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اين فقط حاكمان جمهوري اسالمي نيستند كه پا 
برهنه بر ذغال گُر گرفته در لوزان جست و خيز مي 

 خبر مي "برد"كنند و عرق ريزان و آه كشان از 
مللي طيف رنگارنگي از مخالفان اقدامات بين ال. دهند

 كه اينك شادمانه از "نظام"عليه ماجراجويي اتُمي 
نتايج آن دست بر دست مي مالند نيز بازيگران نقش 

 .  تراژيك هستند-دوم اين نمايش كُمدي 
 

 وارونه نگري حساب شده

از همان هنگام كه طرفهاي خارجي رژيم جمهوري 
اسالمي در واكُنش به فعاليتهاي مخفيانه هسته اي 

ودداري از پايان دادن به بحران ناشي از آن مالها و خ
به برقراري تحريمهاي اقتصادي و نظامي روي 
آوردند، جبهه متحد رنگارنگي نيز عليه اين اقدام بين 
المللي شكل گرفت كه در تمام طول اين دوره به 

 . مخالفت فعال با مهار هسته اي رژيم مالها پرداخت
ج كشور تا كارچاق از البيهاي بدنام حكومت در خار

كُنهاي دوجانبه و از متقاضيان داخلي شراكت در 
حكومت تا پادوهاي سياسي خارجه نشين آنها را مي 

ناگفته . شد كنار يكديگر زير اين آالچيق پيدا كرد
نبايد گذاشت كه در ميان اين جمع، دسته ديگري نيز 
ديده مي شد كه مخالفت آن با تدابير عملي عليه 

ه اي حكومت از منافع وِيژه اي سرچشمه پروژه هست
اينان يا از سر دلسوزي بدفهم شده به . نمي گرفت

حال مردم و يا به دليل انفعال سياسي كه در زرورق 
مزورانه ترين داليل سوپر انقالبي پيچيده شده بود، 

  . فشار تحريمي بر حكومت را رد مي كردند
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از هنگام توافق موقت ژنو تا امروز كه مذاكرات 
 كشور بزرگ از پيچ لوزان عبور 6رژيم ايران با 

كرده، سيد علي خامنه اي به عنوان مسئول اول 
پروژه اتمي مرحله به مرحله در رياكاري ركورد 

وي پس از توافق موقت ژنو . شكني كرده است
مدتي سكوت كرد و سرانجام به ناچار به منبر 

 و ليستي از عقب نشينيهاي خود را رفت
در ليست عقب نشينيها بسياري از . شمارش كرد

خط قرمزهايي كه در گذشته توسط مقام معظم 
ترسيم شده بود، بدون هيچ توضيحي به تير 

  . غيب گرفتار شدند
پس از تفاهم يا توافق لوزان تعادل هرَم قدرت 

از يك طرف ارسال تبريكات به . به لرزش افتاد
از جانب باالترين كارگزاران » پيروزي«اسبت من

واليت و از طرف ديگر موج حمله سهمگين به 
از اين رو . جانب تيم مذاكره كننده به راه افتاد

مقام معظم براي پركردن شكافي كه باتالق 
اتمي پس از شكست پروژه ريل گذاري جديد 
در واليت به وجود آورده، دو بار به صحنه آمد و 

  . ي را به نمايش گذاشتاوج رياكار
  

خامنه اي مدعي شد كه در جريان جزييات 
مذاكرات نبوده و در جزييات مذاكرات هم 

اما ظريف پس از بازگشت از . دخالت نمي كند

لوزان در يك ضد حمله به طور شفاف اعالم 
كرد كه مقام معظم در جريان جزييات مذاكرات 

كدام يك دروغ مي گويند؟ به گمان . بوده است
من خامنه اي دروغ مي گويد، نه به اين دليل 
كه ظريف راستگو است، بلكه به اين دليل كه 
ظريف جرعت ندارد چنين ادعاي كالني اگر 

همگان مي دانند كه . واقعي نباشد را مطرح كند
در چنين قراردادهايي جزييات نقش اساسي 

براي مثال خامنه اي فقط خواستار حق . دارد
ي كه مي تواند با حركت غني سازي به طور كل

تعداد كمي سانتريفوژ هم به رسميت شناخته 
او وارد جزييات شده بود و گفته . شود، نشده بود

 هزار سو براي غني سازي نياز 190بود كه به 
دارد و اين رقم را يك خط قرمز اعالم كرده 

بنابرين وقتي تيم مذاكره كننده از اين . بود
اهد بود كه تعداد عدول مي كند منطقي نخو

قبول كنيم بدون كارت سبز خامنه اي چنين 
اقدامي از جانب تيم مذاكره كننده صورت 

رياكاري ولي فقيه در اين مورد دو . گرفته است
اول اين كه حد و مرز جزييات و . جنبه دارد

كليات را تعيين نمي كند و دوم؛ در حالي كه در 
جريان همه امور هست، خود را در مورد برخي 

وارد مشخص كه نقش مهمي دارد، به دروغ م
  . غيرمسئول معرفي مي كند

  

خامنه اي در مورد دود و دم ايادي اش مبني بر 
در لوزان مي گويد كه هيچ جاي تبريك گفتن » پيروزي«

  .نيست و اصالً هيچ چيز مشخص نشده است
در مورد اين كه آيا چيزي مشخص شده يا نه، دو سند 

فكت شيت .  به آن استناد كردوجود دارد كه مي توان
بر اساس سندي كه وزارت خارجه . آمريكا و فرانسه

آمريكا منتشر و وزارت خارجه روسيه هم آن را تاييد 
كرده، مشخص مي شود كه خيلي چيزها مشخص و بر 
روي آن توافق شده و كارگزاران واليت بدون دنده و 

يت اين عقب نشيني براي وال. ترمز عقب نشيني كرده اند
خامنه اي آن چنان سنگين است كه هيچ پوزبندي 

سند وزارت . نتوانست دهان حسين شريعتمداري را ببندد
خارجه فرانسه هم تقريبا مشابه همان فكت شيت وزارت 

بدين ترتيب خامنه اي كه به دروغ . خارجه آمريكا است
بخوانيد باندهاي درون [» مردم«مدعي مي شود كه 

آن چه اتفاق افتاده قرار گيرند، اگر بايد در جريان ] واليت
مدعي است كه هيچ توافقي صورت نگرفته طي يك 
دستور و يا حكم حكومتي، وزارت خارجه واليت اش را 

 موظف كند كه فكت شيت خود 

 

چه راز و رمزي در اين ميان وجود دارد كه . را منتشر كند
ن واليتي، مشاور ولي فقيه در امور بين المللي با انتشار اي

سند مخالفت مي كند و حسين شريعتمداري سردبير 
 نماينده مجلس ارتجاع بر انتشار 200ارگان بيت همراه با 

به نظر مي رسد كه آثار فرورفتن در . آن اصرار مي ورزند
باتالق اتمي به بيت هم سرايت كرده و خامنه اي 

» رياكاري مصلحت آميز«، »نرمش قهرمانانه«همزمان با 
  .گرفته استرا هم در پبش 

و باالخره خامنه اي مدعي شد كه جاي تبريك گفتن 
اين حرف را خامنه اي در زماني زد كه . وجود ندارد

تبريكات فيروزآبادي و عزيز جعفري مثل تير زهرآگين به 
آقا فرو رفته » نرمش قهرمانانه«چشم باندهاي مخالف 

اگر خامنه اي در اين مورد هم رياكاري نمي كند و . بود
جريان به راه افتادن اين دود و دم نيست چرا با اولين در 

تبريك جلوي آن را نگرفت؟ واقعيت اين است كه خامنه 
اي به اين تيرهاي زهرآگين براي مخالفان و آن مسخره 
بازيها در لحظه ورود ظريف به ايران نياز داشت به 
شرطي كه كنترل شده باشد و آثار آن موجب اين سوال 

است، دليل » پيروزي«ين نرمش قهرمانانه نشود كه اگر ا
آن همه هزينه هاي نابخردانه چه بوده است؟ طرح اين 

جنبش «سوال در خود اين پتانسيل را دارد كه به 
از ولي فقيه و در ادامه به قيام عليه رژيم » بازخواست

 است و يكي نگراني اصلي خامنه اي همين. تبديل شود
به َنعل و يكي به ميخ زدن او هم براي جلوگيري از وقوع 

كابوس فتنه مقام معظم را هنوز رها . همين امر است
  .نكرده و نخواهد كرد

  
  
 

 

جنگ نمايندگی در يمن در حال تبديل 
  به رويارويی بی واسطه با عربستان

 

 

  منصور امان
ه پس از ماه ها جنگ نمايندگي جمهوري اسالمي علي

عربستان سعودي در يمن به طور پنهان، اكنون با حمله 
نظامي اين كشور و متحدان منطقه اي آن به صنعا، اين 
درگيري به گونه رسمي و سرگُشاده ُشعله ور گرديده و در 

  .آستانه تبديل به يك رويارويي مستقيم قرار گرفته است
عربستان سعودي در واكُنش به پيشروي شبه نظاميان 

و نيروهاي نظامي وفادار به علي عبداهللا صالح، حوثي 
رييس جمهور سرنگون شده يمن، به مداخله نظامي در اين 

رياض توانسته است براي برداشتن . كشور روي آورده است
به جز (اين گام، ائتالفي از كشورهاي عربي خليج فارس 

و نيز مصر، اُردن و پاكستان تشكيل دهد و پشتيباني ) عمان
  .الت متحده را نيز به دست آوردايا

از هنگام آغاز بحران سياسي در يمن كه بيش از همه در 
رقابت قبايل اين كشور در كسب نُفود سياسي و اقتصادي 
بيشتر و همچنين دسيسه چيني اجزاي بوروكراسي آن عليه 
يكديگر ريشه دارد، جمهوري اسالمي به گونه فعال به 

ي در برابر رقباي سني آن جانبداري از قبيله شيعه حوث
حجت االسالم علي شيرازي، يك نماينده . پرداخته است

آقاي خامنه اي در واحد تروريستي قُدس، در باره اين 
انصار اهللا يمن، نُسخه مشابه ": رويكرد توضيح داده است

   ".حزب اهللا لُبنان است
به اين ترتيب رژيم واليت فقيه همچون نمونه هاي عراق 

ه، يك بار ديگر با سمت و سوي فرقه اي دادن به و سوري
بحران داخلي موجود، به موج سواري روي آثار و پيامدهاي 
خونين و فاجعه بار آن پرداخته تا به روياي جنون آميز 

، پر و بال بيشتري "قُدرت منطقه اي"خويش، تبديل به 
  . بدهد

 گام رژيم مالها به عنوان تنها پشتيبان حوثيها، گام به
شروع و تشديد جنگ داخلي در يمن را تشويق كرده و به 

حاكمان ايران و از جمله آنها، آقاي . جلو رانده است
جعفري، سركرده سپاه پاسداران، با ابراز شادماني از 

در يمن "تحوالت ويرانگر يمن بشارت مي دادند كه 
 رخ داده و آقاي حسين "انقالبي بزُرگ شبيه انقالب ايران

يعتمداري، جريده نويس اندروني آقاي خامنه اي، شر
انقالب اسالمي در حال وقوع يمن گام ": تحريك مي كرد

مهار نشدني و بلندي است كه فروپاشي حكومت آل سعود 
  ".را به دنبال خواهد داشت

تازه ترين رويدادها پيرامون يمن و مداخله نظامي ائتالف 
ستر به حركت درآمده منطقه اي و فرا منطقه اي، بر اين ب

است؛ آتشي كه رژيم واليت فقيه به گونه پيوسته بر آن 
بنزين ريخته و اينك مي رود تا ابعاد خطرناك تر و 

  . مهارناپذيري بيابد
پيامدهاي ماجراجويي رژيم واليت فقيه اما فقط دامان 
مردمان يمن را در شكل تبديل ميهن شان به باتالق دولت 

يچه بدل شدن حاكميت ملي آنها در شكست خورده و به باز
مداخله گري آقاي خامنه . دست قُدرتهاي خارجي نمي گيرد

اي و همدستانش در يمن همچنين با تشديد دشمنيها در 
منطقه و به آشوب كشاندن قلمرو زيست مشترك ملل آن، 
مردم ايران را آماج تهديدها و خطرهاي پيش بيني پذير و 

  .رار مي دهدنيز غيرقابل پيش بيني ق
مردم ايران تا همينجا هزينه نابخردي و سبكسري اتُمي 
رژيم واليت فقيه را بيش از تاب و توان خويش پرداخته 

 فرقه اي مالها –اند، آنها نياز ندارند با ماجراجويي خارجي 
     .به كام يك بحران فالكت بار تازه فرو روند

 
   فروردين7آدينه ... فراسوي خبر 

  

 ...يادداشت سياسی 
  

  مقام معظم، رکورددار رياکاری
 مهدي سامع

ك طرف ارسال تبريكات به مناسبت از ي. پس از تفاهم يا توافق لوزان تعادل هرَم قدرت به لرزش افتاد

از جانب باالترين كارگزاران واليت و از طرف ديگر موج حمله سهمگين به جانب تيم » پيروزي«

از اين رو مقام معظم براي پركردن شكافي كه باتالق اتمي پس از شكست . مذاكره كننده به راه افتاد

 به صحنه آمد و اوج رياكاري را به نمايش پروژه ريل گذاري جديد در واليت به وجود آورده، دو بار

  . گذاشت
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  1بقيه از صفحه 

  
در استداللهاي متنوع طيف اصلي، به 
گونه سهل انگارانه اي جاي عامل و 
معلول عوض مي شد و دستگاه بحران، 
وارونه سر روي ميز تجزيه و تحليل قرار 

بدين صورت، با هر گام . مي گرفت
پيشروي بحران اتُمي، حكومت كمي 
بيشتر از زير لبه انتقادهاي آنان بيرون 

آمد و به جاي آن نقش فاكتور مي 
خارجي در تنشها و رو به وخامت 
گذاشتن شرايط اقتصادي كشور برجسته 

 .تر مي گرديد
شايد ملموس ترين نمونه از رويكرد 
رسواي طيف مزبور، برخورد به موضوع 
كمبود دارو و وسايل پزشكي باشد كه از 

 و در دومين دوره رياست 91سال 
 گُماشته جمهوري آقاي احمدي نژاد،

ولي فقيه بر منصب رياست جمهوري، 
، "نظام"در حالي كه . شدت گرفت

جامعه ي به گروگان گرفته شده را 
 "قطار بي دنده و تُرمز"دسته دسته بر 

سوار مي كرد تا به سوي مرگي فجيع 
بر اثر نبود امكانات و وسايل درماني 

 "مادر ترزاي"بفرستد، اينان در جامه 
خارجي حكومت را خيرانديش، طرفهاي 

مسوول دانسته و به اين دليل سرزنش 
آنان بيماران را سپر انساني . مي كردند

براي طرح درخواست پايان دادن به 
 . تحريمها قرار دادند
هاي طيف "كمپين"فراموش نشدني، 

نامه "مزبور در رسانه هاي خارجي و 
 به سران دولتهاي "هاي سرگُشاده

بار غرب است، بدون آنكه حتي يك 
حاكمان كشور به طور جدي طرف 
خطاب و اعتراض قرار گيرند و اين 
برافروختگي به ظاهر انسان دوستانه 

قطار بي "دامن سوزنبان و لكوموتيوران 
 .  را بگيرد"دنده و تُرمز

 –آنگاه كه فاش گرديد دولت نظامي 
امنيتي چگونه بودجه خريد دارو و 
تجهيزات حياتي پزشكي را صرف 

دروي لوكس و به راه واردات خو
انداختن بازار سياه كاالهاي ديگر 
ساخته، خصلت سياسي عملكرد طيف 

آنها . مزبور، مفهومي جنايي نيز يافت
خواسته يا ناخواسته شريك و پشتيبان 
فساد حكومت شده و با هر دو پا در 

 . باتالق آن فرو رفته بودند
 

 "نظام"وارسي از پشت عينك 
نه پيداست، همچنان كه از اين نمو

سياست مزبور برخالف چهره ظاهري 
خود، از طريق تالش براي كاستن از 
فشار بر حكومت و باز كردن روزنه 
تنُفس و مانور براي آن، در عمل به 
باالرفتن مدار بحران و جان سختي آن 

روي ديگر اين سكه، . ياري مي رساند
تشديد وخامت شرايط زيست جامعه و 

جه هاي بحران فشُرده شدن بيشتر پن

اتُمي مالها بر گلوي آن است، يعني 
همان بهانه اي كه جمع متحد داللها، 

 حكومتي و شبه "اصالح طلبان"البيها، 
 . مخالفان روي آن موج سواري مي كند

در همين حال يك نگاه دقيق تر به 
طيف مزبور و خواستگاه رويكردهاي آن 
كه اين دست همداستاني و همدستيها را 

گُزير مي سازد، نشان مي دهد كه نا
زاويه ورود آن به چالش هسته اي رژيم 

 از آن "نظام"مالها، نگاه و روايت 
اگر اين وِيژگي در مورد حقوق . است

بگيران و مشتاق الدوله ها عادي و 
روتين به حساب مي آيد، فهم آن براي 

هاي وطني و سوپر "مادر ترزا"
انقالبيون ُقالبي همچون هميشه 

 . غافلگير كننده است
در محاسبات آنان در مساله ماجراجويي 
هسته اي حكومت كه آن را زير تابلوي 

 هم عرضه مي كرد، در "حق مسلم"
انتها دو راه حل بيشتر وجود ندارد، يا 
كنار آمدن به هر شكل با پروژه هسته 
! اي مالها يا دخالت نظامي و جنگ
 بنابراين در اين جا انتخاب فقط مي

تواند بين بد و بدتر باشد و از آنجا كه در 
هر حال جنگ ترسناك تر و پلشتي آن 
ملموس تر است، پس مصلحت آن است 

 قورت داده شده و "آقا"كه كيك زرد 
باج شايسته اي به گروگان گيرها 

 . پرداخت گردد
سرچشمه همه هشدارهاي صلح 
دوستانه در باره خطر جنگي كه نزديك 

رامون درگرفتن به يك دهه است پي
همين امروز يا فرداي آن آژير قرمز 
كشيده مي شود را در تالش بي دريغ 
براي دو قطبي كردن راه حل بحران 
هسته اي مالها و سنگين كردن قُطب 
. به ظاهر صلح آميز آن مي توان يافت

ناگفته نبايد گذاشت كه اين عوامفريبي 
مبتذل، بسياري را نيز با انگيزه هاي 

 و نگراني نسبت به سرنوشت واقعي
كشور و مردم تحت تاثير خود قرار داد، 
بدون آنكه دريابند در واقع به چه 
سياست و نقشه خطرناكي ياري مي 

 . رسانند
در تبليغات طيف مورد بحث تالشهايي 
با كاراكتر مسالمت آميز همچون 
تحريمهاي نفتي، بانكي و جز آن براي 

و محدود توليد فشار بر حاكمان كشور 
ساختن امكانات عملي ماجراجويي آنها، 
به مثابه پيش مرحله جنگ و حتي زمينه 

در هيچ نُقطه . ساز آن معرفي مي شد
اين سناريو جايي براي احتمال عقب 
نشيني حكومت در نتيجه اين فشارها و 

 توسط آن جايي "جام زهر"سركشيدن 
نداشت و آگاهانه و با اصرار ناديده 

 تا دروغ بي آلترناتيو بودن گرفته مي شد
 . انتخاب بين بد و بدتر شكاف برندارد

همانگونه كه مي توان حدس زد، 
همسويي با حاكمان جمهوري اسالمي 
پيرامون راه حل پايان يافتن بحران 
هسته اي، گُريزي از فرا رستن و رسيدن 

به تعريف مشترك از هدف و انگيزه 
رژيم . فعاليتهاي هسته اي آنها نداشت

واليت فقيه هدف از فعاليتهاي زير 
توليد "زميني و مخفيانه اتُمي خويش را 

 عنوان مي كند و "انرژي هسته اي
مخالفان فشار بر حكومت به تدريج، گاه 
به صراحت و گاه شرمگينانه اين افسانه 
. سرايي را مبناي نقد خويش قرار دادند

كمي بعدتر كه رهبران جمهوري 
بندگي بيشتر اين اسالمي براي چس

دروغ رقيق، چاشني ناسيوناليستي در 
 را نيز به آن افزودند، "حق مسلم"فُرم 

داللهاي در استخدام بيگانگان و ميانه 
بازان ميهن ستيز از فرط شادي و حس 

 . سپاسگزاري به زانو افتادند
 

 دوره جديد، رسالت تازه 

همين شور و شعف نمايشي و فريبكارانه 
را اكنون مي توان در برخورد به عقب 

دسته اي . نشيني حكومت مشاهده كرد
كه تا ديروز عليه فشار بين المللي بر 
رژيم مالها خود را به آب و آتش مي 
زد، اينك ناگهان براي نتيجه اي كه بر 
جاي گذاشته، سينه چاك مي دهد و 

 ثمر رسيدن خود را شريك در به
 .تحريمها معرفي مي كند

با اين حال چنين مي نمايد تنها دليلي 
كه به گونه واقعي مي تواند خوشحالي 
مشاطه گران برنامه اتُمي مالها از ژنو و 
لوزان را توجيه كند، جلوگيري از فرو 
رفتن بيشتر آنها در گنداب هسته اي 

زيرا لوزان و ژنو آنها را كه . رژيم است
 توجيه تراشي براي جنبه نظامي آغاز به

پروژه اتُمي كرده بودند و در حال جعل 
دفاع از " ديگري زير تيتر "حق مسلم"

 "خود در برابر سياست تغيير رژيم غرب
بودند، از انجام اين وظيفه رسوايي بار 

 . نجات داد
تغيير اجباري شرايط اما هنوز به اين 
مفهوم نيست كه حكومت بايد از وظايف 

دمند ديگري كه اينان مي توانند سو
برايش به انجام برسانند، چشم پوشي 

آنها در پايان مفتضحانه اين دوره، . كند
رسالت تازه اي يافته اند كه هيچ چيز 
كمتر از زهرگيري از شكست 
ماجراجويي اتُمي رژيم واليت فقيه و 
تالش سخت كوشانه براي جلوگيري از 

. تتاثير آن بر مناسبات حاكم نيس
كوششهاي آنان در اين راستا را در دو 

  :محور عمده مي توان ُخالصه كرد
  
 وانمود كردن اينكه رهبران رژيم -1

مالها به انتخاب و تصميم خود پاي ميز 
مذاكره آمدند و به گونه داوطلبانه تن به 
عقب نشيني و كنار گذاشتن پروژه 

همزمان تالش . دستيابي به بمب دادند
ست خُردكننده آنان، بازي مي گردد شك

 .  برد جلوه داده شود–برد 
مفهوم عملي كه در پس اين استدالل 
پنهان گرديده، در گام نخُست، پاكسازي 
چهره و كارنامه فاجعه بار و خانمان 

واقع "برانداز حاكمان كشور زير عنوان 
بر اين پايه به طور .  آنها است"گرايي

مشخص از آقاي علي خامنه اي، 
سوول اين نابخردي خسارت بار، گاه م

به صراحت و گاه در پوشش قدرداني از 
در همين .  او ياد مي شود"حمايتهاي"

طبقه بندي مي توان به نمايش 
روحوضي با شركت آقاي ظريف در 
نقش دكتُر مصدق اشاره كرد كه در آن 
براي كارگُزار درجه دو و گوش به 
فرمان، در مرتبت چرخ روان گاري در 

 هورا "نظام"ل فرورفته ديپلُماسي گ
 . كشيده مي شود

اين زمينه سازي ريشخند آميز، در 
حقيقت مي بايست هموار كننده گام 

 از "واقع گراها"بعدي باشد كه در آن 
هر گونه مسووليتي در برابر سياست 

 سال بر كشور تحميل 12مخربي كه 
كردند، معاف شده و از تيررس پرسشها 

كه گُرسنگي داده شدند و و نقد مردمي 
به بيان . تحقير گرديدند، خارج مي شوند

روشن تر، ترفند مزبور پايين آوردن 
هزينه ي شكست را براي آمران و 
عامالن بحران اتُمي نشانه گرفته و 

 براي "جام زهر"نُسخه تخفيف آثار 
  .  در مجموع است"نظام"
 

 مديريت و پايين آوردن سطح -2
ز بهبود شرايط خويش انتظارات جامعه ا

پس از نيمه جان شدن هيوالي آدم و 
اين امر به . ثروت خوار پروژه هسته اي

 به دليل "نظام"ويژه در شرايطي كه 
شكست استراتژيك در موضع ضعف به 
سر مي برد و زير پاي دستگاه سركوب 
آن از برخي از مهمترين پايه هاي 
اتكاي خود خالي گرديده، براي 

غال فضاهاي به وجود جلوگيري از اش
آمده توسط بخشهاي گوناگون جامعه 

 سياسي به –كه با خواسته هاي صنفي 
جنبش درمي آيند، بسا مهم و حياتي 

 . است
 

 برآمد

عقب نشيني خارجي حكومت از اين 
نگاه كه چشم انداز پايان كابوس بحران 
هسته اي و آثار زيانبار و هستي سوز آن 

د، يك تحول را در اُفق قرار مي ده
اُميدوار كننده براي جامعه به حساب مي 

همزمان براي آنكه اين تحول به . آيد
نتايج لمس پذير و پايدار در زندگي 
روزمره منتهي شود، الزم است كه 
جامعه با تغيير شرايط به گونه ايجابي 
برخورد كند و به طور مستقل گرد 
خواستها و مطالبات مشخص خويش، 

 . عال گرددپيرامون آن ف
همانگونه كه تجربه هسته اي نشان 
داد، رژيم واليت فقيه فقط زير فشار تن 

براي پس . به عقب نشيني مي دهد
نشاندن داخلي آن، توليد فشار اجتماعي 
و افزايش دم به دم آن با پيوند مطالبات 
صنفي و سياسي، چشم پوشي ناپذير 

اين مسير را از همينجا و همين . است
افشا و طرد مشاطه گران، ميانه امروز با 

بازان، دالالن سياسي و ريزخورهاي 
 . سفره حكومت بايد آغاز كرد

  

  .....سرمقاله 

 !آتش بياران معرکه ھسته ای برای پايان آن کف می زنند
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كنش و واكنشهاي درون هرم قدرت بر 
سر تفاهم نامه لوزان همچنان ادامه 

به روايت پايوران رژيم توافقي . دارد
هنوز در كار نيست و اين كاغذهاي 
نوشته شده هر لحظه مي توانند پاره 

سركرده سپاه تبريك مي . پاره شوند
گويد و ولي فقيه مي گويد تبريك گفتن 

دهند كه چنان دلواپسان شعار مي . ندارد
از سويي ديگر نفت .  و چنين مي كنيم

فروشان رايزنيهاي خود را با غولهاي 
خريدار نفت شروع كرده و از سرمايه 
داران آمريكايي در رستوران فرانسوي 
پريوه در خيابان فرشته تهران پذيرايي 

نيويورك تايمز نشست روز . مي كنند
 فروردين با شركت فعاالن 31دوشنبه 
فتي، غذايي آمريكا و اروپا در صنايع ن

