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  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«

  »ي، زنده باد آزاديمرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه ا  «

  357 شماره

   و يكمسي دوره چهارم سال 

  1394 فروردين اول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ....سرمقاله 

چرا رياست بر 
 خبرگان اھميت يافت؟

 

 منصور امان

 

در همان حال كه ستيز باندهاي متخاصم در زمين 
نهادهاي رسمي جريان دارد، روبناي سياسي دستگاه 
قُدرت جمهوري اسالمي با شتاب در حال شقه شدن 

پس از تعيين تكليف بوروكراتيك قُوه مجريه به . است
باري آن به جناح ميانه حكومت، وسيله واگذاري اج

اينك جدال به زمين ديگر نهادهاي حكومتي كشانده 
شده و نبرد باندها براي گُسترش قُدرت و تمركُز دادن 

  . به آن با حرارتي دوچندان ُشعله ور گرديده است
كشمكش بر سر در اختيار گرفتن كُرسي رياست 
 مجلس خبرگان كه در ماه گذشته به گونه پر سر و

صدايي جريان داشت، پيش درآمد جدالهاي سختي 
است كه در آوردگاه هاي انتخابات مجلس شوراي 

 نشسته "نظام"اسالمي و مجلس خبرگان به انتظار 
است تا از طريق ژرفش شكاف در آن، باندها بخت 
خود براي چيرگي بر ناهمگوني قُدرت دوگانه و 

  .شرايط ناپايدار را به آزمايش بگذارند
  

  شرافيت روحانيجذب ا

تعيين رياست مجلس خبرگان از دو زاويه براي جناح 
نخُست ايجاد . ميانه حكومت اهميت ويژه اي داشت

يك صف بندي گُسترده به سود خود در ميان راست 
سنتي و اشرافيت روحاني كه هدايت آن را در دست 

دوران "با آنكه جناح مزبور از هنگام ورود به . دارد
يل دگرديسي طبقاتي آن از خُرده  و تكم"سازندگي

 –بورژوازي مرفه ريزه خوار به بورژوازي بوروكرات 
رانت خوار ديگر پايگاه اجتماعي مشتركي با راست 
سنتي و حوزه ها و مالهاي پرنفوذ آنها ندارد، با اين 
حال آقاي رفسنجاني و شُركا با نگاه به اختالفهاي 

ت سازي دروني اين جناح به سبب سياست يكدس
آقاي خامنه اي و حذف آنها به سود زير مجموعه 

 به "نظام" امنيتي و نيز، موقعيت بحراني –نظامي 
سبب ماجراجويي هسته اي كه خطر خالي شدن زير 

 را نيز آبستن دارد، اُميدوار بودند بتوانند "آقايان"پاي 
جناح ميانه . به ائتالفي پراگماتيك با آنها دست يابند

 عرضه مي "ناجي نظام"را به عنوان حكومت خود 
كرد و وعده حل دو چالش آنها يعني شراكت بيشتر 
در قُدرت سياسي و تضمين منافع اقتصادي حاصل از 

  .آن را مي داد
  3بقيه در صفحه 

  

  

  تبريک يا ريشخند آقای وزير
   به کارگران

  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

يی شورای ملی  اج�س مياندوره
  مقاومت ايران 

  اطالعيه دبيرخانه شورا 

 8صفحه 

  روحانی ادامه احمدی نژاد و 
  برآمد ويرانی جامعه

  شهره صابري

  10صفحه 

  چالشھای معلمان در
  ماهو اسفند  بھمن 

 فرنگيس بايقره

  ١٠صفحه 
  کارورزان س�مت

  ياميد برهان

  14صفحه 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
  كامران عالمي نژاد

 18صفحه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ........ينه مرورجھان در آي
  سيريزا يونان را 

  به راست يا به چپ خواھد برد؟
  لي� جديدی

  5صفحه 

کوبا قصد رفتن به سمت بازار 
 سوسياليستی را ندارد

  مصاحبه با 

 وزير اقتصاد پيشين كوبا، خوزه لوييس رودريگز

  بابك: برگردان/ 21آمريكا 

  16صفحه 

برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و 
   ١٣٩٣ن در بھمن و اسفند مزدبگيرا
 يرهاشمي منتيز: مي و تنظيگردآور

 20صفحه 

  زنان در مسير رھايی
  اسد طاھری

  25صفحه 

  

 استاد آندرانيك گدر سو

  )آندو (آساطوريان
  28صفحه 

  پيام نوروزی
  سخنگوی

 سازمان چريکھای 
  فدايی خلق ايران

 2صفحه 

  ....يادداشت سياسي 

  1393تداوم بحران غيرقانوني در سال 
  مهدي سامع

 2صفحه 
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 در حالي به پايان رسيد كه تمامي 1393سال 
تضادهاي موجود در جامعه در ابعاد كالن عمق و 

در اين سال هيچ يك از مسايلي كه . گسترش يافت
رشد منفي اقتصاد، . جامعه با آن درگير بود حل نشد

بيكاري، افزايش سرسام آور نقدينگي، افزايش روزمره 
 محيطي قيمت مايحتاج عمومي مردم، فجايع ريست

  . تيتر روزمره رسانه هاي حكومتي بود....و
» پيشرفت«در اين سال به جاي رونمايي از اين يا آن 

در واليت خامنه اي، ابعاد تضاد طبقاتي خود را به 
در حالي كه . وضوح در مقابل چشم همگان قرار داد

هيچ نشانه اي از رونق اقتتصادي در اين سال ديده 
عدام پر رونق بود و هم نشد، هم توليد شكنجه و ا

رحماني فضلي، وزير اختالس و قاچاق، تا جايي كه 
قاچاق مواد مخدر در ايران اعالم كرد كه؛ كشور 
هزار ميليارد تومان  است و بخشي از آن  20ساالنه 

  . صرف سياست و انتخابات مي شود
  

در همه اين موارد كه در چند سطر باال ذكر شد مي 
ك و آمار از رسانه هاي توان هزاران سند و مدر

اما براي آن چه منظور اين . حكومتي رديف كرد
. يادداشت كوتاه است ذكر تيتروار آن كافي است

خوانندگان اين يادداشت مي توانند به گزارش سياسي 
مصوب هشتمين اجالس شوراي عالي سازمان ما كه 

 برگزار شد مراجعه كنند كه در آن 1393در بهمن 
ال به تفصيل تحليل و تشريح شده برخي از موارد با

اين گزارش در شماره قبل نبرد خلق چاپ شده . است
  .است

  
در حوزه سياست آن چه رونمايي شد، عمق شكاف در 
درون هرم قدرت و ناتواني ولي فقيه براي مهار 

نخبگان . درگيريهاي باندهاي درون حكومت بود
. باندهاي درون رژيم هرچه توانستند به هم تاختند

امنه اي آن چنان در تنگنا قرار گرفته كه حتي خ
عكس يك رييس جمهور واليت اش و يا سخنراني 

يك نماينده مجلس خود ساخته اش را هم نمي تواند 
  .تحمل كند

خامنه اي طي يك زد و بند چند اليه رفسنجاني را در 
دستيابي به رياست مجلس خبرگان ناكام گذاشت تا 

 وادران قاچاقچي  برهمراه بااركستر دزدها  «
  .تكميل شود» اختالسگران كالن

حسن روحاني تا آنجا پيش رفت كه مخالفان دروني را 
عوامل «و » افراطيون منحرف و منفور«، »اوباش«

  .ناميد» شرور
 زد و از »رايي  خويش«به خامنه اي طعنه رفسنجاني 

در باتالق شعارهاي پوچ و «گرفتاري نظام 
همنوا با نتان «دلواپسان را شكوه كرد و » عوامفريبانه

 در كيهان شريعتمدارياعالم كرد و حسين » ياهو
» پايه و عوامانه بي«خامنه اي حرفهاي رفسنجاني را 

حسين شريعتمداري به نيابت از خامنه اي . دانست
عنوان يكي از  ديگر به رفسنجاني امروز«اعالم كرد كه 

  .»شود  هاي نظام شناخته نمي  استوانه
اين شكاف عالج ناپذير هم هر روزه رسانه در مورد 

هاي حكومتي از زواياي مختلف خبر، گزارش و تحليل 
  .منتشر كرده اند

  
، واكنش جامعه 1393وجه ديگري از رويدادهاي سال 

نيروهاي كار به شمول . در مقابل اين شرايط بود
كارگران، كاركنان شركتهاي دولتي و خصوصي، 

، دانشجويان، فعاالن استادان و معلمان، پرستاران
در سال گذشته با بيش از هزار حركت ....اجتماعي و 

. اعتراضي به اين شرايط فاجعه بار واكنش نشان دادند
 شماره قبلي 11بيشتر اخبار اين حركتهاي اعتراضي در 

  .نبردخلق و شماره فعلي منتشر شده است
  

برايند مجموعه اين رويدادها نشان مي دهد كه شرايط 
ه ايست كه باالييها نمي توانند به شكل سابق به گون

حكومت كنند و پايينيها هم نمي خواهند به شكل 
شكاف غيرقابل مهار در باال و . گذسته زندگي كنند

واكنش خودجوش در پايين دو مشخصه اصلي بحران 
اين كه ما شاهد اعتالي گسترده . غيرقانوني است

 1388مبارزات خياباني در سال گذشته همچون سال 
مذاكرات . نبوديم، نافي وجود بحران غبر قانوني نيست

اتمي هم تا اين لحظه اين شرايط را تخفيف نداده 
  . بلكه تشديد كرده است

  
خامنه اي با تمام ابزارهاي سركوبي اش و منجمله با 
صدور بحران به خارج مرزها و  انتشار عكسهاي 
 آرتيستي قاسم سليماني نمي تواند فرصتي كه جرج

» فتنه«كابوس . بوش به او تقديم كرد را تكرار كند
اتوريته او طي قيامهاي . خامنه اي را رها نخواهد كرد

.  درهم شكسته شده و ترميم نخواهد شد1388سال 
بيش از هزار حركت اعتراضي در سال گذشته و وجود 
شكاف عميق در درون هرم قدرت نه تخفيف خواهد 

جامعه در تب و تاب تحول . مهار خواهد شديافت و نه 
 سال 1394با اميد به اين كه سال . بنيادي است

برچيدن بساط واليت مطلقه خامنه اي و استبداد ديني 
  .باشد، مقدم بهار را گرامي مي داريم

  
 

  

  

  پيام نوروزی 
سخنگوی سازمان 

  چريکھای فدايی خلق ايران
  

  هم وطنان
 و مرا از جانب خود 1394عيد نوروز و آغاز سال 

رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران به همه 
برايتان سالمتي، . ي شما شادباش مي گويم

  . صلح و آزادي آرزو مي كنم، دوستي،سرافرازي، عشق
 سال و، سال آزادي 1394آرزو مي كنم كه سال 

  .باشد كشورمان مردمرهايي 
ي دگرگونآرزو مي كنم كه نسيم بهاري و مژده 

بزرگ در حيات دگرگونيهاي ، راه را براي طبيعت
با اين اميد . سياسي و اجتماعي ايران زمين هموار كند

  به استقبال بهار مي رويم
هر روزتان نوروز و . جشن بهار بر شما خجسته بادپس 

  .نورزتان پيروزباد
  

  هموطنان
 شرايط سخت و دشواري را پشت شمادر سال گذشته 

امنه اي با صرف ميلياردها دالر واليت خ. يدسر گذاشت
در راه پروژه ساخت بمب اتمي و دخالت در كشورهاي 
ديگر، زندگي اكثريت مردم ايران را بيش از پيش به 

در مقابل اين وضعيت فاجعه بار زنان و . تباهي كشاند
مردان ايران زمين با شيوه هاي مختلف به مبارزه 

ي از برخاستند و همه ما شاهد صدها حركت اعتراض
پس با اميد سال . جانب نيروهاي اجتماعي بوديم

  رهايي، به استقبال سال جديد مي رويم
عيد نوروز را با چرخش طبيعت و تحويل سال جديد در 

پيمان مي بنديم كنار سفره هفت سين آغاز مي كنيم و 
و به همه زنان  كه هرگز تسليم جهل و استبداد نشويم

 براي سعادت مردم رانايو مرداني  كه در گوشه و كنار 
  .مبارزه مي كنند ياري رسانيم

  
به ياد بياوريم كه تعدادي از هموطنان ما كه زنداني 

تحت شديدترين شكنجه ها سياسي و عقيدتي هستند، 
، پس حمايت و و رفتارهاي ضد انساني قرار دارند

  .پشتيباني از آنان را فراموش نكنيم
صبور و دلير زنان و مردان پايدار،  از حقوق مسلم 

  .حمايت كنيم ليبرتي  موسوم بهكمپ
فراموش نكيم خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي را 

  .و در غم آنان خود را شريك كنيم
به ياري هم وطناني كه در اين لحظات به كمكهاي ما 

 و نياز دارند، به ويژه كودكان و نوجوانان  بي سرپرست
  . بشتابيمبي خانمان

 سال 1394ديد ارزو مي كنم كه سال در آستانه سال ج
برچيدن بساط سلطنت مطلقه خامنه اي و سال تحقق 

  . آزادي و عدالت باشد
  

  پيروز و سرفراز باشيد
  دستتان را مي فشارم

  مهدي سامع 
  

  1393 اسفند 29جمعه 

  ....يادداشت سياسي 

  1393تداوم بحران غيرقانوني در سال 
 مهدي سامع

برايند مجموعه اين رويدادها نشان مي دهد كه شرايط به گونه ايست كه باالييها نمي 

زندگي توانند به شكل سابق حكومت كنند و پايينيها هم نمي خواهند به شكل گذسته 

شكاف غيرقابل مهار در باال و واكنش خودجوش در پايين دو مشخصه اصلي . كنند

اين كه ما شاهد اعتالي گسترده مبارزات خياباني در سال . بحران غيرقانوني است

مذاكرات اتمي .  نبوديم، نافي وجود بحران غبر قانوني نيست1388گذشته همچون سال 

 . ف نداده بلكه تشديد كرده استهم تا اين لحظه اين شرايط را تخفي
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  1بقيه از صفحه 

گُزارش دهي منظم وزيران كابينه 
 از عملكرد "مراجع" به "دولت اعتدال"

دولت و شرايط كشور، تالش روشني 
براي نمايش همسويي جناح ميانه با 
منافع اشرافيت روحاني بود و جلب نظر 
و اعتماد آنها را به هر قيمت هدف 

  . داشت
كمي پيش از برگُزاري نشست خبرگان 

جت االسالم حسن روحاني به نيز، ح
 و نيز "مراجع"ديدار هشت تن از 

جامعه مدرسين حوزه علميه "اعضاي 
مجمع مدرسين و محققين " و "ُقم

 رفت تا از يك سو نظر "حوزه علميه ُقم
آنان را به سوي سياستها و برنامه هاي 
جناح ميانه حكومت جلب كند و از سوي 

نان، ديگر، به اتكاي كسب پشتيباني آ
موقعيت جناح مزبور را در ساختار قُدرت 

آقاي روحاني براي دلبري . بهبود بخشد
از مخاطبانش، به گونه نمايشي حتي از 
ديدار با دو تن از آيت اهللا هاي منتقد، 
صانعي و بيات خودداري كرد تا خطر 
برانگيخته شدن احتمالي ناخرسندي اين 

  . طيف را به حداقل برساند
  

  هواليت مشروط

دومين دليل اهميت انتخابات رييس 
مجلس خبرگان براي جناح ميانه 
حكومت، سمت و سويي استراتژيك 

 و راه حل اساسي آن "كليد"داشت و 
براي چيرگي بر تضادهاي ساختاري 

 و تجديد آرايش نيروهاي "نظام"
تشكيل دهنده اش را در خود جاي داده 

آنان كه به نظر مي رسد از ايجاد . بود
گونه تغيير درونمايه اي ساخت هر 

كُنوني قُدرت در زمان حيات آقاي 
خامنه اي نااُميد شده اند، اهرُم 
سياستهاي خود را بر مركز دوران پس از 

  . او قرار داده اند
، "نظام"طرح آنها براي نجات خود و 

مشروطه سازي واليت مطلقه فقيه و به 
عبارت روشن تر،  تمركُز زدايي از قُدرت 

سيم عادالنه كيك بين مدعيان و تق
آنها به درستي در واليت مطلقه . است

فقيه، كانون ناهمگوني ساختاري 
 و سرچشمه توليد قُدرت دوگانه "نظام"

را شناسايي كرده اند و زمان زيادي نيز 
براي غلبه بر آن در اختيار ندارند، زيرا 
انگُشت جناح رقيب نيز بر اين 

 شيوه خود در ناهمگوني قرار دارد و به
  . پي حل آن است

زماني كه آقاي خامنه اي زير تابلوي 
تغيير نظام رياستي به پارلماني، به سوي 
كنار زدن اصل صوري تفكيك قُوا و 
حذف نهاد برآمده از آن يعني رياست 
جمهوري برآمد، مي بايست زنگهاي 
خطر را براي رقبايش به صدا درآورده 

 مخلوق اين تغيير كه گُذار از. باشد
گوژپشت آقاي روح اهللا خُميني، 

حكومت " به "جمهوري اسالمي"
 را هدف گرفته، پروسه تمركُز "اسالمي

قدرت در نهاد واليت فقيه را كه از 
هنگام تشكيل حكومت بر اين مبنا به 
گونه پيوسته رو به جلو حركت كرده را 
به انتها برده و هژموني حقيقي شخص 

قوقي و قانوني واليت فقيه را از نظر ح
نيز به عنوان رييس كشور و باالترين 

  . مقام اجرايي رسميت مي بخشد
گام تكميلي در جهت يك كاسه كردن 
قُدرت، خلع يد رسمي از مجلس 

 و نظارت بر "رهبر"خبرگان در تعيين 
اوست كه توسط بازتعريف ايديولوژيك 
نقش اين اُرگان و وضع شرح وظايف 

 جلو برده مي سياسي جديد براي آن به
مهمترين اقدام در اين زمينه . شود

تاكنون، نفي صالحيت ديني مجلس 
 "رهبر"مزبور در انتخاب و گماردن 

بوده است؛ امري كه جز با چند پله باال 
بردن جايگاه آسماني وي و پرده برداري 
از وجود يك كانال مستقيم ارتباط بين 

 و قادر متعال بدون نياز به "رهبر"
 هاي گُناهكار و وصل كاسه واسطه

مشروعيت سياسي وي به منبع الهي 
  . ميسر نخواهد بود

آيت اهللا مصباح يزدي، نظريه پرداز 
شاغل در اندروني آقاي خامنه اي در 

در اسالم ": اين باره توضيح داده است
سياسي حجيت كالم رهبر به راي مردم 
نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و 

 راي خبرگان نمي باشد، رهبر برگرفته از
زيرا خبرگان مقام واليت را به رهبري 

خبرگان وظيفه دارند كسي را . نمي دهند
كه امام معصوم براي واليت و رهبري 

و صفات و ويژگيهاي (شايسته مي دانند 
به ) آن را در احاديث بيان كرده است

مقام واليت از ... مردم معرفي كنند 
  ".سوي خُداوند متعال است

جالب اينجاست كه اين تالش طاقت 
فرسا براي ُشعبده بازي ايديولوژيك در 
حالي به خرج داده مي شود كه مجلس 
خبرگان در هيچ دوره اي از حيات خود 

 و نه در نظارت بر "رهبر"نه در تعيين 
عملكرد وي نقشي بازي كرده و همواره 
. بازيچه دست قُدرت حاضر بوده است

ه وسواس بنابراين ريشه احتياط ب
گراييده آقاي خامنه اي و شُركاي او را 
نه در هراس از اين اُرگان تشريفاتي و 
بي خاصيت، بلكه در تضعيف موقعيت 

اصل " و شكسته شدن اقتدار "رهبر"
 به طور كلي و به گونه اي "واليت فقيه

كه او را آسيب پذير و در معرض خطر 
  . قرار داده، بايد جسُتجو  كرد

جراحي رقبا در چهار برخالف دوران 
سال دوره اول رياست جمهوري آقاي 
احمدي نژاد، گُماشته ولي فقيه بر 
منصب رياست جمهوري، خيز اكنون 

آنها به سمت يكدست سازي از موضع 
قُدرت صورت نمي گيرد، بلكه اين 

 89 و 88ضعف ناشي از خيزشهاي 
است كه آنها را به سوي واكُنشي بيم 

عيت متزلزل خود و آلود براي دفاع از موق
  . رسيدن به تعادل مي راند

  
  انقالب كاخي

روي اين موج جناح ميانه حكومت به 
حركت درآمده و توانسته برخي 
سنگرهاي از دست داده خود را باز پس 
بگيرد و برخي ديگر همچون قُوه مجريه 
را از رقباي به تنگنا رانده شده تحويل 

با اين حال، نياز حياتي باند ولي . بگيرد
فقيه و شُركاي آن به پشت سر گذاشتن 

 به كُمك "نظام"بحران همه جانبه 
البي جناح ميانه حكومت، مانع از ادامه 
جدال بر سر هژموني در پروسه گشوده 

در هر استيضاح يا . مي شودشده ن
احضار وزيران كابينه به دولت، در هر 
يورش به سخنرانيها يا كُنسرتهاي 

، "خودجوش"مجوزدار، در هر اقدام 
مساله قُدرت در لباس مبدل خودنمايي 

  .  مي كند
تحرُك جناح ميانه حكومت و به همراه 

 حكومتي گرد "اصالح طلبان"آنها 
انشيني مجلس خبرگان و موضوع ج

آقاي خامنه اي، مي تواند آخرين راه 
حل آنها براي غلبه بر دوگانگي قُدرت 
به وسيله تغيير از باال، بدون دگرگوني 

 اجتماعي قُدرت و -در ماهيت سياسي 
  .  به بيان ديگر، انقالب كاخي باشد

همانگونه كه پيداست، پيش فرض اين 
راهكار، وجود ظرفيتهاي سياسي الزم 

وري اسالمي براي تحول در نظام جمه
 استبدادي به -از رژيم مطلقه مذهبي 

.  نيمه استبدادي است-رژيم مذهبي 
پيش از آنكه آقاي رفسنجاني و دوستان 
ظرفيت مجلس خبرگان را كشف كنند، 
آقاي خاتمي و ياران با شادماني و 
اشتياق گُنجايش دگرگوني ساز مجلس 

آنها . و قوه مجريه را نويد مي دادند
وفق شدند كُنترُل هر دو قُوه را به م

دست بياورند، بدون آنكه بتوانند در 
ساخت قُدرت و مناسبات ناشي از آن 

  .كوچكترين تغييري بدهند
پس از اين ناكامي، مجلس خبرگان در 
رهيافت آنان به گونه ناگُزير جايگاه 
ممتازي يافته است، نه فقط به اين دليل 

مانده براي كه در آن تنها گذرگاه باقي 
حل مساله قُدرت را مي بينند، بلكه اين 
آخرين ابزاري است كه آنها به طور نقد 
براي قانع كردن بدنه اجتماعي خويش 

 و از "نظام"به وجود ظرفيت تحول در 
اين راه مشروعيت بخشيدن به خود به 

  . عنوان نيروي اين تغيير در اختيار دارند
آقاي رفسنجاني پيش از شكست در 
تصرُف كُرسي رياست خبرگان، تمام 

كوشش خود را براي ترميم چهره بي 
اعتبار اين مجلس و نقش تشريفاتي آن 

او كارنامه سه دهه ناكامي . به كار برد
اين نهاد در عمل به وظايفي كه به گونه 
صوري براي آن تعيين شده را به 

 اعضاي "اشكال در عملكرد"سادگي با 
د بودن آن رفع و رجوع كرد تا فاس

 كه "سازمان ما"سيستم و يا به گفته او 
خبرگان فقط در نهاد آن موجوديت مي 

  . يابد را منكر شود
ادعاي آقاي رفسنجاني از سيستم فقط 
يك دفاع از خود غريزي و به اين دليل 
نيست كه وي خود متهم به نشر فساد 
در آن از طريق ايجاد يك بازيچه 

ثي سياسي با روكش ديني براي مورو
 كنوني را "رهبر"كردن قُدرت است و 

به واسطه همين ترفند از آستين بيرون 
فراتر از اين، او با سينه سپر . كشيده

كردن در برابر مجلس خبرگان، بر 
ادعاي خود و جناحش از سهم قُدرت پا 
مي فشارد و آينده اي را تضمين مي 
كند كه جز از دل همين ساز و كار 

   . راهي به بيرون ندارد
  

  برآمد 
شكست جناح ميانه حكومت در اولين 
خيز خود به سمت كُنترُل مجلس 
خبرگان، پيروزي باند ولي فقيه به گونه 

كشانده شدن و . خودبه خودي نيست
گسترش ستيز به نهاد مزبور، با صداي 
سهمگين برهم خوردن تعادل در جامعه 
و در پي آن ژرفش شكاف در روبناي 

اين . رساندحكومت را به گوش مي 
يورش و شكست فقط نشان مي دهد 
كه توازن ناپايداري كه ولي فقيه را فلج 
و رقبايش را سردرُگم ساخته، همچنان 
رابطه بين جناحها را در كانون قُدرت 

  . تنظيم مي كند
شكست واقعي در يورش به صندلي 
رياست خبرگان در ميدان ديگري ثبت 
شده است؛ جايي كه جناح ميانه 

 حكومتي "اصالح طلبان"ت و حكوم
واليت فقيه " و "اصالح نظام"براي 

آنها .  آرايش سياسي گرفته اند"مشروطه
يك بار بيشتر نشان دادند كه 
راهكارهاي شان سرابي بيش نيست و 
نمدي كه عرضه مي كنند، حتي براي 

  . خودشان هم ُكاله نمي شود
گذاشتن سنگ خبرگان در كفه ترازوي 

ين واقعيت خط تاكيد استراتژي، زير ا
 -مي كشد كه بورژوازي بوروكرات 

رانت خوار نه در گُذشته، نه اكنون و نه 
در آينده قادر به ايفاي نقش مستقل 

او در خُطوط ُكلي صورت بندي . نيست
سياسي و اجتماعي، هيچ سياست 
مستقلي از نيروي غالب ندارد و نمي 
تواند هم داشته باشد، زيرا به گونه 

 به نهادها و موسسات انحصاري
كوبيدن درب مجلس . حكومتي اتكا دارد

 تنها يك زاويه از بن "حوزه"خبرگان و 
بست نيرويي را نشان مي دهد كه 
متقاضي بركشيده شدن به مثابه قُدرت 
حاكم است، اما همزمان بند ناف خود را 
به مناسباتي گره زده كه با هر جزء از 

  .      كندچنين بلندپروازي جلوگيري مي
  

  ...سرمقاله 

  يافت؟چرا رياست بر خبرگان اھميت 
  منصور امان
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عكس العمل وزير كار دولت روحاني و معاون وي در 

تبريك وي . شرم آور است» تعيين مزد«پايان نمايش 
جمله ژوزف گوبلز از » گزينشي دولت«به كارگران 

مغز . مغزهاي متفكر آلمان نازي را به ياد مي آورد
دروغهاي كوچك «:متفكر فاشيستهاي آلمان مي گفت

روغ را آنقدر بزرگ د. هميشه خود را نمايان مي كنند
بگوييد كه تصور دروغ بودن آن هم به ذهن كسي وارد 

 درصد مزد پايه 17ربيعي در رابطه با افزايش » .نشود
با استفاده از تجربه هيتلر چند دروغ بزرگ به ميليونها 
نيروي كاري كه با مزدي چندمين بار كمتر از پايه 

  . زندگي خود را مي گذرانند تحويل داد
 اعالم كردن شرايط تعيين مصوبه مزد، پر استثنايي

كردن بخشي از عقب ماندگي مزد كارگران از تورم 
نسبت به سالهاي قبل، ضد تورمي عمل كردن شوراي 

 قانون كار بر خالف سالهاي 41عالي كار، احياي ماده 
گذشته، لحاظ كردن وضعيت معيشت كارگران، وعده 

هاي آينده و  قانون كار در سال41 ماده 2رعايت تبصره 
در نظر گرفتن وضعيت صنعت، توليد و خدمات از جمله 

زندگي . مواردي است كه وزير كار به آن نويد مي دهد
روزمره مردم و نرخ كاالهاي اوليه نشان مي دهد كه 
اين حرفهاي به ظاهر خوش آب و رنگ، تقليد ناشيانه 

به همين خاطر اين نه پيام تبريك . اي از گوبلز است
  .ند وزير كار به نيروهاي كار استكه ريشخ

وي در سخن پراكني خود دست پخت شوراي عالي 
توصيف كرد كه » نظام انگيزشي«كار را برآمده از يك 

. در سالهاي بعد هم بيشتر آن را در نظر خواهند گرفت
هم در » انگيزشي«به نظر مي رسد كه اين مدل 

  . ولي فقيه است» اقتصاد مقاومتي«راستاي 
زير كار هم در ادامه نمايش وحدت بر سر مزد معاون و

در شواري عالي كار از نداري به زاري افتاد و 
دولت درآمد ندارد، كارفرمايان هم نه توليد دارند «:گفت

اگر كارفرما درآمد خوبي داشته باشد .... و نه درآمد
 را به كارگران 41شايد اصال باالتر از حداقلهاي ماده 

  ».پرداخت كند
  
  

جمالت بخش ناچيز از دروغهاي تحويل داده شده اين 
ربيعي و همقطاران اش تجربه . به مزدبگيران است

هيتلر را به قرض گرفته اند كه در شيوه تبليغات خود 
مي توان مردم را متقاعد كرد كه بهشت، «: مي گفت

جهنم است و پست ترين شرايط زندگي مثل زندگي در 
  » .بهشت است

  
بعيض جنسيتي، تنگدستي، گسترش بي عدالتي، ت

ناامني كار، بيكاري، زندان شكنجه بر آمد پيام نوروزي  
او براي كارگران و » اقتصاد مقاومتي«ولي فقيه و 

 بود و در پايان سال سفره 1393مزدبگيران در سال 
 هزار تومان كه 712نوروزي كارگران با تعيين مزد پايه 

. يل شديك سوم خط فقر است با تبريك وزير كار تكم
اما تمامي پايوران نظام فاسد واليت فقيه به خوبي مي 

وافعيت . دانند كه دروغهاي ولي فقيه خريداري ندارد
زندگي و معيشت مردم جهنم موجود تحت حاكميت 

  . ولي فقيه را نشان مي دهد
بخش شرم آور نمايش دستمزد در شوراي عالي كار، 

ه شده، حضور تعدادي كارگر كه از جانب دولت برگزيد
اين عده در برابر . به عنوان نماينده كارگران بود

اعتراضهاي موجود در برابر شيوه هاي تاكنوني تعيين 
 يا 35دستمزد، با ژستهاي تو خالي مبني بر اين كه اگر 

 درصد كمتر افزايش مزد باشد، جلسه را ترك 25
خواهند كرد و اين كه اگر به ضرر كارگران باشد 

 نخواهند كرد، سعي كردند كارگران مصوبه مزد را امضا
در نهايت همان طور كه همه نيروهاي . را فريب دهند

فعال كارگري پيش بيني كرده بودند، اين به اصظالح 
كارگران، بر يك جانبه گري شوراي عالي كار يعني 
دفاع از سرمايه و استثمار تن دادند و با خفت مصوبه 

  . مزد فقيرانه كارگران را امضا كردند
  

نكته متفاوت در روند تعيين مزد پايه 
 كه بودنسبت به سالهاي پيش در اين 

حسن روحاني در شعارهاي انتخاباتي 
اش پايين آوردن نرخ تورم و تعيين 
حداقل مزد بر اساس نرخ تورم را وعده 

او ادعا مي كند كه دولت .  داده بود
امسال موفق به پايين آوردن نرخ تورم 

در حالي كه واقعيت بازار و . شده است
داده هاي آماري اين ادعا را تاييد نمي 

  .كند
  

 487، از رقم 93حداقل مزد در سال 
 608 به 92 تومان سال 125هزار و 
در سال گذشته .  تومان رسيد900هزار و 

 35 دولت نرخ تورم اعالم شده از طرف
 25درصد و افزايش حقوق به ميزان 

در پايان سال با شكاف عظيم . درصد بود
بين مزد كارگران و سبد هزينه زندگي 

يت معاشي ميليونها عدر حداقل آن، وض
 مزد .نيروي كار چندين بار به زير خط فقر سقوط كرد

 712 درصدي به 17، با افزايش 94پايه براي سال 
 ميزان افزايش با توجه به اين. هزار تومان رسيد

وضعيت اقتصادي موجود و رشد سرسام آور قيمتها، 
  . هيچ افزايشي را در عمل نشان نخواهد داد

بدون شك برآمد اين گونه شيوه تعيين مزد كه بدون 
مشاركت نمايندگان واقعي كارگران و  فقدان 
تشكلهاي مستقل كارگري صورت مي گيرد، سفره 

 برجهاي لوكس آقازاده ها و مزدبگيران را تهي تر و
تنها . سرمايه داران را عظيم تر و پرشمارتر خواهد كرد

اقدام مشترك مزدبگيران در برابر درد مشترك آنهاست 
 94كه مي تواند معادله را به نفع مزدبگيران در سال 

 .تغيير دهد
 

 

خواسته هاي فوري و پايه 

  اي كارگران و مزد بگيران
  

خلق ايران از خواسته هاي سازمان چريكهاي فدايي 
فوري و پايه اي كارگران و مزد بگيران كه در زير آمده 
حمايت كرده و همبستگي خود را با جنبش نيروهاي 

  :كار اعالم مي كند
  
حق ايجاد تشكلهاي مستقل كارگري براي نيروهاي * 

كارگران صنعتي، كشاورزي، (كار يدي و فكري 
  ...) مات و معلمان، پرسـتاران، كارگران بخش خد

لغو و رفع هرگونه تبعيض بين زن و مرد در حقوق * 
كار و در تمامي شـئون سياسـي، اقتـصادي و 
اجتمـاعي و پـذيرش كنوانسيون جهاني منع تمامي 

  اشكال تبعيض عليه زنان 
به رسميت شناختن حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات * 

  به عنوان حقوق پايه اي نيروهاي كار 
 زندانيان سياسي به شمول فعاالن آزادي كليه* 

  كارگري 
تامين امنيت شغلي براي همه كارگران، لغو * 

قراردادهاي موقـت و قراردادهـاي شـركتهاي 
پيمانكـاري و سـفيد امـضا و پرداخت فوري 

  دستمزدهاي معوقه به طور كامل 
 ساعت كار در روز، دو 8به رسميت شناختن حداكثر * 

ك ماه مرخصي ساالنه با روز تعطيل در هفته و ي
  حقوق 

تعيين حداقل دستمزد با مشاركت نمايندگان واقعي * 
كارگران و تشكلهاي مستقل كارگري، متناسـب بـا 

محاسبه حداقل حقوق بر . افـزايش نـرخ واقعي تورم
اساس تامين نيازهاي زندگي شرافتمندانه و انساني 

  يك خانوار چهار نفره 
كارسازي و ايجاد سيستم توقف كامل اخراجها و بي* 

  بيمه اجتماعي براي تمامي نيروهاي كار 
  لغو كامل كار كودكان * 
تامين حقوق بازنشستگان براي زندگي بدون دغدغه * 

  اقتصادي 
تعطيل رسمي و همگاني اول ماه مه و لغو هرگونه * 

ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم روز جهاني 
  كارگران

  
ن چريكهاي فدايي خلق مصوبه شوراي عالي سازما

  ايران
   2015 فوريه 9 برابر با 1393 بهمن 20
  

  
 

   

  تبريک يا ريشخند آقای وزير به کارگران
 زينت ميرهاشمي



  5 صفحه         جهان در آيينه مرور      1394 فروردين اول – 357 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :مقدمه

 بهمن در يونان و 5/ ژانويه25انتخابات 
 "سيريزا"پيروزي حزب چپ راديكال 

يك رويداد ساده و يك انتخابات رايج 
پيروزي اين حزب . در اروپا نيست

حاصل مبارزات چندين ساله قشرهاي 
گوناگون جامعه يونان است كه تحت 
ستم خانمانسوز سرمايه داري قرار 

مي تواند خطري اين پيروزي . گرفته اند
جدي براي دولتهاي اروپايي باشد كه در 
سالهاي اخير به خاطر سياستهاي 
رياضت اقتصادي به راست متمايل شده 

  اند 
استراتژيستهاي سرمايه اكنون زنگهاي 

آنها نگران . خطر را به صدا در آورده اند
رويارويي دولت جديد با خروج از منطقه 

پا يورو و حتي خروج از اتحاديه ارو
درست است كه اين كشور با . هستند

استانداردهاي اروپا اقتصاد كوچكي دارد، 
به طوري كه سهم آن از توليد ناخالص 

 درصد است، اما اين 2منطقه يورو تنها 
اقدامات احتمالي مي تواند واكنشهايي 

از . فراتر از مرزهاي يونان داشته باشد
يكسو، مردم كشورهاي ديگر اروپايي از 

تاليا و اسپانيا را به رهايي از جمله اي
ستمهاي رياضت اقتصادي اميدوار و 
تشويق كند و از سوي ديگر، يك تاخير 
در پرداخت بدهي يونان مي تواند اثر 
زنجيره اي در بانكهاي اروپايي داشته 
باشد و سرمايه گذاران، سهام ايتاليا و 
اسپانيا را رها كرده و مشكالت عظيمي 

 اي كه به بي ثباتي ايجاد كنند، به گونه
  . بيانجامد"يورو"

 12كشور كوچك يونان كه كمتر از 
ميليون نفر جمعيت دارد، اينك مركز 
نگراني و دلهره طبقه حاكمه كشورهاي 
اتحاديه اروپا و به ويژه آلمان و فرانسه 
است، زيرا آنها به خوبي مي دانند كه به 

