اتمام است
در بخش بسته بندي كاالها  عدم توانايي در تهيه و توزيع كارتهاي هوشمند ملي از نتايج اين كمبود است. مواد اوليه بوديم.

و ديگر  شود نيز شاهد بوده و هستيم كه برخي از كاالهاي ضروري مانند روغن در كيسه هاي پالستيكي به بازار عرضه مي
   طيهاي فلزي و پالستيكي نيست.خبري از قو

اين نكات مؤيد آن است كه بر خالف ادعاي 
ن در بخش زير ساخت توليد دچار مسئوال

شعار خودكفايي  مشكالت بيشماري هستيم.
كه بيش از چهل سال است در تك تك اركان 

شود نه تنها  جمهوري اسالمي سر داده مي
محقق نشد بلكه وابستگي در بسياري از بخشها 

   نيز به همراه داشت.را 
تفاوت عمده ديگر در بازار عدم نظارت بر 

 ،در اين روزهاي بسيار سخت قيمتهاست.
خريدار محبور است كه كاالهاي اساسي را به 

تهيه كه فروشنده اعالم مي كند هر قيمتي 
كند و به دليل عدم وجود عزمي براي كنترل 
قيمتها ، هر ساعت نرخ جديدي توسط 

به عنوان نمونه  .مي شودم فروشنده ها اعال
قيمت مرغ كه اين روزها كامال جايگزين 

يكي از مسئوالن در پاسخ به اين بحران گفت كه است. گوشت در سبد كااليي مردم شده شاهد نوسانات شديد قيمتي 
رت به خريد اين روزها خيلي از مردم مباد مردم عالقه دارند تا در صفها بايستند و ببيند كه در آنجا چه خبر است.

نكته دردآور آن است كه همين استخوانها نيز با قيمتهايي فراتر از توان طبقه . كنند استخوان احشام براي مصرف مي
  شوند. فرودست جامعه خريد و فروش مي

رژيم  .افزايد مي انقالبي هاي توده تعداد به تنها   شوند صفهايي كه هر روز طوالني تر و سفره هايي كه هر روز خالي تر مي
تواند پاسخگوي خيل گرسنگان  كند با سركوب توده ها و تزريق قطره چكاني پول مي بر خيالي باطل است و تصور مي

را بر خواهد  حكومت باشد و چند روزي بيشتر براي خود زمان بخرد در حالي كه روزي اين سد شكسته خواهد شد و بنيان
  چيد.

  
  کانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 

  
 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  )١٤٠٠ نيفروردي ماه (هنر يدادهايرو
  كيائيها: فتح اهللا ميو تنظ يگردآور

  
   !جشنواره شعر بر گزار كردند ياطالعات ياشكنجه گره بازجو

در مراسم  يكه شاعرش قصد بمب گذار ياست در مملكت يعيطب
در سراسر  شيرا دارد و كارداران سفارتها رانيمقاومت ا ييگردهم آ

كوچك و  يو گروهها مي پردازند مقاومت هيعل بيجهان به نشر اكاذ
ه سربازان گمنام ، الزم است كسازماندهي مي كنند يستيبزرگ ترور

چرا كه  د،كنن زارشعر برگ يجشنواره  هم بازجو شكنجه گرش
شكنجه و زندان و اعدام و البته همچنان طلبكار بودن از مردم، 

است كه فقط و فقط از عهده مقام معظم وقاحت و  يخودش هنر
  .ديآ يو درشتش بر م زير يو پادوها تيجنا

تهاي خود در توليد فيلمهاي سينمايي و سريالهاي تلويزيوني، اينك اين دستگاه بعد از رونمايي وزارت اطالعات از فعالي
امنيتي و جاسوسي پرده از تالش براي آلوده كردن پهنه ادبيات برداشته است. رسانه هاي حكومتي خبر از جمع آوري 

  اده اند.   از سوي وزارت اطالعات د "جشنواره ملي شعر گمنامي"و برگزاري  "شاعر"تعدادي زير عنوان 
: اين جلسه كه در شيراز برگزار گرديده گفت هيدر اختتامفروردين،  ١٩روز پنجشنبه  ،يمحمود علو ديسوزير اطالعات، 

 يجوانان و دالور مردان گمنام .است تيو مظلوم يعرصه گمنام ،شعر شاعران بدرخشد ديها كه با عرصه نياز مهمتر يكي"
  "به ارمغان آورند. رو كشومردم  يرا برا مشو آرا تيه امنك رنديگي كه جان خود را بر كف م

 نيكه ا كرد يفكر م يكمتر كس": و گفت كرد اعتراف "شاعر وزارتي"ي به بدنامي دستگاه امنيتي و دشواري جمع آوري و
بودن از  جشنواره نشان دهنده برخوردار نيشاعر در ا ٢٠٠اما شركت حدود  ،جشنواره با استقبال خوب شعرا همراه شود

  ".فهمند يم يخوبه قدرشناس است كه زبان مجاهدت خاموش را هم ب يمردم
امروز حضور هنرمندان ": كه آشكارا از بازتاب منفي گسترده به فيلم و سريال سازان وزارتي گزيده شده، گفتاطالعات  ريوز

به  ونيزيدر تلو ياليسر يندان است و وقتافتخار ما و تمام هنرم هيخوب ما اريبس يو تئاتر با خلق هنرها نمايدر عرصه س
با عمق مردم ندارند و با تالش جهادگران عرصه مجاهدت خاموش چندان  يونديكه پ يكسان يگذاشته شد برخ شينما
گفت،  يآن كارگردان سر را باال گرفت و با سرفراز كردند يسرزنش م يرا به نوع اليكارگردان آن سر يوقت ،ندارند يياآشن
ام  آورده ديپد تيرا در عرصه امن ياليكشورم سر يتيدستگاه امن يبا همكار نكهيشرمنده و خجالت زده باشم، از اچه  يبرا

  "اند شرمنده باشم؟ هدكر جاديزن و فرزندم و كشورم ا يرا برا تيمجاهدت خاموش سربازان گمنام كه امن نكهيو از ا
نجه گران و قلم به مزداني كه در دخمه وزارت اطالعات حضور جالب اينجاست كه رسانه هاي حكومتي نام هيچيك از شك

گذشته به ميان نياورده اند. در اخبار منتشر شده  "جشنواره"پيدا كرده بودند را ذكر نكرده اند و سخني از آنچه كه در اين 
به  اختتاميه نيير آاز شاعران كشور د يندگيبه نما زيتن از شاعران استان فارس ن چهار"تنها به اين بسنده شده كه 

  ه اند. پرداخت "در وصف سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطالعات يشعرخوان
  !استفاده نشود يدر جهت شكنجه آزادگان زندان ييعربده كشان وال نيكه از شعر اآن ديام
  

  سينما
  نيچ باساله  ٢٥ توافقبه  لمسازانيف اعتراض

 "تيفاقد وجاهت و مشروع"را  نيو چ جمهوري اسالميساله  ٢٥ يراهبرد ياهيسند همكار يا هيدر اطالع لمسازيف ١٨
  اعالم كردند.
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سند كه  نيا"گرديده:  ديشده و تاك فيتوص "پنهانكارانه"در چهار دهه گذشته  ياسالم يجمهور ياستهاينامه س نيا در
  ".ستين يمنافع مل يپنهان شده است، در راستا رانيمفاد آن از ما مردم ا

 فر،ي ميابراه دياحمد، سع آل يمصفا، مصطف يپوراحمد، عل ومرثياف، ك محمد رسول ،يجعفر پناه يبه امضا هيالعاط نيا
محمد  ،ياالسالم خيمهوش ش ،يسجاد يمحمدعل ان،يسيرئ رضايعل دنژاد،يحم زاهللايبرزگر، عز ديمج ،يمحسن استادعل

  است.  دهيرس رطهماسبيم يفر و مجتب مهران فرهاد ،يومخسرو معص ،يعبدالرضا كاهان ان،يناصر صفار ،يروانيش
 يتاكنون متن كامل آن منتشر نشده است. عل يول ،ديخارجه دو كشور رس يوزرا يامضا هروز هفتم اسفند بمزبور  سند

   ن سند است.يمخالف انتشار متن كامل ا نيگفته است دولت چ ،دولت يسخنگو ،يعيرب
از شهروندان  يسند مطرح شده، برخ نيا يبه امضا ياسيو س يو فعاالن مدن لمسازانيف كه از جانب ييبر اعتراضها افزوده

و  "فروش مرگ بر وطن"چون  ييبرگزار كردند و با شعارها يدر چند شهر از جمله اصفهان، تهران و كرج تجمعات اعتراض
  اند. سند را مطرح كرده نيا يبا امضا دمخالفت خو ،"ستين يفروش رانيا"
  
 يرانيقصه كودكان كار و زنان ا ،"گربه" شنيميان

 يينمايس يها در جشنواره ،ساكن لس آنجلس يرانيهنرمند ا ،كيآپ يساخته مر ،"گربه" شنيميان يجهان يتهايموفق
 "وركيوين"، "كان" يوالهاياثر پس از درخشش در فست نيا ادامه دارد.

 نيبهتر زهيسكو جام لميف يالملل نيدر جشنواره ب به تازگي، "تورنتو"و 
   كرد. افتيسال را در شنيميان
 باوجوداست كه  يدختر كوچك گلفروش يماجرا "گربه" شنيميان

 يم يستادگيبا شجاعت در مقابل ظلمت ا ،ياهيترس و وحشت از س
 يرانيگربه در اصل قصه كودكان كار و زنان ا ك،يآپ يبه گفته مر .كند

  مواجه هستند. ياريت بسو مشكال هايكشور با سخت نياست كه در ا
 و رسانه يشينما ،يينمايمانند اكثر آثار س زين شنيميان نيا ياصل محور

 يم انيكشور ب يكنون تيخود را درباره وضع يها دگاهيدنظرات و  يمتفاوت وهيبار به ش نياست و او ا رانيا ك،يآپ يمر يا
  .كند

 ي آنكنندگ هيو ته يكارگردان لمنامه،يبر نگارش ف افزونو او است  شنيميدر سبك ان كيآپ يتجربه مر نينخست "گربه"
  بر عهده داشته است. زيرا ن
در  ييهنرنما يبرا ١٩٧٧. او در سال شودي مسكو محسوب م لميف يالملل نيآشنا در جشنواره ب يها از چهره كيآپ يمر
  كرده بود. افتيره را درجشنوا نيزن ا گريباز نيبهتر زهيجا اد،يص زيساخته پرو ،"بن بست" لميف

  
  در مراسم بفتا "ها آواره نيسرزم" لميدرخشان ف شب
 يينمايس زيجوا يمراسم اهدا نيو چهارم هفتاد
، به "بفتا"موسوم به  ايتانيبر ونيزيو تلو لميف يآكادم

شنبه و  يكرونا روزها روسيو يريگ همه ليدل
برگزار  يبه صورت مجازفروردين)  ٢٢و  ٢١( كشنبهي

  .شد
 "ها آواره نيسرزم"سال به  لميف نيبهتر زهيجا

 زهيجا ينيچ نماگريس ني. اديرس "ژائو يكلوئ"ساخته 
 مك سيفرانس" كرد. افتيدر زيرا ن يكارگردان نيبهتر
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 نيسرزم"هم به  يلمبرداريف نيبهتر زهيشد و جا شناخته زن سال گريباز نيبهتر لميف نيدر ا ييهنرنما يبرا "دورمند
  .ديرس "ها آواره
 لميف داستانساخته شده است.  "برودر كايجس"نام به قلم  نيبه هم ي) براساس رمانNomadlandآواره ها ( نيسرزم

كارخانه و از  يلياز تعط يناش يكه پس از مشكالت اقتصاد يزن؛ مك دورمند) است سي(فرانس "فرن"به نام  يدرباره زن
به نقاط  ريمس نيدر ااو . شوديها م جاده يدوش راه به خانه كيعنوان دست دادن همسرش، سوار بر ون خود شده و به 

  .  كنند يم تيرا روا يمتفاوت اتيشود كه تجرب يآشنا م يمختلف يكند و با انسانها يمتحده سفر م االتيمختلف در ا
 افتيرا در ياصل لمنامهيف نيربهت زهيجا نيهمچن لميف ني. اديرس "هيآت زن جوان خوش"به  ييايتانيبر لميف نيبهتر زهيجا

  كرد. 
از  يمياز ن شيشد، ب بفتا مطرح ينامزدها انيدر م يو نژاد يتنوع قوم نبوداز  رياخ يكه در سالها ياديپس از انتقادات ز

  بودند. پوستان نيامسال از رنگ ينامزدها
 لميدر ف يباز يگرفت. او برا "بفتا" بود كه يشاخص يها از چهره ،ييايتانيبر شكسوتيپ نماگريس ،"نزيهاپك يآنتون"
از در  ييهنرنما يبرا "جونگ وي وني"مكمل زن به  گريباز نيبهتر زهيجا كرد. افتيمرد را در گريباز نيبهتر زهيجا "پدر"
را دريافت كرد.  مكمل مرد گريباز نيبهتر زهيصاحب جا "اهيس حيو مس هوداي" يبرا "كالوا ليدن"اهدا شد و  "ناريم" لميف

   زبان سال شد. يسيرانگليغ لميف نياز دانمارك، بهتر "گريراند د"و  د،يرس "سول"به  شنيميان نيبهتر زهياج
 يعال نما،يارزنده خود در س يبه پاس دستاوردها شد و او ريتقد زيتبار، ن يوانيكارگردان تا ،"يانگ ل"مراسم امسال از  در
 زين "ديببر سف" لميبا ف يي،كايآمر يرانيا نماگريسي، بحران نيكرد. رام فتايرا در "پيفلوش"موسوم به  يآكادم زهيجا نيتر

نامزد  لم،يف نيهم ينكرد. او برا افتيدر يا زهينامزد بفتا بود كه جا ياقتباس لمنامهيف نيدر چند بخش، از جمله بهتر
  است.  يراقتباسيغ لمنامهيف نياسكار بهتر زهيجا افتيدر
  

  ر به بيانيه اعتراضي فيلمسازانپيوستن دهها هنرمند ديگ
 يريجلوگ ايو ي آن ريبازپس گ ساله با چين براي ٢٥امضاكننده بيانيه محكوميت قرارداد  هنرمندان ديفشار و تهد باوجود
  اند.  وستهيبه جمع امضا كنندگان پ ياز هنرمندان مردم گريتاكنون چهل و سه نفر د ،هنرمندان گريد ياز امضا

امضاكنندگان تماس گرفته و  شتريبا ب ارانوابسته به سپاه پاسد تيسا وبيك  خبرنگار ،رسول اف دبه گزارش محم ناب
خامنه به سپاه پاسداران و  وابسته يها گذشته رسانه يكرده است. همزمان در روزها ديتهد زيآنان را به بازداشت ن يحت
حمله ور شده  هيانيامضاكننده ب لمسازانيف بهشدت  بهبا انتشار مطالب مختلف  وزين و مشرق ميتسن هان،ياز جمله ك اي

  اند. 
 يا شده شناخته ينامها، منتقد سند لمسازانيشده به جمع ف اضافه يو هنر يفرهنگ يها و چهره نماگرانيس انيم در

 ييصدرعرفا پوش و فرشته خرفه يمصطف ،يعيسم تيسامان سالور، عنا ،يوسفيريحجار، محسن ام ترايچون مهناز افشار، م
  .خورد يبه چشم م

  ادبيات
  
   دانته در چنگال سانسور تهران و آمستردام "ياله يكمد"
ترجمه  كند، يآماده م "يريگيدانته آل"سالمرگ  نيهفتصدم يها باشكوه برنامه يبرگزار يخود را برا ايتاليكه ا يحال در

  شد. در اروپا سانسور سنده،ينو نيمشهور ا اثر ،"ياله يكمد" يهلند
 "[مسلمانان] مورد يكردن ب دار حهياز جر زيپره"با هدف آنچه  رانهيشگيپ ميتصم كيكتاب براساس  نيا يهلند ناشر

حذف كرده  "ياله يكمد" يجلد ، جلد اول كتاب سه"جهنم" يرا از نسخه هلند ،مسلمانان امبرياعالم شده، نام محمد، پ
  است.
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ي نام م "ييايتالياپدر زبان "كه از او به عنوان  دانته
عنوان  به يوقت "ياله يكمد"در بخش نخست  برند،

 يم ديو از طبقات دوزخ بازد شودي وارد دوزخ م يراو
 از جمله محمد، كه از چهره ،يكه برخ نديبي م كند،

 كه مرتكب شده يگناهان ليهستند، به دل يخيتار يها
  هستند. شدن اند، در حال مجازات

 يدارا يكتاب در كشورهااين شته كه سابقه دا شتريپ
 ش،يدو دهه پ حدود مسلمان سانسور شود. تياكثر

 دهيفر"به قلم  اشي كتاب در ترجمه فارس نيسانسور ا
 يترجمه شاهكار ادب يمترجم برا نياجالب اينجاست كه  بود. ختهيرا برانگ ييايتاليا يها اعتراض رسانه "يدامغان يمهدو

  گرفته بود. هزيجا ايتاليدر امزبور 
او گفت:  د،ياقدامش را پرس نيا ليرفت و از او دل يدامغان يمهدو دهيبه سراغ فر "دالسرا رايكور" ييايتاليروزنامه ا يوقت
كتاب  نيبه ترجمه ا ميتصم هاست،يبهتر از پخش نشدن آن در كتابفروش هسانسور شدكه معتقدم انتشار دانته  يياز آنجا"

  ".ستميمان نيوجه پشچيبه ه زيعمل ن نيگرفتم و از ا
  شده است. "اشتباه"دچار  ليدل نياسالم داشته و به هم نيدرباره د "يمعلومات كم"مترجم دانته را متهم كرد كه  نيا

اثر مشهور رفتند.  نيسراغ ا زين "يكزاز نيالد رجالليم"از جمله  يگريد يرانيمترجمان ا ،يدامغان يمهدو دهيپس از فر
با "اثر  نيمسلمانان گفت دانته در ا امبريبه پ ميبدون اشاره مستق يمترجمان، در مراسم نياز ا يكي ،"يرعباسيكاوه م"

  ."آنها را به قعر جهنم فرستاده است ليدل نيداشته و به ا يصمشكل شخ رگذاريافراد خوب و تأث
 هدر دورترجمه  نيشر كرده بود، اما امنترا دانته  ياله يبدون سانسور از كمد يا شفا ترجمه نيالد از انقالب شجاع شيپ

  ممنوع شد.حكمراني جمهوري اسالمي 
  اپرا/ موزيكال/ موسيقي

  
  طانيبا ش مانيو پ يفاوست، راز جوان ياپرا
 يبرا ياست پرزرق و برق كه حرص و ولع جامعه كنون ياثر سيپاردر  "يلباست"فاوست محصول تازه اپراخانه  ياپرا

  .هدد ينشان م ي رادائم يجوان
داستان  شوند،ي ظاهر م "تيمارگر"و  "فاوست" يدر آن در نقشها "اهويارمونال "و  "ميبرنها نيبنجام"را كه پا نيا

، "شارل گونو" تيبه روا "گوته"داستان فاوست  زيانگ شگفت ريو س طانيبستن با ش مانيجاودانه، پ يبازجستن جوان
  است. ي،آهنگساز فرانسو

: كندي م انيب نياپرا را چن نيتفاوت فاوست داستان گوته و فاوست در ا ،اثر نيا يان هنركارگرد ،"كراتز اسيتوب"
است كه احتماال از دوران باستان در كار بوده . فاوست  يهمگان يموضوع جوان شدن دوباره و برگرداندن زمان، موضوع"