تهران را بسيار مهم تلقي كرده كه تا 
  . كنون سابقه نداشته است

هجوم غولهاي نفتي چند مليتي و رقابت 
آنها براي بستن قراردادهاي چرپ و 
چيلي روشن است، اما سراسيمگي 
پايوران رژيم و رقص شادي آنها در 
جذب سرمايه هاي خارجي چه دليلي 

به راستي رقص و . شته باشدمي تواند دا
شادي نفت فروشان و خريداران نفت 
قرار است چه تحولي براي مردم ايران 

  .بيافريند

  
 غول نفتي 10به گفته پايوران رژيم 

براي بازگشت به ايران اعالم آمادگي 
اين طور كه از خبرها بر مي . كرده اند

آيد اين غولهاي نفتي و مديران و 
گ در صف صاحبان سرمايه هاي بزر

ايستاده اند كه به محض لغو تحريمها 
مي توان . همكاي خود را شروع كنند

حدس زد چه رقابتي بين اين غولها بر 
سر تصاحبت سهم بيشتري از اين 

جدي بودن . وجود دارد» خوان يغما«
رقابت بر سر تصاحب بازار ايران با 

 ميليوني به خاطر موقعيت 80جمعيت 
نيز به اين علت نفت و گاز ايران است و 

كه رژيم ايران عليرغم عدم حضور در 
سازمان جهاني تجارت، تا كنون 
بيشترين خدمت را به امپرياليسم و 

  .نئوليبراليسم كرده است
 تريليون مترمكعب 34ايران با بيش از 

 ميليارد بشكه ذخاير 157دخاير گاز و 
قابل برداشت نفت، پديده شناخته شده و 

 غولهاي نفتي جذابي مي تواند براي
بيژن زنگنه وزير نفت رژيم وعده . باشد
 ميليارد دالر سرمايه گذاري ساالنه 20

در طرحهاي صنعت نفت و گاز را به 
  . سرمايه گذاران خارجي داده است

پايوران رژيم بي اعتنا به دلواپسي آتش 
زنندگان پرچم آمريكا، ضيافتها و 
. قرارهاي خود را برگزار مي كنند

آغاز «كومتي مهر از خبرگزاري ح
مذاكرات نفتي زنگنه و روحاني براي 

قرار است . مي نويسد» پسا تحريم
كنفرانس بين المللي صنعت نفت ايران 
در ماه سپتامبر در لندن برگزار شود كه 

قراردادهاي جديد «در اين كنفرانس از 
  . شود» رونمايي

  
  سوال اين است؛ 

قراردادهاي نفتي با غولهاي نفتي چه 
ودي در وضعيت معاش مردم به بهب

  وجود مي آورد؟  
لغو تحريمها كه داد و ستد بانكي و 
فروش نفت را تسهيل مي كند و ثروت 
حاصل از فروش نفت و گاز در چه 

  سمتي هزينه مي شود؟ 
پولهايي كه قرار است آزاد شوند چگونه 

  خرج خواهند شد؟ 
به جز چين، چه كشورهاي ديگر قرار 

ود بازار ايران را است با كاالهاي خ
اشغال كرده و صنايع كشور را 

  ورشكست كنند؟ 
آيا پولهاي آزاد شده تا كنوني افزايش 

حقوقي براي كارگران و مزدبگيران در 
  برداشته است؟ 

با لغو تحريمها، بابك زنجانيها و كساني 
كه تحريم را با چراغ سبز و اجازه دانه 
 درشتها، دور زدند و پولها به جيب زدند،

  تكليف شان چه مي شود؟
دانه درشتها، رانت خواران و آقاز زاده ها 
و مافياي واردات و گردانندگان اقتصاد 

» پسا تحريم«با دوره ... شبه دولتي و 
  چگونه برخورد خواهند كرد؟

  ....و بيشمار سوالهاي ديگر
  

با فرض اين كه تحريمها لغو شود و داد 
 و ستد بانكي آغاز و پولهاي فروش نفت

و گاز آزاد شوند، مساله مركزي مديريت 
دوره پسا تحريم است كه در اختيار 
حكومتي فاسد قرار دارد و نمي تواند 
بهبودي در وضعيت مردم در دوره پسا 

شاهد بوديم كه . تحريم داشته باشد
بيش از هزار ميليارد دالر درآمد ارضي 

 ساله احمدي نژاد كه تحريم 8در دوره 
 آن وجود جدي هم طي هفت سال

نداشت، نه فقط بهبودي در زندگي مردم 

ايجاد نكرد، كه وضعيت آنان را فاجعه 
  .بار كرد

اگر قرار است زندگي مردم حداقل 
بهبودي داشته باشد بايد، دستمزد 
كارگران و زحمتكشان عادالنه بر اساس 
نرخ تورم باشد، امنيت كار وجود داشته 
باشد، نرخ بيكاري كاهش پيدا كند، 

د و صنعت گسترش يابد، محيط تولي
زيست بهبود پيدا كند، بحران آب 
كاهش پيدا كند، ارزش پول حداقل 

  ...ثابت بماند و
در شرايطي كه هيچ گونه تحريم 
اقتصادي جدي وجود نداشت، نرخ تورم 
سير صعودي پيدا كرد، نقدينگي افزايش 
يافت، بيكاري و سقوط سطح زندگي 

 ارزش اكثريت مردم افزايش پيدا كرد،
ريال به شدت كاهش پيدا كرد و محيط 
زيست مردم در ابعاد كالن مرز فاجعه را 

دهم از جايگاه درنورديد به طوري كه 
به رژيم ايران تخريب محيط زيست نظر 

روزنامه خراسان در شماره . تعلق گرفت
در فاصله «:  فروردين نوشت18دوشنبه 
 رتبه ايران در 2012 تا 2008سالهاي 

ظرف ... پله سقوط كرد36محيط زيست 
 درصد كل پوشش 35سال حدود 45

دو سوم خاك ايران و جنگلي نابود شده 
به سرعت در حال تبديل شدن به بيابان 

  ».تاس
  

مثلي است معروف كه مي گويد؛ سالي 
واقعيت . كه نكوست از بهارش پيداست

زندگي اكثريت مردم نشان داد كه 
افتي پس از توافق ژنو، براي پولهاي دري

قدرت . بهبود زندگي مردم هزينه نشد
خريد كارگران كاهش پيدا كرد، خط فقز 
افزايش پيدا كرد و حداقل دستمزد بسيار 
كمتر از آن چه بايد بر اساس نرخ تورم 

با . محاسبه مي شد، افزايش پيدا كرد
پولهاي آزاد شده، بيكاري بازهم افزايش 

 نقدينگي به رشد پيدا كرد و همزمان
  .سرسام آور خود ادامه داد

  

روزنامه شهروند در شماره روز سه شنبه 
مهدي پازوكي، استاد  فروردين با 18

 مصاحبه اقتصاد دانشگاه عالمه تهران
 بررسي كرده و اين استاد اقتصاد در

موانع پيش روي اقتصاد ايران پس از 
تفاهم لوزان و قطعي شدن احتمالي 

اساس چالشهاي  ،اي  توافق هسته
اعالم » مديريت اقتصادي«اقتصادي را 

 20تحريم، تنها  «:مي كند و مي گويد
و  درصد مشكل اقتصادي ايران است

درصد مشكل   80فرداي لغو تحريم 
  » .اقتصاد باقي است

 ومحمود سريع القلم استاد دانشگاه 
حسن اقتصادي يكي از مشاوران 

ن  فروردي15 در شماره روز شنبه روحاني
از فرضهاي «: روزنامه شهروند نوشت

اي در ايران اين   نادرست امروز رسانه
اي به   است كه اگر مذاكرات هسته

سرانجام برسد، همه مسائل ايران حل 
 ولي آينده ما ايرانيان در گرو ،خواهد شد

عوامل ديگري است كه بايد به آنها 
مبناي توسعه، سيستم ....توجه كنيم

از . مكاري استمبناي سيستم، ه. است
تعارض و اختالف و درگيري با 

 از رانندگي ،هموطنان خود پرهيز كنيم
توليد كنيم . گرفته تا توزيع امكانات

ابداع كنيم حتي . حتي شده مداد بسازيم
 شده بند كفشي ابداع كنيم كه بيست

. توليد كنيم. كار كنيم. سال كار كند 
صادرات كاال و . كمتر مصرف كنيم

توانمند . ترش دهيمخدمات را گس
  ».شويم

رويدادهاي همزماني مذاكرات با 
 و تسليم اجباري در 1+5كشورهاي 

برابر فكت شيتهاي آمريكايي و 
فرانسوي، برخالف نظر مشاور روحاني، 
فعال به سركوبي بيشتر فعاالن احتماعي 

ولي . و زندانيان سياسي منجر شده است
فقيه تالش مي كند، هزينه خوردن جام 

را با اعدام و سركوبي زندانيان بي زهر 
  . دفاع بپردازد

در اين ميان يك چالش جدي براي 
سرمايه داران خارجي و مدافعان ايراني 

تالش پايوران رژيم . آنها وجود دارد
براي جذب سرمايه خارجي به تضمين 
امنيت براي صاحبان سرمايه خارجي 

طبيعي است كه اين امنيت با . نياز دارد
توري واليت فقيه و همزمان وجود ديكتا

پتانسيل مردمي براي تغيير و تحول در 
ساختار رژيم قرون وسطايي، سازگاري 

بر همين مبنا دوره پسا تحريم، . ندارد
آبستن حوادثي است كه مي تواند به 

  . سرنگوني رژيم بيانجامد
براي كارگران و مزدبگيران كه جز فقر 
و استثمار سهمي نداشته اند، راهي جز 
برهم زدن رقص ستمگران و تالش 

  . براي سرنگوني رژيم وجود ندارد
 

   

  وضعيت مردم در فراسوي نرمش قهرمانانه
 زينت ميرهاشمي

مي توان حدس زد چه رقابتي بين اين غولها بر سر تصاحبت 
جدي بودن . وجود دارد» خوان يغما«سهم بيشتري از اين 

 ميليوني به 80رقابت بر سر تصاحب بازار ايران با جمعيت 
خاطر موقعيت نفت و گاز ايران است و نيز به اين علت كه رژيم 

تجارت، تا كنون ايران عليرغم عدم حضور در سازمان جهاني 
 .بيشترين خدمت را به امپرياليسم و نئوليبراليسم كرده است

پسا تحريم، آبستن حوادثي است كه مي تواند به سرنگوني 
  . رژيم بيانجامد

براي كارگران و مزدبگيران كه جز فقر و استثمار سهمي 
جز برهم زدن رقص ستمگران و تالش براي نداشته اند، راهي 

 . سرنگوني رژيم وجود ندارد



  5 صفحه                    1394 ارديبهشت اول – 358 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 "نبرد خلق"در دو شماره پيشين 
در باره ) 357 و 355شماره هاي (
، حزب چپ (Syriza) "سيريزا"

راديكال يونان و چگونگي پيدايش، 
كوششها و سرانجام پيروزي آن شرح 

اين حزب محبوبيت خود را در . داده شد
مخالفت با سياستهاي رياضتي كه 
يونان را زير فشار بدهيهاي صندوق 

ول، اتحاديه اروپا و بانك بين المللي پ
مركزي اروپا به مرز ورشكستگي 
كشانده، به دست آورد و سرانجام در 

با اين . انتخابات سراسري پيروز شد
تحول اكنون دريچه اميدي به روي 

 از زحمتكشان اين كشور تنميليونها 
 ليبراليسم زندگي شان را به -كه نو 

  .تباهي كشانده، گشوده شده است
ار پس از سيريزا، به در اين نوشت

آشنايي با حزب نوظهور و چپ 
ما "به معني  (Podemos) پودموس

 در اسپانيا پرداخته مي "مي توانيم
به اميد آنكه نيروهاي چپ و . شود

مترقي ايراني با پيگيري اين رويدادها 
نه تنها در تقويت و حمايت از چنين 
جنبشهاي انقالبي بكوشند، بلكه از 

نبش انقالبي مردم آموزشهاي آن در ج
  .ايران نيز بهره بگيرند

  

   را بشناسيم"پودموس"

پيرامون بحرانهاي سياسي بزرگ و 
پديده پودموس و سرچشمه هاي 
مبارزات اجتماعي در اسپانيا كمتر 

پس از جنگ سرد . صحبت شده است
 -در كشورهايي كه داراي رژيمهاي نو 

ليبرالي هستند، بحرانهاي وسيع 
. شكل گرفتاجتماعي و سياسي 

جنبش پودموس نمادي از واكنش به 
اين بحرانها است و هيچيك از 
ساختارهاي سياسي موجود مانند 
سنديكاها، سازمانهاي غيردولتي بزرگ 
و يا رسانه ها در برآمدن آن نقشي 

  .ندارند
پودموس به علت موضع گيريهاي چپ 
اما به سبكي نو، محبوبيت خود را در 

در حاليست اين . ميان مردم كسب كرد
 چپ در اسپانيا 2011كه پيش از سال 

اين جنبش تنها . نقشي حاشيه اي داشت
در مدت يكسال پس از ظهورش به 
مهمترين جنبش اپوزيسيون در اسپانيا 

اگر بخواهيم علت . تبديل شده است
اصلي محبوبيت شتابان آن را بازگو 
كنيم، افزون بر مخالفت با سياستهاي 

 حكومتي، بايد رياضتي و سياستمداران
به روشهاي غير سنتي ارتدوكس و 
خشك ايديولوژيك آن و همزمان 
بلندپروازيهاي سياسي و رواج نوع تازه 

  .اي از دمكراسي در آن اشاره كرد

اكنون صحنه سياسي در اسپانيا 

   دگرگون شده

، رهبر پودموس، پس "پابلو ايگلسياس"
از شركت در يك مناظره تلويزيوني 

رت و محبوبيت خود را به آلترناتيو، شه
او در اين مناظره، . دست آورد

سياستمداران دولتي و روزنامه نگاران و 
 "ضد سرمايه داري چپ"اعضاي گروه 

(Izquierda Anticapitalista)  و
حتي برخي ديگر فعاالن را مورد انتقاد 

هدف او پيشبرد پروژه راديكالي . قرار داد
به بود كه بتواند اكثريت اجتماعي را 

   .اكثريت سياسي تبديل كند
 –ام "پودموس كه ريشه در گروه 

 "برآشوبيدگان"دارد، همان جنبش "15
 ميدانهاي 2011است كه در سال 

شهرها را به تسخير خود درآورد و 
بسياري از فعاالن سياسي متفرق را 

 در ميدان تنصدها هزار . بسيج كرد
، در قلب پايتخت "پوئرتا دل سول"

م آمدند و عليه بانكها كه اسپانيا گرده
كنترل اقتصاد كشور را در دست دارند و 
نبود دمكراسي واقعي دست به اعتراض 

 .زدند
 كه شاهد فقدان دمكراسي در 15-ام 

همان سال در هنگام انتخابات شده بود، 
سياستمداران ما را نمايندگي "با شعار 
 به صحنه آمد و اعتراضهاي "نمي كنند

ر دمكراسي خواهي توده اي را حول محو
مردم با شور و هيجان . سازماندهي كرد

ميدان "وصف نشدني در چهارصد 
 كه در سراسر اسپانيا با ياري "عمل

گروههاي محلي برپا شده بود، دست به 
پودموس به سرعت در . اعتراض زدند

بين مردم چندين كشور اروپايي و به 
ويژه در ميان مهاجران جوان محبوبيت 

   .يافت
 با گذشت سه سال ميدان مذكور اگر چه

خالي است، اما از درون آن تجمعات، 
. پودموس متولد شده و رو به رشد دارد

اين در حاليست كه برخي از احزاب 
حاكم در كشور هاي اروپايي رو به بي 

  .اعتباري و زوال گذاشته اند
سال گذشته، در انتخابات پارلماني اروپا 

 واكنشهاي اعتراض آميزي نسبت به 
سياستهاي حكومتهاي وقت كه شامل 
چپ و راست ميانه مي شوند، صورت 

 -اين اعتراضها عليه اقتصاد نو . گرفت
ليبرالي كه سبب نابرابري، ناامني و فقر 
بيشتر شده بود و به ويژه عليه 
سياستهاي رياضت اقتصادي و قوانين 

در آن هنگام . مهاجرتي شكل گرفته بود
اران و بسياري از مردم از سياستمد

حكومتهايي كه به مطالبات مردم اهميت 
نمي دادند، مي گريختند و در مقابل به 
سمت جنبشهاي ضد ساختارهاي 

در بسيار از كشورها . حكومتي مي رفتند
 بودن در شكل "ضد سياست رسمي"

يك حال و هوا بين نيروهاي مترقي 
وجود دارد، اما نه به صورت يك جنبش 

  .اجتماعي و سياسي
اما خوشبختانه دور شدن اينان از نظام 
سياسي سنتي اين بار بدين معني نبود 

يك . كه جذب راست افراطي شوند
نمونه آن هم در يونان بود كه سيريزا در 
انتخابات پارلماني اروپا اكثريت آرا را به 

در پرتغال و هلند نيز . دست آورد
اپوزيسيون و احزاب سوسياليست آرايي 

   .ينيها كسب كردندفراتر از پيش ب
نتايج انتخابات پارلماني در اسپانيا اما 

دو حزبي كه از . بسيار شايان توجه است
 "فرانكو"زمان پايان ديكتاتوري 

سياست اين كشور را قبضه كرده بودند، 
و  (PP) يعني حزب محافظه كار توده

 حزب كارگران سوسياليست اسپانيا
(PSOE)، شاهد ريزش جايگاه خود 
 درصد در سال 81آراي آنها از شدند و 

در مقابل، .  درصد رسيد50 به 2009
آراي خود  (IU) اتحاد چپ كمونيستها

 درصد رساند و احزاب كوچك 10را به 
استقالل جمهوري "مانند طرفداران چپ 

 كه در كاتولينا مقام اول را "كاتالون
بدست آورد، نيز با تقويت جايگاه سياسي 

  .خود روبرو شدند
چه كه مي توان به انفجار تشبيه اما آن

 كرسي بود كه 5 درصد آرا و 8كرد، 
پودموس، اين سازمان جوان كه تنها 
چهار ماه از پيدايش آن گذشته بود و 
تمركز اصلي خود را بر مخالفت با 

 رياضتهاي اقتصادي قرار داده بود، به 
افزون بر آن، اين جريان . دست آورد

 ت و هزينه كمپين بسيار مختصري داش

نزديك به هيچ پوششي از رسانه ها 
  .نگرفته بود

  

   فساد در دستگاه دولتي اسپانيا

فساد در دستگاه حاكمه نيز در 
رويگرداني مردم از حزب حاكم و 
. رويكرد آنان به پودموس بي تاثير نبوده

بنا بر گزارشي در لوموند ديپلماتيك، 
بيش از دو هزار پرونده فساد و تقلب در 

دستگاه قضايي اسپانيا دست بررسي 
است كه دستكم نام پانصد كارمند عالي 

تخمين . رتبه در آنها به چشم مي خورد
زده مي شود كه فساد دولتي هزينه اي 
برابر با چهل ميليارد دالر داشته است و 
دو حزب عمده كه شامل حزب حاكم، 

حزب كارگران " و "حزب مردم"
 مي شوند، چشم و "سوسياليست اسپانيا

 خود را به روي اين امر بسته و گوش
تالشي براي مجازات تبهكاران نمي 

  .كنند
در ": نشريه مزبور همچنين مي نويسد

حالي كه نيمي از بيكاران هيچگونه 
 موسسه 35مستمري دريافت نمي كنند، 

از بزرگ ترين شركتهاي اسپانيايي از 
از سال . پرداخت ماليات فرار مي كنند

به دست فقر ، نيم ميليون كودك 2009
اين در حالي ست كه . سپرده شده اند

عده اي به ثروتهاي كالن دست پيدا 
   ".كرده اند

از همين روست كه حكومت براي 
جلوگيري از اعتراضهاي مردمي، قانوني 

 وضع كرد تا "امنيت شهروندان"به نام 
از اين راه مانع گردهمايي در محلهاي 

  .عمومي شود
  

  تغيير ديالوگ

بات پارلمان اروپا، پابلو پس از انتخا
چالش فرداي ما ": ايگلسياس گفت

ساختن يك جايگزين سياسي ديگر در 
فردا ما با ديگر رفقايمان در . كشور است

جنوب اروپا دست در دست يكديگر 
خواهيم گذاشت تا در پارلمان اروپا 
بگوييم كه نمي خواهيم مستعمره آلمان 

  ".و ترويكا باشيم
ذشته رتبه پودموس همچنين سال گ

سوم را در بسياري مناطق از جمله 
  . به دست آورد"استورياس" و "مادريد"

 آنها قصد داشتند با حزب كمونيست
(IU)  كه در واقع با پودموس

سياستهاي مشتركي در باره رياضت 
اقتصادي مانند حذف بيشتر بدهيها، 
پايان دادن به تخليه خانه ها، ملي كردن 

بخشيدن به بانكهاي تعاوني و پايان 
اما . خصوصي سازي داشت، ائتالف كنند

اين امر ميسر نگرديد زيرا حزب 
كمونيست در بسياري مواقع از حذف 

  .خدمات دولتي حمايت مي كرد
  6بقيه در صفحه 

  )٣٣(سازماندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد 

 ... پودموس در اسپانيا، سيريزا در يونان
  شبحی در اروپا در گشت و گذار است

 لي� جديدی
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  5بقيه از صفحه 

بدين صورت پودموس ثابت كرد كه 
مخالفت با نظم سياسي حاكم هميشه 
مختص به دست راستيها نيست و در 
سمت چپ هم مي شود نيروها را بسيج 

اين جنبش نشان داد مي تواند . كرد
  .راستهاي افراطي را به گوشه براند

ايگلسياس مي گويد كه اسپانيا دوران پر 
د، زيرا راست خطري را طي مي كن

مانند ماهي درآب در حال "افراطي 
با اين همه، چپ اسپانيا . "حركت است

در اين زمينه در مقايسه با همتاهاي 
اروپايي خود از اين امتياز برخوردار است 
كه بخش عمده اي از راست افراطي و 
ناسيوناليست اسپانيا به طور رسمي 

 شده و دشوار است "حزب مردم"جذب 
ختار رسمي وارد ميدان كه عليه سا

  .گردد
  

پودوموس علت اصلي محبوبيت خود 
تنها برنامه سياسي خود نمي داند، زيرا 
در گذشته تشكل ديگري به نام 

 نيز با "چپ متحد" يا "ايسكريا اونيدا"
علت . برنامه هاي مشابهي وجود داشت

اصلي به باور رهبران پودموس اين است 
 كه در گذشته تحليلها نامشخص وبا
. واژه هاي مبهم صورت مي گرفت

مردم ": ايگلسياس در اين باره مي گويد
به كسي به خاطر هويت ايديولوژيك، 
فرهنگ و ارزشهايش راي نمي دهند، 
بلكه براي اين راي مي دهند كه با او 

   ".موافق هستند
، جامعه شناس و عضو شوراي "الگو"

شهروندي پودموس، مي گويد پودموس 
 چپ را با مسايل بايد ديالوگ سنتي

: وي مي گويد. روزمره مردم پيوند دهد
ما بطور مشخص از سرمايه داري "

صحبت نمي كنيم، اما از ايده هاي 
   ".دمكراسي اقتصادي دفاع مي كنيم

با اين حال ماركسيستهاي راديكال در  
آنها . اين زمينه با پودموس مخالفند

نسبت به نوع واژه هاي بكار گرفته 

 و مي گويند شما چرا اعتراض دارند
 استفاده "زحمتكش"هيچگاه از واژه 

نمي كنيد؟ ايگلسياس در پاسخ مي 
 مه، 15در آغاز جنبش ": گويد

دانشجويان دانشگاه من كه سياسي 
بودند و آثار ماركس و لنين را خوانده 
بودند، وقتي براي اولين بار با افراد 
عادي در يك گردهمايي شركت كردند، 

اينها چيزي " مي گفتند به حالتي عصبي
تو اگر خودت هم " و "نمي فهمند

اما مردم . "نداني، يك كارگر هستي
تصور مي كردند اينها ساكنان كره اي 

دانشجويان نا اميد به خانه . ديگر هستند
برمي گشتند و اين درست همان چيزي 

آنها . است كه دشمن ما انتظارش را دارد
ي مي خواهند ما در پناه نمادهاي سنت

   ".خود همچنان در اقليت بمانيم
آنتونيو "رهبران پودوموس تحت تاثير 

 بر اين باورند كه تنها با پيكار "گرامشي
سياسي ساختارهاي اقتصادي و 
اجتماعي واژگون نمي شود، بلكه در 
زمينه فرهنگي نيز بايد تالش كرد؛ 
كاري كه طرف مقابل با استفاده از انواع 

ن تلويزيون ابزار از جمله مهمترين آ
  .انجام مي دهد

در حال حاضر، پودموس و سيريزا  
نزديكي زياد و دوستي قوي دارند و 

از همين . سيريزا اكنون در قدرت است
رو يونان مي تواند آينه اي از چشم 

  .اندازهاي اسپانيا باشد
، جامعه شناس "وينسنت ناوارو"

شاخص اسپانيايي، استراتژي سيريزا در 
ا را شكست خورده مذاكرات با ترويك

سيريزا برخود ": اعالم كرده و مي گويد
ميانه بازانه اي با اتحاديه اروپا در پيش 
گرفت كه نه تنها يونان را از پرداخت 
بدهيها نجات نداد، بلكه تهديد خروج از 
اتحاديه هم فعال منتفي شد و در واقع 
اروپا به رهبري آلمان توانست سيريزا را 

 انتخاباتي خود را او قولهاي. گول بزند
كنار گذاشته و در واقع به بخش مهم 
سياستهاي سخت ترويكا در مورد باز 

  ".پرداخت بدهيها تن داده است

اگر چه سيريزا در حال حاضر تالش مي 
كند همه راههاي خروج از بحران 
اقتصادي را بررسي كند و بيازمايد و 
نمي توان در داوري عجله كرد، اما در 

س كه شانس پيروزي عين حال پودمو
دارد، در را  سال آينده برايدر انتخابات 

از اين . وزنه سيريزا محك خواهد خورد
روست كه الزم است پيرامون استراتژي 
سياسي و اقتصادي خود بازنگري كند و 
آنرا در مباحثي پيرامون استراتژي كلي 

  .جهاني چپ پيش ببرد
در حال حاضر صحنه سياسي اسپانيا در 

اين امر را . دموس قرارداردتسخير پو
اين . نظر سنجيها به اثبات رسانده است
 900سازمان با بسيج اجتماعي توانسته 

. گروه پايه در سراسر كشور تشكيل دهد
 هزار 10 نزديك به 2014در ماه اكتبر 

 در كنگره بنيانگذاري حزب شركت تن
   .كردند

همچنين در ميتينگهاي محلي، صدها 
محله درباره بحران، سرمايه داري و 

در . دمكراسي به بحث و گفتگو پرداختند
اين رابطه سطح گفتگوها نيز قابل توجه 
است، زيرا هم نشان از رويكرد 