زنجير دنياي سرمايه داري ": گفته لنين
ين حلقه است كه مي از ضعيف تر

  ".گسلد
، زماني كه حزب سيريزا 2012در سال 

به پيروزي در انتخابات در مرتبه 
نزديكي قرار گرفت، موجي از وحشت در 

 كشور منطقه يورو ايجاد شده 19ميان 
 سال از بحران سرمايه 6با گذشت . بود

مالي، بيشتر اقتصادهاي اروپايي راكد 
 به مانده اند و پيامدهاي سياسي آن

احزاب حاكم چپ ميانه و راست ميانه 
ضربه زده، مانند فرانسه و كشورهاي 
ديگري كه راستها در انتخابات پيروز 

اما با اين حال در اسپانيا . شده اند
تحوالت خالف اين روند جريان يافت و 

 كه حتي يكسال "پودومس"حزب چپ 
هم از عمرش نگذشته بود، در نتيجه 

هاي خشم مردم نسبت به سياست
رياضتي رشد كرد و اكنون پيروزي 

سيريزا مي تواند تاثير بسزايي در 
  .سرنوشت پودوموس داشته باشد

، 2008پس از بحران اقتصادي سال 
دولت يونان ديگر توان پرداخت 

اتحاديه اروپا . بدهيهاي خود را نداشت
به همراه بانك مركزي اروپا و صندوق 

ند پا پيش نهاد) ترويكا(بين المللي پول 
آنها در اين .  دهند"نجات"كه يونان را 

جهت شرايط سختي را بر يونان تحميل 
كردند كه از جمله آنها كاهش حقوق 
كاركنان دولتي و محدود ساختن شديد 
مددهاي اجتماعي و خدمات دولتي، 
خصوصي سازي و افزايش مالياتها بود 
تا منافع به دست آمده، صرف پرداخت 

  . بدهيها شود
  

 به بهانه اينكه با كاهش "ترويكا"
دستمزد، سرمايه گذاري در اين كشور 
رونق خواهد يافت، زندگي زحمتكشان 

اما از آنجا كه . را به ورطه نابودي كشاند
اين نقشه به نتيجه نرسيد، دور دوم 

با اين . رياضتهاي اقتصادي را آغاز كرد
حال و به دليل بهره هاي كمر شكني 

بود، بدهي كه بر اين وامها مقرر شده 
يونان به نسبت اقتصاد آن همچنان در 
حال رشد بود، به طوري كه در سال 

 درصد توليد ناخالص ملي 175 به 2013
 درصد 168رسيد و در حال حاضر به 

  . رسيده است
اكنون به راحتي مي توان گفت كه 
بحران اقتصادي يونان بدترين نوع 

اگر . بحران در قلب اتحاديه اروپا است
سياري از جنگها مانند عراق و ما در ب

سوريه شاهد بحرانهاي اجتماعي بوده 
ايم، در يونان بدون جنگ با چنين 

  . وضعيت وخيمي روبرو هستيم
آمارهاي اعالم شده از سوي محققان 
پارلمان اروپا به خوبي گوياي فالكتي 
است كه سياستهاي رياضتي سرمايه 
داري، مردم يونان را به آغوش آن 

  : افكنده است
 4 ميليون جمعيت اين كشور، 11 از -

ميليون اكنون در فقر زندگي مي كنند، 
يعني حدود نيمي از جمعيت كشور و 

 ميليون نفر در مرز خط فقر قرار 8/3
  دارند 

   درصد داراي هيچ شغلي نيستند 6/26 -
 ساله 24 تا 15 درصد جوانان بين 52 -

  بيكارند 
 درصد جمعيت كشور فاقد 47 -

  ه درمان و دارو هستند دسترسي ب
 هزاران معلم بيكار شده و كالسهاي -

  درس فشرده و پر جمعيت است
 چهارصد هزار خانوار بدون درآمد -

هستند و يك سوم مجموع كودكان 
  يونان از سووتغذيه رنج مي برند 

 يك سوم كارگران با ماهي كمتر از -
   يورو زندگي مي كنند 740

همزمان با حاكميت اين شرايط و در 
 درصد از 10طول همين دوره، ثروت 

غني ترين افراد يوناني افزايش يافته 
  . است

در سالهاي اخير در فصل زمستان 
بسياري جان خود را به خاطر تنفس 
مونوكسيد كربن ناشي از سوخت ارزان 

دنياي . چوب براي گرما از دست داده اند
خامتي را از پيشرفته اقتصادي چنين و

تا كنون تجربه نكرده 1930بحران سال 
  .است

  

سيريزا نمادي از اعتراضات و 

  مقاومت توده اي

، يك )Lee Sustar ("لي ساستار"
تحليل گر سياسي، براي درك بهتر 
يونان پيشنهاد مي كند بايد تاريخ 
سياسي و قطب بندي سياسي قوي قرن 

پس از ": وي مي گويد. بيستم را خواند
شي اتحاد جماهير شوروي در سال فروپا

 كه احزاب كمونيست در سطح 1991
بين المللي بي اثر شدند و بازار آزاد و 

 ليبراليسم توان اتحاديه -سياستهاي نو 
ها را فرسود، چپ و كارگران سازمانيافته 
در يونان برخالف كشورهاي ديگر 
. اتحاديه اروپا، قدرتمند باقي ماندند

سرمايه داري سپس، با تحوالت مخرب 
در چند دهه اخير در سطح جهان، چپ 

   ".در يونان رشد بيشتري يافت

در اين شرايط بود كه سيريزا با جنبشي 
كه ريشه در مقاومتهاي توده اي داشت، 

از همين روست . متولد شده و رشد كرد
كه اين حزب به نمادي از اعتراضات 
مردم عليه سياستهاي رياضت اقتصادي 

  .تبديل شد
زا كه از ائتالف چند حزب چپ و سيري

 2004راديكال تشكيل شده بود، تا سال 
 و "پازوك"دولت اتتالفي . كوچك ماند

 كه تحت خواسته هاي "دمكراسي نو"
ترويكا عمل كردند، يكه تاز ميدان 

اما تظاهرات و اعتصابات پس از . بودند
 براي اين حزب چپ 2008بحران سال 

صادي، راديكال و مخالف سياستهاي اقت
معترضان و . درهاي تازه اي را گشود

كارورزاني كه در اعتصابات عمومي 
شركت كرده بودند، وزنه اي براي اين 
حزب شدند و آن را به نيرويي كه مي 
تواند در انتخابات موثر باشد، تبديل 

، 2014نتيجه آنكه در ماه مه . كردند
سيريزا در انتخابات پارلمان اروپا 

  .  خود اختصاص دادبيشترين راي را به
در همين حال بايد توجه داشت كه 
بحران اقتصادي تنها دليل گسترش 
چپ نبود، بلكه اين امر نتيجه دو سال 
تمام نبرد سهمگين كارگران و مبارزات 

همچنين اين گسترش . اجتماعي بود
بدان دليل بود كه توده ها بايد از ميان 
احزاب موجود در جنبش اعتراضي، 

ي پيشبرد خواسته هاي شان حزبي را برا
انتخاب آنها نمي . انتخاب مي كردند

، كه از "چپ دمكراتيك"توانست حزب 
حزب ". پازوك جدا شده بود باشد

 نازيستهاي - يا نو "كمونيست يونان
، حزبي كه اوباشهايش "فجر طاليي"

 Pavlosيك هنرمند محبوب به نام 
Fyssas را به قتل رساندند و يا 

يل فساد دستگير شده اعضاي آن به دال
بودند نيز نمي توانستند به عنوان گزينه 

  . براي آنها مطرح باشد
بايد يادآور شد كه حزب هيتلر نشان 
فجرطاليي به خاطر زد و بند با 
راستهاي حكومتي و چهره هاي 
سرشناس در ارتش در پارلمان باقي 

  . مانده است
  

  آغاز به كار دولت سيريزا

روزي حزب چپ تنها دو روز پس از پي
سيريزا در انتخابات يونان، نخست وزير 
جديد با آمادگي كامل و به فوريت 

سيريزا با . كابينه خود را معرفي كرد
ضديت با سياست رياضت اقتصادي كه 
به مردم يونان تحميل شده است، برنده 
اين انتخابات شده بود و به همين دليل 
به محض تشكيل دولت، با كميسيون 

. نك مركزي اروپا وارد نزاع شداروپا و با
  ، نخست وزير، كه "الكسي سيپراس"

  6بقيه در صفحه 

  ........جھان در آيينه مرور

  سيريزا يونان را به راست يا به چپ خواهد برد؟
  ليال جديدي
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  ..جھان در آيينه مرور

  
  5بقيه از صفحه 

  
رهبر حزب نيز است، بدون توجه به 
هشدارهاي پياپي صندوق بين المللي 
پول، آلمان و كميسيون اروپا، دست به 
اقداماتي زد كه خالف شرايط پرداخت 
اعتبار به اين كشور از سوي سه نهاد 

دولت پيشين . است) ترويكا(سرمايه 
ي شرايط يونان كه تن به تمام

خانمانسوز ترويكا داده بود، سبب سقوط 
بي سابقه اقتصادي، بيكاري و فقر 
فراگير در اين كشور شده و از همين رو 
بود كه ايستادگي سيپراس در مقابل 
ترويكا، آن را محبوب مردم و به ويژه 

  . كارگران و جوانان يونان كرد
دولت چپ راديكال سيريزا در اولين 

ازي دو بندر مهم اقدام خود خصوصي س
 و شركت آب و "تسالونيك" و "پيره"

برق را متوقف كرده و خواهان استعفاي 
اعضاي سازمان خصوصي سازي كه 
پيشبرد خصوصي سازي اموال دولتي را 

افزون بر اين اقدام . برعهده دارند، شد
كه نقض كننده شرايط ترويكا بود، 
دولت در دو زمينه ديگر نيز دستورات 

دولت يونان . اديده گرفتترويكا را ن
اعالم كرد كه حداقل دستمزدها كه 
شامل بازنشستگان نيز مي شود، به 
ميزان يك سوم افزايش خواهد يافت و 
همچنين هزاران كارگري كه به امر 
ترويكا از كار بيكار شده بودند، به 

كارمندان . بازگشت به كار دعوت شدند
اداري كه سرنوشتي مشابه پيدا كرده 

و به نشانه اعتراض در برابر وزارت بودند 
دارايي دست به چادرنشيني زده بودند 

  .نيز به بازگشت به كار فراخوانده شدند
در همين حال، سيريزا اعالم كرد كه 
خواهان تجديد مذاكره مجدد در باره 

  . موضوع بدهيها است
جالب توجه اين است كه رسانه ها اين 
اقدامات را به عمد مسكوت گذاشتند، 
زيرا گامهاي متهورانه دولت جديد مي 
توانست باعث دردسرهاي بزرگي براي 

آنها به . دولتهاي راست اروپايي شود
هيچوجه مايل نيستند افكار عمومي 
كشورهاي شان جذب ايستادگي و 
اقدامات مردمي دولت چپ در اروپا 

  . گردد
يانيس "پس از اقدامات ذكر شده، 

ونان، ، وزير دارايي جديد ي"واروفاكيس
يك "گفت كه دولت يونان در جهت 

توافق جامع پايدار براي بازسازي يك 
اقتصاد اجتماعي در چارچوب اروپايي 

سپس .  آماده گفتگو است"مترقي
سيپراس و واروفاكيس براي يافتن 
متحد سفر به كشورهاي اروپايي را آغاز 
كردند، اما با آنها غيردوستانه، توهين 

ه رفتار شد و آميز ولي در ظاهر مودبان
نشاني از كمك به مردم يونان در هيچ 

  .كجا به چشم شان نخورد
  

برنامه سيريزا براي پس از 

  پيروزي

در سپتامبر سال گذشته الكسيس 
برنامه "سيپراس برنامه حزب را كه به 

.  شناخته مي شود، ارايه داد"تسالونيكي
در اين برنامه مفادي مترقي وجود دارد 

راي آن باشد، كه چنانچه امكان اج
تسكيني بر درد و رنج زحمتكشان يونان 

  . خواهد بود
برنامه تسالونيكي شامل افزايش سرمايه 
گذاري دولتي، لغو گام به گام مفاد غير 
عادالنه در تفاهم نامه با ترويكا، 
بازسازي سيستم رفاه عمومي، واگذاري 
وامهاي كوچك، توقف خصوصي سازي 

ي حقوقها داراييهاي عمومي، احيا تدريج
و بازنشستگيها، برق مجاني و يارانه غذا 

 هزار نفر از فقيرترين خانواده 300براي 
ها، لغو قسمتي از بدهيهاي متحمل 
شده به مردمي كه اكنون در زير خط 

فقر هستند، توقف مصادره خانه هاي به 
 هزار يورو توسط 300ارزش كمتر از 

خانه هايي كه صاحبان آن قادر (بانك 
، )رداخت وام مسكن نبودندبه بازپ

 751رساندن حداقل دستمزد ماهانه به 
يورو، جلوگيري از تبعيض عليه كارگران 
جوان، بازگشت مذاكرات دسته جمعي و 

اين . بسياري از مطالبات ديگر است
برنامه مورد استقبال راي دهندگان قرار 

  .گرفته بود
  

اگرچه برنامه مذكور بيشتر شكل 
سياليستي، با اين رفرميستي دارد تا سو

حال مي توان گفت كه اين چپ ترين 
برنامه اي است كه در سالهاي اخير در 

دولتهاي حامي سرمايه . اروپا ديده شده
پيشتر پيام داده بودند سيپراس بايد 
چنين برنامه هايي را كنار بگذارد و به 

 "اوالند". رياضت اقتصادي ادامه دهد
يا اين  در بريتان"ميلي بند"در فرانسه و 
 خوانده بودند و "افراطي"برنامه ها را 

پيش بيني كرده بودند كه اين برنامه 
اما . سيريزا را به پيروزي نمي رساند

. سيريزا عكس اين ارزيابي را ثابت كرد
اين حزب معتقد است كه برنامه پيشنهاد 

اش نه تنها افراطي نيست، بلكه برنامه 
حداقلي است و بايد راه اجراي آن را 

  . تواند پيدا كندب
 "شفا بخش "واروفاكيس از اقدامي 

نيافتن يك راه ": صحبت كرد و گفت
  ".حل، در منطق ما جايي ندارد

اما پرسش در اين است كه آيا سيريزا 
مي تواند اين برنامه را اجرا كند؟ آيا جز 
مصادره ثروت هنگفت سرمايه داران 

  راهي ديگري وجود دارد؟
  

پيرامون مذاكرات سيريزا با 

  ترويكا

، رييس پارلمان اروپا، "مارتين شولتز"
در سفري كه بالفاصله بعد از انتخابات 
: يونان به اين كشور داشت، هشدار داد

سيريزا بايد درك كند كه اكنون او "
دولت يونان است و نه حزبي كه كمپين 

   ".انتخاباتي راه مي اندازد

ه آقاي شولتز اينطور به نظر مي آيد ك
معتقد است در كمپين انتخاباتي 

  . دروغگويي آزاد است
سيريزا در كمپين انتخاباتي خود لغو 
بخش عظيمي از بدهيهاي دولت يونان 
را از مطالبات اصلي اين حزب قرار داده 

اما اين درخواست از سوي اتحاديه . بود
اروپا و بانك مركزي اروپا به طور مطلق 

پافشاري بر اين سيپراس از . رد شد
از . چنين مطالبه اي عقب نشيني كرد

پلي مابين "اين رو بود كه خواستار 
 شد و درخواست وامي "پرداخت بدهيها

فضاي تنفس "كوتاه مدت براي ايجاد 
سيپراس .  شد"اقتصادي مردم يونان

استدالل مي كرد كه اين فضا فرصتي 
براي ادامه مذاكرات در فضاي بهتر 

اس مي دانست كه سيپر. خواهد داد
حتي اگر چنين وامي پرداخت شود، فقط 
مشكالت به عقب رانده مي شود، با اين 
حال اميدوار بود كه در ادامه مذاكرات 
بتواند طرفهاي خود را به پرداخت 
بدهيها متناسب با نرخ رشد كشور راضي 

در اين صورت يونان مي توانست . كند
همگام با بهبود شرايط اقتصادي، 

  .ش را نيز پرداخت كندبدهيهاي

، وزير دارايي آلمان، "ولفگانگ شويبله"
ايده هاي دولت يونان را ساده لوحانه 

براي يونانيان ": توصيف كرده و گفت
آنها دولتي را انتخاب كردند كه . متاسفم

در برهه فعلي كامال غيرمسووالنه عمل 
  ".مي كند

اما اين سوال پيش مي آيد كه سيريزا 
 اقتصاد كشور را رشد چگونه مي تواند

  دهد؟ 
بازار جهاني در حال حاضر با مشكل 
ركود روبروست، اين را در اروپا، ژاپن، 
برزيل، روسيه و حتي رشد اقتصادي كند 
. شده چين مي توان مشاهده كرد

همزمان، يونان با سطح پايين توليد نمي 
تواند به رشد اقتصادي دست يابد و به 

ي و موازات آن، سطح سرمايه گذار
تكنولوژي توليد در اين كشور پايين 

  . است
يونان بايد بتواند محصوالتش را در بازار 

اين دو راه . جهاني به رقابت بگذارد
دارد، يا مدرنيزه كردن توليد و يا پايين 

براي . بردن سطح حقوق كارگران
مدرنيزه كردن به سرمايه گذاري نياز 
است و سرمايه گذاران همواره درپي 

شترين سود هستند و در صورتي بردن بي
سرمايه گذاري مي كنند كه مطمين 
باشند براي توليدات، بازار گسترده اي 

از همين روست كه براي به . وجود دارد
دست آوردن سودهاي كالن، كاهش 
دستمزد و افزايش ساعات كار را ديكته 

پايين آوردن دستمزد توسط . مي كنند
دولت گذشته نتيجه اش فقر براي 

  . تكشان اين كشور بودزحم
  

  توافق آلمان
اجالس اضطراري وزراي دارايي 
كشورهاي حوزه پولي يورو روز جمعه 

 فوريه و با حضور وزيران اقتصاد و 21
دارايي كشورهاي عضو حوزه يورو در 

يونان درخواست . بروكسل برگزار شد
كرده بود كه پرداخت كمكهاي مالي به 
اين كشور به مدت شش ماه ديگر 

ديد شود، اما وزراي دارايي حوزه يورو تم
در نهايت بر سر تمديد چهارماهه اين 

  .كمكها توافق كردند
شويبله در انتهاي نشست با لبخند بر 
لب و لحني تمسخر آميز به واروفاكيس، 

دولتمند ": همتاي يوناني خود گفت
شدن يعني با واقعيتها روبرو شدن و 
واقعيتها هميشه مانند روياها شيرين 

   ".نيستند
 راي 542نمايندگان پارلمان آلمان با 

مثبت، با تمديد چهار ماهه كمكهاي 
مالي اتحاديه اروپا به يونان موافقت 

 تن از نمايندگان 30البته تعداد . كردند
محافظهكار كه مخالف اين اقدام دولت 

ولفگانگ . هستند، بدان راي منفي دادند
 شويبله، وزير دارايي آلمان، با در نظر

گرفتن دردسرهاي بيشماري كه رد در 
خواست سيريزا براي كشورش و براي 
كل اتحاديه اروپا خواهد داشت، از 

طرح نجات "اعضاي پارلمان خواست با 
وي اما به .  موافقت كنند"مالي يونان

طور تحقير آميزي تاكيد كرد كه به آتن 
   از منطقه يورو داده "باج گيري"اجازه 

  7بقيه در صفحه 
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  ..جھان در آيينه مرور
  

  6بقيه از صفحه 
ما درباره ": شويبله افزود. نخواهد شد

كمك ميلياردي جديد به يونان صحبت 
ما درباره هيچگونه تغيير در . نمي كنيم

اين فقط . اين برنامه صحبت نمي كنيم
ارايه وقت اضافه براي پايان بخشيدن 

   ".موفقيت آميز به برنامه حاضر است
 در برابر تمديد وامها دولت سيپراس

متعهد شد فهرستي از اصالحات 
. اقتصادي را به اتحاديه ارايه دهد

واروفاكيس اين اصالحات را بر اساس 
ادامه سياست رياضت اقتصادي نمي 
داند و مي گويد، اصالحات مورد نظر 

  . مورد توافق هر دو طرف است
گفته مي شود جلوگيري از فرار مالياتي، 

، بازسازي ادارات دولتي و مبارزه با فساد
مقابله با بحران انساني در فهرست 

  .برنامههاي اصالحاتي آتن قرار دارد
به هر جهت، در نااميد كردن مردم 

هر آنچه . يونان كوتاهي صورت نگرفت
دولت جديد در دستور كار بگذارد، ناچار 
است برخي از برنامه هاي رياضتي 
. دولت پيشين را نيز در آن بگنجاند

رفهاي يونان تالش مي كنند آنان را ط
در چارچوب برنامه هاي رياضتي نگه 

قدرتهاي بزرگ اقتصادي در اروپا . دارند
از جمله آلمان ادعا مي كنند كه يونان 
خود باعث چنين مشكالتي شده، زيرا از 

  .بيشتر از توانش ولخرجي كرده است
جالب آنكه پرتغال و ايرلند كه خود 

ي رياضتي هستند و قربانيان برنامه ها
مجبور شده اند به آن تن دهند، در كنار 
آلمان، هلند و فنالند كه از برنامه ريزان 
اين سياستها هستند، در جبهه مخالف 

  . دولت يونان قرار گرفتند
دولتهاي دست راستي پرتغال، ايرلند و 
اسپانيا از سوي جنبشهاي اعتراضي عليه 

ا آنه. رياضت در معرض خطر قرار دارند
به همين دليل با فشار براي به شكست 
كشاندن تجربه يونان، به وضعيت 

آنها از اينكه . متزلزل خود مي انديشند
احزاب رقيب شان از سوي مردم به 

  . همين گونه قوي شوند، در بيم هستند
  

  مخالفتها با مذاكرات

اما اين توافق با مخالفتهايي نيز در 
دولت الكسيس سيپراس و درون حزب 

  .يزا روبرو شده استسير
منتقدين مذاكرات پر سر وصدايي كه 
دولت جديد يونان داشت، آن را تسليم 
دولت و پشت كردن به قولهاي 

  . انتخاباتي سيپراس مي بينند
آلكسيس سيپراس پس از اين توافق، با 
موجي از انتقادهاي داخلي هم از سوي 
چپهاي راديكال درون ائتالف سيريزا و 

پوپوليست هم از سمت حزب 
شريك سيريزا در  ("يونانيهاي مستقل"

  .مواجه شد) ائتالف حاكم
پيش از پيروزي سيريزا در انتخابات، 

 "انتارسيا"نيروهايي چپي مانند 
)ANTARSYA ( كه ائتالفي در

منتهاي جناح چپ حزب است، براين 

نيروي ذخيره "باور بودند كه سيريزا 
 است و در نخستين گام "سرمايه داري

  . رمايه داران سازش خواهد كردبا س
اين در حاليست كه دشمني سرمايه 
داران اروپايي با سيريزا موضوع پنهاني 

با اين حال شكي نيست كه آنها . نيست
تمام تالش خود را براي زير كنترل 
درآوردن اين حزب به عمل خواهند 

  . آورد
 فوريه دولت تازه 20پس از آنكه در روز 
ان با گروه اروپايي، يونان برسر آينده يون

صندوق بين المللي پول و بانك مركزي 
اروپا بر سر ميز مذاكره نشست، 
نمايندگان پارلماني سيريزا و سيپراس 
جلسه اي برگزار كردند كه نزديك به 

الكسي .  ساعت طول كشيد12
سيپراس، رهبر سيريزا و نخست وزير 
تاره انتخاب شده يونان، از سوي 

مورد انتقاد شديد پالتفرم چپ اين حزب 
پالتفرم چپ شامل تركيبي . قرار گرفت

از استالينستها و عده اي از عناصر شبه 
آنها بر اين . چپ در حزب سيريزا است

امر پافشاري دارند كه سيريزا جرياني 
بورژوايي است كه از منافع طبقه حاكمه 

. و طبقه متوسط باال دفاع مي كند
پالتفرم چپ بخش مهم و زيادي از 

بري سيريزا را در دست دارد و در ره
 اين حزب، بيش از 2013كنفرانس سال 

 كرسي را در كميته 6 درصد آرا و 30
  . مركزي از آن خود كرد

  
پالتفرم چپ اشتياق زيادي نشان مي 
داد كه سيريزا در ائتالف با حزب دست 

آنها .  قرار گيرد"يونان مستقل"راستي 
ت بر اين باور بودند كه اين حزب نظرا

ترقي خواهانه اي عليه سياست رياضت 
پيش از انتخابات، رهبر . اقتصادي دارد

ما بر پايه ": پالتفرم چپ گفته بود
سياستهاي مترقيانه با اين حزب 

  ".همكاري مي كنيم
 "الفازانيز"پس از پيروزي سيريزا، 

)Panagiotis Lafazanis( ،
استالينيست پر سابقه كه پستهاي وزارت 

، محيط زيست و انرژي را بازسازي توليد
به دست گرفت، اعالم كرد كه براي 

هايي دارد "خط قرمز"خصوصي سازي 
او از . كه نمي توان از آن رد شد

قرارهاي سيريزا در باره خصوصي سازي 
جهت جلب سرمايه گذاري، ابراز 

  . ناخرسندي كرد
اما الكسي سيپراس به طور ضمني به 

ا يا بسازيد ي"نمايندگان منتقد گفت 
مي خواهم ": او گفت. "ساكت شويد

بدانم شما با توافقها با اروپا موافقيد يا 
اگر كسي مخالف است، مي . مخالف

  ".خواهم همين االن بگويد
گفته مي شود در نهايت مشخص شد 

از . مخالفان توافق چندان زياد نيستند
 نفر راي 10 تا 5 نماينده، بين 140ميان 

الفازانيز در .  نفر ممتنع دادند20منفي و 
  . ميان كساني بود كه راي منفي داد

آنچه روشن است مذاكرات و توافقات 
سيريزا سبب شكاف در دولت خواهد 
شد؛ آنهايي كه مي خواهند مصالحه 
كنند و آنهايي كه از فشار توده ها 
هراس دارند و بدين مصالحه نمي 

  .خواهند تن در دهند
در اين رابطه عده اي از هواداران 
سيپراس، امضاي قرارداد را با قرارداد 

 لنين مقايسه كرده "برست ليتوفسك"
حزب "يك روزنامه نگار عضو . بودند

 در مقاله اي در پاسخ "كمونيست يونان
آيا ": به اين عده معترضانه مي نويسد

تا آنجا كه ما مي ... شما جدي هستيد؟ 
نيست بود و نه دانيم، لنين يك كمو

يكي از دوستان سوسيال دموكراسي و 
بلشويكها . طرفدار سياستهاي كينزي

يك انقالب را به پيش بردند با هدفي 
روشن در محو تمام وابستگيهاي 
طبقاتي و رژيم پيشين، نه اينكه ترويكا 

  ".را غسل تعميد دهند
زماني كه دولت "او در ادامه مي نويسد، 

 امضا كرد، جوان شوروي معاهده صلح
 و "شركا"، "دوستان"لنين در مورد 

لنين به ميان .  صحبت نكرد"متحدان"
 و "امپرياليست"مردم رفت و اشاره به 

 يا "پيروزي"او از .  كرد"دزدها"
 حرف نزد، "مذاكرات موفقيت آميز"

آنگونه كه سيپراس و واروفاكيس حرف 
لنين به وضوح از باج خواهي . زدند

 برست را تنها به او پيمان. صحبت كرد
اگر اين كار را نمي . يك دليل امضا كرد

كرد، ارتش آلمان دولت جوان شوروي 
با اين . را در گهواره آن متوقف كرده بود

كار لنين شعله انقالب را زنده نگاه 
  ".داشت

منتقدان ديگر سيريزا در شبكه هاي 
گوسفند هميشه ": اجتماعي مي نويسند

نهايت به گوسفند باقي مي ماند و در 
عنوان غذاي اصلي روي ميز گرگ قرار 

   "مي گيرد
 ژانويه به سيپراس 25مردمي كه در "

آنها فقط . راي دادند ساده لوح نبودند
اميد داشتند كه شايد سيريزا بتواند 

  ".غارتگران كشور ما را كنار بگذارد

سيريزا همان تفكري را دارد كه "
تو ": دولتهاي بورژواري پيشين داشتند

 "ف نزن، من هم چيزي نمي گويمحر
فعال من چشمايم را مي بندم، بعد "يا 

وقتي به قدرت رسيدي، تو چشمانت را 
  "ببند

سيريزا ركورد جهاني را در تغيير روش "
آنها اين ملتي . پس از انتخابات شكست

را كه تحت رنج غير قابل توصيفي است 
به طوري كه هفت هزار خودكشي از آن 

جا و دربست به بيرون آمده را يك
  ".ترويكا فروختند

سيريزا مي گويد به روشهاي فاسد "
بورژوازي اعتقاد ندارد اما در دولت جديد 

 به ويژه از راست -وزراي زيادي داريم 
 كه بيشترشان - "دمكراسي نو"ميانه 

بايد پشت ميله هاي زندان باشند به 
خاطر جنايتهايي كه عليه مردم يونان 

  "مرتكب شده اند
ادي ديگر كه انتظار آن مي رفت، رويد

اعتراضهاي خياباني گروهي نقاب پوش 
آنها با شكستن ويترينهاي . در آتن بود

فروشگاهها و پرتاب كوكتل مولوتف با 
نزديك به . پليس يونان درگير شدند

پانصد آنارشيست و حاميان سابق 
سيريزا، دهها خودرو و ظروف زبالهرا به 

وبوس را آتش كشيدند، ايستگاههاي ات
ويران كردند و ويترين مغازه ها را 

اين نخستين تظاهرات ضد . شكستند
سياست رياضت اقتصادي در يونان پس 
از روي كار آمدن سيريزا بود كه از 
سوي اعضاي اين حزب تازه حاكم شده 

  . نيز مورد انتقاد قرار گرفت
  

  ...و در پايان

مردم يونان اكنون اميد تازه اي يافته اند 
از سوي . يه ها متحول گشتهو روح

ديگر، اقدامات فوري دولت آنان را 
راه اندازي دوباره . خوشبين كرده است

 يك نمونه "اي آر تي"تلويزيون دولتي 
كارگران و كارمندان پس از بسته . است

شدن اين رسانه از سوي دولت پيشين، 
. ساختمان آن را اشغال كرده بودند

ركزي مقامهاي اتحاديه اروپا، بانك م
اروپا، كميسيون اروپا و غيره واكنشها و 
برخوردهاي تحقير آميز و تندي داشته 
اند كه بر خشم مردم نسبت بدانها 

البته كه انتقال روحيه شادي و . افزوده
خشم در درون يك جنبش ضروري 

  . است
دولت يونان اكنون گزينه هايي پيش رو 
دارد كه از هر سو پيشنهاد و يا تحميل 

 رهبري سيريزا مي تواند با .مي شوند
اميدواري در گرفتن امتيازاتي از اروپا به 
مذاكرات ادامه دهد كه در اين صورت 
به نظر مي آيد كه در نهايت بايد خود را 
تسليم ترويكا كرده و سرانجام 
سياستهاي رياضت اقتصادي را پيش 

در چنين حالتي سيريزا حمايت . ببرد
را از مردمي كه به آن راي داده اند 

دست مي دهد؛ امري كه يونان را به 
سمت نيروهاي راست افراطي سوق 

  . خواهد داد
  8بقيه در صفحه 
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اي شوراي ملي   دوره  اجالس ميان
 اسفند با 24 و 23مقاومت در روزهاي 

جمهور برگزيده شورا برگزار  حضور رئيس
  .شد
خانم رجوي درسخنان افتتاحيه خود  -1

از مصدق بزرگ به مناسبت سالگرد ملي 
ما «: شدن نفت تجليل كرد و گفت

يي شورا را در آستانه  اجالس مياندوره
لروز ملي شدن  اسفند يعني سا29

صنعت نفت ايران توسط مصدق فقيد 
پيروزي كه به همت . كنيم برگزار مي

دكتر مصدق تحقق يافت و در همة فراز 
. و نشيبها چراغي فرا راه تاريخ ايران شد

در “به قول مسئول شورا، دكتر مصدق 
پيروزي، صنعت نفت را همراه با افتخار 
و استقالل به مردم ايران برگرداند و در 
روزي كه هدف توطئه ارتجاع واستعمار 

اي هيي از ارزش  قرار گرفت گنجينه

مبارزاتي بجاي گذاشت كه به سرفصلي 
  .”»جديد رهنمون گرديد

  
جمهور برگزيده شورا هم چنين  رئيس-2

خاطره زنده ياد آندرانيك آساطوريان 
هنرمند ارجمند عضو شوراي ملي 
مقاومت و دو عضو شهيد شورا در فاصله 

جالس، مجاهد خلق فريده ونايي دو ا
بيست و دومين شهيد محاصرة (

از (و مجاهد خلق اصغر شريفي ) پزشكي

را ) شهيدان حمله موشكي به ليبرتي
  .گرامي داشت

  
خانم رجوي با اشاره به كارنامه هنري و 

او «: مبارزاتي آندرانيك آساطوريان گفت
، ”از مفاخر موسيقي و هنر ايران “ 

ميمي و فراموشي همسنگر، برادري ص
ناپذير براي همه اعضاي اين مقاومت، 
به ويژه براي مجاهدان اشرفي، بود و 

 آيدا،  چنانكه خودش و همسرگرامي اش،
  .”يك مجاهد ارمني اشرفي“: گفتند

با درود بر آندرانيك و با تشكر از آيدا كه 
امروز در اين جلسه ما را همراهي 

  .»كند مي
ورا نيز روز قبل از برگزاري اجالس ش

مراسمي در بزرگداشت آندرانيك با 
حضور خانم آيدا آساطوريان و شماري از 

  .شد اعضاي شورا برگزار
  
در آغاز دومين روز اجالس شورا از -3

تنديس مرضيه، بانوي هنرايران، ساخته 
رضا اوليا هنرمند مجسمه ساز عضو 
شورا، پرده برداري شد و خانم رجوي از 

اين اثر ارشمند رضا اوليا به خاطر خلق 
و ديگر تنديسهاي ماندگاري كه از 
سمبلهاي تاريخي هنر و مقاومت مردم 
ايران ساخته است، تشكر و قدرداني 

  .كرد
  
در شروع بحثهاي اجالس دو روزه -4

شورا، خانم رجوي در سخنان خود 
ضمن خيرمقدم به اعضاي شورا كه از 
كشورهاي مختلف و از راههاي دور و 

رسانده بودند؛ و با نزديك حضور بهم 
و  درود به اعضاي شورا درليبرتي

گويي به جمعي  آمد  همچنين با خوش
از ياران مقاومت كه به عنوان ناظر در 
اجالس شركت داشتند، حساسيت 
تحوالت جاري سياسي را، با توجه به 
مجموعه بحرانهاي داخلي، منطقه يي و 
بين المللي رژيم و نقش اثر گذار شورا، 

حكومت «: كرد و گفتخاطرنشان 
آخوندها در زير ضرب روشنگريهاي 
مقاومت و مخالفت قاطع مردم ايران و 
تحت فشار بين المللي، در تله اتمي 
ناگزير از انتخاب بين بد و بدتر شده و 
در تنگنايي گرفتار آمده كه واداشتن آن 

. نشيني امكان پذير شده است  به عقب
و نبايد بنابراين، نبايد با آن مماشات كرد 

ا هبه بهانه مذاكرات در قبال موج اعدام
ايران و دخالتها و  و نقض حقوق بشر در
اش در كشورهاي   جنايات افسارگسيخته

منطقه و در رابطه با ليبرتي سكوت 
  .»كرد

از جانب شوراي «: خانم رجوي گفت
ملي مقاومت درباره دو مسأله مجدداً 

  :دهم هشدار مي
ي غرب و ها تاول، درباره سكوت دول

طرفهاي مذاكره با رژيم نسبت به موج 
بشر در ايران، آن   امها و نقض حقوقداع

آنهم . هم به بهانه مذاكرات اتمي
 اسفند، آخوندهاي 13درشرايطي كه در 

 زنداني سياسي كرد، از 6جالد 
  .اند  سنت را اعدام كرده هموطنان اهل

موضوع دوم، ادامه فشارها و محاصره 
به خصوص كه .  استپزشكي در ليبرتي

فقدان امنيت و حفاظت ساكنان آن با 
وجود تهديدهاي شبه نظاميان وابسته 

كند و  به سپاه قدس، افزايش پيدا مي
بايد تاكيد كنم كه اين فشارها بايد 

  ...متوقف شود
متحد بر  وانگهي دولت آمريكا و ملل

اساس قولهاي خود براي تضمين 
حفاظت مجاهدان آزادي بايد هرچه 

دتر ترتيبات الزم را فراهم سازند تا زو
سالحهاي حفاظت فردي مجاهدين 
براي حفاظت از خودشان در برابر نيروي 
قدس و شبه نظاميان رژيم آخوندي به 

  .»آنها باز گردانده شود
در اين باره خانم رجوي در ادامه 

اين درخواست مبرم را «: اجالس گفت
كه به امنيت و حفاظت از جان يكايك 

شود در  ن اشرفي مربوط ميمجاهدا
آوريم كه طبق   شرايطي به عمل مي

موافقتنامه و يادداشت تفاهم امضا شده 
بين سازمان ملل متحد و حكومت عراق 

، كه دولت آمريكا 2011پايان سال  در
آن را تضمين كرده است، قرار بود 
ليبرتي يك مكان موقت چند هفته اي 
براي عبور باشد و به همين خاطر آن را 

