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  مسير انقالب؛ از خيزش فرودستان تا قيام تشنگان!
  مهدي سامع

  
يير و تحول در جوشش و غليان است. اَخگَرهايي كه زير خاكستر جامعه ايران در چهار سال گذشته در تب و تاب تغ

پنهان شده بود، به شعله تبديل شده و هر روز و شب در جايي به  ١٣٨٨و كشتار قيامهاي سال  ٦٠كشتارهاي سبعانه دهه 
براي ي تغيير و جامعه گَرمي مي بخشد. با تاكيد بايد گفت كه مردم ايران در اين مدت با هزاران حركت، اراده خود برا

  را نشان داده اند.» كار، نان، آزادي«
را با حركتهاي وسيع  ١٣٩٧از مشهد آغاز و به سراسر كشور گسترش يافت. سال  ١٣٩٦قيام تهيدستان در دي ماه سال 

ديگر جاي ترديدي  ١٣٩٨نيروهاي كار  و چندين خيزش در كوشه و كنار كشور بايد تعريف كرد و خروش هفته آخر آبان 
باقي نگذاشت كه شور و شوق رهايي در درون وسيع ترين بخشهاي جامعه رخنه كرده است. پس از قيام آبان است كه 

كساني كه چيزي براي از » شورش و آشوب«صداي هشدارها از درون هِرَم قدرت بلندتر شد و مي گفتند كه؛ بترسيد از 

  دست دادن ندارند. 
ا به رُخ جامعه مي كشيد و پس از هر سركوب با وقاحت و بي شرمي بر قلبهاي حكومت توپ و تانك و زندان و شكنجه ر

زخمي شده نمك مي پاشيد، مستانه شيپور پيروز مي نواخت و همزمان ته مانده جيب مردم را غارت مي كرد. نظام از هر 
تا از مردم بي پناه و رها فرصتي براي خفه كردن صداي حق طلبي استفاده مي كرد و مي كند و كرونا را به ياري طلبيد 
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پيدا نكنند. اما شرايط مادي جامعه و تضادهاي بيشمار انباشه » آشوب«شده در گَرد و غُبار اين ويروس كشنده، فرصت 
  شده اين رويكرد ضد انساني را نقش بر آب كرد؛ اين بار با قيام تشنگان!

ظام پيرامون مساله آب هشدار مي دهند و مردمي كه بيش از دو دهه است كه بسياري از كارشناسان، نسبت به رويكرد ن
سهم آب آنها غارت مي شود اعتراض مي كنند. معلوم شده كه اگر تاالبها خشك مي شوند نه به علت قهر طبيعت و 
خشكسالي كه ناشي از يك سياست مشخص براي منافع مشخص نظام است و نه منافع مردم. گزارشها و خبرها پيرامون 

چندي پيش هم معاون امور تاالبها در دفتر زيستگاههاي سازمان ب هورالعظيم اين ادعا را تاييد مي كند. خشك شده تاال
  )١٣٩٧خرداد  ١١تاالبهاي كشور خبر داد. (ايلنا، جمعه  ٦٠حفاظت محيط زيست از خشك شدن 

ر ظرفيت اين نوشته كوتاه ماه گدشته در مورد فاجعه آب در رسانه هاي حكومتي منتشر شده د ٤نقل هر آن چه فقط در 
  در دو ماه گذشته را يادآوري مي كنم.نيست و فقط جمالتي كوتاه از چند رسانه 

از قطعي برق تا جيره بندي آب، كفگير به ته ديگ خورده «خرداد نوشت:  ٥آفتاب اقتصادي در شماره روز چهارشنبه  -
  ».است

  ».ستان تاول زده، قطعي آب؛ قطعي شدتاب«خرداد نوشت:  ٦خبر جنوب در شماره روز پنجشنبه  -
تير  ٢٦همين روزنامه در شماره روز شنبه  ».آب از زمين ايران قهر كرده است«تير نوشت:  ٢١آرمان ملي در شماره روز  -

زنند را تهديد گناه كه در فاضالب هورالعظيم دست و پا مي  بار فقط جان گاوميشهاي بيبحران خشكسالي اين «نوشت: 
درجه هوا زندگي را براي  ٥٠بار خوزستان در آستانه انفجار خشكسالي در روزهايي قرار دارد كه گرماي  ند و اينكنمي 

  »فرسا كرده و اولين نياز انسانــي را از آنها گرفته است.مردم اين استان پهناور سخت و طاقت 
ي از فايده نيست، اما در همين چند قطره، مي توان صدها جمله از رسانه هاي حكومتي طي همين مدت ذكر كرد كه خال

  دريا ديده مي شود. 
قيام تشنگان در شهرهاي استان خوزستان در «يك روز پس از برآمد توده اي در استان خوزستان، در فيس بوك نوشتم: 

اي اهواز، تير، جلوه ديگري از بحران و شرايط انقالبي است. شرايط انفجاري جامعه اين بار در شهره ٢٤پنجشنبه شب 
آبادان، خرمشهر، كوت عبداهللا، سوسنگرد، اميديه، بستان، حميديه، شادگان، مالثاني، دشت آزادگان، قلعه كنعان، ماهشهر، 

 .داد نشان را خود....  و سربندر –منطقه پل زنجير در جاده ماهشهر 
ستان مهران به اعتصاب سراسري تير، كارگران پيماني شركت جهان پارس شهر ٢٤در رويدادي ديگر در روز پنجشنبه 

 .كارگران صنعت نفت پيوستن و جاده شركت نفت را مسدود كردند
اين خيزش گسترده همرمان با اعتصاب كارگران پيماني و قراردادي صنعت نفت ايران كه وارد چهارمين هفته شده است، 

حاكمان هم نمي تواند به شكل  نشان مي دهد كه مردم فرودست ديگر نمي خواهند به شكل گذشته زندگي كنند و
گذشته به سلطه خود ادامه دهند. اين مهمترين و محوري ترين مساله در سپهر سياسي ايران در شرايط كنوني است و 

 انكار و يا ناديده گرفتن آن يا ناشي از بالهت سياسي است و يا از منافع مشترك با حكومت.
دم مثل هميشه به سركوب متوسل مي شود و براي مردم كم هزينه ترين رژيم براي مهار قيامها، شورشها و جنبشهاي مر

 )١٤٠٠تير  ٢٥(جمعه » .راه انقالب و سرنگوني رژيم است
خيزش پرتوان مردم تا پايان تير ماه همچنان ادامه و اخبار آن پوشش گسترده اي داشت. از اين قيام مردمي حمايت 

ساله و كارگر گچكار از روستاي سوسن، كه  ١٧ياد هادي بهمني، جوان گسترده اي صورت گرفت. مراسم خاكسپاري زنده 
تير جلوه با شكوهي از همبستگي را  ٢٩در خيزش شهر ايذه به دست مزدوران رژيم به شهادت رسيد، در روز سه شنبه 

  رونمايي كرد.
خواستند ما را به ذِلت مي«دادند: ر تير، جمعي از زنان در اهواز با تجمع مقابل استانداري خوزستان شعا ٣١شنبه  روز پنج

  ». بكشانند، ولي ما ذليل نشديم



 4

تير، شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ايران، جمعي از فعاالن صنفي معلمان و فعاالن مدني،  ٣٠روز چهارشنبه 
از  هاي جداگانه ان در بيانيهسازمان معلمان ايران، سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و گروه اتحاد بازنشستگ

  .حمايت كردند» رسيدهلب به جان «خيزش مردم بپاخواسته و 
ميهنان خوزستاني، به جان آمده از ظلم و خشونت و تبعيض، ما با هم «هنرمند آمده است:  ٣٣٠همچنين در بيانيه كوتاه 

مان خانه هنرمندان در تهران تجمع كردند. كانون شماري از هنرمندان سينما و تلويزيون هم مقابل ساخت». ايم همبسته
 ٩٠همچنين بيش از  نويسندگان ايران هم در محكوميت سركوب اعتصابها كارگران و قيام خوزستان بيانيه اي منتشر كرد.

  از اعتراضات مردم خوزستان حمايت كردند.» پويش هنر براي خوزستان«كارتونيست طي بيانيه اي تحت عنوان 
نه ها به فراواني وجود دارد و مهمتر از همه اعتراضهاي توده اي در شهرهاي استانهاي ديگر است. براي نمونه در از اين نمو

كُشم آنكه كُشم مي  كنيم/ مي خوزستان حمايتت مي«دادند: شاهين شهر اصفهان، مردم در تجمع پُر شمار شعار مي 
  ».برادرم كشت

ون گذشته به سركوب و محدود كردن دسترسي به اينترنت متوسل شد. اما با حكومت در برابر اين حركت قدرتمند همچ
قطعيت بايد تاكيد كرد كه آتش خشم و نفرت مردم فرودست با وجود هزينه هاي زياد خاموش نخواهد شد. كمتر از 

  را اين گونه جمعبندي كرد:  ١٣٩٨سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، رويداد تاريخي آبان دوسال پيش 
بحران و شرايط انقالبي وارد مرحله جديدي شده و رژيم حاكم بر ايران با همه دسته بنديها و باندهاي دروني آن در  - ١«

مركز مُشكالت و دُشواريهاي مردُم ايران قرار دارد و منبع تضاد مُنحطي است كه كرامت، ارزشها و غُرور آنها را لگدمال مي 
  با توان بيشتر براي تغيير بُنيادي اين شرايط به پا خواسته است.  كند. جامعه يك بار ديگر و اين بار

قيامهاي چند روز گذشته و صدها حركت اعتراضي طي يك سال گذشته نشان داد كه بر خالف ديدگاه برخي از گروهها  -٢
نار استبداد و شخصيتهاي سياسي، تحريم و فشار خارجي نه مردم را گوشه نشين و منفعل مي كند و نه آنان را در ك

  مذهبي حاكم قرار مي دهد. 
قيام با وجود سركوب بيرحمانه و ارتكاب جنايت جنگي عليه شهروندان غيرمسلح، با قدرت به پيش مي رود. رژيم به  -٣

تله افتاده است، گريبان او را نبايد رها كرد و بايد درهم كوبيدش. در ميدان اين مبارزه، نفس هر كس كه بلندتر است، 
ي از آن اوست و ايستادگي جانانه مردم دلير ايران در برابر ماشين سركوب، در حال از نفس انداختن رژيم فرتوت پيروز

  (بيانيه پيرامون قيام پرتوان مردم ايران عليه تبهكاران حاكم)  » واليت فقيه است ... پس به پيش، به پيش!
  مشخص مي كند. اين جمعبندي همچنان واقعيت ميدان نبرد در لحظه كنوني را 

 

  رد خلقکانال  تلگرام نب
@nabard_khalgh  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
 

  

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

  

  
 PayPalکمک مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق 

  bedostan@gmail.comبه آدرس 
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  عقربه ها در افغانستان به عقب بر مي گردد
 منصور امان

  
پُرسش پيرامون اينكه تسخير دوباره قُدرت در افغانستان توسُط گُروه بُنيادگراي طالبان چه تاثيري در حوزه جُغرافيايي 

سيعتري به گونه مُبرم مطرح است. آنچه پيرامون آن خواهد داشت، امروز نه فقط در اين محدوده بلكه در ابعاد بين المللي و
كه در باره اش ترديد وجود ندارد، شكل گيري تغييرات نه چندان خوشايند در پي اين تحول است، ابهامي اگر باشد، در 

  باره گُستره آن است. 
  

  روستا عليه شهر
هاي آن در درجه نخُست مردُم در همسايگي ايران، افغانستان، يك فاجعه تمام عيار در حال شكل گرفتن است كه پيامد

) ُمدل ٢٠٠١تا  ١٩٩٦( ١٣٨٠تا  ١٣٧٥اين كشور را آماج خود قرار داده. تجربه سُلطه طالبان بر افغانستان بين سالهاي 
حُكمراني اين گُروه را به شوكه كننده ترين گونه به نمايش گذاشت: در پهنه سياسي يك استبداد خشن و انحصارگرا و در 

بربريتي ناب كه عليه زندگي مدني مُعاصر، زنان، جوانان، آموزش، بهداشت، تكنولوژي و جُز آنها شمشير پهنه اجتماعي 
  كشيده. 

عشيرتي قوم پشتون دارد، با شهرنشيني و طبقات و اليه هايي مانند  - طالبان كه ريشه در فرهنگ و مُناسبات فئودالي 

باال و مُتوسط خُرده بورژوازي كه مُناسبات، نيازها، روابط و فرهنگ  هاي هبورژوازي تجاري، بوروكراتها، روشنفكران و الي
آنها شهرها را شكل داده، خود را در تضاد مي بيند. اين رويكرد از جُمله ناشي از آن است كه پيشرفت و ثروتي كه 
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ز حركت بازايستاده است. افغانستان در دوره هاي پيشين از آن برخوردار شده، در شهرها محصور مانده و در مرز روستاها ا
جوامع روستايي سهمي از توسعه در شهرها نبرده اند، دستاوردهاي عيني و ذهني مدنيت مُعاصر راه به آنها نبرده و چونان 

  جزيره هايي پرت افتاده در اطراف شهرها مُنزوي بوده اند. 
تحوُل مُناسبات توليدي بيرون نمي آيد، اين امر خود در درجه نخُست محصول يك توسعه عقيم و ساختگي است كه از دل 

بلكه بر روابط توليدي غالب جاسازي شده و آن را ناديده مي گيرد. تاريخ مُدرن افغانستان شاهد آن است كه گذشته از 
آنكه چه كسي در كابُل زمام اداره كشور را در دست داشته يا ُكدام ابرقُدرت كشور را اشغال كرده، مُناسبات فئودالي به 

ونه واقعي روابط توليدي غالب بوده است و در نهايت همين مُناسبات به مثابه يك فاكتور پايدار، در دوره هاي بي ثباتي گ
، جنگ "مُجاهدين"افغانستان نقش تعيين كننده اي در نوع و تركيب قُدرت مركزي بازي كرده است. گروههاي مُختلف 

اجتماعي  –خودسر و سرآخر طالبان در متن همين صورت بندي اقتصادي ساالران محلي، روساي قبائل، ژنرالها و خانهاي 
  قرار دارند و از آن نيرو مي گيرند. 

خالي از فايده نيست. بنا به  "مركز آمار افغانستان"براي درك عيني توازن طبقاتي در افغانستان نگاهي به داده هاي 
ون نفر را در بر مي گيرد، در حالي كه جمعيت شهري آن ميلي ٢١تخمين اين مركز، جمعيت روستايي اين كشور بيش از 

ميليون نفر تجاوز نمي كند. بايد توجُه داشت كه رقم سه برابري تعداد روستانشينان نسبت به شهرنشينان، بيان كننده  ٧از 
ست. براي مثال تناسُب مُتوسط از كل جمعيت است. در بيشتر ايالتهاي افغانستان اين تناسب از رقم ياد شده هم بيشتر ا

هزار نفر در برابر تنها  ٩٥٠، يكي از كانونهاي سربازگيري و درآمد طالبان، جمعيت روستايي نزديك به "بدخشان"در ايالت 
  هزار شهرنشين است.  ٣٩
  

  كارتلها يمحل يريدرگ
مار آورد كه آن را در از اين رو، طالبان را مي توان فقط يكي از نمودهاي برجسته روابط اقتصادي و اجتماعي حاكم به شُ

يكي از افراطي و بدوي ترين اشكال خود نمايندگي مي كند. اما ساده انگاري است هرگاه پنداشته شود دامنه سُلطه 
قبيله اي در پهنه سياسي به طالبان محدود مي شود و ساير جريانات نقش آفرين خارج از دايره نُفوذ  -مُناسبات عشيرتي 

ويژه خود را دارند. حتي دولتهاي آقايان كرزاي و غني كه در حقيقت آنها را مي توان بخشي از  آن هستند و خط و برنامه
پروژه سياسي نيروهاي اشغالگر خواند، به جُز مساله ُقدرت سياسي، در خُطوط اصلي و چالش برانگيزي همچون حُقوق 

رند. مواضع اين فارغ از تحصيالن دانشگاههاي دموكراتيك، زنان و حُقوق بشر ديدگاههاي مُشابهي با طالبان داشته و دا
آمريكايي را مي توان فُرصت طلبانه، ماكياوليستي يا واقعي و اعتقادي دانست، آنها در هر صورت به دستور كاري پاسُخي 

اع مي دهند كه منُاسبات غالب ديكته مي كند و در سياست گذاري انتظارات آن را برآورده مي كنند. از همين روست كه نز
بين دولت و دسته هاي پيرامون آن با طالبان، بيشتر به درگيري محلي كارتلهاي تبهكاري شبيه است تا درگيري بين دو 

  جبهه به كلي مُتفاوت.   
بي گمان يك علت دوگانگي دولتهاي دوره اشغال، بيرون نيامدن آنها از دل يك روند دروني است. با اين همه اگر عامل 

اجتماعي در نظر گرفته شود، نقش وابستگي سياسي و نظامي به اشغالگران فرعي به  –نوعي اقتصادي رُشد ناموزون و مص
چشم خواهد آمد. روبناي سياسي با هر قالب و برنامه، در نهايت مجبور به كُنش و واكُنش تحت قوانيني است كه زيربناي 

برنامه اي خود با روابط  –به سازگار ساختن ديدگاهي اقتصادي به گونه ديناميك يا جبري تعيين كرده و همچنين ناگُزير 
اجتماعي است كه پيرامون زيربنا شكل گرفته. با اين حال، بندبازي بوروكراسي حاكم بين اين دو، هرگز توانايي كنار زدن 

  د.تضاد طبقاتي به مثابه فاكتور تنظيم كننده روابط بين گروههاي اجتماعي مُتعارض (به لحاظ منافع) را ندار
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در افغانستان، پالتفُرم سياسي طبقه مُعيني با روشها و گرايشهاي مُختلف است كه براي  "ميانه رو"اسالم گرايي افراطي يا 
از درون  "مُجاهدين"كسب قُدرت و به انقياد كشيدن طبقات و اليه هاي اجتماعي ديگر پا به ميدان گذاشته. طالبان و 

و باورهاي  "شريعت"وليدي و تضاد طبقاتي ناشي از آن بيرون خزيده اند. آنها در شكاف دو سطح مادي از رُشد و روابط ت
سُنتي، ايديولوژي خود را يافته و آن را توضيح و تكيه گاه مُقاومت مُناسبات فئودالي و عشيرتي در برابر روابط توليدي 

  خارجي وارد مي شود. جديدي قرار داده اند كه پيرامون شان در حال شكل گرفتن است يا توسُط قُدرت 
خُروج آمريكا از افغانستان و حذف قُدرت خارجي به مثابه پايه قُدرت بوروكراسي دولتي، بي درنگ شرايط جديدي را رقم 
زده كه آن را مي توان شكل گرفتن توازُن واقعي نيروها و عُريان شدن واقعيتي توصيف كرد كه زير پوش نظامي آمريكا و 

. پيشروي نظامي شتابان طالبان فقط شاهدي از شكست همه جانبه نظامي و سياسي آمريكا و ناتو پنهان مانده بود
مُتحدانش نيست، بلكه سند بي همتايي از ناتواني دولتهاي افغانستان در سهيم گرداندن اكثريت روستانشين جامعه و خُرده 

رتي، فساد اداري، ميانه بازي و وابستگي اين بورژوازي سُنتي در پروسه هاي سياسي و اقتصادي است. روابط و تفكُر عشي
دولتها از يكسو اجازه دست زدن به تحوالت ضروري و موثر را نداده و از سوي ديگر، آنها را حتي در سازمان دادن دفاع از 

  منافع خود در برابر رُقبا ناتوان ساخته است.  
  

  عقب نشيني نامُنظم آمريكا
ا بايد نوشته و مُهر و امضا شده به حساب آورد. آينده دولت او در گرو توافُق آمريكا و از اين رو سرنوشت دولت آقاي غني ر

طالبان است، به اين صورت كه اگر طالبان حاضر به بازي با قواعد واشنگتُن باشد، آمريكا دير يا زود صندلي را از زير پاي 
طور يكجانبه بخواهد مساله قُدرت را حل كند، حساب آقاي غني مي كشد، از طرف ديگر اگر طالبان تن به بازي ندهد و به 

  وي و دولتش را هم تصفيه خواهد كرد. 
در هر صورت، آمريكا بيست سال پس از اشغال افغانستان و صرف هزينه گزاف انساني و مالي، عقربه زمان را به عقب 

) پرتاب كرده است. آقاي ١٩٩٦( ١٣٧٥ل برگردانده و اين كشور را به شرايط بي ثبات پيش از ُقدرت گيري طالبان در سا
و آقاي جُرج بوش ديروز  "آمريكا براي ملت سازي به اين كشور نرفته بود"جو بايدن امروز هنگام ترك افغانستان مي گويد 

سُخن مي راند. از آنجا كه چنين مي نمايد  "تعُهد آمريكا به ملت سازي و ترويج دموكراسي"هنگام اشغال اين كشور از 
كا هدفهايش را ابتدا پس از دست يافتن به نتايج موقتي تعريف مي كند، مي توان انتظار داشت تفسير رييس جمهور آمري

  فعلي اياالت مُتحده، آخرين آن نخواهد بود. 
يك جمع بندي كوتاه و براساس فاكتهاي روي زمين روشن مي سازد كه آمريكا در دو دهه گذشته هيچگاه به سمت 

قتصادي افغانستان حركت نكرده و بر اين پايه، باوجود سُلطه نظامي و سياسي بر اين كشور، گام موثري توسعه سياسي و ا
نيز در جهت پايان دادن به جنگ داخلي و ثبات آن برنداشته، حتي چگونگي خروج آمريكا از افغانستان نيز زير اين واقعيت 

ر جريان است، اما براساس فاكتهاي موجود مي توان گفت به خط تاكيد مي كشد. اگرچه پروسه تحوُالت پسا خُروج هنوز د
همان اندازه كه آمريكا عقب نشيني نظامي خود را سازمان يافته و با برنامه پيش برد، عقب نشيني سياسي آن نامُنظم و 

  عقيم است. 
نستان به آنها تحميل كرده و نه نه شرايط سختي را پيرامون آينده افغا نآنگونه كه پيداست، واشنگتُن در مُذاكرات با طالبا

تضمينهاي قوي در اين باره گرفته است. تنها اقدام قابل اشاره آمريكا در اين باره، وعده كمك پنج ميليارد دُالري ساالنه و 
است. ناگفته پيداست كه اين رشوه به راستي  "دوران گذار"در برابر پايبندي طالبان به طي  "ارتش جديد"كُمك به ايجاد 
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توازُن با آنچه كه طالبان با حُكمراني بر افغانستان مي تواند به دست بياورد قرار ندارد و در يك نگاه دقيق تر بيشتر به  در
  سوراخي براي فرار از مسووليت شباهت دارد تا تنظيم الزام آور ميراث. 

  
  ج.ا در بيم و اُميد

ي قرار داده است. حاكمان ايران از يكطرف اين تحوالت را به تحوالت افغانستان رژيم ج.ا را در برابر بُن بست تصميم گير
  سود خود مي بينند و از طرف ديگر، تهديدهايي كه با آن مُرتبط است نگران شان مي كند. 

ترديدي نيست كه آنها از خُروج ارتش آمريكا از كنار گوش خود خُرسندند. ج.ا همچنين از اينكه فُرصتي براي نُفوذ در 
فراز يابد خُرسند است.  "پُل آسياي مركزي و جنوب آسيا"ي يابد و بالقوه مي تواند به رُتبه يكي از بازيگران در افغانستان م

يك وضعيت بي ثبات و پُر هرج و مرج ديگر از نوع عراق، سوريه و لُبنان، مُحيطي است كه ويروس رژيم واليت فقيه از آن 
به خوبي در اين چارچوب  "فاطميون"شتن گُروهي از مُزدوران بومي به نام تغذيه مي كند و نيرو مي گيرد. در استخدام دا

  در عراق را بازي كند.  "سپاه بدر"قرار مي گيرد؛ جرياني كه مي تواند نقش 
از جنس  -و از آن هم مُهمتر  -در همين حال يك رژيم سُني مذهب با مُناسبات نزديك با رقيب منطقه اي آن، عربستان، 

مي خواهد داشته باشد. در چنين حالتي، احتمال  "نظام"ايديولوژيك خود ج.ا آخرين همسايه اي است كه  و بافت سياسي
روابط تنش آلود بسيار قوي است و سناريوهاي ثبات شكن چندگانه اي مي تواند نوشته شود كه از درگيريهاي مرزي و 

شدن پنجره جنگهاي نيابتي از نوع آنچه كه در سوريه  تقويت و تجهيز بُنيادگرايان در سيستان و بلوچستان تا حتي گشوده
  و يمن جريان دارد را مي تواند دربر گيرد. 

سياست رسمي ج.ا حمايت از تشكيل يك دولت ائتالفي در افغانستان است كه گُزينه مطلوب آمريكا و اُروپا هم هست، اما 
 "ميدان"ن چندان روشن نيست، طرح و نقشه اي براي از آنجا كه چشم انداز اين گُزينه حتي در صورت به واقعيت پيوست

  نيز وجود دارد كه به صورت عُمده از عناصُر سياست ماجراجويانه و ُمداخله گرايانه رژيم واليت فقيه تشكيل شده است. 
  

  برآمد
زي جامعه مدني ملت و در ادامه، پي ري –مُهمترين درس حُضور بيست ساله آمريكا در افغانستان اين است كه ايجاد دولت 

قبيله اي كه هر تحول ملت  –با اشغالگري مُمكن نيست. اين امر به ويژه در سرزميني چند مليتي با مُناسبات فئودالي 
سازي در آن مشروط به انكشاف دروني و تحوُل زيربنايي است، در طبقه بندي غيرمُمكنها قرار مي گيرد. عوامل خارجي 

  ده و شتاب دهنده اين پروسه را ايفا كنند و نه بيشتر. حداكثر مي توانند نقش هموار كنن
سهم افغانستان از دو دهه اشغالگري، ورود به يك دوره بي ثبات و بدون قُدرت مركزي ديگر است كه پايان آن پيدا نيست. 

با ج.ا، پاكستان با پيشروي تحوُالت، اين كشور به گونه فزاينده تري چهار راه كشمكشهاي بين المللي خواهد شد: عربستان 
  با هند، آمريكا با روسيه، چين با هند و آمريكا، تُركيه با عربستان. 

  بُحران از مرزهاي شرقي ايران با قدمهاي شتابان نزديك مي شود و رژيم ج.ا در و دروازه را به روي آن خواهد گشود.   
 

  پيشگام در آدرس زير گوش كنيد

https://soundcloud.com/radio-pishgam 
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  از خروش كارگران صنعت نفت تا قيام خوزستان
 زينت ميرهاشمي 

  
زمين اين روزها دوراني را تجريه مي  كند كه  ايران
سال حكومت جمهوري اسالمي سابقه  ٤٢در 

نداشته است. انفجار خشم و نفرت بر حق مردم عليه 
وضع موجود؛ از كارگران هفت تپه، كارگران پيماني 
صنعت نفت، گاز و پتروشيمي تا خيزشهاي خياباني 

...  از شهرهاي خوزستان تا تبريز، أصفهان، كرج و
زنجيره اي از پيوستگي بروز درد مشترك را نشان 

  داد كه سر باز ايستادن ندارد. 
به راستي صداي شوريدگان و شورشگران براي 
گرفتن حق شان در سرزمين آفتاب و باد چنان 
طنين انداخته كه حتا ديوار سكوت و بي طرفي را 
در بخشهاي خاموش و ناشنواي جامعه به لرزه 

يام خوزستان كه با خواست آب درآورده است. ق
شروع شد، سيمايي از وضعيت آينده استانها و 
شهرهاي ديگر را به ديد همگان گذاشت. گرچه 

اعتراض به بي آبي آغاز شد اما از آب عبور كرد و به ديگر خواسته هاي بر حق رسيد. عليه بي عدالتي و فساد حكومت و... 
با ميليونها بطري آب معدني براي هميشه ساكت كرد. اعتراض به بي كفايتي و ديگر اين اعتراض و خشم را نمي توان حتا 

به كل حكومت دزد، فاسدي است كه ساخت موشك و دخالتهاي تروريستي منطقه، نجات بشار اسد و حزب اهللا، تسليح و 
 تغذيه گروههاي تروريستي در منطقه برايش از جان مردم ايران مهمتر است. 

مردم راه خيابان را براي حق طلبي انتخاب كرده اند. ومت براي گرفتن حقوق شان نشان مي دهد كه هماوردي مردم با حك
اين گامي مهم و غير قابل بازگشت در جنبش ضد ديكتاتوري براي تغيير و تحوالت آينده است. اين گامي است كه در 

  را رقم زد.   ١٤٠٠نتخابات برداشته شد و رويداد بزرگ و تاريخي تحريم نمايش ا ٩٨، ٩٦، ٨٨قيامهاي 
در ماه گذشته دو حركت  اعتراضي برجسته توجه و حمايت بسياري را به خود جلب كرد. تداوم اعتصاب كارگران پيماني 

) و قيام در شهرهاي استان خوزستان كه بدون شك دستاوردهاي عظيمي در مبارزه مردم ايران براي ١٤٠٠(كمپين 
  زادي، دموكراسي و جمهوري دموكراتيك خواهد گذارد. تحوالت آينده براي رسيدن به آ

كمپين «با عنوان خرداد  ٢٩اعتصاب كارگان پيماني، پروژه اي و روزمزد، در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كه از روز شنبه 
ي شود. آغاز شد هر روز با حمايت گروههاي وسيعتري از كارگران و كاركنان پااليشگاههاي ديگر روبرو م» ١٠-٢٠ /١٤٠٠

به مدد شبكه هاي مجازي و شهروند خبرنگاران، صداي اعتصابگران و طرح خواسته هاي شان همراه با راهپيمايي، به شكل 
وسيع پخش و مورد حمايت و پشتيباني فعاالن كارگري و مدني در داخل ايران و سنديكاهاي كارگري غير ايراني قرار 

  گرفته است.
واحدهاي نفت و گاز در چندين استان به شمول آذربايجان غربي، ايالم، اصفهان، بوشهر، اعتصاب نفتگران كه تا كنون در 

  تهران، خوزستان، ماهشهر و ... ادامه دارد، با پيوستن كارگران ديگر گسترش بيشتري پيدا كرده است.
سمي شدن قرارداد و ر» روز مرخصي ١٠روز كار و  ٢٠«ميليون تومان، تغيير نوبت مرخصي به  ١٢افزايش دستمزد تا 

  كاري، حذف شركتهاي پيمانكار و واسطه اي، از جمله خواسته هاي كارگران اعتصابي است.
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اكنون «اعالم كرد:    تير ماه، ٥ در بيانيه دوم خود به تاريخ شنبه   »شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت«
خواست   تير ماه دست به تجمع خواهند زد. ... ٩رسمي مان نير در چند ده هزار نفر از همكاران ما در اعتصابند و همكاران 

حقوق بگيران  افزايش دستمزد فقط مطالبه ما كارگران نفت نيست، مي دانيم كه همه كارگران، معلمان، بازنشستگان و
بانيها را داريم. از جمله جامعه همين مطالبه را دارند. و همينطور ديگر مطالبات ما، بنابراين انتظار بيشترين حمايتها و پشتي

  ».همكار ما اعتراض كنيد و خواستار بازگشت آنان به كارشان باشيد ٧٠٠به اخراج 
تن از كارگران اعتصاب كننده پااليشگاه نفت تهران پاسخ به خواسته هاي برحق كارگران بود. در ادامه  ٧٠٠اخراج 

تجاع نشستي فوق العاده با كارگزاران وزارت نفت در روز همبستگي كارگران و گسترش اعتراضها به نقاط ديگر، مجلس ار
  تير برگزار كرده اما تا كنون هيچ مشكلي از كارگران نفت حل نشده است. ٣پنجشنبه 

وجود تهديدهاي وزارت كار و اخراج تعداد زيادي از كارگران توسط شركتهاي پيمانكار  اين اعتصاب متحد و گسترده با
روز بخشهاي ديگري از صنعت نفت و پتروشيمي در استانهاي ديگر به اين اعتصاب مي پيوندند. تا همچنان ادامه دارد و هر 

) شركت دارند. ١٤٠٠استان، در اعتصابات سراسري صنعت نفت (كمپين  ١٢شركت و كارگاه كارگري در  ١١٢كنون 
شده است. همچنين روز يكشنبه ليست كارگاههايي كه كارگران آن در اعتصاب به سر مي برند به شكل گسترده منتشر 

هزار نفر از نيروهاي كار پيمانكاري و شركت نفتي طي بيانيه اي با راه اندازي كارزاري در فضاي مجازي  ١٠٥تير،  ٢٠
  خواهان تعطيلي شركتهاي پيمانكاران و شركتهاي واسطه اي شدند.

توقف توليد و توقيف كارخانه و «آسيا نقل شد كه از آخوند محسني اژه اي، رئيس قضائيه، در تيتر بزرگ روزنامه حكومتي 
اين گفته چراغ سبز به صاحبان كارخانه براي سركوب و استثمار كارگران است. تا  تير) ٥(شنبه » مواد اوليه ممنوع است.

 جايي كه به كارگران مربوط مي شود، از نظر رژيم فعاليت براي تشكل يابي مستقل، شركت در اعتصاب و اعتراض، مخل
امنيت رژيم شناخته شده و كارگران به حبسهاي طوالني، شالق و جريمه نقدي محكوم مي شوند. از ديدگاه محسني اژه 
اي اعتراض كارگران در رديف تخلف محسوب مي شود و زنداني دارد. اما مدير عامل و رئيس كارخانه زير چتر حمايت 

  دستگاه قضائيه رژيم آزادند.
فت و گاز و پتروشيمي بر كارگران مي گذرد، نمايي از خصوصي سازيها و رانتخواري و تقسيم آنچه كه امروز در صنعت ن

سرمايه مردم بين آقازاده ها در صنعت نفت و پتروشيمي است. به كارگيري كارگران از طريق شركتهاي پيمانكار كه سران 
از اين طريق استخدام مي شوند عالوه بر نوع آن از رانتخواران هستند، استثمار بي رحمانه كارگران است. كارگراني كه 

قرارداد موقتي آنان بدون آينده و امنيت شغل، از مزاياي كاري، بيمه و دستمزدي بسيار پايين نسبت به كارگران رسمي 
ارند، برخوردارند و شركتهاي پيمانكار هر روز فربه تر مي شوند. سودي كه اين شركتها در روابط قبيله و فاميلي با مديران د

به رواج و عادي سازي اين نوع قرادادها به زيان نيروهاي كار ياري مي رساند. اين را هم بايد تاكيد كرد كه هم مالكيت 
بسياري از واحدهاي نفت، گاز و پتروشيمي و هم شركتهاي پيماني به طور مستقيم و يا غير مستقيم در اختيار سپاه 

              پاسداران است.
ط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بي شرمانه پرداخت حقوقهاي كارگران با تاخير چند ماهه را عادي جلوه مدير كل رواب

داده و خواهان بازگشت كارگران به محل كار، يعني شكستن اعتصاب، براي رسيدگي به خواسته هاي آنها شد. وي گفت 
  »پرداخت حقوق كارگران فعال، بين دو تا سه ماه تاخير دارد.«

تير، كارگران شركت هفت تپه در تمامي بخشهاي شركت دست به اعتصاب و گردهمايي اعتراضي در  ٢٢روز سه شنبه 
برابر دفتر مدير شركت زدند. كارگران شركت هفت تپه خواهان حقوقهاي عقب افتاده، تمديد قراردادها و ديگر خواسته 

تا كنون حقوقهاي خود را دريافت نكرده اند.به كارگران نيشكر هاي شان شدند. كارگران شركت هفت تپه، از ارديبهشت ماه 
هفت تپه به دنبال اعتصابهاي طوالني وعده هايي داده شد و حتا رژيم به خواسته كارگران مبني بر خلع مديريت كارخانه از 

ه است. اعتصاب اسدبيگيها هم تن داد اما مشكالت كارگران حل نشد و فشار، آزار و اذيت بر كارگران بيشتر هم شد
  تير همچنان ادامه داشته است.  ٣١كارگران شركت هفت تپه تا تاريخ نگارش اين مطلب يعني 
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پيشنهاد احمد توكلي عضو  مجمع تشخيص مصلحت رژيم در نشست اقتصادي با رئيسي جالد، نشاني از نداشتن چشم 
ل هر چه اجرا شده فقط وضعيت را بدتر سا ٣٠«اندازي براي بهبود معيشت مردم از طرف حكومت است. وي كه گفت 

در اولين اقدام كارت هوشمند غذا، دارو و درمان و آموزش بين مردم توزيع كند تا اندكي «از رئيسي خواست » كرده است
  )١٤٠٠تير  ٢٤اقتصاد نيوز _» فشارها از روي مردم كاسته شود.

  
  گلوله به جاي آب، ادامه شالق و زندان به جاي كار و نان است

از قيام تهيدستان تا قيام تشنگان و اكنون قيام در شهرهاي استان خوزستان. اين كنش بر حق و عادالنه مردم جان به لب 
رسيده عليه حكومتي است كه با وجود ثروتهاي طبيعي در اين استان و چندين رودخانه و تاالب؛ كارون، كرخه، هورالعظيم 

  و گرسنگي را بر مردم تحميل كرده است. و شادگان ... خشكسالي، محروميت ، بيكاري
مردم خوزستان قرباني پروژه هاي انتقال سودجويانه آب به استانهاي مركزي و طرحهاي رانتخواران در سد سازي و ساخت 

 ٢٥و سازهاي ضد محيط زيستي براي سودجويي شده اند. انتقال آب از سرشاخه هاي منابع آبي استان خوزستان و افتتاح 
دي در فالت مركزي و مناطق كويري و ساخت بي رويه سدهايي كه حتا توانايي جلوگيري از سيل را هم ندارند شركت فوال

تا پروژه هاي غارتگرانه قرارگاه خاتم االنبيا وابسته به سپاه پاسداران كه آگاهانه و هدفمند براي نابودي اقتصاد و محيط 
  زندگي و معيشت مردم اين استان را نابود كرده اند. زيست منطقه و تغيير بافت جمعيتي استان خوزستان،

كارگزاران رژيم از دستگاه قضائيه تا وزارت نيرو ظاهرا براي حل بحران آب به اين استان سفر كرده اند. گسيل مزدوران 
  سركوبگر ضد شورش به خوزستان و سركوب اعتراض كنندگان به بي آبي، پاسخ رژيم فاسد به بحران بي آبي است. 