 يرا دارد. اما فاوست فرانسو يتجوگرروح جس نيو ا ستيچبداند جوهر جهان  خواهد يگوته به دنبال دانش است، م
  ".خواهدي م ياست و فقط جوان تر ينيزم

 يتا جوان فروشدي م طانيش يستويكه روح خود را به مف كندي م تيبه نام فاوست را بر صحنه روا يلسوفياپرا افسانه ف نيا
  .وندديبپ بايز تيو به مارگر ردياز سر بگ

چون  ،است يجوان قالب كيفاوست ": ديگو يكاراكتر م نينقش فاوست، درباره ا گريازخواننده تنور و ب م،يبرنها نيبنجام
به  ازبه يقين ني ،مينيب يم شينما يتداكه در اب يرمردي. در پآوردي م اديرا هم دارد و قطعا آن را به  يقبل يتجربه زندگ

  "د.شدن و نثار خو رفتهيبه پذ ازين زند،ي داشته شدن موج م دوست
  به جهنم بدل شده است. شا يكه زندگ كند يم دايپ يرا درحال بايز تيمارگر ،يمانياز پش زيفاوست لبر ،اپرا انيپا در
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  وركيوين ونيناسيو مركز واكس يبرادو ستاره

 كاليموز شيخالق نما ،"راندايمانوئل م - نيل"
شهردار  ،"ويدبالز ليب"در كنار  ،"لتونيهم"
را در  ونيناسيكسمركز بزرگ وا كي ورك،يوين
  افتتاح كرد. وركيوين "اسكوئر مزيتا"
در  لتون،يهم كاليو ستاره موز سندهينو راندا،يم
حس  جاديگام در ا نيمراسم گفت كه نخست نيا

كردن  تيدور هم جمع شدن و روا يبرا تيامن
  واكسن است. قيتزر اه،يدر دوران س قصه

كرونا در مارس سال  روسيو وعيزمان ش از
به  ونيناسيواكس ياست مراكز اختصاص دواريگفت ام وركيويخاموش شده است. شهردار ن يبرادو يچراغ تئاترهاگذشته، 

  تا ماه سپتامبر كمك كند. يصنعت سرگرم ييبازگشا
  باز خواهد بود. ونيزيو تلو لميتئاتر، ف دست اندركاران يبه رو وركيوياسكوئر ن مزيدر تا ديگفت مركز جد ويدبالز يآقا

تئاتر،  ،يقيموس" :خواند و گفت وركيوين تياز هو يشهر و بخش مهم يرا نبض اقتصاد يصنعت سرگرم وركيوين رشهردا
  "است و در قلب و روح ما رخنه كرده است. يما از هر موضوع انيب وهيش ونيزيو تلو لميرقص ، ف

  
  ريفق يكشورها ونيناسيكمك به واكس يتالش برا در يقيموس ستاره هاي

گلوبال " يرانتفاعيغ سازمان
قصد دارد كه با  "زنيتيس

 يها از ستاره يتعداد يهمكار
جهان، كنسرت  يقيبزرگ موس

  برگزار كند. كايرا در آمر يبزرگ
 ي: كنسرتويوكس ال"برنامه  نيا

نام دارد  "جهان يهمبستگ يبرا
صرف  حاصل از آن ديو همه عوا

كادر  يواكسن كرونا برا يداريخر
كه در  ريفق يكشورها يدرمان

 روسيو نيصف مقدم مبارزه با ا
  مرگبار قرار دارند، خواهد شد.

و سازمان گلوبال  شودي برگزار م يجهان ونيناسيواكس يدالر برا ارديليم ٢٢مبلغ  يآور كنسرت با هدف جمع نيا
ده خواهد گرفت. استفا كوكاريو ثروتمندان ن يتجار يشركتها يايتماشاگران، از هدا ينقد يعالوه بر كمكها زن،يتيس

  . شود يمحسوب م هيريخ نيا ياز طراحان اصل نياست. او همچن ،ييكاي، خواننده جوان آمر"سلنا گومز"برنامه  نيا يمجر
كه واكسن كرونا  يمردم در سراسر جهان است تا هنگام قيتشو يبرا يخيلحظه تار كي نيا": گفته استرابطه  نياو در ا

سرشار  يشب يو مردم را برا دكنن مياز رهبران جهان بخواهند كه واكسن را عادالنه تقس ،دواكسن بزنن ،فراهم شد شانيبرا
  ".ميگردهم آور ،نبوده ريپذ سال گذشته امكان كيكه در  يا به گونه ي،قياز موس
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  هنر باستان
  

   فرهنگ نابود شده قوم آزتك يبازساز يبرا تالش
 دست فرهنگ از ي ديگري ازها شالوده ،ييايبه دست اشغالگران اسپان "آزتك"تمدن  يپانصد سال پس از نابود درست
 ييايتانيبر يشناس كارشناس مردم كي يقوم از سو نيرفته ا

  كشف شده است.
در راستاي نابودي باورها، دانش  اي، ارتش اسپان١٥٢١سال  در

سه  و فرهنگ اين قوم و جايگزيني آن با آيين مسيحيت،
ا و دو هآزتك تختيپا ،"تاليتنوچت" را دركتابخانه معظم جهان 

 نابود كرد.، در مكزيك را "تالكوپان"و  "تِتزكوُكوُ" گر،يشهر د
طب،  ،يفن سخنور يها نهياز هزاران كتاب آزتك در زم

 يدو اثر برجا اي كيتنها شايد  خ،ينجوم، قانون، شعر و تار
   مانده باشد.

و قاطع بود كه بخش اعظم جهان  ريچنان فراگ هاييايتكها به دست اسپانآز يو ادب يمعنو يدستاوردها يو نابود بيتخر
تصور آن بود كه  نيا ياصل فرضيه از ابتدا وجود نداشته است. ييدستاوردها نيمدرن متقاعد شده بود كه چن كيآكادم
 يسنت ادب كي يدارا اند توانسته يآزتكها نم جهينگارش نبوده است و در نت ستميس كي انگريآزتكها نما فيروگليه ريتصاو

  بوده باشند. دهيچيپ
نگارش  ستميبار كشف كرده است كه س نينخست ،يشناس كارشناس علم مردم ،"كريتيگوردون و" ياما پژوهشها اكنون

  بوده است. تيبشر ياختراعات نگارش نيتر شرفتهياز پ يكيآزتكها  فيروگليه
 فيروگلينگارش آزتكها، همانند ه ستميكشف كرده است كه س قيدق قاتيسال تحق ٢٠پس از حدود  كريتيو پرفسور

 ياز صدا يقابل توجه فيط توانسته يم ،)يالبيكلمه و مقطع كلمه (س يباستان، تنها با استفاده از تعداد محدود يهايمصر
از  شيب مركب (باغل ي به هزاران كلمه ،يريپذ انعطاف نيدهد. ا ياهر بخش كلمه را در زبان آنها (ناهواتِل) در خود ج

نگارش  ستميد. سشوبه خواننده منتقل  به صورت مكتوب اصوات آواياست كه  دادهي مقطع كلمه) امكان م اي يالبيس كي
 يآزتك امكان م سندگانيوبوده است و به ن زيوگوها ن رفتارها، بلكه حامل سخنان در گفت اي اياش انگريآزتكها نه تنها نما

  ها هزار كلمه در نگارش خود استفاده كنند. هداست كه در عمل از  داده
 يمنتشر خواهد شد، م "آزتك فيروگليه ييرمزگشا"تحت عنوان  يدر كتاب يزود كه به قاتشيدر تحق كريتيو پرفسور

 نهياكراه نهاد ديترد يب ادستاوردها از خاطره جهان پاك شده است. ام نيگسترده، ا ينابود ليبه دلبه طور عمده ": ديگو
در دستكم گرفتن  زيجهان باستان، ن يبرابر با دستاوردها ياتيآزتك به عنوان ادب اتيادب يابيدر ارز يروشنفكران غرب

  ".بودن آن نقش داشته است شرفتهيو پ يدگيچيپ
  

  ي) فارس ندپندنتيا ،وزينوروي كا،يآمر يصدا رنا،يفردا، ا ويجنگ خبر، راد(منابع: 
 

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
radiopishgam@ 

radiopishgamhttps://telegram.me/ 
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  



  چند شعر كوتاه
 صبح) (م. وحيدي م.

  
  شورپرواز

  قرنهاست 
  پرنده اي نديده ام

  قرنهاست
  پريدن را

  ه امحس نكرد
  به كوچه مي روم

  خرابه شب و
  بر سرم مي ريزد

  پرنده اي الل
  شاخه  از

  پر مي كشد
  منتظر مي مانم

  باد تا
  مرا به پرواز درآورد

 
  طلسم شبانه

  جاده اي دور
  پاهايي خسته

  صخره اي  و
  كه در شريانهايش

  پلهاي شكسته 
  شناورند              
  به تماشا بيا!

  در ساحل ناآرام و
  ميده نخلهاي خ

  ابرها 
  نگاهم سر مي خورند از
  من و

  خم موجها از پيچ و
  به انتها مي رسم            

 

  دركوير
  ماه كه برجانم مي تابد

  عزم سفر مي كنم
  شب

  چه عالمي دارد!
  به كوير تشنه
  پا مي گذارم

  آسمان
  ابري ست سياه و

  مي دانم
  روزي 

  از سياهترين ابرها
  زالترين بارانها

  خواهد باريد
 

  ر مسير شدند
  باصداي تو 

  گيرد جهان آرام مي
  زمين نفس مي كشد و

  مه كه مي رود
  آرمانت

  از جويبارها
  به دريا مي پيوندد

  رنگ چشمانت 
  چه زيباست!
  چگونه تو را 

  توصيف كنم؟
  وقتي 

  اسطوره ها
  با فاصله يك كهكشان

  نگاه مي كنند به تو
  پلكان مژگانت و

  ارتفاع خورشيد را
  كم مي كند               
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  )١۴٠٠زنان در مسير رهايی (فروردين 
  اسد طاهري

  
 را گرفت ساله ٢٠ جوان دخترازدواج اجباري جان 

از توابع بخش لوداب  ،"نيچ" يروستا ياز اهال يك دختر جوان
 ي دست بهازدواج اجبارراي گريز از ب، راحمديشهرستان بو

 ي زد. خودكش
 يكه برا شيبا پسر عمو يارازدواج اجب اعتراض بهدر  يسحر فاخر

كه در منزل تنها بود با اسلحه  يداده شده بود، زمان بيترت يو
 كرد و جانش را از دست داد. ياقدام به خودكش يشكار
زنان  نيدر ب ژهيبه و راحمديو بو هيلويدر استان كهگ يخودكش آمار

نفر در چهار سال  ٦٠ ،استان نيدر ا شموكيدر شهر كوچك د تنها به خود گرفته است. يبحران يو دختران جوان ابعاد
 اند. زده يگذشته دست به خودكش

در جمهوري اسالمي قوانيني براي منع ازدواج اجباري وجود ندارد و فرهنگ پدرساالرانه آن تصميم گيري براي ازدواج 
 دختران نابالغ و بالغ را جزو حقوق خويشاوندان مذكر مي داند. 

 
   "بردگي جنسي"انسوي به شكايت از راي دادگاه فر

در اعتراض به اين شناخته شده،  "مقصر"با شوهرش،  يمدت از رابطه جنس يامتناع طوالن ليكه به دل يزن فرانسو كي
در  "ييزناشو فيتكل"كاربرد عبارت  ،سو نيبه ا ١٩٩٥از سال  شكايت كرد. . اين نهاد حقوق بشر اروپا وانيد حكم، به

 ه است.را ممنوع كرد ييمجامع قضا
اعالم كرد كه او در مدت ، ساله كه اكنون طالق گرفته ٦٦زن  نيپرونده ا بررسي ، در٢٠١٩در سال  فرانسه يدادگاه ورسا

 نيدر ا "تنها فرد مقصر" نيكرده و بنابرا "نقض"خود را  "ييزناشو فيتكل"از شوهرش،  نيمشترك با عدم تمك يزندگ
شد  داييكشور است، ت نيا ييمرجع قضا نيفرانسه كه باالتر يعال وانيدر د ٢٠٢٠حكم در سپتامبر  نيا پرونده طالق است.

 از حقوق خود بعد از طالق را از دست داد. يشزن محكوم بخ بيترت نيو به ا
زنان دانسته و آن  "يجنس يبردگ" دييتا يرا به معن ييقضا حكم نيو طرفدار حقوق زنان در فرانسه، ا ستينيفم يهاگروه

 ده اند.را محكوم كر
با شوهرش  يرابطه جنس يكه سالها از برقرار نيا داييفاش نشده، با ت تشيزن كه هو نيا وي،فرانس يها نوشته رسانه به

 ينامناسب سالمت تيوضع ليبه دل يتا حدود زيهمسرش و ن زيآم رفتار خشونت ليامر به دل نيسر باز زده اعالم كرد كه ا
  خودش بوده است.

كه نهاد ازدواج  ني. ارسدي به نظر م ييو قرون وسطا يميحكم كامال قد نيا"گفت:  ،زن نيا ياز وكال يكي ،"سنيم ايليل"
  "بار است. شود، فضاحت ليزنان تبد يبرا يجنس ياز بندها يكيبدل به 

 
 دنديبه قتل رس يعيبه طرز فج هيزن در ترك پنجساعت  ٢٤در طول  تنها

استانبول  ونياز كنوانس يبدون اطالع قبل ،هيجمهور ترك سيير ،اردوغان بيكه رجب ط نيپس از اساعت  ٢٤تنها طي 
  . دنديبه قتل رس يعيبه طرز فج هيزن در ترك پنجخارج شد، 

 ٦با انداختن طناب از ساختمان  "ايكا يورياركان س"رخ داد.  "يزليدن"شهر در  "پاموك قلعه"حادثه در منطقه  نياول
در آن اقامت داشت شد و او را با ضربات  ،، همسر در شرف طالقش"مرال"كه  يخانه ا طبقه باال رفت و از بالكن وارد

 . ديچشمان دخترشان به قتل رسان برابرمتعدد چاقو در 
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خبر ازدواج  يوقت سيافسر پل كي. به وقوع پيوست "ريازم"در شهر  قتل نيدوم
 در آورد.  ياگلوله او را از پ كيبا شل ،ديدختر مورد عالقه اش را شن يناگهان

سال  ١٢پس از  ،فرزند سهمادر  ،"ليسرپ". بود "هيعثمان"جنايت  نيسومصحنه 
درخواست طالق داده و خانه را ترك  ارياختالفات بس ليمشترك به دل يزندگ

اين به خانه پدر او رفته و  ليبه بهانه گفتگو با سرپ "ليجم"كرده بود. همسرش 
 . ديسانرا با ضربات متعدد چاقو به قتل ر زن

از زندان، ي مرخصگرفتن با  ،يمتهم زندان كي ،"بسات"داد.  وير اياستان آنتال يايدر منطقه آالن زن كشي نيچهارم
 پنجمينفرزند بود.  دو. رابعه مادر ديگلوله به قتل رسان ٥ كيبا شل ،را كه درخواست طالق داده بود "رابعه"همسرش 

حمله كرده و او را با ضربات متعدد  "ويتِ"به نام  يزن گرجستان كيبه خانه مرد چهار . صورت گرفت در استانبول جنايت
 شدند. يو سپس متوار ندچاقو به قتل رساند

 
 ديگر سال ١٣٥ي تيجنس يبرابرمجمع جهاني اقتصاد: 

دست داده از مردان مشاغل خود را از  شتريآن زنان ب پاندميكرونا و  روسيو وعيدر اثر ش مي گويد "اقتصاد يجهان مجمع"
خواهد  آشكارله در درازمدت امس نياثرات ابه گفته اين نهاد،  در خانه بمانند. خانگيآموزش  ليو مجبور شده اند به دل

 يبه برابر دنيكرده و گفته راه رس دييموضوع را تا نيا جهاني،در سطح  يتيشكاف جنس مجمع از شد. گزارش ساالنه
در  "داووس"جهان را در شهر  ياقتصاد يكه همه ساله غولها "اقتصاد ينجها مجمع" شده است. تر يطوالن يتيجنس

كرونا منتشر شد، گفته بود كه تا  ياز پاندم شيو پ ٢٠١٩خود كه دسامبر  يدر گزارش قبل كند،ي دور هم جمع م سييسو
 محقق خواهد شد. ها نهياز زم ياريدر بس يتيجنس يبرابر گريسال د ميو ن ٩٩

 هيانيبه دست نخواهد آمد. در ب گريد ميسال و ن ١٣٥تا  يتيجنس يبرابر مي گويدگزارش امسال خود مجمع اما در  نيا
  "بمانند. يتيجنس يبه برابر دنيهمچنان منتظر رس دياز زنان با يگريد ينسلها": پيش بيني شدهمجمع  نيا

  
   ه يدر كنار سور ١٥٠در رتبه  رانيا ي:تيگزارش ساالنه شكاف جنس

مختلف  يزن و مرد در كشورها يبرابر هاقتصاد دربار ياالنه مجمع جهانگزارش س در
كه هر ساله  يتيدر گزارش شكاف جنس قرار گرفت. ١٥٠ گاهيدر جاايران جهان، 

و  ياسيس يساز توانمند ،يبه آموزش، سالمت يمربوط به دسترس يحوزه ها
در  رانيا ،دهدي قرار م يكشور جهان مورد بررس ١٥٦را در  ياقتصاد يفرصتها

و افغانستان  من،يعراق،  ه،يكنگو، سور يجدول، قبل از كشورها نيا ١٥٠ گاهيجا
  است. قرار گرفته

ي زن و مرد شناخته م يبرابر نهيكشور در زم نيعنوان بهتر گرفته و به يگذشته در مقام اول جا يمانند سالها سلنديا
 ١٠اند در رده  و رواندا توانسته ايبيم تا پنجم قرار دارند و دو كشور نامدو يها و سوئد در رده لنديوزينروژ، ن فنالند، .شود

 .رنديزن و مرد قرار گ يكشور برتر جهان از نظر برابر
  
  جمهور كوزوو شد سييزن ر كي

 جمهور كشور انتخاب كرد.رييس ساله را به عنوان  ٣٨پارلمان كوزوو يك زن 
  ست.آمريكا اتحصيلكرده ، استاد حقوق دانشگاه و "ويوسا عثماني"

راي از  ٧١در پارلمان كوزوو،  فرودين) ١٥( ريلوآ ٤گيري روز يكشنبه  او در راي
  راي را به خود اختصاص داد. ١٢٠مجموع 

 خانم عثماني در سخنراني پيروزي خود خواهان گفتگو با صربستان براي عادي
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همه بايد از كوزوو پوزش بخواهد و عامالن جنايات جنگي در  سازي روابط دو جانبه شد، اما تاكيد كرد كه بلگراد اول از
   را محاكمه كند. ١٩٩٩و  ١٩٩٨سالهاي 

  به استقالل دست يافت. طلبانيي جداتوسط ناتو و خاتمه جنگ اين كشور با  بمباران صربستان با ٢٠٠٨كوزوو در سال 
جمهور مستعفي به پارلمان معرفي شده رييس  ،"هاشم تاچي"ويوسا عثماني از سوي حزب حاكم كوزوو، براي جانشيني 