TTLاما ليبرتي .  نامگذاري كردند
اكنون وارد چهارمين سال خود شده و 

هاي پيشين   بينند كه وعده همه مي
ز سال ا. سراپا پوچ از آب در آمده است

 تا كنون مجموعه اقدامات مربوط 1390
به اعزام كليه نفرات به اروپا تماماً با 
تالشهاي دائمي و بين المللي خود ما و 
تماماً با هزينه مجاهدين صورت گرفته 

در اين وضعيت، حكومت عراق تا . است
امروز مانع فروش اموال مجاهدين در 
اشرف شده و مأموران و شبه نظاميان، 

 از داراييهاي منقول آنها را هم بسياري
  .»اند  به سرقت برده

  
اجالس شورا در بررسي آخرين -5

تحوالت مذاكرات اتمي، كه از مقطع 
انتخابات رياست جمهوري رژيم و روي 
كار آمدن روحاني موضوع عمده در همه 
كشاكشهاي دروني و هم چنين در 
روابط بين المللي رژيم بوده، نتيجه 

   شواهد نشان ميگيري كرد كه همه
دهد ماراتون مذاكرات اتمي به نقطه 

جمهور و  رئيس. عطف رسيده است
وزيرخارجه آمريكا، در روزهاي اخير چند 

گفته اند كه بحثهاي فني به انتها  بار
رسيده و آنچه باقي مانده اتخاذ 

ازجانب » تصميمهاي سخت سياسي«
معناي سياسي اين . رژيم ايران است
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  ..جھان در آيينه مرور
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نظريه ديگر مي گويد؛ از مذاكرات براي 
افشاي ماهيت اتحاديه اروپا در مقابل 
چشمان توده هاي يونان استفاده شود و 
در انتها به انجام كامل برنامه 

اين گزينه نياز . تسالونيكي مبادرت شود
به لغو بدهيهاي خارجي و ملي كردن 

نيهاي اصلي يونان دارد؛ بانكها و كمپا
امري كه يونان را به هيچ وجه 

  . نخواهد كرد"منزوي"
اما در مقابل اين نظريه ها، واروفاكيس 

 درصد از آنچه كه با 70اعالم كرد 
دولت ساماراس توافق شده بود را مي 

گاهي ضروري است ": وي افزود. پذيرد
 ".كه با نيروهاي ارتجاعي معامله كنيم

يد كرد كه قصد دارد سيپراس نيز تاك
يونان را در منطقه يورو و اتحاديه اروپا 

وي گفت كه دولت او به . نگه دارد
  . تعهدات خود احترام مي گذارد

بحران اقتصادي يونان بسيار عميق 
است و توافقات صورت گرفته اين 

در واقع . مشكالت را نمي تواند حل كند
از . بدهيهاي يونان قابل پرداخت نيستند

يگر طلبكاران نيز از آن چشم سوي د
  .پوشي نمي كنند

تا زماني كه يونان در دايره اتحاديه 
اروپا و يورو باقي بماند، بايد منابعي 
براي بازپرداخت بدهيها و بهره آن بيابد 

  . و آن چيزي نيست جز رياضت
تضاد بين زحمتكشان و بي چيزان و 
سرمايه هاي كالن مالي اروپا كه نمي 

ظيم و انباشته شده خود خواهند ثروت ع
  . را هزينه كنند، بسيار عميق است

جناح چپ سيريزا مي گويد، سيريزا بايد 
برنامه تسالونيكي را به پيش ببرد و 
براي اين امر بايد منابع مالي آن را پيدا 

اما ثروت در دست اليگارشهاي . كند
طبقه سرمايه دار است كه به هيچوجه 

بهتر حاضر نيستند آنرا صرف زندگي 
از اين رو . براي زحمتكشان جامعه كنند

برنامه تسالونيكي فقط از طريق سلب 
مالكيت از كمپانيهاي بزرگ و منافع 

وقتي . سرمايه داري مي تواند پيش برود
دولت سيريزا اين ثروت را در دست خود 
داشته باشد، همه رفرمهايي كه قول 

  . داده را مي تواند تامين مالي كند
، وزير دفاع يونان "سپانوس كامنو"

پيشتر گفته بود اگر اتحاديه اروپا آتن را 
رها كند، كشورش به دنبال كمك 
گرفتن از كشورهايي چون آمريكا، 

اما دولت . روسيه و چين خواهد بود
اوباما مي گويد هر اقدامي غير از 

  .  باشد"خطرناك" مي تواند "مصالحه"
اين امر ثابت مي كند كه حتي فراتر از 

رات بروكسل، فضا براي مانور اين مذاك
  .دولت فوق العاده تنگ است

نيروهاي مترقي، پيشرو و ماركسيست 
در رزم مردم يونان عليه گرگهاي 
اتحاديه اروپا، بانك مركزي اروپا و 
صندوق بين المللي، در كنار آنها ايستاده 

  .پيام آنها به سيپراس اين است. اند

  يي شوراي ملي مقاومت ايران  اجالس مياندوره
 اطالعيه دبيرخانه شورا 
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  8از صفحه بقيه 
، عقب نشيني »تصميم سخت سياسي«

و تن دادن به بازرسيهاي سرزده و 
گسترده از مراكز مشكوك و قطع كردن 
يا منجمد ساختن قابل تأييد هرگونه 
فعاليتي است كه بتواند رژيم را به توليد 

خامنه اي يا . بمب اتمي نزديك كند
را، كه تاكنون از آن » تصميم«بايد اين 

د و ريسك احتراز داشته است، بگير
عواقب آن را بپذيرد يا از فرصت 

اين موقعيت استثنايي  امتيازاتي كه در
دهند بگذرد و با اصرار   سياسي به او مي

بر ادامه پروژه بمب سازي، كه از آغاز 
براي تضمين بقاي رژيم واليت فقيه 
طراحي شده بود، عواقب برهم خوردن 

احساس خطر و . مذاكرات را بپذيرد
برسر اين » مقام واليت «واهمه مرگبار

دوراهي، براي ناظران آشنا به سابقه امر 
روشن است و تناقض گوييهاي اخير 

  .كند  تر مي خامنه اي آن را روشن
رفسنجاني، رئيس دستگاه تشخيص 
مصلحت نظام، از دوسال پيش با استناد 
به آمار و ارقام و شواهد دست اول از 
درون حاكميت، اين وضعيت را مشابه 

هاي تن دادن خميني به زهر آتش روز
بس تحليل كرده و با صراحت كامل 

» نوشيدن جام زهر«بازهم مصلحت را 
 كه -و دست بر داشتن از بمب سازي

 خود او دو دهه پيش از مبدعان اصلي
  .داند  مي-ش بوده است ا
  

جنگ قدرت دروني رژيم كه با روي  
كار آمدن روحاني و باالگرفتن بحران 

ميق تر شده، خامنه اي را اتمي هر چه ع
ناگزير كردكه درراستاي انقباض هر چه 
بيشتر، رياست خبرگان را به شيخ محمد 

هاي هار دربار خالفت   يزدي از مهره
دو (بسپارد و براي نخستين بار با شقه 

مجلس خبرگان، حول محور ) بريك
رفسنجاني برسر واليت خودش روبه رو 

  .شود
ش اجالس شورا برآن بود كه جنب

مقاومت، چنان كه بارها اعالم كرده، از 
زهر خوردن خامنه اي يعني دست 
برداشتن واقعي از پروژه بمب اتمي كه 

تواند به روشن شدن موتور قيامها  مي
به خصوص . كند بينجامد، استقبال مي

مانند تحميل » زهر تحميلي اتمي«كه 
زهر آتش بس به خميني، در تحليل 

 سياست نهايي، حاصل رزم و تالش و
ميهني و انقالبي همين مقاومت و بيش 
از يكصد رشته افشاگري در مورد برنامه 
مخفي اتمي رژيم است، هرچند 

خواهند با عقب  رفسنجاني و روحاني مي
نشيني رژيم را از مهلكه بحرانها بيرون 
بكشند در عين حال مانع انفجار 
اجتماعي شده و قيامهاي مردم را مهار 

  .كنند
  
را از افشاگري بزرگ اجالس شو-6

 3-مقاومت در باره سايت مخفي لويزان
توسط نمايندگي شورا در باشگاه ملي 

 5مطبوعات آمريكا در واشنگتن در روز 
اسفند كه با خطرپذيري فوق العاده 
ياران مقاومت در داخل كشور و با 
تالشهاي بي وقفه كميسيون امنيت و 
ضدتروريسم و كميسيون تحقيقات 

اتژيك شورا دريكي از دفاعي و استر
ترين مقاطع در بحبوحه   حساس

زدوبندهاي بين المللي رژيم صورت 
گرفت و محاسبات مربوطه را در هم 

اطالعات . غايت تقدير كرده ريخت، ب
 مانند ساير 3-مربوط به لويزان

هاي اتمي و   پنهانكاريها و پروژه
تسليحات كشتار جمعي رژيم آخوندها، 

دن، توسط قبل از افشا و علني ش
مقاومت ايران با آژانس بين المللي 
انرژي اتمي و برخي اعضاي دائمي 

  .شوراي امنيت در ميان گذاشته شده بود
  

اجالس شورا مداخله جويي و -7
اقدامات اشغالگرانه رژيم در عراق و 
سوريه و لبنان و يمن را نيز بررسي كرد 
و با ياد آوري هشدارهاي مقاومت ايران 

كه از سال  -ين مداخالت در باره خطر ا
تر از    آن را صد بار خطرناك1382

 -برنامه اتمي اين رژيم اعالم كرده بود 
بر ضرورت مقابله متحد منطقه يي و 

بانكدار «بين المللي با تهديدهاي 
كانون صدور «، كه »مركزي تروريسم

» پدرخوانده داعش«و » بنيادگرايي
  .است، تأكيد كرد

  
فراخوان و شورا برجسته شدن اين 

تحليل مقاومت در مقطع كنوني را كه 
در گردهمايي باشكوه برلين به مناسبت 
روز جهاني زن نيز طنين چشمگيري 
يافت، دستاورد سياسي مهمي ارزيابي 
كرد كه هم در اعتراضات نيروهاي ملي 
عراق و سوريه وديگر كشورهاي منطقه 
و هم در هشدارهاي سياستمداران ارشد 

يك نمود . كند تاب پيدا ميالمللي باز بين
برجسته آن، اعتراضات فزاينده يي است 
كه عليه حضور نيروي تروريستي قدس 
و سركردگان آن درعراق به بهانه مبارزه 

 حتي از جانب سفيران و -با داعش
 صورت –ژنرالهاي ارشد آمريكا 

گيرد؛ با تصريح براين حقيقت كه  مي
 رژيم آخوندها تهديد اصلي و خطرناك

 از امثال داعش براي عراق و سوريه تر 
  .و منطقه وجهان است

  

در بررسي اوضاع داخل كشور، -8
اجالس شورا حركتهاي اعتراضي 
اصناف مختلف به ويژه اقشار محروم و 
تحت ستم مردم ايران مانند اعتراضات 
مستمر كارگران، تظاهرات سراسري و 

اعتراضات  بزرگ معلمان شريف ايران و
فجايع زيست محيطي مردمي به خاطر 

نظير خشك شدن زاينده رود در 
اصفهان و بحران آلودگي هوا در 
خوزستان را ستود و با تأكيد بر مطالبات 
برحق آنها، خاطرنشان كرد كه اين 
اعتراضات اجتماعي در خفقان مطلق و 

گيرد كه به دليل  رايطي صورت ميدر ش
سياستهاي خانمان برانداز خامنه اي و 
صرف ميليادها دالر از ثروت ملي كشور 
در تنور پروژه اتمي و صدور تروريسم و 
در چاه ويل اختالسهاي حكومتي، 
اكثريت قاطع مردم ايران در زير خط 

فقر با گراني و تورم كمرشكن روبه رو 
ي به وضعيت هستند و كارگزاران حكومت

زير خط «كارگران و زحمتكشان در 
  .كنند  اذعان مي» مرگ

خامنه اي در مواجهه با بحرانهاي 
العالج اقتصادي و اجتماعي، جز موج 
اعدامها و سركوب وحشيانه يي كه 
دبيركل و گزارشگر ويژه ملل متحد نيز 
در همين روزها دراجالس شوراي حقوق 

دورة بشر در ژنو بر سير قهقرايي آن در 
 زمامداري روحاني انگشت گذاشتند، نمي

 كند با تاخت و يابد و همزمان تالش مي 
تازهاي جنون آسا و بادكنكي 
دركشورهاي منطقه، بر ضعف و 
پوسيدگي و ورشكستگي همه جانبه خود 

اما استمرار مقاومتهاي . سرپوش بگذارد
ستايش انگيز حتي در دل شكنجه 
گاهها و ازسوي زندانيان سياسي، 
شكست محتوم اين راهبرد جنايتكارانه 
و جنون آميز استبداد ديني را آشكار 

  .كند مي
  
اي شورا، به  دوره اجالس ميان-9

هاي گسترده و درعين  ترفندها و توطئه
حال پرفضيحت رژيم واليت فقيه و 
اطالعات منفور آن عليه جنبش مقاومت 
به عنوان دشمن اصلي و تهديد اصلي 

شور، چه در عراق رژيم، چه در داخل ك
و عليه رزم آوران ليبرتي و چه در سطح 
بين المللي نيز پرداخت و شكست 

 از جمله در ماجراي -مفتضحانه آنها را 
رسواي فرجامخواهي به نام يك 

در قضائيه فرانسه براي » مرده«
جلوگيري از حكم منع تعقيب در پرونده 

 نشانه ديگري از درماندگي - ژوئن17
باتالق  ازدن آن دردشمن و دست و پ

بحرانهاي بي عالج با تشبثات بيهوده به 
ومستخدمان » مردار«و » مرده«

  .گوناگون نظام دانست
ش  اهاي بي وقفه رژيم وعوامل  توطئه

درحكومت عراق عليه رزمندگان آزادي 
درليبرتي نيز به تفصيل در اجالس 

. يي مورد بررسي قرار گرفت  مياندوره
لغو محاصره پزشكي شورا بار ديگر لزوم 

وهمه محدوديتهاي غير قانوني و 
تضمين تمامي حقوق شناخته شده آنها 
طبق كنوانسيونها و تعهدات ملل متحد 
و دولت آمريكا و به ويژه لزوم 
بازگرداندن سالحهاي دفاع شخصي 
اشرفيها براي دفاع ازخود دربرابر شبه 

نيروي تروريستي قدس را  نظاميان و
اد و با درود به مورد تأكيد قرار د

رزمندگان پايدار اشرفي در زندان 
ليبرتي، دستاوردهاي آنها و اشرف 
نشانها در عرصه سياسي و حقوقي، به 

 گزارشگر ويژه 3ويژه درگزارش رسمي 
ملل متحد به اجالس جاري شوراي 

در اين گزارش . حقوق بشر را ستود
 سال گذشته 6تاكيد شده است كه طي 

لت عراق در هيچ تحقيقي از سوي دو
 قتل عام عليه ساكنان اشرف و 6مورد 

 ليبرتي به عمل نيامده و همه مكاتبات و
مراجعات ملل متحد به دولت عراق در 

  .اين رابطه نيز بي پاسخ مانده است
  

شوراي ملي مقاومت به مناسبت -10
سالگرد ملي شدن صنعت نفت كشور در 

 به رهبري دكتر محمد 1329 اسفند 29
سمي همزمان با مصدق، طي مرا

اي، خاطره   دوره  تشكيل اجالس ميان
تابناك پيشواي بزرگ مبارزات استقالل 
طلبانه و آزاديخواهانة ملت ايران را 

  .گرامي داشت
درود همه ما به روان پرفتوح مصدق كه 
اين شورا تداوم و تكامل همان مسير به 

  .خصوص در نبرد با استبداد ديني است
  

  قاومت ايراندبيرخانه شوراي ملي م
  1393 اسفند 25

 يي شوراي ملي مقاومت ايران  اجالس مياندوره

مت، چنان كه بارها اعالم كرده، از زهر خوردن خامنه اي يعني اجالس شورا برآن بود كه جنبش مقاو

تواند به روشن شدن موتور قيامها بينجامد، استقبال  دست برداشتن واقعي از پروژه بمب اتمي كه مي

مانند تحميل زهر آتش بس به خميني، در تحليل نهايي، » زهر تحميلي اتمي«به خصوص كه . كند مي

 ميهني و انقالبي همين مقاومت و بيش از يكصد رشته افشاگري در حاصل رزم و تالش و سياست

خواهند با عقب نشيني رژيم را  مورد برنامه مخفي اتمي رژيم است، هرچند رفسنجاني و روحاني مي

از مهلكه بحرانها بيرون بكشند در عين حال مانع انفجار اجتماعي شده و قيامهاي مردم را مهار 

  .كنند



  10 صفحه                    1394 فروردين اول – 357 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
كم تحركي جنبش دانشجويي در اين 

پيش از اين  .سالها قابل تامل است
با و سياسي اغلب جنبشهاي اجتماعي 

 جنبش دانشجويي،يارگيري از بدنه ي 
 را ، كادرها و رهبري خودشان تشكل

هسته ي اوليه همچنين  .دادند رشد مي
ي جنبشهاي اجتماعي  از ميان 

  .وانشجويان بود
 شايد بي در بررسي كم تحركي و

در اين سالها، تحركي جنبش دانشجويي 
 اما .وجود داردزيادي بحث و جدلهاي 

 كه بايد به آن توجه نكته ايمهمترين 
داشت اين است كه جنبشهاي 
دانشجويي همواره همگام با تحركات 

. كند اجتماعي بوده و در خال سير نمي
جنبشهاي دانشجويي بياني است از 

جنبش . هآگاهي جنبشهاي درون جامع
دانشجويي جزئي از حركت جامعه است 
و نه جنبشي كه بنا به اراده ي صرف 
 دانشجويان بتواند روي هر حركت

 داليل از اين نظر. بگذارداجتماعي اثر 
خاموشي جنبش دانشجويي بعد از 
برآمدن و فروكاستن جنبش به اصطالح 

سيطره به بدون توهم مي توان سبز را 
كات ي جنبش دانشجويي بر تحر

شورشهاي برآمده . اجتماعي شناخت
را   كه بايد آن88پس از انتخابات سال 

شورش طبقات متوسط و باال براي 
 به ،اصالحات جزيي در ساختار دانست

آن و  يچندين علت بنا به ماهيت شورش
به خاموشي و مرگ گرويدند و نه بيشتر، 

پس از آن ويراني فضاي سياسي و به 
شگاه را در  آن خاموشي فضاي دانتبع

  .پس داشتند
يكي از علل را مي توان عدم وجود 
توازن قدرت و اعمال زور و خشونت بين 

دومين . شورشيان و حكومت دانست
 يپايه هاي حكومتنسبي دليل استحكام 

  در آستانه ي شكاف و از همكهبود 
اين حركتها . گسيختگي قرار داشت

همچنين با مشكل نبود ايدئولوژي 
ري نيز مواجه بودند كه انقالبي و رهب

اين . ترمزي در برابر اين حركتها بود
عوامل كه مهمترين عوامل در وقوع 
انقالب هستند همه براي شكست اين 

ضعف . حركت زمينه را آماده كردند
شديد اين تحركات دربرابر وضع موجود 
سبب شكست سخت و سركوب 

نگي جنبندگان در وحشيانه ي آن و م
ز آن هم رژيم بعد ا. اين جنبش شد

  . توانست كلك فعاليتهاي مدني را بكند
مان شركت ودر اين تحركات محر

نداشتند و نمايندگان گروههاي چپ نيز 
يا در اين تحركات ادغام شدند يا كنار 
نشستند و يا مشغول مجادالتي بي ربط 

  زيرا گروههاي . جامعه شدندشرايط به 
  

  
چپ در ايران نيروي مهمي را در پس 

  . داشتندخود ن
مباحثات اين دو دسته و دسته ي سوم 
كه همواره مشغول بحث و جدل درباره 
ي شرايط و اوضاع بودند نمي توانست 
هيچ كدام از حقايق را اين جهاني 

 همواره حقايق را به طور آنها. بگيرد
 به دليل عدم وفرارونده بررسي كرده 

 ، در مبارزه ي طبقه ي انقالبيمداخله
 بلكه ، جزئي از مبارزهنهشان نظريات 

  . گرفتمي جدا و مجرد از واقعيت شكل 
ديالكتيك ماترياليستي را نمي توان به 
عنوان يك علم جداگانه كه موضوع 

 نظريات .خاصي دارد به كار بست
انقالبي طبقه ي محروم را تنها مي 
توان به طور عيني در عمل انقالبي به 

مي توان گفت نظريه ي . كار بست
بايد با عمل انقالبي يگانه و انقالبي 

. درون ماندگار در عمل انقالبي باشد
 پس با توجه به اين مسائل چپ در

گروههاي چپ .  ناكام ماند88تحركات 
و همچنين نمايندگان آنها در داشگاهها 

در آن حركتها نداشتند جدي هيچ تاثير 
 فعاالن ديگر نيز ،و به داليل گفته شده

به منگي نيز مايوسانه كنار نشستند و 
پس از اين وقايع و گيجي . دچار شدند

فعاالن سياسي و مردم بود كه دولت 
شديد . دست به اعمال تغييرات عمده زد

ترين تغييرات در زمان ويراني فضاي 
سياسي انجام گرفت كه پيش از آن 

. دشمي رويرو انجام آن با مشكل 
تغييراتي كه بنياني براي اقدامات دولت 

 ت روحاني فراهم كردبعدي يعني دول
اجراي بي كم و كاست كه مهمترين آن 

برنامه هاي بانك جهاني براي پيشرفت 
اين .  استمنافع وابستگان به رژيم

و به طور ضربتي و سريع كه برنامه ها 
 انجام گرفت ديگرانبدون توجه به نظر 

  وو با خودسري بالمنازع پيش رفت
ويران كرد تا حسن روحاني،  همه چيز را

وكر سرمايه داري طبق دستورات ن
  .از نو شروع كنداربابان خود 

ويراني چه در سياست و چه در اقتصاد 
تا جايي بود كه هر اقدام وقيحانه ي 
دولت روحاني در برابر آن بي رنگ 

مسلم است كه اقدامات دولت . است
 نژاد و حسن روحاني بي هاي احمدي

ارتباط به يكديگر نبوده و هرآنچه دولت 
احمدي نژاد كرد زمينه اي بود براي 

احمدي نژاد . اقدامات دولت روحاني
همه چيز را ويران كرد تا حسن روحاني 
در زميني خالي به ميل اربابان خود هر 

  .آنچه مي خواهد بسازد
 

  

  

داليل اعتراض صنفي معلمان 

  شتهطي روزهاي گذ

 شمار زيادي از معلمان - بهمن 2ايلنا، 
در نقاط مختلف كشور طي دو روز 
گذشته در اعتراض به وضع معيشتي 

  .خود دست به اعتصاب زدند
معلمان در شهرهاي اسالمشهر، رباط 

كريم، شهر قدس، كرج، شهريار، شيراز، 
شاهرود، سقز، بانه و مريوان در دو روز 

 1نبه  دي و چهارش30سه شنبه (گذشته 
از رفتن به كالسهاي درس ) بهمن

  .خودداري كردند
 30همچنين صدها معلم روز سه شنبه 

دي مقابل اداره آموزش و پرورش 
 بهمن مقابل 1شاهرود و روز چهارشنبه 

اداره آموزش و پرورش مريوان تجمع 
  .كردند

معلمان متحصن به وضع معيشتي خود، 
بودجه سال آينده وزارت آموزش و 

دمات ضعيف بيمه طاليي پرورش و خ
  .معترض اند

  
در همين رابطه، يك فعال حقوق صنفي 
معلمان كه نخواست نامش فاش شود 

معلمان از شائبه ":  گفت"ايلنا"به 
 درصدي 14افزايش نزديك به 

 نگران اند و به 94حقوقشان در سال 
همين دليل بودجه پيشنهادي دولت 
براي وزارت آموزش و پرورش را ناكافي 

  ".انندمي د
در حالي كه بودجه برخي ": او افزود

نهادهاي خاص در سال آينده بيش از 
 درصد افزايش پيدا كرده، معلوم 60

نيست دولت براي افزايش نزديك به 
 درصدي بودجه آموزش و پرورش 20

  ".چه توجيهي دارد
 23اين معلمان معترض، بيش از اين در 

ديماه هم طوماري را با شش هزار امضا 
  .رييس مجلس ارسال كرده بودندبراي 

  

تجمع معلمان كرمانشاه مقابل 

  اداره آموزش و پرورش

 از صبح - بهمن 2حقوق معلم و كارگر، 
، معلمان كرمانشاه 93روز يكم بهمن 

براي سومين بار در اعتراض به وضعيت 
نابسامان آموزش و پرورش كشور تجمع 

اين تجمع در مقابل اداره . كردند

  .كرمانشاه برگزار شدآموزش و پرورش 
حجم اعتراضات آنقدر زياد بود كه مدير 
كل آموزش و پرورش استان در جمع 
معلمان حاضر شد و به آنها وعده داد كه 
حتما مطالبات آنها را پي گيري خواهد 

  .نمود
يكي از كنشگران فرهنگي كرمانشاه 

 "حقوق معلم و كارگر"طي تماسي با 
استه معلمان در اين تجمع خو": گفت

هاي خود را مطرح و از دولت تدبير و 
اميد بابت ضعف در جذب منابع مالي 
براي رفع مشكالت آموزش و پرورش 
انتقاد كردند و افزودند كه اين تجمعات 
كامال صنفي و غير سياسي است و هيچ 
جناحي حق بهره برداري از آن را 

  ".ندارد
  

معلمان، مطالبات و معوقه هاي 

  تكراري 

 - بهمن 2و كارگر، حقوق معلم 
اسماعيل عبدي دبير كل كانون صنفي 

 94اين روزها بودجه سال : معلمان
سهم . شود كشور در مجلس بررسي مي 

وزارت آموزش و پرورش از اين بودجه 
كمتر از ( هزار ميليارد تومان 24حدود 

خواهد بود، اين )  درصد كل بودجه10
در حالي است كه كشورهاي پيشرفته 

توجهي را به آموزش و مبلغ قابل 
مثال بودجه . دهند پرورش اختصاص مي 

 برابر 25آموزش و پرورش در ژاپن 
ايران است و در كشور فنالند، آموزش 

  از ابتدايي تا عالي كامال رايگان بوده و 
  11بقيه در صفحه 

  

  روحاني ادامه احمدي نژاد 

  و برآمد ويراني جامعه
 شهره صابري

  ماهو اسفند چالشھای معلمان در بھمن 
 فرنگيس بايقره
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  10بقيه از صفحه 

  
اي بيشتر  آموزش و پرورش نيز بودجه 

از ايران دارد در حالي كه جمعيت دانش 
 برابر جمعيت كل اين 5/2آموزان ما  

  .كشور است
معلمان انتظار داشتند كه با قانون نظام 
هماهنگ پرداخت حقوق به وضعيت 
رفاهي بيشتري برسند، ولي با اجراي 

همچنان از ناقص قانون، معلمان ايران 
معلمان . مشكالت معيشتي رنج مي برند

مدتهاست كه به شنيدن عباراتي نظير 
كسري بودجه، معوقه اضافه كار، ديون، 
معوقه تصحيح اوراق، معوقه حق 

  .عادت دارند…بازنشستگي و 
حدود يك ميليون فرهنگي رسمي، 

 هزار مدرسه 116پيماني و قراردادي در 
اشته و با به امر تعليم و تربيت همت گم

دريافت حقوق ناچيز بزرگترين دستگاه 
. اجرايي كشور را اداره مي كنند

فرهنگيان بر اين باورند كه اگر قانون به 
طور كامل اجرا شود، نيازهاي معيشتي 

به عنوان نمونه . آنان برطرف خواهد شد
 قانون نظام 68 ماده 2طبق بند 

هماهنگ، امتياز فوق العاده شغل 
دو هزار باشد در حالي فرهنگيان بايد 

كه االن رقم هشتصد براي اين رديف 
  .اعمال مي شود

 به هيچ وجه 94بودجه پيشنهادي سال 
انتظارات فرهنگيان را بر آورد نكرده 
است و هم معلمان هم پرسنل اداري از 
. شرايط موجود ابراز نارضايتي مي كنند

هم اكنون چون گذشته بيشتر فرهنگيان 
ي مالي خود ناگزيرند براي تأمين نيازها

از اين رو . به شغل دوم روي آورند
تمركز الزم براي پرداختن تمام عيار به 

بيمه تكميلي . امر آموزش را ندارند
ضعيف هم با هزينه هاي سرسام آور 

  .درمان تناسبي ندارد
پس از نوشتن نامه، طومار و نماياندن 
نارضايتي بدنه آموزش و پرورش از 

ووالن و دادن تبعيض موجود به مس
تذكر الزم، حال منتظريم كه دولت و 
مجلس شوراي اسالمي درباره 
نابسامانيهاي آموزش و پرورش و 
وضعيت معيشت معلمان چاره انديشي 

  .نمايند
  

احضار و بازداشت سليمان عبدي 

  فعال صنفي مدني معلمان سقز

 سليمان - بهمن 4حقوق معلم و كارگر، 
م عبدي، فعال صنفي و مدني، معل

خوشنام و زحمتكش عضو انجمن اوليا و 
مربيان در شوراي آموزش و پرورش 
سقز، از سوي اداره اماكن سقز احضار و 
به جرم تشويش اذهان عمومي به 

  .دادگاه معرفي شد
آخرين خبرها حاكي از آن است كه 
ايشان با قرار دادن وثيقه بيست ميليون 

يكي از همكاران . توماني آزاد شده اند
مدني شهرستان سقز طي تماسي صنفي 

ايشان ":  گفت"حقوق معلم و كارگر"با 
  ".هيچ يك از اتهامات را نپذيرفته است

بر اساس نظرات بيشتر همكاران مدني 
و صنفي معلمان در سقز، اين پرونده بي 
ارتباط با اعتراضهاي چند روز اخير 
معلمان به وضعيت نابسامان آموزش و 

مدير دوازده پرورش و انتقاد از ابقاي 
ساله اين شهرستان در آموزش و 

  .پرورش نيست
برخي ديگر مي گويند كه نماينده فعلي 
شهرستان سقز در مجلس شوراي 
اسالمي در اين پرونده نقش آفرين بوده 

  .است
مدير يك مدرسه دولتي در سراوان بر 
اثر حمله افراد مسلح جان خود را از 

  دست داد
ير  مد- بهمن 5 -خبرگزاري مهر، 

 شهرستان سراوان "شهيد قلنبر"مدرسه 
در جنوب سيستان و بلوچستان صبح 
امروز مورد سووقصد افراد مسلح قرار 

  .گرفت و جان خود را از دست داد
مدير روابط عمومي سازمان آموزش و 
پرورش سيستان و بلوچستان بيان 

كمال گمشادزهي، مدير مدرسه ": داشت
ن شهيد قلنبر شهرستان سراوان، مقار

 دقيقه صبح امروز در 30 و 6ساعت 
حال عزيمت به محل كار خويش مورد 
هدف اشرار مسلح و ناشناس قرار گرفت 

 گلوله به ناحيه شكم 6و به دليل اصابت 
و لگن پس از انتقال به بيمارستان رازي 
شهرستان سراوان ساعاتي پيش جان 

  ".سپرد
 8كمال گمشادزهي داراي ": وي افزود

 بود و پيش از اين در سال سابقه خدمت
شهرستان سرباز خدمت مي كرد و مدت 
دو سال بود كه به صورت انتقال موقت 
در شهرستان سراوان مشغول به كار 

وي داراي مدرك فوق . شده بود
ليسانس در رشته معارف بود و در 
دانشگاه آزاد سراوان نيز تدريس مي 

  ".كرد
از ابتداي سال تاكنون، چهار معلم از 

سي شهركي، جواد نوروزي، جمله عي
رضا سرگزي و كمال گمشادزهي در 
مناطق جنوبي سيستان و بلوچستان به 
دليل حمالت مسلحانه جان خود را از 
دست دادند، اما اين حادثه بنا به گفته 
مسووالن محلي در پي درگيري طايفه 

  . اي رخ داده است

 كيلومتر 200شهرستان سراوان بيش از 
 كشور پاكستان مرز زميني مشترك با

 كيلومتري زاهدان مركز 345دارد و در 
استان سيستان و بلوچستان واقع شده 

  .است
  

دومين كارت زرد مجلس نهم به 

  فاني

 علي اصغر فاني وزير - بهمن 7ايرنا، 
آموزش و پرورش نتوانست نمايندگان را 
قانع كند و دومين كارت زرد را از 

  .مجلس نهم دريافت كرد
پرورش براي پاسخ به وزير آموزش و 

سوال نادر قاضي پور، نماينده اروميه، 
درباره علت استخدام نشدن معلمان 
پيش دبستاني، اعالم نشدن زمان و 
سرفصل آزمون استخدامي و همچنين 
پرداخت نشدن مطالبات معلمان در 
جلسه علني روز سه شنبه مجلس 

  .شوراي اسالمي حضور يافت
فاني به طور كامل به سوالهاي اين 
نماينده مجلس پاسخ داد، اما قاضي پور 

اعالم كرد كه از اظهارات وي قانع 
نشده است و خواستار راي گيري و اخذ 

  .نظر نمايندگان شد
پاسخهاي وزير آموزش و پرورش به 
راي گذاشته شد كه در اين راي گيري 

 نماينده حاضر در جلسه 215از مجموع 
 نفر از نمايندگان اظهارات وزير 74تنها 

. آموزش و پرورش را قانع كننده دانستند
 نماينده از اين اظهارات قانع نشده 114

  . نماينده راي ممتنع دادند14بودند و 
  

بيانيه شوراي مركزي تشكلهاي 

  صنفي فرهنگيان سراسر كشور

 8تهران، : كانون صنفي معلمان ايران
 يك هفته بعد از تحصن -بهمن 

علمان در اعتراض به وضع معيشتي م
شوراي مركزي تشكلهاي صنفي "خود، 

 با صدور بيانيه "فرهنگيان سراسر كشور
هاي اين اعتراض  اي به تحليل ريشه  

صنفي و نقد شيوه برخورد دولتمردان و 
نمايندگان مجلس به اعتراضات صنفي 

  .معلمان پرداخته است
: در بخشهايي از اين بيانيه آمده است

اين بار با صدايي ! كاران گراميهم"
رساتر هشدار مي دهيم كه جامعه 
معلمان در التهاب و نگراني به سر مي 
برند و آرامش كنوني آنها تداوم نخواهد 
يافت، رايزنيها با دولت و مجلس، 
تاكنون بي پاسخ مانده است و باوجود 

پي گيريهاي مستمر اميدي براي اصالح 
ورش بودجه سال آينده آموزش و پر

  .مشاهده نمي گردد
بدون ترديد حضور مستمر و پافشاري 
شما براي احقاق حقوق تان، اين امكان 
را به تشكلهاي صنفي مي دهد كه با 
قدرت از منزلت و معيشت شما در 

همه . مجلس و دولت دفاع نمايند 
نهادهاي صنفي، اتحاديه ها و سنديكا 
ها در سراسر جهان براي رسيدن به 

ن، در همين مسير حركت خواسته هايشا
  . مي كنند

الزم به يادآوري است كه معلماني 
همچون رسول بداقي و محمود باقري، 
بر اثر پافشاري بر همين حقوق تضييع 
شده و تبعيضهاي ناروايي كه سالهاست 
شاهد آن هستيم، هزينه هاي سنگيني 

اميدواريم اتحاد و . را متحمل شده اند
حقوق همبستگي ما عالوه بر احقاق 

صنفي، راهگشاي رهايي دوستان 
  .دربندمان نيز باشد

در خاتمه، از رييس جمهور محترم 
تقاضا داريم، مطابق ديدگاه هاي خود 
در زمان انتخابات رياست جمهوري 
مبني بر شنيدن صداي گروه هاي 
صنفي و مدني كشور، امكان ديدار 
حضوري با نمايندگان تشكلهاي صنفي 

از خواسته  جهت آگاهي -فرهنگيان 
هاي به حق معلمان كشور را فراهم 

  .نمايند
   

گزارشي از اعتصاب معلمان 

  كامياران

 معلمان - بهمن 9حقوق معلم و كارگر، 
 بهمن 1 دي و 30كامياران در روزهاي 

 در مدارس اين شهرستان اعتصاب 93
اين اعتصاب در كنار اعتراضات . كردند

شهرهاي ديگر مانند كرمانشاه، شاهرود، 
سالمشهر، سقز، شهر قدس، رباط كريم ا

و مريوان يك بار ديگر نارضايتي 
فرهنگيان ايران نسبت به عملكرد 
مسووالن در آموزش و پرورش را 

  .نمايان ساخت
اين اعتصاب در اعتراض به تبعيض در 
نظام پرداخت حقوق و مزاياي شغلي و 
نابسامانيهاي آموزش و پرورش انجام 

ر اين روزها از جمله مدارسي كه د. شد
در اعتصاب به سر مي بردند دبيرستان 

  .هاي آزادگان و رازي بود
يكي از فعاالن مدني اين شهرستان 

 سال سابقه كار كه 25معلمي با بيش از 
نخواست نامش فاش شود، طي تماسي 

فرهنگيان كامياران نسبت به ": گفت
تبعيض موجود در آموزش و پرورش 

همراهي اعتراض جدي دارند و لذا براي 
با معلمان كشور در روزهاي سه شنبه و 
چهارشنبه هفته پيش اعتصاب كردند و 
در مدارس حاضر شدند ولي به كالس 