مردم شهرهاي اهواز، حميديه، خفاجيه (سوسنگرد)، بستان، معشور (ماهشهر)، سربندر، شوش، عبدالخان، محمره 
(خرمشهر)، الحايي، قلعه كنعان، كوت عبداهللا دست به شورش و خيرش زدند. اعتراض مردم شهرها و روستاهاي استان 

طع حقابه كشاورزي و تاالبها ، كنعان، كوت عبداهللا و خوزستان به درستي به تبعيض، سياستهاي انتقال آب و سدسازي، ق
  چندين منطقه ديگر از شهرستان اهواز است.

واكنش كارگزاران رژيم به خشم بر حق مردم مثل هميشه كتمان و دروغ گويي با بيشرمي تمام است. در حالي كه به ياري 
با خونهاي بر زمين ريخته شده در ابعاد گسترده اي شهروند خبرنگاران ويدئوهاي اعتراضهاي مردمي و صداي گلوله همراه 

  دانسته اند. » اشتغالگران«قتل جوانان را كار  پخش شده است، كارگزاران رژيم بيشرمانه تظاهرات را انكار و 
ي نفر در قيام خونين آبان و حاال در مورد قيام تشنگان، با به كارگير ١٥٠٠سناريوي رژيم ساخته در مورد كشتار بيش از 

ساده سازي و عادي كردن سركوب و جنايت در حق شهروندان معترض است. بدون شك خشم » اغتشاشگر و...«واژه هاي 
مردم سر بازايستادن ندارد و تنها ايستادن قلب و مغز اين رژيم پوسيده و سرنگوني آن است كه مي تواند پاسخ خشم مردم 

  ستمديده باشد.
 

  ه عليه فرودستانكشتار كولبران، واكنش جنايتكاران
استانهاي مرزي، افزون بر فقر و بيكاري  مردمان محروم در حالي كه فقر و تنگدستي در سراسر ايران زمين بيداد مي كند،

با تبعيض و نابرابري نهادينه شده درگيرند. در استانهاي سيستان و بلوچستان و كردستان، رژيم زندگي و جان مردم را 
باندهاي مافياي ثروت و قدرت كرده است. كولبري و سوختبري محصول فقر و بيكاري و شغلي قرباني امنيت خود و حفظ 

تحميل شده به مردم مناطق محروم مرزي 
   است.

كشتار كولبران و سوختبران تبديل به 
امري رايج و عادي شده است. بنا به 
گزارش سايت حقوق بشري هه نگاو، فقط 

 كولبر با شليك  ١٧ طي كمتر از يك ماه
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تير  ٩خرداد تا  ١١مستقيم ماموران مرزي ايران، تركيه و عراق كشته و زخمي شدند. بنا به اين گزارش در فاصله زماني 
كولبر در حوادث طبيعي (در حين راه) زخمي شده  ٢كولبر زخمي شده اند.  ١٢كولبر كشته و  ٧دست كم «سال جاري، 

  اند.
 ٢كولبر فقط طي  ٤تير در رسانه حكومتي شفقنا، به كشته شدن  ١٢ شنبه مجلس نشين (بهزاد رحيمي) از سقز و بانه روز

سال بود به ضرب گلوله سربازان هنگ مرزي كشته  ٣٠چهار جواني كه ميانگين سني آنها «هفته اشاره كرد و گفت 
ن افراد را بازداشت ما بارها به مسولين تذكر داده ايم كه اگر نياز به مواردي مشكوك شدند، اي«وي ادامه داد:   »شدند.

  »كنند يا با گلوله پالستيكي بزنند اما مستقيم به قلب و سر آنها شليك مي كنند و متاسفانه اين افراد كشته مي شوند.
افتد، اساسا شود و به دليل اينكه در مرز اتفاق مي اين شليكها از سوي سربازان هنگ مرزي انجام مي «وي در ادامه گفت 

وند و بگويند كه اين كولبران به قصد خرابكاري آمدند و ضد انقالب هستند، لذا از اين حربه استفاده توانند منكر شمي 
كنند؛ اما كولبران مشخص هستند زيرا اسلحه ندارند، لباس محلي تن شان هست و كارشان هم معلوم است. افراد غير مي

ند كه چون شب بود فكر كرديم كه اينها دشمن هستند لذا كنكنند اما بعضاً توجيه هم مي كولبر هم بين آنها تردد نمي 
  »به آنها شليك كرديم.

قلع و «عضو كميسيون امنيت مجلس ارتجاع از  آبادي جليل رحيمي جهان تير، ٩در رويدادي ديگر، در روز چهارشنبه 
از كدام مغز «گفت خبر داد. وي » رد صالحيت معلمان اهل سنت به دست حراست آموزش و پرورش«اهل سنت و » قمع

درصد  ٧٠در منطقه اي كه بيش از «كه سنيها نتوانند » معيوب و ديدگاه متحجرانه طالباني اين تفكرات خارج مي شود
  (خبرگزاري مجلس ارتجاع)». آنها اهل سنت است، رشته حقوق و معارف اسالمي به بچه هاي خود آموزش دهند

  
  تحميل بي آبي و مرگ با ويروس كرونا

ي كه كرونا در استانهاي سيستان و بلوچستان بيداد مي كند، بنا به گفته استاندار اين استان، فرد بيمار براي درمان در حال
  شهرستان هيچ بيمارستاني وجود ندارد.١٠كيلومتر راه طي كند. در  ١٠٠و رفتن به بيمارستان بايد 

درصد جمعيت سراوان آشرب ندارند، بنابراين  ٦٠«گفت:فاضلي، مجلس نشين از سراوان در رابطه با ناتواني كنترل كرونا 
  )١٤٠٠تير  ٢٨(ايسنا » چطور مي توان كرونا را كنترل كرد؟

كنيم، كمتر  كمتر حمام مي«يك نفر از روستائيان منصوره شادگان در جنوب اهواز در ويدئوهاي شهروند خبرنگاران گفت: 
تا آب مخزن ديرتر تمام شود. پيش آمده يك روز تمام، آب  كنيم شوييم، كمتر تميزكاري و نظافت مي لباس مي

  »ايم. كولرهايمان را جمع آوري و از آن براي شرب استفاده كرده
در حالي كه مردم استان سيستان و بلوچستان به دليل سياستها و عملكردهاي هدفمندانه حكومت در عدم واكسيناسيون و 

را از دست مي دهند، كارگزاران رژيم شيادانه مسئوليت كشتار مردم را از خود نبود امكانات بهداشتي و درمان، جان شان 
    بر مي دارند و مردم را مقصر جلوه مي دهند.

تلفات در اثر كرونا در ايران يك جنايت سازمانيافته حكومتي محسوب مي شود. زيرا ولي فقيه آگاهانه مردم را از دسترسي 
اندهاي مافياي دارو به شمول ستاد اجرايي فرمان امام و.... به بهانه توليد واكسن به واكسن محروم كرد. خامنه اي و ب

داخلي جان ميليونها مردم را با خطر مرگ مواجه كردند. براي رژيم واليت فقيه جان مردم هيچ ارزشي ندارد. عادي سازي 
م و سركوب آنان را تنها راه حل خود مي و ساده سازي از هر نوع آن، از جنايت، فقر و امنيتي كردن زندگي و معيشت مرد

  داند.
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در 
 .ايران را به شدت محكوم مي كنيم
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  اصغر فرهادي در جشنواره كن افتاده مناگفته هاي از قل
  فتح اهللا كيائيها

 
شما در جشنواره  كن را نيافته ام و قول مي دهم كه پس از  "قهرمان"جناب فرهادي عزيز! متاسفانه هنوز امكان آشنايي با 

شم از صفات بارز و رادمردانه اين قهرمان و او را آنطور كه در بضاعت خويش دارم به آشنايي با ايشان گزارشي داشته با
مخاطبان معرفي كنم. پس اجازه دهيد در اين مختصر نگاهي داشته باشم به بعضي از گفته ها و عملكردهايتان تا بلكه 

ه چشم و گوش هزاران بيننده و ؛ جايي ك"قهرمان بي هماورد فرشهاي قرمز اسكار و كن"گشايشي شود در شناخت شما 
  شنونده به گهرباري و افاضات برندگان اين رويدادهاي هنري دوخته مي شود.

فرهادي عزيز شما در مصاحبه هايتان پس از برگزاري مراسم جشنواره به نكاتي بسيار صحيح و درست اشاره كرديد كه 
خنان گرانبها و كليدي خود شما كه گفتيد يكي از راههاي مايلم يكي يكي آنها را بررسي كنم، البته پيرو يكي ديگر از س

  نجات كشورم آگاهي بخشي است و البته غيرمستقيم خود را يكي از رهروان اين راه معرفي كرديد.
كشور "مورد اشاره شما را به  "جامعه بسته"گفتيد كه مترجم  "ورايتي"شما در تكذيب مصاحبه منتشر شده خود در 

ده (كه البته گاهي از اين مشكالت در ترجمه هاي مستقيم  به چشم مي خورد)، اما در پاسخ به ترجمه كر "سركوبگر
كه پرسيده بود آيا در باره زندگي نويد افكاري و بعضي از قهرمانان ديگر جانباخته در چنگال  "ايران اينترنشنال"خبرنگار 

شما نشانگر دولت سركوبگر بود يا  "نه"اين  "روز نه.در شرايط ام"رژيم آخوندي فيلمي خواهيد ساخت؟ قاطعانه گفتيد: 
  جامعه ي بسته؟ بگذريم از اينكه عده اي بدگمان، برچيده شدن سفره فيلم جشنواره اي را در نظر مي گيرند.

، ولي نگفتيد كه چرا خانم انصاري به نمايندگي از شما كه در مراسم "هنرمند، بيانيه نويس سياسي نيست"گفتيد كه 
به آمريكا، بيانيه سياسي  "ايرانيان"ترامپ مبني بر ممنوعيت ورود  - غلط  - غيبت اعتراضي داشتيد، عليه تصميم اسكار 

صادر و قرائت كرد، در حالي كه شما در قبال رهبر ام القرا كه خريد واكسن كرونا را ممنوع كرد، سكوت كرده و هنرمند را 
  بر اثر اين تصميم احمقانه جان سپردند؟  "ايرانيان"چند هزار نفر از همان بيانيه سياسي نويس ندانستيد؟ راستي مي دانيد 

شما گفتيد با تمامي مشكالت موجود سي و شش سال است كه به امر نوشتن و فيلم ساختن مشغوليد و عليرغم همه 
ر دست نمي كشيد، اما مشكالتي كه در سر راهتان وجود دارد و براي عشق به آگاهي مردم و تبادل نظر با آنان از اين كا

روشن نكرديد كه اين مشكالت چه هستند و از طرف چه كس يا ارگاني پديد مي آيد و چرا در باره مشكالتي كه بسياري 
از همصنفيهاي شما را خانه نشين كرده حرفي نمي زنيد؟ اين مساله كه ديگر موضوعي صنفي است و ربطي به سياست 

كه نگفتيد حاصل اين تالشهاي سي و شش ساله  ه دوال يد بيضايي داشته باشيد. و البتندارد! مگر آنكه در شتر سواري دوال
  شما چه تاثيري بر زندگي و افكار مردم داشته است و آگاهي رساني شما تاكنون چه كرده است؟

ه، اين كاري بسيار خود گفتيد كه به جاي مبارزه با ستم به مبارزه با جهل پرداخته ايد. بل تشما در گوشه ديگري از بيانا
نيكو و گرانقدر است، اما نگفتيد كه سكوت در قبال همه اتفاقات و جناياتي كه به علت جهل حاكميت و دستگاههاي 
حاكمه اش در كشور صورت مي گيرد از نشانه هاي بارز مبارزه با جهل است يا ترويج و تاييد جهل؟ مي دانم  از تشنگي 

گي بيش از هشتاد در صد هموطنان تان باخبر هستيد، البد شرط انصاف ندانستيد كه مردم كشورتان در خوزستان و گرسن
  خودفروخته ها و ديگر مدعوين تلخ كنيد.  -با اشاره به آنها ميهماني كن را بر ذائقه خود، دخترتان، اسپانسرها و بازيگر

، "اي نقش مهم است نه عملكردهاي آنانجديت هنرپيشه ها در اجر"در قسمتي بسيار باور نكردني تر گفتيد كه برايتان 
اما نگفتيد كه بر اساس اين استدالل سُست آيا شكنجه گران وزارت اطالعات يا قاتالن نداها و افكاريها و شليك كنندگان به 
هواپيماي مسافربري كه الحق و االنصاف بازيگران بسيار خوب و كار كشته اي هم هستند، مي توانند در فيلمهاي شما 

كه با عينكهاي دودي و لباسهاي شيك و گرانقيمت اداي هنرمندان بزرگ و صاحب  رداشته باشند؟ مثل همين دو نف نقشي
  نام سينما را دلقك وار به نمايش مي گذاشتند. به راستي آنها بازيگر سخت كوش هستند يا جواز كسب مرغوب؟ 

، اما نگفتيد كه پاندول شما "و خودباختگي در نوسانند همه مردم ايران مثل پاندول در ميانه خودشيفتگي"شما گفتيد كه 
به كدام جهت بيشتر متمايل است: خود باختگي؟ يا خودشيفتگي؟  البته اين سوال نابجاست اگر خود را شامل مردم ايران 
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روزهاي سخت اما يادتان باشد كه مردم سرزمين من پاندول نيستند، خودشيفته يا خودباخته نيستند، آنها اين  نمي دانيد.
  را از ياد نخواهند برد و آنهايي را كه در كنارشان بودند و آن دسته ديگر كه مي توانستند و نبودند. 

 بر من ببخشيد اگر  هنري نويس و بيانيه نويس سياسي آنهم به صورت توامان هستم. 
 

*** 
 

  متن سخنراني زينت ميرهاشمي در گردهمآيي سه روزه ايران آزاد
  ٢٠٢١ هييژو ١٢ -  ١٤٠٠ ريت ٢١ كشنبهي

  درود بر همه شما كه در اين گردهمآيي شركت داريد 
   درود بر شما خانم مريم رجوي

درود و احترام بر خانواده شهدا و زندانيان سياسي و ماندگار باد ياد و نام سر به داران قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 
 ١٣٦٧سال 

رستاران، دانشجويان  و همه زنان و مرداني كه با اعتصاب و اعتراض در محل كار و درود بر كارگران، معلمان، كشاورزان، پ
  در خيابان براي به دست آوردن حقوق مسلم خود و تحقق ايراني بدون ستم و تبعيض مبارزه مي كنند و گام بر مي دارند. 

ست كه رژيم جنايتكار ولي فقيه كاشته طوفان خشم و نفرت مردم كه اين روزها عليه حكومت جريان دارد، نتيجه بادهايي ا
  است .

از آب، برق،   ، سال دار زد. از جانهاي شيفته ٤٢بله رژيم باد كاشت و امروز طوفان درو مي كند. رژيم همه چيز را طي 
زد جنگل، كار، معيشت، امنيت و آزادي. بله همه چيز را به پاي امنيت خود و سياستهاي سركوبگرانه و تروريستي خود دار 

  و نابود كرد. اما يك چيز را نتوانست نابود كند، مقاومت و اميد به آينده و تغيير و تحول براي تحقق زندگي انساني. 
اما مقاومت سازمانيافته مردمي كه از روز اول به نظام حاكم نه گفت، بذرهايي را كاشت كه در خيزشهاي مردمي جوانه زد 

هر كوي و برزن مي توان ديد. هزينه مقاومت و ايستادگي در برابر رژيم اگر چه خيلي و امروز نهال بارور شده آن را بر سر 
  سنگين بود اما در سپهر جنبشهاي اجتماعي ثمره آن را مي توان ديد. 

سال حيات خود همواره  به ديكتاتوري نه گفته و با تكيه  ٥٠سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران افتخار مي كند كه طي 
  و آرمانهاي جنبش فدايي به مبارزه عليه استبداد مذهبي ادامه داده و خواهد داد.به ارزشها 

گردهمايي بزرگ براي ايران آزاد كه اكنون روز سوم آن جريان دارد، پر شكوه و موفق برگزار شد. اين موفقيت گامي در 
ايش سيمايي از تعهدات آلترناتيو تقويت جنبش ضد ديكتاتوري و تغيير تعادل قوا به سود مقاومت و مردم است. اين هم

مقاومت براي ايران آينده را در مقابل چشم همگان قرار داد؛ ايراني بر اساس يك جمهوري دموكراتيك، غير ديني و بدون 
  .و مداخله هاي آشوبگرانه و بدون سالح اتمي ، طرفدار عدالت و برابريتبعيض

اتفاق و  دست آوردن آزادي، بهما براي به «به درستي گفت:  خانم مريم رجوي در سخنراني افتتاحيه اين گردهمآيي
ايم. كارزار سرنگوني بنايي است كه ما آن را با رنجها و خون  اي كه اختناق را درهم بشكند، اميد نبستهتصادف يا معجزه 
  ».سازيم. استراتژي اين مقاومت مبتني بر ماهيت و سياست رژيم استدلهاي بسيار مي

را در » اصولگرا، اصالح طلب ديگه تمومه ماجرا«بله اين يك اتفاق يا معجزه نيست كه مردم ايران شعار گفت .  پس بايد
بر    خيزشهاي خود سردادند و در نمايش انتخابات اخير با تحريم گسترده در عمل آن را نشان داند و مُهر باطل شد

  تماميت حكومت زدند
اين زنان و مردان برآشوبيده و شورشگران ايران زمين هستند كه پيروزي را مي سازند و بر اين منظر بار ديگر بايد گفت كه 

  تاريخ را ورق مي زنند نه آنهايي كه تسليم سكون و سكوت قبرستاني با ادعاهاي خشونت پرهيزي مي شوند. 
  سپاس از فرصتي كه به من داديد. 
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  )١٤٠٠زنان در مسير رهايي (تير
 اسد طاهري

 يك زن عرب به عنوان نايب رييس كنست براي اولين بار انتصاب 
وزارت خارجه  اسراييل اعالم كرد، براي نخستين بار، يك زن عرب، سمت 

، "غيداء ريناوي زعبي"گيرد. نايب رئيس پارلمان اين رژيم را برعهده مي 
يكي از اعضاي كنست، اولين زن عرب است كه سمت معاون رييس 

به گفته اين وزارتخانه، غيداء، در  گيرد. برعهده ميپارلمان اسراييل را 
، بزرگترين شهر عرب نشين اراضي اشغالي، متولد شده "الناصره"شهر 
  است.

 
 كنندگان كنكور سراسري ايران  زنان بيشترين شركت

شود، اطالعات آغاز مي  ١٤٠٠تير ماه كنكور سراسري  ٩روز چهارشنبه 
آن است كه زنان  آزمون نشاندهنده هآماري توزيع كارت ورود به جلس

 كنندگان اين آزمون هستند. بيشترين شركت
نفر از شركت كنندگان در كنكور زنان  ٥٥٢هزار و  ٨٢٨بر اين اساس، 

 ٤١٤نفر نيز مردان هستند. اين آزمون در  ٣٧٩هزار و  ٥٣٩و 
بيشترين  شود. حوزه امتحاني برگزار مي ٥٥٢هزار و  ٣شهرستان و 

زنان در حالي  نفر مي رسد.  ٨٦٠هزار و  ٥٥٤علوم تجربي امتحان خواهند داد كه تعداد آنها به  بان زن در رشتهداوطل
دهند كه تبعيض جنسيتي در مدارس و مشاغل مختلف همچنان  بيشترين شركت كنندگان كنكور سراسري را تشكيل مي

  اده اند. ادامه دارد و بيشترين آمار بيكاري را نيز به خود اختصاص د
  

 آمار همسر آزاري در استان لرستان نسبت به نرم جامعه باالتر است 
حميدرضا نظيفي، مديركل پزشكي قانوني استان لرستان، در نشست خبري 

را اعالم كرد.  ١٣٩٩آمار ثبت شده در پزشكي قانوني اين استان در سال 
افزايش يافته همسر آزاري در اين استان  ٩٨براساس اين آمار نسبت به سال 

هزار نفر جمعيت نسبت به نرم  ١٠٠به ازاي هر "وي اظهار داشت:  .است
جامعه، آمار همسر آزاري در استان نسبت به نرم جامعه باالتر است. نرم 

موارد همسر  نفر است، اين در حالي است كه همه ٩٨نفر بوده اما اين عدد در لرستان  ٩٥هزار نفر،  ١٠٠جامعه به ازاي هر 
  "كنند. شود و خانواده ها و ريش سفيدان اين موضوع را حل مياري به ما ارجاع داده نمي آز

هاي تعداد پرونده  ٩٨در سال "آزاري در اين استان خبر داد و گفت:  مدير كل پزشكي قانوني همچنين از افزايش كودك
 "رسيده. نفر ٤٠، به ٩٩مورد بوده كه اين عدد در سال  ٣١آزاري در استان كودك 

 
  شد  ''اورنج آفريقا''كتاب  جايزه يك زن برنده

اين جايزه  سومين دوره عنوان برندهاهل مراكش، را به  ، نويسنده"لوبنا سراج"، "اورنج آفريقا"كتاب  هيئت داوران جايزه
  معرفي كردند.
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نويس اهل  نويس روزنامه و نيز وبالگ لوبنا سراج، ويراستار، ستون
به شرط ''نام  ست. وي به دليل نگاشتن اولين رمانش بهمراكش ا

برنده اين جايزه شد. او در اين رمان به  ''آنكه خلقش خوب باشد
  . است خانگي و آزادي زنان پرداخته موضوع  خشونت

نويسنده از طريق روايت ''اين اثر گفت:  ت داوران دربارهارييس هي
برد و مسائل  مي زندگي دو شخصيت، ما را به سفري در گذشته

جوامعي كه زنان هنوز  خود و همه پنهان شده اي را در جامعه
 ''كند.گيرند، آشكار مي مورد خشونت خانگي قرار مي 

هاي ادبي و بنيانگذاري شده و هدف آن حمايت از استعداد "اورنج" از سوي بنياد خيريه "آفريقا اورنج"كتاب  جايزه
ت. اين جايزه به اثر داستاني تعلق مي گيرد كه  به زبان فرانسه نوشته شده و از سوي يك موسسات انتشاراتي آنها اس

 انتشارات آفريقايي منتشر شده باشد. 
 

 مدل يمني در زندان حوثيها دست به خودكشي زد 
  .تگويد كه موكلش در زندان اقدام به خودكشي كرده اس ، مدل بازداشت شده يمني، مي"انتصار الحمادي"وكيل 

حمل "و  "گريروسپي "فوريه هنگام رفتن به عكسبرداري ربوده شد. حوثيها او را متهم به  ٢٠ساله در تاريخ  ١٩اين مدل 
كرده اند، اما وكيل خانم الحمادي همه اين موارد را  "مواد مخدر

تكذيب مي كند و معتقد است كه شغل موكلش دليل اصلي بازداشتش 
  .است

ت حمايت رژيم ايران، كه كنترل بيشتر مناطق حوثيها، بنيادگرايان تح
شمالي يمن از جمله پايتخت را در اختيار دارند، تاكنون در اين مورد 

  .واكنشي نشان نداده است
آنچه براي "، فعال و زن برجسته مدافع حقوق بشر يمني، در واكنش به ربودن خانم الحمادي  گفته بود: "وسام باسندوه"

دهد كه حوثيها برنامه اي منظم براي سركوب زنان در يمن  يك عمل جنايتكارانه است و نشان ميانتصار اتفاق افتاده 
دارند. آنها با اين اقدامات زنان يمن را هدف قرار داده و قصد دارند تا اعتبار و برازندگي زنان يمن را به چالش بكشند. 

  "رويكرد اين جماعت تروريست، زن ستيزي است.
انتصار الحمادي، بازيگر و مانكن پس از اقدام به  ٢٠٢١ژوئن  ٢٨در "اي گفت: در بيانيه  "ليج فارسمركز حقوق بشر خ"

  "خودكشي از زنداني كه در آن بازداشت است، به بيمارستاني منتقل شد.
بر اثر "يكه كرد، صورت وي را در حالبه گفته اين سازمان، مادر اين مدل بازداشت شده كه او را تا بيمارستان همراهي مي 

منابع موثق تاييد "اين سازمان حقوق بشري مستقر در لبنان افزود:  .ديده است "آويز كردن كبود شده بوداقدام به حلق 
كردند كه وي به دليل تصميم اداره زندان مركزي براي انتقالش به بخشي كه مخصوص روسپيهاست اقدام به خودكشي 

  "كرد.
امضاي سندي كرده و به وي پيشنهاد آزادي در "د كرد كه حوثيها وي را مجبور به ديده بان حقوق بشر همچنين تايي

صورت  همكاري و گذاشتن دام جنسي براي دشمنان اين گروه و توزيع مواد مخدر بين آنها دادند. به گفته الحمادي، 
 ."با وي بدرفتاري كردند"زندانبانان 

در دو سريال تلويزيوني يمن بازي كرده است.  ٢٠٢٠كند و در سال  الحمادي از چهار سال پيش به عنوان مدل كار مي
خود است، از جمله پدر نابينا و  آور خانواده چهار نفرهاو به سازمان حقوق بشر گفتند كه وي تنها نان  اعضاي خانواده

  برادرش كه داراي معلوليت جسمي است. 
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  گي قوانين جديد فيفا براي حمايت از زنان در دوران حامل
فوتبال زنان مقررات جديدي را متناسب با وضعيت فوتباليستهاي زن در نظر گرفته كه به  فيفا به منظور حمايت و توسعه

كند. اين قوانين شامل دوران بارداري و زايمان  اي آنها در زندگي شخصي و كاري كمك ميبهبود شرايط حرفه 
، پرداخت دستمزد و همينطور اعطاي امتيازهاي ويژه به تيمها براي فوتباليستهاي زن مي شود و از جمله مرخصي زايمان

نقل و انتقاالت را در برمي گيرد. قوانين ياد شده از يكم جوالي بايد به صورت  ثبت قرارداد بازيكنان جديد خارج از پنجره
 بخشي از اين مقررات حمايتي بدين شرح است: الزامي در تمام كشورهاي عضو فيفا اجرا شود.

 هفته مرخصي زايمان با دستمزد حداقل دو سوم حقوق اصلي الزامي است ١٤حداقل -١
 فسخ قرارداد فوتباليستهاي زن از سوي باشگاه به علت بارداري غيرموجه است -
ثبت بازيكن جايگزين خارج از پنجره نقل و انتقاالت به منظور جايگزيني بازيكني كه از مرخصي زايمان بهره گرفته  -٣

 است
 نقل و انتقاالت ثبت قرارداد فوتباليستهاي زن بعد از طي دوران مرخصي زايمان خارج از پنجره -٤

اين قوانين به فوتباليستهاي زن براي تمركز بر روي زندگي شخصي و زايمان در دوران ورزشي كمك خواهد كرد. پيش از 
علت غيبت شد و باشگاه به  مهاي شان پرداخت نمياين در صورت بارداري، حقوق و دستمزد فوتباليستهاي زن از سوي تي

توانست قرارداد آنها را فسخ كند، اما با قوانيني كه از سوي فيفا الزامي شده، اينك زنان از حمايت بيشتري  در تمرينات مي
  براي بارداري برخوردار هستند.

 
 زنان  تعصبات سنتي غاصب اراده

هايش به دليل امتناع وي از ازدواج با يكي از آنها و تمايل به ازدواج با مردي خبر قتل يك دختر نجفي به دست پسر عمو
سال گذشته در  خارج از خانواده، خيابانهاي عراق و جنبشهاي فمينيستي را به لرزه درآورد، اما برخالف حادثه مشابه در

  ت اين جنايت مخفي نگه داشته شد. هاي تلويزيون ظاهر شد، اين بار جزييااستان ديوانيه كه جزييات آن بر  صفحه 
ها از صفحه روزگار پاك شد، اين جنايت پس از آن روي داد اي به دست عموزاده  كامل به دليل مسائل عشيره يك خانواده

كه  يكي از پسر عموها دختر عموي خود را منع كرد كه نبايد با كسي غير از او ازدواج كند، اما او از ازدواج با پسرعمويش 
عموي خود حمله كردند و  ودداري كرد و با فرد مورد عالقه خود ازدواج كرد. در واكنش به اين اقدام پسر عموها به خانهخ

 تعدادي از زنان، از جمله دختر و شوهرش را كه تازه ازدواج كرده بودند، به قتل رساندند.
ور جلوگيري از تشديد حوادث و اقدامات منتهي به اي به منظانگاري خصومت قبيله  اي براي جرم در قوانين عراق ماده

اي سكوت مي كند، اما در عوض بندهايي دارد كه قتلهاي عشيره اي وجود ندارد. قانون در برخورد با آداب و رسوم قبيله 
و  اي، فعال فمينيست، متذكر مي شود كه خصومت قبيله "عايشه نبيل" كند. قانون را مطابق با عرف جامعه تعريف مي

اش، يكي از  مجبور كردن دختر براي پذيرش شخص خاص و توافق براي ازدواج او بدون در نظر گرفتن خواست واقعي
  .بدترين انواع خشونتهاي اخالقي و رواني عليه زن است كه تاثير آن بيشتر از انواع ديگر خشونتها است

اي كه حقوق و كرامت زنان را  دامه دهند. سنتهاي قبيلهزنان و فعاالن حقوق بشر بايد به مطالبات خود ا"وي تاكيد كرد: 
كند، بايد به عنوان يك اقدام تروريستي در قانون گنجانده شود و  قوانيني كه روي زمين مانده، مي بايست اجرا  نقض مي

  "شده و تنها بر روي كاغذ باقي نماند.
 

  ساله سراواني حين زايمان جان باخت  ١٣دختر 
 متاهل در سيستان و بلوچستان هنگام زايمان جان خود را از دست داد. ساله ١٣يك كودك 
تيرماه پس از مراجعه به بيمارستان و در حين  ٤، اهل سراوان، معرفي شده، روز "حديثه سپاهي"ساله كه  ١٣اين دختر 

 زايمان جان باخت. درباره داليل مرگ اين كودك، تاكنون گزارش دقيقي منتشر نشده.
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سالگي ازدواج كرده و  ١٢ي سال گذشته در سن حديثه سپاه
 سه ماه پس از آن باردار شده بود.

به گفته فاطمه فاضلي، مديركل بانوان استانداري سيستان و 
همسري در كشور را بلوچستان، اين استان رتبه سوم كودك 

دارد. خانم فاضلي در حالي اين آمار را اعالم كرده است كه به 
 شود.واجها در اين استان ثبت نمي درصد ازد ٣٠گفته او 

سال تمام و براي  ٩بر اساس شرع اسالم، سن بلوغ دختران، 
سال تمام است. مقامهاي حكومت ايران به طور  ١٥پسران 

 سال موافق هستند. ١٣معمول با ازدواج كودكان دختر باالي 
هزار  ٢٥، ٩٩ماهه اول سال  ٩ه بود كه در وندي، رييس سازمان اجتماعي كشور، بهمن سال گذشته اعالم كرد تقي رستم

 ساله بوده است. ١٤و  ١٣ازدواج در كشور مربوط به افراد 
تشديد فقر "همسري به دليل  فرشيد يزداني، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان پيشتر درباره افزايش آمار كودك

  در كشور هشدار داده بود. "و نابرابري پس از شيوع كرونا
  

  است مجلس افغانستان از سازمان ملل براي حفاظت از زنان درخو
همزمان با تشديد حمالت گروه طالبان و نشر گزارشها در 
باره بدرفتاري جنگجويان اين گروه با زنان در مناطق تحت 

، مجلس نمايندگان افغانستان از سازمان ملل متحد تصرف
خواست كه از زنان افغان در مقابل تهديدات طالبان 

  .حفاظت كند
ميررحمان رحماني، رييس مجلس نمايندگان، در نشست 

تبعيض و "تير) گفت:   ٣١عمومي روز (دوشنبه، 
برخوردهاي غيرانساني و اسالمي عليه زنان در مناطق تحت 

  "كننده است. تصرف طالبان نگران
ون حقوق بشر اروپا و نهادهاي حامي آقاي رحماني افزون بر سازمان ملل متحد، از كميسيون حقوق بشر افغانستان، كميسي

حقوق زنان و نهادهاي مدني داخلي و بين المللي خواست كه به نگرانيها در مورد بدرفتاري طالبان با زنان رسيدگي كنند و 
  .آنان را مورد حمايت قرار دهند

ر هنگام ورود به اين مناطق اند طالبان د دست طالبان سقوط كرده است، گفته ساكنان شماري از مناطق كه به تازگي به
  .اندمحدوديتهايي براي زنان وضع كرده 

كنند. طالبان به زنان  شان در كابل رفتار و برخورد مي اند كه جنگجويان اين گروه با زنان همانند زمان امارتآنان افزوده 
  .انددن برقع كرده آمدن از منزل بدون محرم را نداده و همچنين آنان را مجبور به پوشي بيرون اجازه

دليل  همچنين محمدفرهاد عظيمي، والي بلخ، نيز چند روز پيش گفته بود كه طالبان در اين واليت زنان را در مواردي به
  .اند رعايت نكردن اصول اين گروه شالق زده

ز جمله زنان، مطابق با اصول اهللا مجاهد، از سخنگويان طالبان، اما گفته است كه رفتار جنگجويان اين گروه با مردم ا ذبيح
  .شريعت است. او افزوده كه هيچ محدوديت و شرايطي از سوي طالبان بر مردم وضع نشده است

 ١٠٠گروه طالبان در ماههاي اخير به حمالتش در بخشهايي از كشور شدت بخشيده است. در جريان بيش از دو ماه حدود 
 وط كرده است.دست جنگجويان طالبان سق ولسوالي (شهرستان) به
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 )١٤٠٠چالشهاي معلمان (تير 
 فرنگيس بايقره

 
 احضار مجدد اصغر اميرزادگان به دادسراي عمومي 

 اصغر اميرزادگان، معلم و فعال صنفي معلمان روز سه
ه دوم اي كتبي به شعب تير، طي ابالغيه ٨شنبه 

دادياري دادسراي عمومي و انقالب فيروزآباد احضار 
شد. در اين احضاريه از وي خواسته شد تا در تاريخ 

تير در اين شعبه حاضر شود. اين فعال صنفي  ١٦
معلمان پيشتر نيز به اين شعبه احضار شده و از 

 حضور در دادسرا امتناع كرده بود.
به اين خرداد امسال نيز اين فعال صنفي معلمان 

شده اما با غيرمستقل خواندن دادگاه از  احضار شعبه
شود كه حضور در دادسرا امتناع كرده بود. گفته مي 

 او پيشتر فراخواني در خصوص تحريم انتخابات رياست جمهوري امسال را امضا كرده بود.
توهين به مقامات و تبليغ عليه “دادگاه كيفري فيروزآباد به اتهامات  ١٠١ز آقاي اميرزادگان توسط شعبه ني ٩٨در سال 

يق در سال به حالت تعل ٢ماه و  ١٨شد. اين محكوميتها هر يك به مدت  محكوم  ماه حبس ٦سال و  ١به مجموعا ” نظام
 آمد.

هاي خارج از  با شائبه ارسال عكس و ويدئو به رسانه ٩٧الزم به يادآوري است كه اصغر اميرزادگان پيشتر در مهر سال 
ميليون تومان به صورت  ٣٠كشور به مدت دو روز بازداشت شده بود. وي با رد اين اتهامات و با توديع قرار كفالت به مبلغ 

 ع تعقيب وي از سوي دادسراي عمومي و انقالب فيروزآباد صادر شده بود.موقت آزاد شد و سپس قرار من
 

 ١٤٠٠-١٣٩٩هزار دانش آموز از تحصيل در سال تحصيلي  ٢١٠بازماندن 
هزار دانش آموز، از تحصيل در سال تحصيلي  ٢١٠معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش از بازماندن 

هزار دانش آموز در سال تحصيلي فعلي كه تنها چند روز از  ٢١٠اظهار كرد:  رضوان حكيم زاده ، خبر داد.١٤٠٠_١٣٩٩
 آن باقي مانده است، به داليل مختلف از تحصيل در اين زمان جا ماندند.

توانند كارت  حكيم زاده مدعي شد: حتي كودكاني كه به همراه والدين خود به صورت غير قانوني در ايران حضور دارند مي
 را از فرمانداريها دريافت كرده و در نهايت پس از ثبت نام در مدرسه مشغول به تحصيل شوند. حمايت تحصيلي

اين ادعاي معاون آموزش ابتدايي وزير آموزش و پرورش در حالي است كه مهاجران تبعه كشور افغانستان در روزهاي 
صيلي براي آنها هستند. اين درحاليست كه حمايت تح اتباع در صدور برگه پاياني مهلت ثبت نام شاهد كارشكني اداره
 اي جديد وعده رفع اين مشكل را داده بود.هفته گذشته وزارت كشور با صدور بخشنامه 

 

 حرکتهای اعتراضی معلمان
 

 تجمع اعتراضي معلمان مدارس غيرانتفاعي مقابل مجلس
ام رسمي و در اعتراض به عدم پاسخگويي تير، جمعي از معلمان مدارس غيرانتفاعي با خواست استخد ٨شنبه روز سه 

 وزارت آموزش و پرورش مقابل مجلس دست به تجمع زدند.
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 اند.معلمان و كاركنان مدارس غيرانتفاعي در ماههاي اخير چندين مورد تجمع اعتراضي برگزار كرده
 

 اعتصاب مربيان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 
مربيان پاره وقت كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سراسر كشور از حدود دو  تير، صدها تن از ١٠روز پنجشنبه 

اند. اعتصاب اين شهروندان در هفته پيش تاكنون دست به اعتصاب زده و از حاضر شدن در محل كار خود امتناع كرده 
كانون تاكنون به صورت رسمي  اعتراض به حقوق و مزاياي پايين خود پس از سالها سابقه فعاليت است. مسئوالن اين

 اند. واكنشي به اعتصاب سراسري مربيان پاره وقت نداشته
اين مربيان معترض حدود دو هفته در سراسر كشور دست به اعتصاب زده و از حاضر شدن در محل كار خود امتناع كردند. 