 ياما بعد برا ،بود "كوزوو كيدموكرات گيل"ارشد حزب  ياز مقامها يكي يعثمانخانم  ،يالديتا سپتامبر گذشته م بود.
  جدا شد. كيدموكرات گياز ل ،"تباران ييايسرنوشت آلبان نييجنبش تع " حاكم به حزب وستنيپ
شده بود، در ماه نوامبر از  و بازداشت ل پيش در دادگاه الهه به ارتكاب جنايت جنگي متهمسا ژانويه در كه تاچي قايٓ◌ ا

  اكنون منتظر محاكمه خود است.  گيري كرد. او  جمهوري كوزوو كناره رياست
 
 ي در عروس دزد يدر اعتراض به كشته شدن زن زستانيدر قرق اهراتظت

در مقابل ساختمان  "يعروس دزد"زن تحت عنوان مراسم يك و قتل  ييدر اعتراض به آدم ربا نيتظاهركنندگان خشمگ
خواهان  سر مي دادند و "شرمتان باد"شعار معترضان  تجمع كردند. ،تختيپا ،"شككيب"در  زستانيوزارت كشور قرق

 كشور شدند. ريوز ياستعفا
 ١٥ /ليآور ٥ساله روز دوشنبه گذشته ( ٢٧، "كاناتبكووا زادايا"

شد. تصور  برده خودرو كبه داخل ي ور توسط سه مرد) به زفروردين
   به زور با او ازدواج كند. شتهسه مرد قصد دا نياز ا يكيكه  دوش يم

 يكي شد. دايپ نيماش كيجسد خانم كاناتبكووا در داخل  روز بعد دو
شده است.  دايزن هم جسدش پ نيو مظنونان به قتل ا ندگانياز ربا

ر جراحت چاقو كشته شده است و كه او در اث ديگوي م سيپل
 خانواده بوده باشد. يدر اثر خودزن شياحتمال داده است كه جراحتها

 نشود. زادايو از او خواسته بودند كه مزاحم ا شناختندي مرد را از قبل م نيكه آنها ا نديگو يخانم كاناتبكووا م
ممكن است كه  ريغ"گفت: يكي از معترضان  رواج دارد. قرقيزستانازدواج با آنها در  يزنان برا دنيدزد يرقانونيغ رسم

 "را متحمل شوند. يخشونت نيمجبورند چن يبود كه زنان ما بدون داشتن حقوق نيبتوان ساكت نشست و شاهد ا
  
 دختر اعالم شد نيجن هيبرابر د پسر دو نيجن هيد

 رساني را اعالم كرد. بنا به اعالم اين نهاد،هاي خريد مجازات از قتل و آسيب نرخيي جمهوري اسالمي آخرين قضا دستگاه
تفاوت نرخ  ،است زيتوجه برانگ هيابالغ نياما آنچه در ا ست.تومان ا ونيليم ٤٨٠معادل  ١٤٠٠سال  يانسان كامل برا هيد
 مونث و مذكر است. نيجن هيد
تومان  ونيليم ٤٨٠ يعنيكامل،  هيد اگر پسر باشد برابر با "شده است دايكه روح در آن پ نيجن" هي، ده گفته قوه قضاييهب

كه  يتومان خواهد بود. در صورت ونيليم ٢٤٠ يعني "كامل مرد مسلمان هينصف د"دختر باشد  نيكه جن يو در صورت
 تومان است. ونيليم ٣٦٠با  ابرمرد و بر هيچهارم د رقم سه نيمشخص نباشد، ا نيجن تيجنس

 
 ممنوع مي شوددر ايران  كيژنت اي يجسم با مشكل نيسقط جن
 اند، در صورت تاييد شوراي نگهبان از تصويب كرده شوراي اسالميكه نمايندگان مجلس  "طرح جواني جمعيت"بر اساس 

ين پس شورايي متشكل از دو فقيه، يك قاضي و چند پزشك بايد سقط جنين پس از غربالگري را تاييد كند و تصميم ا
 نخواهد بود. تعيين كنندهمادر 
بر اساس طرح جديد، ": مي گويدادات موسوي، رييس انجمن متخصصان زنان و مامايي ايران، در اين زمينه الس اعظم

(فشار و  شورايي در سازمان نظام پزشكي قانوني متشكل از دو فقيه، يك قاضي و چند پزشك تشكيل خواهد شد. حرج
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ي اگر مادر بگويد امكان نگهداري كودك معلول را كند، يعن مادر را نيز قاضي تعيين مي سختي فيزيكي و مالي نگهداري)
  "ندارد كافي نيست و در نهايت قاضي بايد به اين تشخيص برسد.

براي افزايش جمعيت، تشويق و  ياسالم يرهبر جمهوري كه مجلس تصويب كرده در حقيقت دستور قانوني شده طرح
  .است نوادهخا ميتنظ يها و قطع برنامه يآور ها به فرزند خانواده اجبار

 مجلس اين طرح را چند روز پيش و در سكوت خبري به شوراي نگهبان ارسال كرده است. به نوشته رسانه هاي حكومتي،
 ٩موجب تولد ساالنه  ،پيشتر محمد اكرمي، رييس انجمن علمي ژنتيك پزشكي ايران، گفته بود اگر اين طرح نهايي شود

  معلول خواهد شد. نوزادهزار 
گويند ما  پزشكان مي": مي گويد "طرح جواني جمعيت"رييس كميسيون مشترك  مير حسين بانكي پور فرد،ا با اين حال

  "نه پزشك. مي كنددر حالي كه شرع را فقه تعيين  ،كنيم طبق نظر شرع عمل مي
 

 زده تيجنس نيخشونت و قوان هيعل يصدها تن از زنان سودان اعتراض
محور در مركز خارطوم تظاهرات كردند و در مقابل ساختمان وزارت  تيرات جنسو مقر نيقوان هيعل يصدها زن سودان

تجمع  يدادستان يكشور و ساختمان مركز
 تجمع كه توسط گروه نيا ياصل كردند. مطالبه

شده  تيو حما يمختلف زنان سازمانده يها
سطوح  ياماز حقوق زنان در تم حفاظتبود، 
 نيانقانون و لغو قو ياجرا ي،گذار قانون

 زنان بود. هيعل زيآم ضيتبع
كشور و  ريخود از وز هيانيب در معترضان

را با توجه  نيدادستان كل خواستند تا قوان
 يبر برابر يمبتن يجهان يمعاهدات و توافقها

 ژهيدادگاه و ليو تشك يو خصوص يعموم يطهايزنان و دختران در مح تيامن نيتام ن،ياصالح كنند. همچن يتيجنس
 خود ابراز داشتند.  هيانيمعترضان در ب ي بود كهمطالبات گريداز  محور تيجنس يبه خشونتها يدگيرس
 يكيتار يولوژيديا هينبرد عل"هستند تا  سيو پل ييكردند كه خواستار اصالحات در داخل دستگاه قضا ديتاك نيهمچن آنها

 شود. نيتضم "كه عموما زنان و دختران را هدف گرفته
  

 صوري است ر اقتصادآمار رسمي از سهم زنان د ي:گاناتاق بازر عضو
 نيدر ا يدولت يدرصد است و آمارها٥فقط  رانيسهم زنان در اقتصاد امي گويد  ،تهران يتوكل، عضو اتاق بازرگان مينس
 .ستيزنان در اقتصاد ن يبر اساس مشاركت واقع نهيزم
 يگفت كه برخ ،يبازرگان يداشتن كارتها اي مديره ها اتيو ه يتيريمناصب مد يزنان در برخ يبا اشاره به حضور صور او

 "خاص هستند. يسهام ايعام  يشركت سهام كيعضو  به طور اسمي" شوند،ي م يكه شاغل معرف يزنان
 استيس قاتيمركز تحق سييعلوم و ر ريمشاور وز ،ياحمد ديارائه شده، وح ٩٨كه اسفند سال  يآمار دولت نياساس آخر بر

 درصد اعالم كرده است.١٦را  رانينرخ مشاركت زنان در اقتصاد ا ،كشور يعلم
 
 ايندپندنت فارسي)  ،يس يب يب دا،رف ويراد دان،يم ست،يا دليم وز،يورونيوله،  چهيدو(منابع:  

  
  کانال  تلگرام نبرد خلق

@nabard_khalgh  
https://telegram.me/nabard_khalgh 
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (فروردين 
 فرنگيس بايقره

 تداوم بازداشت محمود مالكي
 ١٨كانون صنفي فرهنگيان استان بوشهر كه روز چهارشنبه  محمود مالكي معلم و عضو هيات مديره

برد و  فروردين به وسيله اداره اطالعات بوشهر دستگير و بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر مي
بنا به گزارشهاي منتشر شده وي با اتهامات سنگيني روبرو است. براي آزادي موقت وي تا زمان 

 ميليون و سپس يك ميليارد تومان وثيقه درخواست شده است. ٥٠٠او ابتدا  تشكيل دادگاه، از خانواده
 

 يادگاريادامه بازداشت بتول اميني ده 
فروردين با  ١٦يادگاري، معلم مقطع ابتدايي در مشهد، بامداد دوشنبه بتول اميني ده 

 مراجعه ماموران به منزل اش بازداشت شد.
يادگاري، با اعالم فواد سجودي فريماني، زنداني سياسي سابق و فرزند بتول اميني ده
راه اندازي كرده، اين خبر، در كانال تلگرامي كه براي انتشار اخبار بازداشت مادرش 

نوشت كه ماموران در جريان بازداشت مادرش خانه او را تفتيش كرده و برخي از وسايل 
 شخصي اش را نيز ضبط كردند.

او همچنين در صفحه توئيتر خود دليل بازداشت مادرش را شركت در تظاهرات عليه 
 قرارداد ميان ايران و چين اعالم كرد.

زمان بازداشت در هفته گذشته تاكنون به  فواد سجودي فريماني گفت كه از
 اجازه تماس تلفني و همچنين تبديل قرار بازداشت به وثيقه داده نشده اس يادگاري،بتول اميني ده مادرش،

 
 شود؟ مي معلمان رتبه بندي شامل چه تعداد از

اي اعتراضي بسيار اين خواست زحمتكش ايران سالهاست كه براي اجراي رتبه بندي مبارزه مي كنند و در حركته معلمان
را مطرح كرده اند. فشار جنبش معلمان رژيم را مجبور كرده كه اين خواست را به طور نيم بند در دستور كار قرار دهد، 

مهدي اسماعيلي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت:  هرچند كه اجراي آن با اما و اگرهاي بسيار همراه است.
اي را به همين منظور به مجلس ارائه كرده است كه پس  بندي فرهنگيان است و دولت اليحهرتبه  مجلس مصمم به اجراي

 از تعطيالت نوروزي مجلس در كميسيون آن را بررسي خواهيم كرد.
اجرا شود، ادامه داد: پيش از اين  معلمان  وي با تاكيد بر اينكه رتبه بندي بايد به صورت همه جانبه و نه تدريجي براي

بندي گذاشته بود كه با تذكراتي كه نمايندگان ارائه كردند مشخص شد كه را به حساب رتبه   معلمان دولت افزايش حقوق
 اين موضوع اجرايي نشده است.

شوند، افزود: رقمي كه براي اين  مي  معلمان بنديهزار نفر شامل رتبه  ٨٠٠اين مجلس نشين از ميانه با اعالم اينكه حدود 
هزار ميليارد تومان است، اميدواريم دولت بتواند اين رقم را تامين و در سال آينده اين  ٢٠تا  ١٥م است حدود منظور الز

 طرح را اجرا كند.
نيز اعتباراتي براي اجراي اين طرح در نظر گرفته شده است، اميدورايم با  ١٤٠٠اسماعيلي در پايان گفت: در بودجه سال 

 در سال آينده باشيم.  معلمان بنديرتبهتخصيص اين اعتبار شاهد اجراي 
 

 در صدي دانش آموزان در شهرستانها ٤٠و  ٣٠ترك تحصيل 
بهروز محبي عضور برگزيده شوراي نگهبان براي مجلس يازدهم در خصوص بيشترين مطالبات دانشجويان و دانش آموزان 

ر ترك تحصيلي در برخي از شهرستانهاي اظهار داشت: در ابتدا اين نكته مهم را بايد متذكر شوم كه آما از مجلس
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افزار شاد و فضاي اينترنتي براي درصد است. عالوه بر اين زيرساختهاي مناسب جهت استفاده از نرم  ٤٠تا  ٣٠ كشور
آموزش مجازي در برخي نقاط دور دست و شهرستانها آماده نبود، از اين رو متاسفانه عده زيادي از دانش آموزان فرصت 

 ز دست دادند كه مساله حائز اهميتي است.تحصيل را ا
هزار كيلومتر مربعي داريم، متاسفانه شرايط به همين ترتيب  ٥وي ادامه داد: در حوزه ما كه شش شهرستان و يك منطقه 

 گذرانند. بنابراين ارتباط خيلي خوبي بين معلمان و دانش آموزان برقراراست و دانش آموزان ما شرايط بسيار سختي را مي 
 نشد.

هاي تلويزيوني گفت: يك درخواستي كه عموما از ما محبي درباره درخواست دانش آموزان بابت تقويت و گسترش برنامه
هاي يك و شوند مانند شبكه هايي كه به صورت جدي ديده ميهاي تلويزيوني به خصوص شبكه شده، اين است كه شبكه 

 دهد، در همه جا آنتن دهي ندارد. آموزش كه مطالب درسي را ارائه مي دو بيشتر روي آموزش متمركز شوند. البته شبكه
 

 حركتهاي اعتراضي معلمان
 

 دبستاني شهرستان ايذهتجمع مربيان پيش 
دبستاني شهرستان ايذه، در اعتراض به عدم  جمعي از مربيان پيش

فروردين مقابل  ١٨رسيدگي به مطالبات شان، روز چهارشنبه 
ري اين شهرستان، دست به تجمع زدند. معلمان ساختمان فرماندا

فروردين مقابل استانداري  ٢٣پيش دبستاني ايذه روز دوشنبه 
 خوزستان در اهواز تجمع كردند.

هاي بدون ضمانت مديران شهرستان اعتراض اين مربيان به وعده 
 كرده و خواستار تعيين تكليف شرايط خود هستند.

 
 هران تجمع معلمان تازه استخدام در ت

 فروردين، شماري از معلمان تازه استخدام مقابل مجلس در تهران تجمع كردند. ٢٣روز دوشنبه 
 بندي معلمان صورت گرفته است.ميليون تومان و عدم برخورداري از قانون رتبه  ٣اين تجمع در اعتراض به حقوق پايين 

ق ما دو ميليون، خط فقر ده ميليون/، شعار هر معلم معلمان ضمن رونمايي از بنرهاي اعتراضي، شعارهايي از قبيل: حقو
 مرگ بر استثمار و زحمت چند برابر، حقوق نابرابر سر دادند.

سال اخير براي كاهش بار مالي به جاي افزايش  ٣هزار معلم جوان طي  ٤٠٠به گفته اين معلمان دولت با استخدام حدود 
 بندي آن روي آورده است.متناسب حقوق به جيره

گويند سند تحول بنيادين بر رتبه بندي معلمان بر مبناي شايسته ساالري تاكيد دارد اما اليحه دولت فقط جيره ها مي آن
 بندي حقوق بر مبناي سابقه بندي است.

 فروردين، شماري از معلمان تازه استخدام، براي دومين روز متوالي مقابل مجلس تجمع كردند. ٢٤روز سه شنبه 
 

 هضت سوادآموزي استان اردبيل تجمع معلمان ن
 ٢٨دهندگان نهضت سوادآموزي استان اردبيل با ده سال سابقه تدريس در نهضت سواد آموزي، روز شنبه  آموزش

دهندگان معترض در فروردين، مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان اردبيل تجمع اعتراضي برگزار كردند. آموزش 
 قبول شدند ولي تاكنون از جذب آنان خودداري شده است.آزمون استخدامي آموزش و پرورش 
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 آموزش و پرورش مقابل مجلس ٩٩تجمع قبول شدگان آزمون سال 
فروردين  ٢٨آموزش و پرورش (صاحبان كارنامه سبز آزمون) از سراسر كشور، شنبه  ٩٩جمعي از قبول شدگان آزمون سال 

تجمع براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل مجلس 
 كردند.

تجمع كنندگان گفتند: نظر به اينكه كمبود نيرو در آموزش و 
پرورش بسيار مشهود است و خود اين سازمان بارها به وجود اين 

هزار  ٣٠٠مشكل اقرار كرده است و نيز با توجه به اينكه نزديك 
نفر از معلمان آموزش و پرورش امسال بازنشسته خواهند شد لذا 

ازمان به حداكثر خود خواهد رسيد و از كمبود نيروي اين س
طرفي عزيزاني كه در در مرحله اول آزمون استخدامي آموزش و 
پرورش شركت كردند و در مرحله اول حدنصاب را كسب كردند، 

اند، منتهي به دليل كمبود ظرفيت در مرحله بعدي موفق به قبولي نشدند در صورتيكه همگي نمرات بااليي كسب كرده
 هاي بسيار كم قبول شدند.نظر موفق به قبول نهايي نشدند، در صورتيكه شهرهاي ديگر افرادي با نمرهشهر مورد 

 
 تجمع معلمان دانشسرايي در چند شهر  

معلمان فارغ التحصيل از دانشسرا در اعتراض به حذف 
سنوات فاصله خدمتي كه اجراي آن به صورت قطعي اعالم 

 گون برگزار كردند. شده، چندين تجمع در شهرهاي گونا
فروردين/ معلمان  ٩معلمان شاغل در يزد روز دوشنبه 

شاغل در شهرهاي اصفهان، گرگان، شيراز، كرج و بوشهر 
فروردين/ معلمان معترض استان تهران  ١٧روز سه شنبه 
فروردين مقابل ساختمان مركزي ديوان  ٢٤روز سه شنبه 

انهاي عدالت اداري در تهران./ معلمان شاغل از است
آذربايجان شرقي و غربي، كردستان، همدان و لرستان در 

فروردين براي ششمين روز متوالي  ٣١تهران، روز سه شنبه 
 مقابل ساختمان ديوان عدالت اداري واقع در تهران.