 دارد و 2015پراگماتيستي در انتخابات 
هم دربرگيرنده نقدهاي تند و تيز عليه 

ستهاي بورژوايي  ليبراليسم و سيا–نو 
  .است

  
  برنامه پودموس

، عضو يك حزب "خسوس هن"
ايسكريا انتي (سوسياليست چپ 

، يكي از پايه گذاران )كاپيتاليست
وي در كنگره ماه ژانويه . پودموس است

سال جاري تصميم گرفت حزب خود را 
منحل كرده و به جنبش پودموس 

 ، يك "مجمع شهروندان". بپيوندد
پودموس، در ماه اكتبر ارگان تشكيالتي 

سال گذشته تصميم گرفت كه رهبران 
پودموس نمي توانند عضو احزاب 

  .سياسي ديگري باشند
امروز آنچه كه براي ": وي مي گويد

اكثريت شهروندان مهم است اين است 

، حتي "ما مي توانيم"كه باور كرده اند 
پيش از آنكه پاسخ روشني به اين 

ونه مي ما چگ"پرسش داشته باشيم كه 
   "."توانيم

اما اين بدين معنا ": وي مي افزايد
نيست كه در اين جنبش ضد سرمايه 
داري براي پيدا كردن استراتژي، برنامه 
و تاكتيك يا دمكراسي كار و مناظره 

ما مانند يك ماشين هستيم . نمي كنيم
ما هم . كه با دو دنده حركت مي كند

نياز به شكست دادن دشمن كه دولت 
يم و هم گفتگو و بحث بين است دار

. هر دو براي ما مهم هستند. دوستانمان
  ".هر كدام وقت مناسب خود را دارد

  
آنچه پودموس امروز به عنوان برنامه 
حداقلي خود ارايه مي دهد، از جمله 

تشكيل مجمعي از رهبران، "شامل 
اصالحات مالياتي، بازسازي ساختار 
بدهيها، مخالفت با بازگشت سن 

 سال، گذار به كار 67گي به بازنشست
 ساعت 40 ساعته در مقابل 35هفتگي 

كنوني، همه پرسي درمورد سلطنت، 
بازسازي صنعتي، بازپس گيري حق 
حاكميت كه به بروكسل واگذار شده و 
خودگرداني مناطق اسپانيايي مي شود با 
پيش بيني يك اتحاد با نيروهاي مشابه 
در جنوب اروپا و به طور عمده 

 در يونان كه اتحاديه اروپا از "سيريزا"
با اين حال، . پيروزي آن در بيم است

 قدرتهاي "پودموس"همين برنامه هاي 
مالي را تهديد مي كند؛ چيزي كه آقاي 

 و "اروپاي آلماني"ايگلسياس آن را 
). لوموند ديپلماتيك( مي نامد "كاست"

وي همزمان بر اين امر كه برنامه 
ي نيست، پودموس به هيچ وجه حداكثر

  .تاكيد دارد
روشن است كه رهبر پودموس با هر چه 
پيشروي بيشتر در ميان توده مردم، 
دشمنان سر سخت تري براي خود 

دو واكنش خصمانه . دست و پا مي كند
. نسبت به او شايان توجه است

، روزنامه نگار "سالوادور سوسترس"
، ايگلسياس را با "ال موندو"روزنامه 

 "نيكوال سوئوسسكو"رهبر باستاني روم 
مقايسه كرده و مي گويد كه وي مي 

خون فقيرترينها را تا آخرين "خواهد 
حزب "يكي از نمايندگان . "قطره بريزد

:  با صراحت بيشتر گفته است"مردم
  ".بايد يك گلوله به سرش شليك كرد"
  
   :منابع 
مصاحبه طارق علي با : زاويه چپ -

   2015 مارس 12لوك ستوبارت، 
پودموس، حزبي : ند ديپلماتيكلومو -

كه اسپانيا را به پيش مي برد، ژانويه 
2015  
: نشريه كارگران سوسياليست -

پودموس به جلو گام بر مي دارد، فوريه 
2015  
پودموس، ضد سياست و : زاويه چپ -

  2014 مه 28چپ اسپانيايي، 
: وبسايت موسسه رزا لوكزامبورگ -

انقالب "تزهايي درباره پودموس و 
، 2014 در اسپانيا، دسامبر "كراتيكدم

  برگردان آرش برومند

 )٣٣(اندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد سازم
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حيات اجتماعي انسانها در جامعه "
سرمايه داري، داراي تضادهايي 
اساسي و رفع نشدني است؛ كليتي 
متضاد از ساختارهاي در نهايت تعيين 
شده با اقتصاد كه در فرايند تكامل 
خود، نيروها و روابط سازنده خويش 
را نابود ساخته و زمينه تكامل 
اجتماعي را در نظري كلي فراهم مي 

كي از هولناك ترين جلوه ي. آورد
هاي اين تضادها اين است كه بخش 
بزرگي از كودكان شاغل در كارخانه 
ها و مانوفاكتورهاي مدرن، از همان 
لطيف ترين ايام كودكي، به ساده 
ترين فعاليت يدي گويي ميخكوب 
مي شوند و سالهاي طوالني آنها را 
استثمار مي كنند، بدون آن كه هيچ 

ياموزند كه بعدها گونه مهارتي را ب
حتي در همان كارخانه نيز سودمند 

اين بازتوليد همان . واقع شود
فرايندي است كه در طول تاريخ، 
طبقه را به كاست تبديل نموده و 
نابرابريهاي اجتماعي، سياسي و 

 ".اقتصادي را دائمي مي سازد
  )ماركس(

ديكتاتوري سرمايه، فقر و نابرابري 
 توسعه اجتماعي، دو قطبي ناهمگون

و عقب ماندگي و باالخره جنگ 
مي آفريند و از ) خارجي يا داخلي (

اين همه، ناقص الخلقه ي كريه 
مهاجرت و تبعات در هم لولنده آن 
يعني جرم و جنايت، قانون گريزي، 
بيكاري و مشاغل كاذب داللي، 
گدايي، خرده فروشي و تن فروشي 

  . بيرون مي زند
يد در چرخه كار مولد، كار به تول

محصول و كاال به سود منجر مي 
شود و سود هم به صرف انباشت 
سرمايه، نگهداري و ازدياد ابزار توليد 
و پرداخت دستمزد و باز توليد نيروي 

در كار كاذب و غير . كار مي رسد
چون . مولد اما چرخه از هم مي پاشد

سرمايه اي نيست، توليدي هم 
. نيست، مسير سود قطع مي شود

زار توليد نيست و نيروي نيازي به اب
كار منفعل و غير حرفه اي، جاي ابزار 
توليد را هم مي گيرد و در آن تنيده 

اينجاست كه دالل، گدا، . مي شود
خرده فروش و تن فروش خود ابزار 
مي شوند؛ ابزاري نه براي توليد، بلكه 

  .براي ايجاد و مصرف نيازهايي كاذب
اين نيروي كار مسخ شده و خارج 

 چرخه توليد ديگر حد و مرز شده از
نبود . سني و جنسي نمي شناسد

امنيت، درآمد، رفاه و حداقل معيشت، 
 ساله ليف حمام فروش، جوان 75زن 

سي ساله پخش كننده تراكت و دختر 
بچه پنج ساله فال فروش را بر سر 

  .يك سفره خالي مي نشاند
  

زندگي و مرگ بين زباله هاي 

  سرمايه

ودكان كار و و در اين ميان وضع ك
خيابان اسف بار تر است، چون در ابتداي 
راه فالكت اند و با وجود اين باور عوامانه 
و استثمارگرانه كه با كار و سختي در 
بچگي و نوجواني به موفقيت و ثروت در 
بزرگسالي مي رسند، بايد دهه هاي 
طوالني، از پرورش و آسايش، مهارت، 

 و رفاه، امنيت و سالمت محروم بمانند

كودكانه هاي ناديده ديروز و امروز خود 
را خرج خشونت، جنايت، ايدز و اعتياد 

  .فرداي شان كنند
حتي ميان كودك قالي باف و كارگاه 
پوشاك و آجر پزي كه سقفي باالي سر 
بيگاري خود دارند با كودك آدامس و 
فال و دستمال فروش يا نوجوان زباله 
جمع كن كه فرش اش خيابان و سقف 

همه در . آسمان است، تفاوتي نيستاش 
معرض خشونت فيزيكي و جنسي، 
گرسنگي، سرما، بيماري و بي مهري، 
معلوليت و مرگ زودرس اند، براي بقاي 

 خوش -خود و خانواده ي مفلوك خود و 
 براي خرج مدرسه خود -شانس ترها 

 . تالش مي كنند
 ميليون كودك كار در 220بيش از 

كه نسبت به سراسر دنيا وجود دارد 
 ميليوني جهان 285 ميليارد و 7جمعيت 

 درصد از اين 3، 2015در آستانه سال 
در ايران . جمعيت را شامل مي شود

آمارهاي حكومتي هفتصد هزار و 
ن حقوق كودك، دو آمارهاي فعاال

ميليون كودك كار و خيابان را رقم مي 
. زنند كه برابر با دو درصد جمعيت است

و به رشد كه اكنون اين گروه جمعيتي ر
ديگر در حال شكل دهي طبقه اجتماعي 
مشخصي است و من ترجيح تلخي مي 
دهم كه آنها را با توجه به گروه سني و 

 "مايكرو پرولتر"فنوتيپ كارگري شان 
بنامم، روز به روز ) طبقه كارگر كوچك(

در اماكن عمومي و كارگاههاي حومه 
تهران، مشهد، قم و ساير شهرهاي 

ران اسالمي كه روزي قرار بود بزرگ اي
مال كوخ نشينها و مستضعفين باشد، 

  . بيشتر ديده مي شوند
كودكان كار از كانالهاي مختلفي وارد 
بازار كار مي شوند كه يكي از آنها 
دزديدن و فروش آنها به صاحبان 

يي يا فروش كارگاهها و باندهاي گدا
آنها دزديده و ... آري ! اعضا بدن است

خريد و فروش مي شوند تا از آنها به 
صورت برده يا بانك اعضا بهره برداري 

اين بهره كشي ضد انساني جلوه . كنند

روشني از واقعيت نظام داللي، سود و 
سرمايه داري در ويرايش ارتجاعي و 
فاشيستي آن يعني جمهوري اسالمي 

ان سرمايه داري كه همه در جه. است
چيز مي تواند به كاال تبديل شود، بدن 
اين كودكان نيز به عنوان كاال در معرض 

به همين دليل چه . فروش قرار مي گيرد
فروش اعضاي بدن كودكان و 
سوواستفاده هاي جنسي از آنها و چه 
ابزار قرار گرفتن آنها به عنوان نيروي كار 
 سود آور، در كشورهاي تحت سلطه

سرمايه داري جهاني و از جمله در ايران، 
 .در حال جا افتادن و روتين شدن است

 در گزارشي به تاريخ "روزنامه اعتماد"
 از وجود بازاري در 1392 بهمن سال 29

دروازه غار تهران كه در آن بچه خريد و 
فروش مي شود، پرده برداشت و اعالم 
كرد كه در اين بازار، كودكان از صد هزار 

ومان تا پنج ميليون تومان داد و ستد ت
به دنبال درج اين خبر كه در . مي شوند

گزارشهاي رسمي ديگر نيز مطرح شد و 
افرادي از خود رژيم چون رضا 
جهانگيري فر، معاون توسعه خدمات 
اجتماعي شهرداري تهران نيز آن را تاييد 
كردند، محمدتقي حسيني، معاون امور 

كار و رفاه بين الملل وزارت تعاون، 
اجتماعي رژيم مستضعف پرور هم ضمن 
اعتراف به گستردگي پديده كودكان 

اگر چه خريد و ": خياباني در جامعه گفت
فروش كودكان رسمي نيست و جاي 
رسمي براي خريد و فروش كودكان 
وجود ندارد، اما اين خريد و فروش انجام 

گزارش ايرنا از هشتمين  (".مي گيرد
ي مرجع ملي جلسه شوراي هماهنگ

 اسفند 19كنوانسيون حقوق كودك 
1392(  

محل كار كودكان كار، كوره هاي 
آجرپزي و خشت زني، كارگاههاي قالي 
بافي، توليديهاي پوشاك، زمينهاي 
كشاورزي و براي گروه سني نوجوان، 
بقاليها و ميادين ميوه و تره بار و كمي 
بزرگترها، كارگري و نگهباني در پروژه 

گروه دوم و سوم . ي استهاي ساختمان
به طور عمده از مهاجران افغاني تشكيل 

كودكان خيابان با حداقل سني . شده اند
 سال مشغول فروش 13 و حداكثر 3

آدامس، فال، جوراب، دستمال و گل 
 سال مشغول 18 تا 14فروشي و سن 

جمع آوري كاغذ و پالستيك از مخازن 
زباله و تحويل آن به غرفه هاي بازيافت 

  .رداري اندشه
كودكان كار در معرض ساعتهاي 
طوالني كار سخت و بدن فرسا، 
بدرفتاري، فحاشي، كتك و حتي آزار 
جنسي از سوي سركارگر يا كارگرهاي 
بزرگتري هستند كه خودشان زماني 
تسليم اين سلسله مراتب و تابع اين 
قانون نانوشته بودند و گويا قرار است 

دستها ناقل عمودي اين ميراث به زير 
  . باشند

كودكان خيابان در گروههاي دو يا چند 
نفره كه اغلب اعضاي خانواده و فاميل 

از بيرون شهر يا از . هستند، كار مي كنند
محله هايي بسيار دورتر از محل كسب و 

نزديك به تمام آنها . كار خود مي آيند
كفش و لباس كثيف، كم و نامتناسب با 

ند، گرما و سرماي فصل و محيط دار
گرسنه اند و پول و خوراكي تعارفي 

الغري، كم . عابران را در هوا مي زنند
خوني و كمبود ويتامين از بدن و چهره 

در معرض سرما، تصادف و . شان مي بارد
معلوليت، خشونت، تعرض و حتي دزديده 

  . شدن هستند
وضع كارگران بازيافت به همين صورت 

 10آنها به طور ميانگين . گريه آور است
.  هزار تومان در روز درآمد دارند15تا 

اغلب در مخازن زباله و يا مابين مواد 
بازيافتي به دنبال غذا مي گردند و دانسته 

به . يا ندانسته مواد مخدر حمل مي كنند
خاطر زباله گردي مداوم، بسيار كثيف و 

  در معرض بيماريهاي پوستي، 
  8بقيه در صفحه 

 به مناسبت روز جھانی کارگر

 مايكرو پرولترها

 اميد برهاني
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قاضي پك ديگــــري به سيگارش 
زد و دود آنرا با لذت بيرون فرستاد و 

  نرم گفت؛
تو همان عكاس و ... ـ هوووم م م

مخبري هستي كه اينور و آنور 
عكس مي گرفتي و كارهاي غير 

  ! ها ؟... قانوني مي كردي 
سپس روي صندلي اش جابجا شد و 

  ادامه داد؛
البد ميگي مگه عكس ! ـ عجب 
تو ! ايران جرمه؟ بله جرمهگرفتن تو 

اين مملكت همه چيز جرمه و همه 
مجرمند، مگه اينكه عكس اش 
ثابت بشه، اين سياســت ماست، 

البته براي تو ! اگر نمي دانستي بدان
نفس كشيدن هم جرمه، چـــــون 
اينجا كانادا نيس كه هر غلطي 
خواستي بكني، اينجا جمهوري 
اسالميه، صاحاب داره، حساب داره، 

  ... كتاب داره، قانون داره 
قاضي در حالي كه ابروهاش كم كم 
تو هم مي رفت حرف خود را چند 
ثانيه قطع كرد، خم شد رو ميز و 
خاكستر سيگارش را در زير سيگاري 

  تكاند و گفت؛
گير چه ! ـ عجب گرفتاري شديم ها

! آدمهاي نفهم و ناداني افتاديم ها
آخه بگو ضعيفه، تو رو چه به اين 

تو اآلن بايد تو خونت ! ها؟كار
نشسته باشي به آقا و بچه هات 

تو رو چه به عكس !  رسيدگي كني
! انداختن از اينور و آنور و آدمها ؟

اصال بگذار ببينم،   تو مگه صاحاب 
نداري؟ تو مگه زندگي نداري؟ به 
چه حقي راه افتادي تو خيابانها از 
مردم عكس مي گيري ؟ به چه 

ندان عكس حقي رفتي از جلو ز
گرفتي؟ براي چي با خانواده زندانيان 
ملحد صحبت كردي؟ توملــــعون 
با آدمهاي نامحرم چه صحبتي 

  داري؟
قاضي لحظاتي سر پايين انداخت و 

احساس كرد دارد كمي . خاموش شد
تنــد مي  رود و اين طوري نمي 

بنابراين . تواند تا پايان ادامه دهد
سيگارش را گذاشت لب زير 

، دستهاش را به حالت دعا سيگاري
رو زانو هاش گذاشت، سرش را باال 

  برد وناليد؛ 
ـ خدايا خودت اين مملكت را از 
دست اين شياطين و ضد انقالبها 

خدايا خودت دشمنان ! حفظ بفرما
  ....خدايا خودت! اسالم را نابود بفرما

با هر دعا و نيايش، پاسدارها سرباال 
. مي گفتند“ آمين“برده و زير لب 

. لحـــــظاتي در سكوت گذشت
صداي تيك تاك ساعت ديواري، 
كه تو سر و صداي قاضي و نيايش 
. او گم شده بود، دوباره شنيده شد

آخوند سيگارش را خاموش كرد و 

دوباره رو صندلي اش لميد، سپس با 
دو انگشت دست اش، چشمهايش را 
كمي مالش داد و در همان حال با 

  ادامه داد؛آرامش و با كلمات شمرده 
ـ مثل اينكه اينجا بهت خيلي خوش 

فكر نمي كردم تا ! مي گذره ها ؟
خيلي جون ! االن زنده مانده باشي

بگو ببينم تو با اين همه ! سختي
ادعاي تحصيل و سواد و عقل و 
شعوري كه داري، چه موقع به اين 
نتيجه رسيدي كه جمهوري اسالمي 
حكومت خوبي نيست و بايد درانظار 

ن افشايش كرد و اينطوري جهانيا
مكث كرد و ! ها؟...باهاش جنگيد

  دوباره گفت؛
ـ تو اصالً فكر مي كني ما از كسي 
مي ترسيم؟ تو فكر مي كني ما 

ها؟ نه ...قانون خارجيها را قبول داريم
خانوم، ما قانون خودمان را اجرا مي 
كنيم، اسالم قوانين خودش را داره، 

 داره، تعزير داره، شالق داره، سنگسار
اعدام داره و خيلي چيزهاي ديگر كه 
بيشتر باهاش آشنا مي شي، خارجيها 
يا غير خارجيها، هيچ كس نمي تونه 
تو كار ما دخالت كنه، ما اختيار 
مملكتمان را داريم و به چه كسي 

تو !  مربوطه كه ما چيكار مي كنيم؟
برو فكري به حال خودت بكن، نمي 

ن دل خواد بري براي مردم و زندانيا
  !بسوزاني، دلت به حال خودت بسوزه

  مكثي كرد و افزود؛ 
چار ! ـ به خودت نگاه كن بدبخت

پاره استخوان شده اي، از ضعيفي و 
الغري داري مي ميري، ديگه چيزي 
ازت باقي نمونده، با اين وضعيتي كه 
داري فكرمي كني تا چند روز ديگه 
مي توني مقاومت كني؟ اين سرتق 

 كنار، اصال براي چي بازيها را بگذار
مقاومت مي كني؟ به خاطر كارهاي 

ها، به ! ...غير قانوني كه كرده اي؟
 خاطر چي؟

هواي اتاق، از دود سيگار سنگين 
يكي از پاسدارها تو چشم . شده بود

انگار مي خواست . قاضي زل زده بود
چيزي بگويد، اما حرف خود را خورد 
.  و به عقربه هاي ساعت خيره شد

  افه كرد؛قاضي اض
ـ تقصير ماست كه به شماها اين قدر 
بال و پر داده ايم، تقـــصير ماست 
كه از روز اول به شماها اين قدر 
آزادي داديم كه حاال اين طوري تو 
صورت خودمان لنگ و لگد مي 

شماها كه لياقت آزادي . اندازيد
اصالً شما را چه به اين ! نداريد

حرفها، همان بچه داري و همسر 
ي هم از سرتان زياده، از همان دار

روز اول بايد مي زديم تو سرتان تا 
حالتان جا بياد كه امروز پاپي نظام و 

  .خط امام نشويد
  ادامه دارد

  مايكرو پرولترها
  

  7بقيه از صفحه 
. هپاتيت، ايدز و آلودگيهاي انگلي هستند

شبها در اتاقكهايي كه شهرداري در 
روهي اختيارشان قرار داده، به صورت گ

زندگي مي كنند و زنجيره ي انتقال بيماري 
  . به يكديگر را تكميل مي كنند

  
فقر در زرورق مطالعه، زخم در 

  پانسمان خيريه

پژوهشهاي موردي يا ميداني در اين 
) و يا ديگر آسيبهاي اجتماعي(موضوع 

بسيار انجام شده كه تنها به بحثهاي 
تئوريك و جدلهاي آماري مي پردازند و در 

ن و پايان خود به هزارتوي مسببهايي مت
مهاجرت "، "ناهنجاريهاي خانوادگي"مانند 

 و غيره مي رسند و در "و حاشيه نشيني
 و بي طرفي به اصطالح كمال انصاف

علمي كه الزمه اين گونه پژوهشهاي 
توصيفي بي خاصيت است، راهكارهايي 

كنترل "، "مشاوره"، "آموزش"چون 
ارايه ...  و "پوشش مددكاري"، "مهاجرت

داده و در جسورانه ترين موضع گيري، تنها 
به كلي گويي درباره ي رفع فقر و اشتغال 

 نه مي اين پژوهشها. زايي مي پردازند
توانند و نه حق دارند دست از نگرش تونلي 
و لوله تفنگي متد علمي برداشته و با 
نگاهي انساني، راديكال و تغيير جو به اين 
پديده كثيف رو به رشد جامعه نگاه كنند، 
چون در غير اين صورت با قطع بودجه 
روبرو شده و به غير علمي بودن متهم مي 

  .شوند
ي و اجتماعي پژوهشگرهاي علوم انسان

نبايد پا از گليم خود دراز تر كرده، به 
بررسي ريشه اصلي اين پديده كه همان 
فقر و نابرابري، رانت خواري و فساد 
حكومتي است و به نوبه خود پاتولوژيهاي 
ديگري چون اعتياد، بزهكاري، دزدي، 
فحشا، قاچاق كاال، دارو و اعضاي بدن را 

د و گرنه نيز شكل و رواج مي دهد، بپردازن
به تحليل جانبدارانه، سياسي كاري و 
مخالف خواني و در نهايت نوكري و 
جاسوسي كشورهاي رقيب و دشمن متهم 

  . مي شوند
در سالهاي اخير انجمنهاي خيريه و مردمي 
متعددي براي حمايت از كودكان كار و 
خيابان تشكيل گرديده كه عمده فعاليت 
آنها عضوگيري و جذب كمكهاي مردم و 
نهادها و هزينه كردن در زمينه هاي، 

، )توزيع غذاي گرم(بهداشت و تغذيه 
واكسيناسيون، معاينات دوره اي، مددكاري 
و مشاوره و آموزش اين كودكان در مقاطع 

تعداد جمعيت تحت . مختلف تحصيلي است
پوشش اين مراكز به طور ميانگين چهارصد 

بسياري از اين مراكز . تا هزار كودك است
ن مالي هم دارند و جالب اين كه حاميا

بعضي از اين حاميان به عنوان نمونه 
 "جي. ال"نمايندگان غولهاي تجاري مثل 

تا نهادهاي سرمايه دار دولتي مثل 
  . شهرداري اند

ال جي با جهاني شدن تجارت و جريان 
سرمايه، نيروي كار ارزان را بدون رعايت 

ه قوانين و ميثاقهاي بين المللي كار از گوش

و كنار جهان به ويژه كشور هاي محروم و 
عقب نگه داشته شده جذب مي كند و در 
پي يافتن و گسترش بازار مصرف 
محصوالت خود، اغلب در همين كشورها 
است و به اين ترتيب رشد خود را مديون 
دامن زدن به مصرف گرايي، توسعه فقر و 

  . استثمار نيروي كار است
با گسترش شهرداري هم در سالهاي اخير 

خصوصي سازي تالش كرده تا از قافله 
عقب نماند و با واگذاري بسياري از پروژه 
ها به رانت خوارهاي سپاه و قرارگاه خاتم و 
سرمايه گذاري در تاسيس بانك شهر و 
غيره، به جمع سرمايه داران بزرگ پيوسته 
و همزمان بسياري از وظايف خود در امور 

وصي سپرده و خدماتي را به پيمانكاران خص
خود را از دردسر حقوق و مستمري و بيمه 
ي نيروي كار، از كاركنان خدماتي گرفته 
تا زباله جمع كنهاي خياباني راحت كرده 

  .است
آن وقت چنين كمپانيها و نهادهاي دولتي 
كه خود تحت سلطه سرمايه و عامل فقر و 
بيكاري و گسترش پديده كارگران روزمزد 

بان اند، لباس يا كودكان كار و خيا
خيرخواهي و بشر دوستي به تن كرده و 
حامي و اسپانسر همين طبقات محروم مي 

اين جز پوشيدن پوست بره توسط . شوند
گرگ و ماندن و دريدن هرچه بيشتر گله 
چه معني ديگري مي دهد؟ اندك تغذيه و 
واكسيناسيون و آموزش كودكان خيابان 

 و شرط بقا و باز توليد نيروي كار ارزان
ادامه برده داري و استثمار آنها است و توليد 
و تكثير انسانهاي گرسنه، فقير، بي مسكن 
و بي سواد شرط بقاي امپرياليسم جهاني و 
چهره هاي منطقه اي آن مثل ايران، 

  . عربستان، آذربايجان و امارات متحده است
  

  در پايان
رژيم جمهوري اسالمي امپرياليسم زاده اي 

وتيپ اما فنوتيپي عقب ست با همان ژنا
مانده و بي لياقت و ناتوان از گسترش نفوذ 

باوجود هزينه (و سيطره بر منطقه و جهان 
هاي سنگين تسليحاتي و هسته اي و 

كه به جبران ) موش دوانيهاي منطقه اي
اين بي عرضگي، درون فكني كرده و 
استثمار و ستم را بر ملت خود روا داشته 

پذير ترين است و در اين كار آسيب 
گروهها و طبقات جامعه يعني زنان، 
كودكان و زحمتكشان را هدف گرفته و به 

، يعني گرسنه و "آغا محمد خاني"شيوه 
بي سواد نگه داشتن مردم در داخل و جنگ 
افروزي در پيرامون و خارج، سعي در ادامه 

چه باك . حيات ننگين و نامبارك خود دارد
كارگاه از چند صد هزار كودك محبوس در 

يا رها در خيابان؟ اين داغ، چهره ي واليات 
محروسه اسالمي ايران را كريه تر از 

  !ماهيت واليان آن كه نمي كند
  

  :منابع
 تارنماي انجمنهاي حمايت از كودكان -1

  كار و خيابان
   برابري- خبر نامه ي آزادي -2
   هفته نامه تجارت فردا-3
   مجله هفته-4
 