 مدارك تحصيلي اغلب اين مربيان كارشناسي و كارشناسي ارشد است.
 

 كارنامه سبز در تهران تجمع معلمان
تير، گروهي از معلمان كارنامه سبز براي  ٧روز دوشنبه 

دومين روز متوالي در اعتراض به بالتكليفي وضعيت 
شان، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش استخدامي 

 واقع در تهران، دست به تجمع اعتراضي زدند.
مناسب كارنامه سبزها معتقدند كه باوجود كسب نمره علمي 

و نياز آموزش و پرورش به نيروي جديد آنها استخدام نشده 
 اند.

تعدادي از كارنامه سبزها كه شامل افرادي مي شوند كه در 
آزمون استخدامي آموزش و پرورش شركت و پذيرفته اند، به 
دليل كمبود ظرفيت در آموزش و پرورش موفق به استخدام 

 نشده اند.
ود نياز شديد آموزش و پرورش به آنها معترض اند كه چرا با وج

معلمان و ضمناً قابل قبول بودن سطح توانايي آنها، اين نهاد 
 آنها را به استخدام خود در نمي آورد.

گويند: كارنامه سبز ها جوانان نخبه و با استعداد اين آنها مي
كشور هستند كه هر كدام چند سال در آزمون استخدامي 

اال كسب كرده اند، اما به خاطر آموزش و پرورش نمره علمي ب
كمبود ظرفيت و به خصوص مساله بومي گزيني و عدم وجود 

 برنامه در اين زمينه در حق آنها اجحاف شده است.
اين معلمان معترض شب را در همان محل تحصن كرده و روز 

 تير، تجمع و اعتراض خود را ادامه دادند. ٨سه شنبه 
آموزش و  ٩٩ون سال تجمع شبانه روزي قبول شدگان آزم
 پرورش (صاحبان كارنامه سبز آزمون) 

تير براي پنجمين روز براي انعكاس هرچه  ١٠روز پنجشنبه 
بيشتر صداي اعتراض شان نسبت به بالتكليفي استخدامي ادامه 

 دادند.
تير، صاحبان كارنامه سبز آزمون با تجمع   ١٤روز دوشنبه 
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 دومين هفته اعتراض شان را نسبت به بالتكليفي استخدامي آغاز كردند.شبانه روزي مقابل وزارت آموزش و پرورش 
 

 تجمع مربيان قرآن مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان
تير، مربيان قرآن خوزستان براي اعتراض به بالتكليفي استخدامي مقابل اداره كل آموزش و پرورش  ١٥روز سه شنبه 

اي اعالم كردند؛ ما مربيان سال شدند. معترضان طي نامه  ١٠ع موانع جذب خود بعد از استان تجمع كردند و خواهان رف
سال  ١٠قرآن خواهان پيگيري سريع و رفع مشكالت براي تاييد شدن و شركت در آزمون جذب هستيم چرا كه بعد از

 تالش چنين فرصتي براي ما پيش آمده است.
 

 رانه دكتر سعيدي مشهد تجمع والدين و دانش آموزان مدرسه وقفي دخت
تير، دانش آموزان مدرسه وقفي دخترانه دكتر سعيدي مشهد و خانواده هاي شان براي اعتراض به تبديل  ٢٩روز سه شنبه 

اين مدرسه به مدرسه پسرانه شاهد، آن هم پس از ثبت نام و اخذ هزينه از خانواده ها دست به تجمع مقابل آموزش 
 زدند. كالنشهر مشهد ٧پرورش ناحيه 

خواندم و اكنون نيز دخترم تا سال قبل سال قبل در اين مدرسه درس مي٢٥يكي از والدين دختران گفت: من خودم حدود 
در اين مدرسه بوده است. در سال تحصيلي جديد نيز فرزندم را در مدرسه ثبت نام و هزينه كمك به مدرسه را نيز پرداخت 

 كرده ام.
م در مدرسه ثبت نام شده به صورت ناگهاني به ما اعالم كردند كه بايد پرونده فرزندان خود را او افزود: اما با اينكه دختر

بگيريم و به مدرسه اي ديگر ببريم، در صورتي كه در اين نزديكي مدرسه دخترانه اي وجود ندارد. وقتي جوياي علت اين 
 مدرسه وقفي دخترانه دكتر سعيدي شود. انتقالي شديم به ما گفتند كه قرار است مدرسه شاهد پسرانه جايگزين

يكي ديگر از والدين اين دانش آموزان گفت: از زماني كه خبر انتقال مدرسه را دادند، دخترم و حتي خود من به شدت 
 دانيم كه بايد چه كنيم. استرس گرفته ايم، زيرا مدرسه اي در نزديكي خانه ما وجود ندارد و اكنون نمي

 
 و بازنشسته استان كرمانشاه  تجمع فرهنگيان شاغل

تير، تعدادي از فرهنگيان شاغل و بازنشسته كرمانشاه با برگزاري تجمع در اين شهر، از اعتراضات مردم  ٣١روز پنجشنبه 
دشمن خوزستان دشمن “معترضان پالكاردهايي در دست داشتند كه روي آن نوشته شده بود  خوزستان حمايت كردند.

 مسئوالن خواستند صداي به حق مردم اين استان را بشنوند.و از ” مردم ايران است
 
 (منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: ايلنا، هرانا، ركنا، كانال تلگرام اتحاد، كانال صنفي معلمان) 
 

  زير محك زمان
  )١٣٩٣ – ١٣٩١ - ١٣٨٨( قطعنامه هاي سه اجالس شوراي عالي سچفخا

  ١٣٩٤چاپ اول:  /ناشر: سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
  كلن -چاپ و صحافي: چاپخانه باقر مرتضوي، آلمان 

  براي دريافت اين كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيد
NABARD/ B.P. 77 / 91130  Ris orangis/ France  

  مي توانيد با آدرس اي ميل زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  

 يورو ٢هزينه پستي  /يورو ٧بهاي كتاب 
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 )١٤٠٠ر يت (تدانشگاه در ماهی که گذش
 نژاد يعالم كامران

  كنكوركرونا در ميان داودطلبان 
در فاطمه زرين آميزي سخنگوي سازمان سنجش آموزش كشور 

: براساس مورد داوطلبان كنكور كه به كرونا مبتال بودند گفت
خوداظهاري داوطلبان آزمون سراسري در سايت سازمان سنجش 

وي  .آزمون خواهند داد ،ناداوطلب مبتال به بيماري كرو ١٢٨تعداد 
افزود: تير پوشش خبري داشت  ٢كه حرفهايش در روز چهارشنبه 

محل آزمون اين داوطلبان در بيمارستانهاي تعيين شده توسط 
  .وزارت بهداشت برگزار خواهد شد

  
 رسد مواد مخدر زودتر از پيتزا به دست جوانان مي

برنامه نشست تخصصي پيشگيري از اعتياد، در دانشگاهها به ميزباني مركز مشاوره 
دانشگاه بهشتي و با همكاري مراكز مشاوره دانشگاه تهران، صنعتي شريف و مركز 

 .تير، برگزار شد ٥روز شنبه در مشاوره سازمان امور دانشجويان 
در اين نشست، مجيد صفاري نيا، مدير كل دفتر مشاوره و سالمت وزارت علوم با اشاره 

 ٥٠ستاد مبارزه با مواد مخدر تا كنون  :به بحث پيشگيري از اعتياد در دانشگاهها گفت
جلد كتاب در خصوص اعتياد و پيشگيري از آن منتشر كرده و ما در مركز مشاوره و 

 .ايم كتاب انجام داده ٥٠ر اساس محتواي اين سالمت وزارت علوم، تحليلي ب
وي ادامه داد: بر اساس تحليل محتواي كتابهاي مذكور ابعاد روانشناختي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير عوامل 

يه ايم، در دسترس و ارزان بودن مواد از عوامل سوق به سوي اعتياد است در حال حاضر ته مربوط به اعتياد را بررسي كرده
دهد كه امروز آموزشها در زمينه آسيبهاي  برد و تمام اين عوامل نشان مي و سفارش پيتزا بيشتر از سفارش مواد زمان مي

 .اعتياد و پيشگيري از آن ناكافي بوده است
  

 »امن آزمون«اعتراض دانشجويان به استفاده از سامانه 
تير در نامه اي به  ٥شوراي صنفي مركزي دانشگاه اميركبير روز شنبه 

والن دانشگاه، ضمن مخالفت دانشجويان با سامانه امن آزمون، آن را ئمس
اجراي عدالت نمايشي براي رفع تكليف و نقض حريم خصوصي دانشجويان 

اي حضوري و مكاتبات ديگر شوراي هاين نامه در امتداد پيگيري .ددانستن
 صنفي در راستاي مخالفت با استفاده از اين سامانه تنظيم شده است.

شوراي صنفي همچنين اعالم كرد، در كارزار اعتراض به اين سامانه، حدود 
  آوري شده كه براي مديران دانشگاه ارسال شده است. امضا جمع ١٤٠٠

  
  كشور  دانشگاه آزاد يعلم تياه يو اعضا ديساتا تجمع

نامه الف و ب  نيو آئ كشور براي اعتراض به سطح حقوق دانشگاه آزاد يعلم تياه يو اعضا دياسات، ريت ٨روز سه شنبه 
درصدي حقوق  ٥٠اجتماع كردند و خواهان همسان سازي حقوق با دانشگاههاي دولتي و اجراي افزايش  مقابل مجلس

  شدند. ١٣٩٩ردين ازاول فرو
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 ١٤٠٠هزار نفري داوطلبان كنكور  ٣٥كاهش 
دكتر ابراهيم خدايي رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از كاهش 

در روز روز  خبر داد و ١٤٠٠هزار نفري داوطلبان كنكور  ٣٥
تير گفت: در كنكور امسال تعداد داوطلبان در گروه  ٩چهارشنبه 

ته و داوطلبان دو گروه آزمايشي علوم تجربي اندكي كاهش ياف
 .آزمايشي هنر و علوم انساني روند افزايشي داشتند

وي در حاشيه بازديد از حوزه برگزاري آزمون سراسري در دانشگاه 
تربيت دبير رجايي، در جمع خبرنگاران گزارشي از روند برگزاري 
، اين آزمون ارائه داد و گفت: آزمون سراسري امسال از امروز

 يك آزمون اين در هزار داوطلب آغاز شد. ١٢٥بيش از  شركت با و هنر آزمايشي گروه داوطلبان براي ،تير ٩چهارشنبه 
داوطلب در  ٩٣١ و   هزار٣٦٧نفر شركت كردند كه با احتساب چند گروهيهاي ما يك ميليون و  ٨١٨هزار و  ١١١ و ميليون

 .آزمون امسال داريم
درصد را مردان تشكيل مي دهند.  ٤١درصد داوطلبان را زن و  ٥٩ل ، رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در كنكور امسا

 .تقريبا آمار برگزاري داوطلبان در مقايسه با سال گذشته تغيير چنداني نداشته است
هزار نفر كاهش داوطلب داشتيم و تقريبا افزايش اندكي  ٣٥وي همچنين خاطر نشان كرد: البته ما در كنكور امسال حدود 

هنر را شاهد هستيم. در عين حال نيز در گروه آزمايشي علوم تجربي اندكي با كاهش داوطلب  علوم انساني ودر دو گروه 
 .مواجه شديم

  
  حسين مرادي و علي يونسي جلسه دادگاه امير

جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات علي يونسي و اميرحسين مرادي دانشجويان بازداشتي دانشگاه صنعتي شريف، روز شنبه 
سال گذشته توسط ماموران وزارت اطالعات  دادگاه انقالب تهران برگزار شد. اين شهروندان فروردينبي ٢٩تير در شعبه  ١٢

 .برند زندان اوين بسر مي ٢٠٩بازداشت و از آن زمان تاكنون در بازداشتگاه اين نهاد امنيتي موسوم به بند 

برگزار  راندادگاه انقالب ته ٢٩در جريان اين جلسه كه در شعبه 
شده است، پس از قرائت كيفرخواست و تفهيم اتهامات، دو دانشجوي 
بازداشتي و وكال از جمله مصطفي نيلي، وكيل دادگستري به ارائه 

 .دفاعيات پرداختند
آقاي نيلي پيشتر در خصوص نگهداري علي يونسي و اميرحسين 

ماه  ١٤گذشت بيش از  با: «مرادي در بازداشتگاه امنيتي گفته بود
زندان اوين نگهداري مي شوند و عدم انتقال آنها به بند عمومي، موجب سخت شدن امر دفاع  ٢٠٩همچنان در بند امنيتي 

  ».اندشده است. متاسفانه به خواست ضابط پرونده تاكنون مانع انتقال ايشان به زندان عمومي شده
اين دانشجويان را به همكاري با مجاهدين  ٩٩ديبهشت ار ١٦غالمحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه ايران در تاريخ 

  .كرد متهم خلق
  
 محقق پسادكتراي فيزيك "خودكشي"

دكتراي خود  محقق پسادكترا، پس از گذراندن دوره ،بيگلو سعيد قلي
دكتراي  شد. او بايد از رسالهمشغول تحقيق و پژوهش در يك نهاد علمي 

دفاع كرده باشد كه بتواند به عنوان و باالتر  "خيلي خوب" خود با درجه
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پذيرش پژوهشگر پسادكترا آمده است كه آنها بايد  نامه يك محقق پسادكترا در يك موسسه مشغول به كار شود. در آيين
اي كه نامه سال باشند و به صورت تمام وقت در موسسات علمي كار كنند. ميزان دريافتي اين محققان در آيين ٤٠زير 

امناي دانشگاه يا مركز تحقيقاتي كه قرار است دانشجو به تاكند ذكر نشده و در اين مورد، كار به هيابالغ مي وزارت علوم
 .آنجا برود، سپرده شده است

سمت چپش يك نوار  شود درست پايين قاب عكسي كه گوشه در عكسي كه از سعيد در فضاي مجازي دست به دست مي
سراب ـ "من سعيد هستم و در پايين اين جمله عبارت «د كه روي آن نوشته: شومشكي نصب شده، كاغذي ديده مي

 ».نقش بسته شده است "دكتري ـ پسادكتري
  

 حكم اخراج كسري نوري از دانشگاه تهران لغو شد 
  .تير از لغو حكم اخراج اين زنداني عقيدتي از دانشگاه تهران خبر داد ١٤پوريا نوري، برادر كسري نوري، روز دوشنبه 

  .برد تاكنون بدون مرخصي در زندان به سر مي ٩٦كسري نوري از زمان بازداشت در اسفند 
، »مجذوبان نور«كسري نوري، درويش گنابادي و از مديران وبسايت 

تن از  ها، در جريان واقعه گلستان هفتم همراه با ده٩٦اول اسفند 
ل سا ١٢دادگاه انقالب تهران به بيدراويش بازداشت و از سوي 

از فعاليتهاي اجتماعي و  شالق، دو سال محروميتضربه  ٧٤حبس، 
  .در استان كرمانشاه محكوم شد» ثالث باباجاني«تبعيد به شهرستان 

پوريا نوري، برادر كسري نوري، اوايل تير امسال با انتشار عكسي از 
نامه معاونت آموزشي دانشگاه تهران در توئيتر، خبر داده بود كه 

 .از تحصيل در دانشگاه محروم شده است ٩٨-٩٧از نيمسال اول سال تحصيلي » عدم مراجعه«ليل برادرش به د
اي خطاب به محمود نيلي، رئيس اين دانشگاه، با اشاره به محبوس بودن  شماري از دانشجويان دانشگاه تهران نيز در نامه

و » مطلقا غيرقانوني«انتقاد كردند و اخراج او را  و عدم امكان مراجعه به دانشگاه، از اين تصميم ٩٦آقاي نوري از سال 
  ناميدند.» كننده و پليسي اقدامي حذف«

محمدعلي زارع، معاون فرهنگي اجتماعي دانشگاه تهران، در واكنش به انتقادها اعالم كرد كه دليل اخراج آقاي نوري عدم 
نام او قابل انجام ثبت«نام را ارائه دهد،  عه براي ثبتنام در اين دانشگاه بوده و اگر مداركي درباره دليل عدم مراج ثبت
  ». است

  
 اعتراض به برگزاري آزمون ارتقا دستياري در پيك پنجم كرونا

تير، با ارسال نامه اي به استاندار تهران و  ١٦تعدادي از داوطلبان آزمون ارتقا و گواهينامه دستياري پرشكي روز چهارشنبه 
بهشتي كه مسئوليت فرماندهي ستاد ملي مقابله با كرونا در استان تهران را بر عهده دارد،  رييس دانشگاه علوم پزشكي

تير همزمان با شيوع پيك پنجم كرونا و مقاومت وزارت بهداشت در  ١٨نسبت به برگزاري اين آزمون در روز جمعه 
  خصوص لغو اين آزمون اعتراض كردند و خواستار لغو اين آزمون شدند.

بان در نامه خود عنوان كردند؛ اكنون كه در پيك پنجم بيماري كرونا ويروس هستيم طبق اعالم ستاد ملي اين داوطل
مبارزه با كرونا برگزاري آزمونهاي حضوري در وضعيت قرمز ممنوع است اما در اقدامي عجيب معاونت آموزشي وزارت 

 .تير ماه هستند ١٨بهداشت سعي در برگزاري آزمون ارتقا دستياران تخصصي در تاريخ 
  

 بيانيه جمعي دانشجويان در همبستگي و حمايت از كارگران نفت و پتروشيمي
صنعت نفت و پتروشيمي اعتصابي اي از كارگران  بيانيه تير در ٢٠تا روز يكشنبه نفر از دانشجويان كشور  ٥٠٠بيش از 

  حمايت كردند. 
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  در بخشي از اين بيانيه آمده است: 

شود. مناسبات ضداجتماعي موجود و سازوكارهاي ناعادالنه،  هي طبقه كارگر از هر طرف شنيده ميامروز فرياد دادخوا
گي  بهرهدنبال داشته است، تجميع منافع در دست گروههاي خاص منجر به بي اعتراض بخش وسيعي از جامعه را به
اي هاي نابخردانه مين از چنين رويهجاي اين سرز كش نفت و پتروشيمي در جايطبقه عام شده است. كارگران زحمت

اي جز فرسايش منابع و منافع عمومي ندارد خشمگين هستند و اين تكاپو و ايستادگي آنها صداي رساي  كه نتيجه
 .حقيقت و جستن عدالت است

ي از آنان بخشجاي اين سرزمين به ايستادگي كارگران باور داشته و خود را فرزندان همين طبقه و  ما دانشجويان جاي
كنيم  هاي موجود تاكيد مي دانيم. بنابراين ضمن بيان همبستگي خود، با چشمي بينا و نگران و با واكاوي زمينه مي

ناپذيري به  سازي و به حراج گذاشتن منابع و نيروي كار مردمان اين سرزمين ضربات جبران كه نفوذ خصوصي
خطر انداخته است. همچنان كه دانشگاه و و حيات جمعي را بهبخشهاي گوناگون جامعه و به كارگران زده است 

هاي وابسته به آن، حق  سازي آموزش و محيطاند و پولي فضاهاي آموزشي نيز از گزند اين هجوم در امان نبوده
 دار كرده است.  طور جدي خدشهآموزش همگاني و رايگان را به

سازيها و پيمانكاريها، حق داشتن تشكل  هار گسترش هولناك خصوصيهايي مانند م رو ما دانشجويان خواستهاز اين
مستقل، افزايش دستمزدها به شكلي كه با واقعيت زندگي مطابقت داشته باشد، پرداخت معوقات مزدي كارگران و 

خواست موقع دستمزد، بهبود شرايط كار از جمله زمانمندي عادالنه آن، محكوم كردن اخراج كارگران و در پرداخت به
عدالتي، ايجاد امنيت  كار كارگران اخراج شده، محكوم كردن برخورد قضايي با كارگران معترض به بي بهبازگشت 

شغلي و حذف قراردادهاي موقت و ظالمانه، برخورداري از حق همگاني مسكن، امكانات آموزشي، درماني و رفاهي را 
  .دانيم يبرحق و تحقق آن را ضرورتي فوري و انكار ناشدني م

  
  خانم ابتكار نداردبه ها ربطي افزايش مشاركت زنان در دانشگاه

ت علمي و اوزارت علوم از افزايش حضور بانوان در هيدر معصومه ابتكار در مراسم جايزه مريم ميرزاخاني  ،تير ١٩روز شنبه 
ت علمي اش حضور زنان در هيباعث افزاي ٩٢اي دولت از سال هاستادان دانشگاه ابراز خرسندي كرد و گفت: تالش

  .درصد شده است ٣٠درصد به نزديك  ٥ا از ههدانشگا
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مراد، فعال حوزه زنان و رئيس كميته  در همين رابطه فرشته ولي
صيانت از خانواده درباره اين اظهار نظر معصومه ابتكار گفت: 

ت علمي ااينكه زنان در دانشگاهها فعاليت دارند يا استاد و هي
ه فعاليتهاي ابتكار و معاونت امور زنان و خانواده شده باشند ب

دولت يازدهم و دوازدهم ربطي ندارد. علت آن را بايد در چرايي 
 و درصدي بانوان در دانشگاهها جست ٦٠و  ٥٠رشد حضور باالي 

جو كنيم؛ چرا حضور بانوان در دانشگاه پررنگ شد؟ چون زنان را 
و هاشمي و حتي  به پستهاي عالي مديريتي در دولت موسوي

دادند و زنان به دنبال ظهور و بروز توانمنديهاي خود در جايي  دولت اصالحات كه با شعار زنان رأيها را گرفت، راه نمي
  لذا به سمت دانشگاهها رفتند. ،بودند

  
 مردم خوزستان  پيرامون تشكل دانشجويي  ١٥٥بيانيه 
از تشكل دانشجويي  ١٥٥خوزستان،  خيزش مردمدر پي 

دانشگاههاي سراسر كشور نسبت به عدم رسيدگي سريع 
 .و پاسخگويي به مردم، بيانيه اعتراضي را منتشر كردند

تير منتشر  ٢٨گه در روز دوشنبه بخشهايي از اين بيانيه 
 :رح ذيل استبه ششد، 

بحرانها در خوزستان تكرار مي شود، بحرانهاي متعدد بي 
 .لياقتي و بي تدبيري قصد رها كردن جان مردم را ندارد

سالهاست مردمان اين سرزمين با بي آبي و شوري آب 
دست و پنجه نرم مي كنند. سالهاست آب در سرزمين 
آب و آفتاب خريد و فروش مي شود. سالهاست در هر 

ين استان دستگاه تصفيه آب مهمترين وسيله اي خانه ا
 .است كه بايد تهيه شود

 پر رودخانه پنج است؛ دوچندان خشكسالي و كمبود آب معضلي هست كه در كشور وجود دارد اما اين معضل در خوزستان
تأمين آب شرب  ها همچنان مجبورند براييدرصد آبهاي جاري كشور در خوزستان جريان دارد اما خوزستان ٣٠ و كشور آب

خود دست به دامان دست فروشان سيار شوند، رودخانه كارون روزي منبع تامين آب شرب مردم خوزستان بود ولي امروز 
 .ميزبان فاضالب است

خواسته ما دانشجويان خواسته مردم و كشاورزان زحمت كش است؛ اين روزها دل همه كشاورزان و مردم گرفته، دردشان 
شان مجوز كشت. اما خشكسالي متهم رديف اولي است كه نقش سدسازيهاي بي رويه، عدم مديريت آبي، درخواست بي 

 .صحيح منابع آبي، سياستهاي غلط در حوزه آب و ... را در خود پنهان كرده است
 
 
، خبرآنالين، منابع استفاده شده براي تهيه اين مجموعه: آنا، كانال تلگرام شوراهاي صنفي دانشجويان كشور، مهر، ايسنا(

 هرانا، صفحه توئيتر كسري نوري، خبرنامه دانشجويان ايران، سايت كارزار، ايرنا)
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 )١٤٠٠ تيركارورزان سالمت (
 

رنجديده ايران در محاصره كرونا و رژيم حاكم در ماه تير بيداد ويروس كرونا همچنان به تاخت و تاز خود ادامه داد و مردم 
گرفتار از استفاده از واكسن محروم شده اند. ايران تنها كشوريست كه در آن بيشترين اسيب به پرستاران وارد شده است. 

عالوه بر كرونا، پرستاران ايران با فشارهاي گوناگون كاري و 
  معيشتي روبرو هستند.

يروس كرونا، برنامه مدون و نظام حاكم به علت همسويي با و
قابل اجرا برا دفاع از مردم ارايه نداده و از نيروهاي كار حمايت 

شهري  مديرعامل اتحاديه تاكسيرانينكرده است. براي مثال 
هزار  ١٠از شروع شيوع ويروس كرونا تا كنون اعالم كرده كه؛ 

و بيش از  نفر از رانندگان تاكسي به اين ويروس مبتال شده
  راننده تاكسي فوت كردند.  ٧٠٠

هزار نفر از ويروس  ٥براساس آمار حكومتي در ماه تير بيش از 
كرونا جان باخته اند. آمار واقعي بسيار بيش از اين است كه 
بارها از جانب برخي رسانه ها حكومتي و كارگزاران رژيم بدان 

  اعتراف كرده اند. 
روگان سياست حاكميت در مورد توليد واكسن چيزي جز گ

گرفتن جان مردم نيست. در حالي كه مردم را از واكسن معتبر 
محروم كرده اند، باندهاي حكومتي براي غارت مردم با بهانه 

  واكسن ايراني برنامه ريزي مي كنند.
 مينو محرز، يكي از مقامهاي بهداشتي سرشناس و از دست

  تلف براي توليد واكسن كرونا انتقاد كرد.ميان نهادهاي مخ "رقابت ناسالم"اندركاران واكسن بركت، از 
هاي مختلف اظهارنظرهاي ضدونقيضي در اين شود و مقامواكسيناسيون سراسري در ايران با كندي و آشفتگي انجام مي

  اند. باره داشته
دكتر  سازمان غذا و دارو اعالم كرد كه يوزارت بهداشت و سخنگو يمركز اطالع رسان سدر واكنش به اين سخنان، رئي

شان با شخص خودشان  اظهارات تيلئوستاد ندارد و مس نيوابسته به ا يها تهيدر ستاد كرونا و كم يسمت چيمحرز ه نويم
  است.

  
  پانزده ساله شد كه يانتظارِپرستاران،  گذاري تعرفه

گذاري خدمات  يك سال ديگر از مصوبه قانون تعرفه
درنيامد.  پرستاري گذشت اما اين قانون به مرحله اجرا

رسد كه اجراي اين قانون هيچ  طور به نظر مي اين
 .اندازي در جهت اجرا ندارد چشم

را  ٨٦سال  تير ٦سفيدپوشان جامعه سالمت هيچگاه 
فراموش نخواهند كرد، تاريخي كه در آن روز قانون 

گذاري خدمات پرستاري توسط دولت نهم  تعرفه
گذرد اما  يسال از آن روزگار م ١٥ اگرچه تصويب شد.

نفعان اصلي اين قانون هيچ اميدي به اجراي آن  ذي
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 .شود دانند كه بر زبانها جاري ميهايي مي ندارند و حرفهاي مسئوالن نظام سالمت را تنها وعده
گذاري خدمات پرستاري را بايد در پرتو تاريخ نزديك تغييرات نظام سالمت كشور در سه دهه اخير ماجراي قانون تعرفه

نظام سالمت كشور يعني بخش بهداشت و درمان كشور، رويه تقريبا ثابت،  ١٣٧٤رد بررسي قرار داد. تا قبل از سال مو
بود، همه اعضاي كادر  (fix payment) مشخص و هماهنگي داشت؛ طبق اين نظام كه موسوم به نظام حقوق ثابت

 .كردند ستمزد دريافت ميدرمان اعم از پزشك و پرستار بر اساس حقوق ثابت ماهانه عمل و د
بسياري از متخصصان و كارشناسان كنوني سالمت و رفاه اجتماعي، معتقدند نظام سالمت قبلي، بهترين نظام براي اداره 

كه در آن بسياري از  سالمت كشور ما و مطابق با تجارب موفق جهاني در زمينه سالمت و بهداشت و درمان است؛ چرا
نوز چندان كااليي و پولي نشده بود، دولت تعهد به ارائه خدمات سالمت تقريبا رايگان و خدمات درماني و بهداشتي ه

عمومي به همه مردم داشت، اختالف حقوق و دستمزدها بين پزشك و پرستار نيز به ميزان فعلي زياد نبود. همچنين به 
  .شد نمي كردند، فشار مالي چنداني وارد مردم و بيماراني كه به بيمارستانها رجوع مي

سال با تالش پرستاران  ١٢برقرار بود و پس از آن نظام جديدي برقرار شد و پس از  ١٣٧٤نطام سالمت پيشين تا سال 
  به تصويب رسيد. گذاري خدمات پرستاري قانون تعرفه

اين موضوع مهم است و بايد به » گذاري خدمات پرستاري تعرفه«به گفته فعاالن جامعه پرستاري، اجراي صحيح قانون 
شود به همين دليل براي  گذاري خدمات پرستاري، دچار تعارض مي اي با اجراي قانون تعرفه توجه شود اما منافع عده

كنند. پرستاران نگران تضييع حقوق خود هستند زيرا اين احتمال وجود دارد كه قانون  گيري مي اجراي اين قانون، بهانه
 .اي بازهم مسكوت بماند هر بهانهگذاري خدمات پرستاري به تعرفه

گذاري خدمات امروز به دليل نارضايتي روزافزون جامعه پرستاري از تبعيض و نابربري با پزشكان، اجراي قانون تعرفه
راي موافق در مجلس به تصويب رسيده، به يكي از مطالبات اصلي جامعه پرستاري  ١٩٠با  ١٣٨٦پرستاري كه در سال 
سالمت و كااليي كردن ت. با اين حال طبق روند حاكم بر نظام سالمت و درمان كشور و سياست كشور تبديل شده اس

انداز مناسبي در جهت گذاري خدمات پرستاري، چشم درمان حاكم بر دولتها در سه دهه اخير، موضوع اجراي قانون تعرفه
  اجرا ندارد.

  
  پرستاران اطالعي از زمان واكسيناسيون خود ندارند

اي قبل نشان داده است كه پيشگيري و هها در پيك گفت: تجربهتير  ٢١در روز دوشنبه عالي نظام پرستاري  رايعضو شو
. در زمان اوج گيري كرونا پرستاران و كادر درماني بيش از استمراقبت در حوزه پرستاري باعث كنترل و بهبود بيماري 

اند و در  شان را براي بهبودي بيماران به كار گرفته مام همتاند و ت همه در خط اول مبارزه با اين ويروس ايستاده
برند كادر درمان صادقانه و بدون هيچ ادعايي  روزهايي كه ساير ادارات دولتي در دوركاري و كاهش ساعات كاري به سر مي

  دهند.  رساني به بيماران انجام مي تمام تالش خود را جهت خدمات
نشان كرد: پس از گذشت چند ماه از انتشار خبر شروع  اكسيناسيون پرستاران خاطروي با گاليه از روند كند و

واكسيناسيون كادر درمان عليه كرونا در ايران هنوز بخش قابل توجهي از كاركنان اين بخش به ويژه در گروه پرستاري، نه 
م ندارند. بسياري از آنها از كاركنان برند بلكه اطالعي از زمان واكسيناسيون ه تنها همچنان در صف انتظار به سر مي

  بخشهاي كرونا هستند و احتمال ابتالي دوباره آنها به اين ويروس، باالست. 
 عضو شورايعالي نظام پرستاري گفت: در بحران كرونا تمام پرستاران از شركتي گرفته تا خصوصي و رسمي فعاليت كرده

ونايي براي پرستاران تفاوت قائل شده و برخي از اين عزيزان با وجود اند، متاسفانه وزرات بهداشت در اعمال امتياز كر
اند؛ شايسته است عدالت در خصوص امتيازات كرونايي براي همه پرستاران در نظر  رساني از اين امتياز محروم بوده خدمت

  گرفته شود.
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م پرستاري گفت: گروه خاصي از همكاران معاون توسعه و مديريت منابع سازمان نظا، تير ٢٤پنجشنبه در همين رابطه روز 
اما هنوز پرستاراني هستند كه واكسن دريافت  ،نظام سالمت و مشخصا پزشكان سهميه اختصاصي واكسن كرونا گرفتند

  اند. نكرده
  

 حركتهاي اعتراضي پرستاران
  

 تجمع داروسازان در تهران
تجمع اين شهروندان در  .بهداشت در تهران تجمع كردند تير، جمعي از داروسازان مقابل ساختمان وزارت ١روز سه شنبه 

 ٥روز شنبه دارو سازان بار ديگر  .خصوص تاسيس داروخانه صورت گرفت اعتراض به آييننامه جديد وزارت بهداشت در
 ياجرادرباره عدالت  وانيد رسيدگيخواستار  تيو با ثبت شكا ي تجمع كردندعدالت ادار وانيد ساختمان  تير، مقابل

  .شدند دينامه جدنييآ
ساختمان  دست به تجمع مقابل دينامه جدنييبه آ براي اعتراض تير، ٦در روز يكشنبه  داروسازان اصفهاندر رويدادي ديگر 

  زدند. اصفهان در دارو و معاونت غذا
  

  اي علوم پزشكيهتجمع رزيدنتهاي پوست دانشگاه اعتصاب و
براي اعتراض به دخالتهاي سازمان  ررزيدنت هاي پوست دانشگاهاي علوم پزشكي كشو

مقابل  كالسهاي آموزشي و بخشها را تعطيل و تير، ٧، در روز دوشنبه نطام پزشكي
ن اين تجمع در ابه گفته يكي از معترض ساختمان اين سازمان درتهران اجتماع كردند.

 اعتراض به حمايتهاي غير قانوني بخشهايي از نظام پزشكي از مداخله گران در حوزه
  .هاي تخصصي پزشكي انجام مي شود

  
  تجمع كاركنان بيمارستان خميني كرج 

ادامه اعتراضات دامنه دارشان به  تير، كاركنان بيمارستان خميني كرج در ٧روز دوشنبه 
معيشتي و وعده هاي توخالي مسئوالن دست به تجمع  مقابل  بالتكليفي شغلي و

  استانداري البرز زدند.
  

 كشور مختلف هرهايش در پزشكان تجمعات
در شهرهاي مختلف  ،دانشجويان پزشكي تا پزشكان فوق تخصصنيروهاي كادر درمان، از تير ، شماري از  ٨روز سه شنبه 

كشور از جمله در كرمان، همدان، كرمانشاه، 
اصفهان، شيراز و تهران دست به تجمعات اعتراضي 

 .زدند
پزشكان در اعتراض به ناديده گرفته شدن حقوق 

توجهي به سالمت مردم،  معه پزشكي، بيجا
گسترش فساد در بخش مرتبط با سالمت و تخلفات 

 .گسترده وزارت بهداشت دست به اين تجمعات زدند
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 تجمع پرستاران تامين اجتماعي مقابل ساختمان مركزي اين سازمان 
. تير، شماري از پرستاران تامين اجتماعي، مقابل ساختمان مركزي اين سازمان در تهران تجمع كردند ١٥شنبه وز سهر

افزايش حقوق به صورت  باوجودكه موجب شده  شتندبه حذف برخي آيتمها از احكام حقوق خود اعتراض دامعترضان 
احكام آنها بازنگري شد كه اين روند از همان زمان  ٨٠از دهه پرستاران  ساليانه، ضريب افزايش به چشم نيايند. به گفته

التفاوت حق بيمه  درصد ما به ٤پرستاران تامين اجتماعي همچنين به پرداخت پول بابت  .مورد اعتراض آنها قرار گرفت
 .نددركآور اعتراض  براي بازنشستگي زودتر از موعد در مشاغل سخت و زيان

  
  اي مقابل وزارت بهداشترفه تجمع كارشناسان بهداشت ح

 ،اي براي اعتراض به تصميمات دوگانه مديران عالي مركز سالمت و محيط كار و وزارت بهداشت كارشناسان بهداشت حرفه
تجمع كنندگان خواهان تفكيك مركز  تير، مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تجمع كردند. ١٦روز چهارشنبه 

قانون كار، ابالغ  ١٠٩و  ١٠٦بطال و توقف دستورالعمل مميزي بهداشت كار، توجه به مواد سالمت محيط و كار، ا
هاي حفاظت و بهداشت كار مراكز بهداشتي  اي، عدم تشكيل كميته ن بهداشت حرفهدستورالعمل تعيين صالحيت مسئوال

 .گذار شده است، هستنداي كه سالهاست به بخش خصوصي وا گيري بهداشت حرفه درماني و واگذاري اندازه
 

  و شيراز تجمع داروسازان در تهران
تير، جمعي از داروسازان  ٢١روز دوشنبه 

تهران مقابل سازمان غذا و دارو اين شهر 
داروسازان در اين تجمع نسبت  تجمع كردند.

به آييننامه جديد اين سازمان در خصوص 
يكي ديگر  اعتراض كردند. تاسيس داروخانه

حاضر در تجمع با اشاره به  از داروسازان
شعاري كه براي تدوين آييننامه جديد در 
نظر گرفته شده ضمن اعتراض به آن گفت: 
در تدوين آييننامه جديد تحت عنوان شعار 

خواهند  اشتغال براي داروسازان جوان، مي
تر را همزمان مورد توجه ديميصاحبان سرمايه را وارد اين صنف كنند. آييننامه بايد حق داروسازان جوان و همكاراني ق

  قرار دهد.
جمعي از داروسازان در محوطه دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استان فارس واقع در شيراز همزمان 

بر اساس اين گزارش، داروسازان در اين تجمع نسبت به آيين نامه جديد اين سازمان در خصوص تاسيس  تجمع كردند.
  هستند. معترض داروخانه

  
  تجمع پزشكان مقابل ساختمان وزارت كشور

تير، مقابل ساختمان وزارت  ٢١جمعي از پزشكان، اعضاي هيات علمي و رزيدنتهاي رشته تخصصي پوست، روز دوشنبه 
اي، مبني بر صدور  اين تجمع در اعتراض به مصوبه اخير كميسيون ملي صالحيتهاي حرفه كشور در تهران تجمع كردند.