معلمان معترض مي گويند: ما از آغاز ورود به دانشسرا به 
ايم، اما وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمتي داشته 

 ٥تا  ٢كاري كرد و بين موزش و پرورش در جذب ما كمآ
سال بعد از فارغ التحصيلي ما را استخدام كرد. اكنون پس از 

سال خدمت در آموزش و پرورش و با راي جديد ديوان  ٣٠
 شود.عدالت اداري، اين وقفه خدمتي جزو خدمت ما محاسبه نمي 

 
ال صنفي معلمان ايران در تلگرام، راهبرد معاصر، ايران انترناسيونال، ايلنا، (منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: كان 

 هرانا، عصر جنوب، فرارو) 

 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  )١٤٠٠دانشگاه در ماهی که گذشت (فروردين 
  نژاد يعالم كامران

  شود  دانشجوي دكتري جذب مي ،نيازبرابر  ٤ساليانه 
 دانشجوي جذب ميزان درباره  غالم حسين رحيمي شعرباف معاون پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري،

كنيم و حتما بايد اين ميزان جذب  مي جذب نياز حد از بيش دكتري دانشجوي: گفت دكتري
 ٢٠ حدود سال هر   جوي دكتري داريم وهزار دانش ١٠٠ادامه داد: بيش از  . اومحدود شود

حد نيست و  كنيم اما ظرفيت جذب ما در اين هزار دانش آموخته دكتري وارد جامعه مي
 .خيلي كمتر است
درباره ميزان در مصاحبه با يك رسانه حكومتي فروردين  ١١شنبه چهارروز معاون وزير علوم 

ن يك سوم اين ميزان ظرفيت جذب مازاد بر نياز است و ساليانه بايد جذب مازاد بر نياز دانشجويان دكتري گفت: از نظر م
هاي پسا دكتري و همين طور گسترش  البته با استفاده از طرح گسترش دوره ،هزار دانشجوي دكتري جذب شوند ٥

بايد در  شوند و بخشي هم پذيرش دستيار پژوهشي در نهادهاي علمي بخشي از اين دانش آموختگان در نهادها پذيرش مي
 . واحدهاي تحقيق و توسعه سازمانها و نهادهاي بزرگ جذب شوند و توليد كننده باشند

اي دو سال زمان گذاشته و تحقيقات وسيع انجام داده، رحيمي توضيح داد: دانش آموخته دوره دكتري كه تدوين رساله
 .آمادگي اين را دارد كه در مراكز تحقيق و توسعه فعاليت كند

  
  تحصيليرشته يك انشجويان دكتري از حذف انتقاد د

اي خطاب به وزارت علوم، سازمان  جمعي از دانشجويان دكتري در نامه
سنجش و دانشگاه عالمه طباطبايي نسبت به حذف رشته ياورانه مشاوره 

انتقاد كردند و خواستار بازنگري و اضافه شدن  ١٤٠٠در دفترچه كنكور 
 .اين رشته به دفترچه شدند

فروردين پوشش خبري  ١١كه روز چهارشنبه  فته اين دانشجويانبه گ
رشته ياورانه مشاوره، همواره نقش مهمي در ارتقاي سالمت و  داشت؛

تر شدن زندگي و بروز  است و با پيچيده بهداشت روان جامعه ايفا كرده
مسائل جديد در حوزه روابط انساني، تربيت نيروي متخصص و كارآمد 

   .رهاي سازمان نظام روان شناسي و مشاوره، وزارت علوم و ساير نهادهاي وابسته بوده استهمواره جزو شعا
طبق روال چندين ساله و در راستاي كاهش پي در پي سهميه پذيرش در مقطع دكتري مشاوره توسط دانشگاههاي دولتي 

آن است كه امسال هم از بين كشور (اصفهان، فردوسي، خوارزمي، شهيدچمران و عالمه طباطبايي) شواهد حاكي از 
دانشگاههاي مذكور كه دكتري تخصصي مشاوره را پذيرش داشته اند، نوبت به دانشگاه عالمه طباطبايي رسيده كه معاونت 
آموزشي اين دانشگاه در اقدامي ناباورانه خبري مبني بر عدم پذيرش دانشجو دكتري تخصصي در رشته مشاوره داده است 

هيچ دانشجويي در  ١٤٠٠صيالت تكميلي اين دانشگاه، دانشگاه عالمه طباطبايي در سال تحصيلي و طبق نظر مديريت تح
 .مقطع دكتري رشته مشاوره پذيرش نخواهد كرد

 
  ارجاع پرونده سه فعال دانشجويي به دادگاه 

 اي اميرحسين عليامير رئيسيان وكيل دادگستري، از ارجاع پرونده سه فعال دانشجويي به نامهفروردين،  ١٤روز شنبه 
 دادگاه انقالب تهران خبر داد.  ٢٦الدين نبوي به شعبه  جوان و ضياء بخشي، علي حقيقت

به گفته اين وكيل دادگستري، اين پرونده با شكايت قرارگاه ثاراهللا و از بابت اتهامات اجتماع و تباني به قصد بر هم زدن 
 .ه فعال دانشجويي گشوده شده استامنيت ملي و همچنين تبليغ عليه نظام براي اين س
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رئيسيان ضمن بيان ارتباط اين پرونده با فعاليتهاي انجمنهاي 
اسالمي مجوزدار داخل دانشگاهها و مجموعه فعاليت جمعي آنها 

افزود: در بخشهايي از اين  "دانشجويان متحد"تحت عنوان 
پرونده به فعاليتهاي تشكلهاي مجوزدار در دانشگاهها اشاره شده 

  . است
و اميرحسين علي بخشي  ٩٨اسفند  ٦الدين نبوي در تاريخ  ضياء

توسط نيروهاي  ٩٨اسفند  ٤و علي حقيقت جوان در تاريخ 
جوان و علي  امنيتي در تهران بازداشت شدند. آقايان حقيقت

  .زاد شدنداسفند همان سال با توديع قرار وثيقه آ ١٢الدين نبوي مورخ  اسفند ماه و ضياء ١٣بخشي در تاريخ 
خواه دانشگاه اميركبير  آقاي علي بخشي، عضو سابق شوراي احياي انجمنهاي دانشجويي و انجمن اسالمي دانشجويان ترقي

 توسط كميته انضباطي دانشگاه صنعتي اميركبير، دو ترم از تحصيل محروم شده بود. ١٣٩٢است و پيشتر در سال 
 .و محكوميت دارد ضياءالدين نبوي پيش از اين نيز سابقه زندان

  
  كشور سراسربيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي در 

نرخ فروردين منتشر شد،  ١٥كه در روز يكشنبه  التحصيالن دانشگاهي در سطح كشوربراساس پايش وزارت علوم از فارغ
. براساس گزارش مذكور غريبي نيز به ثبت رسانده است و التحصيالن دانشگاهي در برخي استانها ارقام عجيب بيكاري فارغ
» آموختگان دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور پايش وضعيت اشتغال دانش«با عنوان  ١٣٩٩كه در سال 
التحصيالن  اند كه باالترين نرخ بيكاري فارغ بندي شده منطقه پژوهشي دسته ١٠استان كشور در  ٣١تهيه شده، 

استان ميانگين نرخ  ٣. در اين استعني استانهاي شمالي شامل گيالن، مازندران و گلستان دانشگاهي مربوط به منطقه دو ي
 يعني يزد، اصفهان و چهارمحال ٦درصد است. در رتبه دوم، استانهاي منطقه  ٦٦التحصيالن دانشگاهي حدود  بيكاري فارغ

درصد است. در رتبه سوم،  ٥٦تانها بيش از التحصيالن دانشگاهي اين اس بختياري قرار دارند كه نرخ بيكاري فارغ و
التحصيالن  غربي و زنجان قرار دارند كه نرخ بيكاري فارغ شرقي، آذربايجان يعني اردبيل، آذربايجان ٣استانهاي منطقه 

التحصيالن دانشگاهي مربوط به  درصد است؛ اما كمترين نرخ بيكاري فارغ ٥١,٨دانشگاهي استانهاي مذكور نيز حدود 
درصد بوده است. پس از  ٣٩شود كه نرخ بيكاري آنها در سال گذشته حدود  استان البرز و تهران مي ٢نطقه يك يعني م

شمالي، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و سمنان  پژوهشي كشور يعني خراسان ٩اين دو استان، استانهاي واقع در منطقه 
درصد بوده  ٤٠هي را دارند كه اين ميزان در سال گذشته حدود التحصيالن دانشگا كمترين نرخ بيكاري فارغاست كه 

 است. 
 

  متهم شدند »األرضافساد في «علي يونسي و اميرحسين مرادي به 
 گفت؛فروردين  ٢٢ يكشنبهروز مصطفي نيلي، وكيل علي يونسي، 

متهم » االرض افساد في«موكلش به همراه اميرحسين مرادي به 
اي براي اين دو دانشجوي  كمهو هنوز هيچ جلسه محا شده

 زنداني برگزار نشده است.
 سال پيشاين دو دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف فروردين 

 ٢٠٩بازداشت شدند و در اين مدت در سلول انفرادي يا در بند 
  اند. اوين محبوس بوده
ارجاع شد و جلسه رسيدگي براي روز دادگاه انقالب تهران  ٢٩پرونده اين دو نفر پيش از عيد به شعبه  ؛مصطفي نيلي گفت

  فروردين تعيين گرديد و ابالغ شد اما با اين حال، دادگاه تشكيل نشد. ٢٢يكشنبه 
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مالزمه قانوني چنين اتهامي تشكيل جلسه، با  ؛اند گفتمتهم شده» افساد في االرض«او با اشاره به اينكه اين دو زنداني به 
متاسفانه از ابتدا «د و رعايت اصول شكلي و تشريفاتي امري غيرقابل عدول است اما تعدد قاضي و تشريفات قانوني ديگر دار

  .ايمدر اين پرونده با مسائل عجيب و نامتعارفي مواجه شده
اي با حضور شماري از تشكلهاي دانشجويي دانشگاه شريف و حضور بازجو و نماينده  نيلي از انتقال اين دو زنداني به جلسه

با هيچ عيار قانوني، اخالقي و «جلسه به عنوان يكي از اين موارد عجيب ياد كرد و گفت چنين اقدامي دادستان در آن 
  ».شرعي قابل سنجه نيست

تاكنون به وكالي اين دو زنداني اجازه مالقات يا حتي 
  شان داده نشده است. مكالمه تلفني با موكالن
انجمن ، فروردين ٢٦پنجشنبه در رويدادي ديگر، روز 

زمان با  المي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف هماس
سالگرد بازداشت علي يونسي و اميرحسين مرادي، با 

اي سرگشاده به ابراهيم رئيسي، رئيس قوه  ارسال نامه
قضاييه از او خواست تا ترتيب آزادي اين دو دانشجو را 

  .دستكم تا برگزاري دادگاه بدهد
در كشور و » قضاتعدم استقالل «اين نامه با يادآوري 

، پرونده علي يونسي و اميرحسين مرادي و تحت فشار قرار گرفتن آنها براي »توجهي به دفاعيات متهمان سابقه بي«
. در اين نامه آمده است: اعترافات اجباري را با پرونده مازيار ابراهيمي، زنداني سياسي پيشين در ايران مقايسه كرده است

ترين آنها  هاي امنيتي كه يكي از معروف رونده كيفري منجر به اقارير كاذب از جمله در پروندهبا توجه به تجربه دهها پ«
دهنده مازيار ابراهيمي و چندين متهم ديگر همان پرونده است، براي ما دانشجويان، پرونده اين  در زمان اخير، پرونده تكان

كردن حداقل حقوق انساني افراد اقارير كاذب و القايي از پايمال اي است كه همراه با دو تن نيز يادآور گذشته بعضاً تيره
 .»شودمتهمان اخذ مي

  
  طلبه در گروههاي مجازي مرتبط با دانشجويان ٨٠٠تبليغ جهل و خرافات 

حجت االسالم علي تقوي، معاون  ،فروردين ٢٨شنبه روز 
در دانشگاهها از فعاليت  ولي فقيهفرهنگي سياسي نهاد 

مجازي  مبلغ در دو هزار كانال و گروه ٨٠٠تا  ٤٠٠تبليغي 
وي ادامه داد:  .مرتبط با دانشجويان و دانشگاهها خبر داد

همه ساله در ماه مبارك رمضان تعدادي از مبلغان به 
شدند كه متأسفانه از سال گذشته به  دانشگاهها اعزام مي

دليل ويروس كرونا و عدم حضور دانشجويان اين مبلغان از 
  .فيزيكي در دانشگاهها معذور بودندحضور 

ساعت با تشكيل گروههاي مجازي  ١٠تا  ٤مبلغان روزانه بين 
  دهند. در فضاهاي دانشگاهي فعاليتهاي تبليغي انجام مي

  
  دانشجويان دانشگاه صنعتي بيرجند  ت علمي وااعضاي هي كاركنان،چند روزه تجمع 

ت علمي و دانشجويان دانشگاه صنعتي ااعضاي هي كاركنان،  جمعي از ،متوالي فروردين براي سومين روز ١٦روز دوشنبه 
ادغام اين دانشگاه در دانشگاه بيرجند در محوطه اين واحد آموزش عالي در مركز استان خراسان  بهبيرجند براي اعتراض 
  .جنوبي اجتماع كردند
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گزارشي كه حكايت از شد،  منتشر در  جا رسيد؟گزارشي با عنوان ماجراي ادغام دانشگاه صنعتي بيرجند به ك پيش از اين،
 .اي وزارت علوم داشتهت علمي دانشگاه صنعتي بيرجند پيرو بد قوليااعتراض كاركنان، كارمندان و اعضاي هي

 و  ادامه دارد اين گروه از دانشگاهيان همچنان اعتراض
عطيل است و با حضور در مسجد دانشگاه ت درس كالسهاي

حال دانشجويان و كاركنان دانشگاه منتظر پاسخ هستند و 
صنعتي بيرجند نسبت به اجراي طرح الحاق اين دانشگاه به 
دانشگاه بيرجند اعتراض دارند و از وزارت علوم درخواست دارند 
تا از اجراي اين طرح كارشناسي نشده دست برداشته و تنها 

  .دانشگاه صنعتي شرق كشور را به حاشيه نبرند
 ٧٠تاسيس شد و اكنون  ٨٦ند در سال دانشگاه صنعتي بيرج

 ٢ت علمي از دانش آموختگان برتر دارد و بيش از اعضو هي
هزار دانشجو در اين دانشگاه مشغول به تحصيل هستند و حال 

 .خواهد دانشگاهي با اين عظمت و ظرفيت را به حاشيه ببردوزارت علوم با طرحي عجوالنه مي
 دانشجويان دانشگاه صنعتي بيرجند با ت علمي وااعضاي هي فروردين كاركنان، ١٨ و ١٧چهارشنبه  روزهاي سه شنبه و

  .خود ادامه خواهند داد اعتراضبه برپايي تجمع در اين واحد آموزش عالي  تشكيل زنجيره انساني و
  

  تجمع فارغ التحصيالن بيكار رشته حقوق در تهران
شان،  يكار رشته حقوق، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتالتحصيالن ب فروردين، تعدادي از فارغ ١٨روز چهارشنبه 

 .مقابل ساختمان مجلس، تجمع اعتراضي برپا كردند
التحصيالن معترض، خواستار رسيدگي نمايندگان مجلس به موضوع رفع انحصار از وكالت، سردفتري و كارشناسي  فارغ

 .شدند
  

 تجمع اعتراضي دانشجويان دندانپزشكي شيراز
دانشجويان دندانپزشكي شيراز در ، نيفرورد ٢١شنبه 

توجهي مسئوالن و عدم اقدام مؤثر در انجام  اعتراض به بي
 پالكارددر واكسيناسيون دانشجويان تجمع كردند. 

: چه كسي اولويتها را مشخص دانشجويان نوشته شده بود
چه كسي مسئول  /گيريم تاواكسن نگيريم آروم نمي /كندمي

 ؟است
 
، رانيا انيخبرنامه دانشجو، تسنيم، هرانا ،مهر، جوان، ايسنا، فارس، آنا، امتداد: استفاده شده براي تهيه اين مجموعه منابع( 

  )راديو زمانه
  

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  )١٤٠٠(فروردين   كارورزان سالمت
  

  پرستار در هر ماه ١٠٠مهاجرت 
محمد ميرزابيگي، رئيس كل سازمان نظام پرستاري گفت: آمار مهاجرت 

صورت ميانگين،  پرستاران نسبت به سالهاي قبل، روند صعودي داشته و به
شدت از پرستاران  هاي ديگر بهكنند و كشورنفر مهاجرت مي ١٠٠ماهيانه 

تلويزيون حكومتي خير ه رنامه سالم صبح بدر بوي كنند.  ايراني، استقبال مي
شود و  كشي مي رسد اين است كه دارد وقت نظر مي كرد: اما چيزي كه به فروردين تاكيد ١٩در روز پنجشنبه  ٣شبكه 

هزار ١٤٠ادامه داد: ما عالوه بر  ميرزابيگيشود در اين شرايط، انگيزه افزا نيست.  اين نوع رفتاري كه با پرستاران مي
هاي پرستاري داريم،  هزار دانشجوي پرستاري از كارشناسي تا دكترا در دانشكده ٦٠پرستاري كه در بالين مشغول هستند، 

صورت جامعه نگر، مشغول به فعاليت هستند. او افزود:  هزار پرستار داريم كه در بخش مراقبتها در منزل به ٣٠چنين  هم
كشند، اما در مقايسه با جمعيت كشور و تختهاي بيمارستاني، عدد دوش مي اين عزيزان بار سنگين نظام سالمت را به

 ٩پرستار دارند ما حدود  ٨تا  ٤هزار نفر، حداقل بين  ها كه به ازاي هر يكبسيار پاييني است. در مقابل ميانگين كشور
  هزار نفر، كمتر از يك پرستار داريم. دهم پرستار داريم، يعني ما به ازاي هر يك

دانيم كه واكسن كرونا در كشور كم است، اما همين ميزان كم هم بايد عادالنه توزيع شود و دليلي ندارد كه  افزود: ما مي او
ها را به يك سازمان صنفي به نام نظام پزشكي در بين اعضاي نظام پزشكي، توزيع كند درصد واكسن٤٥وزارت بهداشت، 

 شوند. درست است كه در بيمارستانها واكسن به راقبت در منزل دارند فدا ميآن هم در شرايطي كه پرستاران ما در بحث م
صورت كامالً عادالنه در حال توزيع است، اما خارج از بيمارستان سهميه واكسن كرونا براي پرستاراني كه در منزل از 

ز واكسن، به نظام پزشكي تعلق هزار د ٤٥ز واكسن، هزار د١٠٠ُكنند، در نظر گرفته نشده است. از بيماران مراقبت مي
  گيرد و پرستاران در صف آخر هستند. مي

  پرستاران يسراسر كارزار
گذرد. در اين مدت مسئوالن گيري ويروس كرونا و افزايش چند برابري فشار بر كادر درمان مي بيش از يك سال از همه

اند اما همچنان اين  به مشكالت آنها داده هاي بسياري درباره افزايش حقوق كاركنان بخش درمان و رسيدگي وعده
از » نامه پرستاران خون«اندازي كارزاري با عنوان  اي از پرستاران با راه عدهدر واكنش به اين شرايط  مشكالت پابرجاست.