   )٢( ”سرودھا، ستاره ھا“
  زهرا كاظمي  : بياد

 وحيدي. م 
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در آستانه اول ماه مـه،      

  روز جهاني كارگران

ــازمان   ــه س ــر خان دبي

چريكهاي فدايي خلق   

  .ايران منتشر مي كند
  :چند توضيح

 حركت اعتراضي كـارگري كـه در        995
بيالن زير جمع آوري شده فقط مربـوط        
به حركتهاي اعتراضي از قبيـل تجمـع،        

ــه در   ــصاب اســت ك  12تحــصن و اعت
 بــه 1393شــماره نبــرد خلــق در ســال 

شكل مشروح تري همراه با منبـع خبـر         
   .منتشر شده است

  
ايــن اخبــار بــه نقــل از رســانه هــاي * 

جمعي گوناگون است و مسلما بـسياري       
از حركتهاي كارگري كه در رسانه هاي       
جمعي پوشـش خبـري نداشـته در ايـن          

بنـابرين ايـن ليـست      . ليست وجود ندارد  
نمي تواند بيان كامل حركتهاي كارگري      

  . گذشته باشددر سال 
ــي    ــاي اعتراض ــيالن حركته ــن ب در اي
معلمـان، پرسـتاران و كاركنـان هنــري،    
فرهنگي به جز موارد اسـتثنايي منظـور        

  .نشده است
  
در اين بيالن هر گـاه كـارگران يـك          *

واحد چند روز متوالي اقـدام بـه حركـت          
اعتراضي كرده اند، هر روز يك حركـت        

  .به حساب آمده است
  
ــه  * ــراي اطــالع روزان  از چالــشها و ب

حركتهاي كارگران و مزدبگيـران ايـران       
ــه  ــر ســايت جنــگ خبــر در ب آدرس زي

  :مراجعه كنيد
  

http://www.jonge-khabar.com  

  
نبردخلق در هر ماه فشرده حركتهاي *

اعتراضي كارگران، معلمان، پرستاران و 
براي . دانشجويان را منتشر مي كند

 اطالع از اين اخبار به سايت ايران نبرد
  در آدرس زير مراجعه كنيد

  

http://www.iran-nabard.com  

  

دبير خانه سازمان چريكهاي 

  فدايي خلق ايران

  1394فروردين 

  
  

  
   حركت اعتراضي32فروردين،

 كارخانه  اعتصاب كارگران / 6 چهارشنبه
  نيرو محركه قزوين

  كارگران فوالد زاگرس تجمع / 16شنبه 
 كـارگران پيمـاني اداره    تجمع  / 16شنبه  

  آب و فاضالب اهواز
كارگران صندوق نسوز   تجمع  / 16شنبه  

  خرم در تهران
پرسنل گـروه صـنعتي     تجمع  / 16شنبه  

  فالت كوهرنگ در شهر كرد
كـشاورزان منطقـه    تجمـع   / 17يكشنبه  

  ) روز3 (شرق اصفهان
ــشنبه  ــع / 17يك ــوالد تجم ــارگران ف ك

  زاگرس 
كـارگران اخراجـي    تجمـع    /18دوشنبه  

  تكاب» نزره شورا«معدن طالي 
 كــارگران پلــي تجمــع/ 19ســه شــنبه 

  اكريل اصفهان
كـارگران شـركت    تجمع  / 20چهارشنبه  

  ذوب آهن فوالد زاگرس
كـارگران شـركت    تجمع  / 20چهارشنبه  

  الستيك سازي ايران تاير در قزوين
بازرسـان ســازمان  تجمـع  / 24يكـشنبه  

ــد   ــدگان و تولي ــصرف كنن ــت از م حماي
س كنندگان سراسر كشور در مقابل مجل     

  ) روز2(رژيم 
تعدادي از فرهنگيان   تجمع  / 24يكشنبه  

  بازنشسته استان كهگيلويه و بويراحمد
كـارگران كارخانـه    تجمـع   / 24يكشنبه  

 سيمان لوشان رشت در مقابـل مجلـس       
  رژيم

تعـدادي از كاركنـان   تجمع / 25دوشنبه  
اداره كل حفاظت محيط زيـست اسـتان        

  كردستان 
  كـارگران خـدمات    تجمع/ 26سه شنبه   

  شهري رشت
كارگران شهرداري  تجمع  / 26سه شنبه   

  شادگان
كاركنـان رسـمي    تجمع  / 27چهارشنبه  

ــيمي     ــاغل در پتروش ــت ش ــنعت نف ص
در مقابل ساختمان وزارت نفت      اصفهان

  در تهران
ــنبه  ــارگران /27چهارشـ ــصاب كـ  اعتـ

  ) روز5 (كارخانه آجرسازي اروميه
   مردم مهرشهر كرجتجمع/ 28پنچشنبه 

كارگران شركت نگـين    تجمع  / 30شنبه  
  سبز خاورميانه

 جمعـي از كاركنـان      تجمع/ 31يكشنبه  
ــل    ــادن در مقاب ــنايع و مع ــازمان ص س

  رژيممجلس 
تعدادي از كاركنـان    تجمع  / 31يكشنبه  

  مخابرات استان گلستان
  

  حركت اعتراضي69ارديبهشت، 

كـارگران پيمانكـاري     تجمع/ 1دوشنبه  
  اداره آب و فاضالب اهواز

جمعـي از كـارگران      عتجم/ 2سه شنبه   
با سابقه شـركت مهندسـي آب و خـاك      

  كشور
كارخانه  تجمع صدها كارگر/ 2سه شنبه 

  لوله سازي اهواز
ــشنبه  ــع/ 7يكــ ــارگران و  تجمــ كــ

  بازنشستگان در تهران
كــارگران مخــابرات  تجمــع/ 8دوشــنبه 

ــابرات اســتان     ــركت مخ ــتايي ش روس
  خوزستان
   خباز سنندجانتجمع كارگر/ 8دوشنبه 

ــنبه  ــع/ 8دوش ــه تجم ــارگران كارخان  ك
  پارس قو 

كـارگران شـركت    تجمـع   / 9سه شـنبه    
  ) روز2 (صابون سازي خرمشهر

 كـشاورزان روسـتاي   تجمع/ 9سه شنبه  
  يادگارلو در نقده

 برخي از كـارگران     تجمع/ 10چهارشنبه  
  اخراج شده ي سازمان منطقه آزاد اروند

 كارگران بازنشـسته    تجمع/ 11پنجشنبه  
  تايران كنف در رش

ــشنبه  ــه 11پنج ــاه م ــع  / ، اول م تجم
 اعــضاي ســنديكاها و فعــاالن پراكنــده
تجمـع و    ، وزارت كار  در اطراف كارگري  

راهپيمايي كارگران كارخانه لوله سـازي      
ــاالن ، راهپيمــايياهــواز  كــارگران و فع

كــارگران  در ســنندج، تجمــع كــارگري 
ــافي و    ــه ب ــات پارچ ــه كارخانج اتحادي

كارگران  سنندج، تجمع    اتحاديه نانوايان 
كـارگران كارخانـه    ، تجمـع    در خرم آباد  

ــاوه  ــازي ك ــذ س ــع كاغ ــاوه، تجم  در س
كارگزي در بانه، تعطيل كردن يك روزه       

فوالد گيالن در شـهر صـنعتي       كارخانه  
كـارگران   توسط كارگران، تجمـع      رشت

 9(كرمانشاه كارخانه نوشابه سازي زمزم     
  ) حركت
ان و   تعـدادي ازكارمنـد    تجمع /13شنبه  

سازي اهواز در     بازنشستگان شركت لوله    
  در تهرانمقابل وزارت نفت 

ــنبه  ــع / 13ش ــي  تجم ــارگران اخراج ك
  كارخانه سهند كاشي الوند همدان

تعــدادي از اعــضاي تجمــع / 13شــنبه 
   مسكن مهر قروه14تعاوني 
كاركنان و بازنشستگان   تجمع  / 13شنبه  

ــل   ــه ســازي اهــواز در مقاب شــركت لول
  وزارت نفت 

بازرسـان ســازمان  تجمـع  / 14كـشنبه  ي
حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنند       
گان سراسـر كـشور در مقابـل مجلـس          

  رژيم
 جمعـي از كـارگران      تجمع/ 14يكشنبه  

بازنشسته نـساجي مازنـدران در مقابـل        
   رژيممجلس

كــارگران شــركت تجمــع / 14يكــشنبه 
  مخابرات راه دور شيراز 

ـ    تجمـع / 15دوشنبه   ه  كـارگران كارخان
  تبريز كف 
 تعدادي از نـاظران     تجمع/ 16سه شنبه   

  برنج جهادكشاورزي گيالن

شماري از رانندگان  تجمع  / 16سه شنبه   
  تاكسي در بيجار 

ــنبه  ــع / 17چهارشـ ــارگران و تجمـ كـ
  كاركنان مخابرات استاني در اردبيل

كارگران تجمع و اعتصاب    / 18پنجشنبه  
  سنگ آهن مركزي بافق

نـان مركــز   كاركتجمــع/ 24چهارشـنبه  
  تحقيقات جهاد كشاورزي كردستان

ــنبه  ــع/ 24چهارشـ ــصاب  تجمـ و اعتـ
شركت فني ) اورهال(كارگران شات دان   

  مهندسي پتروشيمي واقع در عسلويه 
نماينـدگان كـارگران    تجمـع   / 27شنبه  

مخابرات روستايي چند استان كـشور در       
  در تهرانمقابل مركز مخابرات ايران 

كاركنــان تعــدادي از تجمــع / 27شــنبه 
ــات و    ــاوري اطالع ــدمات فن ــاتر خ دف

ــات ــتان    (ICT) ارتباط ــتايي اس روس
  اصفهان 

راننـدگان تاكـسي در     تجمـع   / 27شنبه  
  جدسنن

كارگران گروه صـنعتي    تجمع  / 27شنبه  
فالت كوهرنـگ در فرخـشهر در چهـار         

  محال و بختاري
ــارگران تجمــع / 27شــنبه  جمعــي از ك
مجتمع كـشت صـنعت كـارون       «فصلي  
  ) روز4  ( تهراندر» شوشتر

كـارگران سـنگ    اعتـصاب   / 28يكشنبه  
  ) روز4(آهن مركزي بافق 

جمعـي از كـارگران     تجمع  / 28يكشنبه  
  كارخانه ذوب آهن كردستان

كارگران راهپيمايي و تجمع / 29دوشنبه  
  شركت فوالد زاگرس كردستان

كارگران اكيپهـاي   اعتصاب  / 29دوشنبه  
 12اجرايي شركت جيسون واقع در فـاز        

  ) روز2 (س جنوبيپار
كارگران سـهامدار   تجمع  / 30سه شنبه   

  بازنشسته گروه صنعتي آردل
كارگران كارخانه سيمان   / 31چهارشنبه  

دشتــستان از خــوردن غــذا در كارخانــه 
  ) روز17 (خودداري كردند

  

   حركت اعتراضي89، خرداد

كـارگران  اعتصاب و تجمع    / 1پنجشنبه  
  كارخانه سيمان جغتاي

كــارگران و تجمــع  اعتــصاب/ 3شــنبه 
  ) روز4 (كارخانجات نورد پروفيل ساوه

ــه تجمــع / 4يكــشنبه  كــارگران كارخان
  توليد مواد غذايي شهرستان خرم بيد

 پزشـك   300حـدود   تجمـع   / 4يكشنبه  
سـاختمان وزارت    متخصص زن مقابـل     

  بهداشت 
كاركنان وزارت جهـاد   تجمع  / 4يكشنبه  

ــابق ــازندگي س ــاد  س ــل وزارت جه مقاب
  كشاورزي 

ها و    داران روزنامه   دكهتجمع  / 4شنبه  يك
  مجالت در اردبيل

ــنبه  ــع / 5دوش ــه تجم ــارگران كارخان ك
  لبنيات كوهرنگ 

  10بقيه در صفحه 

  جنبش پرتوان کارگری در سال گذشته
 ١٣٩٣حرکت اعتراضی کارگران و مزدبگيران در سال  ٩٩۵



  10 صفحه                    1394 ارديبهشت ولا – 358 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  9بقيه از صفحه 
 زنجيره انساني دور تـا      تجمع/ 5دوشنبه  

  دور باغ فرزانه شيراز
و تجمـع و    اعتـصاب   ادامه  / 6سه شنبه   

  ) روز30 (كارگران معدن بافقتحصن 
 تـن از    450حدود  اعتصاب  / 6سه شنبه   

ــر در    ــد بني ــارگران س ــومتري 5ك  كيل
   ) روز6 (از توابع مريوان روستاي نگل   

كـــارگران و ع تجمـــ/ 7چهارشـــنبه 
  كارمندان شركت ايران تاير

تعدادي از كارشناسـان    تجمع  / 10شنبه  
  حوزه كشاورزي و منابع طبيعي مازندران

 كـارگران كارخانـه     تجمـع / 11يكشنبه  
  ايران تاير در مقابل وزارت كار

 كـارگر   50بـيش از    تجمع  / 11يكشنبه  
  پيماني پتروشيمي شازند اراك

نـدان  جمعي از كارم  تجمع  / 11يكشنبه  
  دانشگاه آزاد سوادكوه

كارگران مترو اهـواز    تجمع  / 11يكشنبه  
  ) روز6 (وابسته به شركت كيسون

كـارگران كارخانـه    تجمـع   / 12دوشنبه  
  ) روز2 (ذوب آهن اردبيل

ــنبه  ــه شـ ــع / 13سـ ــدگان تجمـ راننـ
  كاميونهاي حمل سيمان بجنورد

ــشنبه  ــع / 18يك ــاوني تجم ــضاي تع اع
مــسكن كــارگران بــرق تهــران مقابــل 

  مجلس رژيم
كـارگران  اعتصاب و تجمع    / 18يكشنبه  

  ) روز3 (كارخانه سيمان داراب
كـارگران  اعتـصاب مجـدد     / 19دوشنبه  

  نورد پروفيل ساوه
ــنبه  ــع/ 19دوش ــراض آميــز  تجم  اعت

دوستداران طبيعت در روستاي سركالته     
   خرابشهر
 كـارگر   100بيش از   تجمع  / 19دوشنبه  

  خباز سنندج
ان نـاظر   مهندسـ تجمـع   / 20سه شـنبه    

  توليدات كشاورزي آذربايجان غربي
كارگران كارخانه  اعتصاب  / 20سه شنبه   
  قند تهران

ــنبه  ــصاب  / 21چهارشـ ــع و اعتـ تجمـ
ياران جنـوب   «كارگران شركت خدماتي    

  در شهركرد» كوشك
كـارگران شـركت    تجمع  / 21چهارشنبه  

  گلفام در سيرجان
كــارگران مخــابرات تجمــع / 24شــنبه 

 كـشور مقابـل     روستايي از چنـد اسـتان     
  مجلس 
جمعــي از كــارگران تجمــع / 24 شــنبه 

  كارخانه ايران تاير
تعدادي از كـارگران    تجمع  / 25يكشنبه  

  شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
كــــارگران اعتــــصاب / 25يكــــشنبه 
  ) روز6 (بريزتپتروشيمي 
 تن از پرسنل    300 تجمع/ 27سه شنبه   

  شهرداري تهران
ز كارگران   جمعي ا  تجمع/ 28چهارشنبه  

  مجتمع كشت و صنعت هفت تپه
كاركنـان سـابق    تجمـع   / 28چهارشنبه  

  وزارت جهاد سازندگي

جمعي از اعـضاي    تجمع  / 28چهارشنبه  
  تعاوني كارمندان بيجار

ــنبه  ــدگان  اعتـــصاب / 28چهارشـ راننـ
كاميونهاى معـدن در شـركت شهـسوار        

  سيرجان در ماشين
كارگران اعتصاب و تجمع    / 29پنجشنبه  

 بخـش بـارگيري و تخليـه بـار          خدماتي
 2 (ترمينال دو فرودگـاه مهرآبـاد     ) رمپ(

  )روز
ــارگران تجمــع / 31شــنبه  جمعــي از ك

در  »قند و تصفيه شكر اهـواز       «كارخانه  
  تهران

  

   حركت اعتراضي55، تير

جمعي از بازنشستگان   تجمع  / 1يكشنبه  
ذغال سنگ و فوالد اصـفهان و كرمـان      

  در مقابل مجلس رژيم
جمعي از بازنشستگان   جمع  ت/ 1يكشنبه  

  فوالد خوزستان در مقابل مجلس
ــه تجمــع / 1يكــشنبه  كــارگران كارخان

  شيشه آبگينه
كارگران كارخانه قنـد     تجمع/ 2دوشنبه  

  ) روز2(اهواز درتهران 
تجمع، تحصن و اعتـصاب     / 3سه شنبه   

  ) روز3 ( آهن بافق كارگران معدن سنگ
جمعي از كـارگران    تجمع  / 4جهار شنبه   

  نه سيمان آبيككارخا
ــنبه  ــار شـ ــع / 4جهـ ــتاران تجمـ پرسـ

بيمارستانهاي تهران در مقابـل مجلـس       
  رژيم

اعتــــصاب، تجمــــع و /  8يكــــشنبه 
 كارگران كارخانه يك و يـك     راهپيمايي  

  ) روز9(در استان فارس 
ــوس تجمــع / 9دوشــنبه  ــدگان اتوب رانن

  درون شهري بيرجند
 كـارگر   100حدود  تجمع  / 10سه شنبه   

  شركت واحد 
كــارگران  اعتــصاب / 10نبه ســه شــ 

   ) روز10 (پتروشيمي تبريز
كارگران كارخانـه   تجمع  / 11چهارشنبه  
  تبريز كف

جمعي از كارگران   تجمع  / 11چهارشنبه  
  ) روز3 (و پرسنل شهرداري لوشان

حـدود  اعتـصاب و تجمـع      / 15يكشنبه  
 كارگر معادن ذغال سـنگ البـرز        1400

واقـع در منطقــه طـرزه اســتان   (شـرقي  
  )سمنان

 جمعي از كـارگران     تجمع/ 17ه شنبه   س
 سـتاره نـرگس   5پروژه هتل بين المللي     

  ) روز2( در مشهد رضوي
تعـدادي از اعـضاي     تجمع  / 22يكشنبه  

تعاوني وزارت جهاد كشاورزي در مقابل      
  مجلس رژيم

 بـيش از    اعتصاب و تجمـع   / 23دوشنبه  
هزار كارگر معـادن ذغـال سـنگ البـرز          

ان واقـع در منطقــه طـرزه اســت  (شـرقي  
  )سمنان

ــنبه  ــع / 23دوش ــري از تجم ــع كثي جم
ــرق   ــد ب پرســنل شــركت مــديريت تولي

  ) روز2 (دماوند
ــنبه  ــع  / 25چهارشـ ــصاب و تجمـ اعتـ

  كارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقي

ــنبه  ــصاب/ 25چهارش ــن از 450 اعت  ت
  كارگران سد بنير مريوان

 جمعـــي از   تجمـــع / 25چهارشـــنبه 
بازنشـــستگان فـــوالد مباركـــه و نيـــز 

آهن اصفهان و همچنين جمعـي از        ذوب
  پسند اصفهان مال باختگان شركت گيتي

كارگران كارخانـه   تجمع  / 25چهارشنبه  
  آبگينه قزوين

جمعي از كـارگران    تجمع  / 26پنجشنبه  
  ) نوشين شهر(كارخانه قند اروميه 

جمعـي از كـارگران     تجمع  / 29يكشنبه  
 7 تــا 1پيمانكــاري شــاغل در فازهــاي 

  ) روز2 (منطقه انرژي پارس جنوبي
كــارگران يكــي از تجمــع / 29يكــشنبه 

  شركتهاي طرف قرارداد با متروي تهران
بازنشـستگان ذوب   تجمـع   / 29يكشنبه  

  آهن اصفهان و فوالد مباركه
كـارگران  تجمع و اعتصاب    / 30دوشنبه  

واقـع در  (رقي معدن ذغال سنگ البرز ش 
  ) منطقه طرزه استان سمنان

ــده تجمــع / 31ســه شــنبه  صــدها رانن
خودروهاي سنگين برون شهري مقابـل      

  دبيرخانه قوه قضائيه
 تعـدادي   تجمع و تحصن  / 31سه شنبه   

از كاركنان وزارت علوم در البـي طبقـه         
  اول ساختمان اين وزارتخانه

  

   حركت اعتراضي59 مرداد،

 نزديـك بـه   ادامـه تجمـع  / 1چهارشنبه  
 راننده خودروهـاي سـنگين بـرون        600

  شهري
كارگران در منطقـه    تجمع  / 1چهارشنبه  

  )عسلويه(ويژه پارس جنوبي 
تجمـع كـارگران شـركت      / 1چهارشنبه  

  فوالد آذربايجان
 تجمــع و تحــصن ادامــه/ 1چهارشــنبه 

ــتان     ــوالد اس ــنعت ف ــستگان ص بازنش
  اصفهان
ــنبه  ــع / 4ش ــصاب و تجم ــدد  اعت مج

ذغال سنگ البرز شـرقي  كارگران معدن  
  ) واقع در منطقه طرزه استان سمنان(

ــنبه  ــع / 4ش ــدود تجم ــن از 400ح  ت
سازي صـدرا در     كارگران كارخانه كشتي  

  همـراه بـا بـستن      جزيره صنعتي بوشهر  
  ) روز8 (درب ورودي جزيره

جمعـي از دانـشجويان     تجمـع   / 4شنبه  
  يمژپزشكي مقابل مجلس ر

ي  كارگران ريـسندگ   اعتصاب/ 5يكشنبه  
  ) روز6 (پرريس در سنندج

ــشنبه  ــصاب / 5يك ــد اعت ــارگران واح ك
در مجتمــع پتروشــيمي ) LD(پليمــري 
  بندر امام
كارگران شـاغل   پايان تجمع   / 5يكشنبه  
  در منطقـه ويـژه پـارس       7 تـا    1در فاز   
  )عسلويه(جنوبي 

تعـدادي از سـاكنان     تجمـع   / 5يكشنبه  
روستاهاي عـشق آبـاد و نجـم آبـاد در           

  شهرستان ري
جمعـي از   اعتصاب و تجمـع     / 6نبه  دوش

  تپه كارگران نيشكر هفت
كـارگران  اعتصاب و تجمـع     / 6دوشنبه  

  شركت سهند آذر كرمانشاه
تعدادي از كـارگران    تجمع  / 12يكشنبه  

  قند كامياران
 حـدود   اعتـصاب و تجمـع     / 12يكشنبه  

   كارگر معدن همكار450

كـارگران كارخانـه    تجمـع   / 12يكشنبه  
  كاشي كوير يزد

 جمعـي از كـارگران      تجمع/ 13ه  دوشنب
بازنشسته شركت ريسندگي، بافنـدگي و      

  نساجي كاشان
جمعـي از پذيرفتـه     تجمع  / 14سه شنبه   

ــال    ــتخدامي س ــون اس ــدگان در آزم ش
 كه همچنان در بالتكليفـي بـسر        1391

  برند مي
سـاكنان مـسكن    تجمـع   / 14سه شنبه   

  مهر پارس آباد
 راننـدگان معـدن     تجمـع / 15چهارشنبه  

  چادر ملو
 كارگران شـركت ذوب     تجمع/ 18شنبه  

در مقابـل    آهن فوالد زاگرس كردستان   
  ) روز2 (ساختمان خالي مجلس

ــنبه  ــع/ 18ش ــساجي  تجم ــارگران ن  ك
  كاشان

 شــدگان  پذيرفتــهتجمــع / 19يكــشنبه 
مقابـل   آزمون استخدامي شـركت نفـت     

   رژيممجلس
جمعي از كـارگران    تجمع  / 21سه شنبه   

  كارخانه تبريز كف 
 جمعي از داوطلبان    تجمع/ 22چهارشنبه  

  كارشناسي ارشد علوم پزشكي در تهران
ــنبه  ــع/ 22چهارشـ ــدادي از تجمـ  تعـ

هاي مـسافربري غـرب،       نگهبانان پايانه   
  جنوب و بيهقي 

كـارگران كارخانـه    تجمع  / 23پنجشنبه  
  پروفيل صفا واقع در ساوه

 كـارگران كارخانـه     تجمع /23پنجشنبه  
  نساجي قائم شهر

كارگران پروژه در حال     تجمع/ 25شنبه  
ــاعي    ــامين اجتم ــتان ت ــاخت بيمارس س

  بيرجند
ــنبه  ــع/ 27دوش ــري از تجم ــع كثي  جم

  كارگران اخراج شده ذوب آهن اردبيل
حـدود  و اعتـصاب     تجمع/ 28سه شنبه   

 12 ( تن از كارگران نيـشكر هفـت       500
  )روز

 5حدود  اعتصاب و تجمع    / 28سه شنبه   
 4 (هزار كارگر معدن سنگ آهـن بـافق       

  روز
  

  حركت اعتراضي125شهريور، 

ــنبه  ــصن / 1ش ــع و تح ــي از تجم جمع
  كارگران بازنشسته نساجي قائمشهر 

 تــن در 300 حــدود تجمــع/ 2يكــشنبه 
اعتراض به عدم تحويل به موقع مسكن       
مهــر پــرديس در مقابــل نهــاد رياســت 

  جمهوري
 جمعــي از كاركنــان تجمــع/ 3دوشــنبه 

  كارگاههاي لوله سازي تهران
كاركنان اداره بـرق    اب  اعتص/ 3دوشنبه  

  كرج
كارگران اخراجي گروه   تجمع  / 3دوشنبه  

  صنعتي فالت كوهرنگ
  كارگران ايران بـرك تجمع/ 4سه شنبه  
  .در رشت

كـارگران  اعتصاب و تجمع    / 4سه شنبه   
  ) روز2(پروفيل ساوه 

كارگران و تجمع    اعتصاب/ 5چهارشنبه  
  سد گلورد نكا 

 اعتراضـي حاميـان     تجمـع / 6پنج شنبه   
  ط  زيست در اصفهانمحي

  11بقيه در صفحه 

  سال گذشتهجنبش پرتوان کارگری در
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  11بقيه از صفحه 
معترضـان بـه    تجمـع   /  شهريور 8شنبه  

آزمون استخدامي وزارت نفت در مقابـل       
  ) روز3 (وزارت نفت

 تـن از  150بـيش از   تجمـع   / 9يكشنبه  
ــه    ــوالد مبارك ــي ف ــارگران اخراج در ك