  نجام عملهاي زيبايي توسط پزشكان عمومي صورت گرفته است.مجوز ا
  

، بازنشستگان يشوراتلگرام  سنا،يا ،هرانا، تلگرام اتحادنظام سالمت، ايلنا، مجموعه:  نيا ني(منابع مورد استفاده در تدو
 )شفقنا، همشهري
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  )١٤٠٠رويدادهاي هنري (تير ماه 
 فتح اهللا كيائيها

  
  سينما

 
  ازها به سركوب خوزستاناعتراض مستند س

اين عنوان بيانيه اي ست كه جمعي از مستند سازها در اعتراض و محكوميت سركوب  "دو دوباره بر سر آب، آتش به پا ش"
  خشونت بار مردم خوزستان صادر كرده اند.

تيرماه، تجمعات مردمي در  ٢٤از شب پنجشنبه 
 از دسترسي شهروندان محروميتاعتراض به قطع آب و 

شهر  ١٧آب آشاميدني آغاز شده و تاكنون به دستكم  به
گسترش يافته است. تجمع شهروندان معترض، با 

ن اخشونت نيروهاي نظامي و تيراندازي به سمت معترض
 همراه بوده است.

را  اين برخورد سركوبگرانهمستند سازان در بيانيه خود 
اين قصه تلخناك پرآب ترين "محكوم كرده و نوشتند: 

كرخه و اروندش  ،يران است كه كارون، ماروناستان ا
گواهند كه پيوسته از چشمان مردمان خونابه روان است 

و اين بار در هورالعظيم همواره مرگ مي رويد و صداي دادخواهان در مرداب خاموش مي گردد. ما كارگردانان سينماي 
انمان بوده ايم و امروز نيز در كنار تشنگان مستند، بر پايه سنت كاري مان هميشه بازتاب دهنده رنج و خواست مردم

به شدت محكوم مي  را دنخوزستان مي مانيم و سركوب مردمي كه زندگي را جست و جو مي كنند تا آب به آبادي برس
  ".كنيم

  
  در كن  "جاده خاكي"

پناه پناهي، فرزند جعفر پناهي، اولين فيلم خود به نام 
ردانان در را در بخش دو هفته كارگ "جاده خاكي"

فستيوال كن به نمايش در آورد. اين فيلم داستان 
مسافرت يك خانواده چهار نفره به طرف مرزهاي غربي 
كشور است كه مي خواهند پسر بزرگ خود را از مرز 
فرار دهند. در اين فيلم طنز تلخي به چشم مي خورد 
كه باوجود ظاهر شادش، دل تماشاچي را به درد مي 

اشكي بر چشمش بنشاند؛ همانگونه آورد و شايد قطره 
كه مادر خانواده هنگام بدرود با فرزند اگر چه مي خندد، 

  اما قطره هاي اشك در گوشه ي چشمش را نمي تواند پنهان كند. 
  شايد اگر علت خروج قاچاقي اين پسر حتي به صورت ايما و اشاره بازگو مي شد، مي توانست تكاندهنده تر از اين باشد. 

كند. اين جايزه توسط يك  يكي از فيلمهايي است كه براي دريافت جايزه دوربين طاليي اين دوره رقابت مي "كيجاده خا"
شود و در بخشهاي  شان محسوب مي سازندگان بلند اولين فيلم شود كهت داوري جداگانه به فيلمهايي داده مياهي

  شركت كرده.  مختلف جشنواره كن
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  ل طالي كن برنده نخ "تيتان فمينيستي"

ساخته  "تيتان"به فيلم  ي جشنواره كن"نخل طال"جايزه 
  ، كارگردان زن فرانسوي، اهدا شد. "ژوليا دوكورنو"

اثر  "مموريا"طور مشترك به فيلم  ت داوري بهاجايزه هي
 "شده تايلندي فيلمساز شناخته ،"آپيچاتپونگ ويراستاكول"

فيلمساز اهل  ،"نداو الپيد"به كارگرداني  "زانوي احد"و 
 يل، تعلق گرفت.ياسرا

كال "جايزه بهترين بازيگر مرد جشنواره هفتاد و چهارم به 
رسيد. جايزه  "نيترام"راي ايفاي نقش در ب "لندري جونز

 .اهدا شد "بدترين آدم دنيا"براي فيلم  "رناته راينسوه"بهترين بازيگر زن جشنواره نيز به 
به خود اختصاص داد. جايزه بهترين  "آنت" يزه بهترين كارگرداني را براي فيلم، فيلمساز فرانسوي، جا"لئو كاراكس"

 "همه كالغهاي دنيا"و جايزه بهترين فيلم كوتاه به  "ريوسوكه هاماگوچي"به كارگرداني  "ماشين من را بران"فيلمنامه به 
 .اهدا شد "تانگ يي"ساخته 

 ، جايزه بزرگ جشنواره را بهركت كرده بودش ،جديدترين ساخته خود ،"قهرمان"اصغر فرهادي كه با فيلم در اين جشنواره، 
  .از آن خود كرد "٦كوپه شماره "سازنده  "يوهو كوآسمانن"طور مشترك با 

  
  سينماگر، نويسنده و فعال فرهنگي با معترضان خوزستاني ٣٣٠اعالم همبستگي بيش از 

با اعتراضات سراسري  ر،يت ٣٠روز چهارشنبه  ،يو هنر يهنگو فعاالن فر سندگانيو نو نماگرانينفر از س ٣٣٠از  شيب
  خوزستان اعالم همبستگي كردند. 

 ض،يبه جان آمده از ظلم و خشونت و تبع يخوزستان هنانيم ما با هم"تاكيد كرده اند:  يو هنر يفرهنگ يها چهره نيا
  ".ميا همبسته

اند،  تاخته انيرانيو منابع و فرهنگ ا ستيز طيبه مح يغارتگر كه با يدزدساالران" :اند گفته هيانيب نيامضاكنندگان ا
  ".خواهد شد رانيا يموجب نابود ،تيوضع نيتداوم او  ستندين تيولومس ستهيشا

 يمصطف ،يمهناز محمد ،يروانيمحمد ش ،يبهمن قباد ،ياف، عبدالرضا كاهان محمد رسول ،يجعفر پناه ،ييايميك مسعود
و  انياهللا، نگار جواهر نعمت ديحم دنژاد،يحم زاهللايعز ،يپورآذر ديمقدم، حم ميمر ها،يتاش صناعمصفا، به ياحمد، عل آل

  هستند. هيانيب نيازجمله امضاكنندگان ا يمهتاب كرامت
  

  تجمع سينماگران در حمايت  از اعتراضات مردم خوزستان
 ينمايس گرانياز كارگردانان و باز يشمار

 در تير ٣٠ روز چهارشنبهبعدازظهر  رانيا
از مردم خوزستان، در مقابل  تيحما

  خانه هنرمندان در تهران تجمع كردند.
 شده در رسانه منتشر ياساس عكسهابر
مسعود  ي،پگاه آهنگران ،ياجتماع يها
 انوشيكو  محمدزاده دينو ،ييايميك
تجمع  نيازجمله حاضران در ا  ياريع

  بودند.
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كه بر روي يكي از آنها  خوزستان در دست هنرمندان قرار داشت  وضعيت وخيمدر رابطه با  ييتجمع، پالكاردها نيدر ا
  ."العطش، زمزمه طفل بلوچستان است –نوحه خوان! نوحه امسال تو خوزستان است "نوشته شده بود 

 
  ادبيات

  
  كلمنس زتست، برنده معتبرترين جايزه ادبي آلمان 

آلمان در سال  "گئورگ بوشنر"جايزه ادبي 
، نويسنده "كلمنس زِتست"جاري به 

ت داوران ااهدا خواهد شد. هي ،اتريشي
تخيل شاعرانه و شور پريشنده اين نويسنده 

ساله را ستوده است. گئورگ بوشنر  ٣٨
  معتبرترين جايزه ادبي آلمان است.

آكادمي زبان و ادب آلمان در شهر 
جايزه  اين برنده امسال او را "دارمشتات"

مبر در تاالر روز ششم نواكه  معرفي كرد
اهدا خواهد  به وي "دارمشتات"تئاتر شهر 

 .شد
آكادمي زبان و ادب آلمان با اهداي جايزه گئورگ بوشنر به كلمنس "ت داوران در تشريح تصميم خود اعالم كرد: اهي

  ".اودككند كه با رمانها و داستانهاي خود هر بار مرزهاي بشري را مي زتست از هنرمندي در حوزه زبان تقدير مي
اي به غايت  نشيند، چون تابع انگيزه شور پريشنده اين نويسنده اتريشي در قلب جهان امروز ما مي"داوران،  باوربه 

   ."دوستانه استانسان
  .اند ارزيابي كرده "مملو از تخيل شاعرانه و زباني"داوران آثار زتست را 

  
  بر چه كس فرود آمد؟» بيست زخم كاري حسيني زاد«

كه بر اساس رمان  "زخم كاري"ل سريا
زاد حسيني  محمود "كاري زخم بيست" 

  .ساخته شده، باعث توقيف رمان شد
 محمود "كاري زخم بيست"  گفتار رُمانپيش

 "مكبث"اي از نمايشنامه  زاد جملهحسيني 
هميشه اين بوده كه "ويليام شكسپير است: 

، تماممُرد و  مي آدمكوفتند،  وقتي بر مغز مي
لي حاال با بيست زخم كاري بر فرق سر، از جا و

   ".دكنن خيزند و ما را تارومار مي برمي
نخستين داستان بلندش به موضوعاتي او در اين 

پردازد كه در ايران امروز به امري عادي  مي
  .... رحميخواري، بي : فساد گسترده اقتصادي و اخالقي، هراس، آز، خشونت، مرگ، رانتتبديل شده



 34

تا توقيف اخيرش چهار بار تجديد چاپ شد،  "نشر چشمه"توسط  ١٣٩٥اين كتاب كه از زمان چاپ اولش در سال 
شده كه محمدرضا مهدويان آن را كارگرداني  "زخم كاري"به نام  "فيليمو"دستمايه يك سريال شبكه خانگي از پلتفرم 

 .كرده است
ورد توجه قرار گرفته و كمياب شده است. اما مهدي يزداني پس از پخش سريال گفته شد كه رمان هم بيش از پيش م

اند نام داده  دستور حتي و شده توقيف  "بيست زخم كاري"خرم، ناشر كتاب، در صفحه اينستاگرامش خبر داد كه 
 .هم حذف شود "زخم كاري"نويسنده از سريال 

خريد و فقط  ، در حالي كه فقط زمان مي"كنيم داريم حلش مي"شويد كه  كلمات پنهان مياين هميشه پشت "او نوشت: 
  ".تان حداقل ثابت كنيد اعتدالتان زياد دكان نبوده وليتوهاي آخر مسدر روز. گوييد دروغ مي

  
  حمايت كانون نويسندگان ايران از كارگران حوزه نفت 

گروهي از شاعران، ، نگاران پس از روزنامه
كنشگران مستقل فرهنگي و اعضاي كانون 

با انتشار يك بيانيه از  نيز نويسندگان ايران
  .اعتصابات كارگري اخير حمايت كردند

نفر رسيده  ٣٩در اين بيانيه كه به امضاي 
نويسندگان و شاعران و " :آمده است

كنشگران مستقل فرهنگي و اعضاي كانون 
نويسندگان ايران، اعتراضات اين كارگران را 
برحق دانسته و از همه نويسندگان، 
فرهنگيان، اهالي قلم و همچنين 
 بازنشستگان و كارگران ساير بخشها مي

  ".هاي به حق صنفي كارگران اعتصابي، از هر كوششي دريغ نكنند خواهيم كه در حمايت از مطالبات انساني و خواسته
اسكندري، نرگس اليكايي،  عليرضا آبيز، اكبر آزاد، كبوتر ارشدي، سعيد :اسامي امضاكنندگان اين بيانيه از اين قرار است

زاده، علي  فر، علي باباچاهي، فانوس بهادروند، عليرضا بهنام، اميررضا بيگدلي، ماني پارسا، هادي تقي هوشيار انصاري
، شيد، محمدرضا ساالريروان .جانوند، رضا چايچي، آتفه چهارمحاليان، بنفشه حجازي، رضا حيراني، رحيم رسولي، م

را  محمدي، مظاهر شهامت، حسن صفدري، ايرج ضيايي، ري چشمه، روناك شاه تا، جليل شاهمحمدعلي شاكري يك
 عباسي، علي عبداللهي، مصطفي فالحيان، عليرضا فريدون گودرزي، عزت قاسمي، علي قنبري، پوران كاوه، سعدي گل

  .خاني ني و كورش همهپور عمرا تا منصوري، روح اله مهدي بياني، سروش مظفر مقدم، داريوش معمار، عه
  
  انگشت اشاره به كشتار در زندانها  "از زير خاك"
 "از زير خاك"سيم خاكسار در داستان ن

كشتار زندانيان سياسي و گورهاي جمعي در 
خاوران را دستمايه كار خويش قرار داده است 
تا از جنايتي بگويد كه آمران آن حاكمان 

  .امروز در ايران هستند
تانهاي اين مجموعه در ايران تعدادي از داس

گذرند و چه بسا سفر ذهني نويسنده است  مي
مم "داستانهاي  :پس از سالها به دوران كودكي
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  .  و... "ديوار و درخت سهپستان"، "توپ قرمز من"، "شكل واقعي من"، "سينما ايران"و  "رضا كارگر پمپ بنزين
  . "منجيها"، "بندانراه"داستانهاي  :روايت زندگي ايرانيان است در تبعيد ديگر تعدادي

 هتوان مكاني خاص نظر گرفت و يا اگر در كشور هلند هم اتفاق افتاده باشد، ب براي چند داستان از اين مجموعه نمي
وقتي "داستانهاي  :دشاي ايراني هم با از نويسنده تواند ادبيات غيرايراني مي ؛زندگي ايرانيان مهاجر و تبعيدي ربطي ندارد

  .  و... "يك صداي خوب از گذشته دور"، "باز قتل پرنده"، "اد زياد كشش نده"، "سگ كور"، "ليز غرق شد
از زير "، "رحله" :چند داستان اما در اين مجموعه كامال نو و به نسبت ديگر كارهاي نويسنده با نگاهي متفاوت نوشته شده

   ."خاك
  
  "من بودم و چند ميليون نفر"

در  "نشر فردوسي"اين كتاب را  ست خواندني. آخرين رمان مسعود كدخدايي اثري "و چند ميليون نفرمن بودم "رمان 
تو هم آرام " به نامهاي گانه نويسنده است. دو بخش ديگر سوئد منتشر كرده است. اين رمان در واقع آخرين بخش از سه

 .تر منتشر شده بودند پيش "مرز"و  "گيري مي
داستان زندگي بهرام است در كپنهاگ به زماني كه از همسر جدا شده و دختر  "ميليون نفردم و چند من بو"

  همجنسگرايش در يك حادثه تبعيض جنسي كشته مي
شود. بهرام با باري از رنج ساليان گذشته و با ذهني پريشان 

هاي خود  نشيند تا از گذشته پزشك مي به توصيه روان
  بنويسد. 

بير ادبيات بود، در انقالب حضوري فعال بهرام در ايران د
به راه انقالب جان چريكهاي فدايي خلق  داشت. در سازمان

كرد. انقالب رژيم شاه  به كف و با شوري در سر مبارزه مي
رسند واپسگرا و  اندازد، كساني به قدرت مي را برمي

زماني آزار مخالفان فكري خويش  انحصارطلب كه به اندك
كنند. بهرام پس از يورش رژيم نوبنياد به  را آغاز مي

پيوندند (رمان مرز). از طريق سازمان ملل در  گريزد. همسر و دختر در تركيه به وي مي از كشور مي ،سازمانهاي سياسي
 شود. بهرام غرق گذشته است و همين باعث مي خواند و به كار مشغول مي شوند. همسر درس مي كپنهاگ ساكن مي

  ).گيري زندگي خانوادگي با اينكه دختري ديگر نيز بدان اضافه شده، به گسست دچار آيد (تو هم آرام ميشود تا 
  
  ، پرفروش ترين كتاب در آمازون "روزي روزگاري در هاليوود"

، "كوئنتين تارانتينو"اولين رمان 
ترين  سينماگر برجسته هاليوود، پرفروش

 .كتاب آمازون شناخته شده است
، "، روزگاري در هاليوودوزير"رمان 

نوشته كوئنتين تارانتينو كه روايتي 
روزي روزگاري در "متفاوت از فيلم 

ساله  ٥٨ساخته اين كارگردان  "هاليوود
تير براي اولين بار  ٨شنبه  روز سه ،است

منتشر شد و پس از گذشت تنها يك 
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 .ترين كتاب آمازون شده است پرفروش  روز
 هم ريخته است و بعضا داستانهايي را روايت ميان توالي اتفاقهايي كه در فيلم رخ داده است را به شود اين رم گفته مي

 ده.كند كه در پشت صحنه اتفاق افتا
براي بازي در اين  ،، هنرپيشه نامي"برد پيت"اي در سينما داشت و العادهفروش فوق "روزي روزگاري در هاليوود"فيلم 

  كرد.گر نقش مكمل مرد را دريافت فيلم اسكار بهترين بازي
  موسيقي

  
   خواننده سرشناس لبناني: لبنان را از اشغال ايران درآوريد

يكى از  ،"اليسا"اين جمله ، "نارفعوا االحتالل االيراني عن لبنا"
هاى زن لبنان جنجال برانگيز شده و واكنشهاى  مشهورترين خواننده

  .بسيارى به دنبال داشته است
 ١٥اش در توييتر نوشته كه بيش از  ه را در حساب شخصىاو اين جمل

  .ميليون فالوئر دارد و توييت او تاكنون بيش از هزار بار بازنشر شده
اى به دنيا  خانم اليسا مسيحى است و از پدرى لبنانى و مادرى سوريه

گروه تحت امر  از مناطق تحت كنترل ،آمده و بزرگ شده دره بقاع لبنان
  .است ،حزب اهللا ي،جمهوري اسالم

از احزاب ضد حزب اهللا  ، "القوات البنانيه"يا  "حزب نيروهاى لبنانى"او كه تحصيل كرده علوم سياسى است، از طرفداران 
  .رود به شمار مى ،و بشار اسد رييس جمهورى سوريه

  
  كرد ميكنسرت خود را به خوزستان تقد يسهراب پورناظر

 "يشرويپ"كنسرت  ،زندهآهنگساز و نوا ي،پورناظر سهراب
 كرد. ميبه مردم خوزستان تقد را خود در فرانسه

در  يجوال ٢٣ است كه قرار يپورناظر سهراب
 "ارنست" يقيفرانسه به همراه گروه موس "لرآلزاسيگپو"

 يدر حساب رسم يصحنه برود، با انتشار پست يبه رو
اجرا را به مردم  نياعالم كرد كه ا نستاگراميخود در ا

 .كندي م ميان تقدخوزست
و نوازنده تنبور،  يسنت يقيآهنگساز موس يپورناظر

و هنرمندان مختلف  گروههابا  يو كمانچه و سه تار است.
 Pacific Symphonyو  beyond borders projectخان،  نيشجاعت حس ان،يشجر ونياز جمله هما

Orchestra The داشته است. يهمكار  
اهللا و  نعمت ديحم يبه كارگردان "ور شعله"و  "رگ خواب" ،"ظيغل شيآرا" يهالميف همچنين سازنده موسيقي او
 ي است. مصطفو درضايمج يبه كارگردان "گماتيآست"
  

 )ز(منابع: جنگ خبر، دويچه وله، بي بي سي، راديو فردا، راديو زمانه، هرانا، بهار نيو
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  سودابه
  م . وحيدي

 
  سالم

من سودابه هستم.صبحها اين 
نشينم و با وزنه كار  جا مي

بعد از ظهرها هم  مي كنم.
تا شب كار  و برادرم مي آيد

 مي كند.
ظهريست و  از ه ما بـعدسمدر

ست. ما امدرسه برادرم صبحي 
ناهارمان را هم همين جا مي 

چون ظهرها مادرم  خوريم.
به  سركار مي رود. نيست و

يك چيزي مي  همين خاطر،
گيريم و همين جا با هم مي 

كلوچه  تا امروز دو .خوريم
ناهار  براي يكي ،گرفته ام

  . خودمبرادرم و يكي ناهار 
اين وزنه مال ما نيست و آن  

صاحبش  را كرايه كرده ايم.
اول كـرايه نمي داد و پول 

مي  »گرو« زيادي براي
آنقـدر رفتيم و آمديم  خواست.

تا باالخره مادرم تنها النگوي 
 گروگذاشت تا خودش را
بگيريم و با  نه راتوانستيم وز
  آن كاركنيم.

  كـار مي كنيم نصف اش را بابت كـرايه به صاحبش بپردازيم.  شده ماهيانه هرچقدر قرار 
 حاال مي خواهد ديگر نمي تواند بار ببرد. گرفته و ولي چند وقت است مهره هاي كمرش درد كند. كولبري مي بازار بابام در

  و با آن بار ببرد.   بخرد يك گاري دست دوم مقداري پول جوركند و
كوچه  االن توپدرم  كمي هم قرض كند تا بتواند يك گاري دست دوم بخرد. شمعدان مان را بفروشد و آينه و مي خواهد او

  سيگار فروشي مي كند؛ ولي درآمد زيادي ندارد.  يا و ها لباسهاي دست دوم مي فروشد
 آورده و چشمهايش آب مرواريد دهد. او انجام مي ارهاي خانه رامي رود سركار و شب برمي گردد ك مادرم صبحهاي زود

 كنيم و از ولي ماپول عمل نداريم و مانده ايم چكار ».مي شود كور عمل نكند، اگه زودتر« دردناك شده و دكــترگفتـــه:
 تهيه كنيم. مادرم نمي داندچقدر او را دوست دارم.پول كجا 
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 الفباي خونين
 م . صبح

            *باختگان دانش آموز دختر در افغانستانبياد جان 
  نامتان را  

  نمي دانم   
  و رخسارتان را

  نمي شناسم                   
  با اشتياق  /سارها /اما
  در زنبق چشمهاتان 

  آشيانه مي سازند         
  و زمين 

  پر از پرواز مي شود
  ازشاخه هاي گيسوانتان

  ساقه آزادي
  مي رويد                    

  خطي 
  ميان بودن يانبودن

  و پيشاني تان
  اگرچه با قطره هاي خون

  ايستادگي مي آموزد
  آفتاب يخ زده 

  و جهان  
  سر در برفي سنگين            

  فرو برده ست             
  قلبها اسيدي 

  و مردابها
  بي وقفه

  به  دريا مي ريزند 
  در طرح لرزان مهتاب

  طلوع مي كنيد
  حه اشو راي

  يادهاتان را
  در شب مرغزاران 

  مي پراكند              
  ١٤٠٠ارديبهشت  ٢٠
 
  مزدوران رژيم آخوندي در كابل باانفجار بمبي در يك مدرسه دخترانه  ١٤٠٠ارديبهشت  ١٩در*

 ت.سااين شعر كوتاه در رثاي آنان سروده شده  بيش از پنجاه دانش آموز را كشته و دهها نفر را مجروح كردند.
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 ابريشم باروت
 صبح) (م. وحيدي م.

  
  دست بر ماشه مي برم

  تا ازحنجره اش  
  شعر تراوش كند              

  مريان بيقرار قُ و
  در البالي درختان

  معاشقه كنند                   
  دست بر ماشه مي برم

  تا در مشت موازي روزها
  فواره اميد 

  رويد                           
  گي و زند

  غزلي شود
  در ريزش باران

  به من بگو!
  دشت و چشمه  سنگ و

  دشمن هم نيستند
  و پرنده

  با تبار ما
  خويشي دارد

  زني
  كه از كرانه مي آيد

  با حس ضربه هايش
  بر خاك  

  هم صداي من مي شود
  عطر شرجي بعدازظهر كه در

  زمزمه مي كنم                
  تابستان  
  بر چشمهايم 

  نشسته                   
  دستانم و

  بوي دريا مي دهد
  غبار باروت را

  بر آينه مي پاشم

  لكه هايش را و
  مي زدايم            

  چشم اندازي 
  ترسيم مي كنم  

  حرمت نامها از
  تصويرها  و

  نامها
  تصويرهايي و

  قرباني شده             
  نايافتنيها                

  سرود من است
  قرنها فشنگم و

  شو رفيق! آماده
  با چكيدن اولين شبنم 

  بر برگ صبح
  حركت مي كنيم       



 ؟كجا مي رودچپ به 
  

  راديو باواريا
 برگردان: بابك

 
) در كتاب جديد خود به نام Sahra Wagenknecht( "سارا واگنكنشت"ديگر به مردم عادي نظر ندارد؟  چپ ايآ
 شتريب يو خواستار بازگشت به همبستگمحاكمه مي كشاند به  را راگ چپ نخبه سميبراليل، "حق به جانبها، ضدبرنامه من"

 است.
  

و  همدلي يبرا - . ضدبرنامه من حق به جانبها" يو يو فعال است. كتاب فعل استمداري، سسندهيواگنكنشت نو سارا
گفتگوي ت. اس بحثهاي بسياري را بين هر دو طيف چپ و راست دامن زده از همان ابتداي انتشار ١"جامعه يهمبستگ

  با وي:  "راديو باورايا"
 

شده. از  ميتقس بخشدهد كه كتاب شما به دو  ينشان م "حق به جانبها، ضدبرنامه من"عنوان راديوباواريا: 
كه  – براليل يچپها ،گرياز طرف د مي ناميد وچپ  يهابراليل آن دسته اي است كه شما طرف انتقاد از كي

 جزو طيف زيچپ كه شما آنها را ن يبرالهايل كلمشرا توصيف مي كند.  - خودتان را از سنخ آنها مي دانيد 
  ست؟يچ ديآور يبه حساب م مرفه
كرد. در  يكامال متفاوت اشاره م يزيدارد. در گذشته، البته به چ يسابقه طوالن "چپ سميبراليل"اصطالح  :واگنكنشت سارا

 نكتهاصطالح  نيا ازشخص  هبودند. امروز ٢اي آزاد)(حزب دموكراته FDPچپ  يچپ در واقع اعضا يهابراليل ٧٠دهه 
(حزب سوسيال دموكرات  SPD ژهيواحزاب به اصطالح چپ، به  خط راهنماي كه يزيچ؛ فهمد يرا م يكامال متفاوت

 BÜNDNIS 90/DIEسبزها،  – ٩٦(ائتالف  "سبزها"و البته  )Die Linke( "حزب چپ"همچنين  بلكه آلمان)
GRÜNEN .است (  



 41

اليه هاي  يعنينسبت ممتاز، به  طيف كيمنافع  خود را بااست كه در وهله اول  استيس ينوع يبه معنا البريل-چپ
از بحث و  يخاصگونه  طيف ني. اشهرها شكل گرفته، تنظيم مي كند با آنها كه كساني همانكالنشهرها، دانشگاه ديده 

كند.  يخواهد زندگ يهمانطور كه م ديس باكهر ارد،اشكالي ند ي خودخودبه كه پيش مي برد  را يندگز الگوي خاصي از
 يم طيف اجتماعي نياست كه رهبران ا ايندانم،  يخودخواهانه م تيو در نهارا واقعا متكبرانه  دهد و آن يآنچه مرا آزار م

 ليتبد يمترق يزندگي معرفي كنند و آن را به معيار اجتماعي يك شخص لتيممتاز خود را فض يخواهند سبك زندگ
  كنند.

و مجبورند  شته انددا يكمتر يفرصت آموزش يندارند، كه به طور قابل توجه مرفهي زندگيكه  يآنها به افراد يوقت ي،عني
كه چگونه فكر ارشاد گونه مي گويند به آنها  يوقت ؛دهند يم درس ،اندك خود سخت تر كار كنند و بجنگند رفاه يبرا

در اين الگوي زندگي، تغذيه با مواد طبيعي ، راي مثالدهد. ب يممرا آزار  امر نيا .كنند يصحبت كنند و زندگچطور كنند، 
 سر كار رفتن.دوچرخه با  نكهيا اي. دنآن را داشته باش هيته ييتوانا بي عيب و نقص نقش مهمي بازي مي كند، اما افراد بايد

شرايط  است كه يبدان معن ني. اديداشته باشرا  ردر مركز شه متيآپارتمان گران ق هيته ييتوانا ديشما بابراي اين كار 
به طور قابل كساني كه دارند،  يبدترمالي بسيار كه وضع  كساني به طور مشخص د:شو يگرفته م دهيناد افراد متفاوت

 شرايطكه اين همچنين متكبرانه است را ندارند.  كاالهااز  ياريبس ديخر ييتوانادر اصل  دارند و يشتريمشكالت ب يتوجه
فرد وقتي توانايي خريد همه چيز را دارد، در چه موقعيت ممتازي بسر مي  كه را به حساب نياورد و در نظر نگرفت خود
  برد. 

  
توسط  ياديكه تا حد ز اندوجود داشته ي مترق يجنبشهاتاريخ و همچنين در تاريخ چپ هميشه  لدر طو

  .ندشكل گرفته ا لكردگانينخبگان و تحص
كه  ي بايستدكساناز شرايط مناسبي برخوردار است در كنار  كه يشخص كه بسيار عالي است كنم ي، من هم فكر مبله

مبارزه كرده اند و خود را به گونه طبقه كارگر  يبوده است كه روشنفكران چپ برا نگونهيا شهيهم. دارند يسختشرايط 
براي ايستادن  .گريد ياريتولت برشت و بسوجود دارد، بر يخوب اريشناخته شده و بس ينمونه هاواقعي وقف آن كرده اند، 

 فقرا سركوفت مي زند چون طيف ممتاز بهاست كه  شكل وقتي. مديباش تهيدستخودتان  ستيالزم ندر كنار تهيدستان 
 تيتوانند آن را رعا يدانند و البته نم ينم اين يا آن دانشگاهي ابداع كرده راكه  ٣"داريزبان ب" قواعدبه عنوان مثال آنها 

ي از گران شدن سوخت ابراز ليوابسته هستند و خ ي خودزليد خودروهايبه افراد را تحقير مي كند چون  يوقت ،نندك
  . دهد يشدت كاهش مه را ب شان نه چندان زياد بودجه چون خوشحالي نمي كنند،

  
رفت و نوع  نيا هزينه قادر به پرداخت گريددر آينده ما  كه است حيصح زين اين است، اگرچه گفتن حيصح نيا

 نيبه ا يك عده گويا كهمورد اين  شما را در يها افتهيمن هنوز  .مختلف ليبه دال و آنهم بود مينخواهآمد 
  نمي فهمم كامال  ،كنند ينگاه م رگيدعده  به زيرآميشكل تحق
صادق  زيب چپ ناحزا ريسا و نيز يدموكراس اليدر مورد سوس نيا - كياست كه چپ كالس نيا يتفاوت اساس به باور من

فقرا، كم  كنار، نييپا طبقه متوسط كنار روزگار خوبي نداشتند، يعني كه بود ستادهيا يكسان كناردر  شهيدر واقع هم -  بود
 - يك بخش قابل توجه آن  حداقل -  كه چپ امروز يدارند. در حال ي نازليبازنشستگمستمري كه  ي، افرادهادرآمد

با فاصله زياد مي  كنند يدست و پنجه نرم م با سختيها كه واقعا يمشكالت كسانر بحثهايي را طرح مي كند كه از كنا
  شوند.  يم فيچپها ضع هم ليدل نيبه همگذرد. 

باوجود وضعيت اسف بار حزب  كهاز وجود اين وضعيت نگرانم  من رايزاصلي نوشتن اين كتاب است،  ليدلاين در واقع 
فاجعه است. و  كي نيادرصد آرا را هم ندارند. ٢٥با هم  موكراتها و حزب چپمحافظه كار حاكم [آلمان]، اما سوسيال د

ندارند و  يمشكل هيچ راست محافظه كارائتالف با  لي. سبزها در تشكستنديحزب چپ ن كيخود  از نظر يسبزها حت
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در اين  كنند كه يم يندگيرا نماآشكارا هم منافع آنها هستند. آنها  كالن شهري چپ هايبراليل طيف يتجسم مثال زدن
  پروژه، برنامه آنها است.  نيا زمينه خيلي هم موفق هستند.

براي جذب دانشگاه ديده هاي مرفه كالن ، حزب من، اكنون سوسيال دموكراتها و حزب چپ ايآ كه نجاستيا ووالاما س
به  در گذشتهدهندگان كه  يااز ر يميگروه عظ اين مشكل بزرگي نيست كه ما نكهيا اشهرها بايد با سبزها رقابت كنند؟ ي

: البته خودرو ميان رده ديزلي را مثال بزنيمدوباره  دييارا به گونه فزاينده اي از دست مي دهيم؟ بي دادند يم ايچپ ر
 ، بلكهبدانم مقصر توانم مردم را ينم كه كرد، اما من مينخواه يرانندگ يزليد ي ميان ردهخودرو چيما با ه گريسال دپنجاه 

ي تعطيل كرده و در نتيجه ديگر در بسياري عيوس اسيرا در مق يليخطوط ربراي مثال كه  بدانمرا مقصر  ياستيس ديبا
  .وجود ندارد يحمل و نقل محلامكان  گونه چيه نقاط

  
 و متحد شوند يموارد نيچنجا انداختن  يبرا دقيقا كه ديكه آنها را با استدالل متقاعد كن ستيالزم ن ايآ اما

 جوان خوانده ام يستهاينياز فم ياديز يكتابها به تازگي دارد؟ مندسته  كه هر يمتفاوت اريبس قيبا عال آنهم
است  يبه جامعه ا وابستهخودشان  شخصي تيوضعكه به اين آگاهي رسيده اند آنها كه بسيار سياسي است. 

ت. همينجا نقطه اي است اينكه مكانيزم سرمايه داري چيسو  ميدار ي كه، نوع دولتميكن يم يكه در آن زندگ
  كه بايد گفت: اينان را بايد با خود همراه كرد 

خيلي بيشتر از اينكه در باره رانده شدن زنان به بخش رقت انگيز كم دستمزد صحبت شود، در اين باره  به عنوان مثال، اما
كه  هانجام شد ياستمدارانيسكار توسط همان  نيموارد ا يدر برخبحث مي شود كه چگونه قواعد زبان جنسيت نما شود. 

سي سال پيش،  ديقدرت خربه نسبت پرستاران  اي يهاپستچ اي يهاند كه امروزه به نظافتچه اچنان بدتر كردآنكار را  نيقوان
 يم جاديا همانها اما بعدا براي رد گم كني، پست معاونت ضد تبعيض و معاونت زنانشود. و  يپرداخت م يحقوق كمتر

  است. صادقانه ظر من، سياستي رياكارانه و نيز نا. و اين به نكنند
  

به گونه سطحي در پهنه زبان، راست گفتاري سياسي رعايت مي شود و زير آن، تمامي : دييگو يشما م نيبنابرا
 تورهاي نگهدارنده اجتماعي برچيده مي شود؟

تي با اضافه كردن پسوند زنانه مخالف چيهبزرگ  يشركتهاي انجام مي شود كه با مخالفت شركتها روبرو نشود. ، فقط كاربله
در پهنه  .كنند يكار را م نياوقات خودشان ا يندارند، آنها بعض "ساكنان"به اسم زنبور يا حذف پسوند مردانه از كلمه 

  يت مي شود كه بتوان با خيال راحت و بدون مزاحمت فعال بود؛ جايي كه شايد شركتها برايش كف هم بزنند.فعال هايي
 مچنانهفيس بوك با اين وجود ، اما ديانتخاب كن ديتوان يرا م تيجنس ٣٠ مدان يم، چه "بوك سيف"در  ،استجالب 
 هستند كه ييشركتها ي مان را غارت مي كند. اغلبو داده ها كرده ما را رصد يتاليجياست كه به صورت د يشركت

 تيبه روز و جنس به لحاظ زباني و البته چندگانه راياما بسخودشان شرايط كاري مناسبي براي شاغالن ايجاد نمي كنند، 
  به باور من اين شبه سياست است و از كنار مشكالت واقعي رد مي شود.  هستند. سنج

  
حذف خدمات و  "٢٠١٠برنامه "و در ارتباط با  )Gerhard Schröder( "گرهارد شرودر" دوره صدارت در

 "شركت- خود". در مورد "كمك اجتماعي يبه جا اشتعال" :- بلر يتون دولت مانند – مي شد گفته اجتماعي
شكل بزرگ شده: اين  بهدرست است،  يكه اكنون در چهل سالگ ينسل نيكنم ا ي. من فكر مزياد شده صحبت

 بايد به خود متكي بود و به تنهايي خود را جا انداخت. با اين حساب چپ چطور مي تواند منسجم باشد؟ 
دو  -ي، حذف خدمات اجتماعي است ساز يجهان ،براليل ياقتصاد استيسبه معناي كه  - سميبراليچپ و نول سميبراليل

كه  يافراد يبخش كم دستمزد براين طيف اجتماعي را بازتاب مي دهند. آنها در واقع منافع هم .سكه هستند كي يرو
كاالي كنند،  ياستفاده مخانگي آن مثل مستخدم  كه از خدمات يفاجعه است، اما كسان كي ،هستند نمجبور به كار در آ

دارند. ي در اين مناسبات ميمستق ريغ رستوران مي روند، منافع غذا در منزل تحويل مي گيرند يا، پستي سفارش مي دهند
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با  سازگاربلكه برعكس،  ،ستيو مرفه ن يكالنشهر طيف نيبا منافع ا ريبخش كم دستمزد مغا جادياست كه ا نيمنظورم ا
  آن است.