روز  تاآنها در اين كارزار كه  هاي خود عمل كنند و به مشكالت آنها رسيدگي كنند. اند به وعده مسئوالن خواسته
ما، جمعي از پرستاران كشور كه از ابتداي « اند: اند، نوشتههزار نفر آن را امضا كرده ٧نزديك به فروردين  ٢٥چهارشنبه 

رساني هستيم، به ذكر برخي از مشكالت  ترين شرايط مشغول خدمت گيري ويروس كرونا در بيمارستانها در سخت همه
پيش از آنكه مشكالت و شرايط نامناسب موجب شود خته و مي خواهيم كه: پرداكادر درمان در دوران شيوع كرونا 

  پرستاران زحمتكش و مظلوم بيشتري را از دست دهيم، همت كرده و نسبت به رفع معضالت اهتمام ورزيد.
شود ضمن رفع مشكالت پرستاران در بيمارستانها و مراكز درماني، موضوع حذف پرستاري از  همچنين درخواست مي

  بررسي كرده و جهت بازنگري در آن اقدام فرماييد.را آور  اغل سخت و زيانمش
  زير مراجعه كنيد: آدرس بهآغاز شده  نيفرورد ٢١كارزار كه از  نيابراي اطالع از 

https://www.karzar.net/nurses-problems   
  درصد از كاركنان اورژانس تهران به كرونا ٤٨ابتالي 

اند و با  هاي اورژانس تهران به كرونا مبتال شدهدرصد از نيرو ٤٨ز اورژانس تهران گفت: تاكنون معاون فني و عمليات مرك
در موج چهارم كرونا، كل تماسهاي مردمي . درصدي ماموريتهاي كرونا هستيم ٥٠٠شروع موج چهارم كرونا شاهد افزايش 

  .درصد نيز رشد داشته است ٧٠موريتها درصد افزايش و ما ١٣٠با اورژانس تهران نسبت به نيمه دوم اسفند، 
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  ايران عبرت بگيردرژيم شي از كُ دنيا بايد در پرستار
دبيركل خانه پرستار قصور دولت و وزارت بهداشت در تامين و توزيع واكسن را عاملي براي شهادت پرستاران ايراني در 

ا كنون، ايران يكي از باالترين آمارها در سطح جهان در ماههاي اخير عنوان كرد و ادامه داد: از ابتداي شروع پاندمي كرونا ت
ماه است، واكسن كرونا در سطح جهان كشف شده و  ٨زمينه فوت پرستاران را داشته است. اين در حالي است كه بيش از 

  علت اين مساله نيز چيزي جز بي كفايتي مسئوالن دولت و وزارت بهداشت نيست.
 دياز سع تياند، درباره شكا دهيبه شهادت رس رايكه اخ يرخواست از خانواده پرستارانضمن د رانيخانه پرستار ا ركليدب

 ريخانواده ها از وز نياگر ا يحت ميو معتقد ميدان يپرستاران م نيبهداشت را عامل مرگ ا ريعنوان كرد: ما شخص وز ينمك
آغاز  رانيكادر درمان در ا ونيناسياست واكس از دو ماه شيچون اكنون كه ب ود،محاكمه ش ديبا شانينكنند، بازهم ا تيشكا

از كادر درمان در سراسر كشور  ياديواكسنها آنچنان نامناسب بوده كه هنوز بخش ز نيا عيو توز نيشده است، اما روند تام
حث وي در پايان تصريح كرد: چند ماه پيش وزير بهداشت ما شعار مي داد كه دنيا در ب نكرده اند. افتيواكسن كرونا در

مديريت كرونا بايد از ما درس بگيرد، اما اكنون ايشان مي گويد من تقاضا كردم كه در نوروز محدوديتهاي شديد اعمال 
كنند، ولي كسي گوش نكرد. سوال ما از وزير بهداشت اين است كه اگر كسي به صحبتهاي شما گوش نمي كند، چرا 

  مرگ پرستاران از ما عبرت بگيرد استعفا نمي دهيد؟ به نظر من كه دنيا بايد در موضوع
  

 تجمع پزشكان در همدان 
فروردين، جمعي از پزشكان بيمارستانهاي همدان در اعتراض به حقوق تضييع شده خود، در مقابل دانشگاه  ٢١روز شنبه 

 .علوم پزشكي اين شهر، تجمع كردند
  

  تجمع سراسري داروسازان كشور 
با برپايي  روسازان سراسر كشورفروردين، جمعي از دا ٢٥روز چهارشنبه 

تهران مقابل مجلس ضمن يادآوري مطالبات در مراكز استانها و  تجمع در
شماري از داروسازان در  شان به عدم پاسخگويي مسئوالن اعتراض كردند. 

همدان و رشت و چندين شهر ديگر از جمله اصفهان مقابل دانشگاه علوم 
در مشهد مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو، در شيراز مقابل و مان مجلس در تهران مقابل ساختو  پزشكي اين شهر

 .دانشگاه علوم پزشكي و در چهار محال و بختياري مقابل ساختمان معاونت غذا و دارو، دست به تجمع اعتراضي زدند
  

 تجمع اعضاي انجمن بيماريهاي نادر در تهران
اين  .بيماريهاي نادر مقابل بنياد بيماريهاي نادر در تهران تجمع كردندفروردين، شماري از اعضاي انجمن  ٢٣روز دوشنبه 

به گفته دكتر حميدرضا ادراكي،  .تجمع در اعتراض به عدم رسيدگي به واكسيناسيون اين بيماران صورت گرفته است
سازمان غذا و دارو در مديرعامل بنياد بيماريهاي نادر ايران تاكنون مكاتبات زيادي با معاونت درمان وزارت بهداشت و 

 بندي بيماران نادر در برنامه ملي واكسيناسيون صورت گرفته است؛ اما همچنان تنها بيماريهاي صعب خصوص اولويت
ادراكي در ادامه اظهار داشت: هيچ پروتكل مشخصي براي شيوه  .العالج و بيشتر شناخته شده در نظر گرفته شده است

اند يا تعداد آنها بسيار  د ندارد و با توجه به اينكه برخي از انجمنهاي بيماري هنوز ثبت نشدهبندي اين بيماران وجو اولويت
 .رسد شان به جايي نمي كم است صداي

هاي نادر ايران در ادامه خواستار تهيه واكسن براي اين گروه از بيماريها شد و افزود: ضعف سيستم مديرعامل بنياد بيماري
  .تري دارندويژگي مشترك اكثر بيماران نادر است و در اين وضعيت نياز به توجه ويژهايمني و نقص ژنتيكي 

  
 رويداد، ركنا، هرانا) لنا،يا منابع مورد استفاده در تدوين اين مجموعه:( 
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  )١٤٠٠جنبش رنگين كمان بيشماران (فروردين 
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
، همراه با ١٣٩٩مشقت و تنگدستي آغاز شد. بحران فاجعه بار اقتصادي در سال سال جديد براي كارگران و زحمتكشان با 

اكثريت جامعه ايران را به نيستي سوق داد. بر اساس يك تحقيق منتشر شده در رسانه ها و  ١٩همه گيري ويروس كويد
كشور غمگين  از جمله ده ايران  شبكه هاي اجتماعي مردم

  هستند.جهان 
وضع  ،، نداشتن غذا و ذخيره مالياسترس حاصل از بيكاري

آزاديهاي شخصي و مدني، اميد به زندگي، درآمد ، سالمتي
ارزيابي  سرانه، ميزان فساد و خدمات اجتماعي كشورها در
  پيرامون غمگين بودن مردم يك كشور دخالت دارد.

هزار  ٢٦٠به راستي مردم ايران در اندوه جانباختن دستكم 
وده شدن به ويروس كرونا و در زن و مرد ايراني به علت آل

غم سفره هاي الغر شده خود و ادامه بي محاباي تعرضي كه نظام حاكم بر زندگي و معيشت آنان وارد كرده، سال جديد را 
  آغاز كردند.

اما در همين شرايط فاجعه بار، اعتراض به فالكت و شرايطي كه حكومت ايجاد كرده، با وجود كرونا و البته تعطيالت 
  رشته حركتهاي اعتراضي از جانب بازنشستگان بود.   ٥زي، به اشكال محتلف ادامه داشت كه برجسته ترين آن نورو
حركت از جانب كارگران و مزدبگيران را خواهيد خواند.  ٢٦٦خالصه دستكم خبرهاي اين شماره نبرد خلق، مجموعه  در

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

  بازنشستگان تامين اجتماعياعتراضي  جنبش
تامين اجتماعي در پنج روز حركت اعتراضي بسياري از شهرهاي  شماري از بازنشستگان و مستمري بگيراندر ماه فروردين 

تجمع برگزار كردند. در اين حركتهاي  ١٢٢كشور، در مجموع 
به طور » ديم از بس دروغ شنيديم ما ديگه راي نمي«تراضي شعار اع

  گسترده از طرف معترضان سر داده مي شد.
شهر از جمله تهران، خرم  ٢٢فروردين، دستكم در  ١٥ يكشنبه روز

اراك، اهواز، اردبيل، اصفهان، قزوين، آباد، كرج، ساري، كرمانشاه، 
ز، شوش، تبريز، مشهد، گرگان، ايالم، كرمان، نيشابور، رشت، شيرا

 خود، شهرهاي اجتماعي تامين اداره مقابل در سنندج، شوشتر و يزد
  .كردند برپا اعتراضي تجمعات

سازي بر روي فيش حقوق فروردين  به گزارش هرانا، بازنشستگان بخشي از مطالبات خود را اجراي مرحله دوم متناسب
مندي و اوالد، اجراي  نظير كمك معيشت، حق مسكن، حق عائلهماه، افزايش ساليانه حقوق، پرداخت مزاياي شغلي 

هزار ميلياردي مصوب مجلس شوراي اسالمي، حذف كلمه  ٨٩بر اساس بودجه  ١٤٠٠سازي حقوق بازنشستگان  همسان
آور، پرداخت حق منطقه جنگي استانهاي مرزي سنوات ارفاقي از احكام و جايگزين شدن سنوات استحقاقي سخت و زيان

اند، واگذاري سرمايه شركتهاي شستا به  همه بازنشستگاني كه در آن مناطق هنگام جنگ مشغول خدمت بوده به
هاي  بازنشستگان كه متعلق به كارگران و بازنشستگان بوده و حذف دو درصد كسر حقوق از بازنشستگان به خاطر دفترچه

 .درماني عنوان كردند
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شهر از جمله  ٢٧ از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي دستكم درفروردين ماه، شماري  ١٨روز چهارشنبه 
آباد، كرج، كرمان، اردبيل، انديمشك، قزوين، ساري، شاهرود، تهران، رشت، خرم اروميه، آبادان، خرمشهر، بجنورد، شيراز ، 

و شوشتر مقابل سازمان تامين اجتماعي  اهواز، اصفهان، دزفول، كرمانشاه، مشهد، ايالم، يزد، تبريز، نيشابور، اراك، شوش
  .شهرهاي خود، تجمعات اعتراضي برپا كردند

 بگيران در سومين تجمع اعتراضي سراسري در سال جديد در تهران و فروردين، بازنشستگان و مستمري ٢٢روز يكشنبه 
ه، اراك، قزوين، زنجان، اردبيل، مشهد، اصفهان، شيراز، اهواز، كرج، تبريز، رشت، كرمانشااز جمله در شهر   ٢٨دستكم  

شوشتر و انديمشك، يزد، خرم آباد، كرمان، ايالم، بجنورد، سنندج، اروميه، شاهرود، ساري، نيشابور، نوشهر، بهشهر، شوش، 
دزفول مقابل اداره كل تامين اجتماعي 

  رژيم تجمع اعتراضي برگزار كردند. 
، دستكم در فروردين ٢٥روز چهارشنبه 

جمله در تهران مقابل شهر از  ٢٥
  ساختمان 

مجلس و در شهرهاي يزد، اهواز، اراك، 
بجنورد، ايالم، كرمان، كرمانشاه، خرم 
آباد، تبريز، مشهد، كرج، اصفهان، رشت، 

قزوين، اردبيل، ماكو، قم، شاهرود، 
شهر خود، تجمعات شوشتر، شوش و هفت تپه، بروجرد، نيشابور، بهشهر و ... مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي 

 .اعتراضي برپا كردند
 اعتراضي، بنرهايي از رونمايي ضمن ، انبنا به گزارشهاي منتشر در كانال تلگرام شوراي بازنشستگان ايران، معترض

دست مياد ه فقط كف خيابون ب /نشينيم نمي پا از نگيريم، خود حق تا /عدالت عدالت اجتماعي، تامين قبيل از شعارهايي
 .را سر دادندنشينيم/ ما ديگه راي نمي ديم  از بس دروغ شنيديم و ... ي حق خود نگيريم از پا نمحقمون/ تا

شهر از جمله تهران، اصفهان،  ١٩ در دستكم اجتماعي تامين بگيران مستمري و بازنشستگان ،فروردين ٢٩روز يكشنبه 
تپه، بجنورد،  ه، رشت، اردبيل، ساري، بروجرد، هفتاهواز، بندرعباس، بهشهر، دزفول، شوش، قزوين، كرج، كرمان، كرمانشا

حضور زنان در تجمع  .اراك و مشهد در مقابل ساختمان سازمان تامين اجتماعي شهر خود، تجمعات اعتراضي برپا كردند
 ٩٦ و ١١١به گزارش خبرنگار ايلنا، معترضان خواستار اجراي صحيح و دقيق مواد  گير بود.بازنشستگان تهران بسيار چشم

  .شان متناسب با ميزان تورم افزايش يابد قانون تامين اجتماعي هستند تا مستمريهاي
 

 يكشنبه اول فروردين 
سفره هاي خالي  وتجمع كرده مقابل استانداري ايالم ، به اخراج از كار براي اعتراض كارگران اخراجي پتروشيمي ايالم*

از واحد الفين شركت پتروشيمي،  برداري با بهرهبه گزارش فارس،  را رقم زدند. ١٤٠٠اولين اعتراض سال پهن كردند و 
شاهد استخدام تعداد زيادي نيرو غيربومي بوديم كه اين امر سبب شده بسياري از كارگران بومي اخراج شده و نيروهاي 

 در كار سال ٧يش از ب يكي از كارگران معترض گفت: بسياري از كارگران اخراج شده سابقه .جديد را جايگزين آنان كنند
ماهه  ٦كار كه تنها طي  جاي آنها نيروهايي تازه اكنون اين كارگران از كار بركنار شده و به شركت پتروشيمي دارند اما هم
  .اند شده، استخدام شدهابتداي امسال بيمه آنها پرداخت

  
  فروردين ٣سه شنبه 

خشمشان را به  استان گلستان اعتراض و ري اين شهرستان دردادگستبيجمعي از اهالي گنبد با ساعتها تجمع مقابل *
آزاري اهالي  يك روز پس از واقعه كودكبه گزارش دويچه وله،  نمايش گذاشتند.ه كودك آزاري در يكي از روستاها ب
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 فحاتص در انتقادي مطالب انتشار با انتظامي نيروهاي توسط روستاييان بازداشت به اعتراض در "سورنگ عرب"روستاي 
يكي از اعضاي شوراي  .شده شدندبازداشت  روستاييان آزادي و پرونده اين به مقامات فوري رسيدگي خواستار اجتماعي

در زمان اعتراضات، اهالي روستا كه از اين اقدام نگهبان سد «اين روستا كه نخواست هويت خود را آشكار كند گفت: 
 .»به سمت خودروهاي مأموران انتظامي ابراز كردند ناراضي بودند، نارضايتي خود را با پرتاب سنگ

 .كاووس در استان گلستان است عرب سرنگ، روستايي از توابع بخش مركزي شهرستان گنبد
  

  فروردين ٧شنبه 
شان، مقابل استانداري خوزستان دست به  كارگران اداره آب و فاضالب اهواز در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي*

نفر از كارگران شبكه آب و فاضالب  ٧٠٠به گزارش ايلنا، كارگران معترض گفتند: مطالبات حدود  .ضي زدندتجمع اعترا
ها، اپراتور و همچنين در بخش انشعابات مشغول فعاليت هستند، دو ماه  خانه بردار تصفيه اهواز كه به عنوان كارگران بهره

معترضان تاكيد  .ايم يي بارها خواستار پرداخت اين مطالبات شدهاست كه پرداخت نشده و ما در اين شرايط سخت كرونا
شركتهاي پيمانكاري اهميتي براي كارگران قائل نيستند و مسئوالن اداره آبفاي شهرستان و استان نيز براي كردند كه: 

 .دهندوصول مطالبات كارگران كاري انجام نمي
  

  فروردين ٨يكشنبه 
شهرستان جاده ترانزيتي  ،عدم حمايت جمهوري اسالمي در خريد محصوالت كشاورزي منوجان در اعتراض به *كشاورزان

هاي هنگفت اقدام به  با صرف هزينه معترضكشاورزان  رصد بلوچستان،تلگرام را بستند. به گزارش به بندرعباس منوجان 
اي دارند. با وجود طرح  كنندهوضعيت بغرنج و نگران رژيمكاشت، داشت و برداشت محصوالت خود كرده كه با عدم حمايت 

  شكايت و پيگيري مكرر كشاورزان، جهاد كشاورزي و ديگر ارگانهاي مربوطه اقدامي انجام ندادند.
  

  فروردين ١٠شنبه  سه
براي دومين روز متوالي شهروندان در نقاط مختلف ايران از جمله مقابل ساختمان مجلس و سفارت چين در تهران، *

به  .انداري البرز در كرج و مقابل ساختمان استانداري گيالن در رشت دست به تجمعاتي اعتراضي زدندمقابل ساختمان است
برنامه "گزارش  هرانا، تجمع اين شهروندان در اعتراض به عقد قراردادي با محتواي پنهان بين ايران و چين موسوم به 

مي "با سر دادن شعارهايي از جمله  تهاي اعتراضيحركشهروندان در اين  .صورت گرفت "همكاريهاي جامع ايران و چين
نسبت به امضاي  "تا فسخ قرارداد هر روز همين جا"و  "ايران فروشي نيست"، "جنگيم مي ميريم ايران و پس مي گيريم

 .اين قرارداد اعتراض كردند
ي اين شهر دست به تجمع گروهي از كارگران شهرداري چرام در استان كهگيلويه و بوير احمد مقابل ساختمان شهردار*

به گزارش عصر جنوب، تجمع اين كارگران در اعتراض به تبعيض در پرداخت حقوق و مزايا صورت گرفته اسبه گفته  .زدند
 قرار فيزيكي خشونت و فحاشي مورد كردم، مراجعه شهردار دفتر به يكي از كارگران؛ هنگامي كه براي پيگيري مطالبات

 .گرفتم
  

  ينفرورد ١٢پنجشنبه 
به گزارش سقز رووداو، قصابان  بدر از كشتار دام و توزيع گوشت خودداري نمودند. ١٣سقز در آستانه  قصابهاي شهر*

خواستار افزايش قيمت گوشت هستند و با هدف رسيدن به خواسته خود و در آستانه روز طبيعت، از كشتار دام و توزيع 
  .گوشت خودداري كرده اند
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شرقي در اعتراض به بسته شدن مرز و بيگاري كشيدن سوخت بران توسط ارتش پاكستان در مردم پنجگور بلوچستان *
معترضان به بسته شدن مرز با سنگ نيروهاي رژيم كه مانع  اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند. به گزارش فعاالن بلوچ،

  به اين شهر مرزي را بستند.برگزاري اين تجمع مسالمت آميز شده بودند را فراري داده و جاده هاي ورودي 
  

  فروردين ١١چهارشنبه 
 .برپا كردنددر كازرون تعدادي از شهروندان معترض به عقد قراردادي با محتواي پنهان بين ايران و چين، تجمع اعتراضي *

كرج و به قرارداد منعقد مذكور، طي روزهاي گذشته در چندين شهر از جمله تهران،  ياعتراضات مردم به گزارش هرانا،
 .رشت شكل گرفت و تاكنون ادامه داشته است

روبروي تاالر  ، با فراخوان قبليخوداخراج شده همكار  ٢گروه ملي صنعتي فوالد ايران در همبستگي با شاغل در كارگران *
وه به گزارش كانال مستقل كارگران گر.ان شدندش اجتماعات دست به تجمع زده و خواهان بازگشت به كار فوري همكاران

 دو روز ملي فوالد، پاژنگي مدير حراست با حضور در بين معترضان خواستار پايان دادن به اعتراض شد و وعده داد ظرف 
  .گرداند به كار باز كرده و كارگران اخراجي راموضوع را پيگيري 

ورودي اين شهرك روزه گاز و تلفن دست به تجمع در خيابان  ٣اهالي شهرك شهريار هشترود براي اعتراض به قطعي *
سه روز است كه اين شهرك به علت  به گزارش ايسنا، يكي از حاضران در تجمع گفت: دراستان آذربايجان شرقي زدند.
يكي ديگر از اهالي اين شهرك افزود:متاسفانه پيگيريهاي  .آيد لمكهاي گاز، آب بيرون ميحفاري، گاز و تلفن ندارد و از عَ

ها تماس بگيريم تا مسئوالن متولي،  ايم تا با رسانه وطه به نتيجه نرسيده و ما مجبور شدهما با مسئوالن و ادارات مرب
  .مجبور به رفع مشكالت موجود شوند