رييس اداره و مسووالن . درس نرفتند
اداري وقتي با اعتصاب همكاران مواجه 
شدند، با حضور در مدارس خواهان 
بازگشت معلمان به كالس شده و قول 

ضي را به ادارات دادند كه موارد اعترا
  كل منعكس كرده و نتيجه را به 

  12بقيه در صفحه 

 ماهو اسفند چالشھای معلمان در بھمن 
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چالشھای معلمان در 
  ماهو اسفند بھمن 

  
  11بقيه از صفحه 

علي رغم . فرهنگيان گزارش مي دهند
حضور مسووالن در مدارس، معلمان تا 

  ".روز يكم بهمن اعتصاب را ادامه دادند
نكته قابل تاملي كه در اعتراضات 
كامياران وجود داشته اين بوده است كه 
در روز اول اعتراضات برخي مدارس در 

عتصاب نبوده اند ولي وقتي به اعتصاب ا
در مدارس ديگر پي مي برند، براي 
همراهي با ديگر مدارس از زنگ دوم و 

  .سوم به اعتصاب مي پيوندند
  

وام خودروي لوكس از جيب 

  معلمان به نورچشميها

وام " عنوان خبر - بهمن 23الف، 
 را ابتدا در وب سايت "خودرو به معلمان

ن خواندم، اما شركت ليزينگ فرهنگيا
وقتي وزير محترم بارها و بارها در 
مصاحبه هاي خود به آن اشاره كرد، 
فكر كردم اين واگذاري از طرف 
وزارتخانه و با اعتبار پيش بيني شده 

پس با خود . توسط آنان انجام مي شود
گفتم مهم نيست كه چه كسي اين 

اما . خودروها را دريافت خواهد كرد
  دم و متوجه شدم وقتي كمي كندوكاو كر

  
كه وامهاي مورد نظر از طرف صندوق 
ذخيره فرهنگيان پرداخت مي شود، 
ديگر نمي توان بي خيال بود چرا كه 
اين پول مربوط به حدود چهارصد هزار 

 140 تا 60دادن وام . فرهنگي است
 نفر از كيسه 1700ميليون توماني به 

  فرهنگيان؟ 
 در حالي كه به اعتراف اسناد و مدارك

پرداخت حقوق كه دريافتي معلمان از 
مانده حقوقشان كمتر از يك ميليون 
تومان است و يكي از شرايط واگذاري 
خودرو باالتر بودن مانده حقوق از قسط 

 هزار 200يك ميليون و (وام است 
، ) هزار تومان600تومان تا دو ميليون و 

چه كساني توان پرداخت چنين اقساطي 
؟ به جز نيروهاي را از حقوق خود دارند

وزارتخانه و نيروهاي ستادي؟ كدام 
معلم توان پرداخت ماهيانه يك ميليون 

 600 هزار تومان تا دو ميليون و 200و 
  هزار تومان را دارد؟ 

اگر ما معلمها توان دادن چنين اقساطي 
را داشتيم، كه االن وضعيت آموزشي 

چند . كشور بايد گل و بلبل مي شد
سانتافه، اسپورتيج، درصد معلمان كشور 

سوار مي شوند كه ... االنترا و اپتيما و 
اكنون وزارتخانه درصدد باال بردن اين 

  درصد است؟ 
زماني كه بحث عدم توان پرداخت اجاره 

  است، سانتافه؟... خانه و قبض برق و 
  

كاهش : وزير آموزش و پرورش

 ميليوني دانش آموزان فرصت 6

  است 

موزش و  وزير آ- بهمن 25ايسنا، 
پرورش از كاهش شش ميليوني دانش 
آموزان در كشور به عنوان فرصتي 
مناسب براي كيفي سازي آموزشي در 
اين وزارتخانه عريض و طويل ياد كرد و 

دولت تدبير و اميد به دنبال اين ": گفت
است كه با بهره گيري از اين فرصت، 
كيفيت آموزش را در مدارس كشور ارتقا 

   ".دهد
شمار ": اني اظهار كردعلي اصغر ف

دانش آموزان كشور در چند سال اخير از 
 ميليون تقليل يافته و 13 ميليون به 19

همين فرصتي براي كيفي سازي 
آموزشي در كشور را فراهم كرده كه 

   ".بايد از آن بهره گرفت
اين عضو كابينه يازدهم از اقامه نماز 

 هزار مدرسه كشور خبر 55جماعت در 
تامين امام جماعت يكي از ": داد و گفت

موانع بر سر اين طرح بوده كه با همت 
  ".و همراهي دولت اجرايي شد

  
  

  ...........اسفند ماه 
  

توقيف سايت كانون صنفي 

  معلمان

 گروه - اسفند 1حقوق معلم و كارگر، 
كار تعيين مصاديق مجرمانه با تركيبي 
متشكل از تعداد بيشتري از نمايندگان 

 و برخي از " اميددولت تدبير و"
كانون صنفي "نيروهاي امنيتي، سايت 

  . را فيلتر كرد"معلمان

كانون صنفي "اين در حالي است كه 
 طي نامه هايي به طور رسمي "معلمان

از وزارت كشور و استانداري خواسته 
است تا مجوز الزم براي برگزاري يك 
تجمع مسالمت آميز در برابر مجلس را 

نمايد و اين براي دهم اسفند صادر 
درخواست با استقبال بي نظير فرهنگيان 

  . كشور مواجه شد
  

تحصن مجدد معلمان در 

  شهرهاي مختلف

 معلمان سراسر - اسفند 3 -صنعت 
كشور در اقدامي هماهنگ در راستاي 
تحصن ماه پيش، تحصن كرده و از 

حضور در كالسهاي درس خودداري 
  . كردند

اين تحصن جمعي در نتيجه 
 گرفته از طريق  هماهنگيهاي صورت

طبق .  هاي مجازي انجام شد شبكه
،  ضا ، شهر ، فارس گزارشها، در كرمانشاه

، شهرستانهاي  ، خراسان  شهر زرين
و  ، كهگيلويه  ، شهر تهران استان تهران

، كردستان و گيالن در بسياري  بويراحمد
 كالس از مدارس معلمان از حضور در

  . درس خودداري كردند
 كرج، قزوين، بوشهر و  معلمان شهرهاي

برخي شهرهاي استان اصفهان همگام 
با سايرين در اين تحصن شركت 

  . داشتند
اين تحصن در اعتراض به تبعيضات 
حقوقي و عدم پرداخت مطالبات آنها 

  .صورت گرفت
  

تجمعات اعتراضي معلمان در 
  استانهاي مختلف

 اسفند 10اتحاد، / ارگرحقوق معلم و ك
 اسفند، تجمعات 10 صبح روز يكشنبه -

اعتراضي معلمان با گستردگي بسيار در 
شهرها و استانهاي مختلف مقابل ادارات 

در اين . آموزش و پرورش برگزار شد
تجمعات كه از ساعت نه صبح آغاز شد، 

  .حضور معلمان بسيار چشمگير بود
طبق اخبار دريافتي اين تجمعات در 

ستانهاي مختلف از جمله كردستان، ا
خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، 
هرمزگان، فارس، خوزستان، لرستان، 

كرمان، سمنان، اصفهان و قزوين برگزار 
  . شده است

گفتني است حتي در شهرستانهاي 
كوچك و كم جمعيت هم استقبال 
معلمان از اين حركت اعتراضي 

  . هماهنگ بسيار گسترده بوده است
ران نيز جمعيت گسترده اي از در ته

معلمان و بازنشستگان در مقابل مجلس 
  .تجمع كردند

اتحاديه آزاد كارگران "بنا بر گزارش 
 هزاران معلم با در دست داشتن "ايران

پالكاردهايي در اين تجمع حضور دارند 
كه هر لحظه نيز بر تعداد آنان افزوده 

بر روي دهها پالكاردي كه در . مي شود
مان قرار دارد، مطالبات و دست معل

شعارهاي اعتراضي زير نوشته شده 
  :است

 ما –منزلت، معيشت حق مسلم ماست 
خواهان حقوق باالتر از خط فقر هستيم 

 ميليون تومان ، حقوق ما 3 خط فقر –
 معلم بيدار است، –يك ميليون تومان 

 بودجه آموزشي –از تبعيض بيزار است 
ي آينده هزينه نيست، سرمايه گذاري برا

 تشكل يابي حق مسلم ماست –است 
 خصوصي سازي مدارس را متوقف –

 حقوق ما هيچ تناسبي با تورم –كنيد 
 خط فقر سه ميليون –كمر شكن ندارد 

   هزار تومان900تومان، حقوق معلم 
در اين تجمع تعدادي از فعاالن كارگري 
نيز در همبستگي و حمايت از اعتراض 

  .دبر حق معلمان شركت داشتن
  

تشديد فشارهاي امنيتي بر 

  فعاالن صنفي معلمان

 طي هفته گذشته - اسفند 19هرانا، 
چندين تن از معلماني كه در تجمع 
اعتراضي معلمان شركت كرده بودند، در 
شهرهاي تهران و كرج احضار و مورد 

  .بازجويي قرار گرفتند
به گزارش خبرگزاري هرانا، طي هفته 

اعتراضي اي كه گذشت و در پي تجمع  
 اسفند، چندين تن 10معلمان در تاريخ 

از معلماني كه در اين تجمعات شركت 
كرده بودند به مراكز قضايي و امنيتي 

  .احضار و مورد بازجويي قرار گرفتند
كانون "از اين جمله چهار تن از اعضاي 

   در كرج به "صنفي معلمان ايران
  13بقيه در صفحه 
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چالشھای معلمان در 
  ماهو اسفند بھمن 

  
  12بقيه از صفحه 

دادسراي انقالب اين شهر احضار و از 
آنان تعهد گرفته شد كه ديگر در كانون 

  .مزبور فعاليت نكنند
يك منبع مطلع ضمن اعالم اين خبر به 

اسماعيل عبدي، ": گزارشگر هرانا گفت
 نيز روز "كانون صنفي معلمان"دبيركل 

ه به وزارت اطالعات احضار  اسفند ما17
و براي نوشتن استعفا تحت فشار قرار 

ماموران وزارت اطالعات وي را . گرفت
تهديد كردند كه اگر از پست خود استعفا 
ندهد، محكوميت ده سال زندان تعليقي 

  ".اش را به اجرا خواهند گذاشت 
موج احضار ": اين منبع همچنين گفت

 "تمعلمان معترض به حراستهاي ادارا
  .نيز همچنان ادامه دارد

 10گفتني است، صبح روز يكشنبه 
اسفند، معلمان معترض در شهرهاي 
مختلف ايران در اعتراض به پايين بودن 
دستمزد و تبعيضهاي موجود در آموزش 
و پرورش دست به تجمع اعتراضي 

  .زدند
  

همكار زنداني ما پنج سال بدون 

  !مرخصي در زندان است

 - اسفند 12هان، كانون فرهنگيان اصف
معلمان سراسر كشور در يك تجمع 
سراسري در شهرهاي مختلف ايران 
اعتراض خود را به گوش مسووالن 
آموزش و پرورش و مجلس شوراي 

اعتراضي كه بيش از . اسالمي رساندند
همه معطوف به تبعيض بود، تبعيضي 
كه هم شامل حقوق و مزايا مي شد و 

  .هم در گروه بنديهاي استخدامي
 كه معلمان به "كانون صنفي معلمان"

دعوت آنان لبيك گفتند در پايان تجمع 
 اسفند قطعنامه اي را قرائت كرد و 10

در آن يك بار ديگر بر خواسته هاي 
در بخشي از اين . خود تاكيد كرد

قطعنامه به معلمان مظلومي اشاره شده 
است كه در سالهاي گذشته همين 

 شان اعتراضها را داشتند، ولي پاسخ
كمااينكه رسول . دستگيري و زندان بود

بداقي بيش از پنج سال است كه بدون 
حتي يك روز مرخصي در زندان بسر 

او اين بار هم دچار تبعيض . مي برد
شده است، وقتي محمدرضا رحيمي پس 

 روز زندان به 10از گذراندن فقط 
  . مرخصي مي آيد

در قطعنامه ياد شده در اين رابطه گفته 
رسول بداقي همكار زنداني ما ": شده

 سال است كه بدون حتي يك 5بيش از 
. روز مرخصي در زندان بسر مي برد

ما خواهان . همينطور سيد محمود باقري
آزادي بي قيد وشرط اين عزيزان و لغو 
كليه احكام صادره توسط هياتهاي 
تخلفات اداري در ارتباط با همكاراني 
هستيم كه به دليل فعاليت صنفي 

همينطور . مي دريافت نموده اندحك
بازگشت به كار كليه همكاراني كه حكم 

  ".محكوميت خود را گذرانده اند
  

گزارشي از وضعيت يكي از 

بازداشت شدگان در تجمع 

  معلمان

 آرا،   سعيد ميهن– اسفند 19هرانا، 
شهروند تهراني كه در تجمع معلمان در 
مقابل مجلس شوراي اسالمي بازداشت 

 زندان رجايي شهر 10در بند شده است، 
در بين زندانيان عادي نگهداري مي 

  .شود 
به گزارش خبرگزاري هرانا، سعيد ميهن 

 اسفند ماه در تجمع 10آرا روز يكشنبه  

اعتراضي معلمان در مقابل مجلس 
شوراي اسالمي بازداشت و به 

  .بازداشتگاه وزرا منتقل شد
يك منبع مطلع در اين خصوص به 

آرا  سعيد ميهن ": نا گفتگزارشگر هرا
 ساعت در وزرا بوده ولي احتماال 48

توسط ماموران وزارت اطالعات 
  ".بازجويي شده است

 ناحيه 6وي از بازداشتگاه وزرا به شعبه 
 به رياست قاضي ناصري منتقل 30

 ميليون 50شده و سپس با قرار وثيقه 
توماني به زندان رجايي شهر كرج 

 13هارشنبه نهايت روز چ منتقل و در 
  . اين زندان وارد شد10اسفند ماه به بند 

آرا نسبت به اينكه در زندان  سعيد ميهن 
رجايي شهر كرج در بين زندانيان عادي 

 شود اعتراض داشته و طي  نگهداري مي
يادداشتي كه در اختيار خبرگزاري هرانا 

  : نويسد قرار گرفته مي
ترين ايرادي كه به دستگاه  بزرگ "

 توان وارد  مهوري اسالمي ميقضايي ج
آورد اين است كه شخصي را به جرم 
دفاع از حقوق ديگران بازداشت كنند و 
به زنداني بياندازند كه اكثر زندانيانش به 
جرم تجاوز به حقوق ديگران در بند 

از سيستم قضايي جمهوري .  اند هشد

اسالمي انتظار برقراري عدالت ندارم، 
زيرا عدالت خواهي از چنين سيستم 
سهل انگاري عين حماقت است، اما 

رفت من را در بين همفكرانم  انتظار مي 
 اي از  در بند بكشند و نه در بين عده

اراذل و اوباش، قاچاقچي مواد مخدر و 
  ".آدمكش

  

علم در شهرهاي تجمع هزاران م

  مختلف كشور 

 روز -اسفند 24حقوق معلم و كارگر، 
گذشته هزاران معلم در سراسر كشور 

در مراكز . دست به تجمع اعتراضي زدند
استانها، اين تجمعات در مقابل 
استانداريها انجام شده است، اما اين 
كنش اعتراضي تنها محدود به مراكز 

  .استانها نبوده است
ع دهم اسفند معلمان پس از آن كه تجم

با پاسخ مناسب مجلس و دولت روبرو 
نشد و حتي معوقات معلمان پرداخت 

 اسفند 24 و 23نگرديد، در روزهاي 
تجمعات گسترده اي در سراسر كشور 

  .شكل گرفت
براي نمونه مي توان به استانهاي شيراز، 
كرمانشاه، چهارمحال و بختياري، 

  گان تجمع كنند. لرستان و يزد اشاره كرد

  
در وهله نخست، خواستار افزايش بودجه 
آموزشي جهت افزايش حقوق پايه 
معلمان و كاهش تبعيض ميان دريافتي 
فرهنگيان با باقي كارمندان دولت 

  .هستند
  

گزارشي از تجمع معلمان 

  لرستان 

 اسفند ، يكي از 26حقوق معلم و كارگر، 
معلمان شركت كننده در تجمع روز 

لرستان، گزارشي به )  اسفند24(دوشنبه 

 "حقوق معلم و كارگر"شرح زير براي 
  :ارسال كرده است

  
  

صبح دوشنبه بار ديگر فرهنگيان در 
. مقابل استانداري لرستان تجمع نمودند

اين بار تعداد آنها از ديروز بيشتر شده 
بود و جمع زيادي از فرهنگيان از 
شهرستانهاي اطراف همچون چگني، 

نها به خيل معموالن و ساير شهرستا
  .متحصنان پيوستند

اين تجمع كه پس از عدم حضور 
استاندار در روز يكشنبه امروز دوشنبه 
برگزار گرديد، با سكوت و بدون هر 

  .گونه اخالل در نظم برگزار گرديد
در اين تحصن دو تن از معاونان 
استاندار خواهان صحبت با فرهنگيان 
بودند كه هر دو بار فرهنگيان با شعار 

 مانع سخنراني آنها "قط استاندارف"
فرهنگيان اعالم نمودند كه فقط . شدند

شخص استاندار مي تواند به سخنراني 
  .بپردازد 

فرهنگيان معترض اعالم نمودند فردا 
نيز در مقابل اداره كل آموزش و پرورش 
استان لرستان به تحصن خود ادامه مي 

  .دهند
در همين حال فرهنگيان به شدت 

ي توجهي نسبت به ب
استاندار اعتراض 

يكي از . نمودند
فرهنگيان با بيان 
سخناني بوسيله يك 
بلند گوي دستي 
اعالم نمود كه بي 
توجهي استاندار كه 
نماينده عالي دولت 
تدبير و اميد مي 
باشد، نشان دهنده 
عدم توجه مسووالن به خواسته هاي 

  .اين قشر است
در حالي كه تعداد تجمع كنندگان به 

اد شده بود كه خيابان روبروي حدي زي
استانداري در حال مسدود شدن بود، 
تني چند از فرهنگيان با درخواست از 
فرهنگيان خواستار رفع سد معبر خيابان 

  .شدند
در روز گذشته مدير كل آموزش و 
پرورش استان لرستان نيز در حالي كه 
تحصن فرهنگيان در استانداري در حال 

لم مشغول برگزاري بود، در خانه مع
  !مصاحبه با خبرنگاران بود
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زخم سر باز كرده جامعه 

پرستاري و قانوني كه هشت 

  سال خاك خورد

 سريال - اسفند 2خبرگزاري مهر، 
تكراري ناديده گرفتن حقوق پرستاران 

طرح "اين بار در اجراي مرحله سوم 
 خودنمايي كرد و عاملي "تحول سالمت

براي اعتراض پرستاران در كشور و از 
  .جمله خراسان رضوي شد

طرح تحول نظام "سوم اجراي مرحله 
 كه يكي از بند هاي آن تالش "سالمت

براي اصالح دريافتيهاي پزشكان و 
پرداخت بروز و هفتگي آنان بود، 
اعتراضات شديد اين قشر زحمتكش را 
در سراسر كشور و از جمله در خطه 

  .خراسان رضوي به دنبال داشت
كميته مطالبات پرستاران "نماينده 

: ين رابطه گفت در ا"استانهاي خراسان
در مراحل اول و دوم طرح تحول "

پرستاري و روان شدن سيل بيماران از 
شهرستانها و مراكز خصوصي به 

بيمارستانهاي دولتي و با توجه به عدم 
پيش بيني نيروي انساني الزم براي 
اجراي آن، پرستاران با وجود افزايش 
چند برابري بار كاري، همكاري خوبي 

كردند و ما خود داشته و اعتراضي ن
شاهد همكاري و تالش بي شايبه 
همكاران مان در تمام بيمارستانهاي 

  ".مشهد از جمله امام رضا و قائم بوديم
اما متاسفانه سياستگذاران ": وي افزود

وزارت بهداشت بدون توجه به سختي 
كار پرستاران و قانوني كه هشت سال 
پيش براي رسيدگي فوريتي به حقوق 

صويب شده بود، تنها به روز پرستاران ت
شدن دستمزد پزشكان را مد نظر قرار 
داده و در عمل چشم بر روي اين سپيد 

  ".پوشان زحمت كش بستند
پرستاران در ": وي ابراز داشت

بيمارستانها و شهرهاي مختلف خراسان 
به اين مرحله از طرح اعتراض كردند و 
اين موج در تمام كشور فراگير شد كه 

 تنها "ح تحول نظام سالمتطر"چرا در 

سختي كار پزشكان ديده مي شود و 
صحبتي از قانون تعرفه گزاري 
پرستاري بعد از سالها خاك خوردن به 

  ".ميان نمي آيد
  

تجمع پرستاران مقابل مجلس 

  در اعتراض به تبعيض

 در آستانه روز پرستار - اسفند 3
نزديك به سه هزار نفر از پرستاران از 

ر اعتراض صنفي نقاط مختلف كشو
خود را به مقابل ساختمان مجلس 

  آوردند
، پرستاران نسبت به عدم "ايلنا"به گفته 

گذاري خدمات  اجراي قانون تعرفه 
پرستاري و افزايش اختالف پرداختي 
بين پزشكان و پرستاران پس از اجراي 

   معترض"طرح تحول نظام سالمت"
  .اند

اين پرستاران از شهرهاي مختلف كشور 
جمله يزد، خوزستان، گلستان، از 

اصفهان و تهران در اين تجمع حضور 
  .دارند

عليرضا محجوب، رييس فراكسيون 
كارگري مجلس و عزيزي، رييس 
كميسيون اجتماعي مجلس در جمع 
معترضان حضور يافتند اما پرستاران 
خواستار حضور رييس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس و احضار وزير 

  .خگويي به آنان شدندبهداشت براي پاس
اين تجمع حواشي و نتايج زيادي داشت 
كه از آن جمله مي توان به موارد زير 

  :اشاره كرد
 برگزاري تجمعهاي مشابه پرستاران -

در چندين شهر بزرگ و مراكز استانها 
  همزمان يا بعد از تجمع تهران

  
 رونمايي از چهره واقعي بسياري از -

يگيري افراد كه خود را پيشگامان پ
واكنش : مطالبات پرستاري مي نمودند

منفي و مخالف خوانيهاي اعضاي 
شوراي عالي سازمان نظام پرستاري "

 در بي فايده خواندن اين تجمع "تهران
و اعتراضهاي يك سال گذشته ي 

پرستاران، كامال ماهيت حكومتي و ضد 
  .پرستاري اين سازمان را آشكار كرد

ون بين  ايجاد وحدت و همدلي روز افز-
پرستاران كه چنين جوي در تاريخ 

  .پرستاري سابقه ندارد
  
آگاه شدن پرستاران از قوانين و  -

مسايل جاري در پرستاري و سيستم 
  درمان

شناسايي افراد و گروههايي در  -
شهرستانها و تهران كه در واقع درد 
صنفي دارند و قابل خريد و فروش 

  نيستند
اي فعلي  عبور ناگزير پرستاران از اعض-
 و "شوراي عالي نظام پرستاري"

  انديشيدن تمهيداتي براي آينده
  

آسمان و ريسمان و پيگيري 

  مسايل پرستاري

 به مناسبت روز حكومتي - اسفند 2
پرستار كه از سوي جامعه پرستاري 
ايران تحريم شد، سيد حسن هاشمي، 
وزير بهداشت، در پيامي كليشه اي و 

ان آشفته، آسمان و ريسمان و همزم
پرستار و زينب را درهم بافت و از 
عدالت و عشق و پرستش و توسعه و 

  . دم زد... فداكاري و 
وزير در جشن كذايي روز دوم اسفند 
همزمان اعترافات تكان دهنده اي هم 

تنها كشوري كه از ": او گفت. داشت
نظر كمي و آماري پرستاري اش در حد 

در حال حاضر ...  است ماست، افغانستان
تعداد پرسنل پرستاري ما در حد نصف 

  ".استانداردهاي جهاني ست
: وزير بهداشت در اين سخنان افزود

بينيم تا دغدغه  خود را موظف مي "
هاي مبتني بر امنيت شغلي و نظام  

طرح پرداخت "پرداخت عادالنه از جمله 
 را به عنوان روشي "مبتني بر عملكرد

هاي پرستاري به  رفه براي اجراي تع
 هاي خدمتي در بالين  صورت بسته

عالوه بر اين، نحوه باز . ادامه دهيم
توزيع درآمد بيمارستانها را ابالغ كردم تا 
با اجراي آزمايشي آن ظرف دو سه ماه، 
ايرادات و اشكاالت شناسايي و برطرف 

  ".شود
يادآوري مي كنيم در طرح پرداخت بر 

يافت، ميزان كار مبناي عملكرد، معيار در

پرستاران خواهد بود و نه ميزان نياز و 
اين . حقوق اوليه صنفي و انساني آنها

طرح صنف متخصص پرستار را به 
صورت طبقه كارگري در نظر مي گيرد 
كه تمام دارايي و سرمايه او نيروي كار 
اوست و تا جايي كه توان و امكان كار 
كردن و سود رساني به سيستم درمان را 

رد، حق دريافت مزد خواهد داشت و دا
گرنه از پاداش و مزاياي شغلي و سختي 

كه در غالب كارانه برايش ... كار و 
به اين . تعريف شده، خبري نخواهد بود

ترتيب ساده ترين آموزه ماركسيستي 
پيرامون رابط بين كار و سرمايه به ساده 
ترين شكل ممكن توسط مخالفانش 

گونگي توجه اين است چ. اثبات مي شود
و پيگيري وزير سرمايه دار نسبت به 

  ! مسايل پرستاران
  

روز پرستار و يك نظر سنجي از 

  كارورزان

 سالي كه - اسفند 6سالمت نيوز، 
گذشت براي پرستاران سال پرخبري بود 
كه چندان هم براي آنها خوشي به 

خبرهايي از وزارت . همراه نداشت
بهداشت و درمان تا تحصن و همچنين 

  .مله به يك پرستارح
البته بسياري علت روزهاي ناخوش 
پرستاران را ضعف جايگاه آنها در نظام 

به بهانه روز پرستار، . دانند سالمت مي 
ايم تا  به سراغ اين قشر زحمتكش رفته 

  :درد دلهاي آنها را بشنويم
 سال سابقه كار 30يك پرستار زن با 

من سالها سابقه پرستاري ": گويد مي 
 طي اين سالها ما و پزشكان دارم،

جايگاه هم را پذيرفته بوديم و با تعامل 
 كرديم، اما در  كامل با يكديگر كار مي

ها بيشتر هسالهاي اخير فاصله اين گرو
شده و نمونه روشن آن فاصله پرداختي 

 چهار -ميان آنهاست كه به بيش از سه 
  ".رسيد برابر نمي 

ما ": گويد زن پرستار ديگر هم مي 
نكر زحمات و تخصص پزشكان م

 آنها را 19نيستيم و اصراري نداريم كه 
 كنند، اما انتظار داريم مسايل ما و 10

سختي كار ما نيز مورد توجه قرار بگيرد 
  در برخي . و با عدالت بيشتر رفتار شود

  15بقيه در صفحه 
  

  کارورزان س�مت
 ياميد برهان
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  4بقيه از صفحه 

  
موارد يك پزشك در بيمارستان تا صبح 

كند و براي هر شب  استراحت مي 
 هزار 800حضورش در بيمارستان 

 كند، حال آنكه يك  تومان دريافت مي
كند و حقوق  پرستار تا صبح جان مي 

مگر .  هزار تومان است800يك ماهش
آنها چند سال بيشتر از يك پرستار 

 چند برابر حقوق اند كه تحصيل كرده 
  "داشته باشند؟

يك مرد پرستار نيز درباره نا هماهنگي 
در وضعيت پرستاران در نظامهاي 

در ":  گويد مختلف اداري و درماني مي
بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه آزاد 
اسالمي، قانون ارتقاي بهره وري، 
پرداخت حق كارانه و سختي كار يا اجرا 

مچنين شاهد ه. شود يا ناقص است نمي 
عدم پرداخت سه درصد حق بيمه 
بيكاري كاركنان، توسط دانشگاه آزاد به 
سازمان تامين اجتماعي هستيم، از اين 
رو پرستاري جزو مشاغل سخت و زيان 

افزون بر تفاوت .  شود آور محسوب نمي
حقوق پرستاران با پزشكان، بين حقوق 
و مزاياي پرستاران بيمارستانهاي دولتي 

 اي و دانشگاه آزاد نيز تفاوت  با خيريه
  ".بسياري مشهود است

مرد پرستاري كه در يكي از 
بيمارستانهاي اعصاب و روان فعاليت 

 كند نيز از ضعف جايگاه پرستاري  مي
پرستاري نظام صنفي ":  گويد چنين مي

قوي ندارد، اين در حالي است كه 
پزشكان از نظام صنفي توانمندي براي 

 نمونه روشن اين .حمايت برخوردارند
. مساله، تبعيض در حقوق و مزاياست

 100امروزه درآمد برخي پزشكان حتي 
براي نمونه كارانه . برابر پرستاران است

يك روان پزشك يك ميليون به باال 
   هزارتومان مي20شود، ولي پرستار  مي 
  ".گيرد

وي با اشاره به حوادث مختلف در 
يش چندي پ": دهد بيمارستان ادامه مي 

براي ويزيت بيماري با پزشك مشورت 
داشتيم كه ناگهان بيمار كه وضعيت 
عادي نداشت، شروع به پرخاشگري و 

در اين حال پزشك ناپديد . خشونت كرد
شد و حمالت بيمار نصيب پرستاران 

  ".شد
  

سن بازنشستگي پرستاران بايد 

  به بيست سال كاهش يابد

 نماينده - اسفند 7خبرگزاري مهر، 
 مجلس شوراي اسالمي در رشت در

مراسم بزرگداشت روز پرستار كه صبح 
با توجه به ": چهارشنبه برگزار شد، گفت

سختي كار پرستاران بايد شرايطي 
فراهم شود تا سن بازنشستگي اين قشر 

  ". سال كاهش يابد20زحمتكش به 
حسن تاميني با اشاره به اينكه قانون 
تعرفه گذاري بايد از سوي بيمه سالمت 

اين امر به ": ابالغ مي شد، بيان كرد

دليل مشكالت بودجه هنوز اجرايي 
   ".نشده

رييس هيات مديره نظام پرستاري 
استان گيالن نيز در اين نشست اظهار 

ارزش كار پرستاران در طول ": داشت
تاريخ و به خصوص در زمان جنگ 

   ".ايران و عراق ثابت شده است
در حاشيه اين مراسم تعدادي از 

ستاران با در دست داشتن پر
پالكاردهايي خواستار اجراي قانون بهره 

آنها همچنين . وري پرستاري شدند
خواستار اجراي بي قيد و شرط تعرفه 

  .گذاري نظام پرستاري شدند
در همين باره يكي از پرستاران با بيان 

طرح تحول نظام "اينكه با اجراي 
 و كاهش هزينه هاي خدمات "سالمت

ي دولتي مراجعه به اين بيمارستانها
بيمارستانها افزايش پيدا كرده، توضيح 

هيچ افزايشي در تعداد بيمارستانها ": داد
 پرسنل بايد 2صورت نگرفته و گاهي با 

  ". بيمار را بستري كنيم17
  

نيروي انساني پرستاري در 

 درصد استاندارد 14ايران، 

  جهاني 

 در يك جامعه - اسفند 7، 24تامين
ارگران مجبور به فروش طبقاتي كه ك

آسيبهاي "نيروي كار خود هستند 
 در هر شغلي وجود دارد و "طبقاتي

شغل پرستاري نيز با توجه به مقتضياتي 
كه دارد و از آنجايي كه پرستار در 
ارتباط دايم با بيمار و بيمارستان است، 
  داراي خطرات و تهديدهاي زيادي است 

خانه "محمد شريفي مقدم، دبير كل 
 در مورد حقوق مربوط به "تار ايرانپرس

: بازنشستگي پرستاران عنوان كرد
پرستاران شاغل در بخش خصوصي "

زير نظر قانون كار و تامين اجتماعي 
هستند و با وجود مشكالت متعدد در 

 هاي ديگر، مشكلي از لحاظ  حوزه
بازنشستگي مربوط به مشاغل سخت 

ن در بخش دولتي اما شاغال. ندارند
ن استخدام كشوري كار مي طبق قانو

كنند و در اين زمينه داراي  
محروميتهايي هستند، از جمله اينكه 
همانند كارگران و كارمندان مشاغل 

 سال خدمت 30معمولي پس از 
   ". شوند بازنشسته مي

به گفته اين فعال صنفي، اگر چه طبق 
، پرستاران زن 68قانون مصوب سال 

 سال 25تر و با   سال زود5توانند  مي 
خدمت بازنشسته شوند، اما به دليل بار 

 ماه 30چون بايد (مالي اين قانون 
و همچنين ) حقوق به آنها پرداخت شود

كمبود نيروي انساني در اين حوزه، از 
اين قانون محروم هستند و با 

تر از موعد آنها به دليل  بازنشستگي زود
   ".شود كار سخت موافقت نمي 

ني در بخش به گفته وي نيروي انسا
  درصد 14پرستاري در ايران در حدود 

  

  
درصد 44استاندارد دنيا و كمتر از 

  . ميانگين منطقه است
  

وزير بهداشت جلسه پيگيري 

  مطالبات پرستاران را لغو كرد

 پس از اعتراضات - اسفند 11ايلنا، 
گسترده جامعه پرستاري در مقابل 

اي  ها، جلسه  مجلس، بر خالف وعده 
)  اسفند11دوشنبه (ود امروز كه قرار ب

بين نمايندگان جامعه پرستاري، وزير 
بهداشت و اعضاي هيات رييسه مجلس 
در باره پيگيري مطالبات پرستاران 

  . برگزار شود، به داليل نامعلومي لغو شد
 با اعالم اين "خانه پرستار"دبير كل 
مطالبات جامعه پرستاري ": خبر گفت

ماه براي  اسفند 3كه در پي تجمع روز 
چندمين بار پياپي مطرح شد، قرار بود 

 اسفند ماه طي جلسه 11امروز دوشنبه 
اي با حضور وزير بهداشت پيگيري  

شود، اما روز گذشته اعالم كردند كه به 
هاي كاري وزير اين جلسه  دليل مشغله 
   ".شود برگزار نمي 

  
وي در توضيح داليل مطرح شده در 

بات خصوص لغو جلسه پيگيري مطال
از سوي هيات ": جامعه پرستاري گفت

رييسه مجلس به ما اعالم كردند كه به 
دليل همزماني جلسه ديگري با جلسه 
مربوط به پرستاران، جلسه امروز لغو 
شده و زمان ديگري هم براي جلسه 

   ".بعدي مشخص نكردند
  

 ميليارد توماني 8كمك مالي 

  وزارت بهداشت به صدا و سيما 

 عضو كميسيون -سفند  ا11خانه ملت، 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي 
با اشاره به يكي از مصوبات كميسيون 

در اين ":  خبر داد94تلفيق بودجه سال 
 8بيني شده است كه  اليحه پيش 

ميليارد از منابع مالي وزارت بهداشت و 

درمان به سازمان صدا و سيما كمك 
  ".شود

: غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي گفت
 ميليارد تومان به صدا و 8پرداخت "

 قانون برنامه پنجم 31سيما مغاير ماده 
برابر اين قانون، اين . توسعه كشور است

صدا و سيما ست كه بايد بابت تبليغاتي 
اندازد، مبلغي  كه سالمتي را به خطر مي 

به وزارت بهداشت و درمان پرداخت 
 8كند، نه اينكه از بودجه سالمت 

  ".سازمان داده شودميليارد به 
كمك وزارت بهداشت و ": وي افزود

درمان به صدا و سيما با وجود 
مشكالتي فعلي در نظام درمان فاقد 

  ".توجيه است
عضو فراكسيون برنامه و بودجه مجلس 
با بيان اينكه اين موضوع هنوز در 
دستور كار قرار نگرفته 

به ": است وعده داد
محض اينكه به اين 

اي  هزينه تبصره از بخش 
برسيم، اجازه اين كمك را 

  ".نخواهيم داد
  

مرگ پرستار جوان در 

  آمبوالنس خصوصي

 پرستار - اسفند 12ايرنا، 
جوان الهيجاني در زبانه هاي آتش 
روشن آمبوالنس براي هميشه خاموش 

  . شد
به گزارش روابط عمومي مركز اورژانس 

 گيالن، معصومه ي دالور رفيعي، 115
 " آبان22يمارستان ب"پرستار جوان 

الهيجان، شامگاه دوشنبه هنگام 
بازگشت از ماموريت در تصادف 
آمبوالنس جانش را از دست داد و راننده 

  . ي آمبوالنس نيز مصدوم شد
بنا بر اين گزارش، اين آمبوالنس 
خصوصي اقدام به اعزام بيمار به يكي از 
بيمارستانهاي رشت كرده بود كه پس از 

حال عزيمت به محل، انتقال بيمار در 
در كوچصفهان تصادف كرد و دچار 
حريق شد و به علت وجود دستگاهها و 
تجهيزات، پرستار امكان خروج از 
آمبوالنس را پيدا نكرد و در ميان شعله 

اعزام نيروي . هاي آتش جان سپرد
امدادي كمكي به نجات جان اين 

وي داراي يك . پرستار سي ساله نكرد
  . فرزند كوچك بود

 

   

   

 کارورزان س�مت
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خوزه لوييس رودريگز، وزير اقتصاد كوبا 
، جزو نادر 2009 تا 1995در سالهاي 