  
هفتاد كه در دهه  "مقاومت يشناس ييبايز" به نام خود يبيرمان ترك در) Peter Weiss( "وايسپيتر "

راه هم نيز روشنفكران و هنرمندانمتحد نشود و اگر  اگر چپ اين خطاست دهد كه يه وضوح نشان مبنوشته، 
  .نشوند

من م. مساله اما اين است كه در حال حاضر اين را براي برخي چپها آرزو مي كن و من مي گويدباره كامال درست  نيدر ا او
است  يدر حال گسترش است، بحث "يتيهو استيس"از جمله زير نام به اصطالح  كنم. آنچه امروزه يرا تجربه م نيعكس ا

هر كس كه متفاوت به مقابله با دگرانديشان مي رود.  رينظ يب پرخاشيبا نقاط تمايز را در مركز خود قرار مي دهد، كه كه 
 نيمن اپيش ببرم. خواهم  يممي كنم يا  كه من ستين ييبحثها ني. ايك نيمچه نازي معرفي مي شودبالفاصله  ،ر كندفك

 است كه كتاب را نوشتم. يلياز دال يكي نيدانم. ا يمضر م اريبحثها را بس
  

قشي كه در جامعه ند يا به آنها به خاطر ندر خود دار افراد كه ييهاتياز هو يبرخبرخورد با كنم  يفكر نم من
بلكه از تعداد  تيهو كياز  نه ميريبگ ادي دياست كه ما با نيادارند تحميل شده، كار سختي باشد. مضحك 

كرده.  فيتوص "تيدام هو"در كتاب  )Amartya Sen( "سن ايآمارت"، همانطور كه يمشده ا ليتشك ياريبس
چيزهاي ديگري را  دوباره ميباشد كه بتوانمتري در اين امر مي تواند پارا و ميهست ياديز يزهايچ شهيما هم

   .ميكن جاديا معججذب كنيم تا پديده اي مانند 
 يآنچه ما را متحد م ايكانون توجه است در كند،  يآنچه ما را از هم جدا م اياست كه آ نيو سوال ا ميهست ادي، ما زبله

افراد كجايي هستند،  ينكه پرسش كهكند. ا يجدا م يكديگر اساس مردم را ازدر است كه  نيا يتيهو استيكند. مشكل س
مجاز است  يچه كس كه رديبگ ميتصمدر اين باره  ديبا تينها، در هستندگرا  دگرجنس اي اهمجنس گر ريشه اي دارند،چه 

  مجاز است انجام دهد. ي، چه كارسديبنو يزيمجاز است درباره چه چ يصحبت كند، چه كس يزيدرباره چه چ
  

ياد را به  يپناهندگ استيبحث در مورد س شايد. مي شدندن دهيشن اصالافراد  .برعكس بود زماني موضوع اما
  گفتگوهاي تلويزيوني هميشه كساني صحبت مي كردند كه پناهجو نبودند  كه در داريد،

باور كنند. من  يت مممتاز هستند كه در بحث شركبه نسبت افراد  اغلب، ستندياز بحث ن يبخش همپناهندگان امروز  اما
 طيشرا رايصحبت كند، زچنين پيشينه اي دارند، كه  همه كساني يتواند به جا يمهاجر دارد، م پيشينه ي چونكس ندارم

تواند در  يصحبت كند. هركس م يموضوع بارهدر  يكه كس ستين ني. مشكل من ااست متفاوت اريبس ي افراداجتماع
مي قائل ن يزيداشته باشد. من تما اتاطالع در باره اشو مساله اش بوده باشد  صحبت كند، حداقل اگر يمورد هر موضوع

 رهيكه افراد با رنگ پوست ت يدر مورد مشكالت ستيمجاز ن پوست ديسف كي ديگو ياست كه م يتيهو استيس ني، اشوم
ي مه مشكالت مشابههستند و ه يطبقه اجتماع كي ،دارند رهيكه رنگ پوست ت يهمه كسانگويي تر دارند صحبت كند، 

  دارند. 
  

  شان مورد تبعيض واقع مي شوند.  خاطر رنگ پوسته ب قايدقآنها  با شماست اما حق
 االتيدر ا ينژادپرست و سي، خشونت پلضي. اگر به تبعرنديگ يقرار م ضيمورد تبع اين خاطر كنم كه آنها به يمنانكار  من

 اهيگذار س هيبانكدار سرما . باتعلق دارند رتريكه به طبقات فق دف گرفتهاني را هپوست اهيس، به طور غالب ديمتحده نگاه كن
مورد تبعيض واقع مي شوند چون سياه  آنهااين برخورد صورت نمي گيرد. اينجا دو مساله باهم جمع مي شود:  پوست

  پوست هستند، اما بيش از همه اين سياهپوستان فقير هستند كه تبعيض شامل حالشان مي شود.
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اما بي ترديد نه ، رنديگ يقرار م ضيمورد تبع هم تهيدست دپوستاني. سفدتفاوت قائل ش اين دو نيب ديكنم با ير ممن فك
به راستي هراس كتاب باره يك  ندر اياست.  ريتضادها چشمگ كايمتحده آمر االتيدر ا ژهيبه وشان.  رنگ پوست به خاطر

آن "و ) Angus Deaton( "تونيآنگوس د"توسط  ) كهDeaths of Despair( "مرگ از سر نااميدي"انگيز به نام 
يي مي كايآمر دپوستيطبقه كارگر سف شامل بيشتر نوشته شده. به گفته اين كتاب چنين مرگي )Anne Case( "سيك

 يمن فكر م .استفاحش  ضيتبع كي نياست. البته ا افتهيكاهش  اريآنها بس ي، طول عمراجتماع طيشرا ليبه دلشود كه 
 كيمن  يبرا منشا ،چپ باشد و نه رنگ پوست، نه منشا و تبار. به هر حالدر مركز توجه  ديبا ياجتماع وتهايه تفاكنم ك

ربط  يواقعا ب نيكنم كه ا ياز كجا آمده اند. من فكر م يكس نيدهم كه والد ينم يتياهم نيبنابرا ،ستين طبقه بندي
  است.

  
خواهم دائم از من بپرسند كه  ي: من نمنديگو يم واقع شدگانمورد تبعيض است كه  يزيهمان چ قايدق نيا اما

  كجايي هستم  "واقعا"من  ايپدر و مادرم از كجا آمده اند 
وقتي آنها مي گويند فقط ما مي توانيم در باره موضوعات خاصي حرف بزنيم، فقط ما مي توانيم وارد بحثهاي  وجود، نيبا ا

زن  كي ايكه آ مي گيرند ميتصم ي آنهاوقت. براي مثال دهند يه قرار مرا در مركز توج معيني بشويم، اين سووال
نقش همجنس  لميمجاز است در ف گراجنس دگر  كي ايترجمه كند  اپوست ر اهيزن س كياز  يتواند شعر يم دپوستيسف
  امور را تبديل به يك مشكل مي كنند كه به نظر من امري به كلي بيهوده است.  نيا ،كند يرا باز گرا

 يحتنود.  تا دهه شايد اگر يك سياستمدار در دهه هفتاد فاش مي كرد كه همجنسگرا است، مشكل خيلي بزرگتري بود
 خيتار به نهايهمه ا نكهيلغو شد. انود  دهه ليدر اوا تنها كرد، يم يرا جرم تلق همجنس گراييكه  "سماركيبقانون "

 كيگام به جلو در  كيفقط  نياما ا ،قدم بزرگ به جلو است كي نياهمه وجود دارد البته  يازدواج برا اينكه حق، پيوسته
 يمهاجر م يخانواده ها ايصحبت از مهاجران  يوقتبه ويژه  قرار گرفته، گريد نقاطدر  ينيعقب نش در برابراست كه  نهيزم

 زانيخانواده ها را به م گونه نيا ي، زندگ"٢٠١٠برنامه "و  ٤"هارتز چهار" حمايت اجتماعي مشهور به نيالبته قوان .شود
موطن كه ووال س نيو نه اها به آن بپردازند چپي است كه مايلم موضوع نيمثال ا براي ،تر كرده است ميوخ يقابل توجه

 يربط برا يواقعا ب مساله كي نيحال ا نياست، اما با ا يندارم، فقط مادرم آلمان يآلمانوالدين  هم منپدر و مادر كجاست. 
  من است.

  
  يس:پانو

)١ (Die Selbstgerechten: Mein Gegenprogramm - für Gemeinsinn und 
Zusammenhalt نشر  ،واگنكنشت )، ساراجامعه يو همبستگ همدلي يبرا -. ضد برنامه من (حق به جانبها
Campus Verlag   

و مسووليت فردي و ) حزب آلماني مدافع كاهش دخالت دولت، كاهش ماليات شركتها، خصوصي سازي، تقويت حقوق ٢(
  نوليبراليسم

نسبت به  ياشاره به آگاه ييكايآمر-ييقايآفر ابا منش ياسياصطالح س كي ،"داريب" يبه معنا) Woke( "وُوك") ٣(
 ييكايآمر پوستان اهيس يسيلفظ برگرفته از اصطالح انگل نيدارد. ا يو عدالت نژاد يمسائل مربوط به عدالت اجتماع

"stay woke" موضوعات دارد. نيمستمر درباره ا يآن اشاره به آگاه ياست كه جنبه دستور "دار ماندنيب" يبه معنا 
از نظر  يچپ، جنبشها ياستهايدر ارتباط با س يكل انهياصطالح عام كيبه عنوان  شتري، ووك ب٢٠١٠اواخر دهه  تا

. كاربرد گسترده آن از سال شدي استفاده م يو مباحث فرهنگ يدگرباشان جنس يكنشگر سم،ينيفم برال،يل ياجتماع
  مي باشد. (ويكي پديا) "مهم است اهانيجان س"جنبش  جهي، نت٢٠١٤

  ) برنامه رفرم نوليبرالي حمايتهاي اجتماعي و خدمات بيكاري ٤(
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  )١٤٠٠ تيرجنبش رنگين كمان بيشماران (
  گردآوري و تنظيم: پويا رضواني

  
ن مي دهد كه جامعه با مسايل كوناكوني درگير است كه هر روزه در گوشه و نشا ١٤٠٠تابلو نمايش رويدادهاي ماه تير 

كنار كشور خود نمايي مي كند. كنكاشي در 
  رسانه هاي حكومتي نشان مي دهد كه:

تهران،  ينيرزميز يهاافت سطح آب لدلي -
متر در  يسانت ٣٦شهر  نيا ييايبستر جغراف
نشست در  زانيم نو اي ندينشيسال فرو م

جهان تاكنون گزارش نشده است و  يجا جيه
 ايدر دن نيزم تهران ركورددار فرونشست

  .ديآ يشمار مبه
فاصله  نيشتريبا ب ايكشور دن نيهشتم رانيا -

اكوادور،  رينظ ييهاكشور فيدر ردي و طبقات
قرار دارد  يويو بول هيترك ن،يآرژانت ك،يمكز

  .رنديگي قرار م يدرآمد ينابرابر نيشتريبا ب ييشده جز كشورهاذكر يهاكشور ،يجهان نيانگيبا م سهيكه در مقا
 زانيدرصد از م ٤٧ي اختصاص داده مي شود و الكچر يها پر كردن استخر خانه يبرا ارانهيتومان  ارديليم ١,٢ يروز -

 .كنندي شهر تهران مصرف م ٣تا  ١تهران را ساكنان مناطق  يآب بخش خانگ
به چوب حراج زده  بيعج ينديسوم معادن كشور را در فرآ كيخود حدود  تيفعال يهاروز نيدرست در آخر دولت -

و  دانديتومان م ارديليهزار م ٦معادن را حداقل  نيارزش ا يو واردكنندگان مواد معدن دكنندگانيتول هياتحاد رياست. دب
  .شوديمدالر برآورد  ارديليم ١٥٠معادن حدود  نيا ريارزش ذخا

كه جمعيت زير خط  نشان مي دهد ياجتماع نيپژوهش تام يموسسه عالاز جانب پژوهش  يكهاي اصلي  يكي از يافته -
  ميليون نفر مي رسد.  ٢٥فقر مطلق در ايران به 

از دو برابر شده و به  شيدو سال گذشته ب يط رانيخالص ا يهايبده زانيپول، م يالمللنيصندوق ب يبر اساس آمارها -
  است. دهيكشور رس يناخالص داخل ديدرصد از كل تول٤٤عادل دالر، م ارديليم ٢٨٠

با  رانيدرصد دارند، ا ٥ ريز يكشور جهان تورمها ١٥٠از  شيو ب يتك رقم يكشور جهان تورمها ١٧٠ شيكه ب يدر حال -
  جهان را دارا است.  يهمه كشورها نيتورم باال در ب نينقطه به نقطه، ششم يدرصد ٤٨نرخ تورم 

 ٢حداقل دستمزد  ١٤٠٠كه در سال  است ٣٠٠و  ونيليم ١٤خانواده چهار نفره ماهانه  كي نهياقل هزحد يحال در -
  شده است. نييپنجم) تع كيهزار تومان (كمتر از  ٦٥٥و  ونيليم
 يو حكومت يدولت يتوسط دستگاهها ستيز طيدر مح بيتخر نيشتريب«: ستيز طيسازمان مح سيير ،يكالنتر يسيع -

كشور اول توليد كننده  ١٠«و ايران از جمله  »شونديمحسوب م يدستگاهها متخلفان اصل نيو مسئوالن ا شودي انجام م
  است.» اي گازهاي گلخانه

اين فاكتها كه قطره اي از دريايي فجابع كشور است نشان مي دهد كه خصلت و ماهيت حاكميت جمهوري اسالمي در 
  ل با نيازها جامعه و مردم است. تماميت آن و رژيم سياسي واليت فقيه در تقاب

در ماه گذشته و آن گونه كه در خبرها و گزارشهاي اين مجموعه نشان مي دهد، مساله بحران و فاجعه آب به بخشهاي 
وسيعي از كشور گسترش يافته است. در خبرها مي خوانيد كه عالوه بر خيزش تشنگان، شاهد دهها حركت اعتراضي در 

 انب تشنه لبان بوديم.گوشه و كنار كشور از ج
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و مزدبگيران را  ، تهيدستانحركت از جانب كارگران ١٩٦١در مجموعه خبرهاي اين شماره نبرد خلق، خالصه دستكم 
روز جركت اعتراضي به گارگران پروژه اي و پيماني صنايع نفت و پتروشيمي  ١٥٠٠از اين تعداد حدود خواهيد خواند. 

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

  
  و تشنگان قيام ستمديدگان

اهواز، آبادان، حميديه، بستان، سوسنگرد و  همچونتير، شهروندان برخي از شهرهاي استان خوزستان  ٢٤روز پنجشنبه از 
به عدم در اعتراض بندر ماهشهر 

رسي به آب آشاميدني در شهرهاي دست
خود اقدام به راهپيمايي و برگزاري 

  تجمعات اعتراضي كردند. 
كوت مردم شهرهاي تير،  ٢٥روز آدينه 

هويزه و ابوحميظه ، شادگان، عبداهللا
همراه با ديگر شهرهاي استان 

به  ،شهر ١٢دستكم خوزستان، 
تجمعهاي خود ادامه دادند و همزمان  

رژيم براي مهار سركوبگر نيروهاي 
 شليك مي كردند.آور  به سوي مردم گلوله و گازاشك بسيار موارد خيزش مردم حضور داشتند و در

. را سر دادند »نه به كوچ كردن مردم«و  »با جان و دل از رودخانه كرخه دفاع مى كنيم« جملهشعار هايي از مردم معترض 
وهاي منتشر شده از اعتراضات مردمي در استان جعلي است و در ئويد«به شكل ابلهانه اعالم كرد كه استاندار خوزستان 

  ها و راههاي اين استان را بستند.  ، برخي از جادهخيزش در دومين شبمردم » است. اين خصوص تجمعي صورت نگرفته
روي  رضدر برخي از شهرها شهروندان معت، جاده كوت عبداهللا به اهواز را بستند. آدينهگروهي از مردم شامگاه 
  ». هرگز تسليم نمي شويم، ما آب مي خوا هيم« كردند نوشته بودند: پالكاردهايي كه حمل مي

، مردم شهرهاي شاوور، كرخه، سوسنگرد، كوت سيد نعيم، شادگان، اهواز، تشنگان قيام از تير، در سومين روز ٢٦روز شنبه 
 ١٧ به دستكم. اعتراض مردم در روز سوم رگزار كردندكوت عبداهللا، حميديه و شوش، در شهرهاي خود تجمعات اعتراضي ب

  شهر گسترش يافت.
شهروندان معترض با روشن كردن آتش، جادههاي ارتباطي اهواز به قيام خوزستان تير، در چهارمين روز  ٢٧روز يكشنبه 

  خرمشهر و اهواز به شوش را مسدود كردند. 
م در كوي علوي و شلنگ آباد اهواز، حميديه، كوت عبداهللا، خيزش مرد پنجمين شب متوالي تير براي ٢٨روز دوشنبه 

 ادامه يافت.شوشتر  ويس، سوسنگرد و
شهر از جمله رامهرمز، شاوور، كرخه، چمران، كوت سيد نعيم، شوش،  ٢٠دستكم در تير قيام تشنگان  ٢٨دوشنبه شب 

ابوحميظه ويس  و وت عبداهللا، مالثاني، هويزهاهواز، آبادان، حميديه، بستان، سوسنگرد، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان، ك
  گسترش يافت.
شهروندان در شهرهاي سوسنگرد، آبادان، ايذه، اهواز،  ،مردم خوزستان خيزشششمين روز در تير،  ٢٩روز سه شنبه 

   .اعتراضي زدند تجمعخرمشهر و شادگان دست به 
سر دادند و  »اليت فقيه، مرگ بر جمهوري اسالميمرگ بر اصل و«شعار  مترو صادقيهسكوي مسافران در در همين روز 

جمعي از فعاالن مدني، كارگري، معلمان و مادران دادخواه با تجمع مقابل وزارت كشور از خواست و اعتراضات همزمان 
  . مردم خوزستان اعالم حمايت كردند كه مورد هجوم و ضرب و شتم نيروهاي امنيتي قرار گرفتند
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شهر از جمله بهبهان، رامهرمز، ايذه، شاوور، كرخه، چمران، كوت سيد نعيم، شوش،  ٢٢ستكم در دروز  ٦قيام تشنگان طي 
اهواز، آبادان، حميديه، بستان، سوسنگرد، بندرماهشهر، خرمشهر، شادگان، كوت عبداهللا، مالثاني، هويزه، ابوحميظه ويس و 

   گسترش يافت. مشهد
  يكي از معترضان به نام رستم بهمني در ايذه به شهادت رسيد.د و اض زدنشهروندان شهر ايذه، دست به اعتردر همين روز 

 ٢٥در هفتمين روز به دستكم تير، خيزش مردم  ٣٠چهارشنبه روز 
در دو شهر ديگر از جمله يزدان شهر  همزمان .شهر گسترش يافت

اصفهان و بندرگناوه واقع در استان بوشهر در حمايت از مردم 
 .اضي برپا شدخوزستان تجمعاتي اعتر
تير  ٣٠در روز چهارشنبه يزدانشهر اصفهان  در رويدادي ديگر مردم

اقدام به تظاهرات » يدپذير ميرد، ذلت نمي ايراني مي«فرياد با 
شماري از هنرمندان سينما و تلويزيون با تجمع در برابر كردند و 

ساختمان خانه هنرمندان در تهران از اعتراضات در خوزستان 
به همراه داشتند، از هنرمندان دند. روي پالكاردهايي كه حمايت كر

نوحه امسال تو خوزستان  خوان، نوحه«جمله نوشته شده بود: 
با انتشار  تير ٣٠چهارشنبه روز نفر از سينماگران، نويسندگان و فعاالن فرهنگي و هنري  ٣٣٠همچنين بيش از ». .است
 ٦٠٠بيش از  ،سينماگر و منتقد سينمايي ٨٠٠حدود  .الم همبستگي كردنداي با مردم معترض استان خوزستان اع بيانيه

سركوب ناجوانمردانه مردم تشنه «اي ضمن محكوم كردن  موسيقي و هنرهاي تجسمي نيز در بيانيه هنرمند سينما،
گلوله و زندان  سركوب، كند،ترين حقوق انساني را براي زندگي طلب مي پاسخ ملتي كه ابتدايي«نوشتند: » خوزستان

 ».نيست
، ساله ١٧هادي بهمني، كارگر كه در آن  تير  ٢٩اين حمايتها پس از سركوب شديد اعتراضات به ويژه در ايذه در شامگاه 

در شهر ايذه، تظاهرات زماني كه هوا هنوز روشن بود، با شعارهاي سياسي به شهادت رسيد ابراز شد. به گزارش راديو زمانه، 
  .ي اسالمي آغاز شد. نيروهاي حكومتي به معترضان در خيابانهاي ايذه شليك كردندعليه رهبر جمهور

شان  هاي در محله نارمك تهران هم شماري از شهروندان از خانه
سر » اي مرگ بر خامنه«و » مرگ بر ديكتاتور«شعار  خامنه ايعليه 
در بهبهان، معترضان جاده بهبهان رامهرمز و پل مارون را  .دادند
 .ود كردندمسد

تير، جمعي از زنان در اهواز با تجمع مقابل  ٣١روز پنجشنبه 
آبي  شهروندان اين استان به بي استانداري خوزستان از اعتراض

خواستند ما را به  مي«دادند: حمايت كردند. زنان اهوازي شعار مي
جمعي از زنان همزمان . »ذلت بكشانند، ولي ما ذليل نشديم

در اعتراض به بي آبي تجمع كردند. مردم معترض زحمتكش برازچان 
. برازجان در اعتراض به بي آبي جاده اصلي منتهي به شهر را بستند

و نيروهاي باال گرفت با معترضان اليگودرز درگيري  دردر همين روز 
خانواده هاي جانباختگان اليگودرز امنيتي به مردم شليك كردند. 

  تجمع كردند. مقابل بيمارستان
ند: با جان و ادد مردم شعار مي مردم معترض جاده دزفول را بستند. پيدا كرد وتير، قيام تشنگان ادامه  ٣١شب شنبه پنج

 . كنم دل از اهواز دفاع مي
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عالوه بر استان  ،شهر ٣٠به بيش از تير و در هشتمين روز  ٣١به گزارش هرانا، خيزش مردم تا پايان روز پنجشنبه 
استان اصفهان در  شهر نيبندر گناوه و برازجان در استان بوشهر و شاه، لرستاندر استان  گودرزيلخوزستان در شهرهاي ا

  گسترش يافت.
شهروند جانباخته در جريان اين اعتراضات عنوان شده است كه هرانا بر  ٩در گزارشات مختلف تاكنون اسامي دستكم 

مصطفي نعيماوي «تن از آنان به نامهاي،  ٥ر به تاييد هويت اساس گزارشات تائيد شده و به استناد به منابع خود، قاد
زخمي و  تير ٢٥تير، قاسم (ناصري) خضيري از كوت عبداهللا كه در تاريخ  ٢٥(عساكره) از شادگان، كشته شده در تاريخ 

 تير ٢٧تاريخ تير در بيمارستان جان خود را از دست داد، ميثم عچرش از شهر كوره (شهرك طالقاني) كه در  ٢٦در تاريخ 
در بيمارستان جان خود را از دست داد، علي بهمني اهل روستاي سوسن كشته شده در ايذه در  تير ٣٠مجروح و در تاريخ 

بوده و همزمان در حال بررسي گزارشات در » تير ٣١و اميد آذرخوش از اليگودرز كشته شده در تاريخ  تير ٣١تاريخ 
نامهاي عيسي بالدي از شهرك طالقاني شهرستان ماهشهر، محمد چناني از خصوص كشته شدن چهار شهروند ديگر به 

شهرستان شوش، حمزه (فرزاد) فريسات از اهواز و حميد مجدم (جوكاري) از شهر چمران است كه كماكان قادر به تائيد 
  .آن نيست

 . روز جريان داشت ١٤٥شهر و با تكرار  ٣٠خيزش تشنگان در هشت روز آخر تير در مجموع در 
  

 در پااليشگاهها، پتروشيميها و نيروگاههاي كشوركارگران پيماني اعتصاب 
دادن  لتحوي مختلف بامناطق  يهاشگاهيها و پاالروگاهين ،يميپتروش عيصناخرداد، كارگران پيماني  ٢٩از روز شنبه 

 شيافزا ران اعتصابياصلي كارگ مطالبهدست به اعتصاب زدند.  »بيست - / ده  ١٤٠٠« نيكمپبا عنوان كار  ليوسا
روز و پرداخت  ٢٠به  يكار يدستمزدها، كاهش روزها

 است.حقوق معوقه 
يلنا، كارگران پيمانكاري عسلويه روز رش ااگزبه 
شنبه اول تير در برخي از فازها دست به سه

 شغلي نامناسب شرايط به آنها اعتصاب. زدند اعتصاب
م شركتهاي اند كه پيمانكاران از تماخواسته  آنها. است

از جمله مطالبات آنها اين است كه . نفتي حذف شوند
همه پرسنل بايد از سطح يكسان حقوق و دستمزد و «

مزاياي مزدي برخوردار باشند و امكانات رفاهي براي 
  ».همه به يكسان موجود باشد

اكثر صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و نيروگاهها در 
 ه به واليت فقيهدست سپاه پاسداران و بنيادهاي وابست

  .است
اي  وزارت نفت حتي يك روز اعتصاب كارگران پروژه

سه شنبه و در روز  پااليشگاه نفت تهران را تحمل نكرد
  اخراج شدند. راكارگر  ٧٠٠، اول تير

استان  ٧تير، اعتصابات سراسري كارگران پيماني پااليشگاهها، پتروشيميها و نيروگاهها، دستكم در  ٣روز پنجشنبه 
كارگران شركت پيشرو صنعت در پروژه نصب هيتر پتروپااليش آديش در استان بوشهر، كارگران  .سترش پيدا كردگ

بندرعباس،  ٥كارگران پيمانكاري زالل پااليشگاه اصفهان، كارگران تلمبه خانه شماره  پيمانكاري جهان پارس ايالم،
اي شركت دريا ساحل  استان بوشهر، كارگران پيمانكاري و پروژه كارگران فوالد يزد، كارگران راديوگرف نيروگاه بيدخون در

اي نيروگاه سيكل تركيبي جهرم در استان فارس، كارگران پيمانكاري جفير در استان خوزستان، كارگران پيمانكاري و پروژه
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در استان بوشهر، به اين  ١٦و  ١٥اي اورهال اي پتروپااليش كنگان در استان بوشهر، كارگران پيمانكاري و پروژهو پروژه
 .اعتصاب پيوستند

در  و» پذيريم گيريم، ذلت نمي حق را پس مي« با شعار ، در عسلويه »حق گرفتني است«ن در كرمان با شعار امعترض
 به كارزار مطالبات معيشتي پيوسته و اعتصاب كردند. » از حق خود نخواهيم گذشت«تهران با شعار 

شاغل در  ODCC مجتمع پتروشيمي رجال واقع در منطقه ويژه ماهشهر، كارگران شركتتير، كارگران  ٥روز شنبه 
كمپين بيست “پااليشگاه گاز بيدبلند بهبهان، دست به اعتصاب زده و به  ٢پااليشگاه نفت اصفهان و همچنين كارگران فاز 

 .پيوستند” ١٤٠٠ده 
 ١٩ و نيروگاه در و مركز پتروشيمي پااليشگاه ٦٠شيمي در اعتصاب كارگران پيماني صنايع نفت و پترو، تير ٦يكشنبه روز 

تهران، اراك، اصفهان، اهواز، آبادان، ماهشهر، جاسك، عسلويه ، گچساران، دماوند، بهبهان، بوشهر،كنگان، قشم، شامل شهر 
  خارك، اروميه، كرمان، بندرعباس و ايالم گسترش يافت.

» صدف«، ميدان گازي پارس جنوبي عسلويه، شركت پتروشيمي »تعمران صنع«كارگران پيماني شركت پتروشيمي 
عسلويه، شركت پايندان عسلويه، شركت ساتراپ صنعت استان بوشهر، شركت » جهان پارس«عسلويه، شركت پتروشيمي 

سينا پااليش قشم، شركت ليدوما 
استان بوشهر، اورهال پااليشگاه نفت 

سازي اراك، تهران، شركت ماشين
دگويان تهران، پااليشگاه تن

پتروشيمي دنا عسلويه، شركت جهان 
پارس عسلويه، پااليشگاه بيدبلند 

(فاز اختر) پارس  ١٣بهبهان، فاز 
كنگان،  ١٣جنوبي استان بوشهر، فاز 

 پااليشگاه بيدخون عسلويه، پروژه
سي پااليشگاه آبادان، جيشركت اي

شركت مخازن نفت قشم، پتروشيمي 
، بوشهر، پتروشيمي گچساران

قشم،  ١٠خارك، پتروشيمي سبالن شركت فيرمكو در عسلويه، پروژه بيد -هاي نفتي ايرانعمليات دريايي شركت پايانه
كارگران كنسرسيوم پروژه بيد بلند خليج فارس بهبهان، بخش سازه شركت جهان پارس عسلويه، شركت فوالد بوتيا 

، شركت پترو كيان (پايپينگ) ١٤پتروشيمي عسلويه فاز  كرمان، پااليشگاه اصفهان، شركت رگبي پااليشگاه اصفهان،
تركيبي اروميه، پارسيان استان بوشهر، شركت آذرفلز( استراكچر)، شركت آريا پيشرو (برق وابزار دقيق)، كارگران سيكل

ماهشهر، شركت  ٢هاي عسلويه، پروژه بيدبلند پليمر در صنايع پتروشيميفوالد كرمان، شركت دي شركت بوتيا
 ٥فرافن قشم، پيمانكاري زالل پااليشگاه اصفهان، تلمبه خانه شماره پااليش در پااليشگاه نفت اصفهان، شركت سازهآبسان

 ODCCبندرعباس، پيمانكاري جهان پارس ايالم، راديوگراف نيروگاه بيدخون عسلويه، پتروپااليش كنگان، شركت 
كت كيسون بندر جاسك، مخازن نفتي جاسك، نيروگاه بوستانو پااليشگاه آبادان، شر AJCپااليشگاه نفت اصفهان،  

عسلويه، شركت انديكا صنعت آسيا، گروه نفت ستاره دماوند، نيروگاه بوستانو عسلويه شركت انديكا، و پتروشيمي گچساران 
  . ادامه دادنددست به اعتصاب 

  گسترش يافت.تلف مركز كارگري در استانهاي مخ ١٠٥تير اعتصاب كارگران به  ٢٠روز يكشنبه 
  منتشر شد. » شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت«در اين روز اولين اطالعيه 

ضمن انتشار خبر چند تجمع  كانال تلگرام شوراي سازماندهي اعتراضات كارگران پيماني نفت تير ٢٢شنبه  روز سه
عتصابي نفت در چند روز اخير برپايي مجمع عمومي و يك شكل قابل توجه از اعتراضات كارگران ا«كارگري اعالم كرد: 
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تاكيد بر پيگيري مطالبات خود و دادن پيام همبستگي به همكاران ديگرشان در مراكز اعتصابي ديگر است. اين حركت 
كنند به اشكال مختلف اعتصاب سراسري كارگران را  كارگران اعتصابي پاسخ محكمي به پيمانكاراني است كه تالش مي

ف كنند. از جمله پيمانكاران در اين مدت با به گرو گرفتن دستمزدهاي معوقه كارگران و اخراجها  سعي كرده تضعي
  »كارگران اعتصابي را زير فشار قرار دهد.

پااليشگاه و مركز پتروشيمي و نيروگاه  ١١٢در  كارگراناعتصاب ، براي بيست و ششمين روز متوالي تير ٢٤پنجشنبه روز 
 مه يافت.ادا شهر١٩در 

برخي كارفر مايان تالش كردند تا به صورت جداگانه با كارگرن واحد خود به توافق برسند و پيشنهاد دو برابر شدن حقوقها 
و مرخصي ده روز در ماه را دادند اما كارگران اعتقاد دارند كه 
اين بايد يك توافق جمعي باشد و همه كارگران پيماني را 

  شامل شود.
وابسته به اي نفت و صنايع  كارگران پروژهاعتصاب سراسري 

يك ماه را پشت سر گذاشت. اين تير  ٢٩سه شنبه آن در روز 
 ١١٢تاكنون چند ده هزار نفر شاغل در بيش از اعتصاب 

  را در برگرفته است.استان  ١٢ درشركت 
اعتصاب سراسري كارگران پيماني صنايع  ،تير ٣١شنبه پنج

مين روز متوالي در شهرهاي تهران، اراك، اصفهان، اهواز، آبادان، ماهشهر، جاسك، هارچ و نفت و پتروشيمي براي سي
ده،  /١٤٠٠كمپين «از هزار نفر از نيروهاي پيمانكاري و شركتي وزارت نفت ١٠٥حدود  .ادامه داشتعسلويه، گچساران و... 

شهر  ١٩شگاه و مركز پتروشيمي و نيروگاه در پاالي ٩٦هاي مراكز نفتي در بيش از  بسياري از پروژهحمايت كردند. » بيست
 ١٢٠روز در  ١٥٠٠آغاز شد متوقف شده است. كارگران دستكم  خرداد ٢٩ شنبه از روزكه ايران، با اعتصاب كارگران 

  استان در اعتصاب بوده اند.   ١٢شركت و در 
  مهمترين خواسته هاي كارگران اعتصاب شامل موارد زير است.

 .اي پيمانكار نفت بايد تشكل كارگري بدون دخالت كارفرما داشته باشندهركتكارگران نفت و ش -١
 .بازگردانده شوندبه كار سابق  كليه كارگران اخراجي نفت بايد بدون اخذ تعهد، -٢
روال كارگاه در كار مساوي و شرايط مساوي در يك كارگاه، به  اياي عرف وزحقوق مساوي و ساير م پرداخت مزد و -٣

 .پيمان دهنده و كارگران پيمانكار نفتكارگران 
 .ندي مشاغل باجراي طرح طبقه -٤
 .تامين ساير حقوق صنفي از جمله ايمني محل كار -٥
  

  شركت نيشكر هفت تپهحركتهاي اعتراضي كارگران 
تير، جمعي از كارگران دفع آفات شركت نيشكر  ٦روز يكشنبه 

ي اين در ساختمان ادارو  هفت تپه دست به اعتصاب زده
سنديكاي كارگران كانال تلگرام به گزارش  .مجتمع تجمع كردند

صنعت  بخش دفع آفات كشت وكارگر  ١٦٠: نيشكر هفت تپه
به دليل تمديد نشدن قرادادهاي كاري شان از  نيشكر هفت تپه
 كار بيكار شدند.
در سيزدهمين روز معترض تير، كارگران  ١٧روز پنجشنبه 

با پهن كردن ه و ن شركت تجمع كردمحوطه اي اعتصاب خود، در
 .محوطه اين شركت تجمع كردند سفره هاي خالي، در
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كارگران هفت تپه، در هفدهمين روز از اعتصاب خود مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان شماري از تير،  ٢١روز دوشنبه 
  شوش، دست به تجمع زدند.