 
  فروردين ١٤شنبه 

شان مقابل  اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات ٥شماري از نيروهاي خدمات و فضاي سبز شهرداري منطقه *
به گزارش عصرما خوزستان، به تازگي يك نماينده پيمانكار، يكي  .ن شهر تجمع اعتراضي برپا كردندساختمان شهرداري اي

از كارگران شهرداري مذكور را به داليل نامعلوم با ماشين زير گرفته است و كارگران معترض به اين موضوع، خواهان 
 .برخورد قانوني با نماينده خاطي شدند

صنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به كاهش  كشت و كارگران بخش دفع آفات كشاورزيمين روز متوالي، هشت براي*
مجتمع  همكار اخراجي دست به تجمع مقابل دفتر حراست در ٨همچنين همبستگي با  دوره زماني قراردادهاي كاري و

 سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه،بر اساس گزارش  زدند.
ادها از يك سال به شش تجمع كنندگان به كاهش زمان قرارد

ماه و از شش ماه به سه ماه و عدم بستن قرار دادهاي جديد  
به گزارش ايلنا، يكي از  ند.دركو اخراج  كارگران اعتراض 

كارگران دفع آفات مجتمع نيشكر هفت تپه كه به صورت 
فصلي در مزارع نيشكر مشغول كارند، گفت: اعتراض امروز 

براي مشخص شدن وضعيت كارگران فصلي واحد دفع آفات 
 .شغلي آنها برپا شده است

عبداهللا، در اعتراض به  شماري از كارگران شهرداري كوت*
براي چهارمين روز اعتصاب عدم پرداخت مطالبات شان، 

كارگران معترض اهم  به گزارش عصر جنوب، .مقابل ساختمان استانداري خوزستان، دست به تجمع اعتراضي زدندكرده و 
 .ماه حقوق معوقه و عيدي عنوان كردند ٤خود را عدم پرداخت مطالبات 
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  فروردين ١٥يكشنبه 
به گزارش  كارگران گروه ملي صنعتي فوالد در حمايت از همكاران اخراجي خود اقدام به برگزاري تجمع اعتراضي نمودند.*

ن با حضور مقابل دروازه نگهباني كانال صداي مستقل كارگران گروه ملي فوالد، در اين تجمع پرشور شماري از كارگرا
سپس با سر دادن شعارهاي اعتراضي  عليرغم ممانعت نيروهاي حراست همكاران اخراجي را وارد شركت نمودند. ،بخش دو

  به سمت ساختمان اداري رفته و باز شدن فوري كارت ورود دو كارگر اخراج شده را خواستار شدند.
و محور كهنوج به در محور كهنوج به بندرعباس دست به تجمع زدند كارگران شركت معادن آسمينون منوجان *

تجمع اين كارگران در اعتراض به تعطيلي معادن و بيكار شدن بيش از  به گزارش كمپين فعاالن بلوچ، بندرعباس را بستند.
به عدم دريافت ، كارگران اين معدن در اعتراض ٩٩ تير ٩پيش از اين نيز در تاريخ  .كارگر صورت گرفته است ١٢٠٠

كارگر به دليل همين  ١٦معوقات مزدي دست از كار كشيده و اعتصاب كرده بودند. بعد از اين اعتصاب مديران معدن از 
  خواهي شكايت كردند.  حق

اخراج از  سنوات و، عيدي، حق بيمه كارگران خدمات شهري شهرداري كارون براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق،*
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران گفت: كارگران  دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان زدند. ،ي از همكارانتعداد كار

 .اي نيز براي آنها پرداخت نشده است اند و حق بيمه ماه حقوق نگرفته ٤خدمات شهري شهرستان كارون حدود 
 ٩٨كرديم، افزود: عيدي و سنوات بعضي از كاركنان از وي با بيان اينكه آخرين بار آبان ماه سال گذشته حقوق دريافت 

 .تاكنون پرداخت نشده است
به گزارش عصرما  .شماري از اهالي روستاي جفال مركزي، مقابل درب فرمانداري شهرستان شادگان تجمع كردند*

گفته  .شدند خوزستان، تجمع كنندگان خواستار چاره انديشي براي حل بحران چندين ساله آب شرب در اين روستا
ن ااند و بسياري از ساكن شود اهالي روستاي جفال هر ساله در بهار و تابستان با مشكل بي آبي و قطعي شبكه مواجهمي

  .كنند اين روستا به ناچار به شهرهاي اطراف از جمله اهواز و آبادان مهاجرت مي
 

  فروردين ١٦دوشنبه 
به گزارش فارس، تجمع اين  .، مقابل وزارت كار در تهران تجمع كردندتعدادي از مشاوران ايمني و بهداشت محيط كار*

يكي از مشاوران ايمني و بهداشت محيط كار  .شان صورت گرفته است نامه و بيكار شدن افراد در اعتراض به تغيير آئين
 عنوان در كارگاهها بانفر از كساني كه به عنوان مشاور فني و مسئول ايمني، بهداشت و محيط زيست  ٢٣٠٠گفت: تعداد 

 ٩٨ايمني و بهداشت محيط كار مشغول كار بودند، به خاطر بخشنامه معاونت روابط كار كه از اول مهر ماه سال  مسئوالن
 .اند كند، بيكار شده اجرا شده و مجوز فعاليت اين افراد را تمديد نمي

ز شهرستان گچساران مقابل دفتر كار مديرعامل اين به گزارش زاگرونا، شماري از كارگران دستور كاري شركت نفت و گا*
 .شركت تجمع كرده و خواستار رسيدگي به مطالبات شان شدند

به  .شماري از ساكنان كوي گلدشت شهر اهواز مقابل ساختمان استانداري خوزستان تجمع اعتراضي برگزار كردند*
م رفع مشكل زيرساختها و خدمات شهري از جمله دفع تجمع اين شهروندان در اعتراض به محروميتها و عد گزارش هرانا،

 .فاضالب، جمع آوري زباله و بهسازي خيابانها و تامين آب شرب سالم صورت گرفته است
غرب اصفهان براي اعتراض نسبت به انتقال آب فاضالب درچه توسط نيروگاه اسالم آباد دست به تجمع  كشاورزان شرق و*

تجمع كنندگان با اعالم  براساس فيلم كوتاه منتشره از اين تجمع اعتراضي، .اينده رود زدندحاشيه ز مقابل اين نيروگاه در
شان را نسبت  اعتراض دارد،كه آب براي كشاورزي موجود نيست و فقط آب فاضالب دارند كه آن را هم نيروگاه بر مي اين

 شهر ضالب شهر درچه از توابع شهرستان خمينيجلوگيري از انتقال فا خواستار و اعالم كردندن ذيربط به دولت ومسئوال
 تجمع كردند. حقآبهدستيابي به كشاورزان در مسجد حيدر اصفهان براي روز پيش هم  .شدند
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  فروردين ١٧سه شنبه 
واحد توليدي شن و ماسه در جوبجي رامهرمز براي پيگيري مطالبات خود مقابل  ٥٠تعدادي از مديران و كارگران حدود *

 .استانداري خوزستان دست به تجمع اعتراضي زدندساختمان 
ها توسط  ماه راه دسترسي به معادن و كارخانه ١٤به گزارش ايلنا، يكي از مديران واحدهاي توليدي اظهار كرد: حدود 

ميراث فرهنگي مسدود شده و باعث تعطيلي اين معادن شده است. اداره كل ميراث فرهنگي خوزستان دليل مسدود كردن 
جاده را احتمال باستاني بودن منطقه عنوان كرده ولي با گذشت مدت زيادي از اين موضوع، اقدامي براي بررسي  اين

 .منطقه و روشن كردن موضوع نكرده است
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران بازنشسته حاضر در  .گروهي از كارگران بازنشسته هتل الله تهران دست به تجمع زدند*

اما وقتي با  ،هدف ما از برپايي تجمع صنفي در محدوده داخلي هتل الله پيگيري مطالبات معوقه بود اين تجمع گفت:
بار مقابل سازمان بازرسي سازمان ميراث  اعتنايي مديريت اين مجموعه خدماتي مواجه شديم، تصميم گرفتيم اينبي

 .فرهنگي كشور حضور يابيم
گزارش صدا و سيما، ه ب .ساختمان اداره آب و فاضالب اين شهر تجمع كردندشماري از كارگران آبفاي خرمشهر، مقابل *

كاركنان اداره  .با تجمع مقابل اين اداره خواستار پرداخت حقوق و مزاياي معوقه خود شدند روز متوالي ٤طي  معترضان
كاركنان خود را نيز پرداخت  تا كنون حقوق دريافت نكرده اند، همچنين اداره آبفا عيدي ٩٩آبفا گفتند: از دي ماه سال 

 .نكرده است
به  .تجمع كردند در شيراز سيما و شماري از كارگران بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز، مقابل ساختمان صدا*

سيماي  و در صدا» گزارش خالف واقع«گزارش ايلنا، كارگران بازنشسته شركت مخابرات راه دور شيراز در اعتراض به ارائه 
اين گزارش به صورت يكطرفه تنظيم شده بود و در  گفتند؛معترضان  .فارس از اوضاع اين شركت، تجمع كردند استان

 ٢٠٠بازنشسته اين شركت بيش از  ١٥٠٠ .ميزگردي كه پس از آن پخش شد، نظر نمايندگان بازنشستگان اخذ نشد
  . هستند بكارطل شركت اين كارفرماي از …ميليارد تومان از بابت سنوات پايان كار و

نمايندگي از حدود هزار نفر از همكاران شان ه كارگران آب و فاضالب اهواز ب براي دومين بار درسال جاري، جمعي از*
دست به تجمع مقابل ...  تبعيض در پرداخت حقوق و حق بيمه، براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق، عيدي كامل و

با وجود اينكه قبال اداره آبفاي اهواز براي يكي از معترضان گفت؛  ،ايلناه گزارش ب ساختمان استانداري خوزستان زدند.
پرداخت مطالبات معوقه كارگران اپرتور وعده داده بود اما هنوز عملياتي نشده و ما كارگران سه ماه مزد معوقه طلبكاريم. 

  .در عين حال عيدي ما هم كامل پرداخت نشده است
به گزارش اتحاديه .ي و حجمي شركت توزيع برق مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضي زدنداز كارگران شركت *تعدادي

زنند  شان دست به تجمع مي آزاد كارگران، در چند ماه اخير اين چندمين بار است كه اين كارگران براي پيگيري مطالبات
ارگران تبديل وضعيت و استخدام دائمي اين ك ترين خواسته شان محقق نشده است. يكي از اصلي هاي اما هنوز خواسته

  .آنهاست
 

  فروردين ١٨چهارشنبه 
جمع كثيري از كشاورزان منطقه كربال از توابع شهرستان خرامه واقع در استان فارس، براي اعتراض به احداث سد *

شان، بر روي پل بند حسن آباد  ك شدن درياچه بختگان و در پي آن از بين رفتن محصوالت كشاورزيسيوند و خش
كشاورزان معترض به همراه خانواده هاي به گزارش هرانا،  .رودخانه كر، براي دومين روز متوالي تجمع اعتراضي برپا كردند

 .ندشان شد شان، با سردادن شعار هايي خواستار رسيدگي به مطالبات
شان، مقابل ساختمان مجلس،  التحصيالن بيكار رشته حقوق، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات تعدادي از فارغ*

التحصيالن معترض، خواستار رسيدگي نمايندگان مجلس به موضوع رفع  به گزارش ايسنا، فارغ .تجمع اعتراضي برپا كردند
 .انحصار از وكالت، سردفتري و كارشناسي شدند
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  فروردين ١٩پنجشنبه 

سازي  جمعي از كارگران كارخانه واگن، كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن*به گزارش 
در ورودي اين مجموعه تجمع براي سومين روز متوالي زرند به دليل نارضايتي از ميزان حقوق دريافتي و به نشانه اعتراض 

  .كردند
  

  دينفرور ٢١شنبه 
مرغداران دامغان، سمنان و شاهرود براي اعتراض به عدم قيمت يكسان باديگر استانهاي كشور مقابل استانداري اجتماع *

به گزارش مرآت، تجمع كنندگان گفتند: پس از آنكه پاسخي مناسب از مقامات مسئول در جهاد كشاورزي دريافت . كردند
و  "اگر ارزان است نفروشيد"جمالت  آنها افزودند: .نداري تجمع كردندنكردند جهت اعالم اعتراض خود در مقابل استا

شدن اعتراض شده  از سوي مقامات امنيتي مستقر در استانداري موجب شديدتر  "استاندار با هركسي مالقات نمي كند"
  است.

 هب نبد تجمع كردند.گادامه اعتراض به بي آبي مقابل معدن مس تخت  اهالي روستاهاي منطقه چهارگنبد سيرجان در*
گنبد  گويند معدن مس تخت كنند و مي گنبد سيرجان اعتراض مياين بار اولي نيست كه اهالي چهار گزارش پاسارگاد،

گويند اين معدن آب شرب اين منطقه شان فقط براي چهارگنبد نيست. آنها مي تاثير قرار داده. نگراني شان را تحت زندگي
  .عدني خواهد خوردرا هم براي فعاليت م

شماري از كارگران بومي و فني شركت آواي جهانبين پااليشگاه گاز سردشت انجيل نهصد بهبهان، در اعتراض به اعمال *
تبعيض كارفرما در مقدار دستمزد تعيين شده براي نيروي بومي و غير بومي، در محوطه اين شركت دست به تحصن و 

اي جهانبين، دستمزد نيروي غير بومي را بين هفت تا نه ميليون تومان و دستمزد به گزارش هرانا، شركت آو .تجمع زدند
 .نيروي بومي را پايينتر از نرخ اداره ي كار تعيين كرده است

به گزارش هرانا، جمعي از مالباختگان شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)، در اعتراض به عدم رسيدگي به  *
دادگاه مفاسد اقتصادي واقع در خيابان خيام شمالي در تهران، دست به تجمع اعتراضي  مطالبات شان، مقابل ساختمان

 .زدند
آبي و عدم امكان  آباد جنگل از توابع بخش ميان جلگه نيشابور، در اعتراض به كم گروهي از اهالي روستاي حسين*

ستان قدس نيشابور، تجمع اعتراضي برپا استفاده از چاه عميق آب كشاورزي، مقابل ساختمان اداره اراضي و امالك آ
به گزارش فارس، يكي از  .كردند

اعضاي شوراي اين روستا در اين 
خانوار  ٩٠٠خصوص گفت: از 

ساكن اين روستا در حال حاضر 
خانوار در روستا  ١٥٠تنها 

كه به دليل  سكونت دارند، چرا
مشكل كمبود آب جوانان روستا 
براي كارگري راهي شهرهاي كرج 

شهد شدند و زنان روستا نيز و م
هاي زندگي در  براي تأمين هزينه

   .كنندمنازل مردم نيشابور كارگري مي
شده آتش نشاني شهركرد، در اعتراض به بالتكليفي وضعيت شغلي خود، مقابل ساختمان  اخراجهاي شماري از نيرو*

سال پيش از طريق آزمونهاي كتبي و  ٣تش نشاني آ هايبه گزارش تابناك، نيرو .استانداري، دست به تجمع اعتراضي زدند
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شفاهي در اين سازمان در شهركرد پذيرفته شدند كه به گفته شاهدان عيني پس از يك سال كاري، با تاكيد رئيس آتش 
باره به كارشان بازگشتند. اما در حال حاضر يك سال و نيم است كه وضعيت  نشاني وقت به مدت دو ماه از كار بركنار و دو

 .كاري آنها بالتكليف مانده است
 .كارگران شركت پارس متال در اعتراض به اجرا نشدن تعهدات كارفرما دست به تجمع زدند*

، اين شركت براي تسويه حساب سنوات معوقه كارگران با بانك مهر اقتصاد وارد مذاكره شده است ٩١، سال ايلنابر اساس 
ده كارگران كارخانه را تسويه كند. كارخانه در آن برهه زماني به دليل ورشكستگي تا با دريافت وام بانكي، مطالبات عقب مان

توانايي پرداخت سنوات كارگران را نداشته است. بانك به منظور تضمين نهايي دريافت اقساط بوده است؛ شرط بانك اين 
شدن اقساط بانكي از سوي كارفرما نفر به دليل پرداخت ن ١٣٥بود كه كارگران بايد ضامن يكديگر شوند. در حال حاضر، 

  .اند. اين كارگران به دليل بدهكاري از انجام امور بانكي محروم هستند اي خود نشدهكهموفق به دريافت چ
  

  فروردين ٢٢يكشنبه 
هاي شركتي جهاد كشاورزي شهرستانهاي خوزستان در اعتراض به شرايط كاري و تاخير در پرداخت حقوق مقابل نيرو*

هاي جهاد كشاورزي اداره  شركتي كاركنان سيما، سلمان موسوي نماينده و به گزارش صدا .ي تجمع كردنداستاندار
 اين در شركتي هاينيرو عنوان به ما اشتغال و فعاليت از سال چندين: گفت  سراسر خوزستان در تشريح علت اين تجمع

  .بريمميدر حال حاضر در وضعيت نامشخص قراردادي به سر و  گذردمي اداره
  

  فروردين ٢٣دوشنبه 
برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در منطقه عملياتي پارسيان آغار و داالن،  كارگران پيماني واحد ترابري شركت بهره*

ا از سامانه ساپنا صورت گرفته هگزارش ايلنا، تجمع اين كارگران در اعتراض به حذف آن هب .دست به تجمع اعتراضي زدند
 .است

گزارش ايسنا،  هب .درصد جنگ ايران و عراق مقابل استانداري چهارمحال و بختياري تجمع كردند ٧٠مجروحان  جمعي از*
 .است ٨٢كنندگان تعيين تكليف اراضي واگذار شده به آنها در سال  مطالبه اصلي تجمع

بالتكليفي  ضعيت واعتراض به عدم تبديل وبار طي يك هفته در دومين  برايكارگران پسماند شهرداري بجنورد *
به گزارش عصر اترك،  استخدامي دست به تجمع مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان دراستان خراسان شمالي زدند.