كارشناساني در اين جزيره است كه به 
گونه علني به تحليل سيستماتيك و غير 
مصلحت انديشانه پروسه تحوالت 

در كشوري كه تقريبا . كنوني مي پردازند
هر روز با يك فرمان جديد دولتي در 

اب بيدار مي شود و روزنامه رسمي از خو
به سمت تغيير ساختاري مدل اقتصادي 
اش پيش مي رود، مسووالني كه اين 
اقدامات را به گونه قابل فهم توضيح 
. دهند، به سختي يافت مي شوند

همزمان در فضاي مجازي انواع 
گوناگون گمانه زنيها با سرعت در حال 

 .  پخش هستند
در هر صورت، اقتصاد مهمترين موضوع 

كوبا در برابر يك . شور استدر ك
يا دست به : انتخاب سخت قرار دارد

تجديد بناي ساختار اقتصادي اش مي 
. زند، يا به خطر شكست انقالب تن دهد

خوزه لوييس رودريگز، مشاور پژوهش 
 Centro de(اقتصاد جهاني 

Investigaciones de la 
Economía Mundial - 

CIEM ( در هاوانا، در حاشيه آخرين
ست سال جاري پارلمان كوبا به نش

ال "پرسشهاي روزنامه مكزيكي 
 . پاسخ داد) La Jornada ("جورنادا
 

به روز "چرا گفته مي شود 

  اقتصادي؟"رفرم" و نه "سازي

اين را مي توان به دو صورت توضيح 
ابتدا، قصد اين است كه تاكيد شود . داد

كليه تغييرات به دست گرفته شده، به 
يستم سوسياليستي را روز سازي يك س

پيش شرط دارد كه همچنين از آن به 
 نام برده "سوسياليسم ممكن"عنوان 

از طرف ديگر، تالش گرديده . مي شود
كه با رفرمهايي كه در اروپا زير تابلوي 
تكميل سوسياليسم در انتها به حذف 

 . خود انجاميد، مرزبندي شود
   

سرچشمه مدل اقتصادي 

ست، برگزيده شده دقيقا كجا

 اين راه كوبا را به كجا مي برد؟ 

مدل اقتصادي برگزيده سوسياليسم 
كوبايي تكميل كننده جامعه اي است 
كه تاكنون بنا گرديده و داراي 
ويژگيهاي بنيادي گوناگوني است كه 
الگوهاي پايه اي سوسياليستي آن را 

 .  بارز مي كند
در درجه اول، مالكيت عمومي بر ابزار 

 حفظ مي شود، يعني زيربنايي توليد
ابزارهايي كه براي پيشرفت كشور 

بر توسعه مالكيت غير . ضروري هستند
دولتي با كاهش امكان انباشت سرمايه 
آن مهار زده خواهد شد و ارايه خدمات 

پايه اي همگاني همچنان بدون 
 . محدوديت و رايگان تضمين مي شود

همزمان براي مالكيت خُرد، خود 
كاي خود، موسسات اشتغالي، كار به ات

مختلط با سرمايه خارجي و تعاونيهاي 
كشاورزي و نه مالكيت كشاورزي 

تصور اين . فضاي فعاليت ايجاد مي شود
است كه اشكال ديگر مالكيت هم مي 
توانند به پيشرفت كشور كمك كنند، 
بدون آنكه دست باال را بيايند يا به بيان 
ديگر، به گونه مناسبي در سيستم قاعده 

شوند، بدون آنكه فرم غالب پيدا مند 
 .  كنند

اين يك دگرگوني مهم است كه از آنجا 
بدان رسيده شد كه از يكسو دريافتيم 
مالكيت دولتي به تنهايي نمي تواند 
موفقيت سوسياليسم را در فاز ساخت آن 
كه ما در آن بسر مي بريم تامين كند و 
از سوي ديگر، سالهاي متمادي در اين 

و كارنامه آن چندان جهت تالش شد 
  .  موفقيت آميز از آب در نيامد

 
سرآخر، تيوري ماركسيستي به اين 
نتيجه رسيده كه وجود مناسبات بازار در 
سوسياليسم به مرحله معيني از رشد 
تعلق دارد كه در آن كار فردي توليد 
كنندگان نمي تواند اجتماعي شود و 
وجود بخشهاي بازرگاني براي تحقق 

 . ضروري استسوسياليسم 
از اين جهت، ضرورت به رسميت 
شناختن واقعيت براي پيشروي در 

اين . مسيري خردمندانه شكل گرفت
 –بدان معنا نيست كه بر مناسبات بازار 

در سطح و اندازه اي كه مجاز شمرده 
 نظارت صورت نمي گيرد و –مي شود 

براي خنثي كردن تاثيرات زيانهاي 
اعي قرار اجتماعي آن، زير كنترل اجتم

آنچه كه گفته شد، . نخواهد گرفت
طرحي به ما مي دهد كه رشد 
سوسياليستي بر اساس شرايط خودمان 
را تامين مي كند و امكانات آن با 
شرايط توسعه نيافتگي كه اقتصاد ما مي 
. بايست با آن كنار بيايد، سازگاري دارد

 . البته اين راهي آسان نيست

 
 اقتصاد بازار سوسياليستي؟

 ناميده "كوبا شناسي"ز جانب آنچه كه ا
مي شود، تحولي كه در كوبا در حال 

گذار به اقتصاد بازار "شكل گيري است، 
 تفسير مي شود كه به "سوسياليستي

ناگزير بايد با دگرگوني ساختاري سيستم 
 . سياسي همراه باشد

 
 شما چه فكر مي كنيد؟

در باره بخش اول اين تفسير بايد گفت 
شد تاريخي تجربه به هركس كه ر

 را "سوسياليسم واقعا موجود"اصطالح 
مطالعه كند، به طور روشن درك خواهد 
كرد آنچه كه ما در پي اجرايش هستيم، 

 . سوسياليسم بازار نيست
سوسياليسم بازار به رفرمهاي اقتصادي 

 قرن گذشته برمي گردد كه 60دهه 
مكانيزمهاي گشاده دستانه تر بازار در 
كشورهايي مانند يوگسالوي، مجارستان 
و بعدها همراه با پرسترويكا همچنين در 

اين . اتحاد شوروي را به جريان انداخت
رفرمها از اين پيش فرض حركت مي 

كنش خود به هيچ كردند كه بازار در 
وجه با سوسياليسم ناهمگوني ندارد و بر 
اين پايه حضور اين مكانيزم به گونه 

 "كارا تر"فزاينده براي مديريت اقتصاد 
گسترش داده شد، بدون آنكه مفهوم 
اجتماعي آن در نظر گرفته شود و بي 
آنكه تاثيرات انحرافي جانبي آن كنترل 

 تاريخ نشان داد كه از. و جبران شود
سوسياليسم بازار در انتها فقط بازار بدون 

 .  سوسياليسم بر جا ماند
نقدهاي كوبا شناسي از اين منطق 
پيروي مي كند كه هرگاه بازار راه 
اندازي شود، براي كسب كارايي باال، 
بايد تا خانه آخر، يعني تا سرمايه داري 

بر اين مبنا، تغييرات سياسي . پيش رفت
ازگار شدن با اين حمايت گرايانه براي س

گرايش الزم مي شوند؛ تحولي كه 
معناي ديگري جز به جريان افكندن 

اين . گذار به سرمايه داري ندارد
 را مي توان گرد و دراز "توصيه ها"

كرد، اما جوهر آن همين است كه گفته 
 . شد
   

كسان زيادي وجود دارند كه 

خواهان سرعت بخشيدن به 

ي دگرگونيها هستند و حتي، بخش

كه از وارد آوردن شوك حرف مي 

آيا در اساس ممكن است . زنند

كه به تحوالت آهنگ شتابان 

 تري داده شود؟ 

نبايد از نظر دور داشت كه پس از سالها 
دوره ويژه، انتظارات مردم بسيار و در 

با . بسياري موارد بسيار فوري هستند
اين وجود، ابعاد تغييراتي كه براي 

 هستند تا بتواند كاركرد اقتصاد ضروري
نيازهاي جامعه را بر آورده سازد، وسيع و 

افزون بر اين، مساله . بسيار پيچيده است
به اقداماتي برمي گردد كه پيرامون شان 
نزد ما تاكنون تجربه اي وجود نداشته و 
از اين رو براي آزمايش و ارزش گذاري 
آنها و همزمان توجه نه فقط به تاثيرات 

آثار اجتماعي شان از اقتصادي بلكه به 
زاويه نقش مهم فاكتورهاي ذهني در 

 .  اين پروسه، به زمان نياز است
بر اين اساس، يك تصميم شتابزده مي 
تواند پروسه به روز سازي را به خطر 

اين بدان معنا نيست كه تا . بياندازد
جايي كه امكان دارد پيش نرفت، بايد 
رفت اما بدون آنكه هدفهاي استراتژيك 

براي مثال . رد نظر به مخاطره بيافتدمو
تصميم گرفته شده فروش خانه هاي 
شخصي و ورود به موسسات بين المللي 
توريستي انعطاف پذير شود و بازگشت 
به كار بازنشسته ها بدون از دست دادن 

 . حقوق بازنشستگي ممكن گرديد
كوتاه بگويم، آنگونه كه من فكر مي 

ره كنم، گفته رائول كاسترو در با
پيشروي بدون شتاب اما بدون وقفه، 

 . همچنان معتبر است
  

در كجاها تغييرات مورد انتظار در 

دستورالعملهاي مصوبه دو سال و 

 نيم پيش به واقعيت نپيوست؟ 

ابتدا الزم است يادآوري شود كه 
دستورالعملها يك پروسه اجرايي پنج 
ساله يا در برخي موارد حتي بيشتر را 

از همين روست كه . ندپيش بيني مي كن
بسياري از تاثيرات مورد انتظار در 
چارچوب زماني ياد شده، مي توانند هنوز 

 .  در پروسه به واقعيت گراييدن بسر برند
از طرف ديگر، مشخص سازي نتايج در 

 درصدي 47اقتصاد كوبا كه گشايشي 
داشته و از اين رو در بسياري از آنچه 
 كه روي مي دهد به اقتصادي بين

المللي وابسته است، با درجه بااليي از 
هرگاه ما به اين . ترديد همراه است

 واقعيت، تحريمهاي پا برجاي اياالت 
متحده را اضافه كنيم، بسيار دشوار 
خواهد بود كه بتوان به تعيين ريتم 
  .   دقيقي در تغييرات اقتصادي دست يافت

  17بقيه در صفحه 

 کوبا قصد رفتن به سمت بازار سوسياليستی را ندارد
 وييس رودريگزمصاحبه با وزير اقتصاد پيشين كوبا، خوزه ل

 بابك: برگردان/ 21آمريكا 
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  16بقيه از صفحه 
افزون بر اين، تدابيري وجود دارد كه 
در اصل تحت شرايط معيني به دست 
گرفته شده اند و در طول زمان مي 
بايست با تصميمهاي ديگر تكميل 

يك نمونه، واگذاري زمينهاي . بشوند
باير براي توليد كشاورزي است كه ابتدا 

 259بر اساس فرمان قانوني شماره 
 با فرمان قانوني تنظيم شد و سپس

 و يك سري تدبيرهاي 300شماره 
ديگر به منظور ساده سازي اداره اين 

بجز اين، آزمايش . بخش تكميل گرديد
اشكال جديد اداري در استانهاي 

و ) Artemisa ("آرتميسا"
به دليل ) Mayabeque ("ميبكيو"

تحليل اين تجربه در هنگام اجراي 
پيچيده آن، از مهلت پيش بيني شده 

 . فراتر رفت
  

چه منافعي از تحوالت شروع 

 مشاهده 2011شده در سال 

 پذير است؟ 

نظم مدل اقتصادي كوبا مي بايست به 
صورت ضروري با تصميمهاي مهمي 
در حوزه تغيير اهرمهاي اقتصاد كالن 

از همين روست كه به گونه . آغاز شود
منطقي ما برخي نتايج مهم را در همين 

 .  حوزه مي يابيم
 گاه به مسايل مهمي كه هر

دستورالعملهاي اقتصادي و سياست 
اجتماعي در دستور نهاده اند توجه 
كنيم، خواهيم ديد كه اين مسايل در 
بي توازني شديد مالي و بهره وري نازل 

 . توليد موجود در كشور ريشه دارند
در يك نگاه ابتدايي مي توان شاهد بود 
كه چگونه به وسيله افزايش صادرات و 
جايگزيني واردات و نيز صرفه جويي، از 
نرخ منفي پنج درصدي توليد ناخالص 

 2008ملي در بازرگاني خارجي در سال 
 2013 درصد در 1.6به نرخ مثبت 

 . رسيده ايم
به بيان ديگر، بيالن مثبت تجارت 
خارجي اجازه مي دهد كه يك پروسه 
تدريجي تجديد مذاكره و تجديد 

ان انداخته شرايط ديون خارجي به جري
پيرامون آنچه كه به مساله آخري . شود

برمي گردد، به تازگي موفق به كسب 
 درصدي ديون به اتحاد 90بخشودگي 

 70شوروي سابق شده ايم و همينطور 
درصد بدهي كوبا به مكزيك بخشوده 

اين امر به تامين منابع پايه اي . شده
براي بازپرداخت بدهيهاي جمع شده در 

 .  ي برد راه م2009سال 
همه اينها اهميت استراتژيك دارد، چرا 
كه اجازه مي دهد شرايط بهتري براي 
سرمايه گذاري خارجي ايجاد شود، نرخ 
سرمايه گذاري در كشور افزايش يابد و 
آهنگ رشد را به گونه اي افزايش دهد 
كه تا چند سال آينده، در جمع به شش 

 .  تا هشت درصد برسد

توان گفت كه در در باره بهره وري مي 
 درصد افزايش 7.8پنج سال گذشته 

يافته، ريتمي كه اگر چه خيلي هم زياد 
نيست، اما ممكن ساخته كه اين 
شاخص با سرعت بيشتري از درآمد 
متوسط افزايش يابد و در نتيجه مانع 

 . ايجاد تورم شده است
با اين وجود هنوز براي دستيابي به يك 

رهاي رشد متوازن و پايدار بايد كا
زيادي انجام شود، اما اين به زمان و 

 . امكانات نياز دارد
  

اكثريت مردم هنوز بهبود اقتصاد 
تحت . خُرد را احساس نمي كند

اين شرايط همبستگي اجتماعي 
 چگونه مي تواند حفظ شود؟ 

 حتي اگر –هر پروسه تنظيم اقتصادي 
تحت نظارت معيارهايي براي حفظ 

 – بگيرد دستاوردهاي جامعه ما صورت
در كوتاه مدت به گونه ناگزير در برابر 

 . چالشهايي قرار خواهد گرفت
بزرگترين آنها شايد اين باشد كه به چه 
شيوه اي دگرگونيهاي چشم پوشي 
ناپذير اقتصادي به دست اجرا گذاشته 
شود تا كشور رشد كند و همزمان 
بهبود سطح پاسخ به نيازهاي مردم كه 

وره ويژه در نتيجه محروميتهاي د
 . انباشت گرديده، واقعيت پيدا كند

برخي از تصميمهاي گرفته شده در اين 
براي مثال تجديد . جهت قرار دارد

ساختار موسسات دولتي امكان مي دهد 
كه حقوق با بازده توليدي متناسب 

هر جا كه تدبيرهاي مناسب اجرا . شود
گرديد، افزايش قابل توجه دستمزد 

. م ممكن گرديدبدون دامن زدن به تور
ن در  درصد شاغال49اين امر به 

موسسات بخش دولتي، به گونه بالقوه 
 .  گزينه جديدي بخشيده است

شرايط در بخش خانگي پيچيده تر 
است، اما اينجا نيز دستمزدها در بخش 
بهداشت و ورزش افزايش داشته اند، 
بدون آنكه توازن چشم پوشي ناپذير 

اي غير در بخشه. مالي برهم زده شود
 درصد 26دولتي اقتصاد هم كه 

ن به كار مشغولند، در اين ميان شاغال
 . حقوق بيشتري دريافت مي شود

باوجود اين پيشرفتها و امكانات قابل 
دسترس، سقوط دستمزد واقعي و 
محدوديتهاي گسترش خدمات در 
حمل و نقل و ساختمان سازي، 
فاكتورهايي را توليد مي كند كه بايد به 

 نبرد براي توازن بين برآورده آنها در
سازي انتظارات و ايجاد شرايط براي 

 . تحقق آنها توجه كرد
همراه با اين پيشرفتهاي ضرورتا 
تدريجي بايد به سطح باالتري از 
اطالعات و مداخله كارگران در مجموع 

به نظر من اين امر . اين پروسه رسيد
يك ماده حياتي براي حفظ همبستگي 

 .است
  

ازي واحد پول چه يكسان س
وزني در موفقيت مجموع 

 تحوالت در اقتصاد كوبا دارد؟ 

دوگانگي پولي كه به گردش 
) Peso - CUP ("پزو"موازي 

 - Peso( ي قابل تبديل " پزو"و
CUC ( انجاميد، 1993در سال 

جلوگيري از كاهش ارزش برابري 
اگر . نرخ رسمي را ممكن ساخت

اين امر به وقع مي پيوست، به 
يتي كنترل ناپذير منتهي مي وضع
اين اقدام باعث شد تا به . شد

موازات آن در بخش شركتها 
پروسه مركز زدايي از تصميم 
گيريها به حركت در بيايد كه ما 
امروز از فاصله اي كه ما را دهه 

 جدا مي كند، به ديده مثبت به 90
 .   آن مي نگريم

افزون بر اين، توسط واحد پول دو 
 بخش توجه گانه، ممكن شد

پذيري از نقدينگي اضافي كه در 
اين سال در دست مردم جمع شده 

 درصد توليد 73بود و به مرز 
ناخالص ملي رسيده بود، از طريق 

همزمان . دفاتر مبادله جذب شود
كاالهايي براي خريد با ارز خارجي 
عرضه گرديد كه بر آنها ماليات 

اقدام مزبور . فروش بسته شده بود
يي از مردم را هدف داشت بخشها

كه به ارز خارجي دسترسي داشتند 
كه در انتهاي دهه پيش، نزديك به 

 درصد جمعيت را شامل مي 60
 .  شدند

همه اين اقدامات با گردش دو 
واحد پولي و همراه با آن نرخ 
متفاوت پول، امر حسابداري دو 
واحد پول را به گونه فزاينده اي 
 پيچيده ساخت و به نوبه خود

شناخت وضعيت عيني كشور به 
 . لحاظ اقتصادي را بسيار دشوار كرد

از اين رو يك پروسه تغيير از نوعي 
كه ما در حال به پيش بردن آن 
هستيم، بايد داراي يك پيش شرط 
ضروري يعني، نظم دادن به 
مديريت مالي و آمار از طريق 
بازگشت به سيستم واحد پولي كه 

 .  باشدبر پايه پزو كوبا بنا شده، 
صرفنظر از اين، مساله به يك 
پروسه بسيار پيچيده برمي گردد كه 
به گونه ضروري به زمان زيادي 
نياز دارد، زيرا هدف اين است كه 

 1ارزش برابري رسمي كنوني 
CUP = 1 CUC يا همان پزوي 

قابل مبادله كه معادل نرخ دالر 
آمريكا است را كاهش داده تا با 

 و مردم كه نرخ مبادله ميان دولت
 CUP 25 برابر با CUC 1در آن 

 .  است، يكسان شود
در حال حاضر در ميانه يك 
وضعيت به شدت نامناسب 
اقتصادي، روي مجموعه اي از 
تحوالت بسيار پيچيده كار مي 

با اين وجود، جهتگيريهاي . شود
پيش بيني شده در دستورالعملهاي 

 بر دگرگونيهايي 2011مصوب 
ي پيشروي در تاكيد دارد كه برا

جهت ايجاد شرايط رشد پايدار در 
ميانه مدت چشم پوشي ناپذير 

 .  هستند

گزارش تازه احمد شهيد بر 

افزايش نقض حقوق بشر 

  تحت دولت روحاني

  تاكيد دارد

  ليال جديدي
در سومين گزارش ميان دوره اي كميته سوم مجمع 
عمومي سازمان ملل، آقاي احمد شريف بار ديگر بر 

بشر تحت حاكميت جمهوري اسالمي نقض حقوق 
و به ويژه تشديد آن پس از رياست جمهوري 

  .روحاني و افزايش تعداد اعدامها تاكيد كرد
احمد شهيد در بيست و چهارمين نشست كميته 
مزبور به سواالت متعدد اعضا پاسخ گفته و متذكر 
شد كه با نمايندگان رژيم نيز در ژنو مالقات كرده و 

اين .  گزارش خود لحاظ كرده استپاسخ آنها را در
در حاليست كه جمهوري اسالمي همواره درخواست 
وي براي سفر به ايران و بررسي نزديك را رد كرده 

  .است
از جمله نكات مهمي كه آقاي شهيد بدان اشاره 
كرده است، برخي از قوانين حاكم در جمهوري 
اسالمي است كه در تناقض با تعهدات بين المللي 

براي نمونه، جنايي كردن جرايم .  دارندآن قرار
مطبوعاتي كه به زنداني كردن روزنامه نگاران ختم 

  .مي شود
يكي از پرسشهاي نمايندگان وضعيت اقليتهاي 
مذهبي بود كه آقاي شهيد نقض مستمر حقوق آنها 

  .را تاييد كرد
همچنين پيرامون اعدامها نيز پرسشهاي متعددي 

ويژه، اطالعات طرح شد كه توضيحات گزارشگر 
آقاي . قبلي نمايندگان از وسعت آن را تاييد كرد

شهيد ضمن ارايه آمار توضيح داد كه برخي از 
اعدامها حتي براي جرايم سخت مانند قتل صورت 

 2014وي تعداد اعدام شدگان در سال . نگرفته
اين آمار .  نفر اعالم كرد753ميالدي را دستكم 

 سال گذشته 12 در باالترين تعداد اعدام در ايران
افزون بر اين ركورد شكني، دولت روحاني به . است

شكستن ركورد ديگر نيز مفتخر شد؛ اعدام دستكم 
 نوجوان نيز در همين سال كه اين آمار بيشترين 14

 سال 25تعداد اعدام نوجوانان در ايران در طول 
  گذشته است

در همين جلسه نماينده دولت روحاني تالش به 
دگان كشور ها كرده و ادعا مي كند كه فريب نماين

وضعيت حقوق بشر پس از انتخاب روحاني بهبود 
يافته كه اين خود جدا از دروغ بودن، تاييد ناخواسته 

وي كه نماينده . نقض حقوق بشر در حكومت است
خشن ترين و سركوبگرترين حكومتهاي جهان 
است، همچنين مدعي شد كه آمار و ارقام و گزارش 

 گرفته "گروه هاي خشونت طلب"د از آقاي شهي
شده است كه اين امر كامال مورد تكذيب آقاي 

  .شهيد قرار گرفت
نماينده كانادا در واكنش به بيانات مقام رژيم تاكيد 

به كلمات ايران نگاه نمي كند، بلكه به "كرد 
وي در ادامه .  را در نظر مي گيرد"اقدامات عملي

 پدرخوانده با موضوع ازدواج سرپرست خانواده يا
  . توصيف كرد"ترسناك"دخترخوانده خود را 

نقض حقوق بشر تحت حاكميت جمهوري اسالمي 
ابعادي بسيار وسيع تر و گسترده تر از آنچه آقاي 
. احمد شهيد در گزارش خود مطرح كرده دارد

هيچيك از مفاد اعالميه حقوق بشر سازمان ملل در 
از اين رو . دايران و نسبت به ايرانيان اجرا نمي شو

اقدامات عملي و باز دارنده از جانب اعضا و 
نمايندگان كشورهاي متعهد به اين اعالميه 

از سوي ديگر روشن است كه نقض .ضروري است
حقوق بشر در ايران در اساس به منظور تضعيف 
جامعه و داشتن دست باال و حاكميت مطلق بر آنها 

با تالش رژيم جهت فرودست . صورت مي گيرد
               .ردن جامعه مبارزه كنيمك

   اسفند 23شنبه ... فراسوي خبر 

 ......کوبا 
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بسيجيان دانشگاه يزد مدعي 

  حمله به دفتر خود شدند

 - اسفند 2خبرنامه دانشجويان ايران، 
شب گذشته گروهي با حمله به دفتر 
انجمن اسالمي دانشجويان دانشگاه يزد 
قصد به آتش كشيدن اين دفتر را 

  .داشتند كه ناكام ماندند
مرتضي شاهمرادي، دبير انجمن 

د، با اسالمي دانشجويان دانشگاه يز
اشاره به حمله شب گذشته گروهي كه 
گويا از مخالفان اين تشكل هستند 

 بامداد امروز 3حدود ساعت ": گفت
گروهي قصد به آتش كشيدن دفتر 
انجمن اسالمي دانشجويان در مجموعه 

. داشتندرا خوابگاههاي مركزي پسران 
كه اعضاي انجمن اسالمي  پس از اين

 با متوجه حضور اين افراد مي شوند،
تذكري كه به آنها داده مي شود اين 

 ".افراد به بيرون خوابگاه فرار مي كنند
اما اين گروه كه هويت آنها ": وي افزود

مشخص نيست، در بيرون خوابگاه 
موتورسيكلتي كه متعلق به انجمن 
اسالمي دانشجويان بود را با بنزين به 

  ".آتش كشيدند و فرار كردند
 خوابگاه ماموران نيروي انتظامي در

تا دانشجويي دانشگاه يزد حضور يافتند 
  .بپردازند بررسي اين حادثه به
  

تجمع اساتيد دانشگاه هاي اهواز 

در اعتراض به تعرض به حريم 

  دانشگاه

 - اسفند 2خبرنامه دانشجويان ايران، 
شهيد "جمعي از اساتيد دانشگاههاي 

 و علوم پزشكي اهواز با "چمران
 تخريب هزار برگزاري تجمعي نسبت به

متر از ديوار كوي اساتيد اين دانشگاه 
  .اعتراض كردند
 از اساتيد دانشگاههاي تنحدود پنجاه 

 اهواز و علوم پزشكي "شهيد چمران"
اهواز با تجمع در مقابل مسجد امام 

 اهواز "شهيد چمران"خميني دانشگاه 
نسبت به تخريب حدود هزار متر از 
 ديوار كوي استادان دانشگاه توسط
  .شخصي با حكم قضايي اعتراض كردند

اساتيد معترض در پايان اين تجمع 
در بخشي از . بيانيه اي را قرائت كردند

از رياست ": درخواست اساتيد آمده است
محترم دادگستري استان خوزستان 
خواستاريم كه يك قاضي ويژه و آشنا 

 ساله دانشگاه و متبحر در 60به ديرينه 
ا براي رسيدگي امور امالك و اسناد ر

سريع و خارج از نوبت به اين موضوع 
بگمارند تا تيم حقوقي مشترك 

شهيد "دانشگاههاي جندي شاپور و 
 بتوانند در اسرع وقت نسبت به "چمران

ارايه مدارك و سوابق و ثبت و ضبط 
اموال بيت المال كه مكرر مورد طمع 

افراد فرصت طلب قرار مي گيرد، اقدام 
  ".نمايند

ت، بعدازظهر روز چهارشنبه گفتني اس
شهيد " بهمن ماه حريم دانشگاه 29

در مجاورت كوي ( اهواز "چمران
بر اساس حكم شعبه ) استادان دانشگاه

يك قضايي و توسط واحد اجراي احكام 
همان شب، بيش . قضايي تخريب گرديد

 از استادان دانشگاه، با حضور تن 60از 
در استانداري خوزستان و تجمع در 

داري نسبت به تخريب ديوار حريم استان
  .دانشگاه اعتراض كردند

  

عضو شوراي عالي انقالب 

مراجع يقه دانشگاه را : فرهنگي

  بگيرند 

  
 - اسفند 8خبرنامه دانشجويان ايران، 

 پور ازغدي، عضو شوراي  حسن رحيم
عالي انقالب فرهنگي، در سخنان پيش 

هاي نمازجمعه تهران با اشاره  از خطبه 
كه بعضي از مديريتها در اقتصاد و به اين

بازار خالف تشخيص مصلحت است، 
فايده دانشگاهها چيست؟ ": گفت

 جز هزار دكتر و فوق ها به هدانشگا
ليسانس چه محصول ديگري داشته  

است؟ بعضي از مسووالن حوزه علميه 
قم اعالم كردند دانشگاهيان محصوالت 
تحقيقات خود را عرضه كنند، چرا آن 

زنيد؟ مديران حوزه قم،  ف مي قدر حر 
مشهد، اصفهان و مراجع بايد يقه اينها 

  ".را بگيرند
وي با اشاره به فارغ التحصيالن رشته 

دانشگاههاي ما ": علوم انساني افزود
 كنند، اما نمي  دكتر پشت دكتر توليد مي

توانند مشكالت مربوط به ماليات،  
 سال است 20. را حل كنند... ترافيك و 

گويد ميزان  بر معظم انقالب ميكه ره
   ".دانشجو متناسب با نياز كشور نيست

رحيم پور ازغدي با بيان اينكه وزارت 
علوم، دانشگاه آزاد و پيام نور به فكر 
ساختمانهاي خود و همچنين ميزان 

: گيرند گفت پولي هستند كه از مردم مي
كارآمدي آقاي مهندس و دكتر فقط "

 جلساتي براي جلسات خواستگاري يا
است كه با آن بتوانند پز بدهند و به درد 

   ".خورد ديگري نمي

در هيچ كجاي دنيا مانند "وي با ابراز 
 "ايران عقده دكتر شدن نداريم

در آمريكا وقتي كسي ": خاطرنشان كرد
پرسند  شود از او مي وارد رستوران مي 

آيا حاضريد بخشي از غذاي شما را به 
 بار  ظرف يكخانه بدهيم؟  فالن يتيم 

  ".مصرف در كشورهاي كفر اختراع شد
  

 درصدي شهريه 15افزايش 

رشد / دانشجويان دانشگاه آزاد

  درصدي حقوق اساتيد20

 در جلسه - اسفند 9خبرگزاري مهر، 
هيات امناي مركزي دانشگاه آزاد مقرر 
شد تا حقوق اعضاي هيات علمي براي 

 درصد افزايش يابد، 20سال آينده 
ين جلسه ميزان افزايش همچنين در ا

  .شهريه دانشجويان نيز مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه 
بررسي بودجه دانشگاه آزاد در هيات 

 اسفند ماه برگزار 6امناي مركزي كه 
شد، ميزان حقوق و دستمزد اعضاي 
هيات علمي و كاركنان دانشگاه آزاد 
مصوب شد كه بر اساس آن براي سال 

 20 حقوق اعضاي هيات علمي 1394
 6درصد افزايش مي يابد كه اين ميزان 

درصد از دانشگاههاي دولتي بيشتر 
  .است

مهمترين خبر اين جلسه افزايش شهريه 
 بود كه 1394دانشجويان براي سال 

مقرر شد شهريه ثابت دانشجويان 
 بدون افزايش و 93ورودي تا سال 

 درصد افزايش 15شهريه متغير آنها 
  .يابد

 1394براي دانشجويان ورودي مهرماه 
 درصد و 15شهريه ثابت به ميزان 

درصد 15شهريه متغير نيز به ميزان 
  .افزايش پيدا مي كند

  

اعتراض به ورود نهادهاي امنيتي 

  و قضايي به مسايل دانشگاه

 جمعي از - اسفند 9خبرگزاري مهر، 
دانشجويان و تشكلهاي دانشجويي 

 صدور بيانيه دانشگاه فردوسي مشهد با
اي خواستار حفظ حرمت و حريم 

  . دانشگاه توسط دستگاه قضايي شدند
به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال 
جلوگيري از برگزاري كنسرت موسيقي 
در دانشگاه فردوسي مشهد و بازداشت 
چند ساعته معاون فرهنگي اين دانشگاه 
در هفته گذشته، تشكلهاي دانشجويي 

ر بيانيه اي نبست به اين دانشگاه با انتشا
  .اين اقدام اعتراض خود را ابراز كردند

در بيانيه اي كه توسط كانونهاي 
فرهنگي هنري، انجمن اسالمي و 
انجمنهاي علمي دانشجويي دانشگاه 
فردوسي مشهد در همين رابطه صادر 

دانشگاه فردوسي ": شد، آمده است
مشهد با فراهم آوردن زمينه فعاليت 

راي ترويج فرهنگ و براي دانشجويان ب
هنر اصيل ايراني همواره خدمات 

اي را به كشور ارايه كرده است،  گسترده 
اما در روزهاي اخير ورود و دخالت 
عناصر خارج از دانشگاه به مسايل 

 اعتمادي را  داخلي دانشگاه، موجي از بي

در ميان عموم دانشجويان دانشگاه به 
  ".وجود آورد

: شدندتشكلهاي دانشجويي يادآور 
ورود نهادهاي امنيتي و قضايي به "

شك موجب ناامني  مسايل دانشگاه بي
فضاي دانشگاه و در نتيجه رشد 

گري در فضاي فعاليتهاي  افراطي
  ".شود دانشجويي مي 

دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در 
بيانيه خود ضمن ناشايست دانستن 
احضار و بازداشت معاون فرهنگي و 

فردوسي مشهد اظهار اجتماعي دانشگاه 
اميد داريم ديگر شاهد چنين ": كردند

رخدادهاي غير قابل باوري نباشيم و از 
مسووالن وزارت علوم، تحقيقات و 

كنيم درباره اين اقدام  فناوري تقاضا مي 
تدبيرانه پيگيريهاي الزم را انجام  بي 

داده و مانع از تكرار چنين حوادث ناگوار 
  ".ضدفرهنگي شوند

  

 دو وزارتخانه بر سر درگيري

  زمين وقفي

 - اسفند 10خبرنامه دانشجويان ايران، 
معاون رييس دانشگاه شيراز درباره 
اراضي اختالفي اين دانشگاه با دانشگاه 

هاي  مصاحبه ": علوم پزشكي گفت
روزهاي اخير رياست دانشگاه علوم 
پزشكي شيراز حاوي اطالعات ناصحيح 

ن و دروغ بود و اصال قصه وقف بود
  ".اراضي دانشگاه شيراز دروغ است

سيدعلي اكبر صفوي، مدير برنامه ريزي 
و توسعه دانشگاه شيراز، با اشاره به 
مصاحبه هاي چند روز اخير رياست 
دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد 

مصاحبه هاي رياست ": اراضي گفت
دانشگاه علوم پزشكي حاوي اطالعات 

 ها به اين مصاحبه. ناصحيح و دروغ بود
نحوي بود كه بسياري از اساتيد ما 
ناراحت شدند و گاليه مي كردند كه چرا 
دانشگاه شيراز سكوت كرده است و 

  ".خواستند كه ما سكوتمان را بشكنيم
صفوي با بيان اينكه سابقه مساله 

 بر 60اراضي اين دو دانشگاه به دهه 
 60در دهه ": مي گردد، تصريح كرد

زش عالي جدا بخش پزشكي از بدنه آمو
 با امضاي 69 آبان ماه سال 22در . شد

معين، وزير وقت علوم و فاضل، وزير 
وقت بهداشت، تفاهم نامه ابالغي 
اراضي دانشگاه علوم پزشكي شيراز 
مشخص شد كه در آن آمده است كه 
مابقي اراضي متعلق به دانشگاه شيراز 

  ".است
وي با اشاره به اين كه به ذهن برخي 

ست چون وزير علوم يك خطور كرده ا
پزشك است پس رغبت بيشتري به ما 
دارد و از اين فرصت بايد استفاده كنيم، 

وزير علوم . درست است": بيان داشت
يك پزشك است، اما قبل از اين بدانيد 
ايشان يك مدير باسابقه كشور هستند و 
هرگز اجازه خيانت به وزارت علوم و 

 عده اي. دانشگاه شيراز را نمي دهند
رفتند از مراجع تقليد قم يادداشت گرفته 

اما يك متر از اراضي دانشگاه شيراز . اند
  ".به دوستان واگذار نمي شود

  19بقيه در صفحه 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
 كامران عالمي نژاد
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  دانشگاه در 
  ماھی که گذشت

  
  18بقيه از صفحه 

تكليف سرپرستان دانشگاهها باز هم روشن 

  نشد 

 باتوجه به - اسفند 12خبرگزاري دانشجو، / تسنيم
تالش حلقه تندرو براي تصاحب دانشگاهها، خصوصا 
دانشگاههاي مهم و اثرگذار، همچون دانشگاه تهران و 

 فرهنگي بر نيز ايستادگي اعضاي شورايعالي انقالب
عدم راي اعتماد به گزينه هاي مدنظر اين حلقه تندرو، 
انتخاب روساي برخي دانشگاهها مدتهاست كه با تاخير 
مواجه شده، و سرپرستان بعضي دانشگاهها نيز بيش از 

ماهه قانوني، بر دانشگاه ها رياست كرده 6زمان مجاز 
  .اند

 به دليل اصرار شخص دكتر روحاني براي معرفي دكتر
نيلي به عنوان گزينه دولت به شورايعالي انقالب 
فرهنگي و عدم شركت وي در جلسات شورايعالي 
انقالب فرهنگي، جلسات اين نهاد به طور مكرر به 

  .تعويق افتاده
در جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي كه امروز پس 
از مدتها برگزار شد، بررسي وضعيت تاييد صالحيت 

 به خصوص دانشگاه تهران سرپرستان دانشگاه ها و
  .مطرح نشد

اين مساله در حالي صورت گرفت كه بر اساس اخبار 
اعالم شده و سخنان امروز مهدي زاهدي، عضو 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، بررسي تاييد صالحيت 
برخي سرپرستان دانشگاهها و تاييد صالحيت محمود 
نيلي احمدآبادي، سرپرست كنوني دانشگاه تهران، در 