خشها در اعتراض به عدم دريافت مطالبات مزدي خود، دست به تير، كارگران شركت هفت تپه از تمام ب ٢٢شنبه روز سه
 .اعتصاب زده و مقابل مديريت شركت تجمع كردند

تير، كارگران شركت هفت تپه از تمام بخشها براي سومين روز متوالي و كارگران بخش دفع آفات اين  ٢٤روز پنجشنبه 
 .به تجمع زدند شركت در بيستمين روز از اعتصاب خود در محوطه اين شركت دست

ا، براي دهمين روز متوالي دست به اعتصاب زده و در هتير، كارگران شركت هفت تپه از تمامي بخش ٣١روز پنجشنبه 
   .محوطه اين شركت تجمع كردند

روز از اعتصاب خود در محوطه اين شركت دست به  و پنجمين كارگران بخش دفع آفات اين شركت در بيستدر اين روز 
 .تجمع زدند

اتحاد،  /خوزستان بيچاره، يك روز خوب نداره« كارگران با راهپيمايي در نزديك اين شركت و سردادن شعارهاي از جمله
 .عمومي مردم خوزستان اعالم همبستگي كردند خيزشبا  »اتحاد

  :است ريهفت تپه به قرار ز شكريكارگران ن يفور خواست
   يخصوصاز بخش  ديشركت بعد از خلع  تيوضع فيتكل نييتع

  معوق شده يپرداخت حقوق ها
  همكاران اخراج شده يبازگشت به كار تمام

  كارگران  گريقرار داد كارگران دفع آفات و د ديتمد
  همگان در مقابل كرونا گانيو را عيواكسيناسيون، سر

  
  برخي ديگر از حركتهاي اعتراضي كارگران، مزدبگيران و تهيدستان

  
  تير ١سه شنبه 

 .ان كارخانه الستيك پارس ساوه در هفتمين روز اعتراض شان مقابل اين كارخانه دست به تجمع زدند*شماري از كارگر
به گزارش ايلنا، يكي از كارگران الستيك پارس با بيان اينكه كارگران يك هفته تمام در اعتراض به نامشخص بودن 

بات كارگران ندارد؛ گفت: در اسفند سال قبل وضعيت صندوق پس انداز دست از كار كشيدند اما كارفرما توجهي به مطال
كارگر فقط  ٧٠٠كارگران را به آنها برگرداند اما متاسفانه از  قرار بود موضوع صندوق به خوبي حل شود و كارفرما اندوخته

 .اند اما بقيه همچنان معطل هستنداند و تسويه حساب كرده  انداز صندوق را گرفته نفر پس ٢٠٠
بار، كارگران شركت آب و فاضالب روستايي ايذه براي اعتراض به عدم پرداخت ماههاي حقوق دست از كار براي چندمين *

كشيدند و مقابل اداره آب شهرستان اجتماع كردند. آبداران خشمگين كليد برخي از چاهها را خاموش كردند. به گزارش 
ميليون بيشتر نبوده و  ٢ا االن كل دريافتي ما حدود  يك تا ت ٩٨ايلنا، يكي از آبداران روستايي ايذه گفت: از ماه آخر سال 

آن هم با هزاران منت در قالب مساعده به ما پرداخت شده، اين شكل پرداخت حقوق باعث ايجاد مشكالت عديده اي در 
  .زندگي شخصي ما گرديده است

  
  تير ٢چهارشنبه 

ريز در استان فارس، براي اعتراض قع در شهرستان ني كوبي شهرك صنعتي حنا وا *كارگران چند واحد تعطيل شده سنگ
به عدم رسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان، دست به تجمع زدند. به گزارش ايلنا، 

كوبي است گفتند: دليل اعتراض آنها برهم ريختن فعاليت محل كار آنها در نتيجه حضور دو شركت سنگ كارگران معترض 
كارگاه در شهرك  ٦آنها افزودند: در حال حاضر فعاليت  .اندكه با حمايت مسئوالن پا به عرصه توليد در شهرستان گذاشته 
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كارگر شاغل در آنها بيكار و كارگراني كه به صورت  ١٠٠صنعتي حنا به دليل حضور اين دو شركت متوقف شده و حدود 
 .اند، بالتكليف شده اندها همكاري داشته غيرمستقيم با اين واحد

*كاركنان نيروگاه رامين شهر اهواز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات خود، مقابل ساختمان اداري اين نيروگاه 
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، كاركنان معترض، اهم مطالبات خود را عدم دريافت  .دست به تجمع اعتراضي زدند

 .ت بالتكليف شغلي خود عنوان كردندحقوق و رسيدگي به وضعي
شهرستان مباركه تجمع  يمقابل فرمانداردر دومين روز اعتراض شان كارگران شركت سيمان سپاهان واقع در اصفهان *

بر اساس گزارش كانال تلگرام اتحاد، تجمع اين كارگران در اعتراض به عدم پرداخت كارانه و بهره وري صورت  .كردند
  .گرفته است

 واقع در زير ين ريدر مجتمع فوالد غددراستان فارس براي اعتراض به روند استخدامها  هيشهر قطروي خشمگين *اهال
 را با برپايي تجمع مسدود كردند. به گزارش تيريك، زيري كارخانه به ن يجاده ورود رجانيس - زير يجاده ن ٥٠ لومتريك

 ايآ ز،يرين ريمسئوالن محترم شهرستان و فوالد غد«شته شده بود: آن نو يرا به همراه داشتند كه رو يپالكارد معترضان
 ينابود ها،يندگيباشد و در برابر آن گرد و غبار و آال هيو آب و خاك از ما شهروندان قطرو نياست كه زم نيحق ا

  »ما باشد؟ يبرا يكاريرفتن اشتغال و ب نيو از ب يفرصت سوز ،يكشاورز
  

  تير ٣پنجشنبه 
به گزارش هرانا، تجمع اين  .لي روستاي مراونه از توابع شهرستان اهواز در اين روستا تجمع كردندشماري از اها*

 .در اعتراض به عدم استخدام نيروهاي بومي، در شركت كشت و صنعت نيشكر دهخدا صورت گرفت شهروندان
به كاربرد سلول انفرادي با هدف جمعي از فعاالن سياسي و مدني همزمان با روز جهاني مبارزه با شكنجه، در اعتراض *

به گزارش هرانا، نرگس محمدي، فعال حقوق بشر و  .شكنجه سفيد مقابل مجتمع قضايي تهران دست به تجمع زدند
كنندگان براي چهارمين بار عليه عامالن  سخنگوي كانون مدافعان حقوق بشر در صفحه شخصي خود عنوان كرد كه تجمع

  .موسوم به شكنجه سفيد، ثبت شكايت كردند و آمران اعمال سلول انفرادي
 

  تير ٥شنبه 
هاي دامي مقابل ساختمان استانداري دست به تجمع  هشماري از دامداران كرمان، در اعتراض به افزايش قيمت نهاد*

مينه، كه با دستور جهاد كشاورزي و اعمال تصميماتي در اين ز گفتندبه گزارش هرانا، دامداران معترض  .اعتراضي زدند
ماشينهاي باربري كه نهاده ها را از خوزستان  ونهاده هاي دامي از سال گذشته تاكنون چندين برابر افزايش قيمت داشته 

درصد افزايش داده اند، اين در حالي است جهاد كشاورزي  ٦٠شان را تا  به كرمان براي دامداران مي آوردند كرايه هاي
قيمت قبلي خريداري مي كند و تاكنون حاضر به هيچگونه تغيير نظري در اين زمينه شير و محصوالت دامداران را با همان 

  .نشده است
به گزارش رسانك،  .شماري از كسبه در شهرستان ايرانشهر مقابل ساختمان فرمانداري تجمع اعتراضي برگزار كردند*

بازار اين شهر به دليل شيوع ويروس كرونا تجمع اين شهروندان در پي تصميم مسئوالن ايرانشهر مبني بر تعطيلي ده روزه 
 .صورت گرفت

  
  تير ٦يكشنبه 

همزمان  .شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران مقابل سازمان تأمين اجتماعي تهران دست به تجمع زدند*
ان بازنشستگان و مستمري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان و خوزستان با تجمع مقابل ساختم

  .شان شدند كانونهاي بازنشستگي مركز استان خود، خواستار رسيدگي به مطالبات
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خود را برخورداري از مستمري باالتر از خط فقر، درمان  ترين خواسته بازنشستگان، مهم كا،يسند اميگزارش خبرنگار پ به
  .سازي حقوق عنوان كردند رايگان و اصالح احكام همسان

خراسان شمالي و همدان مقابل سازمان كرمان،  خراسان رضوي،، ر استانهاي اصفهان، يزد، فارسشماري از دامداران د*
به گزارش  جهاد كشاورزي در شهرهاي مشهد، شيراز، يزد، اصفهان، كرمان، گناباد و همدان دست به تجمع اعتراضي زدند.

آنها اين است كه از كجا بياوريم و توليد كنيم و   دامداران افزايش قيمت محصوالت دامي نيست، مساله دويچه وله، خواسته
كند. دولت نرخ  از يك طرف دولت از واردات خوراك دام با سوبسيد شانه خالي مي بعد دولت با قيمت پايين از ما بخرد؟

يش قيمت خوراك دهد تا به اين شكل بر طبل بازار سياه و افزا كند و واردات آن را نيز كاهش مي ها را آزاد اعالم مينهاده
  دام بكوبد. 

يك قرص سيانور بده ، بر اساس گزارشهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي، يكي از دمداران گفت: ما چكار كنيم
  را.بدبخت كردين مردم  ،جا بخورم از جان خودم هم نمي ترسم به اينجام رسيده بيچاره كردين مردم رو همين

  
  تير ٧دوشنبه 

آهن آذربايجان شرقي مقابل ساختمان راه آهن آذربايجان واقع در ضلع شمالي ايستگاه  بنيه فني راهشماري از كارگران ا*
بر اساس گزارش ايلنا، تجمع اين كارگران در حمايت از دو همكار اخراجي آنها صورت گرفته  .تبريز، دست به تجمع زدند

» ابوالفضل صديقي«نفر از همكارانمان به اسامي  كارگران تصريح كردند: خواسته ما مشخص شدن وضعيت شغلي دو .است
از كارگاه مرند است كه از ابتداي تير ماه سال جاري به دليل پيگيري » حامد جانشكار هرزندي«از كارگاه تبريز و 

  .مطالباتمان از كار بيكار شده بودند
اد، تجمع حگزارش كانال تلگرام ات هب .شماري از كشاورزان اصفهان مقابل شركت آب منطقه اي اين شهر تجمع كردند*

 .اين كشاورزان در اعتراض به عدم تخصيص حقابه صورت گرفته است
البته  »خوايم.رودخانه كه آب نداره ما سازمان آب نمي«اند تا تكليف را روشن كنند. كشاورزان شرق اصفهان آمده

دستگاه جوش در سازمان آب اصفهان را جوش كشاورزان فقط دست به تجمع نزدند، آنها دقيقا دست به عمل زدند. با 
  دهند. 

داران در اعتراض به گزارش هرانا، اعتصاب اين كاميون هب .جمعي از كاميونداران شهرستان اردكان، دست به اعتصاب زدند*
 .شان صورت گرفت عدم رسيدگي به مطالبات

ماه حق اضافه كاري و  ٤ماه حقوق و  ٢پرداخت  براي اعتراض به عدم براي دومين روز متوالي، كارگران شهرداري بيجار*
ساختمان  دست به تجمع مقابل سطح شهر خودداري كردند و از جمع آوري زباله از وعده هاي توخالي مسئوالن اعتصاب و

به گزارش كُرد تودي، در حال حاضر با گشتي در شهر بيجار بوي تعفن زباله ها  استان كردستان زدند. در شوراي اين شهر
  .ولي هم پاسخگو نيستئر اين هواي گرم و شرايط سخت كرونايي به مشام مي رسد و هيچ مسد

 ميتقساعتراض شان به  ميس يدر محوطه ببا برپايي تجمع  شركت مخابرات اصفهان هبازنشست نفر از كارگران ٢٥٠*حدود 
به را نشان دادند.  مخابرات اصفهان به صندوق پس انداز كاركنان و بازنشستگانمتعلق  سود فروش هتل مشهد ناعادالنه

الزحمه سود هتل  حق ميبر نحوه تقس ،يبهداشت نيمواز تيبازنشستگان مخابرات اصفهان، با رعا ن،يگزارش جوان آنال
  .خود شدند يحق قانون عييتض يريگيپ ياعتراض كردند و خواهان

  
  تير ٨سه شنبه 

براي اعتراض به عدم پرداخت سود سهام مقابل كارخانه تجمع  جمعي از كارگران بازنشسته شركت روغن نباتي شيراز*
اين كارخانه را در اختيار دارند و از سالهاي  درصد سهام ٣٣، بازنشستگان اين شركت خبرگزاري دانشجوگزارش  هب كردند.

ار دادند تا صرف توسعه ميليون تومان از وام خود را در اختيار كارخانه قر١٩تا  ١٥ميليون توماني بين  ٢٠پيش با اخذ وام 
  هاي ديگري شد. و رونق توليد شود در حالي كه اين مبالغ صرف هزينه
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 ،ياعتراض به اخراج خود از مراكز درمان يبرا روانيبجنورد و ش ييكرونا يمارستانهايب*جمعي از كارگران خدماتي شركتي 
 يروهاينفر از ن ١٨ما ز كارگران معترض گفت: به گزارش تسنيم، يكي ا .تجمع كردند يخراسان شمال يمقابل استاندار

 كيكرونا به مدت  روسيو اميا يكه ط ميهست روانيش مارستانيبجنورد و ب امام حسن مارستانيب يدانشگاه علوم پزشك
است كه چگونه  نياضافه كرد: سوال ما ا يدر خاتمه با طرح سوال يو .ميبود تيسال به عنوان كادر درمان مشغول به فعال

شده و كار ما را انجام دادند و در  يپزشك رابطه وارد دانشگاه علوم قيبدون آزمون و از طر يروين ٢٥ماه گذشته  شودي م
  عوض عذر ما را خواستند؟

 
  تير ٩چهارشنبه 

گروهي از بازنشستگان شركت واحد اتوبوسراني، مقابل اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تهران، تجمع اعتراضي برپا *
 اين برگزاري داليل از معترض بازنشستگان به گزارش سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، .ردندك

درصد حق بيمه كارهاي سخت وزيان آور توسط مديريت و  ٤رداخت پ عدم سنوات، حق كامل پرداخت عدم را تجمع
 .شهرداري تهران عنوان كردند درصد حق كارگران از صندوق ذخيره كاركنان ٦همچنين عدم واريز 

جمعي از خبرنگاران در اعتراض به عدم پاسخگويي سازمان محيط زيست در قبال واژگوني اتوبوس خبرنگاران در اروميه *
به گزارش همشهري،  .شان، مقابل سازمان حفاظت محيط زيست دست به تجمع زدند و جانباختن دو تن از همكاران

، دو خبرنگار جانباخته واقعه واژگوني اتوبوس ينياسي حانهيو ر يميمهشاد كر تصاويراز  رونمايي با شهروندان معترض
را سر دادند و خواستار روشن شدن تمامي ابعاد  »مسئول بي كفايت، استعفا استعفا«خبرنگاران اروميه، شعارهايي از قبيل 

  .فاظت از محيط زيست شدندرئيس سازمان ح »عذرخواهي و استعفاي عيسي كالنتري«اين واقعه و همچنين 
به گزارش موكريان، تني چند از رانندگان تاكسي در سقز، در اعتراض به پايين بودن نرخ كرايه تاكسي، در چند ايستگاه *

 .سطح شهر اعتصاب كردند
  

  تير ١٠پنجشنبه 
با مين روزهاي متوالي براي دو خميني(ايثارگر) در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر  كارگران هلدينگ خليج فارس*

يكي از تجمع كنندگان به خبرنگار ايلنا  شان نسبت به  عدم تبديل وضعيت ادامه دادند. برپايي تجمع به اعتراض اعتصاب و
گفت: اعتصاب كاركنانِ ايثارگر شركتهاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندر امام تحت مديريت هلدينگ 

اض به عدم اجراي طرح تبديل وضعيت به رسمي توسط اين شركتها، روز گذشته نيز ادامه خليج فارس به نشانه اعتر
 وي افزود: اين اعتراضات تا زماني كه مديران اين هلدينگ به خواسته هاي آنان توجه نكنند، ادامه خواهد داشت. .داشت

  
  تير ١٢شنبه 

آورو  خورداري از حق بازنشستگي مشاغل سخت و زيانكارگران كارخانه شيشه كاوه فلوت ساوه براي اعتراض به عدم بر*
ساوه اجتماع كردند و خواستار پرداخت چهار درصد بازنشستگي مشاغل سخت و  وعده هاي پوچ مسئوالن مقابلِ اداره كار

گفت:  تجمع به خبرنگار ايلنا در يكي از كارگران حاضر .آور و برخورداري از مزاياي بازنشستگي پيش از موعد شدند زيان
بعد از يك سال كه كارگران به همه ادارات دولتي و نماينده مجلس ساوه مراجعه كرده  و همه آنها به حق بودن خواسته 

  رسيدگي دادند، هيچ اتفاق مثبتي نيفتاد. كارگران بازنشسته مبني بر سخت و زيان آور بودن كارشان را تاييد كردند و وعده
نيروهاي غير  نان جوياي كار قله چنعان شهرستان كوت عبداهللا، در اعتراض به استخدامتير، شماري از جوا ١٢روز شنبه *

نياز مبرم جوانان بومي منطقه به شغل و درآمد، مقابل درب ورودي شركت صنايع  باوجودبومي در صنايع فوالد خوزستان 
ن رونمايي از پالكاردهايي با محتواي به گزارش ايلنا، شهروندان معترض ضم .فوالد اهواز، تجمع اعتراضي برپا كردند

روستاي قله چنعان با شركت فوالد خوزستان تنها يك متر  فاصله«، »اولويت حق استخدامي با نيروهاي بومي است«
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ن مربوطه تقاضاي از مسئوال» هاي زيست محيطي شركت فوالد خوزستان فقط بيكاري استسهم ما از آالينده«، »است
 .اميهاي ليستي و غير بومي درصنايع فوالد و باقي شركتها را داشتندبازنگري در امر استخد

برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي در منطقه عملياتي پارسيان، آغار و دالن  تعدادي از كارگران واحد ترابري شركت بهره*
شركت نفت و گاز  عمل مسئوالن شركت، مقابل ساختمان ستاد مركزي هاي بيواقع در شيراز، در اعتراض به وعده 

كه مسئوالن شركت نفت و گاز زاگرس جنوبي به كردند بيان  به گزارش ايلنا، اين كارگران .زاگرس جنوبي تجمع كردند
  اند. هاي داده شده عمل نكرده هيچ كدام از وعده

اعتراضي برگزار  هورامان تجمع »ته ته«جمعي از فعاالن مدني و شهروندان معترض به كشتار كولبران، در ارتفاعات *
ته هورامان و در دست  به گزارش هرانا، شهروندان معترض به كشتار كولبران، ضمن كوهپيمايي در ارتفاعات ته .كردند

 .داشتن پالكاردهايي، خواهان پايان دادن به كشتار كولبران در ارتفاعات مرزي كردستان شدند
 .كردند برپا اعتراضي تجمع اهواز، در واقع  سازمان آب و برقجمعي از فعاالن محيط زيست خوزستان، مقابل ساختمان *

به گزارش عصر ما خوزستان، شهروندان معترض خواهان رهاسازي حقابه تاالب هورالعظيم و پايان سياستهاي مخرب 
 .وزارت نيرو در حوزه منابع آبي شدند

شان، در مقابل ساختمان شركت آب و  باتشماري از كشاورزان شهرستان حميديه، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطال*
به گزارش كانال معلمان عدالت خواه، كشاورزان معترض از داليل  .فاضالب حميديه، دست به تجمع اعتراضي زدند

  .شان عنوان كردند برگزاري اين تجمع را قطع شدن آب كشاورزي
عوقه خود، مقابل ساختمان فرمانداري اين گروهي از كارگران شهرداري خرمشهر، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق م*

به گزارش صدا و سيما، شهردار خرمشهر پرداخت نشدن به موقع مطالبات شهرداري  .شهر، دست به تجمع اعتراضي زدند
ن استاني قول چند روزه در همين هفته را به ما داده اند و را دليل عقب افتادن حقوق كارگران عنوان كرد و گفت: مسئوال

  محض واريز شدن مطالبات بخشي از حقوق عقب افتاده كارگران شهرداري را در همين هفته پرداخت خواهيم كردما به 
پس از  ،كردستان مديابه گزارش  .اعتصاب كاميونداران شهرهاي كوردستان را با بحران بي بنزيني مواجه كرده است*

فت و گاز و پتروشيمي، چندين شهر كوردستان با ملحق شدن كاميونداران به اعتصابات سراسري كارگران شركتهاي ن
  كمبود بنزين مواجه شده و مشكالت زيادي براي مردم ايجاد كرده است. 

شمار در تاالب هورالعظيم، شماري از شهروندان و فعاالن محيط زيست  در پي انتشار عكسهايي از تلف شدن ماهيهاي بي*
در روزهاي گذشته، به گزارش راديو فردا،  مع اعتراضي برگزار كردند.در اعتراض به خشك شدن اين تاالب در اهواز تج

هاي اجتماعي منتشر شده بود كه در آنها حجم زيادي از ماهيان مُرده در بخشهايي از تاالب هورالعظيم  تصاويري در شبكه
  قابل مشاهده است.

ردخانه در بيمارستان سردشت مقابل شان نسبت به  نبود نعش كش و س اهالي بشاگرد براي انعكاس صداي اعتراض*
  استان هرمزگان زدند. فرمانداري و بيمارستان  اين شهرستان در

به گزارش صداي ميناب، پس از جان باختن دو موتورسوار و نبود ماشين نعش كش و سردخانه براي حمل جان باختگان 
  .باعث گاليه مردم و تجمع مقابل فرمانداري و بيمارستان اين شهرستان شد

  
  تير ١٣يكشنبه 

به گزارش هرانا، تجمع اين شهروندان در  .گروهي از حاميان حقوق حيوانات مقابل استانداري قزوين دست به تجمع زدند*
در .اي توسط استانداري قزوين، مبني بر كشتار حيوانات شهري و روستايي صورت گرفته است اعتراض به تصويب بخشنامه

انات شهري و روستايي (سگ و گربه)، مردم قزوين با سكوت و دست گرفتن پالكارد پي تصويب بخشنامه كشتار حيو
  . روبروي درب استانداري تجمع كردند
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شان مقابل فرمانداري اين شهر دست به تجمع  ايدامه همراه به غربي، آذربايجان استان در تكاب دامداران شهرستان*
 محصوالت پايين قيمت و دام خوراك روزانه گراني به اعتراض در لفبه گزارش هرانا، دامداران در شهرهاي مخت .زدند

 .تعدادي از شهرهاي كشور دست به تجمع زدند در اخير روزهاي طي دامداري
تعدادي از مالباختگان پروژه رضوان قم در اعتراض به عدم تعيين تكليف وضعيت دارايي و واحدهاي مسكوني خريداري *

به گزارش ايرنا، پروژه رضوان قم در قالب تخلفات  .ستان قم تجمع اعتراضي برگزار كردندشده خود مقابل دادگستري شهر
ماه از  ٧تن فروخته شده است و با وجود گذشت حدود  ٤٠٠واحد اين طرح مسكوني به حدود يك هزار و  ١٣٢شبكه اي 

 .دادگاه مالباختگان اين پروژه، هنوز وضعيت آنها مشخص نشده است
مراكز خدمات جامع سالمت قم به تهران آمدند تا بابرپايي تجمع مقابل وزارت بهداشت و مجلس به عدم  كارگران شركتي*

تجمع كنندگان به خبرنگار  .اعتراض كنندتبعيض در پرداختيها  عدم همسان سازي و سطح نازل حقوق و تبديل وضعيت و
امع سالمت استان قم هستيم كه امروز هم مقابل نفر از نيروهاي خريد خدمت مراكز خدمات ج١٠٠ايلنا گفتند: بيش از 

  ساختمان وزارت بهداشت و هم مقابل مجلس شوراي اسالمي گرد آمديم.
شماري از بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي خرم آباد، شوش و اهواز در اعتراض به عدم *

كانال به گزارش  .هر خود، تجمعات اعتراضي برپا كردندرسيدگي به مطالبات شان، مقابل ساختمان تامين اجتماعي ش
، بازنشستگان معترض برخي از مطالبات خود را افزايش مستمريهاي دريافتي در موازات خط فقر، اجراي قانون تلگرام اتحاد

سال و  قانون تامين اجتماعي، رفع مشكالت بيمه تكميلي، پرداخت پاداش آخر ٩٦همسان سازي حقوق، اجراي دقيق ماده 
  .همچنين محاسبه سوابق مشاغل سخت و زيان آور در محاسبات متناسب سازي، عنوان كردند

بر اساس  .شماري از كارگران شهرداري خرمشهر براي دومين روز متوالي دست به راهپيمايي و تجمع اعتراضي زدند*
 .شان، صورت گرفته است لبات، تجمع اين كارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطاگزارش كانال اتحاد

جمعي از جوانان جوياي كار روستاي مراونه از توابع اهواز مقابل ساختمان شركت طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي *
اين تجمع كنندگان خواهان استخدام خود در شركتهاي نيشكر  به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران،.دست به تجمع زدند

دهخدا در زمينهاي روستاي مراونه احداث شده است و در زمان احداث وعده استخدام نيروها از شركت نيشكر  هستند.
  ميان اهالي منطقه داده شده بود كه عملي نشده است.

كارگران كارخانه داروسازي باير افالك ازنا براي اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق دست به تجمع دراين واحد *
به گزارش ايرنا، كارگران كارخانه داروسازي باير افالك ازنا دو تا سه ماه حقوق معوق دارند  ان زدند.استان لرست توليدي در

كارخانه داروسازي دامي و انساني باير  .شود كه با توجه به قول مساعد مديران اين مجموعه، مطالبات به زودي پرداخت مي
قلم داروي انساني  ٥٠٠قلم داروي دامي و  ٢٠٠توليد بالغ بر خط توليد داروهاي مورد مصرف انساني با هدف  ١٣افالك 

  .دارد
فالورجان براي  شهرستان روستاهاي برخي در آب دريچه بازنشدن دليل به فالورجان شهرستان كشاورزان تجمع اعتراضي*

د اقدام به باز كردن رود در شهرستان فالورجان مردم خو عدم بازگشايي زاينده و هاتجمعاين در پي چندمين روز متوالي . 
  .ب كردندآمسير 

  
  تير ١٤شنبه دو
ادامه كنشهاي دامنه دارشان به عدم تبديل وضعيت و بالتكليفي  در هفته گذشته كارگزاران بيمه بانك كشاورزي كشور*

صندوق  نمايندگان جامعه كارگزاران به گزارش ايلنا، معيشتي براي باري ديگر مقابل بانك كشاورزي تجمع كردند. شغلي و
 ٦بعد از گذشت » طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي«بيمه كشاورزي از بالتكليفي خود خبر دادند و گفتند: 

  .سال هنوز به نتيجه نرسيده و ما همچنان بالتكليف هستيم
زي نشدن جمله همسان سا سطح پايين حقوق از كارگران شركتي مخابرات فارس براي اعتراض به عدم تبديل وضعيت و*

براساس گزارشات  اجرانشدن طرح طبقه بندي مشاغل مقابل ساختمان اداري مخابرات استان تجمع كردند. حقوق و
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 منتشره در شبكه هاي اجماعي، تجمع كنندگان با در دست داشتن پالكاردهايي در اين تجمع اعتراضي، خواهان يكسان
بندي  با مخابرات و حذف پيمانكاران و اجراي صحيح طرح طبقه سازي حقوق، تجميع نيروهاي مخابرات، قرارداد مستقيم

  مشاغل و تخصيص سختي كار شدند.
به گزارش  .اي اين شهر تجمع كردند شان مقابل شركت آب منطقه شماري از كشاورزان اصفهان همراه با خانواده هاي*

اين افراد اعالم كردند تامين  .صورت گرفته استجوان آنالين، تجمع اين افراد در اعتراض به عدم تامين حقابه كشاورزان 
 .شان كه ساليان سال در مزرعه مشغول كشاورزي بوده اند بستگي به تصميم مسئوالن دارد معيشت زندگي

هزار هكتار زمين زراعي تنها از طريق كشاورزي تامين  ١٠٠هزار كشاورز در منطقه شرق شهرستان اصفهان در  ١٠٠
 .كنند معيشت مي

ي از مالباختگان و حواله داران شركت آذيكو، مقابل ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در تهران، تجمع شمار*
 .شان صورت گرفته است به گزارش هرانا، تجمع اين افراد در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات .كردند

به گزارش هرانا، تجمع اين افراد در اعتراض  .ردندجمعي از نانوايان قزوين مقابل ساختمان استانداري اين شهر تجمع ك*
 .هاي باالي آب، برق و گاز صورت گرفته است به گران بودن نرخ بيمه و هزينه

شان در دو طرف جاده پليس راه اين شهر، اقدام به  جمعي از كاميونداران رشت اعتصاب كرده و با پارك كردن كاميونهاي*
شان صورت  گزارش هرانا، اعتصاب اين كارگران در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات به .مسدود كردن اين جاده كردند

 .گرفته است
شماري از افراد داري معلوليت مقابل سازمان برنامه و بودجه *

گزارش ايلنا، تجمع اين  هب .كشور واقع در تهران تجمع كردند
افراد در اعتراض به عدم تخصيص اعتبارات حمايت معيشتي از 

  .فراد داري معلوليت صورت گرفته استا
گروهي از سرايدران و خدمتگزاران مدارس ايران از استانها *

مختلف مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع كردند. آنها به 
  سطح پايين حقوق و وضعيت بد معيشتي خود اعتراض دارند. 

 كنند و به نظر مي اين معترضان چند ماه است كه اعتراض مي
شان برآورده نشده است. آنها قبال  هاي ز خواستهرسد هنو

اند. در روزهاي گذشته وزارت  مقابل مجلس هم تجمع كرده
آموزش و پرورش محل اعتراض گروههاي مختلفي بوده، از جمله متقاضيان استخدام در اين وزارتخانه كه به كارنامه سبزها 

  اند. آموزش و پرورش تجمع كرده معروف هستند. آنها چند شبانه روز است كه مقابل وزارت
  

  تير ١٥سه شنبه 
تجمع اين  .به گزارش هرانا، شماري از كشاورزان شهرستان اهواز در شركت آب و فاضالب اين شهرستان تجمع كردند*

شهروندان در اعتراض به عدم تامين حقابه كشاورزي توسط وزارت نيرو و قطع آب آشاميدني در برخي از روستاها صورت 
 .ته استگرف

كنندگان از نحوه  به گزارش ايسنا، تجمع .جمعي از بازنشستگان هواپيمايي جمهوري اسالمي مقابل مجلس تجمع كردند*
كردند كه حقوق بازنشستگي آنها با تاخير پرداخت  مند بوده و عنوان مي پرداخت حقوق، مطالبات و معوقات خود گاليه

 .وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه نيز برگزار شده بود اين تجمعات پيش از اين مقابل .شود مي
به گزارش  .شماري از كارگران پيماني اتوبوسراني آبادان مقابل سازمان اتوبوسراني اين شهرستان دست به تجمع زدند*

، چندين ماه به تاخير افتاده كارگر پيماني اتوبوسراني شهر آبادان ١٢٠ايلنا، به گفته اين كارگران: پرداخت دستمزد حدود 
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هايي همچون رانندگي، تعميرات موتوري و ستادي مشغول كارند، بابت  اين كارگران پيمانكاري كه در حرفه .است
 .اند مطالبات سال جاري طلبكارند و هنوز بخشي از مطالبات سال گذشته خودرا دريافت نكرده

حق بيمه و وعده هاي  موقع حقوق وه راي اعتراض به عدم پرداخت بمتروي تهران ب ٥براي چندمين بار، كارگران خط *
به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان با اشاره به اينكه در  توخالي مسئوالن دست به تجمع مقابل ايستگاه متروي هشتگرد زدند.

ه با پرداخت نشدن نفر هستيم ك١٥٠توجهي پيمانكاران قطار شهري تهران بيشتر شده است،  گفتند: بيش از  نتيجه بي
  .ايم حقوقمان از فروردين ماه سال جاري دچار مشكالت معيشتي شده

عدم پرداخت دستمزدهاي خود، دست از كار  مركز اورژانس اجتماعي تهران در اعتراض به ٥نيروهاي خريد خدمت *
عدم  شان به از اعتراض گزارش ايلنا، جمعي از نيروهاي خريد خدمت اورژانس اجتماعي هب .كشيده و اعتصاب كردند

پرداخت دستمزد خبر دادند و گفتند: دو سه روز است برخي از نيروهاي خريد خدمت اورژانس اجتماعي در اعتراض به 
آزاري،  اند و بعد از اعالم ماموريتهايي مثل خودكشي و كودك معوقات مزدي و شرايط شغلي خود به ماموريت نرفته

 .اردادي خود را براي پوشش ماموريت اعزام كندسازمان مجبور شده نيروهاي قر
جمعي از گاوداران دامغان براي اعتراض به قطعيهاي مكرر برق و بي تفاوتي مسئوالن مقابل اداره برق تجمع كردند و *

كنندگان كاهش شير، بيماري ورم پستان اعتراض ترين دليل تجمع  مهم ايلنا،به گزارش  شيرها را داخل جوي آب ريختند.
  .و مشكالت ناشي از تغيير ساعات دوشش شير به دليل قطعيهاي برق بود

به دنبال تداوم قطع مكرر و بدون برنامه *
برق در اقصي نقاط كشور با توجه به گرماي 
تابستان و پيامدهاي آن، شماري از 
شهروندان در ايالم مقابل درب ورودي 
شركت توزيع برق اين شهر، در سمنان 

رمانداري، در بندر انزلي مقابل ساختمان ف
مقابل ساختمان اداره برق اين شهر و در فسا 
مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر، اقدام 
به برگزاري تجمعاتي اعتراضي كردند. از 
سوي ديگر دامداران و كشاورزان زيان ديده 

شان مقابل  اصفهان به همراه خانواده هاي
ساختمان استانداري و گروهي از شهروندان 
در كرج در اداره محلي نسبت به قطعي آب 

تجمع اعتراضي برپا كردند. تجمع دامداران و كشاورزان اصفهاني با حضور گسترده نيروهاي انتظامي به خشونت كشيده شد 
اين شهروندان با  .و برخي از شهروندان حاضر در تجمع از ضرب و شتم خود و استفاده ماموران از اسپري فلفل خبر دادند

حتي اگر بميريم، «، »ذاريم وقتي كه آب نداريم، مسئول نياز نداريم، گاو رو به جاش مي«ادن شعارهايي از قبيل سر د
  .اعتراض خود را نسبت به عدم تأمين حقآبه، خسارات وارده ناشي از بي آبي، نشان دادند »گيريم حقآبه را مي

شهر از جمله دامغان،  ٢٢تيرماه دستكم در  ١٥تا  ١٣صورت مشخص از ه شهروندان معترض بهرانا، بر اساس گزارش 
قال، كازرون، قائمشهر، ري، قزوين، بابلسر، آمل، بندرگز، كرج، اسالمشهر، قير و كارزين، بابل، گنبدكاووس، بندر تركمن، آق

ه تجمع كنار، گرگان، پاكدشت، بهشهر، بهنمير، خمام، فرديس مقابل شركت برق شهرها يا محالت خود دست ب فريدون
 .اندزده و يا در تاريكي شب شعارهايي اعتراضي سر داده

اي تهران براي انعكاس هرچه بيشتر صداي اعتراض شان نسبت به عدم  به گزارش برق نيوز، كارگران شركتي برق منطقه*
  .تبعيض در پرداخت مقابل درب  اين شركت تجمع كردند همسان سازي حقوق و
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  تير ١٦چهارشنبه 
 آبي مقابل استانداري تجمع كردند و گاو فردا نيوز، كشاورزان خشمگين شرق اصفهان براي اعتراض به بي به گزارش*

   علوفه برايشان را ندارند سالخي كردند. هايي را كه توان تامين آب و
ري اين شان، مقابل ساختمان فرماندا شماري از كارگران پتروشيمي آبادان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

. امسال از محل كار خود اخراج شدند به گزارش ايلنا، اين كارگران در روز دوم تير .شهرستان، تجمع اعتراضي برپا كردند
يكي از كارگران معترض در اين خصوص گفت: كميته انضباطي بايد متشكل از يك نماينده از شوراي اسالمي كارگري يا 

 .في باشدنماينده كارگري و يا نماينده انجمن صن
مقابل ساختمان فرمانداري دامغان، دست به براي دومين روز گروهي از گاوداران گاوداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي، *

مان به جاي  كاش گاوهاي«به گزارش ايلنا، شهروندان معترض با حمل پالكاردهايي تحت عنوان  .تجمع اعتراضي زدند
، اعتراض خود را به قيمت دستوري شير و »تومان ٤٥٠٠تومان و شير  ٦٠٠٠آب معدني «و » شير نوشابه توليد مي كردند

 .گوشت قرمز اعالم داشتند
شان، در محل كار گروهي از كارگران نگهداري خطوط ريلي ناحيه آذربايجان، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي*

توجهي  زارش كارگر آنالين، كارگران با اشاره به بيبه گ .خود دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليتشان خودداري كردند
روز از آغاز سال جديد كارگران نگهداري خطوط ريلي ناحيه  ١٠٧كارفرما در پرداخت مطالبات خود گفتند: بعد از گذشت 
هشترود  اند كه در واكنش به اين موضوع، آنها كه در محور ريلي آذربايجان فقط حقوق فروردين ماه خود را دريافت كرده

 .دقيقه به نشانه اعتراض كار در ايستگاههاي مختلف را متوقف كردند ٢٠تا  ١٠تا سلماس مشغول كارند براي حدود 
 

  تير ١٧پنجشنبه 
شان كه از حدود يك ماه پيش  منطقه ويژه پارس درادامه تحريم غذاي ١٠و  ٩كارگران پيمانكاري تعميرات فازهاي *

كارگران پيمانكاري تعميرات كه  بر اساس گزارش ايلنا، .ي را مقابل دفتر كارفرما گذاشتندهاي غذاي شروع شده است، وعده
هاي غذايي شاپ هستند هنوز با مشكالت وعدهشامل گروه فيكس، روتاري، سرويس، كارگاه جوشكاري، وَلوشاپ و پمپ

اندوزي و افزايش  تنها به فكر ثروت ي مزدبگيران ندارد وكنند. پيمانكار هيچ توجهي به خواستهدست و پنجه نرم مي
  .سرمايه خود است

كارگران شهرداري خرمشهر، دست از *
به گزارش  .كار كشيده و اعتصاب كردند

عصر ايران، اعتصاب اين كارگران در 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

 .معوقات مزدي آنها صورت گرفته است
بر اساس اين گزارش، به دنبال اعتصاب 

هاي اين شهر مملو  ران كوچهاين كارگ
  .از زباله شده است

رانندگان اتوبوسراني بندرعباس براي *
 ٢عدم پرداخت  اعتراض به قرارداد كار و

چند ماه حق بيمه دست  ماه حقوق و
 قائم منا،يا به گزارش كشيدند. ازكار

مقام سازمان مديريت حمل و نقل بار و 
  .كالت رانندگان اتوبوس اين سازمان به طور جدي در دستور كار قرار داردمسافر شهرداري بندرعباس گفت: پيگيري مش
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  تير ١٩شنبه 
به گزارش هرانا،  .شماري از نانوايان قزوين مقابل ساختمان اتحاديه و شركت تعاوني نانوايان اين شهر تجمع كردند*

هاي باالي بيمه و امتيازات آب، برق و گاز  نانوايان معترض از داليل برگزاري اين تجمع را پايين بودن نرخ نان، هزينه
 .عنوان كردند

شماري از فعاالن مدني و سياسي، در اعتراض به تداوم بازداشت و بي خبري از منوچهر بختياري فعال مدني، عليرغم *
به  .روز از زمان دستگيري وي، مقابل ساختمان دادگاه انقالب تهران دست به تجمع اعتراضي زدند ٧٠گذشت بيش از 

گزارش هرانا، اين شهروندان با در دست داشتن بنري اعتراضي و عكسهايي از آقاي بختياري و پسر جانباخته اش، شعار 
 .را سر دادند »جنبش دادخواهي زنده است، دادخواهي جرم نيست، منوچهر بختياري را آزاد كنيد«
، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالباتشان، براي گروهي از زنان روستاهاي نصير محله و شالما واقع در شهرستان شفت*

گزارش فارس،  هب .دومين روز متوالي در محدوده راه جاده اي ميان دو روستاي مذكور، دست به تجمع اعتراضي زدند
شان مبني بر رسيدگي به راه جاده اي نامناسب ميان اين  تجمع اين شهروندان، در پي تعلل مسئوالن در عمل به تعهدات

 .روستا، صورت گرفته است دو
شان، در  گروهي از كاركنان شركتي پايگاهها و مراكز خدمات جامع سالمت قم، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

به گزارش ايلنا، دليل تجمع اين كارگران تبديل وضعيت شغلي آنها از شركتي  .محوطه دفتر نماينده مردم قم تجمع كردند
گويند وزارت بهداشت قصد دارد با حذف همه مراكز خصوصي همه نيروهاي حجمي  ين حال آنها ميبه پيماني است. در ع

  .را به يك شركت پيمانكار منتقل كند كه با مخالفت كاركنان روبرو شده است
شماري از كارگزاران مخابرات روستايي خراسان رضوي، در اعتراض به تبعيض حاكم در مخابرات، مقابل ساختمان *

به گزارش ايلنا، كارگزاران مذكور از شهرهاي  .ي اداره كار اين استان واقع در مشهد، تجمع اعتراضي برگزار كردندمركز
 .شان را پيگيري كنند مختلف اين استان به مشهد آمدند تا مطالبات

اره تاكسيراني اين شان، در ساختمان اد مريوان، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات ٨جمعي از رانندگان تاكسي كد *
توجه به چندين صورت جلسه  گفتند: بامعترض به گزارش ايلنا، رانندگان  .شهرستان، دست به تجمع اعتراضي زدند

شوراي ترافيك و حتي دستور دادستاني شهرستان مريوان مبني بر حل مشكل و ساماندهي اين تاكسيها، تابحال سازمان 
 .ندتاكسيراني نتوانسته اين مشكل را حل ك

شدن تاالبها و رودهاي استان خوزستان در پي سد سازيهاي متعدد، در برابر  شماري از شهروندان معترض به خشك*
كشاورزان و دامداران منطقه هويزه در اعتراض به ، اتحادگزارش به  .ساختمان استانداري واقع در اهواز، تجمع برپا كردند

  بى آبى شروع به راهپيمايي كردند.
كالفگي از گرماي سوزان، بي آبي و نابودي حيات در روستاهاي خوزستان در اعتراض به بستن دريچه سدها،  فريادهاي

قطع جريان آب در رودخانه ها و عدم تامين حقابه هورالعظيم، قطع مكرر آب و برق، بناى دهها سد بر رودخانه ها و 
محروم و به خاك سياه نشسته را در اعتراضات خياباني خشكاندن رودخانه ها و هور حويزه (هور العظيم)، كماكان مردم 

  نگه داشته است. اما هيچ نهاد مسئولي پاسخگو نيست!
  