  اصفهان
ــنبه  ــع/ 10دوش ــز  تجم ــارگران مرك  ك

  مخابرات فجر ياسوج
كـارگران  اعتصاب و تجمع    / 10دوشنبه  
  مي فجرپتروشي

ــنبه   ــه ش ــصاب / 11س ــارگران و اعت ك
  ) روز11 (كاركنان كارخانه واگن پارس

 تعـدادي   تجمع و تحصن  / 11سه شنبه   
  ) روز2 (از كارگران شهرداري زابل

اعتــصاب، تحــصن و  / 12چهارشــنبه 
 كارگران معدن سنگ آهن بـافق     تجمع  

  )  روز12(همراه با خانواده هاي شان 
رخانـه   كارگران كا  تجمع/ 12چهارشنبه  

  ماشين لنت سمنان
تجمع اعتراضي و تشكيل    / 13پنجشنبه  

فعاالن محيط زيـست    از  زنجيره انساني   
  اهوازدر 

 تـن از  70بـالغ بـر     اعتـصاب   / 15شنبه  
  ) روز2 (كارگران كارخانه نكا سفال

كـارگران نگـين سـبز      تجمع  / 15شنبه  
در مقابــل اداره كــل بنــادر و  خاورميانـه 

  كشتيراني اهواز
ــنبه  ــع ت/ 15ش ــه  جم ــارگران كارخان ك

  سامان كاشي بروجرد
تعــدادي از اعــضاي تجمــع / 15شــنبه 

  تعاوني مسكن صنايع و معدن تهران
ــان تجمــع/ 15شــنبه   گروهــي از حامي

   گلستاندر استانمحيط زيست 
كارگران معدن زغال تجمع / 16يكشنبه  

  سنگ البرز غربي 
 كـارگران مخـابرات     تجمع/ 16يكشنبه  

  راه دور شيراز
جمعـي از پذيرفتـه     تجمـع   / 16ه  يكشنب

شدگان آزمون استخدامي نفت در اتوبان      
  آزادگان اهواز

 جمعـي از كـارگران      تجمع/ 17دوشنبه  
  ساوه 

تعدادي از كارگران   تجمع  / 18سه شنبه   
  باسابقه ايران برك رشت

كـارگران كارخانـه    تجمع  / 18سه شنبه   
  قند كارون در شهر كرد

ن اعتصاب كارگران واگـ   / 19چهارشنبه  
  ) روز19 (پارس در اراك

 كـارگران   اعتـصاب و تجمـع    / 22شنبه  
  ) روز4 (كارخانه پروفيل ساوه

كارخانه توليد   كارگران   تجمع/ 22شنبه  
زغال واقع درشهرك صـنعتي جعفرآبـاد       

  كاشان
كارگران كارخانه توليد   تجمع  / 22شنبه  

لوازم آشـپزخانه صـنعتي واقـع در قـزل          
  حصار كرج

ان و كـارگران    كاركناعتصاب  / 22شنبه  
  ) روز6 (شهرداري سوسنگرد

 اعتــصاب كــارگران نــساجي /22شــنبه 
  قزوين
جمعـي از كـارگران     اعتصاب  / 22شنبه  

  شركت خليج فارس تهران دراسالمشهر 

 جمعي از كارگران     اعتصاب /23يكشنبه  
ــدن ــگاههاي ب ــارد در  باش ــازي و بيلي س

 جمعــي از تجمــع/ 23تهــران يكــشنبه 
بيمـه تـامين    كاركنان بازنشسته شركت    

  اجتماعي تهران 
جمعي از كاركنان   اعتصاب  / 23يكشنبه  

جايگاه سـوخت حافظيـه واقـع درجـاده         
  مالرد كرج، 
ــشنبه  ــصاب/ 23يكـ ــي از اعتـ  گروهـ

  كارگران شركت ترانسفور زنجان
ــشنبه  ــع/ 23يك ــدن تجم ــارگران مع  ك

  سنگ زنجان
كـارگران كارخانـه    تجمـع   / 23يكشنبه  

  » نورد و لوله صفا«
ســاكنان شــهرك تجمــع / 23يكــشنبه 

در مقابـل    زيتون، در شمال شرق تهران    
  سازمان صدا و سيما

كاركنــان بيمــه اعتــصاب / 24دوشــنبه 
  پاسارگاد دركرج

كــارگران شــركت تجمــع / 24دوشــنبه 
گازرساني تابان گـاز لردگـان در اسـتان         

  چهار محال و بختياري
جمعـي از كـارگران     تجمع  / 24دوشنبه  

ــان د  ــيمان لوش ــراردادي س ــتان ق ر اس
در مقابـــل ســـاختمان بنيـــاد  گـــيالن

  در تهرانمستضعفان 
كـارگران شـركت    اعتصاب  / 24دوشنبه  

  عمران گستر درتهران
 تـن از كـارگران      70 تجمع/ 24دوشنبه  

  كارخانه المپ سازي نوژه شهركرد
تجمــع كــارگران شــركت / 24دوشــنبه 

  سيمين دشت بروجن
ــنبه  ــع/ 24دوش ــروه   تجم ــارگران گ ك

  صنعتي كوهرنگ
ــنبه د ــده اي از  / 24وشـ ــصاب عـ اعتـ

  كارمندان اداره گمرك تهران
ــنبه  ــان  / 24دوشــ ــصاب ناوگــ اعتــ

رانـي   سيراني در مقابل اداره تاكـ   يتاكس
  ناصفها

جمعي از كـارگران    تجمع  / 25سه شنبه   
   كارخانه سيمان زنجان

كارگران اعتصاب و تجمع / 25سه شنبه  
معدن ذغال سنگ البرز غربـي واقـع در         

  )استان گيالن (روستاي سنگرود
جمعي از كارگزاران تجمع / 25سه شنبه  

و نيروهاي شركت محور مراكز روستايي      
  ) روز2 (گيالن

 كـارگران شـركت   تجمـع / 25سه شنبه   
پالستيك البرز در شهرك صنعتي البـرز       

  قزوين
 كـارگران شـركت   تجمـع / 25سه شنبه   

  قالي شويي زنجان
كـارگران شـيالت     تجمع/ 25سه شنبه   

   در خرم آبادكهمان الشتر
 كاركنان شـيفت    اعتصاب/ 25سه شنبه   

ــع در  ــا واق ــه درن ــبح كارخان راه  آزاد ص
   كرج، –تهران 

تجمع تعدادي از كارگران    / 25سه شنبه   
 1خــدمات شــهري  شــهرداري منطقــه 

  تهران
ــنبه  ــع / 29ش ــع  تجم ــارگران مجتم ك

  پتروشيمي كارون

ــارگران بخــش تجمــع / 30يكــشنبه  ك
  داري زابلخدمات و وسايل نقليه شهر

كــارگران شــركت تجمــع / 30يكــشنبه 
  نيلي گستر در شهر كرد

كارگران معدن البـرز   تجمع  / 31دوشنبه  
  ) سنگرود(غربي 

 جمعـي از كـارگران      تجمع/ 31دوشنبه  
  پيماني قطار شهري اهواز

تجمع اعتراضـي كـارگران     / 31دوشنبه  
  ) روز2 (اخراجي دانشگاه ايالم

ان كـارگر تجمع و اعتصاب    / 31دوشنبه  
  ) روز5 (»گيالنا«كارخانه كاشي 

  

   حركت اعتراضي86 مهر،

جمعـي از كـارگران     تجمع  / 1ه  سه شنب 
  كارخانه هاي تهران مقابل مجلس

كـارگران شـاغل    اعتصاب  / 2چهارشنبه  
در ســد داريــان  » ســانا«در شــركت 

  ) روز2 (شهرستان پاوه
 كــارگران شــركت  تجمــع/ 4جمعــه 

 پيمانكار  »مرواريد درخشان «پيمانكاري  
  شهرداري منطقه يك اهواز

كـارگر   900اعتصاب و تجمـع     / 5شنبه  
  ) روز4 (پيماني قطار شهري اهواز

جمعــي از پذيرفتــه تجمــع / 6يكــشنبه 
 شدگان آزمون اسـتخدامي وزارت نفـت      

   رژيممقابل مجلس
كارگران اعتصاب و تجمع    / 9چهارشنبه  

 )البرز غربي ( معدن زغال سنگ سنگرود   
  ) روز10(ران در سنگرود و ته

كـارگران سـازمان    تجمـع   / 9چهارشنبه  
  سوارهاي غرب تهران ها و پارك  پايانه 

بـيش از   اعتصاب و تجمع    / 9چهارشنبه  
 كــارگر صــنعتي كــشت و صــنعت 500

  ) روز3(نيشكر هفت تپه 
 كـارگر   900اعتصاب حدود   / 14دوشنبه  

  ) روز7 (واگن پارس اراك
 كـارگران نيروگـاه     تجمـع / 14دو شنبه   

  ي گناوه در استان بوشهرگاز
جمعـي از كـارگران     تجمع  / 14دو شنبه   

  مقابل مجلس اخراجي پتروشيمي ايالم
كارگران ذوب آهن   تجمع  / 15سه شنبه   

  اردبيل
جمعي از كـارگران    تجمع  / 15سه شنبه   

  پيمانكاري اداره آب و فاضالب اهواز
 تــن از 120 تجمــع/ 15ســه شــنبه  

 2كارگران خـدماتي شـهرداري منطقـه        
  واز اه

 تعدادي از رانندگان    تجمع/ 15سه شنبه   
  ) روز2 (تاكسي در يزد

كـارگران كارخانـه    تجمع  / 15سه شنبه   
  ) روز2 (رنگين نخ سمنان

 كـارگران   اعتـصاب و تجمـع    / 19شنبه  
كارخانه صنايع كم مـصرف ايرانيـان در        

  قزوين
ــشنبه  ــايي  / 20يكـ ــع و راهپيمـ تجمـ

 2 (كارگران كارخانه دوب آهـن اردبيـل      
  )روز

 تن  350 اعتصاب و تجمع  /22سه شنبه   
  لويهس ع18 و 17از كارگران فاز 

كارگران كارخانه  اعتصاب  / 25 پنجشنبه
  ) روز2 (بسته بندي پارس قزوين

 كــارگران شــركت تجمــع/ 27يكــشنبه 
  مخابرات استان چهار محال و بختياري

 تعدادي از متقاضيان    تجمع/ 27يكشنبه  
م و ساكنان مسكن مهر شهرستان اسـال      

  آباد غرب
 كاركنـان اخراجـي     تجمـع / 27يكشنبه  

  شركت مهندسي و توسعه نفت
كارگران پيمانكـاري   تجمع  / 28دوشنبه  
   عسلويه18 و 17فازهاي 

كارگران لولـه و    اعتصاب  / 29سه شنبه   
  ) روز5 (نورد صفا

كارگران مخـابرات   تجمع  / 29سه شنبه   
  روستايي مقابل مجلس

ن  جمعي از كـارگرا    تجمع/ 29سه شنبه   
 2 (شاغل و بازنشسته نساجي مازنـدران     

  )روز
 كـارگران معـدن     تجمـع / 30چهارشنبه  
  آسمينون 

ــنبه  ــارگران / 30چهارشـ ــصاب كـ اعتـ
  ) روز28 (كارخانه كاشي گيالنا

  

   حركت اعتراضي77، آبان

كـارگران و  ادامـه تجمـع     / 1پنج شـنبه    
  بازنشستگان نساجي مازندارن

ــنبه  ــنج شـ ــع/ 1پـ ــسياري از تجمـ  بـ
  مسكن مهر استان كرمانشاهمتقاضيان 

كارگران كارخانه ماشين   تجمع  / 3شنبه  
  آالت صنعتي تراكتورسازي تبريز

خودداري از خوردن غـذا در      / 4يكشنبه  
كارگران شركت رستوران كارخانه توسط   

، »پيــشگامان فــن انــديش تهــران   «
ــدهاي   ــدادي از واحــ ــار تعــ پيمانكــ

  »پتروشيمي رازي«
ن جمعـي از كارمنـدا    تجمـع   / 4يكشنبه  

ســازمان محــيط زيــست اســتان ايــالم 
  مقابل مجلس 

ــنبه  ــع / 5دوش ــن از  تجم ــد ت ــد ص چن
كــارگران كارخانــه يــك و يــك دشــت 

  مرغاب واقع در استان فارس
تعـدادي از كـارگران     تجمـع   / 5دوشنبه  

  آبفاي آبادان
 كارگران معدن زغال   تجمع/ 6سه شنبه   
 در شهر زرند در استان كرمان       سنگ جو 

  ) روز3(
شماري از كـارگران     تجمع   /6سه شنبه   

  كارخانه شيشه آبگينه قزوين
جمعـي از كاركنـان     تجمع  / 6سه شنبه   

  ) روز2 (رسمي مجتمع پتروشيمي بوعلي
حـدود هـزار تـن از    تجمع / 7چهارشنبه  

 كــارگران شــركت مخــابرات روســتايي 
  ) روز2 (مقابل مجلس

جمعـي از كـارگران    تجمع  / 7چهارشنبه  
ــروژه  ي در هــا پيمانكــاري شــاغل در پ

  دست احداث منطقه پارس جنوبي
 روزه 20پايـــان اعتـــصاب / 17شـــنبه 

  ) روز در آبان15 (كارگران نورد لوله صفا
كـارگران كارخانـه    تجمـع   / 18يكشنبه  

   ) روز2 (روغن نباتي قو
كـارگران  اعتصاب و تجمع    / 18يكشنبه  

  ) روز2 (شهرداري شادگان
كارگران كارخانـه   تجمع  / 21چهارشنبه  

  نسيمان لوشا
جمعــي از اعتــصاب / 20ســه شــنبه  

كارگران كارخانه توليد نخ بهريس واقـع       
  ) روز2 (در شهرك صنعتي راوند كاشان

كارگران پتروشـيمي   تجمع  / 25يكشنبه  
  ايالم مقابل مجلس

  12بقيه در صفحه 

 جنبش پرتوان کارگری در سال گذشته
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  11بقيه از صفحه 

هـــزار كـــارگر  تجمـــع/ 25يكـــشنبه 
  ساختماني مقابل مجلس

 شماري از كـارگران     تجمع/ 26دوشنبه  
  پتروشيمي ايالم

ــاوني تجمــع/ 26دوشــنبه  ــان تع  كاركن
  مسكن وزارت جهاد كشاورزي

 ساكنان مسكن مهـر   تجمع/ 26دوشنبه  
  ضيا آباد اسالمشهر

ــنبه   ــه ش ــع/ 27س ــشينان تجم  روستان
در » گ تنگ سرخ بويراحمد   گردو كنگ «

  استان كهگيلويه و بويراحمد
متوقف كردن اتوبوسـهاي   / 29پنجشنبه  

ــا   ــه راه و راهپيمــايي ت ــه در ميان كارخان
 قراردادي  انكارگرمحل كارخانه توسط    

ــه  ــاي جــاجم «كارخان ــع در » آلومين واق
  ) روز3 (استان خراسان شمالي

 كـارگران   ادامه اعتـصاب  / 29پنجشنبه  
  ) روز در آبان29(ي گيالنا كارخانه كاش

  

   حركت اعتراضي99، آذر

 جمعــي از كــارگران اعتــصاب/ 1شــنبه 
پيمانكــاري پتروشــمي فجــر در منطقــه 

  ) روز2 (ويژه بندر ماهشهر
ــنبه  ــع/ 1ش ــارگران  تجم ــي از ك  جمع

  كارخانه راك سراميك شهرضا
 جمعــي از كــارگران تجمــع/ 3دوشــنبه 

  شركت واحد
رگران جمعـي از كـا    تجمع  / 4سه شنبه   

مقابـل   بازنشسته و شاغل صنايع تهران    
  رژيممجلس 

ــنبه  ــه شـ ــارگران / 4سـ اعتـــصاب كـ
  شهرداري بهبهان

جمعـي از صـاحبان     تجمع  / 5چهارشنبه  
  مسكن مهر پرديس مقابل

ان كـارگر تعداد زيادي از    تجمع  / 8شنبه  
  مقابل مجلس

 بـيش از    اعتصاب و تجمـع   / 10دوشنبه  
 كــارگر معــادن البــرز شــرقي بــه 1400

مراه رانندگان اتوبـوس ايـن معـادن و         ه
رانندگان كاميون زغالكش و پيمانكاران     

  جزئي
 كـارگران اخراجـي     تجمـع / 10دوشنبه  

  ) روز2 (راك سراميك در شهرضا
 مردم منطقـه كـوت      تجمع/ 10دوشنبه  

  عبداهللا اهواز 
كـارگران معـدن    اعتـصاب   / 10دوشنبه  

شـركت معـادن    يكي از سه واحـد   طرزه
  شرقيزغال سنگ البرز 

 كـارگران اخراجـي     تجمع/ 11سه شنبه   
  كارخانه آجر شيل سنندج

كارگران اعتصاب و تجمع / 11سه شنبه  
  معدن زغال سنگ تخت مينودشت

تعدادي از اعـضاي    تجمع  / 11سه شنبه   
در كانون بازنشستگان شهر رسـتم كـال        

  استان مازندران
اعتـــصاب دو ســـاعته / 12چهارشـــنبه 

 ايـران   كارگران روزكار خط مونتاژ يـك     
  خودرو

كارگران بازنشسته  تجمع  / 13پنج شنبه   
  نساجي مازندران

ــنبه  ــع / 15ش ــه  تجم ــارگران كارخان ك
ورمل، تنها توليد كننده كيسه هاي خون  

   در ايران گيري
كارگران راك سراميك   تجمع  / 15شنبه  

   شهرضادر
ــنبه  ــع / 15ش ــه  تجم ــارگران كارخان ك

صـــنايع بهداشـــتي يـــاس خرمـــشهر، 
  ) روز3 ( داروگرزيرمجموعه شركت

شماري از كـارگران    تجمع  / 16يكشنبه  
  قزوين» شيشه آبگينه«كارخانه 
جمعـي از كـارگران     تجمع  / 16يكشنبه  

  نگهباني پستهاي برق وزارت نيرو
 تعدادي از راننـدگان     تجمع/ 17دوشنبه  

كاميون در مقابـل اداره حمـل و نقـل و           
  پايانه مرز بازرگان

ران جمعي از كـارگ   تجمع  / 18سه شنبه   
اي تهـران مقابـل      شركت بـرق منطقـه      

  مجلس رژيم
شماري از كارگران   تجمع  / 18سه شنبه   

  بازنشسته كارخانه نخ پارسيلون خرم آباد
كارگران پتروشيمي تجمع  / 18سه شنبه   

  ) روز2 (كارون
ادامــه متوقــف كــردن / 18ســه شــنبه 

اتوبوســـهاي كارخانـــه در ميانـــه راه و 
ــه توســط  ــا محــل كارخان  راهپيمــايي ت

آلومينـاي    « قراردادي كارخانـه     انكارگر
 واقع در استان خراسـان شـمالي     » جاجم

  ) روز19(
كـارگران شـركت    تجمـع   / 20پنجشنبه  

  رنگين فام سنندج
 تــن از 250اعتــصاب / 20پنجــشنبه 

  ) روز4 (كارگران معدن كوشك بافق
ــشنبه  ــع/ 23يكــ ــي از تجمــ  جمعــ

» نـخ پارسـيلون   «بازنشستگان كارخانـه    
  خرم آباد

جمعـي از كـارگران     تجمع  / 23ه  يكشنب
  شركتهاي چهارگانه سرمايه گذاري سب

 كــارگران شــركت تجمــع/ 23يكــشنبه 
  معدني چادرملو

جمعـي از كـارگران     تجمع  / 23يكشنبه  
  »نساجي مازندران«بازنشسته كارخانه 

تعـدادي ازكـارگران    تجمع  / 24دوشنبه  
قراردادي اداره آب و فاضالب روسـتايي       

  شهرستان دشتستان
كـارگران كارخانـه    تجمع  / 25شنبه  سه  

  )روز غير متوالي10 (ياس خرمشهر
كارگران سـهامدار   تجمع  / 25سه شنبه   

  واقع در قزوين) بوش(كارخانه شمع نور 
شــماري از صــيادان تجمــع / 29شــنبه 
  خارگ 

 اعتـصاب كـارگران   ادامـه / 30يكـشنبه  
  ) روز در آذر28 (كارخانه كاشي گيالنا

  

   حركت اعتراضي67، دي

جمعـي از كـارگران    تجمع  / 3ارشنبه  چه
كارخانه قند قهستان به همـراه خـانواده        

  هاي خود
ــشنبه  ــ/ 4پنج ــع ك ــدن تجم ارگران مع

  كوشك در بافق
ــنبه  ــان / 6شـ ــصاب پايـ  روزه 95اعتـ

  ) روز در دي5 (كارگران كاشي گيالنا

 جمعي از كارگران معدن     تجمع/ 6شنبه  
دراســتان آذربايجــان » دره طــالي آق «

  غربي
جمعــي از كــارگران تجمــع / 7به شنيكـ 

   پارسيلون خرم آباد ◌ٔ كارخانه
 تـن از كـارگران      50 تجمـع / 7يكشنبه  

  ) روز3 (فصلي كارخانه قند فسا
ــنبه  ــع / 8دوش ــارگران اخراجــي تجم ك

  ) روز3 (فوالد آذربايجان
در  خــوردن غــذاتحــريم / 9ســه شــنبه 

ــه  ــتوران كارخان ــارگران  رس ــط ك  توس
  كارخانه پارس خودرو

 نزديك به   تجمع و تحصن  / 9سه شنبه   
ــنعتي  250 ــايت ص ــارگران س ــن از ك  ت

  معدن چادرملو
 تــن از 1200تجمــع / 9ســه شــنبه  

 سنگ البرز مركزي    كارگران معادن زغال  
  ) روز4(

جمعـــي از  تجمـــع  / 10چهارشـــنبه 
ــوال در    ــارت م ــتاي زي ــشاورزان روس ك

  ميناب 
جمعـي از صـاحبان     تجمع  / 14يكشنبه  

ــد  ــرديس و پرن ــر پ ــسكن مه ــ م ل مقاب
  مجلس

 تـن   600بيش از   اعتصاب  / 14يكشنبه  
از كارگران شركت سابير كـه در پـروژه         

  سدسازي نيروگاه چم شير گچساران
و  اعتــــصاب، تجمــــع/ 15شــــنبه دو

 كارگر واگـن    900نزديك به   راهپيمايي  
   ) روز11 (پارس اراك
 تن از   400بيش از   تجمع  / 16سه شنبه   

  رانندگان شركت واحد در تهران
تعدادي از كارگران    تجمع   /16سه شنبه   

 شركت كشت و صنعت بهكـده رضـوي       
  در استان خراسان شمالي

كـارگران كارخانـه    تجمع  / 16سه شنبه   
  سها سرام

بـيش  اعتصاب و تحصن    / 17چهارشنبه  
 تن از كارگران بخشهاي مختلف   100از  

  )البرز غربي(معدن زغال سنگ سنگرود 
كـارگران ايـران    تجمـع   / 17چهارشنبه  
   مجلستاير مقابل

ــنبه  ــع/ 17چهارشـ ــن از 500 تجمـ  تـ
  كارگران برق منطقه اي مقابل مجلس

 كارگران كارخانه   اعتصاب/ 18پنجشنبه  
  سراميكهاي صنعتي اردكان

  كارگران نورد لوله صفاتجمع / 20شنبه 
عدادي از كـارگران    تجمع ت / 22دوشنبه  

 2 (پيماني سيمان سـپاهان در اصـفهان      
  )روز

كـارگران  جمعـي از    تجمع  / 22دوشنبه  
  بازنشسته كارخانه پارس متال

 شـركت  ان كـارگر تجمـع / 23سه شنبه   
  ارفع سازان كرمان

كـارگران نـورد    اعتصاب  / 24چهارشنبه  
  لوله صفا

عـدم پـذيرش   تحـريم و  / 24چهارشنبه  
غذاي كارخانـه توسـط كـارگران ايـران         

  ) روز8(خودرو 
ــنبه  ــع/ 24چهارشـ ــماري از تجمـ  شـ

س كارگران شركتهاي اقمـاري ذوب مـ      
  خاتون شهر بابك 

 جمعي از همـسران     تجمع/ 25پنجشنبه  
كارگران معـدن زغـال سـنگ زمـستان         

   در آزادشهر10يورت و تونل 

تعدادي از كاركنان   تجمع  / 25پنجشنبه  
رسمي و شركتي مخابرات كهگيلويـه و       

  بويراحمد
ــارگران تجمــع / 27شــنبه  جمعــي از ك

  تهرانمعدن كوشك بافق در 
ز يـك هـزار     بـيش ا  اعتصاب  / 27شنبه  

  كارگر كارخانه نورد و لوله صفا
كــارگران بازنشــسته تجمــع / 27شــنبه 

  آباد كارخانه پارسيلون خرم
كــارگران اقمــاري تجمــع / 28يكـشنبه  

  شركت ذوب خاتون آباد
 كارگر كه تحـت     30تجمع  / 29دوشنبه  

قــانون بازنشــستگي پــيش از موعــد    
  در سقز اند بازنشسته شده 

از كـارگران   تعدادي  تجمع  / 29دوشنبه  
اخراجي و شاغل در كارخانه ماشين لنت       

  در سمنان
كـارگران اخراجـي    تجمـع   / 29دوشنبه  

  فوالد آذربايجان
 كـارگران كارخانـه     تجمع/ 30سه شنبه   

  ذوب آهن آلياژي در مالير
  

   حركت اعتراضي132 ،بهمن

 كـارگران زحمـت     تجمـع / 1چهارشنبه  
  كش بخش خدمات شهرداري شيبان

شـركت  كاركنـان    تجمـع / 1چهارشنبه  
  بيمه توسعه
تعـدادي متقاضـيان   تجمع / 1چهارشنبه  

  تهرانمسكن مهر پرند در 
ــه  ــع / 3جمع ــه  تجم ــارگران كارخان ك

  كمپرسور سازي تبريز
 كـارگر   150 نزديك بـه     تجمع/ 4شنبه  

  نانوا در سنندج
ــنبه  ــع / 4ش ــارگران  تجم ــي از ك جمع

  كارخانه فوالد و چدن دورود
خراجـي   كـارگر ا   40 تجمـع / 5يكشنبه  

  كارخانه نورد نوشهر
كـارگران  اعتصاب و تجمـع     / 6 شنبهدو

معدن طزره، از معادن ذغال سنگ البرز       
  شرقي

جمعـي از كـارگران     اعتصاب  / 6دوشنبه  
) توليد فرش ماشيني  (كارخانه اروند آران    

  در كاشان
كـارگران شـركت    اعتـصاب   / 6دوشنبه  

  صنايع غذايي درنا
جمعـي از كـارگران     تجمع  / 7سه شنبه   

  اخراجي شركت دربال در مازندران
جمعـي از كـارگران     تجمع  / 7سه شنبه   

  پيمانكاري اداره آب و فاضالب اهواز
جمعـي از صـاحبان     تجمع  / 7سه شنبه   

  مسكن مهر پرند مقابل مجلس
 كـارگران   اعتصاب و تجمع  / 7سه شنيه   

  ) روز2 (كارخانه سيمان تجارت مهريز
 200 نزديــك بــه تجمــع/ 8چهارشــنبه 

  ارخانه قند ورامينكارگر ك
تعدادي از كـارگران  تجمع  / 8چهارشنبه  

اخراجــي معــدن ســنگ آهــن آنومــالي  
  شمالي در بافق

تعدادي از كـارگران  تجمع  / 8چهارشنبه  
بازنشسته كارخانه نخ پارسيلون واقـع در       

  خرم آباد
رانندگان كاميونهاي تجمع  / 8چهارشنبه  

  حمل سيمان در كياسر
  13بقيه در صفحه 

  