  .ستور جلسه شوراي عالي انقالب فرهنگي قرار داشتد
احمدآبادي در حالي به شوراي عالي انقالب  نيلي

ش در  ا ماه از انتصاب9فرهنگي معرفي شده كه حدود 
عنوان سرپرست اين دانشگاه مي   دانشگاه تهران به

اش تمام شده   مهلت قانوني سرپرستي گذرد و رسماً 
  .است

  
: ذربايجاني به روحاني دانشجوي آ1811نامه 

شيدن به زبان تركي خواهان رسميت بخ

  هستيم 

 دانشجوي آذربايجاني از 1811 - اسفند 12اويان نيوز، 
دانشگاههاي شهرهاي اروميه، زنجان، كليبر، دانشگاه 
سراسري تبريز، دانشگاه سراسري مراغه و دانشگاه آزاد 

شهر با امضاي طوماري خواستار  اسالمي مشكين 
  . حقوق اقليتها در ايران شدنداحقاق

در بخشي از اين نامه كه به دفتر رياست جمهوري 
ارسال شده، دانشجويان آذربايجاني با اشاره به وعده 

با تكيه بر ": هاي انتخاباتي حسن روحاني آورده اند
  سوم   بيانيه7 و 1،4بندهاي 

  
  

انتخاباتي جنابعالي، خواهان رسميت بخشيدن به زبان 
مان در مدارس و   صيل به زبان مادريتركي، تح

ها، تدوين قوانين الزم براي اجراي كامل هدانشگا
 به منظور رفع 19 و 15، 3ويژه اصول  قانون اساسي به

تر  تبعيضهاي موجود و تاسيس هر چه سريع 
ن افرهنگستان زبان و ادب تركي با مشاركت متخصص

  ". باشيم و دلسوزان اين عرصه مي
ن نامه در پايان ضمن درخواست امضا كنندگان اي

و ملتهاي ساكن در [تغيير نگاه امنيتي نسبت به اقوام "
ضمن ":  مي افزايند"و فرهنگهاي مختلف] ايران

تحقق بخشيدن به آنچه جنابعالي در مقام حقوقدان و 
 در زمان انتخابات وعده "حقوق اقوام"تحت عنوان 

تر  كمايد، پايگاههاي اعتماد اجتماعي را مستح داده 
  ".نماييد

به گفته ي دست اندركاران اين كمپين، مسووالن 
حراست دانشگاههاي پيام نور اروميه، نقده و پارس 
آباد، امضاي دانشجويان اين دانشگاه را ضبط نموده 

  .اند
 گفته اند، اتابك "اويان نيوز"اين فعاالن دانشجوي به 

سپهري، از فعاالن اين كمپين در شهر پارس آباد 
 به دليل جمع آوري امضا از سوي ماموران مغان،

  .امنيتي بازداشت گرديده است
به گفته ايشان، متن نامه و امضاي دانشجويان به 
خبرگزاريهاي رسمي در ايران ارسال گرديد ولي اين 

  .خبرگزاريها از انتشار آن خودداري نمودند
دست اندركاران اين كمپين تاكيد داشتند اين كمپين 

 تمام جريانهاي سياسي حاضر در ايران امضا مستقل از
  .تهيه شده است

  
بايد درباره وضعيت : امام جمعه كاشان

  دانشگاه كاشان به خودمان تسليت بگوييم

 ديدار جمعي از - اسفند 13ري دانشجو،  خبرگزا
دانشجويان بسيجي دانشگاه كاشان با آيت اهللا 
عبدالنبي نمازي، امام جمعه شهرستان كاشان روز 

  .گذشته در دفتر نماينده ولي فقيه برگزار شد
در ابتداي اين ديدار، مسوول بسيج شهرستان كاشان و 
محمدهادي جويباري، مسوول بسيج دانشجويي 

ه كاشان، در رابطه با مسايل دانشگاه و وضعيت دانشگا
  .دانشجويان گزارشي ارايه كردند

در ادامه، آيت اهللا نمازي با اشاره به ايام سوگواري 
در رابطه با اتفاقاتي كه افتاده و ": حضرت زهرا گفت

اخباري كه از وضعيت دانشگاه كاشان رسيده و مي 
تاسف و رسد، بايد به خودمان تسليت بگوييم و جاي  

  ".تاثر بسيار است
واقعا ": نماينده ولي فقيه در شهرستان كاشان گفت

جاي تاسف دارد، چرا كه اين اتفاقات برخالف 
ديدارهايي است كه داشتيم، در اين ديدارها به 

ن تذكر داديم كه سعي كنيد فضاي دانشگاه را مسووال
به فضاي علمي تبديل كنيد، جواناني كه در دانشگاه 

هاي كشورند و منابع معنوي  ينها سرمايه هستند، ا
ذهن اينها نبايد به . دهند كشور را تشكيل مي 

هاي  چيزهايي غير از علم و تحقيق و صعود به قله 
  ".رفيع دانش مشغول شود

  
اى براى پيگيرى    كميته: وزير علوم

  دار تشكيل نشده  دانشجويان ستاره 

جلسه هيات  محمد فرهادي در پايان - اسفند 13ايلنا، 
دولت، در خصوص آخرين اقدامات كميته پيگيري 

البته :  نشين گفت  دار و اساتيد خانه دانشجويان ستاره
 اي براي اين كار تشكيل نشد،  به طور رسمي كميته

اما پيگيريهاي مربوطه از سوي وزارتخانه با مراجع 
ذيربط صورت گرفته و در صورتي كه اين افراد 

ي نداشته باشند، به دانشگاهها مشكلي از لحاظ امنيت
  ".شوند و اين همكاري همچنان ادامه دارد معرفي مي 

  
البته تا جايي كه به من گزارش شده، ": وي افزود

 نشين بودند، خيلي كم شده  تعداد افرادي كه خانه
  ".است

براي پذيرشهاي اين افراد در ": وزير علوم يادآور شد
كه البته مراجع سال جاري نيز در حال بررسي هستيم 

در صورت اعالم نظر . ذيربط بايد نظر خود را بدهند
ها معرفي ه مثبت اين مراجع، افراد مورد نظر به دانشگا

شوم كه كميته رسمي  شوند، اما باز هم يادآور مي  مي 
  ".براي اين كار در وزارتخانه وجود نداشته است

  
  انتقال دانشجوي زنداني به بيمارستان رواني 

 محسن رحماني، زنداني سياسي كه - اسفند 17كلمه، 
 زندان اوين نگهداري مي شد، با دستور 8در بند 

خدابخشي، معاون دادستان تهران، به يك بيمارستان 
  .رواني منتقل شد

  
اين دانشجوي رشته آي تي كه به اتهام باال گرفتن 
تصوير ميرحسين موسوي در ميتينگ انتخاباتي حسن 

 به هفت سال زندان محكوم 1392روحاني در سال 
منتقل ) امين آباد(شده، به بيمارستان روانپزشكي رازي 

  .شده است
قاضي خدابخشي كه سابقه زيادي در آزار و اذيت 
زندانيان سياسي دارد، در حالي دستور انتقال محسن 
رحماني به بيمارستان رواني را صادر كرده كه او تنها 

متر از سه ماه ش ك ا سال دارد و از زنداني شدن21
  .مي گذرد

  20بقيه در صفحه 
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  دانشگاه در 
  ماھی که گذشت

  19بقيه از صفحه 
بهانه انتقال اين دانشجوي جوان به 
بيمارستان رواني، افسردگي اعالم شده و 
اين در حالي است كه به گفته زندانيان 
سياسي سابق، در سالهاي گذشته هم در 
مواردي، زندانيان براي مدتي به اين 
بيمارستان منتقل شده بودند كه در همه 

د، شرايط فجيع آنجا وضعيت روحي موار
  .زندانيان را بدتر كرده بود

بند هشت زندان اوين كه محسن 
رحماني تا هفته گذشته در آن محبوس 
بود، شرايط فاجعه باري دارد كه در نامه 
حسين رونقي ملكي به رهبري نيز 

  .جزيياتي از آن توصيف شده است
  

استعفاي دسته جمعي در دانشگاه 
  شيراز 

هاي   سيزده تن از چهره- اسفند 18 ايلنا،
ماندگار، دانشمندان جهان اسالم و 
اعضاي هيات علمي دانشگاه شيراز در 

تعدي برنامه ريزي "اعتراض به آنچه 
 خوانده "شده به اراضي اين دانشگاه

شده، به صورت دسته جمعي از سمت 
  .خود استعفا دادند

اين در حالي است كه اعضاي هيات 
شيراز نيز ظهر امروز با مميزه دانشگاه 

ارسال نامه به وزير علوم، تحقيقات و 
فناوري، استعفاي دسته جمعي خود را 

  .اعالم كردند
گفتني است، اختالف بين دانشگاه شيراز 
و دانشگاه علوم پزشكي اين شهر بر سر 
چهارصد هكتار از اراضي منتسب به 
دانشگاه شيراز از هفته گذشته تاكنون 

اني را به همراه داشته  هاي فراو حاشيه
  .است

  
سين دانشجويان  سفره هفت 

نوشيروانى بابل به ياد ضيا نبوى و 
  بهنود رمضانى

 دانشجويان - اسفند 20دانشجو نيوز، 
دانشگاه نوشيرواني بابل در آستانه سال 
نو با برپا كردن سفره هفت سيني به نام 
ضيا نبوي و شهيد بهنود رمضاني، ياد 

اهي خود را زنده نگه دانشگ اين دو هم 
  .داشتند

ضيا نبوي، زنداني سياسي كه با مرخصي 
او به مناسبت سال نو نيز مخالفت شده 
است، دانشجوي محروم از تحصيل 
دانشگاه نوشيرواني و عضو شوراى دفاع 

 88او در سال . از حق تحصيل بابل بود
بازداشت به ده سال حبس و تبعيد 

ن محكوم شد و تاكنون شش سال از اي
  .حبس را گذرانده است

 89بهنود رمضاني هم دانشجوي ورودي 
دانشگاه نوشيرواني بابل بود كه در ترم 
دوم دانشگاه در مراسم چهارشنبه سوري 
در تهران با حمله نيروهاي بسيج به 
مردم با ضربات باتوم زخمي شد و در 

  .بيمارستان غدير تهران جان سپرد
يان گفتنى است، تعداد زيادى از دانشجو

در آستانه سال نو همچنان در زندان بسر 
   برند مى

   حركت اعتراضي137بهمن ماه 
 دي، كارگران 30روز سه شنبه *

كارخانه ذوب آهن آلياژي در مقابل 
فرمانداري مالير تجمع كرده و خواستار 
. رسيدگي به مطالبات معوق شان شدند

 آبان 30به گزارش ايلنا، اين كارخانه از 
تعطيل شده و به دليل به طور كامل 

تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه، 
 ◌ٔ توانند از خدمات بيمه كارگران نمي

  .بيكاري استفاده كنند
كارخانه ذوب آهن آلياژي مالير داراي 
مالكيت خصوصي است و در زمينه 

گري و توليد انواع فوالدهاي  ريخته
  .كرد معمولي و آلياژي فعاليت مي

  
 كارگران زحمت به گزارش باوي نيوز،*

كش بخش خدمات شهرداري شيبان 
به علت عدم پرداخت به موقع و درست 
حقوق، معوقات و مزاياي خود در روز 

 بهمن در محل كار حاضر 1چهارشنبه 
نشده و با تجمع در مقابل ساختمان 
شهرداري از مسئوالن مربوطه خواستار 
رسيدگي و نظارت بر عملكرد پيمانكار 

  .شدند
  
 بهمن همزمان با 1نبه روز چهارش*

اعالم خبر جديد ممنوعيت صدور برخي 
 ها براي شركت بيمه توسعه،   نامه  بيمه

تعدادي از كاركنان اين شركت در 
اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و 

به گزارش . مزاياي خود تجمع كردند
 ماه حقوق و 4آنا، كاركنان بيمه توسعه 

  .مزاياي معوقه دارند
  
ا، تعدادي متقاضيان به گزارش  ايرن*

 بهمن 1مسكن مهر پرند روز چهارشنبه 
در اعتراض به افزايش قيمت مسكن 
مهر مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع 

  .كردند
  
 كارگر 150به گزارش ايلنا، نزديك به *

 بهمن 4نانوا در سنندج عصر روز شنبه 
مقابل فرمانداري اين شهر تجمع 

 اين كارگران به ثابت ماندن. كردند
 تاكنون معترض 91دستمزدشان از سال 

  .اند 
  
 بهمن، جمعي از 4صبح روز شنبه *

كارگران كارخانه فوالد و چدن دورود 
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق 

شان در مقابل واحد اداري اين كارخانه  
به گزارش ايلنا، كارگران . تجمع كردند

حاضر در اين تجمع حقوق ماههاي 
 را دريافت نكرده  مهر، آبان، آذر و دي

  .اند 
 بهمن كارت دو تن 5صبح روز يكشنبه 

از كارگران پيماني اين شركت به نشانه 
. تهديد به اخراج برداشته شده است

همچنين سه كارگر به دليل شركت در 
اين تجمع براي چند ساعت بازداشت 

  .شدند
  
كارگران كارخانه كمپرسور سازي *

ن  بهم2 پنج شنبه 20تبريز از ساعت 
 بهمن در 3 صبح جمعه 2تا ساعت 

جلوي  كارخانه كمپرسور سازي تبريز 

به  گزارش آناج،كارگران . تجمع كردند
براي جلوگيري از خروج ماشين آالت و 
سوخت موجود در اين كارخانه توسط 
كارفرما، براي انتقال به تهران، دست به 

  .اين تجمع زدند
  
 5به گزارش ايلنا، صبح روز يكشنبه *

، كارگران معدن طزره، از معادن بهمن
ذغال سنگ البرز شرقي در اعتراض به 

 ماه حقوق 3پرداخت نشدن بيش از 
دست از كار كشيده و در محوطه معدن 

اين كارگران سپس به . تجمع كردند
توجهي كارفرما به اين  بي«دليل آنچه 

اند، براي ادامه  ذكر كرده» اعتراض
اعتراض به مقابل فرمانداري شاهرود 

 بهمن كارگران در 6روز دوشنبه  .رفتند
  .محوطه معدن تجمع كردند

  
 بهمن، 5به گزارش مهر، روز يكشنبه *

 كارگر اخراجي كارخانه نورد 40بيش از 
ن، كار و رفاه نوشهر در مقابل اداره تعاو

اجتماعي اين شهرستان، گردهم آمدند 
و خواستار پرداخت حقوق معوق و 

  .همچنين حق سختي كار خود شدند
  
جمعي از كارگران اخراجي شركت *

 بهمن در 7دربال روز سه شنبه 
اعتراض به اخراج و تعطيلي اين واحد 
صنعتي مقابل ساختمان فرمانداري 

 تجمع شهرستان مياندورود در مازندران
به گزارش ايلنا، ميانگين سوابق . كردند

 سال است و 15كار كارگران دربال 
 كارگر 120كشتارگاه دربال بيش از 

دارد كه همه آنان در آستانه سال نو  
   .بيكار شده اند

  
جمعي از كارگران پيمانكاري اداره آب *

 7و فاضالب اهواز صبح روز سه شنبه 
 بهمن در اعتراض به پرداخت نشدن

حقوق معوقه خود در مقابل ساختمان 
اداره آب و فاضالب غرب اهواز تجمع 

به گزارش ايلنا، كارگران پيماني . كردند
آبفاي اهواز كه تحت مسئوليت شركت 

كند  كار مي» پرتو داچك«پيمانكاري 
 ماه حقوق و 4در اعتراض به تعويق 

شان به   ماه حق بيمه 5پرداخت نشدن 
دست به تجمع سازمان تامين اجتماعي 

  .زدند
  
به گزارش  خبرگزاري مجلس، روز *

 جمعي از صاحبان   بهمن7شنبه  سه
مسكن مهر پرند در اعتراض به 
درخواست واريز مجدد وجوهي جهت 
واگذاري مسكن خود مقابل مجلس 

  .تجمع كردند
  
به گزارش ايلنا، كارگران كارخانه *

سيمان تجارت مهريز در اعتراض به 
مديران اين كارخانه به توهين دو تن از 

 بهمن براي 7كارگران، روز سه شنيه 
دومين روز متوالي دست از كار كشيدند 

  .و توليد را متوقف كردند
  
 كارگر 200به گزارش ايلنا، نزديك به *

كارخانه قند ورامين در اعتراض به 
تعطيلي اين واحد توليدي و بالتكليفي 

 شان صبح روز چهارشنبه  وضعيت شغلي

ن مقابل درب ورودي اين  بهم8
  .كارخانه تجمع كردند

  
تعدادي از كارگران اخراجي معدن *

 25سنگ آهن آنومالي شمالي واقع در 
كيلومتري شهرستان بافق صبح روز 

 بهمن در مقابل درب 8چهارشنبه 
ورودي معدن سنگ آهن مركزي اين 

به گزارش ايلنا، . شهرستان تجمع كردند
 نيم پيش اين كارگران حدود يك ماه و

پس از اتمام پروژه استخراج سنگ آهن 
  .از اين معدن بيكار شدند

معدن آنومالي شمالي از معادن مجتمع 
  .سنگ آهن فالت مركزي ايران است

  
تعدادي از كارگران بازنشسته كارخانه *

نخ پارسيلون واقع در خرم آباد كه از 
اند صبح   بازنشسته شده 92 تا 90سال 

ن در مقابل  بهم8روز چهارشنبه 
به . استانداري لرستان تجمع كردند

گزارش ايلنا، اين كارگران همچنان 
 ساله حقوقي و 4پيگير دريافت معوقات 

  .سنوات پايان خدمت خود هستند
  
جمعي از كارگران كارخانه اروند آران *
واقع در شهرك ) توليد فرش ماشيني(

صنعتي سليمان صباحي كاشان، صبح 
 تن 4خاطر اخراج  بهمن به6روز دوشنبه 

از كارگران خط توليد اين كارخانه، 
اين در حالي . دست به اعتصاب زدند

است كه اين كارگران پيش از اين نيز، 
نسبت به قطع اضافه كاري اعتراض 

  .كرده بودند
  
كارگران شركت صنايع غذايي درنا در *

اعتراض به اخراج تدريجي شان، در روز 
. دندبهمن دست از كار كشي6دوشنبه 

 كارگر كه سابقه 8طي يك ماه گذشته 
سال در كارخانه داشتند به 10بيش از 

شود نبودن درآمد  دليلي كه گفته مي 
   .است از كار اخراج شدند

  
رانندگان كاميونهاي حمل سيمان در *

 بهمن مقابل كارخانه 8روز چهارشنبه 
به گزارش . سيمان كياسر تجمع كردند

دريافت خزرخبر، اين رانندگان عدم 
حقوق عقب مانده و عدم توجه 
مسئوالن كارخانه به حداقل امكانات 
رفاهي را از خواسته هاي به حق خود 

  .اعالم كردند
  
 بهمن تمامي كارگران 9روز پنجشنبه *

شركتهاي پيمانكاري ساخت بخش 
 18و 17فرآيند پااليشگاه فاز هاي 

به . پارس جنوبي اعتصاب كردند 
ر پي اين گزارش كارگر فلزكار، د

اعتصاب كارفرما قول داد تا شنبه حقوق 
  .ها واريز شود

  
 بهمن جمعي از 11صبح روز شنيه *

مجتمع كشت و » ني بر«كارگران 
صنعت كارون شوشتر در اعتراض به 
. پايين بودن مزد دست از كار كشيدند

به گزارش ايلنا، حداكثر دريافتي يك 
   هزار تا يك 800كارگر فصلي حدود 

  21صفحه بقيه در 
  

  برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در
   ١٣٩٣ بھمن و اسفند 

 يرهاشمي منتيز: مي و تنظيگردآور
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران
  

  20بقيه از صفحه 
ميليون تومان است كه با اين ميزان 
حقوق بايد ماههاي بيكاري را هم 

  .سپري كنند
  
تعدادي از كارگران كارخانه ذوب آهن *

 بهمن در 11اردبيل در روز شنبه 
 ماه حقوق و 8اعتراض به تعويق 

ان ش نامشخص بودن وضعيت شغلي 
مقابل ساختمان استانداري اردبيل تجمع 

به گزارش ايلنا، كارفرما به بهانه . كردند
اينكه توليد در اين واحد صنعتي توجيه 
اقتصادي ندارد فعاليت اين كارخانه را از 
ارديبهشت سال جاري متوقف كرده 

 نفر از كارگران 250است و هم اكنون 
  .اين كارخانه بالتكليف هستند

ران با سركوبي و دخالت اعتراض كارگ
ماموران انتظامي خاتمه يافت و 
مسئوالن استانداري به كارگران اعالم 
كردند كه؛ اين كارخانه متعلق به بخش 
خصوصي است و ما زورمان به آنان 

  . رسد نمي
  
 بهمن كارگران 7صبح روز سه شنبه *

اقماري شركت ذوب خاتون آباد در 
بعد روز . مقابل فرمانداري تجمع كردند

نيز كارگران اقماري شركت ذوب خاتون 
آباد بار ديگر در مقابل فرمانداري شهر 

به . بابك در كرمان تجمع كردند
  گزارش  ايلنا، اين كارگران در پروژه

هاي پااليشگاه، اكسيژن، اسيد، انبار 
كنسانتره و كاني مس مشغول به كا 
هستند و نسبت به برگزاري آزمون 

عتي ذوب مس استخدامي در مجتمع صن
  .اعتراض دارند خاتون آباد

كارگران تجمع  بهمن 11روز شنبه 
براي چهارمين روز پياپي به همراه 

 هاي شان در مقابل فرمانداري  خانواده
  .ادامه پيدا كردشهر بابك 

  
به گزارش ايلنا، جمعي از كارگران *

شركتهاي برق استانهاي تهران، البرز و 
 بيمه قم در اعتراض به كسر نشدن حق

از مزاياي جانبي دستمزد، صبح روز 
 بهمن در مقابل ساختمان 11شنيه 

   .مجلس تجمع كردند
  
 پتروشيمي  اعتصاب كارگران كارخانه*

مهاباد در اعتراض به عدم پاسخگويي 
مسئوالن اين كارخانه و عدم پرداخت 

 بهمن 12حقوق معوقه،  در روز يكشنبه 
به گزارش . وارد هفتمين روز خود شد

ردپا، كاركنان و كارگران اين كارخانه ُك
سه ماه است حقوق خود را دريافت 

  .اند نكرده 
  
 12به گزارش بافق خبر، روز يكشنبه *

بهمن تعدادي از كارگران اخراجي 
شركت شهداب به همراه خانواده هاي 

شركت سنگ (خود در معدن چغارت 
دست به تجمع ) آهن مركزي بافق

  .اعتراضي زدند
  
ذوب آهن اردبيل در اعتراض كارگران *

توجهي  به ادامه يافتن بالتكليفي و بي
ت شان، روز دوشنبه  كارفرما به مطالبا

 بهمن براي دومين روز در هفته 13
جاري در مقابل ساختمان استانداري 

به گزارش ايلنا، نيروهاي . تجمع كردند
انتظامي بار ديگر اين تجمع اعتراضي را 

  .برهم زدند
  
راجي كارخانه سيمان آباده كارگران اخ*

 بهمن با حاضر شدن 11صبح روز شنبه 
در جلو درب كارخانه سيمان، كماكان با 

به گزارش آباده . درب بسته مواجه شدند
نما، با پايان يافتن زمان مشخص شده 
از سوي كارخانه سيمان آباده در تعليق 

 تن از كارگران، هنوز كارگران 80حدود 
كليفي بسر مي اين كارخانه در بال ت

   .برند
  
كارگران كارخانه گندله سازي اردكان *

 بهمن از رفتن به رستوران 11روز شنبه 
به گزارش صداي . خودداري كرند

صنعت، كارگران اين كارخانه به دليل 
كم بودن پاداش و سختي كار و 
همچنين بي كيفيت بودن غذا از رفتن 

 .به رستوران كارخانه خودداري كردند
معترض گندله سازي نيز كارگران 

بهمن به اعتصاب خود پايان 12روز
  .دادند

  
 بهمن كارگران 13روز دوشنبه *

بيكارشده كارخانه ظروف چيني همگام 
 سال انتظار براي دريافت 9پس از 

مطالبات شان، باحضور در استانداري 
چهارمحال و بختياري، پيگير دريافت 
مطالبات خود از اين شركت و راه 

  .دد آن شدنداندازي مج
از شركتهاي » چيني همگام«شركت 

 20مهم توليد ظروف چيني با بيش از 
 84سال سابقه فعاليت است كه در سال 

به دليل واردات بي رويه ظروف چيني 
  .ورشكست شد

  
 بهمن كارگران 13روز دوشنبه *

اخراجي  آنومالي شمالي به همراه 
خانواده هاي شان  دست به تجمع 

به گزارش بافق . ق زدنددرفرمانداري باف
پويا، در خالل اين تجمع و حضور 
فرماندار، تماس تلفني بايكي از سهام 
داران شركت شهداب براي حل مشكل 

  .كارگران گرفته شد
  
اعتصاب كارگران كارخانه تكاب نيرو *

 12در جاده قديم كرج، در روز يكشنبه 
به . بهمن وارد ششمين روز خود شد

ام اعتراضي واكنش گزارش ايلنا، اين اقد
به تعللي است كه مسئوالن شركت برق 

اي تهران در پرداخت مزاياي دو  منطقه 
 و يك سال حق سختي كار  سال پاداش

 و به همين دليل در  كارگران انجام داده 
حال حاضر هر كارگر تكاب نيرو به طور 
متوسط نزديك به سه ميليون تومان 

  .طلبكار است

عتصاب  بهمن ا14روز سه شنبه 
كارگران تكاب نيرو پس از يك هفته 
توقف كار به صورت مشروط خاتمه 

كارگران تكاب نيرو كه در اقدامي . يافت
هماهنگ در اين اعتصاب شركت كرده 

  .بودند تصميم به پايان اعتصاب گرفتند
تكاب نيرو يكي از واحدهاي زير 

اي برق تهران  مجموعه شركت منطقه 
 مركزي اين است كه در واقع حكم انبار

  .شركت را دارد
  
كارگران كارخانه كاشي ارچين *

 بهمن به 1 از روز چهارشنبه ميبديزد
به گزارش .  هفته اعتصاب كردند2مدت 

 بهمن ايلنا، از 15روز چهارشنبه 
 اي از  ارديبهشت سال جاري حق بيمه

سوي شركت براي كارگران به سازمان 
تامين اجتماعي پرداخت نشده است و 
تنها از سوي شركت، مبلغ كمي به 
تامين اجتماعي جهت تمديد دفترچه 

 كارگران پرداخت شده كه ◌ٔ يمههاي ب 
 هاي  آن هم به صورت كامل هزينه

  .دهد درمان را پوشش نمي
  
كارگران كارخانه تعطيل شده قند *

ورامين در اعتراض به ادامه يافتن 
توجهي كارفرما نسبت  بالتكليفي و بي

شان، روز چهارشنبه  به مطالبات صنفي
 بهمن براي چهارمين روز متوالي در 15

 در محوطه كارخانه تجمع هفته جاري
به گزارش ايلنا، بعد از اعالم . كردند

تعطيلي كارخانه قند ورامين از سوي 
كارفرما، كارگران براي مشخص شدن 

 شان تقريبا هر روز در  وضعيت شغلي
  .اند محوطه كارخانه  تجمع كرده

  
 بهمن، براي دومين 15روز چهارشنبه *

روز متوالي جمعي از كشاورزان 
ن شوش كه نسبت به عدم شهرستا

پرداخت وجه ذرت خريداري شده توسط 
دولت معترض بودند، مقابل فرمانداري 

به گزارش فارس، هيچ .تجمع كردند
يك از مسئوالن پاسخگوي 
درخواستهاي معترضان نبودند و اين 
باعث شد تا كشاورزان معترض با 

  .نااميدي به اين تجمع پايان دهند
  
يرعامل به گزارش  بافق خبر، مد*

شركت سنگ آهن مركزي در روز 
 بهمن قول بكارگيري 16پنجشنبه 

كارگران آنومالي شمالي را دريكي از 
معادن اطراف بافق، ولي در شهرستاني 
ديگر كه همسايه بافق است را داد و 
قرار شد تا اواخر ماه كارگران اخراج 

  .شده دوباره به سر كار برگردند
  
ش از  بهمن بي16صبح روز پنجشنبه *

 هاي كارخانه   تن از رانندگان پايانه500
سيمان اروميه براي سومين روز پياپي 
در واكنش به توزيع ناعادالنه بار از 

سالن «سوي شركتهاي حمل و نقل در 
پايانه سيمان اروميه تحصن » ايالن
هاي  به گزارش ايلنا، شركت. كردند

حمل و نقل مستقر در پايانه كارخانه 
دون در نظر گرفتن سيمان اروميه ب

 درصد از 90داران،  نوبت بار كاميون 
بارهاي سيمان كارخانه را به كاميونهاي 

  .سپارند طرف قرار داد با خود مي
  
 بهمن كارگران 15در روز چهار شنبه *

مجتمع صنعتي اسفراين به دليل واريز 
حقوقهاي بيست ميليون توماني به 
صورت غير قانوني براي بعضي از 

 معاونان دست به اعتراض زده مديران و
به . و ساختمان اداري را اشغال كردند

گزارش طبقه دات كام، اين واريزهاي 
با ارقام درشت در حالي است كه حقوق 
باقي كارگران معموال با دو ماه تاخير 

  .شود پرداخت مي
  
 60 بهمن، نزديك به 18روز  شنبه *

كارگر كارخانه فوالد البرز در اعتراض 
ق سه ماه حقوق و تهديد امنيت به تعوي
شان مقابل ساختمان فرمانداري  شغلي

به گزارش ايلنا، . تاكستان تجمع كردند
كارفرماي كارخانه فوالد البرز به بهانه 
اينكه توليد در اين واحد صنعتي توجيه 
اقتصادي ندارد از يكسال پيش تا كنون 

 كارگر 400 تن از مجموع 210حدود 
  .ج كرده استاين كارخانه را اخرا

  
كارگران شركت آبگينه در اعتراض به *

 ماه 4عدم دريافت حقوق خود در 
 بهمن به 19گذشته، از روز يكشنبه 

 ساعت در اين شركت تجمع و 24مدت 
به گزارش صبح قزوين، . تحصن كردند

چهار ماه است كه كارگران اين شركت 
هيچ حقوقي دريافت نكرده و رئيس 

ال جوابگو هيئت مديره شركت نيز اص
نيست، حتي به تماسهاي تلفني پرسنل 

  .پاسخ نمي دهد
  
كارگران يكي از پيمانكاران نيروي *

سازي اهواز كه طي   انساني كارخانه لوله
درادامه  دو ماه حقوق دريافت نكردند،

 13از روز دوشنبه كه اعتصاب شان 
 بهمن 19، روز يكشنبه  آغاز شدبهمن

به . دندنيز در محوطه كارخانه تجمع كر
گزارش ايلنا، كارگران شركت پيمانكاري 

كه تعدادشان » سيال سازه روشن«
 نفر است در اعتراض به پرداخت 1200

نشدن دو ماه حقوق و اعالم نارضايتي 
از شرايط كار در اين شركت پيمانكاري، 
خواستار دريافت معوقات حقوقي و تغيير 

  .وضعيت شغلي خود هستند
اي در محوطه   كارفرما با نصب اطالعيه

كارخانه هر گونه اجتماع صنفي كارگري 
را ممنوع اعالم كرد و برپايي تجمع 

را عملي » فجر«كارگري در ايام دهه 
  .ضد انقالبي دانست

  
 بهمن، نزديك به 22روز چهارشنبه *

هزار راننده شركت واحد اتوبوسراني 
اصفهان و حومه دست به  تجمع مقابل 

   گزارش به .ساختمان شهرداري زدند
ايلنا، اعتراض رانندگان به پايين بودن 
سطح دستمزد و واگذاري اتوبوسها به 

  .بخش خصوصي است
  
 بهمن تعدادي از 25صبح روز شنبه *

كارگران پديده به دليل دريافت نكردن 
  حقوق خود در مقابل شهر رؤيايي پديده 

  22بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران
  21بقيه از صفحه 

به گزارش  فارس . شانديز تجمع كردند
، اين كارگران از مهر  امسال تاكنون 

  . اند حقوقي دريافت نكرده
  
 بهمن 25به گزارش ايلنا، روز شنبه *

كارگران معادن زغال سنگ قشالق 
در استان گلستان در ) البرز شمال شرق(

 ماه 3تراض به عدم پرداخت بيش از اع
حقوق و پايين بودن سطح دستمزدشان 
براي چندمين بار در محوطه معدن و در 

   .مقابل فرمانداري آزادشهر تجمع كردند
  
كارگران كارخانه قند ورامين روز شنبه *

 بهمن در اعتراض به تعطيلي اين 25
شان به  واحد توليدي و بالتكليفي شغلي

مقابل درب ورودي اجتماع خود در 
به گزارش ايلنا، اين . كارخانه ادامه دادند

كارگران از اوائل بهمن و متعاقب 
تعطيلي اين واحد به طور روزانه در 

  .كنند مقابل درب اين كارخانه تجمع مي
  
به گزارش ايلنا، شماري از كارگران *

 26كارخانه كيان تاير صبح روز يكشنبه 
ر بهمن براي دومين روز متوالي د

واكنش به كاهش توليد به حداقل 
ظرفيت كارخانه و به تبع  آن نگراني از 
دريافت نكردن مطالبات پايان سال 

  .خود، در محوطه كارخانه تجمع كردند
 كارگر دارد كه 1006كارخانه كيان تاير 

 نفرشان با قرارداد دائمي 300تنها حدود 
  .مشغول به كارند

  
د  بهمن كارگران نور12روز يكشنبه *

لوله صفا به خاطر خلف وعده كارفرما، 
. به طور يكپارچه دست به اعتصاب زدند

به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
خلف وعده كارفرما، چه در مورد 

 ماه حق بيمه و چه در مورد 20پرداخت 
پرداخت مزد، در شرايطي صورت گرفته 
كه كارخانه سفارش بزرگي را براي 

  .ستتوليد دريافت كرده ا
لوله و نورد «تجمع همزمان كارگران 

 1000و اعتراض صنفي بيش از » صفا
  كارگر لوله و نورد صفا صبح روز سه

 بهمن وارد سومين روز متوالي 14شنبه 
به گزارش ايلنا، همزمان نزديك به . شد
 راننده كاميون كه با سفر از 26

بندرعباس به ساوه براي كارخانه لوله و 
ليه آورده بودند مقابل نورد صفا مواد او

  .درب ورودي كارخانه تجمع كردند
با اولتيماتوم قاطعانه بيش از هزار كارگر 

 بهمن، 15نورد لوله صفا، روز چهارشنبه 
يك ماه از حقوق معوقه اين كارگران به 

  حساب شان واريز شد
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، 
كارگران نورد لوله صفا پس از چهارده 

وز اعتصاب ساعت ده صبح روز ر
 بهمن به اعتصاب خود پايان 26يكشنبه 

  .دادند
  
 بهمن ايلنا، 18به گزارش روز شنبه *

لوله سازي « كارگر كارخانه 1200
كه زير نظر شركت پيمانكاري » اهواز

فعاليت دارند، از » سيال سازه روشن«
بهمن در اعتراض به 13روز دوشنبه 

اه دريافت نكردن حقوق طي دو م
گذشته و عدم تغيير وضعيت شغلي خود 

اعتصاب و تجمع . دست از كار كشيدند
 27 صبح روز دوشنبه ان كارگراين

  .شد سيزدهمين روز متوالي واردبهمن 
كارگران كارخانه لوله سازي اهواز تحت 

سيال سازه «مديريت شركت پيمانكاري 
 شماره يك،  كه در سه كارخانه» روشن

د، از روز دوشنبه  و پوشش فعاليت دارن4
بهمن در اعتراض به دريافت نكردن 13

حقوق طي دو ماه گذشته و عدم تغيير 
وضعيت شغلي خود دست از كار كشيده 

  .اند 
  
 بهمن گروهي از 27روز دوشنبه *

كارگران كارخانه فوالد آذربايجان 
 كارگر درپايان 244دراعتراض به اخراج 

ماه، در محوطه كارخانه اجتماع و 
  .ردندتحصن ك

به گزارش ايلنا، براساس تصميم مالك 
جديد كارخانه فوالد آذربايجان تعداد 

 تن از كارگران قرارداد موقت اين 244
واحد صنعتي پس از اتمام مدت قرارداد 

   .كار اخراج خواهند شد
  
تعدادي از كارگران كارخانه كاشي و *

، صبح روز »سها سرام«سراميك 
انداري  بهمن در مقابل فرم27دوشنبه 

به گزارش ايلنا، . اردكان تجمع كردند
منابع كارگري دليل اين تجمع اعتراضي 

 تن از 150را پرداخت نشدن حقوق 
 ماه گذشته 6كارگران اين كارخانه طي 

  .اعالم كردند
  
 بهمن، به دنبال پلمپ 27روز دوشنبه *

بازار دستفروشان در پارس آباد غرفه 
داران اين بازار در مقابل مقابل 

  .فرمانداري اين شهرستان تجمع كرند
به گزارش آران مغان، با وجود داشتن 
مجوز بازار دستفروشان در پارس آباد 
اين مكان بنا به داليل نامعلوم پلمپ 

كسبه اين بازار با تجمع در مقابل . شد
فرمانداري اين شهرستان خواستار 

  .بازگشايي و علت پلمپ اين بازار شدند
  
ري مجلس، روز به گزارش  خبرگزا*

 بهمن جمعي از صاحبان 28سه شنبه 
مسكن مهر پرند در اعتراض به 
درخواست واريز مجدد وجوهي جهت 
واگذاري مسكن خود مقابل مجلس 