  تير ٢٠يكشنبه 
شان مقابل دادسراي جرائم اقتصادي  هاي جمعي از مالباختگان صرافي كريپتولند در اعتراض به بلوكه شدن سرمايه*

ز است كه صرافي كريپتولند در پي دستگيري سينا استوي بسته شده و رو ٦٠به گزارش هرانا، قريب به  تجمع كردند.
اين صرافي بالغ بر صد هزار كاربر داشته كه كمترين ميزان سرمايه دويست هزار تومان  سرمايه كاربران بلوكه گرديده است.

عودت داده شود كه تا امروز باشد. قرار بود ظرف يك هفته سرمايه هاي كاربران  و باالترين مقدار هشت ميليارد تومان مي
  دهند. هيچ پرداختي انجام نشده و هر روز وعده هفته هاي بعد را مي
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شان از مسلكان  به نمايندگي از ديگر هم» برخوار«جمعي از كشاورزان منطقه  در ادامه اعتراض كشاورزان استان اصفهان،*
به گزارش بي بي  ."كسي كه توان دارد مديريت كند"دهند  اجازه ندارند، "اگر توان اداره و مديريت«مسئوالن خواستند 

كمبود بارندگي،  وضعيت فعلي آنها بدتر از زمان چنگيزخان مغول است. اظهار داشتيك نماينده كشاورزان معترض سي، 
مواجه اصفهان را با بحران آبي  اي انتقال آب به استانهاي ديگر در كنار مديريت نادرست منابع آب،حهخشكسالي و  طر

را  چندي پيش نيز تعدادي از كشاورزان اصفهان در اعتراض به وضعيت آب اين استان، در سازمان آب اصفهان كرده است.
  جوش دادند تا اعتراض و نارضايتي خود از مديريت ضعيف منابع آب را به گوش مسئوالن استان برسانند.

اعتراضات مسالمت آميز كشاورزان و شهروندان اهوازي، اين دستگيريها و برخورد امنيتي مقامات حكومتي با  *با وجود
ها و تاالبها، ممنوعيت كشاورزي، مردن احشام و آبزيان شده ادامه  اعتراضات به سياستهايي كه منجر به خشكاندن رودخانه

تمان جمعي از معترضان اهوازي مقابل ساخ قبل همروز به گزارشهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي،  دارد.
استانداري و فرمانداري اهواز تجمع كردند و با سر دادن شعارهايي خواستار رسيدگي مقامات مسئول كشوري و استاني به 

  شرايط سخت آبي در منطقه شدند.
  تعدادي از نانوايان مشهد در اعتراض به قيمت نان و كمبود آرد مقابل استانداري تجمع كردند.*

هزار و پانصد تومان بوده، اكنون نيز همان مبلغ  ٢انوايان گفت: سه سال قبل نرخ نان كنجدي يكي از اين نبه گزارش ايلنا، 
هزارتومان  ٤٥٠خريديم اما اكنون بايد هزار تومان مي ٧٥است. اما سه سال گذشته كيسه خمير مايه ده كيلويي را به مبلغ 

ند تا از نزديك مشكالت خود را با رفتتر استاندار در اين تجمع برخي از نانوايان، به دف بابت آن پول پرداخت كنيم.
  محمدصادق معتمديان، استاندار خراسان رضوي مطرح كنند.

صاحبان زمينهاي كوثر در اعتراض به لغو قراردادهاي زمينهاي كوثر مقابل اداره كل راه و شهرسازي آذربايجان غربي *
دو دهه است كه وضعيت ملكي آنها مشخص نشده و بنا به گفته هزار قطعه زمين  ٢به گزارش ايلنا، صاحبان  تجمع كردند.

يكي از صاحبان زمينها درباره  اين اعضا سازمان همياري استانداري آذربايجان غربي ادعاي مالكيت بر اين زمينها را دارد.
ليف زمينهاي قول مساعد استاندار آذربايجان غربي براي پيگيري وضعيت اين زمينها گفت: چندي پيش براي تعيين تك

  او قول داد موضوع را حل كند اما تا كنون به وعده خود عمل نكرده است.و  خود به سراغ استاندار آذربايجان غربي رفتيم
اهواز تجمع  بگيران تأمين اجتماعي مقابل كانون بازنشستگان در رشت، اصفهان و جمعي از بازنشستگان و مستمري*

قانون تامين اجتماعي هستند كه به معناي افزايش حقوق  ٩٦خواهان اجراي صحيح ماده معترضان  كردند. به گزارش ايلنا،
درصدي سه ماه ابتداي سال بايد در  ٤٠هاي معيشت است. آنها همچنين تاكيد دارند كه تورم بيش از  بر اساس هزينه

  لحاظ شود.  ٩٦جبران قدرت خريد آنها بر اساس ماده 
بر اساس گزارش  ر واقع در استان سيستان و بلوچستان، در اين شهر تجمع كردند.شماري از مردم شهرستان چابها*

همشهري آنالين، در جريان مراسم افتتاح يك بيمارستان نيمه كاره در شهر چابهار توسط وزير بهداشت، مردم اين 
تجمع خطاب به اين عترض مردم م شهرستان با تجمع در محل مذكور، مانع از قيچي كردن روبان و افتتاح اين محل شدند.

گونه  كني فقط اتاقهاي خالي هستند هيچ خواهيم. اين محل كه شما افتتاح مي قيچيهاي الكي نمي«وزير بهداشت گفتند: 
  »تجهيزات و نيروي كار براي اين مجموعه تعريف نشده است.

  
   تير ٢١دوشنبه 

اساس گزارش ركنا، تجمع اين شهروندان در اعتراض بر  .شماري از شهروندان خرمشهر تجمع اعتراضي برگزار كردند*
 .قطعي مكرر برق و آب در اين شهرستان، صورت گرفته است
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  تير ٢٢شنبه  سه
شماري از شهروندان اهل روستاي پاسك از توابع شهرستان قصرقند در اعتراض به قطع مكرر آب و برق، مقابل فرمانداري *

تجمع اين شهروندان با مداخله نيروهاي اطالعات سپاه پاسداران همراه نك، به گزارش رسا .اين شهرستان تجمع كردند
 .بود
و وعده هاي توخالي  شرايط كار مطالبات، كارگران شركتي بيمارستان باشت براي اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و*

شركتي پرستاري و خدمات نفر از پرسنل و نيروهاي  ٣٠بيش از  ،كِبنابه گزارش  مسئوالن دست به اعتصاب زدند.
يكي از اين  .براي بار دوم اعتصاب كردند ماه است كه حقوق و مزايا دريافت نكرده اند و ٥بيمارستان شهرستان باشت 

ماه هست كه دريافتي حقوق نداريم، حق كرونا را نيز نداده اند. خيلي از ما زن و فرزند داريم و  ٥كاركنان اعتصابي گفت: 
  .نشود به مشكل برمي خوريم وقتي حقوق پرداخت

آهن در كرج در اعتراض به تعويق چهارماهه در  تعدادي از كارگران شركت تراورس و توليد قطعات بتني وابسته به راه*
راه  يفن هيخط و ابن يكارگران و كاركنان نگهدار يپرداخت حقوقها مقابل اين شركت تجمع كردند. به گزارش كانال رسم

و اكنون بيش از چهار ماه است كه هيچ حقوقي  شان را با تاخير دريافت كرده د همواره حقوقهاينفتگ، معترضان آهن
مديران و  شركت تراورس همچنين از پرداخت حق اياب و ذهاب و ناهار كارگران نيز خودداري كرده است. اند. نگرفته

د مطالبات شركت توسط دولت و وزارت راه و نفتگمالكان شركت تراورس در پاسخ به اعتراضات متعدد كارگران تراورس 
  كنند.شود و در نتيجه آنان نيز حقوق كارگران را پرداخت نمي شهرسازي پرداخت نمي

  
  تير ٢٣چهارشنبه 

شماري از دامداران زيان ديده دستكم در چهار شهر از جمله شهركرد مقابل ساختمان استانداري، نيشابور، بيرجند و *
ساختمان مديريت جهاد كشاورزي اين شهرها،  تربت حيدريه مقابل

به گزارش هرانا، دامداران معترض از  .دست به تجمع اعتراضي زدند
هاي دامي، بي آبي و  جمله مطالبات خود را كمبود و گراني نهاده

تجمع اين شهروندان در تربت  .پايين بودن نرخ شير عنوان كردند
وزارت  .وده استحيدريه با حضور نيروهاي انتظامي همراه ب

كشاورزي در اين راستا اعالم كرد كه دامداران به ازاي توليد هر 
عالوه بر اين بر  .بينندتومان ضرر مي ١٩٠٠كيلوگرم شير بيش از 

اساس آمار مركز آمار ايران، در پي مشكالت اخير دامداريها، كشتار 
ماهه اول امسال در  ٢دام سبك و سنگين از جمله دام مولد، در 

دامداران معترض طي روزهاي گذشته در نقاط  .درصد افزايش پيدا كرده است ٨٤و  ٧١ايسه با مدت مشابه پارسال مق
 .متعدد ديگر كشور نيز دست به تجمع اعتراضي زده بودند

ه مرغ جمعي از اهالي آبادآگاه، كوثرريز و هرمزآباد واقع در حومه غربي رفسنجان، براي دومين روز متوالي مقابل كشتارگا*
 رفسنجان به مرغ سهميه افزايش خواستار كنندگان تجمع به گزارش ايسنا، .اين شهرستان، تجمع اعتراضي برگزار كردند

 .هستند
به گزارش  .كارگران و بازنشستگان تامين اجتماعي، در آستانه سالروز تامين اجتماعي، در خانه كارگر تهران تجمع كردند*

 .شان شدند ت داشتن پالكاردهايي، خواستار رسيدگي به مطالباتايلنا، اين شهروندان با در دس
در شهرستان حميديه واقع در استان خوزستان، در اعتراض به بستن  »جنادله و خزرج«گروهي از كشاورزان روستاهاي *

ر حالي كه د به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، .آب زمينهاي كشاورزي در اين مناطق دست به تجمع اعتراضي زدند
ماموران انتظامي براي بستن آب زمينهاي زراعي به روستاهاي جنادله و خزرج اعزام شده بودند با مقاومت مردم روستا 
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شان را ترك و مهاجرت  زمينهاي ؛نددز شان فرياد مي مواجه شده و در نهايت پا به فرار گذاشتند. مردم در شعارهاي
  نخواهند كرد. 

  
  تير ٢٤پنجشنبه 

 ١٠شان نسبت به بالتكليفي  صداي اعتراض ي تعاوني مسكن كاركنان اخبار جام جم براي انعكاس هرچه بيشتراعضا*
به گزارش بازار،  تهران زدند. ٢٢ساله دست به تجمع خانوادگي مقابل اين پروژه مسكوني تجاري، در ميدان ساحل منطقه 

سال است كه تمام اندوخته و سرمايه زندگي خود را براي ١٠حدود يكصد عضو اين تعاوني قريب به  تجمع كنندگان گفتند:
اند، اما طرف پيمانكار كه قرار بوده در ازاي دريافت واحدهاي  برخورداري از يك سرپناه و واحد مسكوني هزينه كرده

واع ترفندها تحويل اعضاي تعاوني دهد، ظاهرا با ان ١٣٩٤تجاري اين پروژه، واحدهاي مسكوني را ساخته و تا شهريور ماه 
هاي مختلف از ساخت بخش مسكوني خودداري صرفا مبادرت به تكميل بخش تجاري و پيش فروش آنها نموده و به بهانه

سال از آغاز اين پروژه ساختماني نهايتاً پيشرفت آن به سي درصد رسيده و اسكلت كل سازه  ١٠كرده تا جايي كه پس از 
  .مانده استنيز در طبقات اول و دوم مسكوني متوقف 

  
  تير ٢٤پنجشنبه 

ادامه اعتراض به عدم تبديل وضعيت ضمن اعتصاب  در گانه شهرداري اهواز كارگران خدماتي و اجراييات مناطق هشت*
در چهارمين  كارگران شهرداري اهواز ساختمان شهرداري اين كالنشهر زدند. دست به تجمع مقابل استانداري خوزستان و

به  .يمايي در خيابانهاي اين شهر، مقابل ساختمان استانداري خوزستان واقع در اهواز تجمع كردندپس از راهپ روز اعتراض
 .گزارش هرانا، تجمع اين كارگران در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق معوقه و حق بيمه آنها صورت گرفته است

واقع در استان ايالم، با بستن جاده منتهي به به گزارش هرانا، شماري از كارگران شركت جهان پارس شهرستان مهران *
تجمع و اعتصاب اين كارگران، در اعتراض به عدم رسيدگي به  .محل اين پروژه، دست به اعتصاب زده و تجمع كردند

 .شان صورت گرفته است مطالبات
گزارش  هب .رد تجمع كردندشماري از نانوايان و كارگران خبازي مقابل ساختمان استانداري خراسان شمالي واقع در بجنو*

تجمع در اعتراض به پايين بودن ميزان دستمزد، عدم رسيدگي به وضعيت قيمت نان و مطالبات ديگر آنها اين تسنيم، 
تاكنون در استان ثابت بوده است، نمي توان از  ٩٣به گفته نانوايان در شرايطي كه قيمت نان از سال  .صورت گرفته است

 .داشت نانوايان انتظار كيفيت
تعدادي از مردم شهرك سپهر واقع در كرج، در اعتراض به تغيير كاربري زمينهاي ورزشي و فرهنگي به بيمارستان *

بر اساس گزارش فارس، يكي از حاضران در اين تجمع گفت: اين زمين سرانه  .خصوصي، در اين شهرك تجمع كردند
حاال قرار است در آنجا بيمارستان بخش خصوصي  واحدي شهرك سپهر است كه ١٤٠٠تفريحي، آموزشي و خدماتي 

 .شهرداري كرج تاكنون به اين اعتراض پاسخي نداده است .احداث كنند
  

  تير ٢٦شنبه 
شان مقابل ساختمان فرمانداري اين شهر، تجمع  شماري از كشاورزان دزفول، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات*

به كشاورزان را از داليل برگزاري اين آ، اين كشاورزان بي آبي و عدم تامين حقبه گزارش فارس .اعتراضي برگزار كردند
  تجمع عنوان كردند

شان، مقابل محل ساخت اين پروژه مسكوني  هاي تعدادي از اعضاي تعاوني مسكن كاركنان جام جم به همراه خانواده*
اعضاي اين به گزارش ايران كارگر،  .زدند در تهران، دست به تجمع اعتراضي ٢٢تجاري واقع در ميدان ساحل منطقه 

 .رسد، خواهان تحويل خانه هايشان هستندنفر مي ١٠٠تعاوني مسكن كه شمار آنها به 
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  تير ٢٧يكشنبه 
اي خود، مقابل فرمانداري رضوانشهر  گروهي از كارگران سد شفارود در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي و بيمه*

آغاز شده  ٩٢اساس گزارش فارس، روند احداث سد شفارود در شهرستان رضوانشهر كه از سال  بر .دست به تجمع زدند
ساله شاهد تجمع اعتراضي بسياري از كارگران اين پروژه به است بارها با چالشها و مشكالت متعددي مواجه شده و همه

 .علت عدم دريافت حقوق و پرداخت حق بيمه و غيره هستيم
و مشهد در اعتراض به عدم رسيدگي  ، اراكان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي رشتشماري از بازنشستگ*

كانال تلگرام اتحاد به گزارش  .به مطالباتشان، مقابل ساختمان تامين اجتماعي شهر خود، تجمعات اعتراضي برپا كردند
هاي دريافتي در موازات خط فقر، اجراي قانون ، بازنشستگان معترض برخي از مطالبات خود را افزايش مستمريبازنشستگان

قانون تامين اجتماعي، رفع مشكالت بيمه تكميلي، پرداخت پاداش آخر سال و  ٩٦همسان سازي حقوق، اجراي دقيق ماده 
 .همچنين محاسبه سوابق مشاغل سخت و زيان آور در محاسبات متناسب سازي، عنوان كردند

مقابل ساختمان  اهوازري بگيران صندوق بازنشستگي فوالد در استانهاي اصفهان و جمعي از بازنشستگان و مستمهمزمان 
  .اين صندوق در مركز اين استانها تجمع كردند

خواسته اصلي خود مقابل  ٧جمعي از بازنشستگان كارگري سازمان تامين اجتماعي، به منظور پيگيري در رويدادي ديگر 
  .ن تهران جمع شدندكانون بازنشستگان تامين اجتماعي شهرستا

ماه حقوق و  ٣شماري از نيروهاي رسمي شركت آب و فاضالب اهواز، در اعتراض به عدم پرداخت پرداخت نشدن *
بر اساس گزارش ايلنا، اين  .اي، براي دومين روز متوالي در محل نمازخانه اين شركت دست به تجمع زدند مطالبات بيمه

جه اقدام غير كارشناسانه اداره آبفاي استان در ادغام نيروهاي آب روستايي و شهري نيروها معتقدند كه مشكالت فعلي، نتي
يكي ديگر از نيروهاي معترض، گفت: وقتي كرم نژاد مديرعامل آب و فاضالب استان تحصن قانوني ما را اقدام كف  .است

نوني خارج از مجموعه وجود دارد كه كنار كند، چه انتظاري از ديگر مراجع قاخواند و به ما توهين مستقيم مي خياباني مي
 ما باشند؟

دنبال زمزمه هاي مبني بر واگذاري شركت زغال سنگ كرمان به شركت خصوصي ه كارگران معدن زغالسنگ كوهبنان ب*
مدير روابط عمومي شركت زغال سنگ كرمان گفت: به گزارش راه آرمان،  شان را ازسرگرفتند. داالهو تجمعات اعتراضي

مسئوالن قولي  ٩٩ارگران معدن كوهبنان به دليل واگذاري به شركت خصوصي داالهو صورت گرفته، در سال تجمع ك
وي افزود: در چند روز اخير مجددا  .مبني بر عدم واگذاري سهام شركت زغالسنگ به شركت داالهو به كارگران دادند

ران رسيده است و به همين دليل بار ديگر مخالفت زمزمه هايي از واگذاري سهام شركت زغالسنگ به داالهو به گوش كارگ
  .خود را اعالم كردند

  
  تير ٢٨دوشنبه 

آب مقابل شركت آب و فاضالب استان كهگيلويه و  جمعي از اهالي روستاي جدول غوره بويراحمد براي اعتراض به كمبود*
شهرستان بويراحمد به دليل نداشتن آب نمايندگان اهالي روستاي جدول غوره  كبنا، به گزارش بويراحمد اجتماع كردند.

آشاميدني و فرسوده بودن شبكه آبرساني اين روستا جلوي شركت آب و فاضالب استان كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند 
  .و خواستار رسيدگي مسئوالن به مشكالت آب اين روستا شدند

به ابالغيه مديريت ايمني و ترافيك سازمان راهداري  شهري در اعتراض بوسهاي برون جمعي از رانندگان اتوبوسها و ميني*
اي در شانزدهم تيرماه توسط آقاي صالحيان (مدير ايمني و  به گزارش ايلنا، به گفته رانندگان، ابالغيه تجمع كردند.

  شد. سال اعالم  ١٥ترافيك سازمان راهداري) صادر شده و سن فرسودگي اتوبوسهاي بين شهري، 
روغنهاي سوخته خودرو در اعتراض به مشكالت درآمدي خود مقابل مجلس تجمع  هكنند ن جمع آوريجمعي از كارگرا*

به گزارش ايلنا، تجمع كنندگان با تاكيد بر تابعيت قانون خواستار تداوم فعاليت خود زير نظر دولت شده و با در  كردند.
  وان كردند.دست داشتن پالكاردهايي، انجمن خصوصي را معادل انحصار و رانت عن
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  تير ٢٩سه شنبه 

در اعتراض به گراني نهاده هاي دامي و قيمت شير دست به تجمع  براي دومين بار طي چند روز گذشتهدامداران نيشابور *
گزارش بهار نيوز، اين تجمع و اعتراضات در حالي است  هب مقابل فرمانداري اين شهرستان دراستان خراسان رضوي زدند.

  .بور تاكنون حاضر نشده از دفتر خود خارج شود و حداقل به حرف مردم گوش كندكه فرماندار نيشا
  

  تير ٣١پنجشنبه 
شماري از كارگران و كاركنان نگهداري خط ابنيه فني راه آهن خراسان مقابل حوزه مديريت اداره كل راه آهن خراسان *

ابنيه فني راه آهن، تجمع اين كارگران در اعتراض  به نقل از كانال رسمي كارگران و كاركنان نگهداري خط و .تجمع كردند
به عدم دريافت بيمه و همچنين نبود برنامه مشخص براي واكسيناسيون كرونا براي كارگران اين مجموعه صورت گرفته 

 .است
 كارگران شهرداري كوت عبداهللاروزه  ٢٠اعتصاب 

شان، از اولين روزهاي ماه جاري دست به  ات مزديعدم پرداخت معوق كارگران شهرداري كوت عبداهللا در اعتراض به
 .شان خودداري كردند اعتصاب زده و از ادامه فعاليت

تير، شماري از كارگران شهرداري كوت عبداهللا دست به تجمع زدند و از شهرداري كوت عبداهللا تا  ٢٦روز شنبه 
  .دادستاني اين شهر را راهپيمايي كردندبي

 به قدرت و ارتباطات پيمانكار برميكارگران بخش بزرگي از مشكالت  :هرداري معتقد هستند كهكارگران شبه گزارش ايلنا، 
 .تواند بر كار پيمانكار شهرداري نظارت كند گردد و كسي نمي

بارها در  ريكارگران كه در سه سال اخ، اعتصاب و تجمعهاي كارگران براي بيستمين روز ادامه يافت. ريت ٣١پنجشنبه روز 
گو با مسئوالن  و از گفت گفتند:موقت تجمع و اعتصاب كردند،  يدر پرداخت دستمزدها و قراردادها ريض به تاخاعترا

 يكارگران شهردار. »دهندي پاس م« گريكديآنها را به  مانكارانيو پ يمسئوالن شهردارو  شده ديناام يشهردار
صورت ناقص  به زين شان مهياند و حق ب نكرده افتيدربه صورت كامل  راعبداهللا از آذر ماه سال قبل مزد خود كوت

  پرداخت شده است.
  هاي اجتماعياخبار كوتاه منتشر شده در شبكه 

به عدم تامين مطالبات مزدي و دخالت  براي اعتراضاهواز در  رامين شهر كاركنان نيروگاهتجمع : ريت ٢چهارشنبه 
تجمع . بان خط گرم در شركت توزيع برق تهران تجمع كارگران سيم./ مقامات و شركتهاي فرادست در امور اين نيروگاه

  كنندگان خواستار مستقيم شدن قراردادهاي كار و حذف پيمانكاران تامين نيرو شدند.
هشتمين تجمع  /.خمينيكارگران سايتهاي شستشو و ضدعفوني كاميونها در پايانه بندر تجمع : ريت ٦ كشنبهي

شان  ا در اعتراض به وضعيت بد معيشتي، عدم افزايش حقوق و تحقق نيافتن ديگر مطالباتهواپيمايي هم بازنشستگان
تجمع حواله داران شركت صنعت خودرو آذربايجان (آذويكو)، در اعتراض به عدم  /.مقابل ساختمان اين شركت در تهران

صادي واقع در خيابان خيام شمالي دادسراي جرائم اقتبيتحويل خودروهاي پيش خريد شده به مشتريان، مقابل ساختمان 
  تهراندر 

تجمع اين افراد در  .شماري از مالباختگان سكه ثامن مقابل ساختمان دادگستري تهران تجمع كردند: تير ٧دوشنبه 
از حواله داران خودروي ام جي مقابل دادگاه  جمعيتجمع  /.اعتزاض به عدم رسيدگي به مطالبات شان صورت گرفته است

اهواز در اعتراض به  ٧كاري فضاي سبز شهرداري منطقه اعتصاب و تجمع كارگران پيمان /.اقتصادي در تهران ويژه مفاسد
  .عدم پرداخت معوقات و در اختيار نداشتن ابزار كار

و پرورش اين شهرستان جمعي از خدمتگزاران و سرايداران مدارس مشهد مقابل ساختمان آموزش : تير ٨سه شنبه 
موقع حقوق مقابل دفتر مدير ه به عدم پرداخت ب در اعتراضتجمع كارگران مخابرات آذربايجان شرقي  /.تجمع كردند
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مقابل درب ورودي محل كارشان بار ديگر شماري از كارگران كارخانه سيمان سپاهان اصفهان،  /.مخابرات استان در تبريز
مشهد براي اعتراض به نرخ نان مقابل اتحاديه نانوايان  انينانوا براي دومين روز متوالي، /.دست به تجمع اعتراضي زدند

  اجتماع كردند.
در محل حادثه تجمع  قرباني انفجار كلينيك سينا اطهر تجريش براي دادخواهي ١٩خانواده هاي : تير ٩چهارشنبه 

  .كردند
با يك اتومبيل  . وييرت ٤روز جمعه در كسبه بازار گناوه در پي كشته شدن اسماعيل حسيني اعتصاب  /تير ١٠پنجشنبه 

قرار گرفت ماموران رژيم ي كوتاه از عوارضي شهرستان قم، مورد هدف شليك مستقيم ا حامل بار پس از طي كردن فاصله
رانندگان استيجاري ماشينهاي مخصوص حمل متوقي وادي رحمت وابسته به سازمان آرامستانهاي  /جان باخت. و

./ شان پس از اقدام به رژه خياباني اعتصاب كردند پرداخت حقوق و ديگر مطالبات شهرداري تبريز در اعتراض به تأخير در
 الملل و ديگر صرافيها مقابل اين صرافيها، تجمع اعتراضي برپا كردند. مالباختگان صرافي بينتجمع 

بل ساختمان اداره شان مقا جمعي از كاركنان مخابرات شيراز، در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات: تير ١٢روز شنبه 
كارگران اخراج شده شركت لوله سازي تجمع  /.مخابرات واقع در خيابان وليعصر شيراز دست به تجمع اعتراضي زدند

  .شان، مقابل ساختمان استانداري واقع در اهواز خوزستان، در اعتراض عدم رسيدگي به مطالبات
جمعي از  /.انداري اين شهرستان دست به تجمع زدندجمعي از كشاورزان شهرستان شوش مقابل فرم: تير ١٣يكشنبه 

 سازمان قضايي نيروهاي مسلح مقابل ي با شليك سپاه پاساراننياوكرا يمايهواپ سقوط جانباختگانهاي داغدار  خانواده
ماري از ش /.ها و درآمد پايين دست به اعتصاب زدند رانندگان تاكسي زنجان در اعتراض به باال بودن هزينهتجمع كردند./ 

 /.خدمتگزاران و سرايداران مدارس از استانهاي مختلف كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند
  مقابل ساختمان اين صندوق در مراكز اين استانهااصفهان تجمع بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوالد در خوزستان و 

شهرستان پرديس در اعتراض به تعطيليهاي بدون محاسبه ستاد كرونا  تجمع اعتراضي جمعي از كسبه: تير١٤دوشنبه 
دامداران فساران اصفهان در اعتراض به نداشتن آب در جلوي كشتارگاه دست به تجمع اعتراضي ./ مقابل فرمانداري پرديس

  .زدند
رقي دست به تجمع در بي ب به بي آبي و جمعي از اهالي خشمگين روستاهاي خوزستان براي اعتراض: تير ١٥سه شنبه 

سهامداران گروه صنعتي سديد با تجمع مقابل حوزه رياست قوه قضائيه خواستار  /اهواز زدند. برق استان در سازمان آب و
تجمع  /شدند.» وسديد«درصد سهام شركت مذكور به  ٣٣پيگير سريع اجراي حكم قطعي پرونده فرآب مبني بر انتقال 

  .صفهان و مقاومت در برابر يورش نيروي انتظامياعتراضي دامداران و كشاورزان ا
استان گيالن براي اعتراض به نداشتن راه ايمن دست به  براي دومين روز متوالي، اهالي روستاهاي شفت در: تير ١٩شنبه 

يذه، شماري از اهالي روستاي مرغا از توابع بخش مركزي شهرستان ا /مقابل بخشداري و فرمانداري  زدند. تجمع در جاده و
شماري از كارگران نانوايي در نيشابور، در اعتراض به عدم  /.مقابل ساختمان فرمانداري، دست به تجمع اعتراضي زدند

پرسنل  /.افزايش حقوق شان طي چند سال گذشته، دست به اعتصاب زده و از ادامه فعاليت شان خودداري كردند
رداد و پرداخت نكردن حقوق و مزايا، تجمع اعتراضي برگزار دليل عدم قرا تأسيسات خط پنج مترو صادقيه گلشهر به

  برداري است.كردند. محل تجمع آنان چهار راه كالج ساختمان اصلي مترو شركت بهره
اعتراض به عدم پرداخت  در اهواز ٦براي چندمين روز متوالي، كارگران خدماتي شهري شهرداري منطقه : تير ٢٠يكشنبه 

جمعي از  /از زباله شده است. مملو ري زباله ها خودداري كردند و خيابانهاي منطقه كمپلوموقع حقوق از جمع آوه ب
متل  /.فاضالب دشت آزادگان در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند كارگران آب و

  .داران بابلسر در ميدان شيالت تجمع كردند
بوسراني داخل و خارج شهر اروميه، در اين شهر دست به اعتصاب زده و  ن ناوگان مينيشماري از رانندگا: تير ٢١دوشنبه 

جمعي از كارگران شركت پتروشيمي خراسان در محوطه اين شركت واقع در بجنورد، دست به اعتصاب زده  /تجمع كردند.
طرح طبقه بندي مشاغل و ساير تجمع اين كارگران در اعتراض به وضعيت نامناسب معيشتي، عدم اجراي  و تجمع كردند.
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 جمعي از كارگران شهرداري اروميه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات /مطالبات حقوقي آنها صورت گرفته است.
تجمع اعتراضي اهالي روستاي فيض آباد پايين جوين از  /مزدي مقابل ساختمان شهرداري مركزي اين شهر تجمع كردند.

جمعي ازمالباختگان كريپتولند براي دريافت سرمايه خود  /به علت قطعي يك ماهه آب شرب.شهرهاي اطراف سبزوار 
  .تجمع كردند
شماري از كارگران نانواي مشهد در اعتراض به سطح پايين دستمزد، شرايط بد معيشتي و آسيبهاي : تير ٢٢سه شنبه 

جمعي از جوانان و مردم ازنا در اعتراض به  /.كردندناشي از قطع مكرر آب و برق مقابل اتحاديه نانوايان اين شهر تجمع 
در پي اعتراضات و تجمعات مردم اصفهان در  /.اعتراضي برگزار كردند قطع مكرر برق مقابل اداره برق اين شهر تجمع

اعتراض به خشك شدن زاينده رود مسئوالن اين استان مجبور شدند حقآبه كشاورزان روستاهاي اطراف اصفهان را آزاد 
  نند و در پي آن مردم اصفهان به رقص و پايكوبي پرداختند. ك

رانندگان تانكر و كاميونهاي حمل مواد سوختي در گمرك پرويزخان واقع در شهرستان قصر شيرين، : تير ٢٣چهارشنبه 
با  زيست اصفهان جمعي از فعاالن محيطتجمع  /ند.شان، دست به اعتصاب زد در اعتراض به عدم رسيدگي به مطالبات

  .زيست رود و با اولويت بخشي به حقآبه محيطمطالبه حفظ جريان پايدار در زاينده
شماري از كشاورزان روستاهاي بخش باوي از توابع شهرستان اهواز، در منطقه مالثاني در اعتراض به : تير ٢٤پنجشنبه 

 را سليمان مسجد –و جاده اهواز  تجمع كرده ،قطعي آب، ممنوعيت كشت و تلف شدن احشام و محصوالت كشاورزي آنها
رانندگان زرند كرمان در اعتراض به نخوه تخليه و عدم رسيدگي و نداشتن امكانات بهداشتي دست به اعتصاب  /.بستند
  زدند.

كارگران شركتي شهرداري پلدختر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و حق بيمه در چند ماه گذشته : تير ٢٧يكشنبه 
كارمندان دانشگاههاي سراسر كشور به نشانه اعتراض، مقابل ساختمان وزارت علوم، تحقيقات و  /د.دست به تجمع زدن

كارگران سد شفارود براي اعتراض به عدم  /فناوري واقع در ميدان خوردين شهرك قدس تهران دست به تجمع زدند.
براي دومين روز متوالي، كارگران  /زدند. استان گيالن در ماه حقوق دست به تجمع مقابل فرمانداري رضوانشهر ٥پرداخت 

موقع حقوق وحق بيمه دست به تجمع درنمازخانه ه براي اعتراض به عدم پرداخت ب رسمي شركت آب و فاضالب اهواز
پرسنل شركت آهن آجين در معدن مس سونگون ورزقان در اعتراض به اخذ امضاي برگه سفيد توسط  /محل كارشان زدند.
  .مع اعتراضي در محوطه معدن كردندشركت، اقدام به تج

چهارمحال و بختياري در شهر كرد براي  تبريز و كارگران بازنشسته مخابرات آذربايجان شرقي در: تير ٢٨دوشنبه 
شماري از مالباختگان  /شان دست به تجمع مقابل ساختمان شركت مخابرات زدند. اعتراض به عدم تحقق خواسته هاي

 /.ت تصفيه واقع در سعادت آباد تهران دست به تجمع اعتراضي زدندهيا ساختمان مقابل فرشتگان –موسسه كاسپين 
تجمع اين  .شماري از بازنشستگان شركت مخابرات آذربايجان شرقي، مقابل ساختمان اين شركت در تبريز تجمع كردند

اخت معوقات آنها صورت در خصوص بازنشستگان و همچنين عدم پرد ٨٩افراد در اعتراض به عدم اجراي مصوبه سال 
 .اهواز مقابل ساختمان شهرداري اين شهر تجمع كردند ٢شماري از كارگران اخراج شده شهرداري منطقه  /.گرفته است

شماري از كشاورزان اصفهان، در  /.تجمع اين كارگران در راستاي مطالبه حقوق قانوني و بازگشت به كار صورت گرفت
 .ب اين شهر تجمع كردندداخل ساختمان اداره آب و فاضال

جمعي از كاركنان رسمي صنعت نفت شاغل در شركت پااليش گاز فجر جم در اعتراض به نحوه افزايش : تير ٢٩شنبه سه
  .حقوق خود مقابل ساختمان اين شركت تجمع كردند

 .جمعي از كشاورزان دشت شبيلو از توابع شهرستان پلدشت در اين منطقه تجمع كردند:تير ٣١پنجشنبه 
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  اجالس دو روزه شوراي ملي مقاومت ايران
  »پاخاسته اجالس خوزستان به«

اجالس شوراي ملي مقاومت ايران به مناسبت چهلمين سالگرد تأسيس شورا، با حضور رئيس جمهور برگزيده براي دوران 
 ١٢نقطه در  ٥٥تير آغاز شده بود و در  ٢٧اين اجالس دو روزه كه از يكشنبه  دم ايران برگزار شد. انتقال حاكميت به مر

كشور؛ فرانسه، آلمان، انگلستان،آمريكا، سوئد، نروژ، اطريش، هلند، بلژيك، ايتاليا، سوئيس و آلباني جريان داشت؛ حوالي 
  تير به پايان رسيد. ٢٨شب دوشنبه  نيمه

خانم مريم رجوي با گرمترين درودها به قيام آفرينان خوزستان و هموطنان عربمان در اين استان، اجالس در آغاز اجالس، 
خوزستان كارون و كرخه، خوزستان نفت و ثروت، «ناميد و گفت:» پاخاسته اجالس خوزستان به«شوراي ملي مقاومت را 

است. اين عطش آب و عطش  پاخاسته اد العطش بهدر حاكميت آخوندها خوزستان رنج و تشنگي است. اما حاال، با فري
آزادي است كه همه جا را فرا گرفته است؛ از اهواز تا ماهشهر و دشت آزادگان و بستان و شاوور و كرخه و سوسنگرد و 

 امپاخاسته ن يي شوراي ملي مقاومت را اجالس خوزستان به كوت عبداهللا و حميديه و شوش. اجازه بدهيد اجالس مياندوره
كشيده ما براي آزادي، يك دقيقه كف  هاي خوزستان رنج ياد فديه شهيدان مظلوم اين قيام و بهياد  گذاري كنيم و به

تير، از قضا همزمان با روز آتش بس تحميلي به خميني هم هست. آتش بسي كه  ٢٧امروز «خانم رجوي افزود:  ». بزنيم
آن را بعد از يكصد رشته عمليات درخشان با فديه هاي بسيار، به  ١٣٦٧ل همين مقاومت با ارتش آزاديبخش ملي در سا
بس نام گذاشت. يك جنگ ضد ميهني با يك ميليون كشته و دو ميليون  خميني تحميل كرد و خميني آن را زهر آتش

 ادگي و روشني ميمعلول و مجروح فقط در طرف ايران با شعار فتح قدس از طريق كربال. در اين روزگار مردم ايران به س
گفت  دانيم كه خميني به دروغ مي گويند: دشمن ما همينجاست، دروغ ميگن آمريكاست. در آن روزگارهم همه مي

دشمن ما عراق است و تنها اين مقاومت بود كه با شعار صلح و آزادي ياراي ايستادگي در برابر آن دجاليت بزرگ و ريختن 
  رمايه هاي ايران در تنور جنگ را داشت.خون جوانان و تلف كردن منابع و س

توسط  ١٣٦٠تير ٣٠به راستي كه تداوم و تكامل تاريخي راه مصدق بزرگ، تأسيس شوراي ملي مقاومت ايران است كه در 
ابتدا به تجليل از مصدق  ١٣٣١در سال  تير ٣٠رو به مناسبت سالگرد قيام ملي  مسئول شورا در تهران اعالم شد. از اين

همه هموطناني كه آن روز براي حمايت از پيشواي نهضت ملي پردازيم و اداي احترام مي كنيم به شهيدان و  بزرگ مي
امان با ارتجاع و استبداد ديني،  ايران قيام كردند. مايه مباهات است كه شوراي ملي مقاومت در چهار دهه مبارزه بي

ا ارتقا داده است. و جايگزين مناسبي عرضه كرده كه خواست مواريث دموكراتيك انقالب مشروطيت و نهضت ملي ايران ر
مردم ايران براي سرنگوني اين رژيم و برپايي يك ايران آزاد را نمايندگي مي كند. يك نظام دموكراتيك جمهوري، بر اساس 

ديني، كه از  رأي مردم و انتخابات آزاد با جدايي دين از دولت، با برابري و عدالت، با نفي تبعيض جنسي و قومي و
امان اين شورا و  خودمختاري مليتهاي تحت ستم در چارچوب وحدت و تماميت ارضي ايران دفاع مي كند. مبارزات بي

خواهي ايران در برابر هجوم و تاراجگري استبداد وحشي و باندها و  مسئول آن، در دفاع از مرزهاي حياتي جنبش آزادي
سال نبرد و مجاهدت بي  ٤٠رگ مردم ايران است. راستي كه اين جايگزين بعد از متحدان داخلي و خارجي آن دستاورد بز

  ». وقفه، سرمايه امروز و فرداي ايران است
اجالس شورا، قيام تشنگان در خوزستان و آتش گشودن پاسداران واليت خامنه اي به روي معترضان به ويژه هموطنان 

بلوچ درسراوان، نه اعتراضي مقطعي و محلي، بلكه شعله كشيدن آتش قيام  عربمان در اين استان را، مانند قيام سوختبران
شورا به مردم و جوانان به پاخاسته خوزستان به  و فوران خشم فروخورده مردم به ستوه آمده در سراسر ايران ارزيابي كرد.