 جنبش پرتوان کارگری در سال گذشته
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  12بقيه از صفحه 
 تمـامي كـارگران   اعتـصاب / 9پنجشنبه  

  شركتهاي پيمانكاري ساخت بخش 
ــاي   ــاز ه ــشگاه ف ــد پاالي  18و 17فرآين

  پارس جنوبي
 جمعـي از كـارگران      اعتصاب/ 11شنيه  

مجتمع كشت و صنعت كارون     » ني بر «
  شوشتر 
تعـدادي از كــارگران  تجمــع / 11شـنيه  

نبه كارخانه ذوب آهن اردبيل در روز شـ       
 مـاه   8 بهمن در اعتراض به تعويـق        11

  حقوق و نامشخص بودن وضعيت شغلي
ــنبه  ــع / 11ش ــاري  تجم ــارگران اقم ك

ــاد ــراه  شــركت ذوب خــاتون آب ــه هم ب
  ) روز4( هاي شان  خانواده
ــارگران تجمــع/ 11شــنيه   جمعــي از ك

شركتهاي برق استانهاي تهران، البـرز و       
  قم مقابل مجلس

ــنيه  ــع / 11ش ــارگران اخراتجم ــي ك ج
  كارخانه سيمان آباده

تحريم رفتن بـه رسـتوران      / 12شنبه  يك
 كارگران كارخانـه گندلـه سـازي        توسط

  ) روز2 (اردكان
  اعتصاب كارگران كارخانـه   / 12يكشنبه  

  ) روز7 (پتروشيمي مهاباد
تعدادي از كـارگران    تجمع  / 12يكشنبه  

ــراه   ــه هم اخراجــي شــركت شــهداب ب
خــانواده هــاي خــود در معــدن چغــارت 

  )كت سنگ آهن مركزي بافقشر(
كارگران ذوب آهـن    تجمع  / 13دوشنبه  
  ) روز2(اردبيل 

كـارگران بيكارشـده    تجمع  / 13دوشنبه  
كارخانه ظروف چيني همگام در اسـتان       

  چهارمحال و بختياري
كـارگران اخراجـي     تجمـع    /13دوشنبه  

آنومالي شمالي به همراه خـانواده هـاي        
  شان در بافق

اب كـارگران   اعتـص پايان  / 14شنبه  سه  
 كارخانه تكاب نيرو در جاده قـديم كـرج   

  ) روز7(
ــنبه  ــصاب / 15چهارشـ ــارگران اعتـ كـ

  ) روز15 (يزد كارخانه كاشي ارچين ميبد
كارگران كارخانـه   تجمع  / 15چهارشنبه  

  ) روز4 (تعطيل شده قند ورامين
جمعـــي از  تجمـــع  / 15چهارشـــنبه 

  ) روز2 (كشاورزان شهرستان شوش
كارگران مجتمـع   تجمع  / 15چهار شنبه   

  صنعتي اسفراين
بـيش از  تجمع و تحـصن    / 16پنجشنبه  

 هاي كارخانه     تن از رانندگان پايانه    500
  ) روز3 (سيمان اروميه

 كـارگر   60 نزديك بـه     تجمع/ 18شنبه  
  تاكستان در كارخانه فوالد البرز

كـارگران  تجمع و تحـصن     / 19يكشنبه  
  قزوين در شركت آبگينه

ران يكـي از  كـارگ اعتصاب / 19يكشنبه  
پيمانكاران نيروي انساني كارخانـه لولـه       

  ) روز5(سازي اهواز  

 نزديـك بـه هـزار      تجمع/ 22چهارشنبه  
راننده شركت واحد اتوبوسراني اصـفهان      

  و حومه 
 تعـدادي از كــارگران  تجمــع/ 25شـنبه  

  پديده در شانديز
 كارگران معادن زغـال     تجمع/ 25شنبه  

در ) البـرز شـمال شـرق     (سنگ قشالق   
  تان گلستاناس

كارگران كارخانـه قنـد     تجمع  / 25شنبه  
  ورامين

شماري از كـارگران    تجمع  / 26يكشنبه  
  كارخانه كيان تاير

كـارگران  پايـان اعتـصاب     / 26يكشنبه  
  ) روز14 (نورد لوله صفا

 1200 اعتــصاب و تجمــع/ 27دوشــنبه 
 13(» لوله سازي اهـواز   «كارگر كارخانه   

  )روز
 از   گروهـي  تجمع و تحص  / 27دوشنبه  

  كارگران كارخانه فوالد آذربايجان
تعدادي از كـارگران    تجمع  / 27دوشنبه  

 »سها سرام «كارخانه كاشي و سراميك     
  در اردكان
 غرفــه داران بــازار تجمــع/ 27دوشــنبه 

  دستفروشان در پارس آباد
جمعي از صـاحبان    تجمع  / 28سه شنبه   

  مسكن مهر پرند مقابل مجلس
ــنبه  ــع / 29چهارشـ ــماري از تجمـ شـ

  ) روز2 (گران كارخانه تبريز كفكار
كارگران شـركت  اعتصاب  / 30نجشنبه  پ

ــاري  ــتيم«پيمانكـ ــه » اسـ در كارخانـ
  ) روز3 (پتروشيمي ايالم

  
   حركت اعتراضي105 ،اسفند

 گروهي از كارگران يكي     تجمع/ 2شنبه  
   عسلويه13از شركتهاي پيمانكاري فاز 

 كــارگر 700 حــدود تجمــع/ 3يكــشنبه 
» مـستان يـورت   ز«معدن زغال سـنگ     

  در استان گلستان) شمال غرب(
ــه تجمــع / 3يكــشنبه  كــارگران كارخان

  پوشش در رشت
كـارگران  و تجمـع     اعتصاب/ 3يكشنبه  

  ) روز2 (پلي اكريل اصفهان
ــشنبه  ــع / 3يك ــاتيد  تجم ــي از اس جمع

  دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعـدادي از كـارگران     تجمـع   / 4دوشنبه  

) آبفـاي (پيمانكاري اداره آب و فاضالب      
  اهواز

 كارگران برخي مراكـز     تجمع/ 5دوشنبه  
  كارگري تهران مقابل مجلس

ــنبه   ــه شـ ــع / 5سـ ــي از تجمـ جمعـ
ــشور  ــوالد ك ــل  بازنشــستگان ف در مقاب

  ) روز2 (مجلس
جمعـي از كـارگران     تجمع  / 5شنبه  سه  

شــركت مهندســي ســاخت و تاسيــسات 
  ) روز5 (دريايي خرمشهر

كـارگران كارخانـه    تجمـع   / 5سه شنبه   
 آبگينه واقـع در شـهرك صـنعتي      شيشه

  البرز در استان قزوين
  كاركنان بيمه توسعه تجمع / 5سه شنبه 
 كـارگر كارخانـه     50 تجمع/ 5سه شنبه   

  كرمانيت كرمان

ــنبه  ــي از  / 6چهارشـ ــصاب جمعـ اعتـ
 16 و   15كارگران پيمانكـاري فازهـاي      

  ) روز4 (منطقه ويژه عسلويه
جمعـي از كاركنـان     تجمع  / 6چهارشنبه  

   پااليش و پخش خونشركت
كــارگران اعتــصاب و تجمــع / 9شــنبه 

معدن طزره، از معادن زغال سنگ البـرز   
  شرقي

ــشنبه  ــع / 10يكــ ــي از تجمــ جمعــ
 2 (بازنشستگان صندوق فوالد اصـفهان    

  )روز
كـارگران  اعتصاب و تجمع    / 10يكشنبه  

  ) روز8 (معدن كوشك بافق
كـارگران  اعتصاب و تجمع    / 11دوشنبه  

 مجتمع پتروشيمي   شركتهاي پيمانكاري 
  ) روز2 (امام در ماهشهر بندر

جمعي از متقاضـيان    تجمع  / 11دوشنبه  
  مسكن مهر در قزوين

 كـارگران كارخانـه     تجمـع / 11دوشنبه  
  صبا روي زنجان

 جمعي از كاركنـان     تجمع/ 12سه شنبه   
شركت بـرق منطقـه اي تهـران مقابـل          

  مجلس 
جمعي از كـارگران    تجمع  / 12سه شنبه   

ــيان  ــاتي پارس ــه عملي ــاني منطق در  پيم
  شهرستان المرد استان فارس

تعدادي از كارگران   تجمع  / 12سه شنبه   
  شهرداري كمالشهر

 متقاضيان مـسكن    تجمع/ 12سه شنبه   
  مهر شهر جديد پرديس

كارگران اعتصاب و تجمع / 12سه شنبه  
  ايرانخودرو
كـارگران نـورد    اعتـصاب   / 12سه شنبه   

  صفالوله 
 كارگران شركت   اعتصاب/ 13چهارشنبه  

ــسكن    ــروژه م ــازه در پ ــدار س  800پاي
واحـــدي نيـــروي انتظـــامي در شـــهر 

  كرمانشاه 
كارگران ني بـر    اعتصاب  / 13چهارشنبه  

  ) روز4 (در هفت تپه
كارگران كارخانـه   تجمع  / 13چهارشنبه  

  كاشي كوير يزد
 كارگران شـركت   اعتصاب/ 14پنجشنبه  

يايي ايران صدرا   سازي صنايع در   كشتي  
  درياي مازندران

 820اعتــصاب و تجمــع / 14پنجــشنبه 
كارگر دو كارخانه كنتور سـازي ايـران و    

بـا   صنايع كم مصرف ايرانيانّ در قزوين     
  ) روز3 (هاي خود همراهي خانواده 

كــارگران پايانــه و اعتــصاب / 16شــنبه 
  ) روز3(مخازن عسلويه 

شـماري از كــارگران  تجمـع  / 16شـنبه  
  ه تبريز كفكارخان

ــان تجمــع / 16شــنبه  ــي از كاركن جمع
  بازشنسته پتروشيمي آبادان

 صدها كارگر و پرسـنل      تجمع/ 16شنبه  
  كارخانه تبريز كف شهرستان مرند

تعــدادي از كاركنــان تجمــع / 16شــنبه 
  در تهران» عرف ايران«شركت 

كارگران شركت ساريه   تجمع  / 16شنبه  
  شرق مازندران) ساريت(شمال 

كــــارگران  اعتــــصاب /17يكــــشنبه 
شركتهاي پيمانكاري مجتمع پتروشيمي    

  ) روز2 (بندر امام

 كـارگران   اعتصاب و تجمع  / 17يكشنبه  
 معدن زمستان يورت در استان گلـستان      

  ) روز4(
تعدادي از كـارگران    تجمع  / 17يكشنبه  

ــاري   ــرارداد شــركتهاي پيمانك طــرف ق
وابسته بـه شـركت زغـال سـنگ البـرز           

  شرقي در شاهرود
رانندگان و كـارگران    تجمع  / 18 دوشنبه

  شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
جمعـي از كـارگران     تجمع  / 18دوشنبه  

  تهراندر ) البرز غربي(معدن سنگرود 
 تن از    60 اعتصاب و تجمع  / 18دوشنبه  

  كارگران سد بنير  از توابع شهر مريوان
كارگران پيمانكـاري   تجمع  / 18دوشنبه  
ـ    منطقه   16 و   15فازهاي   ويـژه علويهس 

  ) روز2(
جمعي از كـارگران    تجمع  / 19سه شنبه   

  كارخانه ذوب آهن اردبيل
شماري از كارگران   تجمع  / 19سه شنبه   

  در شوشتر  كارخانه كاغذ سازي كارون
گروهي از كارگران   تجمع  / 19سه شنبه   

  پيمانكاري پتروشيمي جم
 تن  500 بيش از    اعتصاب/ 19سه شنبه   

از توابع شهرستان از كارگران سد داريان  
  ) روز5(پاوه در استان كرمانشاه 

شماري اعتصاب و تجمع  / 20چهارشنبه  
ــاتي   ــه عملي ــاني منطق ــارگران پيم از ك

  پارسيان 
تعدادي اعتصاب و تجمع   / 20چهارشنبه  

  ) روز2 (از كارگران كارخانه فوالد البرز
ــنبه  ــع / 20چهارشـ ــدادي از تجمـ تعـ

  كاركنان شركت مخابرات آمل
كـارگران نـورد    اعتصاب  / 20 چهارشنبه
  ) روز3 (لوله صفا

كـارگران كارخانـه    تجمع  / 21پنجشنبه  
  قند كامياب 

 تعـدادي  تجمع و تحـصن / 21پنجشنبه  
از كاركنان و كـادر پزشـكي بيمارسـتان        

  امام حسين شهرستان هشترود 
كـارگران كارخانـه    تجمع  / 23روز شنبه   
  تبريز كف

تعـدادي از كــارگران  تجمــع / 23نبه شـ 
  انكاري اداره آب و فاضالب اهوازپيم

شماري از كـارگران    تجمع  / 24يكشنبه  
  شركت آبگينه قزوين

كــارگران شــركت اعتــصاب / 23شــنبه 
زاگرس جنوبي در منطقه عملياتي نـار و        

  ) روز2 (كنگان
ــشنبه  ــع / 24يك ــاوني تجم ــضاي تع اع

   قزويندرمسكن تامين اجتماعي 
كـارگران كارخانـه    تجمـع   / 25دوشنبه  
  اشاننساجي ك
برخــي از ســاكنان تجمــع / 25دوشــنبه 

روستاي شموس واقع در دو كيلـومتري       
  جاده خرمشهر در اهواز

كارگران اعتصاب و تجمع / 26سه شنبه  
  ) روز3 ( پااليشگاه آبادانSRUبخش 

جمعي از كـارگران    تجمع  / 26سه شنبه   
  خدماتي شهرداري ايذه

 كـارگران كارخانـه     تجمع/ 26سه شنبه   
  تبريز كف

كـارگران آنومـالي    تجمع  / 26به  سه شن 
  شمالي در بافق

كارگران بازنشسته  تجمع  / 27چهارشنبه  
  شركت واگن پارس اراك

 جنبش پرتوان کارگری در سال گذشته
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  من آزادي نمي خواهم 

  
 معلم زنداني، – فروردين 1حقوق معلم و كارگر، 

رسول بداقي، با تشكر از همكاران و فعاالني كه براي 
آزادي او تالش مي كنند، شعري در باره آزادي كه او 
. آرزو مي كند، از زندان گوهردشت ارسال كرده است

 مي اين شعر به همراه متن كوتاه همراه آن را در زير
  :خوانيد
تقديم به همكاران و سروران ارجمندم كه هرگز من "

و خانواده ام را در دوران زندان از ياد نبرده اند و 
  :خواستار آزادي من شده اند

  
  "من آزادي نمي خواهم"
  

  تا سياست بازان بي اخالق
  از براي لقمه اي نان

  آبروها را گروگان برده اند،
  .من آزادي نمي خواهم

  
  تا از ترس شالقانديشه 

  در مغزها زنداني است،
  .من آزادي نمي خواهم

  
  تا آن نگاه حسرت آميزم

  كه بر كنج دل رنجبران سرزمينم مانده است،
  .من آزادي نمي خواهم

  
  تا كودكان اين وطن
  از زخم سيماي پدر

  اندوه نان
  رمز گشايي مي كنند، 
  .من آزادي نمي خواهم

  
  تا خنده بر سيماي مردم بشكفد، 

  مرا در بر بگير
  تو اي ديوار زندان

  
  واپسين نگاه كودكي هستم

  كه بر پيچ كوچه مانده است،
  تا بازگشت پدر
  از سمت زندان

  .من آزادي نمي خواهم
  

  آن عكس يادگاري تلخم
  كز فروخوردن بغضي

   در نگاه اشك مادر
   در خاطرات كودكي

  .جا مانده است
  

  دست از سرم بردار،
  !روياي آزادي

  اين وطنكودكان 
  به پيكار ما دل بسته اند،

  پس مرا در بر بگير
  !تو اي ديوار زندان

  
  تا گل انديشه در ايران زمين

  يخ بسته است،
  نمي خواهم تو را

  !روياي آزادي
  مرا در بر بگير

  تو اي
  !ديوار زندان

  
  زندان گوهردشت، 1393اسفند   25،رسول بداقي

  
يك سوم مدارس كشور غير استاندارد : فاني

  ستا
 وزير آموزش و - فروردين 21خبرگزاري فارس، 

پرورش با تاكيد بر لزوم استانداردسازي مدارس، يك 
  .سوم مدارس كشور را غير استاندارد ذكر كرد

علي اصغر فاني پنجشنبه شب در جلسه شوراي 
آموزش و پرورش شهرستان آران و بيدگل در محل 

ار و  هز2فرمانداري اين شهرستان با اشاره به وجود 
تمام ":  كاره در كشور، افزود  پروژه آموزشي نيمه600

ها را با  تالش ما اين است كه بتوانيم اين پروژه 
  همياري خيرين به اتمام برسانيم و حتي آنها مي

  ".ها را به نام خود به ثبت برسانند توانند اين پروژه 
متاسفانه هم اكنون يك سوم مدارس ": فاني گفت

ارد هستند و حتي اين نسبت در كشور غير استاند
  ". رسد  درصد نيز مي60برخي مناطق به 

به گفته وي، با توجه به غيراستاندارد بودن برخي 
اي در روز و  فضاهاي آموزشي، اگر در كشور زلزله 

آموزان در سر كالسها هستند اتفاق  ساعتي كه دانش 
ناپذير   اي بزرگ و جبران  بيفتد، بدون شك فاجعه

  . دهد روي مي
  

معلمان در بوشهر براي سومين روز متوالي 

   تجمع كردند

 معلم در بوشهر 200 بيش از - فروردين 22ايلنا، 
مقابل اداره آموزش و   فروردين24صبح روز دوشنبه 

  .پرورش اين استان تجمع كردند
معلمان معترض خواستار افزايش دستمزد و بهبود 

شهر در يك معلم در بو. وضعيت معيشتي خود هستند
: تشريح مطالبات معلمان حاضر در تجمع گفت

معلمان خواستار هماهنگ شدن حقوق خود و ساير "
  ".كارمندان دولت هستند

خواهند  معلمان مي ": فتح اهللا قاسمي تصريح كرد
. همانند ساير كارمندان دولت به آنها بها داده شود

آقاي رييس جمهور يا وزير آموزش و پرورش فيش 
ان و كارمندان را كنار هم بگذارند و خود حقوقي معلم

از نزديك ببينند فرهنگيان در چه شرايطي به سر مي 
  ".برند 

گفتني است، معلمان معترض در دو روز گذشته نيز 
مقابل اداره آموزش و پرورش استان بوشهر تجمع 

  .كرده بودند

تجمعات مشابهي در ساير شهرهاي گزارش شده كه 
استان بوشهر نظير برازجان و تنگستان برگزار شده 

  .است
معلمان ناراضي در سراسر ايران در دو ماه گذشته در 

ها مقابل ادارات  اعتراض به وضعيت معيشتي خود بار
  .آموزش و پرورش، استانداريها و مجلس تجمع كردند

  

ر اصدها معلم در اهواز، انديمشك و الو

  گرمسيري تجمع كردند

   

 با وجود - فروردين 23ايلنا، /حقوق معلم و كارگر
همه تهديد ها و ارعابها كه در چند روز گذشته به اوج 
خود رسيده بود و احضار و بازجويي چند ساعته دو تن 
از اعضاي كانون صنفي و تماسهاي تهديد آميز به 

 در ها معلم بهانه نا امن بودن استان خوزستان، صد
 فروردين مقابل اداره 23اهواز صبح روز يكشنبه 

  .آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع كردند
معلمان معترض خواستار افزايش دستمزد و بهبود 

همزمان با اين تجمع . وضعيت معيشتي خود هستند
ها معلم معترض ديگر مقابل ادارات آموزش و  صد

  .دپرورش انديمشك و الوار گرمسيري تجمع كردن
الوار گرمسيري يكي از بخشهاي تابعه شهرستان 

  .انديمشك در استان خوزستان است
تجمعات امروز در استان خوزستان در ادامه اعتراضات 
صنفي معلمان كه از زمستان سال گذشته شدت 

  .شود گرفته است ارزيابي مي 
معلمان ناراضي در سراسر ايران در دو ماه گذشته در 

شتي خود بارها مقابل ادارات اعتراض به وضعيت معي
  .آموزش و پرورش، استانداريها و مجلس تجمع كردند

  

   معلمان يتجمع سراسر

 هزاران تن از _ ني فرورد27 آنا، پنجشنبه يخبرگزار
 شان روز  يشتي معتيمعلمان در اعتراض به وضع

كل آموزش و   مقابل اداره ني فرورد27پنجشنبه 
  .ند مختلف تجمع كرديپرورش استانها

 پرورش  و  تهران معلمان مقابل اداره كل آموزش در
معلمان تجمع كننده مقابل . شهر تهران تجمع كردند

اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران با در دست 
 ندگاني نماايآ« تحت عنوان ييداشتن پالكاردها

 همراه با شتيمع «،»شوند؟ ي ميبند  رتبه زيمجلس ن
 حق مسلم نعلما مشتيبهبود سطح مع«، »منزلت
، » استزاري بضي است از تبعداريمعلم ب«، »است

 تي، نسبت به وضع» فرق استست،يدرد ما فقر ن«
  . خود اعتراض كردنديشتيمع

 معلمان در كرمانشاه، اصفهان، كرج، ساوه، نيهمچن
 زد،ي خرم آباد، زنجان، راز،ي شوان،يهمدان، سنندج، مر

 قروه جان،يل خدابنده، جاجرم، شاهرود، دگودرز،يال
 ل،ي دشت، اردبني دهدشت، زرن،يكردستان، قزو

 زاهدان، ،ي داراب، قم، خوه،يبجنورد، بروجرد، اروم
 اراك، پاوه، رشت، شهر مان،خدابنده، مشهد، ابهر، كر

 اران،يقدس، هرمزگان، بندر عباس، بندر امام، كام
   نهاوند، ن،ي خمن،ي فامنالم،ي كاشان شهركرد، اوان،يا

  15فحه بقيه در ص

  چالشهاي معلمان در فروردين ماه
 فرنگيس بايقره
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  14بقيه از صفحه 

بوشهر، شهرضا، آذر شهر، كرمه، دشتستان، نورآباد، 
 و ده ها ري سردشت، مالز،ي جوانرود، تبراسوجيدلفان، 
  .ند مشابه تجمع كردي با خواسته هاگريشهر د

 در رشت با ي انتظاميروي ماموران نلنا،ي گزارش ابه
 كه مقابل اداره آموزش و پرورش استان يمعلمان

  .ع كرده بودند با خشونت برخورد كردند تجمالنيگ
  

ي بيش از سه هزار معلم در تجمع اعتراض
  سنندج 

  

پنجشنبه روز  – فروردين 27 -حقوق معلم و كارگر، 
از ساعت نه و نيم صبح گروه گروه  فروردين 27

ن و رنج ديدگان آموزش و پرورش در حياط اداره امعلم
) ندجشهر سن(كل آموزش و پرورش استان كردستان 

  .جمع شدند و هر لحظه به تعداد آنها افزوده مي شد
  تا3000ن به ابعد از گذشت يك ساعت تعداد معلم

ن ااين تعداد تقريبا برابر با نصف معلم.  رسيدتن 3500
 كه در قياس با تجمعهاي است سنندج 2و1ناحيه 

ن شاغل درسه مقطع ااغلب معلم. گذشته بي نظير بود
حضور . دبيرستان آمده بودندابتدايي و راهنمايي و 

بازنشسته هاي عزيز چشم گير بود كه خود نشان از 
تعلق خاطر اين عزيزان به پيشرفت و ترقي آموزش و 

حضور خانمهاي معلم كه تعداد آنها به . پرورش دارد
 مي رسيد، اين تجمع را طور ديگري تن 700 تا500

حضور همكاران دانشجو از دانشگاه . معنا مي كرد
گيان در اين تجمع و خواندن بيانيه از طرف فرهن

دانشجويان به طرفداري از خواسته هاي به حق 
ن خود و به خصوص آينده خود، تجمع را رنگ و امعلم

بوي خاصي داده بود و به نوعي اوج بحران را در 
  .آموزش و پرورش نشان مي داد

تجمع، تجمع سكوت بود و اما دست نوشته هاي روي 
نگي نوشته شده همه يك دنيا و ر A4 كاغذهاي

فرياد بود كه اگر همه آنها را در يك جمله خالصه 
 سخن "اجراي عدالت و رفع تفريق و تبعيض"كنيم از 
  .مي گفت

انجمن صنفي معلمان "در اين تجمع، يكي از دوستان 
 با اشاره اي كوتاه به تاريخچه "استان كردستان

محقق فعاليت صنفي معلمان، از همكاران خواست تا 
شدن خواسته هاي به حق شان از پا ننشينند و 

البته الزم به ذكر است كه . حضوري فعال داشته باشند
مدير كل آموزش و پرورش استان كردستان، آقاي 

همكاران ": قرباني، هم در جمع حاضر شد و گفت
عزيز، من هم با شما همدردم و حقوق بنده نيز درحد 

ر به بنده درست يك مدير مدرسه مي باشد و اگر كا
 امضا 50 مي شد، هم اينجا نه با يك امضا بلكه با

   ".مشكل شما را حل مي كردم
 در شرف اجرا انايشان با اظهار اينكه رتبه بندي معلم

، طوري مي گفتند كه گويا با اجراي رتبه بندي است
كه با اعتراض ، ن حل خواهد شدامشكالت معلم

ز همكاران اظهار بعد از او يكي ا. همكاران روبرو شد
نمود، اجراي طرح رتبه بندي يكي ديگر از تبعيضهاي 
ناروايي خواهد بود كه باعث انشقاق همكاران خواهد 

  .شد
در پايان قطعنامه اي خوانده شد و طوماري كه داراي 
چهارده بند بود به امضاي همكاران رسيد كه برخي 

   :بندهاي آن از اين قرار است
و دستمزدها هماهنگ با ساير ترميم و اصالح حقوق  -

   94كاركنان دولت از ابتداي سال 
نظارت بيشتر و حسابرسي دقيق تر بر صندوق  -

ذخيره فرهنگيان و هدايت بخشي از سرمايه فرهنگيان 
  عضو اين صندوق در پروژه هايي به سود معلمان

دخالت تشكلهاي مستقل معلمان در تدوين كتاب  -
  درسي
  ه كانونهاي صنفي فرهنگياناعطاي مجوز فعاليت ب -
لغو هر نوع محكوميت فعاالن صنفي فرهنگيان اعم  -

كه تنها به سبب …از زندان، انفصال از خدمت، تبعيد و
فعاليت صنفي صادر شده است و جبران خسارت وارد 

  شده براين عزيزان
برخورداري از آموزش برابر، رايگان و با كيفيت حق  -

اگذاري مدارس، اين با خصوصي سازي و و. همه است
  موهبت را از كودكان فقير نگيريد

ارايه اليحه بهبود سطح معيشت فرهنگيان در اسرع  -
وقت، چرا كه نظام رتبه بندي نظامي تكميل است و 
به هيچ وجه سطح معيشت فرهنگيان را متناسب با 