  .تجمع كردند
  
» استيم«كارگران شركت پيمانكاري *

در كارخانه پتروشيمي ايالم از صبح روز 
 بهمن در اعتراض به عدم 28سه شنبه 

به . ت به اعتصاب زدندپرداخت مزد دس
گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين 
كارگران مدت چهار ماه است دستمزدي 
دريافت نكرده و در شرايط معيشتي 
. سخت و طاقت فرسائي قرار دارند

كارگران اين شركت در سومين روز 
با دريافت حقوق )  بهمن30پنجشنبه (

  .آبان به اعتصاب پايان دادند
شيمي ايالم يك پتروشيمي كارخانه پترو

در حال ساخت است كه در آن 
شركتهاي پيمانكاري مختلفي مشغول 
بكارند و همه كارگران شاغل در آن با 

  .قرارداد موقت كار مي كنند
  
شماري از كارگران كارخانه تبريز كف *

 بهمن در واكنش به 29روز چهارشنبه 
 ماه حقوق و ساير مزاياي 6تعويق 

ومين روز در محوطه جانبي خود براي د
  .كارخانه تجمع كردند

به گزارش ايلنا، اعتراض كارگران در 
 كارفرما به  توجه واكنش به عدم 

  پرداخت مطالبات معوقه 
  .آنان صورت گرفته است

  
 

 حركت 101  اسفند ماه

    اعتراضي

 از ي اسفند گروه2عصر روز شنبه *
 يمانكاري پي از شركتهايكيكارگران 

 در اعتراض به پرداخت هي عسلو13فاز 
 سه ماه ي خود طينشدن مطالبات مزد

 ي اجتماع اعتراضكي ييگذشته، با برپا
 مانع ورود ت،ي سايدر مقابل درب ورود

 لنا،يبه گزارش ا. ها شدند و خروج خودرو
 سه ماه شدنعالوه بر پرداخت ن

 آنان از مهيدستمزد، دست كم حق ب
 دوم سال تاكنون پرداخت نشده مهين

  .است
  
 كارگر 700 حدود لنا،ي گزارش ابه*

 »ورتيزمستان «معدن زغال سنگ 
 14واقع در فاصله ) شمال غرب(
 شهرستان آزادشهر از توابع يلومتريك

 3 كشنبهياستان گلستان، صبح روز 
 ماه حقوق 4 قياسفند در اعتراض به تعو
 معدن تجمع يمعوقه مقابل درب ورود

  .كردند
  
 از ي اسفند، جمع3 كشنبهي روز*

كارگران كارخانه پوشش در واكنش به 
 چند ماهه پرداخت مطالبات ريتاخ

دستمزد خود مقابل ساختمان سازمان 
به .  رشت تجمع كردندي اجتماعنيتام

 از تجمع يكيگزارش رشت پرس، 
 نشدن حقوق چهار ماهه زيكنندگان وار

 ني اليخود توسط شركت پوشش را دل
 ني كرد و گفت تامانتجمع عنو

 لي و طوضي دستگاه عرني با اياعاجتم
 كه خودش برود و خواهد ياز كارگر م

  .رديحقش را از كارفرما بگ
  
 اسفند، با پرداخت 3 كشنبهي روز ظهر*

 ماه كارگران ي از حقوق معوقه ديبخش
 اصفهان، اعتراض دو روزه لي اكريپل

 خاتمه ي واحد بزرگ صنعتنيكارگران ا
 ني بر اساس النا،يبه گزارش ا. افتي

توافق، حقوق معوقه بهمن ماه كارگران 
 اسفند پرداخت خواهد شد و قرار 20

 27 روز تا كارگران يدياست حق ع
  . اسفند ماه پرداخت شود

  
 چمران دي دانشگاه شهدي از اساتيجمع*

 از ي بخشبياهواز در اعتراض به تخر
 اسفند در 3 كشنبهي دانشگاه، روز واريد

ع  دانشگاه تجمنيمجاورت مسجد ا
 دي اساتوز،يبه گزارش دانشجو ن. كردند

 دانشگاه و ني اميخواستار احترام به حر
 حقوقى و ملكى آن تي به وضعدگىيرس

 علوم و قوه وزارت تيشدند و از مسئول
 دانشگاه بي خواستند مانع تخرهيقضائ
  .شوند

  
 اداره يمانكاري از كارگران پيتعداد*

 ماه 5اهواز كه ) يآبفا(آب و فاضالب 
اند صبح روز   نكرده افتيق درحقو

 اسفند در مقابل دفتر شركت 4دوشنبه 
واقع در » پرتو داچك «يمانكاريپ
.  پارس اهواز تجمع كردنداني كابانيخ

 تجمع ني ايي برپالنا،يبه گزارش ا
 در مانكاري پيتفاوت ي به بيپاسخ

خصوص پرداخت نشدن مطالبات 

 آذر، اسفند و ور،ي مرداد، شهريماهها
  .اه كارگران بوده استبهمن م

  
 ي اسفند كارگران برخ5 دوشنبه روز*

 تهران با تجمع در مقابل يمراكز كارگر
 فالكتبار طي به شراميمجلس رژ

 كارگران اعتراض كرده و يشتيمع
 نهيخواهان پر كردن فاصله حداقل هز

 با حداقل مزد ي تومانونيلي سه ميباال
به گزارش .  شدندي هزار تومان608
 تجمع ني اران،يآزاد كارگران ا هياتحاد

كه به ابتكار هماهنگ كنندگان طومار 
 چهل هزار كارگر برگزار شد، ياعتراض

 يتجمع كنندگان بنر و پارچه نوشته ها
 سه ي در اعتراض به زندگيمتعدد
 اعتراض ني خط فقر و همچنري زيبرابر

 لي زاده و جمميبه محاكمه جعفر عظ
  از هماهنگ كنندگان طوماريمحمد

 دست در كارگران يچهل هزار نفر
  .داشتند

  
 از بازنشستگان فوالد كشور روز يجمع*

 اسفند در مقابل مجلس 5سه شنبه 
به گزارش .  تجمع كردندميرژ

 مجلس، تجمع كنندگان يخبرگزار
 به موقع حقوق خود افتيخواستار در

 از ي اسفند، جمع6روز چهارشنبه . شدند
 ني دوميبازنشستگان فوالد كشور برا

 با تجمع مقابل مجلس يروز متوال
 به موقع حقوق و افتيخواستار در

  .مطالبات خود شدند
  
 ي از كارگران شركت مهندسيجمع*

 خرمشهر روز يياي درساتيساخت و تاس
 اسفند با تجمع مقابل 5سه شنبه 

 خواستار پرداخت حقوق و يفرماندار
 شركت ني امانكاريمعوقات خود از پ

 ني كارگران انا،ريبه گزارش ا. شدند
 مطالبه حقوق خود به مدت يشركت برا

 تجمع را برگزار ني روز اعتصاب ا5
  .دندكر
  
 واقع در نهي آبگشهي كارخانه شكارگران*

 ن،ي البرز در استان قزويشهرك صنعت
 اسفند در اعتراض 5صبح روز سه شنبه 
 ماه حقوق، مقابل 4به پرداخت نشدن 
تجمع  شهرستان نيساختمان اداره كار ا

 كارگران ني النا،يبه گزارش ا. كردند
 افتي ماه حقوق، خواستار در4عالوه بر 

 اني و پاداش پايديحقوق اسفند ماه و ع
  . گذشته شدنديسال طبق روال سالها

  
 بار ني دومي توسعه برامهي بكاركنان*

 ماه گذشته در اعتراض به كيدر 
 معوق يايپرداخت نشدن حقوق و مزا

 ي اسفند در جلو5 خود، روز سه شنبه
 يساختمان وزارت كار و امور اجتماع

به گزارش آنا، پس از . تجمع كردند
 ي از سوي جديها تياعمال محدود

 توسعه و مهي شركت بي براي مركزمهيب
 و ي زندگيها مهي لغو پروانه بتي نهارد

 يها يندگي شركت، نمانيشخص ثالث ا
  .اند  شدهلي تعطزي توسعه نمهيب

  
 كي اسفند، نزد5 شنبه  روز سهصبح*

 كرمان، تي كارگر كارخانه كرمان50به 
دراعتراض به پرداخت نشدن حقوق و 

 ماهه گذشته خود در مقابل 9معوقات 
.  شهرستان تجمع كردندني ايفرماندار

 كارگران معترض ني النا،يبه گزارش  ا
   كرمان مراجعه كردند، يابتدا به استاندار
  23بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران
  

  22بقيه از صفحه 
 آنها را به ياراما مسئوالن استاند

  . كرمان ارجاع دادنديفرماندار
  
 ي اسفند اعتصاب جمع6 چهارشنبه روز*

 16 و 15 ي فازهايمانكارياز كارگران پ
 در اعتراض به هي عسلوژهيمنطقه و

ارد  خود وي شدن مطالبات مزديطوالن
 تعداد لنا،يبه گزارش ا.  روز شدنيچهارم

 ي اقدام اعتراضني كه در ايكارگران
  . شركت كردند به صدها تن بود

  
 و شي از كاركنان شركت پااليجمع*

 6پخش خون صبح روز چهارشنبه 
. اسفند در مقابل مجلس تجمع كردند

 مجلس، يبه گزارش  خبرگزار
 تا 15 شركت با نياكنون پرسنل ا هم
 يال سابقه، به علت واگذار س25
 ي شركت مادر تخصصيرقانونيغ

 و پخش خون به بخش شيپاال
  . قرار دارنديفي در بالتكليخصوص

  
 اسفند، كارگران 9 روز شنبه صبح*

معدن طزره، از معادن زغال سنگ البرز 
 در اعتراض به پرداخت نشدن يشرق

 ني ماه حقوق و  همچن2 از شيب
از كار  دست يدي نكردن حق عافتيدر

 و در محوطه معدن تجمع دهيكش
  .كردند

 تجمع حدود ني در النا،ي گزارش ابه
 ني كارگر ا1400 تن از مجموع 500

 در اعتراض به وصول يواحد معدن
 شان دست از  نشدن مطالبات چند ماهه

  .دنديكار كش
  
 از ي اسفند، جمع10 كشنبهي روز*

بازنشستگان صندوق فوالد اصفهان در 
م پرداخت سه ماه حقوق اعتراض به عد

 ي روز متوالني دوميمعوقه خود برا
.  اصفهان تجمع كردنديمقابل استاندار
 تجمع در روز ني امنا،يبه گزارش ا

گذشته اول  مقابل ساختمان كانون 
 دربازنشستگان ذوب آهن اصفهان واقع 

 نشاط برگزار شد و تجمع ابانيخ
كنندگان به پرداخت سه ماه حقوق 

  . تراض كردندمعوقه شان اع
  
 معدن كوشك بافق صبح روز كارگران*

 اسفند در اعتراض نسبت به 2شنبه 
به . اخراج همكاران شان اعتصاب كردند

 كارگران اعتصاب كننده لنا،يگزارش ا
 ماه اسفند ياعالم كردند كه از ابتدا

 تن از همكاران آنها كه در 16كارفرما 
 ي و روباز در بخشهاينيرزميمعادن ز

مشغول به ... ات، سنگ شكن وانتظام
  .كار بودند را اخراج كرده است

 بعد از ظهر فتي از كارگران شيتعداد
صبح روز » كوشك بافق«معدن 

 روز ني دومي اسفند برا3 كشنبهي
 معدن تجمع ي مقابل درب وروديمتوال

 از همكاران تيكارگران در حما. كردند
 را متوقف كرده و دي خود تولياخراج

اخراج .  برپا كردنديتراضاجتماعات اع
 نيا لي معدن دلني تن از كارگران ا17

  . استيحركت اعتراض
 ي كارگران معدن سرب و رواعتصاب

 گذشته با ◌ٔ  هفتهكي يكوشك كه ط

 تجمع همراه بود صبح روز يبرگزار
 ي فرماندار◌ٔ  اسفند با وعده10 كشنبهي

 كارگر 17 بر بازگشت به كار يبافق مبن
  .افتي اني معدن پاياخراج
 معدن با كي كوشك بافق معدن
 است كه توسط  ي خصوصتيمالك

)  عاميسهام(شركت  معدن   بافق 
  .شود ياداره م

  
 اسفند كارگران 10 كشنبهي روز*

 يمي مجتمع پتروشيمانكاري پيشركتها
 يابيبندرا مام در ماهشهر به منظور دست

  .دنديبه مطالبات خود دست از كار كش
 ران،يد كارگران ا آزاهي گزارش اتحادبه
 ي كارگران كه تحت شركتهانيا
 ي مجتمع بزرگ كار مني در ايمانكاريپ

 به يابي دستيكنند از ماهها قبل برا
مطالبات عقب مانده خود با كارفرما 

  .كشمكش و مذاكره داشتند
 بندر امام در يمي مجتمع پتروشكارگران

 11 روز اعتصاب، در روز دوشنبه نيدوم
 در يع اعتراضاسفند دست به تجم

   مجتمع زدندني ايمقابل دفتر مركز
 اسفند، كارگران 12 سه شنبه روز

 با دادن ي جمعيمي تصمي طياعتصاب
 دو روزه  به كارفرما موافقت يمهلت

 آخر هفته التيكردند و با توجه به تعط
 ياعالم كردند در صورت عدم اقدام عمل

 بار شان،ي تحقق خواستهايكارفرما برا
 اسفند ماه اعتصاب 16 شنبه  از روزگريد

  . ترا از سر خواهند گرف
  
 مسكن مهر در اني از متقاضيجمع*

 اسفند، با 11 در روز دوشنبه نيقزو
 استان يحضور در مقابل دادگستر

 خود ي مسكوني واحدهاليخواستار تحو
 معترضان وز،يبه گزارش  بولتن ن. شدند

 ي تن م100 از شيكه تعداد آنها به ب
 يريگيبه خواسته ها و پرسد ، توجه 

  .شدند خود را خوستار ي خانه هاليتحو
  
 اسفند، كارگران 11 دوشنبه روز*

 زنجان به عدم يكارخانه صبا رو
پرداخت حقوق پنج ماه گذشته و عدم 

 به مدت شش ماه، با مهي حق بزيوار
 زنجان اعتراض يحضور مقابل استاندار

 ني كارگران ارنا،يبه گزارش ا. كردند
 تن 60 كه تعداد آنان به ينعتواحد ص

 اجتماع، خواهان ني با ادي رسيم
 ني آمده در اشي پتي به وضعيدگيسر

 مسئوالن مربوطه يشركت از سو
  .شدند

 در ي شركت واقع در شهرك صنعتنيا
  . استجاريب– جاده زنجان5 لومتريك
  
 از كاركنان ي جمعرنا،ي گزارش ابه*

 تهران ظهر روز يشركت برق منطقه ا
 اسفند در اعتراض به 12نبه سه ش

 اني ماي حقوق و مزاافتي در درضيتبع
 يپرسنل وزارت خانه ها با شركتها

 مجموعه مقابل مجلس ري زيتخصص
  .تجمع كردند

  
 از كارگران ي جمعلنا،ي گزارش ابه*
 در اني پارسياتي منطقه عمليمانيپ

 در ضي و تبعرياعتراض به آنچه تاخ
 صبح خوانند ينحوه پرداخت حقوق  م

 اسفند دست از كار 12روز سه شنبه 
 و مقابل ساختمان حراست دهيكش

  واقع اني پارسياتيشركت منطقه عمل
در شهرستان المرد استان فارس تجمع 

  .دندكر
  

 از ي تعدادن،ي آنالداري گزارش سپبه*
كارگران شهرداري كمالشهر كه به 
نيروهاي شركتي معروف هستند، در روز 

ا حضور در سالن  اسفند ب12سه شنبه 
شهرداري كمالشهر، خواستار دريافت 

  .حقوق و دستمزد كامل خود شدند
  
 12 گزارش  فارس، روز سه شنبه به*

 مسكن مهر شهر انياسفند، متقاض
 با حضور مقابل سي پردديجد

 شهر ني ا5 مسكن مهر فاز يساختمانها
  .دست به تجمع زدند

 تجمع كه با حضور ني اهي حاشدر
 و خبرنگاران ربرداراني تصونها،يدورب

 همراه بود، ي گروهيها رسانه 
 مشكالت خود را گفته و انيمتقاض

 خود به يخواهان رساندن صدا
  .مسئوالن شدند

  
 اسفند، كارگران 12 سه شنبه روز*
 ي به نامه اي در اقدام اعتراضرانخودرويا

 هزار تومان 200 بر پرداخت يمبن
با پاداش واكنش نشان داده و همزمان 

 مشرف ي در محوطه هاد،يخواباندن تول
به . به سالنها كارخانه تجمع كردند

 به ران،ي آزاد كارگران اهيگزارش اتحاد
 راني اتيري مدطع، اعتراض قانيدنبال ا

خودرو در برابر اعتراضات قاطعانه 
  . شدينيكارگران مجبور به عقب نش

  
 ران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحادبه*

 اسفند كارگران نورد 12 روز سه شنبه
لوله صفا با مشاهده خلف وعده كارفرما 

 از دستمزد معوقه خود كماهيدر پرداخت 
  .دست به اعتصاب زدند

  
 اسفند، كارگران 13 چهارشنبه روز*

 سازه در پروژه مسكن داريشركت پا
 در شهر ي انتظاميروي ني واحد800

كرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت 
به گزارش . تصاب زدندمزد دست به اع

 ني اران،ي آزاد كارگران اهياتحاد
 ي ماه است دستمزدها4كارگران مدت 

  . نكردندافتيخود را در
  
 بر در هفت تپه از روز ي نكارگران*
 اسفند در اعتراض به دو ماه 10 كشنبهي

. حقوق معوقه خود وارد اعتصاب شدند
 اعتصاب در ني ا،ي هماهنگتهيبه كم

 ني اسفند، وارد چهارم13روز چهارشنبه 
  . روز خود شد

  
 در زدي ري كوي كارخانه كاشكارگران*

 ني بد اي مالتياعتراض به وضع
 خود در يشتيكارخانه و مشكالت مع

 ني اسفند در مقابل ا13روز چهارشنبه 
  .شركت تجمع كردند

 رسا، مسئوالن كارخانه زدي گزارش به
 به يي پاسخگوي به جازدي ري كويكاش

 معتراضانه كارگران در آستانه  اقدامنيا
 در ي انتظاميروي با احضار ند،يسال جد

  . كارگران را دادندنيمحل پاسخ ا
 و ي كارخانه كاش100 به كي نزدزدي در

 ي ناشي وجود دارد اما بحرانهاكيسرام
 ينگياز كاهش صادرات و كمبود نقد

 كنندگان دي توليباعث شده انجمن صنف
واهد كار ها بخ  از شركتكي سراميكاش

 روز بدون دادن حقوق به 45 يرا برا
  . را متوقف كنندديكارگران، تول

  
 اسفند كارگران 14روز پنجشنبه *

 يياي درعي صنايساز  يشركت كشت
 مازندران، در اعتراض ياي صدرا دررانيا

به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود 
  .اعتصاب كردند

 كارخانه در ني گزارش  بالغ، ابه
 نكا، يمي سلدي برق شهاهروگي نيكينزد
 رآبادي شمال و بندر امي حفار،ي نفتانهيپا

  .واقع شده است
  
 820 پنج ماه حقوق قي تعوي پدر*

 و راني ايكارگر دو كارخانه كنتور ساز
 ن،ي در قزوانّيراني كم مصرف اعيصنا

 تي كارفرما فعالكي تيريكه تحت مد
   دارند، صبح روز سه

و واحد  دني اسفند كارگران ا12 شنبه
 و در سالن دندي دست از كار كشيصنعت

به گزارش .  تجمع كردنديغذا خور
 اعتراض كارگران گري دلي دللنا،يا

 كارفرما و يلي تعداستيمربوط به س
 دو يماني تن از كارگران پ150اخراج 

  . دو ماه گذشته استيكارخانه ط
 اسفند، كارگران 13 چهارشنبه روز

 ي روز اعتصاب با همراهنيدردوم
  . خود دست به تجمع زدنديها خانواده 

 اسفند، كارگران 14 روز پنجشنبه صبح
 ني سومي براراني ايكارخانه كنتور ساز

 در اعتراض به پرداخت يروز متوال
 يها نشدن مطالباتشان، كار در بخش

 و در  مختلف كارخانه را متوقف كرده
  .  كارخانه اجتماع كردنديسالن نهار خور

  
 در هي و مخازن عسلونهاي پاكارگران*

اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان 
 اسفند دست به 13از روز چهارشنبه 

 ني النا،يبه گزارش ا. اعتصاب زدند
 كارگر شركت 60اعتصاب كه در آن 

 اسفند وارد 16دارند، در روز شنبه 
كارگران معترض در .  روز شدنيسوم

  نه اي شركت پاي و نگهدارراتيواحد تعم
 كار هي عسلويميخازن پتروشها و م

  .كنند يم
  
 كف زي از كارگران كارخانه تبريشمار*

 ي اسفند در واكنش به عمل16روز شنبه 
 ماه حقوق و 6نشدن وعده پرداخت 

 خود، در محوطه ي جانبياي مزاريسا
  .كارخانه تجمع كردند

 كننده دي واحد تولني النا،ي گزارش ابه
بت از  در بازار رقاكي و سراميانواع كاش

 بر خوردار است و كارفرما يفروش خوب
 آن يدي از محصوالت تولياديمقدار ز

 اما با كند  يرا به خارج از كشور صادر م
 كه از فروش ي حال با سود سرشارنيا

 زند ي مبيمحصوالت كارخانه به ج
 مطالبات كارگران ختنسبت به پردا

  . دهد ي نشان ميتوجه يب
  
 يميپتروش از كاركنان بازشنسته يجمع*

 پرداخت نشدن حقوق ليآبادان به دل
 اسفند در مقابل 16خود در روز شنبه 

به .  آبادان تجمع كردنديفرماندار
 كارمندان بازنشسته م،يگزارش  تسن

 به ي پولي آبادان گفتند؛ وقتيميپتروش
 و شتي شود چگونه مع يما پرداخت نم

 هي را تهدلباس و خوراك خانواده خو
  .مي نباششيانواده خو و شرمنده خميكن
  
 مرند، صدها كارگر و امي گزارش پبه*

 كف شهرستان زيپرسنل كارخانه تبر
 خود را يايمرند كه ماهها حقوق و مزا

 اسفند در 16طلب دارند، روز شنبه 
محل كارخانه به نشانه اعتراض تجمع 

 ي تجمع با حضور و سخنراننيا. كردند
 از مسئوالن يكيو وعده سه روزه 

  .افتي انين پاشهرستا
  24بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران
  23بقيه از صفحه 

عرف « از كاركنان شركت يتعداد*
 اسفند در اعتراض 16 روز شنبه »رانيا

 دي و تهدمهي در پرداخت حق بريبه تاخ
 يتيري مدراتيي پس از تغي شغلتيامن

 شهر ي شركت، در مقابل شورانيا
 ني النا،يبه گزارش ا. تهران تجمع كردند

 ماه 4 به كي نزدنديگو يكارگران م
 ني ارغم ي آنان عليها  مهياست كه ب

كه از حقوق شان كسر شده به حساب 
 نشده و كارگران زي واري اجتماعنيتام

 مهي بي ها  نشدن دفترچهدي تمدليبه دل
   . اند  شان با مشكل مواجه شده يدرمان

  
 مجتمع يمانكاري پي شركتهاكارگران*

 17 كشنبهيامام روز  بندر يميپتروش
 به طور متحدانه و گرياسفند بار د

  . دست به اعتصاب زدنديگسترده ا
 ران،ي آزاد كارگران اهي گزارش اتحادبه

 يمانكاري پيكارگران شركتها
 ي بندر امام از ماهها قبل برايميپتروش

 به مطالبات بر حق شان به يابيدست
 مذاكره يمي پتروشتيريطور مرتب با مد

 اعصاب روز نيا. داشته اندو كشمكش 
 ني اتي اسفند با موفق18دوشنبه 

  .  گرفتانيكارگران پا
  
 كارگران معدن لنا،ي گزارش ابه*

 كه از دو واحد شمال ورتيزمستان 
غرب و شمال شرق در استان گلستان 

 است كه مي ماه و ن4   شدهليتشك
اند، به   نكرده افتي درايحقوق و مزا

 اسفند، 12 روز سه شنبه لي دلنيهم
 تن از مجموع حدود هزار 300 از شيب

 معدن دست از كار نيكارگر شاغل در ا
 معدن ي و مقابل ساختمان اداردهيشك

   .تجمع كردند
 اسفند، اعتصاب حدود 13 چهارشنبه روز

 نفر از كارگران خش شمال غرب 700
 روز ني وارد دومورتيمعدن زمستان 

  .خود شد
  اسفند، اعتصاب17 كشنبهي روز

 وارد ورتيكارگران معدن زمستان 
   ي روز متوالنيچهارم

 نيبه گفته كارگران، مشكل عمده ا. شد
 كي از يتيري مدراتيي تغنيمعدن با آخر

 دي جدراني آغاز شده و مدشيسال پ
 شي كار، بيروي دارند با حداقل نيسع
 زغال سنگ دي بازده را در تولنيتر

  .داشته باشند
  
قرارداد  از كارگران طرف يتعداد*

 وابسته به شركت يمانكاري پيشركتها
 در شاهرود روز يزغال سنگ البرز شرق

 ي اسفند با تجمع اعتراض17 كشنبهي
 حقوق معوقه خود افتيخواستار در

 كارگران ني ارنا،يبه گزارش ا. شدند
 حقوق معوقه از آذر ماه افتيخواستار در

 و پاداش يدي و عاي مزازي و ن1393سال 
 عامل شركت زغال ريمد. خود شدند

 در پاسخ به درخواست يسنگ البرز شرق
 دارد، به هركجا ي كارگران اظهار ميها

  .دي مراجعه كنديخواست
 هزار تن محصول 400 حدود ساالنه

 و روانه دي شركت تولنيزغال سنگ در ا
 شركت نيدر ا.  شوديبازار مصرف م

  .حدود سه هزار نفر مشغول كار هستند
  

ند، كارگران شركت  اسف16 شنبه عصر*
شرق مازندران در ) تيسار( شمال هيسار

اعتراض به پرداخت نشدن حقوق، 
 شركت نيمطالبات و معوقات خود در ا

  .تجمع كردند
 شركت را ري گزارش فارس، آنها مدبه

 انيرانيصندوق ا«به تجمع در مقابل 
 با مالك زي آن نتيري كه مد»يسبز سار

  . كردنددي است، تهدتيشركت سار
  
 و كارگران شركت واحد رانندگان*

 تهران و حومه به در خواست ياتوبوسران
 كارگران شركت واحد روز يكايسند

 اسفند در مقابل وزارت كار 18دوشنبه 
 عادالنه دست به ي دستمزدنيي تعيبرا

 تيبه گزارش سا.  زدنديتجمع اعتراض
 كارگران شركت واحد حضور يكايسند

 يتظامن ايروي و عوامل نهايلباس شخص
  . تجمع پررنگ بودنيدر ا

 در دست خود يي پالكاردهاكارگران
 يني آن عناوي بودند كه رو گرفته

همچون؛ دستمزد عادالنه حق مسلم 
 حق مسلم ستهي شايماست، زندگ

 نوشته شده يماست و عدالت دستمزد
  .بود
  
 از ي اسفند، جمع18 دوشنبه روز*

در ) يالبرز غرب(كارگران معدن سنگرود 
 ماه حقوق و حق 2 قياض به تعواعتر

 درج نشدن ني سال و همچناني پايديع
 شان يا  مهي ماه از سوابق ب19حدود 

 آور انيتحت عنوان مشاغل سخت و ز
امروز  با سفر به تهران در مقابل 

به . ساختمان وزارت كار تجمع كردند
   لنا،يگزارش ا

 كارگران اعالم كردند لنا،ي گزارش ابه
 تا همانند گذشته ميا دهبه تهران ام: كه

مسئوالن وزارت كار به خواسته ما 
  .  كننديدگيكارگران معدن سنگرود رس

  
 ي براي هماهنگتهي گزارش كمبه*

  روز ،ي كارگري تشكلهاجاديكمك به ا
 تن از  كارگران 60 اسفند 18دوشنبه 

 جهت وان،ي  از توابع شهر مرريسد بن
  مطالبات وحقوق معوقه دست يريگيپ

 و در داخل محوطه كارگاه دهيركشازكا
 يسد، دست به اعتصاب و تجمع اعتراض

  .زدند
  
 يمانكاري اعتراض كارگران پدي جددور*

 هي عسلوژهي منطقه و16 و 15 يفازها
در واكنش به پرداخت نشدن دو تا پنج 

 18 در روز دوشنبه  يماه مطالبات مزد
به گزارش .  روز شدنياسفند وارد دوم

 اقدام ني كه در ايرگران كاشتري بلنا،يا
 قي شركت كردند از طرياعتراض
 ،»كي مكانشآر «يمانكاري پيشركتها

پناه «و » گستر تالش«، »توانمند«
 رو به اتمام يها در پروژه » سازان
 هي منطقه عسلو16 و 15 يفازها

  . مشغول به كار هستند
  
 از كارگران كارخانه ذوب آهن يجمع*

 ماه 8 قي در اعتراض به تعولياردب
 ي شغلتيحقوق و نامشخص بودن وضع

 اسفند 19شان صبح روز سه شنبه  
 تجمع لي اردبيمقابل ساختمان استاندار

 كارگران لنا،يبه گزارش ا. كردند
 به استقبال سال نو ي در حالند؛يگو يم
 به ماه حقوق مربوط 8 كه ميرو  يم

 خرداد، مرداد، بهشت،ي ارديماهها
 به همراه يد مهر، آبان، آذر و ور،يشهر

  .ميا  نكرده افتي در92 سال يديحق ع
  

 از كارگران كارخانه كاغذ يشمار*
 19 كارون صبح روز سه شنبه يساز

 يتوجه ياسفند در اعتراض به ب
مسئوالن به مشكالت شان، در مقابل 

.  شوشتر دست به تجمع زدنديفرماندار
 قرار بود بعد از آنكه لنا،يبه گزارش ا

 كارون شوشتر به يكارخانه كاغذ ساز
 واحد ني واگذار شود ايبخش خصوص

 با جذب كارگران سابق عاًي سريديلتو
 كه با ردي را از سر گيدي تولتيخود فعال

 كه متوجه كارگران يشتيوجود فشار مع
 اقدام هنوز محقق نشده نيشده است ا

   .است
  
 از ي اسفند، گروه19 سه شنبه روز*

 جم در يمي پتروشيمانكاريكارگران پ
اعتراض به احتمال مخدوش شدن 

 شان در محل كار تجمع  يسوابق شغل
   .كردند

 تجمع كنندگان نگرانند لنا،ي گزارش ابه
 مانكاري پيي جابجاجهيكه در نت

آور   اني جم سوابق سخت و زيميپتروش
  . آنها مخدوش شوديشغل
 فارس، شركت جي گزارش خلبه

 ني از بزرگتريكي جم يميپتروش
 در جهان لني كننده اتديتول يشركتها

 شده و ي راه انداز86است كه سال 
 يسهام آن متعلق به سازمان بازنشستگ

  . استيكشور
  
 اسفند 19 گزارش روز سه شنبه به*
 تن از 500 از شي كردپا، بتيسا

 از توابع شهرستان انيكارگران سد دار
پاوه در استان كرمانشاه پنج روز است 

 يق معوقه پرداخت نشدن حقوليبه دل
  .خود دست به اعتصاب زده اند

از % 44 اني سد داريري صورت آبگدر
 ني پشت سد و چنديعيمراتع طب

 ي و گردشگري ـ مذهبيخي تاريروستا
  . نابود خواهد شد"جيهج" رينظ
  
 صبح روز چهارشنبه لنا،ي گزارش ابه*

 يماني از كارگران پي اسفند شمار20
بار  ني دومي برااني پارسياتيمنطقه عمل

 يتوجه ي در واكنش به بي ماه جاريط
 ي ها  منطقه به خواستهنيمسئوالن ا

 و همزمان دهيشان دست از كار كش
 از كارگران معترض مقابل يمين

 مقابل يساختمان حراست و مابق
 ياتي منطقه عملي امور اداراختمانس

  . تجمع كردندانيپارس
  
 از كارگران كارخانه فوالد يتعداد*

 اسفند به طور 19 شنبه البرز، روز سه
 را متوقف كرده و دست به ديكامل تول

 كارگران شاغل نيهمچن. اعتصاب زدند
 ري ساي با همراهزيدر آشپزخانه ن

كارگران معترض، از پختن غذا 
صبح روز چهارشنبه .  كردنديخوددار

 در اعتراض به پرداخت ني اسفند ا20
نشدن حقوق در محوطه كارخانه تجمع 

 تجمع ني در النا،يارش ابه گز. كردند
 به دو ساعت طول كي كه نزدياعتراض

 و دهي كارگران دست از كار كشد،يكش
. خواستار پرداخت مطالبات شان شدند

 چهار ماه گذشته ي طزي آنان نمهيحق ب
 پرداخت ي اجتماعنيبه سازمان تام

  . نشده است
  
 از كاركنان شركت مخابرات يتعداد*

سفند با  ا20آمل ظهر روز چهارشنبه 
 شهرستان ني ايتجمع مقابل فرماندار

به . شان شدند  مطالبات افتيخواستار در
 از كاركنان شركت يكيگزارش فارس ، 

 سال 20 از شيمخابرات آمل با ب
براساس :  شركت گفتني در اتيفعال

 از سال يمانيمدارك موجود كاركنان پ
 ني در اي ولشدند ي مي رسمدي با84

 مركز خدمات  كه دريشركت كاركنان
 هنوز به عنوان كنند ي كار ميشهر

 شناخته ييكارمند مراكز روستا
  .شوند يم
  
 در ابي كارخانه قند كامكارگران*

 مطالبات قي و تعويكارياعتراض به ب
 اسفند مقابل 21خود در روز پنجشنبه 

.  كارخانه تجمع كردندني ايدرب ورود
 تجمع كنندگان لنا،يبه گزارش ا

 سال كي كه در طول  هستنديكارگران
 ني و همچن  سه ماه حقوق نگرفتهرياخ

 در آستانه يدي حق عافتيبدون در
  . كامل قرار دارنديكاريب

  
 گري كف بار دزي كارخانه تبركارگران*

 افتي و عدم دري مشكالت مالليبه دل
 اسفند 23معوقات خود در روز شنبه 

 ي شرقجاني آذربايمقابل استاندار
رش آناج، معوقات به گزا. تجمع كردند

 ارديلي ممي و نكي از شي كارگران بنيا
 ماه حقوق 24 از شيتومان است و ب

 نشده ت كارخانه پرداخنيكارگران ا
  .است

  
 از كارگران ي تعدادلنا،ي گزارش ابه*
 اداره آب و فاضالب اهواز در يمانكاريپ

اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه 
  اسفند در23 در روز سنبه يديو ع

پرتو  «يمانكاريمقابل دفتر شركت پ
 پارس اني كابانيواقع در خ» داچك

  .اهواز تجمع كردند
  
 21 روز پنجشنبه سنا،ي گزارش ابه*

 از كاركنان و كادر ياسفند، تعداد
 ني امام حسمارستاني بيپزشك

 معوقه يريگي پيشهرستان هشترود برا
 خود از شبكه بهداشت و درمان در يها

   .صن كردند اداره تحنيمحل ا
  
 نورد لوله صفا از ظهر روز كارگران*

 اسفند در اعتراض به 20چهارشنبه 
خلف وعده كارفرما در پرداخت مزد 

به . معوقه خود دست به اعتصاب زدند
 ني اي اتحاد، در پتيگزارش سا
 كارخانه اعالم كرد تيرياعتصاب مد

روز شنبه دستمزد آذر ماه كارگران به 
 شد اما  خواهدزيحساب شان وار

 اعالم كردند هر زمان ي اعتصابانكارگر
 شود به زيپول به حساب مان وار

در روز سوم .  دادمياعتصاب خاتمه خواه
 ياعتصاب كارگران نورد لوله صفا  تمام

 كارگر را 800 از شي كه بدي توليسالنها
  . دندي شود دست از كار كشيشامل م

  
 نهي از كارگران شركت آبگيشمار*

 كسالهيتراض به مشكالت  در اعنيقزو
 اسفند در 24 كشنبهي شركت در روز نيا

به .  تجمع كردنديمقابل استاندار
 نهي شركت آبگن،يگزارش  صبح قزو

 مشكالت ري گذشته درگكسالي يط
 از يادي بوده و بخش زيفراوان مال

  .حقوق كاركنان آن پرداخت نشده است
  
 اسفند 23 گزارش سوك، روز شنبه به*
 كارگران شركت يروز متوال ني دوميبرا

 نار و ياتي در منطقه عمليزاگرس جنوب
  كنگان در محل كار خود حاضر نشدند 

  25بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران

  24بقيه از صفحه 
 به نوروز كي نزدي انها در روزهاياي حقوق و مزافيتا تكل

  .مشخص شود
  
 ي اسفند، اعضا24 كشنبهي صبح روز ن،ي گزارش  صبح قزوبه*

 ن،ي قزوي با حضور مقابل استانداري اجتماعني مسكن تاميتعاون
 به ي درخصوص وام پرداختي بانك ملياستهايدر اعتراض به س

   . تجمع كردندي تعاوننيا
  
 ي تن از كارگران كارخانه نساج50 ، حدود لناي گزارش ابه*

 اسفند در اعتراض به 25كاشان، صبح روز دوشنبه 
 از شي پي در خصوص بازنشستگي اجتماعني تاميهايريگ سخت