ستان درود فرستاد و خواستار چنين مردم خرم آباد و لر هم ويژه جوانان مقاوم در سوسنگرد و ديگر شهرهاي استان، و
المللي فراخوان داد از خيزشهاي مردم ايران حمايت و پشتيباني مردم ساير مناطق و استانها از آنها شد. شورا به جامعه بين
  كند، حمايت كنند. عليه ديكتاتوري فاسد و غارتگر آخوندي كه حتي آب را از مردم ايران دريغ مي

اين خيزشها از شكست استراتژي شوم خامنه اي براي جلوگيري از قيامها با فرصت سازي از اعضاي شورا تأكيد كردند كه 
كالن تلفات كرونا خبر مي دهد و نشانه هاي روشني از  غليان شرايط عيني و موقعيت انقالبي است؛ به خصوص كه 
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و جنايت، آتش قيامهاي آبان و  كانونهاي شورشي با عمليات فزاينده ضد اختناق و تهاجمهاي بي وقفه به مراكز سركوب
  را شعله ور نگهداشتند.  ٩٨دي ماه 

در اين روزها سركردگان رژيم حاكم و اعضاي مجلس آخوندي يكي پس از ديگري خيزشهاي خوزستان را به قيامهاي آبان 
ساير تحوالت و  شورا هاي بزرگتر به خود مي لرزند.» فتنه«متصل و مرتبط مي دانند و از خطر تكرار  ٩٦ماه  و دي ٩٨

از صندوقهاي  ،٦٧رخدادهاي ميهنمان، به ويژه مختصات سياسي رژيم پس از بيرون آوردن رئيسي، جالد منفور قتل عام 
درصدي نمايش انتخابات و حذف و  ٩٠نمايش انتخابات را مورد بحث و بررسي قرار داد. اين نمايش كه همزمان با تحريم 

رفت، چنان رسوا بود كه رژيم در رقم سازيهاي حكومتي نيز  به ناگزير، با اذعان به سالخي رقباي حكومتي به روي صحنه 
  كسادي بي سابقه و كمترين درصد مشاركت در تاريخچه نمايشهاي انتخاباتي سرو ته آن را هم آورد.  

ضد تاريخي  اعضاي شورا سياست انقباضي رژيم و تالش براي يكدست كردن حاكميت را اقتضاي ماهيت قرون وسطايي و
حاكميت و اثبات نظرگاه شوراي ملي مقاومت دانستند و تأكيد كردند كه گذشت زمان، هم درستي تحليل شورا از ماهيت 

  و هويت رژيم آخوندها، و هم  اصالت و درستي انقالب براي سرنگوني تام و تمام اين رژيم را ثابت كرد.
روي و اصالحات قالبي  صوص در مقاطعي كه مانورهاي شيادانه ميانهتصريحات مكرر قطعنامه ها و بيانيه هاي شورا  به خ

از رفسنجاني تا خاتمي و روحاني دود و دم به پا مي كرد، اكنون در برابر ديد و قضاوت عموم است و افشاگر تالشهاي 
ر رأس قوه شورا درهمين مبحث نتيجه گيري كرد كه رژيم واليت فقيه پس از گماشتن رئيسي د شكست خورده رژيم. 

اجرايي و اژه اي در رأس قضائيه و پاسدار قاليباف در رأس مقننه و برچيدن بساط اصالحات قالبي و به دورانداختن تمامي 
شده تا در برابر قيامهايي » دولت جوان حزب اللهي«عروسكهاي خيمه شب بازي، به ظاهر يك دست و به قول  خامنه اي 

و بحران دروني را مهار كند. اما آينده نشان خواهد داد كه رژيم در مقابل قيام و  كه نظام را تهديد مي كند سد ببندد
مقاومت سازمانيافته ضعيف تر و شكننده تر شده و بحران دروني آن نيز به دليل تضاد مشتعل بين رژيم و خواست يك 

اييهاي جهاني ايران آزاد توسط در اجالس شورا، گزارشهايي درباره برگزاري گردهم پارچه جامعه، سازش پذير نيست.  
  ئه شد. اخانم بدري پورطباخ همرديف مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران و شماري ديگر از دست اندركاران ار
  هم چنين نمايندگيهاي شورا گزارش فعاليتهاي خود را دركشورهاي محل ماموريت به اطالع شورا رساندند.

 ١٠٥هزار نقطه در  ٥٠تير در ارتباط زنده بين  ٢١و ٢٠، ١٩اد را كه طي روزهايشورا برگزاري اجالس جهاني ايران آز
شورشگر در داخل ايران، برگزارشد مورد بحث قرار داد و تالشهاي  ١٠٠٠و با هموطنان و  ٣كشور با مجاهدين در اشرف

د كه، به گفته متخصصان، حتي خالقانه و خستگي ناپذير برگزار كنندگان به ويژه در حل و فصل بي نقص ارتباطات را ستو
  رود. يك جهش خارق العاده به شمار مي ٩٩هزار نقطه در گردهماييهاي سال٣٠نسبت به ارتباطات بين

از  وزير پيشي ٧٠رئيس پارلمان و  ٥نخست وزير ،  ١١شخصيت سياسي،  ١٠٠٠آزاد،  بيش از در گردهمايي جهاني ايران 
قانونگذار از  ٢٥٠شخصيت برجسته آمريكايي و ٣٠نماينده كنگره آمريكا، سناتور و٣٣كشورهاي مختلف جهان، شامل 
اجالس شورا حمايت چنين طيف عاليرتبه و متنوع  سياسي از برپايي  شركت داشتند.  كشورهاي اروپايي و عربي و كانادا

انم مريم رجوي را كه در يك جمهوري دموكراتيك و مبتني بر جدايي دين و دولت و استقبال آنها از برنامه ده ماده يي خ
بيانيه دو حزبي اكثريت كنگره آمريكا هم خاطر نشان شده است، دستاوردي درخشان و گواه موقعيت و اعتبار جايگزين 

اعضاي شورا در سخنان پيش از دستور خود بارز   دموكراتيك رو در روي انزواي جهاني ديكتاتوري آخوندي ارزيابي كرد. 
از يكسو و مقاومت  ٦٧ديكتاتوري تكپايه واليت فقيه با خامنه اي و جالد قتل عام  شدن قطب بندي سياسي بين

توصيف » نه شاه، نه شيخ«سازمانيافته ويگانه جايگزين دموكراتيك(شورا) را نقطه عطفي در اعتال و درخشش مرزبندي 
ر ديكتاتوري سلطنتي و برمالشدن كردند. پوكيدن صنايع مونتاژ آلترناتيو چه از درون استبداد محتضر ديني يا نبش قب

  كارگرداني اطالعات آخوندها و مزدوران نفوذي دشمن در فصل مشترك آنها، آن روي سكه همين واقعيت است. 
تن از ناظران و سخنراني شماري از آنان برگزار شد. در اجالس دو روزه در  ١٣٢اجالس شوراي ملي مقاومت ايران با حضور 

  دند. تن سخنراني كر ٦٠مجموع 
  ١٤٠٠تير  ٣٠  /دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
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  وين مذاکرات بست بن و راهبرد جنگ طلبی رژيم
  زينت ميرهاشمي

 تير ٩فراسوي خبر ... چهارشنبه 
  

تير، نمايي از يك پايور مفلوك و به ظاهر دور از رويدادهاي جاري است كه براي  ٧حرفهاي خامنه اي در روز دوشنبه 
مردم به خالفت اش، حقيرانه به دروغ و وارونه كردن واقعيتها مي پردازد. او » نه قاطع«سهمگين وارد آمده از  جبران آوار

  اعالم كرده بود، اكنون آن را دفاع از نظام تعريف مي كند.» حرام«كه پيش از اين راي سفيد را 
ه انتخابات و سيلي زدن بر تحريم كنندگان بي اعتباري دروغهاي خامنه اي در مورد آراي باطله و حماسي خواندن شعبد

و... را در خيابانهاي خالي مشاهده كرديم و حتا در واكنش كارشناسان و تحليلگران حكومتي نيز به آن اعتراف مي شد و 
  بنابرين حرفهاي ولي فقيه موجب افزايش تنفر مردم شده و در ضمن باعث خنده مرغ پخته مي شود.

استان به اضافه حركتهاي اعتراضي طي  ٨مركز در  ٧٠ترده ترين جنبش اعتراضي كارگران، در در هنگامه بزرگترين و گس
دو روز گذشته (كشاورزان اصفهان، كارگان انبيه فني راه آهن آذربايجان شرقي، معلمان كارنامه سبز، دامداران و 

دانست و فرمان داد كه » استها و واقعياتبي اطالعي از سي«را بي شرمانه » دليل برخي اعتراضها«مالباختگان) خامنه اي 
او نه تنها خود را در شنيدن پيام مردم به ناشنوايي مي زند » سياستها را به درستي براي آنان تبيين كنند«كارگزاران نظام 

ت و اعالم كرد. او در حقيقت چراغ سبز سركوب را هم اعالم كرد. تبيين سياس» بي اطالعي«بلكه خواسته هاي كارگران را 
  فهماندن آن به معترضان يعني از همان كاري كه زنگنه با اخراج كارگران اعتصابي انجام داد.

دانست و كارگران اعتصابي را به قانون كار مراجعه داد. » فراقانوني«زنگنه وزير نفت رژيم، خواسته هاي كارگران پيماني را 
  هم اجرا نمي كنند.همان قانون كار يك طرفه و دست پخت خودشان كه حتي آن را 

در حالي كه سفره هاي مردم هر روز خالي تر مي شود، توليد و مصرف پهپاد و موشك و تامين كامل نيازمنديهاي 
  گروههاي وابسته به سپاه تروريستي قدس بدون توقف ادامه دارد.

قاصم «پهپاد به نام  ٣بدون شك گروههاي مزدور رژيم در عراق با حمله به كنسولگري آمريكا در اربيل به وسيله 
، انتظار پاسخ سخت آمريكا در مرز سوريه و عراق كه منجر به كشته شدن چند نفر وابستگان رژيم و حزب اهللا »الجبارين

حمله به مكانهاي آمريكاييها در عراق شده و رژيم محاسبه  ٤٣و آمدن بايدن  ٢٠٢١عراق شد را نداشتند. از ابتداي سال 
  مل آمريكا داشت و نمي خواهد بفهمد كه آمريكا نيست كه زير تحريم است.غلطي در مورد ميزان تح

و تير، در نشست با خبرنگاران درباره تاثير ديدگاههاي آمريكا بر ادامه گفت  ٨شنبه ربيعي سخنگوي دولت روحاني روز سه 
فهاي مقابل از جمله اياالت ايم و منتظر هستيم طرما تصميمات خود را اتخاذ و اعالم كرده «گوهاي هسته اي گفت: 

تر صحبت متحده آمريكا تصميمات سياسي خود را اعالم كنند تا بتوانيم بر اساس آن در دوره بعدي مذاكرات، روشن 
  ».كنيم

اگر تحركات ماجراجويانه رژيم را با حرف ربيعي جمع ببنديم، راهبرد رژيم براي برون رفت از بن بست روشن مي شود. به 
رژيم حاضر نيست دست از موشكهاي بالستيك و دخالتهاي تروريستي در منطقه و حمايت مادي و تسليحاتي اين معنا كه 

  از گروههاي نيابتي بردارد.
خامنه اي براي برون رفت از بن بست، از سفره مردم ايران به سود تروريسم و جنگ طلبي هزينه مي كند. اما اين راهبرد 

  يق تر مي كند.آشوبگرانه، بن بست و بحران را عم
  

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
@radiopishgam 

https://telegram.me/radiopishgam 
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  گام بعدي انحطاط

  منصور امان
 تير ١٧فراسوي خبر... پنجشنبه 

  
شهرها و روستاها در سياهي فرو رفته، خيابانها و كوچه ها به تسخير ويروس رنج و مرگ در آمده و گُرسنگي و تشنگي بر 

يه قطع برق، بي آبي، كُرونا و كمبود و فعاليت روزانه فرمان مي راند. اين صحنه اي از يك فيلم ترسناك نيست؛ زير سا
  گراني، زندگي عادي در ايران بيش از هر هنگام ديگر به يك تصوير آخرالزماني شباهت پيدا كرده است.

مي رانند. هرگاه شرايط فاجعه بار و جهنمي حاكم بر  "گام دُوُم انقالب"اين روزها سركردگان رژيم واليت فقيه سُخن از 
ظر گرفته شود، ترديدي نيست كه آنها به دور تازه اي از حيات خود پا گذاشته اند، آنچه كه به دُرُستي جامعه و كشور در ن

خواند. ج.ا همچون يك حُفره سياه گام به گام بنيادهاي زيست مدني و شيرازه هاي زندگي  "گام بعدي انحطاط"مي توان 
  ه و اينك نوبت به آب و برق رسيده است.اجتماعي را بلعيده و در پس خود سياهي و نيستي به جا گذاشت

از بي كفايتي رژيم آقاي خامنه اي همين بس كه نه تنها توانايي تامين برق كشور را ندارد، بلكه حتي از مُديريت خاموشيها 
و به آگاهي شهروندان مي رسد و در عمل نيز به نُدرت زمانبندي  "احتمالي"هم عاجز است. جدولهاي قطع برق آن با تيتر 

ناحيه بندي اعالم شده رعايت مي شود. راه حل مسووالن ج.ا براي اين بي نظمي، حذف سند بي كفايتي و قطع برق بدون 
  اعالم قبلي بوده است.

در سوي ديگر، تصوير غم انگيز شهرونداني كه در صف خريد آب به انتظار ايستاده اند، به گونه نمادين وضعيت وخيم 
ده حياتي در ايران را توصيف مي كند. از خوزستان تا فارس و از بلوچستان تا تهران، آب تامين و دسترسي به اين ما

آشاميدني نيز در كنار بسيار از كاالهاي اساسي ديگر قرار گرفته و به متاعي ناياب بدل گرديده. حتي در مناطقي از كشور 
دارند، شهروندان با كمبود و يا حتي نبود آب روبرو مانند كردستان و مازندران نيز كه از شرايط اقليمي مُناسب تري برخور

  شده اند؛ واقعيتي كه نقش برجسته ُمديريت آبي در پديد آمدن سراسري اين مُعضل را آشكار مي كند.
مسوول اين نابسامانيهاي زنجيره اي، تنها پاسُخي كه از بُرج عاج فراغت خويش براي مردُم دارد، تراشيدن بي قيد بهانه و 

بُكسرانه اصالح و بهبود است. حاكمان ج.ا سخت تر و رنجبار تر شدن گام به گام زندگي مردم را به شرايط اقليمي، وعده س
  تحريم يا دُشمن نسبت مي دهند و تالش مي كنند با پنهان شدن در پس آنها، در چشم و نظر جامعه نامرئي شوند.

 "مرگ بر ديكتاتور"و  "مرگ بر خامنه اي"ه موثر است، با شُعار اين پُرسش كه كارزار دُروغ و نيرنگ حاكميت تا چه انداز
او  "نظام"كه در اعتراضهاي روزهاي اخير نسبت به قطع برق سر داده شد، جواب روشني گرفته. گريبان آقاي خامنه اي و 

وضاع را بي ابهام و در چنگ جامعه است و خبر بد براي هر دوي آنها اينكه، توده مُعترض نه فقط مسوول و مُقصر خرابي ا
دقيق شناسايي كرده، بلكه راه حل اصالح امور را نيز در آستين دارد؛ يك آگاهي راديكال كه در قالب شُعارهاي ياد شده 

  بازتاب يافته است.
حذف تدريجي زيرساختهاي زندگي مُدرن و اين جهاني، محصول اجتناب ناپذير نظم ارتجاعي حاكم است. پوسيدگي و 

ي و عملي آن همان آفتي است كه فقط به جان آب و برق مردُم نيفتاده. آقاي خامنه اي و شُركا مايلند كه فرسودگي نظر
عميق تر فرو بروند و طليعه آن نيز با اختالل در برق رساني كشور آشكار شده است.  "گام بعدي"در همين مُرداب با 

ند و با مُشت گره كرده در برابر راندن خود به اين سمت شان نمي دا "رعيت"جامعه اما خود را هم سرنوشت با آنها يا 
بايد به تنهايي در  "نظام"ايستاده است. مردُم راه خود را از بيراهه رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه جُدا كرده اند. 

  انحطاط خويش غرق شود.
  

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



 72

  واكسيناسيون همگاني و رايگان چگونه؟
  منصور امان

 تير ٢٤فراسوي خبر... پنجشنبه 
  

يك جدال داغ و  "واكسن داخلي"در همان حال كه باندهاي غارتگر حُكومتي بر سر بلعيدن رانت ميلياردي جديدي به نام 
پُرهياهو را پيش مي برند، رويكرد تبهكارانه 
رژيم واليت فقيه در برابر پاندمي كُرونا، 
سردخانه ها را انباشته از جسد شهروندان بي 

  دفاع كرده است.
امعه مُدتهاست كه دريافته حاكميتي كه بر ج

سر منابع ثروت آن خيمه زده و بر مُقدرات 
كار و زندگي اش حُكم مي راند، نه عالقه اي 
به حفاظت از جان مردُم در برابر اين ويروس 
مرگبار را دارد و نه در اصل از كارداني الزم 
براي اين كار بهره مند است. سيل 

ن زدن به طرف ارمنستان و تُركيه رهسپار شده اند، يك نمود آگاهي از اين حقيقت است كه شهرونداني كه براي واكس
  براي در امان ماندن از كُرونا، راهي جُز به دست گرفتن اختيار تعيين سرنوشت خويش وجود ندارد.

ت است، ولي براي پناه بردن به كشورهاي همسايه البته يك راه گُريز از مرگ و بيماري تحميل شده از جانب حاكمي
اكثريت مردُم كه توانايي مالي نجات خود از اين طريق را ندارند، اين يك راه حل در دسترس نيست. اما اين بدان معنا نمي 
تواند باشد كه وسيع ترين بخش جامعه امكاني براي برخوردار شدن از واكسن ندارد. مُهمترين ابزار آن طرح مُطالبه 

  يگان، پافشاري بر انجام آن و سر آخر اقدامات عملي براي وادار كردن حاكميت به اين امر است.واكسيناسيون همگاني و را
براي دريافت اينكه خواست واكسيناسيون امروز و هم اكنون به يك مُطالبه همگاني تبديل شده، فقط كافي ست به آنچه 

ا فرياد زده مي شود، گوش سپرده شود. از سوي ديگر، كه در كوچه و خيابان، كارخانه و بازار، بيمارستان و دانشگاه گفته ي
هر گاه الزم باشد ميزان تاثير فشاري كه جامعه از اين طريق در حال توليد است تخمين زده شود مي بايست به مُسابقه 

  اتهام زني پايوران رده هاي باال و مياني حاكميت به يكديگر پيرامون مسووليت كُشتار كُرونا نگريست.
به گونه روزانه در جدال با يكديگر پيرامون نزديك به تمامي محورهاي وظايف  "ستاد مُقابله با كُرونا"رگان نمايشي اعضاي اُ

دست  "واكسن داخلي"اين مجموعه هستند، وزير بهداشت در كشمكش دائمي با اعضاي مجلس بسر مي برد، رُسوايي 
ستر اين درگيريها، باندها و دستجات رقيب ميدان ديگري از جدال اندركاران آن را به رويارويي با يكديگر كشانده و بر ب

عليه يكديگر را گشوده اند. در يك كالم دستگاه اجرايي مسوول كُرونا و دستگاه سياسي كه آن را هدايت مي كند، هر دو 
  دُچار بُحراني شده اند كه سرچشمه آن فشار اجتماعي از يكسو و فشار كُرونا از سوي ديگر است.

ها راه مُتوقف شدن سلسله موجهاي كُرونا، افزايش فشار بر حاكميت و وادار ساختن آن به صرف هزينه براي سالمتي و تن
ايمني جامعه است. آينده دانش آموزان و دانشجوياني كه از تحصيل باز مي مانند، نبايد تباه شود، كسبه و بازار نبايد معاش 

امات موسمي و غير موثر حاكميت از دست بدهند، كادر درمان، كادر حمل و نقل، و كارگران نبايد كار خود را در اثر اقد
  دست فروشها، كارگران فصلي نبايد با تهديد جدي ابتال، بيماري و مرگ زندگي كنند،

 اين بديهي ترين و مُحقانه ترين خواسته ها بايد در گُسترده ترين و موثرترين اشكال در برابر حاكميت گذاشته شده و به
تاكنون روزانه جان صدها تن را در گوشه و  ٩٨آن تحميل شود. جامعه در برابر خُشونت دولتي كه به دست كُرونا از بهمن 

               كنار كشور مي گيرد، ساكت نيست. اين صدا رسا تر خواهد شد.
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  ه ايشعار تشنه لبان هموطن خوزستاني به نگراني خامن
  زينت ميرهاشمي

  تير ٣٠فراسوي خبر ... چهارشنبه 
قيام تشنگان در شهرهاي استان خوزستان براي ششمين شب ادامه يافت. قيامي كه از شعارهاي آب به مرگ بر ديكتاتوري 

كشيده شد. اين قيام مانند قيامها و خيزشهاي ديگر به 
خاطر سركوبگري رژيم به سرعت رنگي سياسي به خود 

ردن مساله آب، گرفت. شليك گلوله به جاي آب و امنيتي ك
  شكل و محتواي قيام را مشخص كرد.

در حالي كه مردم زير گلوله ماموران خامنه اي جانشان را از 
در » شرارتهاي آمريكا«دست مي دهند، خامنه اي جالد از 

تير در پيامي به  ٢٦منطقه حرف مي زند. وي روز دوشنبه 
مناسبت حج بدون نام بردن از لبان تشنه كودكان 

راه جبران «از بيداري در عراق، يمن، فلسطين و  خوزستاني،
عقب ماندگي كشورهاي اسالمي را مقاومت در مقابل 

دانست. پيام او براي تقويت گروههاي » شرارتهاي آمريكا
تروريستي وابسته به خود و تقويت عمق استراتژيك نظام 

  است.
مردم به پا خواسته از عراق تا لبنان رژيم جمهوري اسالمي 

عنوان رژيمي اشغالگر شناخته و خواهان كوتاه كردن دست آن از كشورشان هستند. حزب اهللا لبنان با پول و سالح را به 
رژيم شرايط فاجعه بار اقتصادي و سياسي را براي مردم لبنان به وجود آورده است. مردم عراق ناامني و ترورهاي فعاالن و 

. پيام مجموعه رويدادهاي كشورهاي اصلي عمق استراتژيك نظام واليت فساد حاكم را از دخالتهاي رژيم ايران مي دانند
  و از كشور ما برويد بيرون. "گورتان را گم كنيد"فقيه به خامنه اي اين است 

دقيقا يك تودهني محكم به » سپاهي حيا كن مملكتو رها كن«، »مرگ بر خامنه اي«شعارهاي قيام آفرينان خوزستان 
درس غلط دادن و جا به جا كردن نام پاسداران و باندهاي مافياي قرارگاه خاتم االنبيا با آمريكا و حرفهاي خامنه اي است. آ

يا انداختن تقصير بر گردن تحريمها در ميان مردم هيچ خريداري ندارد. اين را مي توان از ميان شعارهاي قيام كنندگان 
  ديد.

به استانهاي مركزي و طرحهاي رانتخواران در سد سازي و  مردم خوزستان قرباني پروژه هاي انتقال سودجويانه آب«
ساخت و سازهاي ضد محيط زيستي براي سودجويي شده اند. انتقال آب از سرشاخه هاي منابع آبي استان خوزستان و 

 را سيل از جلوگيري توانايي حتا كه سدهايي رويه بي ساخت و كويري مناطق و مركزي فالت در فوالدي شركت ٢٥ افتتاح
ته به سپاه پاسداران كه آگاهانه و هدفمند براي نابودي اقتصاد و وابس االنبيا خاتم قرارگاه غارتگرانه هاي پروژه تا ندارند هم

محيط زيست منطقه و تغيير بافت جمعيتي استان خوزستان، زندگي و معيشت مردم اين استان را نابود كرده 
روستاي استان خوزستان آب  ٧٠٢«ته يك مجلس نشين از اهواز تير) بر أساس گف ٢٧ يكشنبه خبر فراسوي( .اند

  »آشاميدني ندارند.
تير در  ٢٩طنين شعارهاي مرگ بر اصل واليت فقيه، مرگ بر جمهوري اسالمي و مرگ بر ديكتاتوري در روز سه شنبه 

ت سوسنگرد و ايذه و ديگر مترو صادقيه در تهران، پاسخ ديگري به حرفهاي خامنه اي است. حضور پر رنگ زنان در تظاهرا
مناطق اهواز و همچنين در متروي تهران بسيار برجسته است. حضور برجسته زنان، يكي از چالشهاي رژيم زن ستيز واليت 

  فقيه است.
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  خامنه اي در تدارُك يك سوريه ديگر در افغانستان
  منصور امان

 تير ٣١فراسوي خبر... پنجشنبه 
  

ائب حتي يكي از بُحرانهاي چندگانه خارجي خود رهايي نيافته كه خود را به عُنوان آتش رژيم ورشكسته ج.ا هنوز از مص
 - گويا  - براي  "حشدالشيعي"بيار يك بُحران خسارت بار ديگر عرضه مي كند. با اعالم تشكيل يك گُروه ساختگي به نام 

  به طرفهاي شان در افغانستان گوشزد كرده اند.، حاكمان ج.ا در حقيقت ظرفيتهاي بُحران سازي خود را "مُبارزه با طالبان"
اينكه اعالم آمادگي رسانه اي و پُر سروصداي 

براي مُداخله گري در افغانستان تنها هشت  "نظام"
روز پس از نشست سه جانبه با طالبان و دولت 
افغانستان در تهران صورت گرفته، نمي تواند 
تصادُفي باشد. رژيم واليت فقيه مي كوشد زير 

دولت "وشش تشويق طالبان به مُوافقت با تشكيل پ
، هم به عُنوان يك بازيگر موثر وارد "مُشاركتي

ُمعادالت اين كشور شود و هم جا پاي نُفوذي براي 
خود ايجاد كند. حاكمان ايران مي پندارند دستيابي 

يه) و از سوي ديگر، در برابر آمريكا و اُروپا به اين اهداف موقعيت آنها را از يكسو در برابر رُقباي منطقه اي (عربستان و تُرك
  به گونه ويژه در سوريه و يمن نيز پي مي گيرد. "نظام"تقويت مي كند. اين همان سياست مُخرب و خسارت باري است كه 

ايان تهديد روزنامه اي روز دوشنبه نشانگر آن است كه نتايج نشست ياد شده براي ميزبانان چندان مطلوب نبوده و بُنيادگر
و به بيان ساده تر، مُداخله  "ميدان"با زبان  "نظام"طالبان عالقه اي به پيشنهادات آنها نشان نداده اند. از همين روست كه 

  گري، تجاوُز و جنگ فرقه اي به سُخن درآمده است.
ا در افغانستان، از سرخوردگي آقاي خامنه اي و همدستان نظامي و امنيت اش فهم پذير است. آنها در جريان حُضور آمريك

همريشان خود، فاشيستهاي مذهبي طالبان، پُشتيباني مالي و نظامي مي كردند و به آنان خدمات پُشت جبهه اي مي 
رساندند. آنان اُميدوار بودند منافع اين سرمايه گذاري به صورت تاثيرگذاري در روندهاي سياسي افغانستان و باز شدن 

  .شود مادي اي هفرق –فضايي براي تحرُك سياسي 
اين اُميدواري به روشني در هفته هاي ابتدايي خُروج آمريكا از افغانستان در استقبال گرم پايوران حُكومت از احتمال 

يكي از جنبشهاي "سُخن مي گفتند و اينكه اين گُروه  "تغيير طالبان"تصرُف قُدرت از سوي طالبان بازتاب يافت. آنها از 
، وابسته "روزنامه كيهان"حن بي درنگ پس از نشست تهران تغيير يافت. تنها دو روز بعد از آن، . اين ل"اصيل منطقه است

به دربار آقاي خامنه اي، كه چند روز پيشتر به ستايش طالبان برخاسته بود، در يك چرخش ناگهاني به طالبان حمله برد و 
به قول و قرارهاي خود "ن به عنوان جرياني ياد كرد كه آنها هُشدار داد. اين جريده به تلخي از طالبا "تطهير"نسبت به 

  ."پُشت مي كند
تنها تاثيري كه برجا خواهد گذاشت، تشديد دُشمنيهاي فرقه اي و مذهبي در  "نظام"ترديدي نيست كه ابتكار رسانه اي 

ين بخش از جامعه افغانستان و وخيم تر كردن وضعيت شيعيان اين كشور است. حاكمان ج.ا با دستاويز قرار دادن ا
افغانستان براي مقاصد خود، آنها را به هدفهاي مشروع براي طالبان تبديل مي كنند و از سوي ديگر، نُطفه هاي شكل 

  گيري كانون بُحران جديدي اين بار در همسايگي و در مرزهاي شرقي كشور را مي كارند.
نفر را در دو سوي مرز در معرض تهديدي بالقوه قرار داده  سياستهاي جُنون آميز رژيم واليت فقيه، جان و زندگي ميليونها

   است. مردُم ايران و افغانستان منافع مُشتركي در جلوگيري از به فعل درآمدن آن از طريق طرد و سرنگوني ج.ا دارند. 
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  ادواره شهيدان فدايیي
 رفيق مهدي فضيلت كالم

  گردآورنده : امير ابراهيمي
  

در خانواده اي سياسي فرهنگي  ١٣٢٦م در سال رفيق مهدي فضيلت كال
متولد شد. پدر، دايي و بسيار كساني كه با خانواده اين رفيق ارتباط داشتند 

رفيق مهدي تحصيالت ابتدايي را در فعال سياسي و يا فرهنگي بودند. 
سمنان و تهران گذراند و در دبيرستان بود كه به فعاليت سياسي روي آورد و 

د گروه مخفي شكل داد و سپس از طريق رفيق شيرين معاضد با دوستان خو
تالش  ١٣٥٠(فضيلت كالم) به سازمان پيوست. در پي ضربات گسترده سال 

بسيار گسترده براي بازسازي و ترميم سازماندهي داشت كه اين نكته در 
بيانيه سازمان  پس از شهادت رفقا  مهدي فضيلت كالم، فرامرز شريفي و 

 ١٣٥٠شده كه؛ رفيق مهدي پس از ضربات سال  فرخ سپهري ذكر
  دربازسازي سازمان نقش برجسته اي دارد.

ساله شاهنشاهي  ٢٥٠٠تظاهراتي عليه جشنهاي  ١٣٥٠ازدهم ارديبهشت ي
توسط دانشجويان  دانشگاه تهران برگزار شد كه رفيق در سازماندهي آن 

ن با نقش مهمي داشت. همچنين در تظاهرات نمايشي حكومت كه همزما
اسفند  ١٠اعدام تعدادي از رهبران و كادرهاي چريكهاي فدايي خلق در 

  برگزار شد مسئوليت تيمهاي را به عهده داشت در مسير اين تظاهرات فرمايشي اخالل ايجاد كرد.  ١٣٥٠
شد و  خانه تيمي رفقا در منطقه سليمانيه در جنوب شرقي تهران توسط ماموران ساواك محاصره ١٣٥١روز ششم مرداد 

رفقا مهدي فضيلت كالم، فرخ سپهري و فرامرز شريفي جانانه مقاومت كرده و تا آخرين گلوله در اين درگيري سخت و 
دند و رفيق مهدي در آخرين لحظه با انفجار نرنجك به زندگي پرافتخار خود خاتمه داد تا زنده به يطوالني با دشمن جنگ

  دست عوامل شكنجه گر ساواك نيفتد.
  نامش جاودانادش و ي

 

  نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
  زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم

  
 

 مرداد ماهدر  شهداي فدايي
 

 احمد زيبرم ـ فرامرز شريفي ـ فرخ سپهري ـ مهدي فضيلت كالم ـ محمد صفاري آشتياني ـ ـناصر فضل الهي رفقا: 
حسين  - عبداهللا سعيدي بيدختي ـ  عباس جمشيدي رودباري ـ زين العابدين رشتچي ـ غالمرضا بانژاد فريدون شافعي ـ

بهروز  فرزاد صيامي ـ قدرت اهللا شاهين سخن ـ داريوش شافعيان ـ مرتضي (امير) فاطمي ـ جهانبخش پايداري ـالهياري ـ 
 ـ حسين پور قنبري ـ حسن كهل ـ زهرا فرمانبردارـكهل مهدي يوسفي  گودرز همداني ـ ـسعيده كريميان  ـكتابي 

هادي حسين زاده  ـكامران اسماعيل زاده  ـ انيمحمد يزد ـمحمد عظيمي  ـمحمد رضا رمضانعلي  ـمحمد تقي ترابي 
هامان  ـ جواد كاشي ـ يوسف كيشي زاده ـ سعيد ميرشكاري ـ هرمز گرجي بياني ـ ابوالقاسم رشوند سرداري كرماني ـ
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 ـعبدالكريم عبداهللا پور بيژن مجنون ـ  ـحسين محمدي  ـمحمد (محمود) يوسفي  ـشفيعي 
 ـاسماعيل عابدي  ـعلي رضا قاسميان  عباسعلي شريفيان ـ ـعلي احمدي  ـسعيد سليماني نژاد 

 ـ ابراهيم جاللي ـ مسعود جعفرپور ونداد ايماني ـ ـ يجميل اكبري آذر ـغضنفر اسدي 
 ـسليماني فرهاد  ـمحمد رفيعي  ـيحيي رجبي  ـشهرام خداپناهي  ـعبدالرحيم (مجيد) جاللي 

 زادهي حالخالد  –نصرت اهللا كريمي  –پور  مهدي صديق -مهين ضياشندي  - مهرداد گرانمايه
 - ي ريداده ام ونيكتا -حسن منصوري  - سعيد ساالري ساردوئي  -علي ياسري نشتمي  -

يوسف  -آذرنوش مهدويان  -بهروز كتابي  - عزيز محمد رحيمي -ايوب ملكي  -يعقوب مالني 
محمدرسول  -اربيانس آرامائيس د - (سيجاني) عبداهللا ليچائي -اردشير شيرين بخش  -منزه 

جمشيد پورقاسمي ـ  -عبدالرضا ترابي  –كريم ترابي فيروز صديقي ـ  ـكاظم كازروني  عزيزيان ـ
تاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع به دست مزدوران رژيمهاي  ٥٠از سال   - مينا ضامنيان  – عظيم سرعتيعبدال

  بادشاه و خميني به شهادت رسيدند، يادشان گرامي 
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