تجمع گفت: مطالبه اين كارگران آن است كه اين باره  سرپرست دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري خراسان شمالي در
  .تخدام شونداز سوي شهرداري بجنورد جذب و اس

  
  فروردين ٢٤سه شنبه 

تاكسي داران شهر بندرعباس براي اعتراض به عدم وجود معاينه فني خودرو هاي دوگانه سوز و جريمه هاي مكرر توسط *
اكثر تاكسيهاي موجود در شهر  ،حوزهبه گزارش  تجمع كردند. راهنمايي و رانندگي براي چند ساعتي دست ازكاركشيدند و

سال است به همين علت داشتن معاينه فني براي آنها ممكن  ١٠ه و قديمي هستند و عمر آنان بيش از بندرعباس فرسود
  .نيست. پليس راهنمايي و رانندگي نيز مكررا تاكسيها را به دليل نداشتن معاينه فني جريمه مي كند

دي و عيدي كامل خود، مقابل كارگران پيماني اپراتورآب و فاضالب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مز*
به گزارش ايلنا، كارگران معترض گفتند: مطالبات حدود هزار نفر از كارگران  .ساختمان استانداري خوزستان تجمع كردند

اپراتور شبكه آب و فاضالب اهواز سه ماه به تاخير افتاده و به دليل پرداخت نشدن كامل عيدي ما بارها از مسئوالن استاني 
 .ايم يگيري مطالباتمان را كردهدرخواست پ

به گزارش كانال تلگرام كارگران ني بر نيشكر هفت تپه در اعتراض به تعطيلي چند روزه گذشته دست به اعتصاب زدند. *
عدم حمل نيشكر به طرف  دليل اعتصاب كارگران ني بر، خرابي در بخش كارخانه و، سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه
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كارفرما از دادن تايم  ،محل كار حضور كارگران ني بر دربا وجود  طيلي پنج روزه اين كارگران بوده است.، بهانه تعهكارخان
  .استكند، كه اين عمل كارفرما خالف عرف كاري شركت نيشكر هفت تپه به اين كارگران امتناع مي

  
  فروردين ٢٥چهارشنبه 

 اعتراض به عدم اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و اذيت و در فوبراي چندمين روز متوالي، كارگران كارخانه ايران ترانس*
جاده  ٤كيلومتر  توليدي واقع در شان دراين واحد محل كارش به اعتصاب وتجمع جمله تغيير حق طلب از يك همكار آزار

رانسفود به عدم تايران  روز پيش اعتراض كارگران كارخانه ١٠به گزارش تسنيم، ازحدود  تهران ادامه دادند. -قديم زنجان 
  شده است. اجراي طرح طبقه بندي مشاغل آغاز

: كارگران اين گفت مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان زنجان با تاييد تجمع و اعتصاب كارگران ايران ترانسفو،
ن ترانسفو كارخانه به دو دليل اصلي تجمع و اعتصاب كردند. نخست به خاطر انتقال همكارشان به شركت اقماري ايرا

مورد دوم اعتراض كارگران به دليل عدم  .معترض بودند و از مديران اين شركت درخواست پاسخ در اين زمينه را داشتند
 شان بر اساس طبقه كارگران معتقد هستند  كه حق و حقوق بندي مشاغل در اين كارخانه است، و اجراي قانون طبقه

 .شود بندي مشاغل واريز نمي
  

  فروردين ٢٦پنجشنبه 
 ينهايبه زم يشهر يها ساله ورود زباله ٢٥دادن به روند  انيبا هدف پا داووديگذشته، مردم بخش م يدر روزها*

 دملك مانع از ورو باغ يشهردار يها زباله يمكان دپو يارتباط ريخود، با تجمع در مس يعيطب ياندازها و چشم يكشاورز
ن اعالم كردند با حضور شبانه روزي در اها شدند. به گزارش فارس، معترض بالهز هيحامل زباله به مكان تخل يخودروها

  .جاده اجازه انتقال زباله به اين منطقه  را نخواهند داد
  

  فروردين ٢٨شنبه 
شان،  تجمع اعتراضي برگزار  جمعي از مردم استان چهارمحال و بختياري، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

هاي انتقال آب بهشت آباد به فالت مركزي بدون  اين شهروندان به اجراي پروژهاعتراض ، خبرآنالينزارش به گ .كردند
با راهپيمايي و برگزاري تجمع در حد فاصل ميدان قمر بني هاشم واقع در شهركرد تا  است و آنان مجوز زيست محيطي

   .گيري و پايان دادن به طرح مذكور شدندفرخشهر و همچنين در مسير جاده شهركرد به اصفهان، خواستار جلو
شان  اعتصاب كرده و تا به نتيجه رسيدن خواسته هاي ١٤٠٠براي افزايش حقوقهاي سال ١٣كارگران شركت ليدوما فاز *

كارگران شركت اكسير صنعت فاز ، به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك ايران .به سركار نخواهند رفت
درصد  ٣٣براي افزايش حقوق دست به اعتصاب زدند. شركت به كارگران ابالغ كرده است به دستمزدها  زمانهمنيز  ١٤

بيشتر اضافه نمي كند و عيدي و سنوات و حق مسكن هم نخواهد داد. به كارگران اعالم شده هركسي با اين حقوق كار 
  نمي كند براي تسويه حساب آماده شود. 

مقابل فرمانداري اين  موقع حقوق دست از كار كشيدند وه براي اعتراض به عدم پرداخت بكارگران شهرداري خرمشهر *
توجهي مسئوالن شهرداري و شوراي  خبرنگار ايلنا گفتند: بيه ب معترضان استان خوزستان اجتماع كردند. شهرستان در

 .ست به اعتراض صنفي بزنندشان د شهر خرمشهر به پرداخت مطالبات آنها باعث شده بارها براي وصول مطالبات
  

  فروردين ٣٠دوشنبه 
به گزارش عصرما  .از كارگران خدمات و فضاي سبز شهرداري سوسنگرد، مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند *جمعي

 .ماهه خود صورت گرفته است ٨خوزستان، تجمع اين كارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 
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 ) براي اعتراض به سطح نازل حقوق ازodccت كارگر پروژه اي پااليشگاه اصفهان (شرك ١٥٠براي دومين روز متوالي، *
مديريت اين شركت نه  به گزارش كانال رسمي سنديكاي كارگران فلزكارمكانيك ايران، رفتن برسركار خودداري كردند.

هزار تومان ميداده  ٥٠٠يليون م ٥را اعمال نكرده است و به فيترهايش  ٩٩تنها ليست حقوقي كمپين افزايش حقوق سال 
ميليون رضايت داده است اما كارگران اين مبلغ را در مقابل كاري كه انجام مي دهند ناچيز مي  ٧با اعتصاب كارگران به 

  د.دانن
كارگران شهرداري ويس دست از كاركشيدند و راهي كالنشهر اهواز شدند تا با تجمع مقابل استانداري خوزستان به عدم *

اين كارگران از رفتن برسركار خودداري پيش نيز روز يك به گزارش ايلنا،  اعتراض كنند.بيمه حق  ماهها حقوق و پرداخت
  مقابل ساختمان شهرداري اين شهرستان اجتماع كرده بودند. كرده و

رود با به نده كشاورزان شرق اصفهان درادامه اعتراضات دامنه دارشان نسبت عدم تأمين حقآبه و بارگذاري جديد بر زاي*
تجمع  باره به گزارش فارس، يكي از كشاورزان در شان دست به تجمع در روستاي وجاره زدند. خط كردن تراكتورهاي

رود گفت: بخشي از مصوبات پيشين كه اجراي آن كشاورزان شرق اصفهان و برخي حواشي اين روزها در حوضه آبريز زاينده
نون پيگيري و اجرا نشده، همچنين برخالف توافقات پيشين مبني بر ممنوعيت خواسته كشاورزان شرق اصفهان است تاك

بروجن مجدد فعال شده كه منجر به  - رود، بر اساس مصوبه شوراي امنيت كشور، پروژه بنبارگذاري جديد بر روي زاينده
  .درگيري مختصري هم شده است

  
  فروردين ٣١سه شنبه 

كاركنان آبفا روستايي خوزستان *
مع مقابل ساختمان شركت با تج

آب و فاضالب اهواز خواستار 
 .رسيدگي به مطالبات خود شدند

به گزارش ايلنا، يكي از كارگران با 
انتقاد از ادغام آبفا روستايي و 
شهري گفت: از سال گذشته كه 
ادغام شديم ساختمان آبفا 
روستايي متروكه شده و نيروها نيز 
به مكانهاي مختلف منتقل شدند. 

افتد و اين تبعيض آشكار  شود، ولي حقوق آبفا روستايي به تعويق ميموقع پرداخت ميكاركنان آبفا شهري به  حقوق
 .است

شان براي ششمين روز متوالي مالك سازمان اتوبوسراني اروميه براي اعتراض به عدم پرداخت مطالبات  رانندگان خود*
اه سال گذشته بود كه رانندگان اتوبوس بخش خصوصي در پي به گزارش خبرآنالين، آذر ممع كردند. تج اعتصاب و

برداران  شان، دست به اعتصاب زدند، رييس شوراي شهر اروميه با حضور در جمع رانندگان و بهره پرداخت نشدن مطالبات
اريز برداران بخش خصوصي و بخش خصوصي، قول مساعد داد تا اين مطالبات به صورت تقسيطي و ماهانه به حساب بهره

برداران واريز شد ولي اين امر تداوم نداشت و با  پس از اين ديدار، بخشي از مطالبات در دو مرحله به حساب بهره .شود
برداران بخش خصوصي سازمان اتوبوسراني در اعتراض به اين وضعيت، دست به اعتصاب  گذشت چند ماه، بار ديگر بهره

  .زدند
ه در اعتراض به استمرار معوقات مزدي و بيمه اي خود، مقابل ساختمان شركت آب كارگران آب و فاضالب شهرستان ايذ*

به گزارش ايلنا، كارگران معترض گفتند: با وجود اينكه قبال اداره آبفاي ايذه براي  .و فاضالب اين شهر تجمع كردند
  .همچنان بالتكليف هستيم پرداخت مطالبات معوقه كارگران وعده داده بود اما هنوز عملياتي نشده و ما كارگران



 46

 .رانندگان سرويسهاي حمل و نقل پتروشيميهاي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر، مقابل ورودي اين سازمان تجمع كردند*
  .به گزارش عصر جنوب، تجمع اين شهروندان در اعتراض به عدم تعيين نرخ نامه سال جديد صورت گرفته است

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،  .دان مقابل اين شهرداري تجمع كردندكارگران شهرداري چوئبده شهرستان آبا*
   .تجمع كارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه و عيدي صورت گرفته است

اي  براي چندمين روز متوالي، صاحبان كارخانه هاي آرد استان زنجان براي اعتراض به نحوه سهميه بندي گندم يارانه*
اين استان را با كمبود آرد  شان ادامه دادند و خط توليد خود را تعطيل كردند و دستورالعمل جديد به اعتصاب براساس

به گزارش تسنيم، رئيس اتاق اصناف استان زنجان با تاييد كمبود آرد در زنجان گفت: متاسفانه افزايش  كردند. روبرو
هاي توليد آرد استان شده است. اين  بب نارضايتي ديگر كارخانههاي توليد آرد استان س بندي يكي از كارخانه سهميه
اي به آن تخصيص نيابد؛ در  ها معتقد هستند كه آن كارخانه زماني كه تاسيس شد قرار بر اين بود كه اصال سهميهكارخانه

  .حال حاضر هم مسئوالن نبايد با افزايش سهميه بندي به آن كارخانه موافقت كنند
 

  بازار سرمايه راضي غارت شدگان حركتهاي اعت
، مقابل ساختمان مجلس تجمع كرده و خواستار در تهران فروردين، شماري از سهامداران بازار سرمايه ١٦روز دوشنبه 

هاي خود توسط  ، تجمع كنندگان خواستار بازپرداخت سرمايه٢٤به گزارش رويداد  .رسيدگي به مطالبات شان شدند
 .سازمان بورس شدند

  .بورس شعار مي دادند: ما ديگه راي نمي ديم عدالتي نديديم/ بورس ما، كوره پولسوز ما اندارسهام
فروردين، تعدادي از سهامداران حقيقي در اعتراض  ٢٢روز يكشنبه 

به ريزش بازار و زيانهاي وارده به آنها، مقابل شركت بورس اوراق 
 .باد تهران تجمع كردندآ بهادار در سعادت

فروردين، جمعي از سهامداران بورس مقابل  ٢٣به روز دوشن
 .سازمان بورس در تهران تجمع كردند

، جمعي از سهامداران زيان ديده بازار فروردين ٢٥روز چهارشنبه 
شان، مقابل  بورس، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات

ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار واقع در تهران، تجمع 
 .كردند اعتراضي برپا

شان،  ، جمعي از سهامداران زيان ديده بازار بورس، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتفروردين ٢٦روز پنجشنبه 
 .مقابل ساختمان سازمان بورس و اوراق بهادار تجمع اعتراضي برپا كردند

مقابل ساختمان استانداري فروردين، شماري از سهامداران بورس در تهران مقابل مجلس و در مشهد  ٣٠روز دوشنبه 
  .خراسان رضوي، تجمع كردند

غارت شدگان به وسيله بازار بورس فراموش نمي كنند كه خامنه اي مردم را تشويق به سرمايه گذاري در اين نهاد كرد و 
اي سكه و دالر ج بدانند مردم« گفت: همحسن روحاني ». گذاري بازار سرمايه است بهترين مكان براي سرمايه«گفت: 
 .».گذاري استگذاري نيست اما بورس جاي سرمايه سرمايه

  
   هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 

تجمع اعتراضي و  /تجمع اعتراضي مرغداران خوزستان مقابل ساختمان جهاد كشاورزي استان: فروردين ٧شنبه 
ما «ي كه در آن نوشته شده بود: با پالكارددرخواست جمعي از مردم بخش صيدون جلوي ساختمان فرمانداري باغملك 

داران اهواز مقابل فرمانداري كالنشهر اهواز براي اعتراض به  تجمع باشگاه /»مردم شهر صيدون امنيت جاني و مالي نداريم!
ن جمعي از بازاريا /كرونا.چارچوب مقابله با  دليل تعطيلي اماكن ورزشي دره عدم حمايت دولت ب بالتكليفي معيشتي و
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محدود  روسازي و اجراي طرح پياده در اين شهر ميناب دراستان هرمزگان براي اعتراض به مسدود كردن وروديهاي بازار
  شدن تردد در بازار دست به تجمع مقابل شهرداري زدند.

ه جمعي از كارگران شهرداري اميديه با خواست بازگشت به كار همكاران اخراجي خود اقدام ب: فروردين ٨يكشنبه 
  برگزاري تجمع كردند.

روز متوالى مقابل ساختمان  شتمينجمعي از كارگران شركت آب و فاضالب روستايي (آبفار) براى ه: فروردين ٩دوشنبه 
آهن جنوب شرق  كارگران خطوط ابنيه فني راه /.استانداري در خيابان فلسطين اهواز تجمع اعتراضى برگزار كردند

  داخت معوقات مزدي خود اقدام به برگزاري تجمع كردند.زاهدان، در اعتراض به عدم پر
 به وضعيت نا ضجمعي از اهالي جلوان از توابع بخش مركزي شهرستان اصفهان در اعتراتجمع : فروردين ١٦دوشنبه 

  .تصادف اثر جان باختن تعدادي از اهالي بر ايمن جاده اين منطقه به حصه و
ماه  ٤اند شهرداري بوشهر براي اعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفند ماه، كارگران پسمتجمع : فروردين ١٨چهارشنبه 
جمعي از كسبه زنجان براي اعتراض تجمع  /ميليون تومان سنوات دست مقابل شهرداري مركز استان بوشهر. ٦ حق بيمه و

اعتراضي سهامداران  تجمع /مقابل اتاق اصناف. ،عدم حمايت دولت كرونا و براساس تصميم ستاد به بسته شدن مغازه ها
تجمع اعتراضي سهامداران شركت پلي اكريل ايران (شپلي) مقابل  ./(شپلي) مقابل وزارت صنعت شركت پلي اكريل ايران

ت مديره، پايان تخلفات و رسيدگي قضايي به تخلفات و شفافيت مالي اخواهان تحويل كارخانه به هي زدند و وزارت صنعت
 .شدندشركت 

سمنان، در اعتراض به تقسيمات جديد در استان سرخه شهرستان  درمردم روستاي السجرد : فروردين ٢٠ه آدين
  براي دومين روز مقابل ساختمان شوراي قالبي شهر و دهياري افتر تجمع كردند. ، كشوري
به چنين اعتراض مردم منطقه تخت گنبد سيرجان، در اعتراض به وضعيت آب آشاميدني و همتجمع : فروردين ٢١شنبه 

  .شركت تخت گنبد
ت مديره  ابراي تحويل پلي اكريل به هي بار ديگرسهامداران شركت پلي اكريل ايران (شپلي) : فروردين ٢٢يكشنبه 

 شركت دست به تجمع مقابل استانداري اصفهان زدند.
ض به مصوبه ن مغازه هاي فاز يك شهرك انديشه بروجرد در اعترااجمعي از كسبه و مالكتجمع : فروردين ٢٣دوشنبه 

كارگران شهرداري سريش آباد در اعتصاب  /.شوراي شهر و ابالغيه شهرداري مبني بر پرداخت اجاره ساليانه حق راه عبور
  حق بيمه. استان كردستان براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و

، در اعتراض به عدم رسيدگي گروهي از سهامداران مالباخته شركت محورسازان ايران خودرو تجمع: فروردين ٢٨شنبه 
  .شان، مقابل ساختمان اين شركت به مطالبات
شماري از كارگران خدماتي و فضاي سبز شهرداري سوسنگرد، مقابل درب ورودي تجمع : فروردين ٢٩يكشنبه 

 شان.كشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به نرسيدن حقآبه تجمع  /.فرمانداري دشت آزادگان
دومين روز تجمع ./ پارس جنوبي ١٤اعتصاب كارگران داربست بند شركت اكسير صنعت در فاز  :فروردين ٣٠دوشنبه 

كاركنان اتاق اصناف ./ تجمع گاز ايالم مقابل استانداري سازي ميعانات پااليشگاهاعتراضي كارگران اخراجي واحد شيرين
كارگران تجمع  /كشيدند و اجتماع كردند.ميلهاي مالي دست از كار حيف و همدان براي اعتراض به سطح نازل حقوق و

كنند در اعتراض به اخراج كيلومتري جاده خرمشهر به اهواز كار مي ٥٠خان كه در  كوچك صنعت ميرزا و كشت شركت
  .كارگران اين شركت نماينده

ليل مشكالت مالي ده دنبال پلمب كارخانه به ريز تبريز براي اعتراض به بيكاري بكارگران ماسه : فروردين ٣١سه شنبه 
  دست به تجمع مقابل ورودي محل كارشان زدند.
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  تهاجم دولت اسالم گراي تركيه به حقوق زنان
  

از  ، اين كشورهيتركبه دستور رجب طيب اردوغان، رييس جمهور اسالم گراي اسفند)،  ٢٩مارس ( ١٩روز جمعه 
ر زنان و از وقوع اعمال خشونت ب يريجلوگ ياروپا برا يشورا ونيكنوانس"

، خارج "استانبول ونيكنوانس"آن  رايجنام  اي "و مبارزه با آن يخشونت خانگ
  شد. 

از سال  مذهبي و شخصيتهاي اسالمي در تركيه يجريانات، نهادها و جماعتها
گذشته تبليغات و فشار براي خروج از اين كنوانسيون را آغاز كرده بودند. بهانه 

تبليغ و عادي سازي "وانسيون، ادعاي اسالمگرايان براي حمله به اين كن
با مباني اعتقادي و ارزشهاي اخالقي مردم  يمناف"بود. آنها به طور مشخص اما اين پيمان بين المللي را  "همجنسگرايي

 ، از آنكنوانسيون استانبول سال پس از امضاي ٩معرفي مي كنند. اكنون تركيه  "به نهاد خانواده رسانآسيب " و "تركيه
  ده است.ش خارج

از توافقنامه استانبول را چراغ سبزي براي فشار بيشتر به زنان در محيط خانواده و  تركيه منتقدان و معترضان خروج دولت
  دانند. كنند. آنها قوانين داخلي در تركيه براي محافظت از زنان در برابر خشونت را هم ناكافي مي اجتماع معرفي مي

  
   مان استانبول واكنشها به خروج تركيه از پي

 نيخود را ابراز كرد و مصرانه از دولت ا قيعم ياستانبول نگران ونياز كنوانس هيملل متحد در واكنش به خروج ترك سازمان
  و حقوق زنان و دختران ادامه دهد. تيكشور خواست، به حفظ و ارتقا امن

فرستاده  "به تمام جهان يخطرناك اميپ"قدام ا نيبا ا هيگفت، ترك ،اروپا هياتحاد يخارج استيول سو، مس"بورل جوزپ"
 يالديم ٢١در قرن  يو برابر تيحقوق بشر، صلح، امن يا هياز اصول پا يكيكرد كه حقوق زنان و دختران  ديتاك او است.
  است.