  خط فقر و دريافتهاي ديگر ارگانها افزايش نمي دهد
  
  

ت صنفي از تشكلها معلمان در پيگيري مطالبا

  نقش وايبر و تلگرام / اند جلو زده 

  

  
 اسماعيل عبدي، دبيركل - فروردين 29معلمان، 

، با اشاره به تشديد "كانون صنفي معلمان ايران"
: اعتراضات صنفي معلمان در دو ماه اخير گفت

، 92انباشت مطالبات فرهنگيان مربوط به سالهاي "
 دهه پيش 2آموزش و پرورش از .  نيست94 يا 93

تاكنون مشكالت بسيار زيادي داشته است و اين 
انباشت مطالبات آنقدر تاثير گذار بوده كه معلمان در 

  ".اند  زده  پيگيري امور صنفي از تشكلهاي شان جلو
 بهمن و 29در روزهاي ": وي در اين باره توضيح داد

 شكل گرفت  اسفند سال گذشته اعتراضاتي در كشور3
البته در . كه منشا آن تشكلهاي صنفي معلمان نبودند

رفت گروههاي تندرو در مجلس يا  ابتدا گمان مي 
ديگر نهادها براي تسويه حساب با دولت اين جريان را 
راه انداختند، اما بعدها مشخص شد معلمان با بحث و 

هاي اجتماعي نظير  تبادل نظر در تعدادي از شبكه 
 تصميم گرفته اند نسبت به وضع "تلگرام" و "وايبر"

  ".معيشتي خود اعتراض كنند
اين فعال صنفي معلمان با اشاره به تجمع سراسري 

اين تجمع ":  اسفند پارسال، گفت10معلمان در تاريخ 
 ترين اعتراضات صنفي پس از انقالب بود كه  از مدني 

 

. به دعوت كانون صنفي معلمان ايران برگزار شد
صنفي پس از برگزاري اين تجمع تحت كانونهاي 

فشار قرار گرفتند و اين تصور وجود داشت كه 
اعتراضات معلمان توسط كانونهاي صنفي سازماندهي 

 شود اما تجمع سراسري ديروز نشان داد كه  مي
  ".كنند كانونهاي صنفي فقط از اعتراضات حمايت مي 

  
لغو برنامه مناظره تلويزيوني با موضوع 

  معلمان
 برنامه مناظره اين هفته شبكه - فروردين 29ا، ايرن

يك سيما كه به نظام رتبه بندي معلمان اختصاص 
  .داشت روي آنتن نرفت

بر اساس اعالم روابط عمومي سازمان صدا و سيما 
قرار بود در شصت و هشتمين برنامه مناظره كه 

 است به اين موضوع 94نخستين برنامه در سال 
يل نامعلومي اين برنامه پخش پرداخته شود اما به دال

  .نشد
تالش خبرنگار ايرنا براي گفت و گو با عوامل و دست 
اندركاران اين برنامه در خصوص كسب اطالع از 

  .داليل پخش نشدن اين برنامه بي نتيجه ماند
  .....بقيه در صفحه 

  
  "وايبر"كندي و اختالل جدي در 

طي افزار ارتبا  كاربران نرم - فروردين 29ايسنا، 
 طي روزهاي گذشته با كاهش شديد سرعت "وايبر"

  .افزار و اختالالت متعدد آن مواجه شدند اين نرم 
طي روزهاي پاياني هفته گذشته كاربران برخي شبكه 

 نسبي مواجه شدند، اما  هاي اجتماعي موبايل با كندي 
افزاري مانند وايبر به نقطه اوج  اين اختالالت در نرم 

اي پيش رفت  هايت شرايط به گونه خود رسيده و در ن
كه بسياري از كاربران اين شبكه نه تنها در ارسال 
فايلهاي تصويري خود ناكام ماندند، بلكه براي انتشار 
متنهاي خود نيز به سختي افتاده و در موارد متعدد پس 
از تالشهاي چند باره و با ساعتها وقفه موفق به انجام 

  .اين كار شدند
هاي ارتباطي موبايل  اختالل شبكه البته كندي و 

 توان گفت حجم اين  موضوع جديدي نيست، اما مي
اختالالت و دايره فراگيري آنها به شدت تعطيالت 

  .هفته گذشت نبوده است
پيش از اين از سوي مسووالن وزارت ارتباطات معموال 

شد كه اين كنديها برعهده خود  اينگونه اعالم مي 
ت است و دولت در اين شركت ارايه كننده خدما

اما بررسي سايت رسمي . موضوع نقشي نداشته است
 افزار  وايبر نشان داد كه طي روزهاي گذشته اين نرم

  .اختاللي نداشته است
  
   

  چالشهاي معلمان در فروردين ماه
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احتمال عفو اميد كوكبى دانشجوى دانشگاه 

  تگزاس

 اين ،دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه ايران گفته است
ستاد در مورد پرونده اميد كوكبي با مسووالن امنيتي و 
قضايي صحبتهاي مختلفي داشته كه اميدوار است 

  .منجر به عفو او شود
محمدجواد الريجاني ضمن اعالم اين خبر، همچنين 

سيستم قضايي " : گفته است"برگزاري ايسناخ"به 
  ".ايران تسامحات خوبي با دانشجويان و اهل علم دارد

، نهادي "جامعه دانشمندان نگران"همزمان، 
غيرانتفاعي در اياالت متحده كه از حقوق دانشمندان 

اي به  كند، با انتشار نامه  در سراسر جهان دفاع مي 
اميد كوكبي شده محمدجواد الريجاني خواستار آزادي 

  .است
اميد كوكبي، دانشجوي دكتراي فيزيك در دانشگاه 

 هنگام خروج از ايران 1389آستين تگزاس، بهمن ماه 
  .در فرودگاه دستگير شد

وي بعد از چند ماه بازجويي و بازداشت موقت، در 
ارتباط با دولت متخاصم و "نهايت به اتهام آنچه كه  

 سال زندان 10  عنوان شد، به"كسب مال نامشروع
  .محكوم شد

  .اميد كوكبي اين اتهامات را رد كرده است
  ) فروردين1دانشجونيوز، (

  

 دانشجوي زنداني، نوروز را در 22حداقل 

  :  فهرست دانشجوياني زندانيزندان جشن گرفتند

  
سال جديد در حالي فرا رسيد كه شمار زيادي از 

  .ددانشجويان مراسم نوروز را در زندان جشن گرفتن
 تن از 22بنا بر گزارش دانشجونيوز، هم اكنون حداقل 

دانشجويان كشور در حال گذراندن احكام طوالني 
به طور ميانگين اين . مدت حبس در زندان هستند

حداقل .  سال زندان محكوم شده اند7دانشجويان به 
 تن از آنها به دليل فعاليتهاي دوران دانشجويي 14

  .دمورد محاكمه قرار گرفته ان
بهاره هدايت، مجيد توكلي، ضيا نبوي و مهدي خدايي 

 در 88از جمله اين دانشجويان هستند كه از سال 
  .زندان سال جديد را آغاز كرده اند

امير اميرقلي، علي بدرخواني، زهرا خندان، فرشته 
طوسي، ريبوار كامراني پور، سها مرتضايي، پرستو 

 سبحان بيرانوند، معصومه قلي زاده، مهديه گلرو،
رحيمي، وحيد رنجبر، جهانگير سليمي، بهروز عبداللهي، 
فرزين فرزاد و وحيد فرودي نيز از جمله فعالين 
دانشجويي بودند كه در سال گذشته توسط نيروهاي 

  .امنيتي بازداشت شدند
از سوي ديگر جواد ابوعلي، محسن برزگر، سروش 
ثابت، مجيد دري، امين روغني، مصطفي ريسمان باف، 

مد شاهرضائي، آرش محمدي و مصطفي نيلي نيز اح
در سال گذشته با اتمام دوران حبس از زندان آزاد 

  .شدند
  ) فروردين1دانشجونيوز، (

  

استعفاي دسته جمعي اعضاي شوراي صنفي 

  دانشگاه اروميه

اعضاي شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه اروميه با 
انتشار بيانيه اي ضمن اعتراض نسبت به آنچه 

ند، استعفا ن مي دا"اسي كاري مسووالن دانشگاهسي"
  .دادند

در بخشهايي از بيانيه شوراي صنفي دانشجويان آمده 
شوراي صنفي مستقل از هر جريان سياسي، ": است

هدفي جز حل مشكالت صنفي و رفاهي در دانشگاه 
ن هيچ نوع وقتي كه مسووال. اروميه را بر عهده ندارد

نيستند، يعني هيچ اهميتي براي اين تشكل قايل 
دغدغه . ارزشي براي دانشجويان قايل نمي باشند

ن، مشكالت دانشجويان نيست، بلكه كسب مسووال
قدرت در آينده و به فكر ابقا در سمت و آينده شغلي 

ن از تشكلهاي جانبداري مسووال. خود مي باشند
سياسي و تامين هزينه و بستر فعاليت براي آنان 

انهاي سياسي كشور كه هدفي نشانگر وابستگي به جري
ما با تمام . جز كسب قدرت در جامعه را ندارد، مي باشد

توان آنچه در توان داشتيم براي رسيدن به آسايش 
 رفاهي دانشجويان انجام داديم كه به -صنفي 

بدين وسيله تمام اعضا شورا از سمت . سرانجام نرسيد
ي خود استعفا داده و اميدواريم شوراي صنفي دوره ها

  ".بعدي بتواند بهتر در خدمت دانشجويان باشد
  ) فروردين15خبرنامه دانشجويان ايران، (

  

  تجمع اعتراضي براي آزادي حميد بابايي

، بلژيك، دانشجويان و "ليژ"در مراسمي در شهر 
ن دانشگاه اين شهر همراه دست اندركاران مسووال

سازمان عفو بين الملل خواستار آزادي حميد بابايي 
در اين مراسم  .شجويي زنداني در ايران شدنددان

همچنين شهردار شهر ليژ در حمايت از آزادي حميد 
اين تجمع با نصب بنرهايي از  .بابايي سخنراني كرد

تصوير اين دانشجو در سر در دانشگاه، سر در دانشكده 
  .و ورودي هتل بزرگ شهر ليژ همراه بود

 دانشكده ما": يكي از دانشجويان حاضر در تجمع گفت
 خواند و اتاقش را با عكسها و  اي كه حميد درس مي 

هاي اعتراضي پر كرديم تا در اين فضاي علمي  نوشته 
همه متوجه باشند كه در ايران نقض حقوق بشر وجود 

ها تا زمان بازگشت حميد به  قرار است اين پوستر. دارد
  ".دانشگاه باقي بماند

 5اه ليژ، كه روز حميد بابايي، دانشجوي بورسيه دانشگ
 به همراه همسر خود براي ديدار از 1392مرداد 

خانواده وارد تهران شده بود، اندكي پس از ورود به 
 مرداد ماه به وزارت اطالعات احضار شد و 22ايران در 

  .مورد بازجويي قرار گرفت
رخواست همكاري با وزارت در جريان بازجويي از او د

اطالعات و جاسوسي از دانشجويان ايراني مقيم بلژيك 
حميد بابايي پس از رد اين پيشنهاد، بازداشت . مي شود

 آذر 30او سپس در . و به سلول انفرادي منتقل شد
 دادگاه انقالب به رياست قاضي 15 در شعبه 1392

 صلواتي، به اتهام جاسوسي و ارتباط با دول متخاصم
)  سال تعليقي4 سال تعزيري و 6( سال حبس 10به 

  . محكوم شد
  ) فروردين15دانشجونيوز، (

  

اعتراض دانشجويان علوم اقتصادي به ادغام 

  دانشگاه

تني چند از دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي با 
تجمع در مقابل دانشكده علوم مالي نسبت به ادغام 

  .اض كردند با دانشگاه خوارزمي اعتر اين دانشگاه
دانشجويان و اساتيد و كاركنان پس از پايان تعطيالت 
نوروز، به محض ورود به دانشگاه با تغيير تابلو سردر 
دانشگاه متوجه ادغام اين دانشگاه با دانشگاه خوارزمي 

يكي از دانشجويان دانشگاه علوم اقتصادي در . شدند
در ايام عيد مطلع شديم كه سردر ": اين باره گفت

شگاه تعويض شده است و پس از پيگيري متوجه دان
 اسفند به تصويب شوراي 24شديم اين موضوع در 

  ".گسترش آموزش عالي رسيده است
زماني كه از وزارت علوم پيگيري كرديم، ": وي افزود

پاسخ وزارتخانه اين بود كه روند تبديل دانشكده به 
سوال . دانشگاه علوم اقتصادي قانوني نبوده است

ست كه تقصير دانشجويان چيست؟ و آيا اينجا
مسووالني كه از اين موضوع مطلع بودند، نبايد جلوي 

وي با عنوان اينكه  "گرفتند؟ پذيرش دانشجو را مي 
ادغام مزبور بدون در نظر گرفتن حقوق دانشجويان 
انجام شده، به عنوان مثال به موضوع دانشنامه 

: ه و گفتدانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاه اشار
دانشجويان در حالي مدرك دانشگاه علوم اقتصادي را "

 سال ديگر معتبر 10گيرند كه مدرك اين دانشگاه  مي 
  ".نخواهد بود

فرهادي، وزير علوم، در مورد روند ادغام اين دانشگاه 
 5 - 4اين مساله دست ما نبوده و مصوبه ": مي گويد

 10سال پيش شوراي عالي انقالب فرهنگي و مصوبه 
 اما شوراي ".سال پيش شوراي عالي اداري است

: انقالب فرهنگي در پاسخ در اطالعيه اي تاكيد كرد
اي در اين خصوص ندارد و ادعاي  اين شورا مصوبه "

   ".شود مطروحه در اين زمينه تكذيب مي 
  ) فروردين16ايسنا، (

  

ن دانشجويي علم و صنعت به اعتراض فعاال

  ن دانشگاهادامه شرايط امنيتي در اي

ن دانشجويي دانشگاه علم و صنعت در جمعي از فعاال
نامه اي خطاب به وزير علوم از عملكرد مديريت اين 

  .دانشگاه به شدت انتقاد كردند
: ن دانشجويي در بخشي از نامه خود نوشتندفعاال

هاي رياست در خصوص تغيير  رغم وعده  علي "
ن موثر فضاي امنيتي دانشگاه، بعضي مديران و مسووال

تنها در پستهاي خود باقي   امنيتي نه  و مرتبط با حوزه
اند، بلكه به ادامه رويكردهاي گذشته اصرار مي  مانده 

ورزند و اين مساله چون گذشته به امنيتي شدن فضاي  
   ". زند علمي دانشگاه دامن مي

ن دانشجويي علم و صنعت از مديريت فرهنگي فعاال
قفل كانون ": د كرده انددانشگاه نيز به شدت انتقا

هاي  موسيقي همچنان باز نشده است، مشكل رويه 
غيرعلمي و غير فرهنگي نظير تفكيك جنسيتي نيز 

 نشده باقي مانده است، نشريات منتقد  همچنان حل
رو بوده و به  دانشگاه براي انتشار با موانع جدي روبه 

 ناظر بر   شوند، كميته هاي واهي توقيف مي بهانه 
 يك جريان سياسي  يات به طور كامل در سيطرهنشر

خاص قرار دارد و در اين مدت از اجراي هيچ اقدامي 
در جهت تضييع حقوق نشريات منتقد فروگذار نكرده 

   ".است
به اين سياهه اضافه كنيد ": دانشجويان مي افزايند

تصميم معاونت فرهنگي جديد را در خصوص تشكيل 
كه يادآور برخوردهاي اي براي حجاب و عفاف  كميته 

 مديريت قبلي  سلبي و دون شان دانشجويان در دوره
  ".است

  17بقيه در صفحه 
  

  دانشگاه در ماھی که گذشت
 كامران عالمي نژاد
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  16بقيه از صفحه 

در مورد ": فعاالن دانشجويي همچنين يادآور شده اند
 رغم  شده، علي دار و اساتيد به ناحق اخراج  دانشجويان ستاره 

عين عدالت و قانون " صريح رياست جديد مبني بر  وعده
 بازگشت ايشان به دانشگاه، تالش چنداني صورت "بودن

اين در حالي است كه . نگرفته و اتفاق مثبتي رخ نداده است
 دانشجويان  ماشينهاي تبليغاتي دولت بر بازگرداندن همه

كنند ولي متاسفانه مالحظه  دار به دانشگاه تاكيد مي  ستاره 
 كنيم جز بازگشت كسري از آنان، در اين زمينه اتفاق  مي

  ".درخوري رخ نداده است
  )فروردين22دانشجو نيوز، (

  
   تكنيك تهراننصب بنر تبريك در دانشگاه پلي

  
دانشجويان دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه پلي تكنيك 
تهران، بعد از بركناري رييس اين دانشكده بنري نصب كرده 

  .و بين دانشجويان شيريني پخش كردند
بركناري آقاي دكتر اروجعليان از سمت ":روي بنر نوشته بود

 ساله بي 4رياست دانشكده مهندسي شيمي و پايان دوره 
تي ايشان را به عموم دانشگاهيان پلي تكنيك تبريك كفاي

  ".عرض مي نماييم
  )فروردين23دانشجو نيوز، (

  

  اساتيد دانشگاه كرج مجبورند دو شغله كار كنند 
 بنا به گزارش دريافتي از يك - فروردين 30دانشجو آنالين، 

فعال حقوق اساتيد دانشگاه، حقوق پايه استادان دانشگاه دو 
 است كه به همين دليل تقريبا همه استادان ميليون تومان

دانشگاه مجبورند براي كفاف معيشت در كارهاي صنعتي نيز 
  . به كار دوم اشتغال پيدا كنند

يكي از استادان دانشگاه در مورد پايين بودن پايه حقوق 
من حق التدريسي تدريس مي ": اساتيد دانشگاه مي گويد

من در .  كنمش حساب نمي اكنم، ولي زياد روي پول
شركتي كه كار مي كنم، حقوقم بيش از چهار ميليون تومان 
است، اما ديدم اگر بروم دانشگاه تدريس كنم، اسمم استاد 

واقعا با دو . دانشگاه مي شود ولي حقوقم نصف مي شود
االن اكثر استاداني كه مي . ميليون تومان خيلي مشكل است

مي آيند . نندبينم، مجبورند كه در بخش صنعت هم كار ك
پروژه هاي صنعتي مي گيرند و عمال روي درآمد شركتهاي 

اين . صنعتي حساب مي كنند تا درآمد تدريس در دانشگاه
موضوع خيلي جالب نيست، چون آنها بايد بيشتر به كار 
تحقيق برسند، ولي وقت شان را بيشتر براي كار صنعتي مي 

 كار اشتغال آنهايي كه بازنشسته نشدند و هنوز به. گذارند
دارند، عالوه بر تدريس در دانشگاه، مي آيند در بخش صنعت 
و پروژه به دست مي گيرند كه بيشتر به خاطر مسايل مالي 

  . است و يك جورهايي دو شغله هستند
شايد اين استاد دانشگاه بودن برايم خيلي افتخاري نباشد، 

 تدريس مي كنم، اين نايولي همين كه مي روم به دانشجو
علمي را كه بلديم را به ديگران ياد . نظرم خوب استب

خانه اي هم كه دارم از طرف دانشگاه يا شركتي كه . بدهيم
كار مي كنم نخريدم، بلكه از جهت خانوادگي از قبل داشته 

  ".ام

  

  اي كه مركز جنجال شد"حاشيه"

 گاهي اتفاق مي افتد - فروردين 11ايسنا، /فردانيوز
سانها از سوي پزشكان به كه رفع خطر از جان ان

فساد سيستم . نوعي تجارت تبديل مي شود
بهداشت و درمان، نگاه كااليي به انسانها و نگاه 
ابزاري به سالمت، مهران مديري را به طنز كشيدن 

اتاق "وضعيت درمان و ساختن سريال طنز با نام 
 واداشت كه از همان بدو رونمايي از موضوع، "عمل

معه پزشكي و وزارت بهداشت و مورد انتقاد جدي جا
درمان قرار گرفت تا جايي كه او را مجبور به تغيير 

  . كردند"در حاشيه"نام سريال به 
 پيش از برنامه ريزي براي پخش 93دي ماه 

، عليرضا زالي، رييس نظام "در حاشيه"سريال طنز 
پزشكي، در نامه اي به معاون سيما ضمن ابراز 

: ه در اين سريال گفتنگراني از مضامين مطرح شد
بدون شك نظام سالمت و جامعه پزشكي ايران "

يكي از موفق ترين نظامهاي سالمت در منطقه و 
  ".حتي جهان است

، سيدحسن 93 اسفند 24همچنين در تاريخ 
هاشمي، وزير بهداشت و درمان، با انتشار نامه اي 
خطاب به رياست صدا و سيماي جمهوري اسالمي 

واژه هاي رييس نظام پزشكي به با همان ادبيات و 
  .  اعتراض كرد"در حاشيه"پخش سريال 

هومن ":  آمده است"در حاشيه"در خالصه داستان 
شود يك مركز درماني تعطيل  صحرايي مامور مي 

اما در اين مسير با سهراب . شده را راه اندازي كند
كاشف و بهروز عشقي كه سابقه كالهبرداري و 

وي كه فردي متعهد . شود  شيادي دارند، همراه مي
و آرمانگرا است، به زودي به اهداف سودجويانه آنها 

 كند و از دكتر كي مرام كه از  آگاهي پيدا مي
استادان معتبر دانشگاه و حوزه درمان است كمك 
مي خواهد تا يك مركز درماني استاندارد و كارآمد 

  ".راه اندازي كنند
در ابتدا اعتراض اصلي پزشكان و دغدغه آنان، 
تاثيرگذاري بر رابطه مردم با پزشكان بود، اما به 
مرور هرچه سريال به پيش رفت و شخصيتها بيشتر 
در نقشهاي شان جا افتادند، مسير اعتراضها هم 

 هاي  برخي از پزشكان طي نامه. عوض شد
 اعتراضي خود، اين تفكر را القا كردند كه كسي نه

تنها حق توهين بلكه حق انتقاد هم از اين جامعه را 
  .ندارد

  

مقايسه ميزان درآمد پزشكان و ساير 

  مشاغل

   تشكيل چند جلسه پي- فروردين 11فردانيوز، 
سازمان " در 93درپي طي آخرين روزهاي سال 

 "شورايعالي بيمه" و به دنبال آن "نظام پزشكي
هاي  درصدي تعرفه 15منجر به تصويب افزايش 

 شد تا باز هم همه چيز به 1394پزشكي در سال 
  . نفع پزشكان باشد و به ضرر بيماران

طبق بررسيهاي انجام شده در راستاي مقايسه 
، 92درآمد پزشكان با درآمد ديگر شغلها در سال 

مالحظه مي شود كه درآمد پزشكان كم نبوده، 
بلكه درآمد روزانه اغلب آنها از درآمد ماهيانه ساير 

براي محاسبه ميانگين حقوق . غلها بيشتر استش
، دو برابر حداقل حقوق را به 92مشاغل در سال 

  . عنوان ميانگين حقوق در نظر گرفته ايم

. كمترين حقوق را كارگران و پرستاران مي گيرند
 يك ميليون 92ميانگين حقوق كارگران در سال 

تومان و پرستاران يك و نيم ميليون تومان بوده 
 پس از آنها، مهندس ماهر با ميانگين حقوق .است

 4 ميليون تومان و اساتيد دانشگاه نيز با درآمد 4
  .ميليون تومان در رديف بعدي قرار مي گيرند

به اين ترتيب متوسط حقوق تمام وقت پزشكان 
 ساعت كاري در بيمارستان دولتي يا 176مربوط به 

 اگر بشود آنها را در اين ساعات در(بخش عمومي 
براي متخصص اورولوژي ) محل كار پيدا كرد

 30 ميليون تومان، متخصص جراح چشم 26ماهانه 
 ميليون 31ميليون تومان، متخصص زنان و زايمان 
 ميليون 32تومان، متخصص گوش و حلق و بيني 

 ميليون تومان، متخصص 38تومان، جراح قلب 
 ميليون تومان و جراح مغز و اعصاب 49ارتوپدي 

  . تومان است ميليون65
به وضوح مشاهده مي شود اساتيد دانشگاه و 
مهندس ماهر كه همانند پزشكان تحصيل كرده 

  .اند، درآمد اين چنيني ندارند
الزم به ذكر است كه اين درآمد بخش دولتي است 

 برابر 5و در بخش خصوصي مبلغ حقوق پزشكان 
يعني يك پزشك جراح مغز و اعصاب ! مي شود

. يليون تومان در ماه درآمد دارد م300مبلغي حدود 
البته يك پزشك خصوصي در بخش خصوصي با 

  .تعرفه هاي قانوني
 پزشك با درآمد يك 300جالب است كه بدانيد ما 

ميليارد تومان در ماه داريم كه اغلب شان ماليات 
 هزار پزشك كه درآمدشان 2هم نمي دهند و حدود 

  د دارد ميليون تومان است، وجو500ماهيانه باالي 
در اين ميان وضع درآمدي پزشكان عمومي كه 
عمده ي بار تشخيص و درمان و ارجاع بر عهده 
آنهاست، به دليل تعداد زيادشان، حق ويزيت پايين 
و اشكال تراشي سازمانهاي بيمه گر و هزينه هاي 

  .  باالي مطبهاي خصوصي رضايت بخش نيست
   

هيچ خدمت پرستاري در كتاب تعرفه 

  جانده نشده استگذاري گن 

خانه " دبيركل - فروردين 17خبرگزاري ميزان، 
 با بيان اين مطلب كه هيچ خدمت "پرستار

گذاري گنجانده نشده ،  پرستاري در كتاب تعرفه 
حرفهاي مسووالن در اين حوزه تنها در حد ": گفت

  ".وعده است
محمدشريفي مقدم با بيان اين مطلب كه تنها 

نون تعرفه خدمات خواسته اين قشر اجراي قا
اجراي طرح تحول سالمت ": گذاري است، گفت 

عدالتي در اين حوزه است و با  نشان دهنده بارز بي 
هاي هنگفت  بزرگ جلوه دادن پزشكان و كارانه 

سبب شده اين تفاوت سطح طبقاتي در حوزه درمان 
به وجود آيد، اين در حالي است كه حجم عظيم كار 

  ".برعهده پرستاران است
فتني است، وزارت بهداشت اعالم كرده بود كه به گ

كتاب ارزشهاي نسبي طرح تحول نظام سالمت، 
 خدمت مشترك بين 60 خدمت مستقل و 190

 خدمت پرستاري اضافه مي 350پزشك و پرستار و 
شود و قول داده بود كه چنين كاري را انجام مي 

 ها آن را از دستور  دهد در حالي كه براساس شنيده 
  .خارج كردندكار 

  18بقيه در صفحه 
  

  کارورزان س�مت دانشگاه در ماھی که گذشت
 اميد برهاني
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گفته مي شود جشن سال نو قمري كه 
از بزرگترين شبكه تلويزيوني چين، 