 نيام مقابل ساختمان اداره ت،ي واحد صنعتنيموعد كارگران ا
  . شهر تجمع كردندني اياجتماع

  
 از ساكنان ي اسفند، برخ25 روز دوشنبه رنا،ي گزارش ابه*

 نبود لي اهواز به دليلومتري شموس واقع در دو كيروستا
 خوزستان ي روستا در مقابل استاندارني در ايامكانات رفاه
 ي مي خانوار زندگ40 از شي شموس بيدر روستا. تجمع كردند

 خرمشهر اهواز در جاده يلومتريروستا در دو ك نيكنند و ا
  . به پل شهرك نورد استدهينرس
  
 آبادان كه شگاهيپاال SRU  تن از كارگران بخش120 حدود*
 يمي پتروشعي ساختمان و نصب صنايمانكاري نظر شركت پريز

(ECC) اسفند دست به 24 كشنبهي دارند، از روز تيفعال 
 اسفند 26ر روز سه شنبه  دي حركت اعتراضنيا. اعتصاب زدند

 كه در ن كارگراني النا،يبه گزارش ا.  روز خود شدنيوارد سوم
 نفت عي صناي ها دار ساخت سازه  آبادان عهدهشگاهيفاز سه پاال

 يدي و بهمن را به همراه حق عي ديهستند، حقوق ماهها
 .  اند  نكردهافتي سال شان درانيپا
  
 ذهي اي شهرداريدمات از كارگران خي جمعم،ي گزارش تسنبه*

 اسفند، در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 26روز سه شنبه 
  . شهر تجع كردندني ايخود در مقابل شهردار

  
 داده ي درآمدن وعده هاي مرند، به دنبال توخالامي گزارش پبه*

 ا 26 كف، روز سه شنبه زيشده به كارگران معترض كارخانه تبر
 مرند يگران در مقابل فرماندار از كارياديسفند مجددا جمع ز

  . بسته شدي مقابل ساختمان فرماندارابانيتجمع كرده و خ
  
 ي در فرمانداري شمالي اسفند، كارگران آنومال26 سه شنبه روز*

 در اعتراض به يبافق و دفتر شركت سنگ آهن مركز
به گزارش .  وخلف وعده مسئوالن تجمع كردندي كاريفيبالتكل

 ي و وعده هاي اقتصادطين به خاطر شرا  كارگراا،يبافق پو
 نين تامي مثل قبل و همچناي تمام مزايمسئوالن در مورد اجرا

 اما رفتند،ي معدن را پذني و ذهاب از بافق كار در اابي اسيسرو
 داده شده ي وعده هاده،ي آن رسيمتأسفانه امروز كه زمان اجرا

   . و خم زمان گم شده و رنگ عوض كرده اندچيدر پ
 بافق قرار دارد ي ذوب و رويلومتري ك46 آباد در ي مهدمعدن

 بافق  توسط ي ذوب و روي از روبروزدي بافق يكه جاده اصل
 ني گردكوه به اي  بعد از گذشتن  از روستاي جاده خاككي

  . شوديمعدن وصل م
  
 اسفند، كارگران بازنشسته 27 گزارش ايلنا، روز چهارشنبه به*

 و يكمين بار در طي سال  بيستشركت واگن پارس اراك براي 
كارگران بازنشسته با . گذشته در مقابل شركت تجمع كردند

مشكالت بسيار در زندگي با داشتن فرزندان دانشگاهي و ازدواج 
  .كرده ديگر قادر به حيات نيستند

  

 شكنجه و ،يري دستگ،يسركوب، آزار، پرونده ساز

 را به شدت راني در ايمحاكمه فعاالن كارگر

  .مي كنيم ممحكو

  
 ثانيه يك آزار عليه 18هر 

  زنان 

سازمان "آخرين نتايج آمار 
 پيرامون "بهداشت جهاني

خشونت عليه زنان در ايران و 
 دهد كه در هر  جهان نشان مي

 ثانيه يك زن مورد آزار قرار 18
 گيرد و باردار بودن زنان هم  مي

آنها را از خشونت مصون نمي 
  .دارد 

شونت طبق اين مطالعات، خ
خانگي امري پنهان است و در 
برخي كشورها به دليل حمايت 
نكردن از قربانيان، بسياري از 

. شود اين خشونتها گزارش نمي 
در همه جاي دنيا كم و بيش 
. زنان در معرض خشونت هستند

 درصد زنان آمريكايي 35 تا 30
مورد آزار جسمي همسران خود 

 25 تا 15قرار مي گيرند كه 
ارد هنگام بارداري درصد اين مو

همچنين از هر . اتفاق مي افتد
 تن توسط شوهران 3 زن، 10

  . رسند يا ساير مردان به قتل مي
 درصد زنان در اثر 41در هند 

آزار جسمي همسران شان دست 
زنند، در  به خودكشي مي 

 درصد قتلها ناشي 50بنگالدش 
از خشونت مردان است و در 

 درصد زنان مورد آزار 63شيلي 
  .گيرند سمي قرار مي ج
   

 مارس در 8بزرگداشت 

  تهران

، "كانون زنان ايران"به گزارش 
مراسم بزرگداشت هشتم مارس، 
روز جهاني زن در فضايي شاد، 
پرانرژي، همراه با موسيقي، آواز 
و رقص در تهران توسط 

  . برگزار شد"مادران صلح"
اين مراسم عصر روز جمعه، 
 نيمه اسفند ماه، در سراي محله

فعاالن .  برگزار شد"اكباتان"
زن از طيفهاي مختلف با 
شالهاي رنگي و با تبريك و 
تهنيت براي روز جهاني زن در 

  . سالن آمفي تئاتر گرد هم آمدند
كه مجوز  اين مراسم بدون آن

خاصي داشته باشد، برگزار 
گرديد و در جريان آن از 
موضوعات مختلف از جمله 

يخچه هشتم مارس، تاريخ تار
شكل گيري گروه مادران صلح، 
زنان كوباني، بيوگرافي مريم 
ميرزاخاني، رياضي دان برجسته 
ايراني در آمريكا و نقش زنان در 

توسعه و برگزاري كنفرانس 
  . سخن گفته شد... پكن و 

  
  راهپيمايي در سنندج

 اسفندماه به 17روز يكشنبه 
 مارس، روز جهاني 8مناسبت 

در شهر سنندج راهپيمايي زن 
  .برگزار شد
 بعدازظهر جمعي از 18از ساعت 

ن جنبشهاي اجتماعي فعاال
شامل كارگران و زنان براساس 
قرار قبلي قصد داشتند در 

 مارس روز، 8گراميداشت 
فيض "جهاني زن به طرف 

 راهپيمايي كنند، ولي به "آباد
علت حضور سنگين نيروهاي 
امنيتي و سركوبگر رژيم به 
همراه ماشينهاي مستقر شده 

 در محل جهت "ون"
دستگيري مردم، مسير 

 "فرح"راهپيمايي را به خيابان 
تغيير دادند و از مقابل مسجد 

 شروع "سه راه تختي"امين تا 
  . به راهپيمايي كردند

راهپيمايان با در دست داشتن 
تراكتهايي به رنگ سرخ با 

 مارس 8گرامي باد "شعارهاي 
رهايي زن، " ،"روز جهاني زن

كارگر، معلم "، "رهايي جامعه
آپارتايد جنسي "، "اتحاد اتحاد

زنداني "، "را محكوم مي كنيم
 و "سياسي آزاد بايد گردد

 "زنداني كارگر آزاد بايد گردد"
در مسير . در دست داشتند

راهپيمايي اعالميه اي كه حاوي 
 8خالصه اي از تاريخچه 

مارس بود و نيز بيانيه كميته 
 مارس 8ركننده مراسم برگزا

مراسم روز . سنندج پخش گرديد
سه راه "جهاني زن سنندج در 

 با پخش شكالت و كف "تختي
  .زدن به پايان رسيد

الزم به ذكر است كه نيروهاي 
امنيتي و سركوبگر رژيم به علت 
غافلگير شدن نتوانستند در 
محل حضور جدي داشته باشند 

  .و اقدام به سركوب كنند
  

رها براي بدترين كشو

  زندگي زنان

 در دنياي ما -هافينگتون پست
زن بودن آسان نيست، ولي در 
كشورهايي مانند يمن و 
پاكستان اين امر سخت تر 

 "انجمن جهاني اقتصاد". است
)WEF ( فهرست بدترين

را كشورها براي زندگي زنان 
  .كردمعرفي 

انجمن جهاني اقتصاد در تازه 
ترين گزارش خود از وضعيت 

 كشور 142 جنسيتي در برابري
جهان، بدترين كشورهاي جهان 

معرفي را براي زندگي زنان 
در اين گزارش . كرده است

وضعيت زنان اين كشورها از 
نظر فعاليت اقتصادي، دستيابي 
به تحصيالت، قدرت سياسي و 
دسترسي به امكانات ساده 
پزشكي مورد بررسي قرار داده و 
با در نظر گرفتن اين فاكتورها، 

ورهايي كه زنان آنها در كش
كنند  بدترين شرايط زندگي مي

  . را معرفي كرده است
در اين گزارش، نابرابريهاي 
ميان زنان و مردان مورد بررسي 

در كشورهايي . قرار گرفته است
اند  كه بدترين وضعيت را داشته 

از نظر دستيابي به تحصيالت، 
حضور در عرصه سياست، 
دسترسي به فرصتهاي اقتصادي 
و امكانات بهداشتي و سالمت، 
شكاف بسيار عميقي ميان 

در . مردان و زنان وجود دارد
 كشور مورد مطالعه، 142ميان 

 ميالدي و 2006يمن از سال 
آغاز برنامه ارزيابي نابرابري 
جنسيتي تاكنون، بدترين كشور 
براي زنان معرفي شده و پايين 

  .ترين امتياز را كسب كرده است
جمن جهاني ان"برابر اعالم 

، زنان كشورهايي كه "اقتصاد
شاهد شكاف عميق جنسيتي 
هستند، همچنين با داشتن 
مدارك تحصيلي معادل مردان، 
از در اختيار گرفتن پستهاي 

در . مديريتي در ادارات محرومند
 80تمام اين كشورها مردان 

درصد از پستهاي سازماني را در 
اختيار دارند، در مقابل، تنها در 

 يعني پاكستان زنان يك كشور
 درصد از كرسيهاي 20بيش از 

  . پارلماني را در اختيار دارند
در يمن كه بدترين كشور براي 
زنان نام برده شده، حتي يك 
زن در پارلمان عضويت ندارد و 

 درصد از 3در ايران تنها 
نمايندگان مجلس، زنان مي 

  . باشند
از نظر ميزان دسترسي به 

ري فرصتهاي اقتصادي و تجا
نيز در كشورهايي كه از نظر 
برابري جنسيتي در وضعيت 
نامطلوبي هستند، ميان مردان و 
. زنان فاصله عميقي وجود دارد

در واقع در بسياري از اين 
  كشورها مردان دستكم سه برابر 

  26بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رھايی
 اسد طاھری
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رژيم و�يت فقيه و 
  تبعيض جنسيتی 

  در اشتغال
  زينت ميرهاشمي 

   
ميزان مشاركت زنان در اقتصاد و 
سياست دو شاخص مهم براي معرفي 

دستاوردهاي جنبش . حاكميت است
زنان در كشورهاي گوناگون در رابطه با 
تحقق آزادي و برابري جنسيتي خود را 
در تناسب جايگاه زنان در سياست و 

  . ر نشان مي دهدنيروي كا
در نيمه دهه دوم قرن بيست و يكم در 
حالي به استقبال روز جهاني زنان مي 
رويم كه با وجود رشد بنيادگرايي 
اسالمي، وضعيت زنان در بسياري از 

از سويي . كشورها وخيم تر شده است
ديگر در اثر راهكارهاي امپرياليستي در 
نظم جديد جهاني، موقعيت نيروهاي 

مترقي و سوسياليستي در دموكرات، 
برابر نيروهاي ارتجاعي و بنيادگرا به 
شدت تضعيف شده و اين عامل يك 
تهديد جدي براي جنبش زنان ايجاد 

  . كرده است
  

در ايران و با وجود نظام ارتجاعي 
حاكم مهمترين شاخصهاي بهبود 
. وضعيت زنان رشد منفي داشته است

وضعيت كار و اشتغال زنان با وجود 
ن ارتجاعي و فرهنگ مسلط قواني

بر . مردساالرانه رو به عقب رفته است
اساس داده هاي مركز آمار در سال 

 68، نرخ اشتغال مردان، حدود 1392
 درصد اعالم 12درصد و زنان حدود 

  . شده است
بر اساس آخرين آمار وزارت كار ، تعداد 

 ساله اخير كاهش 5شاغالن زن در 
 جمعيت در حالي كه تعداد. يافته است

زنان بيشتر و ورودي آنان به 
دانشگاهها و مدارج باالي علمي 

 نسبت به 92افزايش يافته، اما در سال 
، اشتغال زنان از نظر كَمي 88سال 

بر اساس اين آمار . كاهش يافته است
 ميليون و 3 نزديك به  «88در سال 

زن شاغل بوده در حالي »  هزار700
 3دود ح«، اين تعداد به 92كه در سال 
كاهش يافته »  هزار145ميليون و 

 بهمن 5خبرگزاري حكومتي مهر، .(است
93 (  

 هزار زن از بازار كار 100خروج ساالنه 
كه آمار وزارت كار بدان اشاره مي كند، 
آسيبهاي جبران ناپذيري بر وضعيت 
اقتصادي، معيشتي و جايگاه زنان در 

بر اساس . جامعه وارد كرده است
 بيكاري 92، در سال گزارش آماري فوق

 درصدي داشته در حالي 3زنان افزايش 
 درصد 2كه بيكاري مردان حدود 

  . كاهش داشته است
در جمهوري اسالمي به دليل تبعيض  

جنسيتي نهادينه شده، هيچگاه 
فرصتهاي برابر براي رشد زنان و ورود 
. آنان به بازار كار وجود نداشته است

گ، تبعيض جنسيتي در جامعه و فرهن
تبعيض جنسيتي در نيروي كار را ايجاد 

زنان در بازار كار از حقوقي . مي كند

برابر با مردان برخوردار نبوده و مورد 
جمهوري . استثمار بيشتر قرار مي گيرند

اسالمي با قانوني كردن تبعيض 
جنسيتي به نابرابري در همه زمينه ها 

قوانين موجود بر پايه . دامن زده است
ثمار زنان در بازار كار به است» شرع«

هر روزه شاهد . شدت بخشيده است
تصويب يك سري قوانين جديد براي 

بر . بازار كار و به زيان زنان هستيم
همين متن پيكار زنان ايران براي 
مشاركت در اقتصاد و ورود به بازار كار 
يكي از چالشهاي رژيم واليت فقيه 

  . است
حضور بيشمار زنان از اليه هاي 

ون اجتماعي در سياهچالهاي رژيم گوناگ
واليت فقيه به عنوان زنداني سياسي، 
تعداد انبوه زنان مبارزي كه به جوخه 
هاي اعدام سپرده شده اند، وجود 
نزديك به هزار زن مجاهد در زندان 
ليبرتي و وجود بيشمار زنان آگاه و مبارز 
در پيكار عليه ديكتاتوري مذهبي، نقش 

هانه مردم ايران زنان در جنبش آزاديخوا
گستردگي . را برجسته مي كنند

مشاركت زنان در مبارزه با رژيم حاكم 
كه ضد زن بودن مهمترين خصوصيت 
آن است، چشم اندازهاي روشني را در 
مبارزه دموكراتيك و آزاديبخش مردم 

  . ايران نويد مي دهد
  اسفند 17راسوي خبر يكشنبه ف

  

  

  زنان در مسير رهايي
  

  25از صفحه 

ش از زنان به عنوان نيروي كاري بي
در اين بين . مشغول به فعاليت هستند

. شود سوريه بدترين نمونه محسوب مي 
 درصد از نيروي كار را 76در اين كشور 
 درصد را زنان تشكيل 14مردان و تنها 

افزون بر اين، زنان شاغل در . دهند مي 
اين كشورها اغلب كمترين درآمد را در 

به . ان مرد خود دارندمقايسه با همتاي
 26عنوان مثال در لبنان مردان بيش از 

هزار دالر در سال درآمد دارند در حالي 
 دالر 7106كه درآمد ساالنه زنان تنها 

  .است
ليست بدترين كشورها براي زنان كه بر 
اساس ميانگين داده هاي اقتصادي، 
درماني و آموزشي رتبه بندي شده اند، از 
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سهم : مجلس آلمان تصويب كرد

 درصدي زنان در هياتهاي 30

  مديره

  
به گزارش راديو آلمان، قانون سهميه 

بندي براي زنان در پستهاي مديريتي در  
بر . مجلس آلمان به تصويب رسيد

اساس اين قانون، شركتهاي بزرگ 
 سهم زنان در 2016موظفند تا سال 

 درصد 30 به  راهيات امناي خود
 بايد به 2018اين رقم تا سال . برسانند

  . درصد برسد50
ها مورد بحث ميان اين قانون كه سال

احزاب مختلف و نيز بين دولت و پارلمان 
 مارس و 6آلمان بود، باالخره روز جمعه 

در آستانه روز جهاني زن در مجلس 
  .آلمان به تصويب رسيد

يكي از مخالفان قانون تعيين سهميه 
آنگال " هاي مديريتي،  براي زنان در رده

خانم . ، صدر اعظم آلمان است"مركل
ل مي كند زنان خود مركل استدال

شايستگي و توانايي رسيدن به پستهاي 
مديريتي را دارند و نيازي به تعيين 

  .سهميه ندارند
بر اساس اين مصوبه كليه شركتهاي 

، يك 2016بزرگ موظف هستند تا سال 
سوم اعضاي هيات امناي خود را از ميان 

در اين قانون تصريح . زنان انتخاب كنند
ا معيارهاي الزم شده كه چنانچه زني ب

براي احراز اين پست پيدا نشود، صندلي 
  .او خالي خواهد ماند

 2018قدم بعدي اين قانون در سال 
تا آن سال بايد . اجرايي خواهد شد

سهميه زنان در پستهاي مديريتي 
  .  درصد برسد50شركتهاي بزرگ به 

 هدف اصلي " درصد بدون اما و اگر50"
  .اين قانون اعالم شده است

، وزير زنان و خانواده "انووال شوزيگم"
قدم "آلمان تصويب اين قانون را يك 

: وي گفت.  براي آلمان دانست"تاريخي
پاي قدرت  از اين پس زنان پابه "

گيريهاي اساسي، در  سياسي در تصميم 
حيطه قدرت اقتصادي نيز مشاركت 

  ".خواهند داشت
وزير دادگستري آلمان نيز كه به همراه 

ده يكي از طراحان اين اليحه وزير خانوا
بود، تصويب اين قانون را بزرگترين قدم 
براي رسيدن به برابري زن و مرد پس از 

  .حق راي زنان توصيف كرد
 1297 (1918زنان آلماني در سال 

  .حق راي به دست آوردند) شمسي
  

  تظاهرات صلح زنان در اسراييل

  
هزاران شركت كننده در تظاهراتي روز 

اسفند در  13/مارس 4چهار شنبه 
اورشليم خواستار آن شدند كه پس از 
برگزاري انتخابات پارلماني، مساله صلح 
با فلسطينيان در اولويت ديپلماسي كشور 

انتخابات پارلماني در اسراييل . قرار گيرد
  .برگزار شد)  اسفند26( مارس 17در 

با وجود ريزش باران شديد، شمار زيادي 
نان شهامت ز"از زنان طرفدار جنبش 

 در اين تظاهرات شركت "صلح را دارند
آنان با خود پالكاردهايي حمل . كردند

 كردند كه بر آن از جمله نوشته شده  مي
 " دهيم ما به پيمان صلح راي مي": بود
  . " گزينيم ما زندگي را برمي"و 

هم زنان يهودي، هم زنان عرب از 
سراسر اسراييل به اورشليم سفر كرده 

در تظاهرات كه در نزديكي بودند تا 
برپا ) كنست(مجلس نمايندگان اسراييل 

خبرگزاري فرانسه . شده بود شركت كنند
كنندگان در  نوشت كه بيشتر شركت 

تظاهرات الييك بودند اما افراد مذهبي 
  .نيز در آن شركت داشتند

يكي از فعاالن جنبش صلح اسراييل، 
، در سخنراني خود "ايريت كينان"خانم 

كنندگان در تظاهرات   به شركتخطاب 
دو هفته تا انتخابات باقي است و ": گفت

ما هنوز هيچ سخني درباره اوضاع 
مربوط به كشمكش ميان اسراييل و 

ايم، هيچيك از  فلسطينيان نشنيده 
نامزدهاي انتخاباتي پاسخي روشن به 

  ".پرسش ما نداده است
اين فعال جنبش صلح در ادامه گفت كه 

در كافي از جنگ رنج برده اسراييل به ق
در اين تظاهرات ": او ادامه داد. است

اعتراضي زناني شركت دارند كه 
فرزندان آنان .  پرورانند فرزنداني را مي

نسل بعدي سربازاني را تشكيل خواهند 
داد كه مجبورند در جنگ شركت كنند و 

   ".گوييم كه ديگر بس است ما مي
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پاره آجرهاي ولي فقيه و 

 گارد باز علي مطهري
  منصور امان
 به آقاي علي مطهري، "لباس شخصي"حمله ماموران 

نماينده اُصولگراي مجلس مالها، و دفاع آشكار آمران 
آنها از اين اقدام، رقباي باند ولي فقيه را در برابر آزمون 

برابر ديگري قرار داده تا يك بار بيشتر ناتواني آنها در 
  .تاخت و تاز حريف به رخ شان كشيده شود
نشانه اي از "در حالي كه آقاي روحاني اين رويداد را 

 ارزيابي "برنامه ريزي جديد افراطيون منحرف و مطرود
كرده، وزارت كشور او پيگيري مساله را به يكي از 

در . متهمان يعني، اُستاندار فارس واگذار كرده است
ات قايم باشك بازي دواير مسوول همين حال به مواز

 عامالن، پايوران "شناسايي" يا "دستگيري"بر سر 
 و "باند ولي فقيه با ستايش علني از آنها به تحقيقات

     . رقبا پوزخند مي زنند"رسيدگي"
اين ضعف بيش از آنكه از قُدرت باند حاكم ناشي شده 
باشد، ريشه در سياست ميانه بازانه جناحهاي رقيب آن 
دارد كه از يكسو از شالقي كه بر گُرده شان فرو مي 
آيد شكوه سر مي دهند و از سوي ديگر، بر دستي كه 

، "مصلحت نظام"آن را جوالن مي دهد، به بهانه 
آنان جايگاه .  و جز آن پيشاني مي سايند"حفظ نظام"

 مي بينند و از اين رو "نظام"خود را نشسته بر سر شاخ 
ريدن بن، حتي در دفاع از خود و منافع در هراس از ب

  . شان نيز مردد، تسبيح گردان و چرتكه انداز هستند
.  محصول اين موقعيت معلق است"خودسرها"اختراع 

 حكومتي و جناح ميانه حكومت، "اصالح طلبان"
 شان آنها را بدان گرفتار "عشق"موقعيت سوزناكي كه 

اره كرده را با ديدن اشباح و هذيان گويي در ب
مبارزه جويان .  هضم پذير مي كنند"افراطيون"
 بر يال اسبهاي چوبي چرخ و فلك مي تازند "معتدل"

و شمشير پالستيكي شان شكوهمندانه هوا را مي 
  . شكافد

قُرباني رويداد شيراز، آقاي مطهري، نيز به همين ترتيب 
الزم مي بيند در هر خطابه جنگجويانه اش عليه 

ا دامان تحقير كننده خود، ولي فقيه را ، ابتد"مهاجمان"
او هم براي طفره رفتن . از هر گُناه و مسووليتي بشويد

از ورود به موضوع اصلي، مشت بر فرق شبحي به نام 
 مي كوبد و اعمال نماينده "مديريت ملوك اُلطوايفي"

آقاي خامنه اي و ماموران زير دست وي را تصميم 
  .  ولي فقيه جلوه مي دهدشخصي و خارج از دايره اقتدار

گذشته از اين فاكتور بيروني، منتقدان دلسوز استبداد به 
لحاظ ايديولوژيك نيز قادر به گرفتن آرايش سياسي 
جدي براي دفاع از حقوق خود نيستند، حتي اگر 

  . مصلحت سياسي روز اين امر را ايجاب كرده باشد
شه در همه آزاديهايي كه آنها براي خود مي خواهند، ري

حقوق عام شهروندان به گونه فردي و اجتماعي دارد و 
حال آنكه زيست سياسي اينان مديون تقسيم جامعه به 

 است و اين مناسبات نابرابر "غير خودي" و "خودي"
است كه بهره بري از امتيازهاي كنوني يا چشم انداز 

طيف . كسب شان در آينده را براي آنان ميسر مي سازد
 اينكه به راستي بتواند به تهاجم باند حاكم مزبور براي

به منافع و حقوق خويش پايان دهد، ناچار به كنار زدن 
نقش ! موسسات و نهادهايي است كه بر حسب تصادف

  . محوري در حفظ و بقاي نظم موجود دارند
نگون بختانه براي آقايان مطهري، الريجاني و روحاني، 

ت شناخته نشده و تا هنگامي كه حق همگان به رسمي
جاري نگرديده است، حق هيچكس محفوظ نخواهد 

        .بود
  اسفند29آدينه ... فراسوي خبر 

 

امنيت بارگاه ويت فقيه با اعدام 
  زندانيان سياسی

  زينت ميرهاشمي 
   

ماشين كشتار واليت خامنه اي بار ديگـر جـان سـه زنـداني              
 و علـي  سامان نـسيم، حبيـب اهللا افـشاري      . سياسي را گرفت  

 30افشاري زندانيان سياسي از زندان اروميه در روز پنجشنبه          
بهمــن مــاه در ســياهچالهاي رژيــم ضــد بــشري جمهــوري 

  . اسالمي به جوخه اعدام سپرده شدند
رژيم داعشي واليت فقيه عليرغم درخواست توقـف اعـدام از           
طرف نهادهاي مختلف مانند گزارشگران ملل متحد، ديـدبان         

سيون بين المللي جامعه هـاي حقـوق بـشر،          حقوق بشر، فدرا  
ايـن سـه جـوان ُكـرد را         ..... اتحاديه اروپا و عفو بين الملل و      

ايــن جوانــان قبــل از اعــدام از شــكنجه و آزار . اعــدام نمــود
سامان نـسيم؛   . ماموران خامنه اي جنايتكار بي بهره نبوده اند       

سال داشته اسـت در نامـه اي         17كه هنگام دستگيري فقط     
خطاب به خانواده اش از شكنجه هـايي كـه بـر او روا شـده،           

 . نوشته است
  

در برابر ريخـتن خـون زنـدانيان سياسـي و جوانـان منـاطق               
كساني .....محروم و معترض از اهواز، بلوچستان و كردستان و  

هم هستند كه شريك حكومت هستند اما در ميان مردم گونه   
اينان كه در برابـر ايـن جنايـت         .  را جا مي زنند    اي ديگر خود  

سكوت را برگزيـده انـد در ريخـتن خـون زنـدانيان سياسـي               
  . شريك هستند
 نيست كه كسي خـود را بـي خبـر از            67 و   60امروز سالهاي   

هر سكوتي كمك به گريـسكاري ماشـين        . جنايت اعالم كند  
آن كه مي كشد قاتل است اما     . كشتار داعشيهاي ايراني است   

آن كه سكوت مي كند و پنبه را به گـوش خـود مـي فـشارد         
  چيست؟

به راستي چرا رژيم عليرغم اعتراض بين المللي به اعدامهاي          
عـالوه بـر ايـن      . گسترده، همچنان با شدت ادامه مـي دهـد        

 و انـدي سـال جنايـت بـي          30جمهوري اسالمي با كارنامـه      
شرمانه پشت جالدان جديد بـه نـام داعـش سـنگر گرفتـه و         

پس بايد هر چه گـسترده تـر        . عاي مبارزه با آن را مي كند      اد
محكـوم كـردن   . فرياد زد كه اين حكومت خود داعش اسـت      

امـا  . اعدامها از طرف نهادهاي بين المللي امري مثبت اسـت         
اين محكوميتها زماني مي تواند چرخ اعدام را متوقف كند كه           

قـوق  بر اين اساس بايد رعايت ح    . شكلي اجرايي به خود گيرد    
بشر، آزادي زندانيان سياسي و توقـف مجـازات اعـدام شـرط        
مراودات كشورهاي ديگر با رژيم بنيادگراي واليت فقيه قـرار      

بايد تالش كرد كه چهره داعشي رژيم با حرفهاي بـي           . گيرد
  . پايه حسن روحاني در فراسوي مرزهاي ايران رنگ نبازد

  اسفند 3فراسوي خبر يكشنبه 
 
 
 
  

  

  

  نبرد خلق

  رگان سازمان چريكهاي فداييا

   خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي، جعفر پويرهاشمي منتيامان، ز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق      نبر

. و بيان كننده نظرات اين سازمان اسـت       ايران  
اما بديهي است كه از چاپ مقاالت و مطالـب          
فعالين سازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب          
نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم نـشريه          

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اسـت،            اجازه مي 
مطـالبي كـه بـا امـضاي        . كند خودداري نمي 

نـده  شود، بيان كن   افراد در نبردخلق چاپ مي    
نظرات خود آنان است كـه ممكـن اسـت بـا             
نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا اخـتالف          

بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلـق    . داشته باشد 
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق      

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35              اروپا  معادل 

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــارگران،    ــبش كـ ــهاي جنـ ــار و گزارشـ اخبـ
مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبـار تحـوالت        
ايران، عراق ومسائل بين المللي مربوط به آن،   

ر روز در اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هـ   
  .سايت ايران نبرد بخوانيد

   
 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي 

روز ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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 جدال به نفع خود، 

  خرج از كيسه ديگران
  منصور امان

جدال در دستگاه قُدرت جمهوري 
اسالمي بر سر مسير آتي برخورد با 
غرب، به گونه گُريز ناپذيري گرد 
. بودجه سال آينده متمركز شده است

پرسش به سادگي اين است كه آيا 
 براي ادامه سياست "نظام"منابع 

 و ميليتاريستي بسنده بحران آفريني
مي كند يا اينكه تامين اين هزينه 
كالن ديگر ممكن نيست و بايد با 

  . طرفهاي خارجي كنار آمد
حجت االسالم روحاني و دولت جناح 
ميانه حكومت پاسخ روشني براي اين 

خزانه "آنها مي گويند . سووال دارند
وضعيت بودجه در " و "خالي است

راه حلي كه . "شرايط بحراني است
آنان براي خروج از اين وضعيت 

 و "انزوا"پيشنهاد مي دهند، خروج از 
به بيان روشن تر، عادي سازي رابطه 
با آمريكا به مثابه دريچه ورود به 

   . بازار جهاني است
در مقابل، باند ولي فقيه كه پايه 
قُدرت آن بر زمين بحران آفريني 
خارجي اُستوار گرديده، استدالل مي 

شرايط بدر و " در "نظام"كند كه 
 قرار دارد و بايد كليه امكانات "خيبر

و منابع كشور براي پيروزي در دسترس 
كه هيچ وعده ديگري جز ادامه صدارت 
خود بر تخت قُدرت و ثروت نيست، 

  . بسيج و هزينه شود
راه حلي كه آقاي خامنه اي و شُركا 
پيشنهاد مي كنند، گردآوري هزينه اين 

 از راه تحت فشار گذاشتن سياست
جامعه و تحميل بدوي ترين شكل 
رياضت اقتصادي بر آن زير تابلوي 

آنها جيب و .  است"اقتصاد مقاومتي"
سفره مردم سلب حقوق شده ايران را 
خزانه اندروني خويش مي پندارند و هر 
گونه دخل و تصرُفي در آن را مجاز و 

  .  مي شمارند"حالل"
هي پيش از پايان سال، اينك، زمان كوتا

اين مساله كه كداميك از دو راه حل ياد 
شده بايد در بودجه سال آينده بازتاب 
يابد، روي ميز طرفهاي جدال قرار 

دفتر دخل و خرجي كه . گرفته است
آقاي روحاني به مجلس مالها ارايه 
داده، به حفره هاي بزُرگي در تامين 

  . منابع اشاره دارد
 تحت كُنترُل باند ولي در پاسخ، مجلس

فقيه با هدف پر كردن اين سوراخها به 
شدت در پي ترفندهاي تازه و پيدا 
كردن راه هاي گُستاخانه تري براي 

آخرين بار . دوشيدن و غارت جامعه است
 اسفند، مجلس مالها 5روز سه شنبه 

همچون دزداني كه در خفا دسيسه مي 
چينند، در يك جلسه غيرعلني در باره 

  .اين روشها به بحث و مشاوره پرداخت
افزايش بهاي نان، آب، برق، بنزين، 
گازوييل، گاز و حتي پيامك بخشي از 
صورت حسابي است كه تاكنون بنگاه 

قانون تراشي آقاي خامنه اي روي 
  . دست جامعه گذاشته است

در همين حال جناح ميانه حكومت نيز 
تالش مي كند از موضوع معيشت 

عنوان وسيله فشاري براي جامعه به 
در . پس نشاندن رقيب استفاده كند

همين راستا آقاي روحاني كه دولت او 
در حال تحميل دستمزد ناعادالنه به 
كارگران است، سوگند مي خورد كه 

نمي توان بيش از اين دست در جيب "
 و همزمان، نهادهاي دولتي، "مردم كرد

مجلس را مقصر گراني كاالها و خدمات 
  . معرفي مي كنند

بودجه، خرج و ماده محرك سياستي 
است كه در سال آينده جهت و شتاب 
تحوالت مربوط به بحران هسته اي، 
ماجراجوييهاي منطقه اي و مناسبات با 

بدون در . آمريكا را تعيين خواهد كرد
 "دولت اعتدال"اختيار داشتن اين اهرُم، 

در انتها فقط در نقش آلت دست 
  . لب قادر به بازي خواهد بودسياست غا

 ليبراليستي جناح –اگرچه سمتگيري نو 
ميانه حكومت داراي سطحهايي از 

 باند "اقتصاد مقاومتي"همپوشاني با 
ولي فقيه است، اما اين نُقاط بدان 
گُستردگي نيست كه به منافع مشترك 

بدين .  اقتصادي راه ببرد–سياسي 
 شكاف سياسي در 94بودجه سبب، 

دستگاه قُدرت را به گونه زيربنايي 
     . ژرفش خواهد داد

  اسفند8آدينه ... فراسوي خبر 

 
 

 
 

 

ش���������ھدای ف���������دايی در 
  فروردين ماه 

 
 -خشايار سنجري   –جواد سالحي   : رفقا

 -  حسين الهياري-محمد معصوم خاني  
 - حـسن ضـياء ظريفـي       -بيژن جزنـي    

ــوركي   ــاس س ــشعوف -عب ــعيد( م ) س
 عزيـز   - محمد چوپـان زاده      -كالنتري  
 حميـد   - احمد جليـل افـشار       -سرمدي  
 غـزال  - محمدرضـا كاميـابي    -اكرامي  

 سيمين پنجه شـاهي     -آيتي  ) پريدخت(
 –يداهللا سلـسبيلي     - عباس هوشمند    -

جليـل  -ناصر توفيقيان    - علي ميرابيون 
ــي  ــاي  -اراض ــرام آق اتاب  عطــا - به
 آراز محمد   -)بهروز(محمدآراز-خانجاني  

 عبــداهللا - غفــور عمــادي -وردي پــور 
 بردي محمدكوسه غراوي    -صوفي زاده   

حـاجي محمـد     – قربانعلي پورنـوروز     -
انـشاء   –سعيد جوان مواليي     -آخوندي  

ــه   -اهللا اســديان  ــد خوج ــي محم  -عل
 - آنـه بـردي سـرافراز    -فيروز شـكري   

علـي اشـتراني     –شـفيعي   ) آرقـا (قربان  
 فيـروز   -م مفتـاح    محمد ابـراهي   -فريد  

 محمـد   - نور محمد شـفيعي      -صديقي  
ــان   ــول عزيزي ــروزه  -رس ــروين اف  - پ
 منـوچهر كالنتـري     -محمد حرمتي پور    

 احسان اهللا ايمـاني     - صديق ديده ور     _
ــوري  - ــدون آش ــسين  - فري ــالم ح  غ

ــاز  ــالي -خاكب ــسعود داني ــسن - م  مح
 فرشته گل - رويا علي پناه فرد -رفعتي 

صـديق   -يتي  جمـشيد هـدا    –عنبريان  
در پيكــار عليــه ...   بهنــام  و -ديــده ور

امپرياليــسم و ارتجــاع توســط مــزدوران 
رژيمهــاي شــاه و خمينــي بــه شــهادت 

  .رسيدند

  )آندو ( استاد آندرانيك آساطوريانگدر سو
ي، هنرمندي متعهد و زنده ياد آندرانيك استادي بي نظير در موسيق. با تاثر بسيار، امروز استاد آندرانيك آساطوريان ما را ترك كرد

 او با پايداري در مقابل نظام ضد هنر و فرهنگ واليت فقيه، عشق عميق خود به .مهربان و سرشار از عاطفه بودمقاوم، انساني 
  . مردم ايران را نشان داد

، شبه ويژه به همسراز جانب خودم و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، فقدان اين هنرمند بزرگ را به خانواده او و 
  . به همه هنرمندان آزاديخواه و به مردم ايران تسليت مي گويم
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