به عقب در  يگام"و  "كننده ديناام قايعم"را  هيترك اقدام نياول فرورد كشنبهيروز  ، نيزدنيجو با، كايآمر يجمهور سيير
  خواند. "زنان هيدادن به خشونت عل انيپا يتالش برا

  دانست. "احترام به حقوق بشر نهيبه عقب در زم گريگام د كي"را  هياقدام ترك نيا زيفرانسه ن دولت
 نهيدر زم "يشكست بزرگ" يياروپا ونياز كنوانس هيگفت، خروج ترك ،اروپا يشورا ركليدب ،"چيبور چينوويپژ ايمار"

  .رودي شمار م كشور، در سراسر اروپا و فراتر از آن به نيظت از زنان در احفا
  "قبول است. رقابليزنان غ هيخشونت عل" :خود نوشت ترييدر تو زين ،اروپا هياتحاد ونيسيكم سيير ،"نيفون در ال اورزوال"
 "خود يچهره واقع" هينوشت، دولت ترك يترييتو ياميهم در پ ،هي، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترك"سانچز آمور ناچو"

 "گام به عقب كيقانون و  تيكامل به حاكم يتوجه يب" يبه معنا مانيپ نيرا نشان داده است. به اعتقاد او خروج از ا
  است.

با  ديتوان يشما نم": گفتاردوغان  بيرجب ط خطاب به، در واكنش "خلق يحزب جمهور"رهبر  ،"چداراوغلويكمال كل"
خواهند داد و توافقنامه  ينشدن فراموش ي. زنان به ظالم درسديزن را ساقط كن ونيليم ٤٢ قشبانه حقو يمانصدور فر

  ".گردد ياستانبول بازم
داشتن  هزاران معترض در ميان تدابير شديد امنيتي پليس ضدشورش و با در دستفروردين  ٧در استانبول روز شنبه 

المللي  امضاي اين كشور پاي پيمان بين پس گرفتنعليه تصميم تركيه براي پرچمهاي بنفش به خيابانها آمدند و 
داشتن پالكاردهايي كه بر روي آنها نوشته  و دانشجويان با در دست LGBTI+ استانبول شعار دادند. زنان، اعضاي جامعه

قتل "دادند:  ار ميشع "حقوق بشر است LGBTI+ حقوق"و  "از زنان محافظت كنيد نه از عامالن خشونت"شده بود 
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تظاهرات در حالي برگزار شد كه انتشار خبر قتل يك دختر نوجوان و باردار در استان ازمير بازتاب اين  ".ست زنان سياسي
  .زيادي داشت. فرد مظنون به قتل اين دختر نوجوان مردي است كه با او زندگي مي كرده است

  
  فشرده اي از مفاد كنوانسيون استانبول

و  رنديزنان را در قانون كشور خود جرم در نظر بگ هيعضو موظفند هرگونه خشونت عل يكشورها ون،يكنوانس نيا يامبن بر
زنان، نقض حقوق بشر و  هياستانبول، خشونت عل ونيكنند. در كنوانس بيو تصو پيش بينيمجرم را  يمجازات الزم برا

  شده است. فيتعر ضيتبع ينوع
خشونتها عبارتند از: خشونت  نياز ا يشده است. برخارائه  يقيدق اتييزنان با جز هيشونت علخ قيمصاد ونيكنوانساين  در

 ،يازدواج اجبار ت،يبدون رضا ياز جمله تجاوز، ارتباط جنس يخشونت جنس ،يكيزيكردن زنان، خشونت ف بيتعق ،يروان
  .يو آزار جنس يناموس تيو جنا قتل ،ياجبار يساز ميعق ،ياجبار نيجن ختنه زنان، سقط

 آسيب يا رنج اقتصادي نيز به عنوان يكي از انواع خشونت عليه زنان (خشونت اقتصادي) تعريف استانبول كنوانسيون در
و با  مي كندبيني و انواع تبعيض بين قربانيان را منع  شده است. اين كنوانسيون حمايت برابر از قربانيان خشونت را پيش

ه مردان و كودكان، مقررات مشخصي را براي دختران و پسران قرباني خشونت در نظر گرفته اشاره به خشونت خانگي علي
منع كرده  يو عموم يخشونت را در دو حوزه خصوص ،يقانون اي يكيولوژينظر از وجود خانواده ب صرف ونيكنوانس نيا است.

را  تياست كه جنس يالملل نيسند ب نيلشده و او هيته "يتيجنس"و خشونت  ضيتبع يبر مبنا نيتوافق همچن نياست. ا
  .كندي م فيتعر
  
  (منابع: ايندپندنت فارسي، راديو زمانه، دويچه وله، يورونيوز، راديو فردا) 

***  
 

  تحريمهاي حقوق بشري اتحاديه اروپا، يك گام مثبت در تقويت جنبش دادخواهي
  زينت ميرهاشمي 

  نيفرورد ٢٥خبر ... چهارشنبه  يفراسو
نفر از معترضان، اظهارات وقيحانه مطهري مرتجع در رابطه با زنده ياد  ١٥٠٠و كشتار  ٩٨هاي قيام خونين آبان پس لرزه 

ستار بهشتي قهرمان و پاسخ شجاعانه گوهر عشقي و همچنين پخش ويئوي دادخواهي مادران داغدار زيباترين فرزندان آب 
پا در تحريم سران جنايتكار رژيم به دليل نقض حقوق بشر معنا و خاك در تاكيد بر جنبش دادخواهي، اقدام اتحاديه ارو

  مي بخشد.
ما ديگه «گويند: ميمي بينيم كه در كنار يكديگر را  ٩٨شدگان اعتراضات آبان مادران سيزده نفر از كشتهدر يك كليپ 

مادراني كه عزمشان را جزم كرده » .كنيم، ما دادخواهيم، شديم پر از خشم، پر از فرياد، ما ديگه فقط دادخواهيمگريه نمي
  اند تا از فراموشي، ساده سازي و زيرخاك كردن جنايت رژيم جلوگيري كنند. 

بر اين منظر اقدام اتحاديه اروپا در گذاشتن تعدادي از قاتالن رژيم ماليان در ليست تحريمهاي اين اتحاديه به دليل نقض 
دت يك سال، اگر چه عمي ديرهنگام و ناكافي است اما گامي مثبت حقوق بشر و تمديد تحريمهاي قبلي حقوق بشري به م

  در جهت تقويت جنبش دادخواهي و تو دهني به سران ديپلماسي رژيم و سينه چاكان آن در خارج از كشور است. 
و كشتار مردم  فروردين از قرار دادن تعدادي از پاسداران جنايتكار كه در سركوب ٢٢اتحاديه اروپا در بيانيه در روز دوشنبه 

شامل حسين سالمي دست داشته اند خبر داد. در ليست تحريمهاي جديد اتحاديه اروپا جنايتكاراني مانند  ٩٨در آبان 
هاي ويژه ناجا، فرمانده سپاه پاسداران، غالمرضا سليماني رئيس سازمان بسيج مستضعفين، حسن كرمي فرمانده يگان

ه پاسداران، حسين اشتري فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي، غالمرضا محمد پاكپور فرمانده نيروي زميني سپا
، دارائيهاي ضيايي رئيس زندان اوين، حسن شاهوارپور فرمانده سپاه وليعصر خوزستان، ليال واثقي فرماندار قلعه حسن خان
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 ٤تالن جوانان مردم كه سابقه بيش از آنها در اروپا توقيف و حق سفر به اتحاديه اروپا را نخواهند داشت. از آنجايي كه قا
دهه جنايت را دارند همچنان در راس حكومت هستند، براي موثر بودن چنين بيانيه هايي بايد تمامي رژيم را از امكانات 

در ليست جديد تحريمهاي اتحاديه اروپا، سه زندان اوين، فشافويه و رجايي محروم كرد و آنها را در ليست تحريم قرار داد. 
در حالي كه همه زندانهاي علني و مخفي رژيم محل قتلگاه فرزندان ايران زمين است و بايد همه آنها در هر قرار دارند. ش

  ليست شوند.
در شرايطي كه رژيم با باال بردن هزينه هاي مذاكره براي زنده كردن جسد برجام انتظار يك خوش رويي و گشاده دستي 

و گشاده دستي از طرف اروپائيها بودند، سنگين تر كردن ليست تحريمها آنهم به  در سپهر ديپلماسي از جنس مماشات
شهيد اعتراضهاي آبان  ١٥٠٠دليل نقض حقوق بشر، اقدامي مثبت به شمار مي رود. به ويژه اين كه اين روزها قاتالن 

دست و پاي آنها و كشتار و اعدام  خواندن، شليك تير به» اراذل و اوباش«، بي شرمانه مردم به ستوه آمده را با ٩٨خونين 
  آنها را عادي نشان مي دهند. 

و موضع سخنگوي وزارت خارجه رژيم مالها در رابطه با بيانيه تحريمهاي حقوق بشري اتحاديه اروپا، مانند هميشه سخيف 
يمهاي متقابل، از سعيد خطيب زاده، كارگزار رژيم، ضمن تهديد اتحاديه اروپا به تحرتهديدهاي مسخره است.  همراه با
گفت و گوهاي حقوق بشري و تمامي همكاريهاي ناشي از اين گفت و گوها، گفتگوهاي جامع با اتحاديه اروپا شامل «تعليق 
  حرف زده است. » ....در حوزه هاي تروريسم، مواد مخدر و پناهندگانه به ويژ

منطقه از جمله موارد مورد مجادله در مناسبات رژيم خود حامي تروريستها است و موضوع دخالتهاي تروريستي رژيم در 
في ديگر رژيم تا كنون حاضر نشده است به ربين المللي است، مشخص است كه اين همكاريها معنا ندارد. از ط

، بندهاي مبارزه با تروريسم و استخاطرحمايت ار تروريسم و گروههاي نيابتي كه مواد مخدر از جمله درآمدهاي آنها 
  كند، چه نوع همكاري مفيدي در زمينه گفتگوهاي فوق داشته باشد؟ مضا پولشويي را ا

براي جلوگيري از خشونت و تروريسم حكومتي در ايران، و مادي كردن تاثيرات اقدامهاي حقوق بشري به نفع مردم ايران 
  ن قيد و شرط است. ساده ترين راه، ملزم كردن رژيم واليت فقيه رعايت حقوق بشر و آزاد كردن زندانيان سياسي بدو
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  انفجار نظنز؛ يك ُمعادله پويا
  منصور امان

 فروردين ٢٦راسوي خبر... پنجشنبه ف
ضربات پياپي به پروژه هسته اي رژيم واليت فقيه همچنانكه ابعاد تنش زا و گنجايش آن براي دامن زدن به درگيريهاي 

يت و حفاظت از مُهمترين و پُرهزينه ترين پرونده روي خطرناك را يكبار بيشتر نمايان ساخته، ناتواني حاكميت در مُدير
  .ميز خويش را نيز آشكار مي كند

دارد و نقش استراتژيكي كه در هدايت رويكردهاي  "خيمه نظام"در مُقايسه با جايگاهي كه پروژه ماجراجويانه اتُمي زير 
پذيري اش شگفت آور به نظر مي رسد. از  عام حاكميت بازي مي كند، قُطر ناُزك سپر حفاظتي آن و ميزان باالي ضربه

همان هنگام كه حاكميت طرح اتُمي خود را به جريان انداخته، تخريب و خرابكاري نيز آن را همراهي كرده است بدون 
آنكه مُبتكران و گردانندگان طرح توانسته باشند مانع اين گونه حمالت شوند يا در طول اين مُدت زمان راهكاري براي 

  .از آن بيانديشندپيشگيري 
تنها واكُنش در خور اشاره حاكمان ج.ا به اين 
ضربات، تاكيد بر ادامه حركت در اين چرخه باطل و 
الف زدن از سانتريفيوژهاي بيشتر، درصد غني سازي 
باالتر، حفر نقبهاي عميق تر و به عبارت ديگر، 
اختصاص هزينه مالي، سياسي و انساني بيشتر بوده 

ل مُنحني اين كُنش و واكُنش نشان است. با اين حا
مي دهد كه به مُوازات افزايش تحرُكات اتُمي 
حاكميت، سطح و هزينه ضربات نيز به گونه مُنظم 

  .افزايش يافته است
از راه دور به سيستمهاي هسته اي نفوذ مي كرد، چند سال بعد اسناد  "استاكس نت"اگر زماني ويروس كامپيوتري 

ته اي و اطالعات فوق سري بود كه از مركز تهران به مقصد اسراييل بار كاميون مي شد. در سوي محرمانه فعاليتهاي هس
سرپيچي كرد، در مُقابل اما فرد شُماره يك  "برجامي"ديگر، اگر حاكميت غني سازي را از سر گرفت و از محدوديتهاي 

درصدي و ٢٠اندكي بعد با اعالم غني سازي  خود در پروژه جنگ افزار هسته اي (پاسدار فخري زاده) را از دست داد و
  .اخراج بازرسان آژانس، ناچار شد با تخريب گُسترده مُهمترين مركز هسته اي خود روبرو شود

هرگاه كُنش و واكُنش مزبور به مثابه يك روند ثابت در نظر گرفته شود و ضد حمله اي كه در اين چارچوب سازمان مي 
طح رويارويي سازگار مي شود، آنگاه به خوبي مي توان انتظار داشت كه اعالم غني سازي يابد مُعادله اي پويا كه با س

درصدي و بدتر از آن، ارسال پيامهايي مبني بر نزديك شدن به بُمب اتُم، نيروي تخريبي به مراتب بيشتري را وارد ٦٠
ميدان درگيري مي كشد و از سوي مُعادله خواهد كرد. بديهي است كه چنين تحولي از يك سو طرفهاي جديدي را به 

  .ديگر، چگونگي پيشبُرد نزاع را به سطحي فراتر از جنگ در سايه ارتقاء خواهد داد
تاريخچه اين زدوخورد خسارت بار مُستند ساخته است كه آقاي علي خامنه اي و همدستانش نه تنها نمي توانند پيامدهاي 

شان را مُديريت كنند، بلكه در حفاظت از افراد، مراكز، تاسيسات و  اجراجويي هسته ايم اجتماعي و معيشتي –اقتصادي 
اسناد اتُمي خويش نيز ناتوانند. آنها شلختگي و بي لياقتي خود را با غارت گُستاخانه تر جامعه و ريختن پول و هزينه بيشتر 

    به پاي اين پروژه رُفو مي كنند و الف زنان به انتظار سوراخ بعدي مي نشينند.
  

  ود باد امپرياليسم و ارتجاع جهانيناب
  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم
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  يادواره شهيدان فدايي 

  (امير) حميد رضا زماني كندوانيرفيق 
 گردآوري و تنظيم: امير ابراهيمي

 
و  درگذشت شي پدردر ده سالگ تهران (نظام آباد) متولد شد. ساكنخانواده آذري يك  در ١٣٣٩در سال حميد رضا رفيق 

در محفلي از  ١٣٥٥سال  او به عنوان تنها پسر خانواده بايد براي كمك به مادرش كار مي كرد. در
با هواداران سازمان، كميته هاي محالت  ١٣٥٧در جريان انقالب بهمن  و شدهواداران سازمان فعال 

  و بعد كميته كارگري مرتبط شد.
ت را گرفت و با برگزاري برنامه هايي در كوه  و جذب عده در انشعاب اكثريت، قاطعانه جانب اقلي

  زيادي از هواداران تالش بسيار در افشاي اكثريت كرد كه مثال زدني و به ياد ماندني است.  
كه ان زمان » كونگ فو«اين رفيق در كنار همه فعاليتها به ورزش كه بسيار به آن عالقه داشت ادامه مي داد و در ورزش 

ازه وارد شده بود توانست تا رتبه هاي باال ارتقا پيدا كند و همين ورزيدگي باعث جذب وي در بخش نظامي در ايران ت
  گرديد. زنده ياد رفيق حميد رضا با رفقا لقمان و داود مدائن، نظام ئ اسكندر كار تشكيالتي انجام داده است. 

امير نقش زيادي در سازماندهي  لنگرودي ) رفيق احمد غالميانزنده ياد و شهادت رفيق هادي ( ١٣٦٠بعد از اسفند 
. در باره نحوه دستگيري و اعدام گرديد ١٣٦٤دستگير و دوسال بعد در ارديبهشت  ١٣٦٢در نيروهاي سازمان داشت. او 

كه تا اخرين لحظات از روحيه  (امير) حميد رضا حتي تاريخ دستگيري و اعدام اين رفيق روايتهاي مختلف وجود دارد.
دانيد چقدر عاشق زندگي هستم اما اين را هم بدانيد كه زندگي به هر  مي ه؛يي برخوردار بود به رفقاي هم بندش گفتباال

  ياد و نامش گرامي و ماندگار .به پاي جوخه اعدام رفتوار فدايي جسارت، با  . رفيق حميدخواهم قيمت را نمي
 

*** 
 

  شهداي فدايي در ارديبهشت ماه
حبيب اهللا ، مرضيه احمدي اسكويي ،علي اكبر (فريدون) جعفري، خليل سلماني نژاد، كاظم سعادتي محمدرفقاي فدايي: 

، مهوش حاتمي، الدن آل آقا، هادي فرجاد، منصور فرشيدي، محمود نمازي، مومني
، عزت غروي ،فرزاد دادگر، محمدرضا و احمدرضا قنبرپورشيرين معاضد (فضيلت كالم)، 

تورج اشتري  ، فرهاد صديقي پاشاكي، ناصر شايگان شام اسبي ،ارژنگ شايگان شام اسبي
زهره ، اسماعيل عابدي، بهروز ارمغاني، جهانگير باقرپور، قربانعلي رزگار)،  (تلخستاني

، حبيب اهللا خسروشاهي برادران، محمود خرم آبادي، حسين فاطمي، مديرشانه چي
عبداهللا پنجه ، لبل صفتميترا ب، فريده غروي، شتپُ مصطفي حسن پور اصيل شيرجو

كمال ، ناصر خورشيدي، منوچهر حامدي، هوشنگ اعظمي لرستاني، عليرضا باصري، شاهي
 (ناصر) رضا علي، باقري پور جهانگير، باقري غالم عباس، ايماني دارستاني امان اهللا، كيانفر
، غالمحسين خاكباز، هللا ايمانياحسان ا ،محسن رفعتي ،ياليمسعود دان، زينب (طاهره) حياتي، جميل سلطاني، بامري

 ژهيمنكوروش پيروزي، ابوالقاسم تاجعلي، رويا علي پناه فرد، ، محسن بهكيش، ناصر بهرامي، هيبت اهللا بهرامي ساماني
ي، وجيه بدر يعلي، نبي جديدي، بدل زيعز، رسول مجنوني، كريم تيمور زاده، منصور جابري، آشور دونيفر، نژاد يموس

موسي مكاري، محمد علي حسني، هوشنگ حنيفي، علي كرم داودي، محمد راكعي، مقصود بيرام زاده، اهللا چشم فروز، 
فرشته ي، هاشم ليجبرع، مسعود دانيالي، مهدي حاتميي، ريصادق نظ، كبرا حيدريان، رضا نعمتيمهشيد معتصد كيوان، 

  دت رسيدند.تاكنون، به دست رژيمهاي شاه و خميني به شها ٥٠از سال  و.... گل انبريان
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