، )CCTV ("تلويزيون مركزي چين"
پخش مي شود، پر بيننده ترين برنامه 

اين برنامه به . تلويزيوني جهان است
 كانال دولتي پخش 189طور زنده از 

مي شود و با وجودي كه شمار بينندگان 
داد به آن رو به كاهش گذاشته، اين تع

.  ميليون نفر مي رسد600بيش از 
گذشته از اين، اين برنامه چهار و نيم 
ساعته به گونه بي شرمانه اي جنسي 

در سال جاري، برنامه مزبور . زده است
 فوريه پخش شد و به نظر فعاالن 18در 

حقوق زنان و نيز بسياري ديگر كه در 
شبكه هاي اجتماعي به شدت كنترل 

 كردند، مرز تازه اي شده چين ابراز نظر
  . درنورديدرا از ابتذال 

جشن سال نو، زنان را به بي شرمانه "
ترين صورت مورد تبعيض قرار مي دهد 

آيا . و آنان را به تمسخر مي گيرد
سازندگان اين برنامه مي خواهند ما را 
به دوران استعمار بازگردانند، دوره اي 
كه زنان مجبور به نوارپيچي و بستن 

  " بودند؟پاي خود
اين يكي از هزاران نوشته هاي 

 "ويبو"خشمگينانه اي است كه در 
)Weibo( تويتر"، نسخه چيني" 
)Twitter(، بعد از پخش برنامه جشن 

يك طومار . سال نو ديده مي شود
سم "اندكي فمينيستي، نمايش مزبور را 

 لطيفه زن 44 خطاب كرد و از "پراكن
نان از ز. ستيزانه در خالل آن خبر داد

 و "ترشيده"سرپرست خانواده به عنوان 
 كه "طالجو"از كارمندان زن زير نام 

براي ارتقاي شغلي هميشه آماده 
همخوابي با رووساي خود هستند، ياد 

  . شد
اين اعتراضها تازه ترين سند از شكل 
گيري نسل جديدي از كوشندگان حقوق 
زنان است كه عليه خشونت خانگي و 

ط كار به مبارزه تبعيض جنسيتي در محي
فعاالن در چندين شهر . برمي خيزند

دست به حركت اعتراضي زدند و 
وروديهاي دستشوييهاي مردانه را با 
هدف نشان دادن تاسيسات ناكافي 
بهداشتي براي زنان و صفهاي طوالني 

 بايد –اين حركت . آنها مسدود كردند
 تحت ديكتاتوري سخت –يادآور شد 

 شدت عليه سراني انجام گرفت كه به
هر حركت اعتراضي وارد عمل مي 

  . شوند
هياهوي بر پا شده گرد جشن ساالنه 
تلويزيوني، بر يك مشكل اساسي تر 

وضعيت اجتماعي زنان : پرتو مي افكند
رو به وخامت گذاشته، زيرا در چين 
يك ضد انقالب اجتماعي به گونه 

در اين مسير، . گسترده در جريان است
 برنامه ريزي سرمايه داري جايگزين

دولتي مي شود و به يك نابرابري بين 
فقير و غني، شهر و روستا، مناطق 

  . غربي و شرقي دامن مي زند
   

  شكاف درآمد عميق تر مي شود

، )Zhang Lijia ("ژانگ ليجيا"
نويسنده فمينيست و روزنامه نگار مي 

، به 90اقتصاد بازار از دهه ": گويد
تها راه نابرابري فزاينده اي بين جنسي

   ".برده است
اين امر خود را در شكاف مزدي رو به 
ژرفش بين زنان و مردان به نمايش 
مي گذارد؛ تحولي كه با گرايش 
. جهاني در اين زمينه ناهمخوان است

از نظر جهاني به طور عام، حقوق زنان 
و مردان در حال نزديك شدن به 
يكديگر است، اگر چه زنان همچنان 

اگر به آمارها . شوندناديده گرفته مي 
 دستمزد 2010نگاه شود، در سال 

زنان در شهرهاي چين به طور متوسط 
در .  دستمزد مردان بوده است67.3
در .  درصد بود78 اين رقم 1990سال 

 56روستا، درصد شكاف مزبور رقم 
  . درصد را در بر مي گيرد

كارمندان زن با سيلي از كژ رفتاريهاي 
روبرو جنسيتي و تبعيض آشكار 

 تاكيد "نيويورك تايمز"حتي . هستند
برابري عهد سوسياليسم در ": كرد

اداره ها جاي خود را به تبعيض 
جنسيتي داده است كه در بعضي موارد 

  ".توسط قوانين هم تقويت مي شود
اين روزنامه به نقل از فمينيست 

 Feng ("فنگ يوان"چيني، 
Yuan(موقعيت زنان " :، مي نويسد

د نيافته، بلكه در برخي نه تنها بهبو
    ".بخشها رو به عقب گذاشته است

  
چند فاكت در باره روند منفي 

  تحوالت 
 2010 يك نظرسنجي در سال -

 درصد كارفرمايان در 69نشان داد كه 
استخدامهاي جديد شرط جنسيت 
قايل مي شوند، باوجود آنكه اين امر 

در . به طور قانوني ممنوع است
تي از اين آگهيهاي استخدام جمال

  لطفا فقط مردها ": قبيل عادي هستند
  19بقيه در صفحه 

   کارورزان س�مت
  

  17بقيه از صفحه 

  

سووال نماينده اصولگرا از وزير 

  بهداشت

 عضو - فروردين 19خانه پرستار، 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
با اشاره به صحبتهاي اخير وزير 

وزير بهداشت در يكي ": بهداشت گفت
 سخنرانيهاي خود بيان كرد كه به از

ن خود در وزارت بهداشت توجه امنتقد
اين صحبت در حالي مطرح . كند نمي 

ن جمع كثيري از را در اشده كه منتقد
 دهند و به  وزارت بهداشت تشكيل مي
خواهد با اين  اين ترتيب قاضي زاده مي 

حرفش به اكثر افرادي كه در زير 
يت مي هاي وزارت كار فعال مجموعه 

  ".كند، توجه نكند 
كوچكي نژاد خطاب به وزير بهداشت 

وزير بهداشت بهتر است از ": گفت
عناوين غيرعاقالنه همچون عناويني كه 

ن از آنها ارييس دولت در برخورد با منتقد
  ". گيرد، استفاده نكند بهره مي

وي در خصوص سووال خود از وزير 
از وزير بهداشت سووال ": داشت گفتبه

دارم چرا تاكنون خدمات تعرفه پرستاران 
را اجرايي نكرده است و اگر وزير 
بهداشت در كميسيون به سووال من 
پاسخ قانع كننده ندهد، سووالم را ملي 
اعالم و در صحن علني مطرح خواهم 

  ".كرد
متاسفانه سازمان ": كوچكي نژاد گفت

به آفتي دچار شده نظام پرستاري امروزه 
داند رييس نظام پرستاري  است كه نمي 

اگر . است و يا معاون رييس جمهور
 خواهد راه  رييس نظام پرستاري مي

معاونتي وزير بهداشتي خود را ادامه دهد، 
بهتر است كه از سمتش در سازمان نظام 
پرستاري استعفا دهد و معاون وزير 

  ".بهداشت شود
قيقات عضو كميسيون آموزش و تح

رييس سازمان ": مجلس در خاتمه گفت
نظام پرستاري با راي پرستاران به اين 
سمت دست يافته است و بهتر است به 
جاي اينكه از افراد رده باالي وزارت 
بهداشت دفاع كند، از پرستاراني كه به 

 اند و امروز منتقد اقداماتش  وي راي داده
  ".هستند دفاع كند

  

تخابات نظام ابهام در آيين نامه ان

 سال سابقه 3حذف / پرستاري

  عضويت

 عضو - فروردين 19خبرگزاري مهر، 
بر ": شوراي عالي نظام پرستاري، گفت

اساس راي ديوان عدالت اداري، موضوع 
 سال سابقه عضويت در نظام پرستاري 3

به منظور كانديدا شدن در انتخابات نظام 
  ".پرستاري باطل شده است
موضوع شكايت محمد شريفي مقدم به 

يك فرد به ديوان عدالت اداري اشاره 
 سال قبل و به هنگام 3": كرد و افزود

برگزاري سومين دوره انتخابات نظام 
پرستاري، فردي نسبت به يك بند از 
آيين نامه اجرايي اين انتخابات شاكي 

   ".شده و به ديوان عدالت شكايت كرد
به گفته وي، بر اساس آيين نامه اجرايي 

ن انتخابات نظام پرستاري كه به قانو
 3تصويب وزير بهداشت رسيده، موضوع 

سال سابقه عضويت در سازمان نظام 
پرستاري براي كانديدا شدن در انتخابات 
نظام پرستاري لحاظ شده بود كه با 
شكايت آن فرد به ديوان عدالت، راي به 

  .ابطال اين بند از آيين نامه داده شد
با توجه ": كيد كرددبيركل خانه پرستار تا

به اينكه متشاكي در اين موضوع وزارت 
بهداشت است، لذا مي بايست نسبت به 
اصالح اين بند از آيين نامه اجرايي قانون 
انتخابات نظام پرستاري در اسرع وقت 
اقدام و موضوع به هياتهاي نظارت و 
اجرايي انتخابات نظام پرستاري در 

  ".استانها و شهرستانها ابالغ شود
راي ديوان عدالت ": شريفي مقدم افزود

اداري نافذ است و بر همين اساس، آيين 
نامه اجرايي انتخابات نظام پرستاري بايد 

  ".اصالح شود
  

تشكلهاي دولتي عليه اعتراضهاي 

  پرستاران

 در يك - فروردين 28پرستاران ايران، 
 و پرستاران از جهت نسال اخير معلما

ر صنف اعتراض به سياستهاي دولت د
قبل از . خود اعتراضاتي داشته اند و دارند

تجمعات پرستاران كه اتفاقا مسبب اصلي 
 و "نظام پرستاري"اينها عدم كارآمدي 

عدم پيگيري مطالبات پرستاران از 
كانالهاي قانوني بود، در دو نوبت نظام 
پرستاري روز قبل از تجمع با ارسال 
پيامك از پرستاران خواست كه در 

  .ركت نكنندتجمعات ش
شوراي عالي "قبل از تجمعات، اعضاي 

 شروع به تهديد و ارعاب "نظام پرستاري
پرستاران كردند و از طرق مختلف و از 
جمله مديران پرستاري مراكز درماني و 

تالشي گسترده در جلوگيري از اين ... 
اين در حالي بود كه . اعتراضات كردند

هيچ توجيهي هم براي صبر كردن 
 يكي از مهمترين دستاوردهاي .نداشتند

اعتراضات پرستاران، مشخص شدن عيار 
  .سردمداران تشكلهاي پرستاري بود

 كه همراه بود و جز "خانه پرستار"جز 
 كه مقابل اين "نظام پرستاري"

اعتراضات قد كشيد، تشكلهاي ديگر 
ساحل امن برگزيدند و به كسب و كار 

  .خود ادامه دادند
مداران نظام بعد از تجمعات نيز سرد

پرستاري با روشهاي مختلف اقدام به 
توهين به پرستاران معترض كرده و 
دستاوردهاي اعتراضات و تجمعات را زير 

گو اينكه عدم اعتراض و . سوال بردند
سازش خودشان هم در هفت سال 
گذشته نتايجي نداشت و در نهايت هم 
وزارت بهداشت اثبات كرد كه قابل 

افع يك تيم اعتماد نيست و فقط من
خاص را محافظت مي كند و ساير 
كاركنان درمان در عمل اهميتي برايشان 

  .ندارد

سرمايه داری حقوق زنان در چين را به 
  عقب می راند

شکاف مزدی افزايش يافته و تبعيض 
  جنسيتی در محيط کار موج می زند

  
   وبگاه اخبار كارگران چين–وينسنتو كولو 

 برگردان بابك
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  18بقيه از صفحه 
  

فقط خانمهاي " يا "متقاضي شوند
  . "جذاب

 در مقايسه با استانداردهاي جهاني، -
سهم زنان در بازار كار در چين باال 

اما سهم زنان شهري در رقم كل . است
 درصد در بيست 77ن از بيش از شاغال

 درصد كاهش 61سال پيش، اكنون به 
  . يافته است

  
ر غالب در  زمينهاي كشاورزي به طو-

مالكيت مردان است و زنان كمتر از يك 
  پنجم اسناد مالكيت زمين را در اختيار 

درصورت جدايي، زنان اغلب . دارند
  . بدون هر گونه درآمدي بر جا مي مانند

 ميليونها زن چيني تن به جراحي -
 درصد 80در پكن . زيبايي مي دهند

مراجعه كنندگان به كلينيكهاي جراحي 
تران دبيرستاني و دانشجو پالستيك دخ

هستند؛ واقعيتي كه بي ترديد با فشار بي 
در اين . اندازه در بازار كار رابطه دارد

پهنه، آگهيهاي استخدام اغلب 
دربرگيرنده شرايط ويژه اي پيرامون 

  . وضعيت ظاهري متقاضي هستند
اكنون در بازار كار، تبعيض عليه زنان به 

ارد يك پديده عادي بدل شده و در مو
بسياري روي مي دهد، باوجود آنكه به 

كارفرمايان . طور رسمي غيرقانوني است
هيچ هراسي از انتشار آگهيهاي آشكارا 
جنسيت زده ندارند، زيرا اينگونه 
رفتارهاي ارتجاعي اينك پذيرش 

  . اجتماعي دارد
يك بررسي كه در سالهاي گذشته 

 انجام شده، "دانشگاه خلق پكن"توسط 
اگر يك جمع :  در بر داشتاين نتيجه را

متقاضي كار كه افراد آن به طور 
تصادفي انتخاب شده اند و شرايط برابر 
اما جنسيتهاي مختلفي دارند به 
آژانسهاي كاريابي فرستاده شوند، شانس 
فارغ التحصيالن مرد براي دعوت شدن 

 درصد بيشتر از زنان 39.2به مصاحبه 
اين رقم در مورد . فارغ التحصيل است

 53دارندگان مدارج عالي حتي بيش از 
  . درصد است

همچون ديگر جوامع، سرچشمه اين 
الگوهاي رفتاري كه برخورد با جنسيتها 
را تعيين مي كند، در باال و قشر حاكم و 

براين واقعيت نمايش . غالب است
تلويزيوني ساالنه به مناسبت سال نو 

.  مهر تاييد مي نهدCCTVقمري در 
 زير تيتر "ردم روزانهم"حتي روزنامه 

، سلسله عكسهايي "صحنه هاي زيبا"
 در 2012از مهمانداران زني كه در سال 

حزب كمونيست "هجدهمين كنگره 
به كار اشتغال داشتند، ) KPC ("چين

پيام بدون سووتفاهم اين . منتشر كرد
است كه زنان دكوراسيون هستند، در 

  . حالي كه مردان تصميم گيرانند

، بالگر )Wang Linyu ("وانگ لينيو"
سوسياليست، معتقد است سرمايه داري 

 نفع مي برد و در "زنان ترشيده"از ايده 
نگراني و فشار به وجود آمده در خانواده 
زماني كه يك زن همسري نمي يابد، 

در اين ميان در . سود خود را مي جويد
چين صد بورس همسريابي وجود دارد و 

 "بلومبرگ بيزنس ويك"به نوشته 
Bloomberg Businessweek فقط در ،

، ارزش اين 2014سه ماهه اول سال 
 ميليون 78( ميليون يوان 490بازار 

  . بوده است) دالر
آنها تالش مي ":  مي گويد"وانگ"

 داغ "ترشيده"كنند به زنان به اصطالح 
بزنند و آنها را به حاشيه برانند تا بتوانند 

ت عل. پول بيشتري از آنها در بياورند
 "مدارس هنرهاي زنانه"رشد بي سابقه 

در اين . در اين گرايش ريشه دارد
مدارس اخالق فئودالي آموزش داده مي 
شود تا بدينگونه زنان براي خدمت به 
جامعه سرمايه داري امروز تربيت 

    ".شوند
  

  انقالب و ضد انقالب

در دوران مائو، هنگامي كه برنامه ريزي 
ين چنين دولتي غالب بود، تبعيضي ا

فاحش از جانب دولت صورت نمي 
 با وجود آثار منفي –گرفت زيرا 

بوروكراسي متورم 
 همه محلهاي –

كار را توزيع مي 
كرد و از اين رو 
براي كاهش 
شكاف بين كار 
زنان و مردان از 
نظر مزد و جايگاه 
اجتماعي دست به 

  . عمل مي زد
گذشته از واقعيت 
مالكيت و تنظيم 
دولتي، از جانب 

نان نيز فشار فوق ز
العاده اي به عمل 
مي آمد، امري كه 
در شكل گيري 
يك جريان 
فمينيستي بين 
چپهاي چين و 
جامعه راديكاليزه 

شده بازتاب مي يافت كه خواستار كنار 
 –گذاشتن ساختار كهنه فئودالي 

 دولت 1950در سال . پدرساالري بود
مائو ازدواج قراردادي و سيستم معشوقه 

وع كرد و طالق براي هر داري را ممن
اين يكي از سخت . دو جنسيت ساده شد

ترين تصميمهايي بود كه تاكنون گرفته 
شده بود، با آثار عميقي بر مناسبات 

  . مادي
اين دگرگونيها البته به تساوي حقوق 

 هم "سوسياليسم"زنان راه نبردند، از 

آنگونه كه حزب كمونيست چين مدعي 
. بود، حرفي در ميان نمي توانست باشد
 –با اين حال و عليرغم ديكتاتوري مائو 

امري كه در نقطه مقابل سوسياليسم 
 وجود تعيين كننده يك –قرار داشت 

ت و برنامه ريزي اقتصاد در مالكيت دول
شده، درهاي مهمي را به روي رهايي 

اين درب از سوي . زنان گشود
ضدانقالب سرمايه داري كه در ادامه 

  . اين پروسه شكل گرفت، بسته شد
در توليد و در كارخانه ها پديده تبعيض 
جنسيتي اغلب به گونه قوي تري از 

يك بررسي . دفاتر و اداره ها رواج دارد
يليون آگهي استخدام از بيش از يك م

در اينترنت نشان داد كه در مجموع 
بيش از ده درصد اين آگهيها آشكارا 

در . تذكر مي دادند كه مردان تقدم دارند
آگهيهاي استخدام براي مشاغلي كه به 
مدارج باالي تحصيلي نيازي ندارد، اين 

  .  درصد بود23ميزان حتي بيش از 
  

  زن شاغل

ر كارخانه هم در مشاغل دفتري و هم د
ها، زنان به گونه غيرقانوني تحت فشار 
قرار مي گيرند تا در قرارداد، بندهاي 

، آزمايش حاملگي و "حامله نشدن"
  . حتي نداشتن قصد ازدواج را امضا كنند

اگر زني حامله شود، اغلب كارفرما به او 

وظايف نامطلوب و سختي را محول مي 
سازد يا ساعات كار بيشتري را به وي 

به اين شيوه تالش مي . يل مي كندتحم
شود فشار افزايش يابد تا كارگر زن به 

  . طور داوطلبانه كار را ترك كند
افزون براين، گفته مي شود مدره كردن 

 از سوي دولت "سياست تك فرزندي"
كه طي آن به خانواده هاي شهري قرار 
است اجازه داشتن فرزند دوم داده شود، 

 منفي براي زنان مي تواند در انتها آثار

داشته باشد و به تبعيض جنسيتي 
  . بيشتري در محيط كار منجر شود

آزار جنسي در كارخانه ها آشكارتر از 
ن با دفاتر و اداره ها و در بين شاغال

در يك . جايگاه كارمند ظاهر مي شود
 كه توسط 2013نظرسنجي در سال 

 صورت "مركز زنان كارگر آفتابگردان"
صد كارگران زن در گرفته، هفتاد در

 )Guangzhou ("گوانگزو"بزرگ شهر 
 درصد 32. آزار جنسي را تجربه كرده اند

آنها قرباني تماس بدني ناخواسته شده 
 درصد با مزاحمت تلفني يا 25اند و 

  . پستي روبرو شده اند
و با اين حال اعتصابهايي كه در ده سال 
اخير روي داده، نشان مي دهد كه 

انه ها برخالف تمايل كارگران زن كارخ
كارفرمايان هر چيزي جز خدمتكاران 

  . فرودست هستند
نه فقط در كشمكشهاي بزرگ كارگري 

در سال ) Yue Yuen(در يو يوون 
گذشته، بلكه در بسياري از درگيريهاي 
كوچك كه توجهات كمي را به خود 
جلب كرد نيز زنان در صف مقدم قرار 

  . داشتند
ن بزرگترين مبارزه كارگري در يو يوو

اعتصاب كارگري در چين طي دهه 
هاي گذشته بود و كارگران زن در 
بخش توليد كفش، هفتاد درصد 

. اعتصاب كنندگان را تشكيل مي دادند
اين واقعيت، پيش داوريهاي دروغ در 
باره عزم كمتر كارگران زن نسبت به 

  . همكاران مردشان را به كنار مي زند
يد به آن تحوالت مزبور موجبي براي ام

است كه جنبش بالغ شده زنان در چين 
توانايي پيوستن به مبارزه طبقه كارگر و 
ايجاد نيرويي براي غلبه بر سيستم 
موجود و نابودي ريشه هاي سركوب 

  . زنان يك بار براي هميشه را دارد
   

 سرمايه داری 
  حقوق زنان در چين را به عقب می راند

 ض جنسيتی در محيط کار موج می زندشکاف مزدی افزايش يافته و تبعي
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براي نخستين بار يك زن سردبير گاردين 

  شد 
، سردبير "كاترين واينر" - فروردين 1راديو زمانه، 

 20 در آمريكا، روز جمعه "گاردين"بخش اينترنتي 
عنوان سردبير جديد اين روزنامه بريتانيايي  مارس، به 
او نخستين زني است كه در تاريخ انتشار . برگزيده شد

  .شود ي آن انتخاب مي اين روزنامه به سردبير
گزارش خبرگزاري فرانسه، كاترين واينر جايگزين  به

راسبريجر در ماه دسامبر .  شده است"الن راسبريجر"
 سال هدايت 20گذشته اعالم كرده بود كه پس از 

روزنامه گاردين، تابستان آينده از مقام خود كناره 
  .گيري خواهد كرد 

ستر بنياد  در منچ1821روزنامه گاردين در سال 
 در "نيويورك تايمز"گاردين و روزنامه . گذاشته شد

اي كه   بخاطر انتشار اسناد محرمانه 2014سال 
، كارمند سابق سازمان اطالعات "ادوارد اسنودن"

 "پوليتزر"مركزي آمريكا، افشا كرده بود، برنده جايزه 
  .شدند

كاترين واينر كه دوازدهمين سردبير گاردين در اين 
عنوان سردبير را   ست، انتخاب خود بهسال ا194

  . توصيف كرده است"امتياز و مسووليت بزرگ"
 وارد گاردين شد و تاكنون در 1997او از سال 

سمتهاي معاون سردبير، سردبير نسخه شنبه، معاون 
سردبير در موضوعات مربوط به زنان، سردبير ويژه 

  .  فعاليت كرده است"مجله آخر هفته" و "2جي"نامه  
  

  حكيمه شكري به زندان اوين بازگردانده شد
  

 حكيمه شكري، از زندانيان - فروردين 11كلمه، 
سياسي كه آذر ماه سال گذشته بدون هيچ توجيه 
قانوني به زندان قرچك منتقل شده بود، به زندان اوين 

  .بازگردانده شد
 91 كه از آبان ماه "مادران پارك الله"اين عضو گروه 

 حبس سه ساله خود در زندان جهت تحمل محكوميت
 برد، آذر ماه سال گذشته درحالي كه  اوين به سر مي

اش باقي مانده بود، به  تنها شش ماه به اتمام حكم 

  .زندان قرچك ورامين منتقل شد
گونه  مسووالن زندان اوين خانم شكري را بدون هيچ 

وسيله شخصي به زندان قرچك ورامين كه محل 
ن با جرايم عادي است، منتقل نگهداري زندانيان ز

بودند؛ برخوردي خالف قانون كه منجر به  كرده

اعتراض زندانيان سياسي زن و همچنين همبنديان 
  . المللي و حقوق بشري شد سابق و مجامع بين

حكيمه شكري بارها نسبت به انتقالش به زندان 
قرچك و وضعيت نامناسب اين زندان و نگهداري زنان 

  . بار اعتراض كرده بود  فاجعهزنداني در شرايط
 برد و با اين حال در  وي از بيماري چشمي رنج مي

زندان قرچك از درمان ابتدايي همچون كمپرس آب 
  .گرم نيز محروم بوده است

اين زنداني سياسي كه سه روز پيش تهديد كرده بود 
در صورت رعايت نشدن قانون براي وي، اعتصاب غذا 

رد، سرانجام امروز به و اعتصاب مالقات خواهد ك
  .زندان اوين منتقل شد

گزارشهاي موجود از زندان قرچك، از وضعيت اسف بار 
و شرايط نامناسب نگهداري زندانيان در اين زندان 

  .حكايت دارد
  

بازي تبليغاتي با مساله حضور زنان در 

  ها ورزشگاه

 ديروز از قول - فروردين 18وب سايت برنامه نود، 
ارت ورزش مصاحبه اي منتشر شد معاون فرهنگي وز

. مبني بر آنكه حضور خانواده ها در ورزشگاه آزاد است
اما همين ديروز خبر حضور بانوان در ورزشگاهها 

  .تكذيب شد
عبدالحميد احمدي گفته بود كه طرح حضور بانوان در 
برخي ورزشگاهها سال گذشته از سوي وزارت ورزش و 

 شده و مورد تاييد جوانان به شوراي امنيت كشور ارايه
  . اوليه قرارگرفته است

  
 قرار "ايرنا"اين خبر كه روي خبرگزاري دولت يعني 

گرفته و شهيندخت موالوردي، معاون حسن روحاني در 
امور زنان و خانواده هم لينك خبر يادشده را روي 
صفحه توييتر و فيسبوك خود منتشر كرده بود، بازتاب 

 خارجي داشت و حتي زيادي در رسانه هاي داخلي و
امروز صبح، تيتر يك بسياري از روزنامه هاي سياسي 

 كه 21:30هم شده بود، اما ديشب و حوالي ساعت 
صفحه يك اكثر روزنامه ها بسته شده بود، خبر توسط 

  .خود انتشاردهنده اش تكذيب شد
ر هم اعالم كرد كه در در ادامه شوراي امنيت كشو

خصوص حضور بانوان در سالنهاي ورزشي مصوبه اي 
  .نداشته است تا ماجرا به كل تكذيب شود

  
ان در بازي فوتبال ايران و اعتراض فعاالن زن

  سوئد 
 11( روز سه شنبه - فروردين 20انقالب زنانه، 

بازي فوتبال تيمهاي ايران و )  مارس31 -فروردين 
نزديك به سي و پنج . نجام گرفتسوئد در استكهلم ا

بيش از دو سوم . هزار نفر بيننده اين بازي بودند
تماشاچيان را ايرانيان مقيم سوئد و كشورهاي همجوار 

از مدتها قبل ما شاهد فعاليتهاي . تشكيل مي دادند
مختلفي براي لغو ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاهها 

تا اين اين بازي هم فرصتي بود . در ايران بوديم
خواسته در سطح وسيع تري مطرح شود و در سطح 
رسانه ها و افكار عمومي و نهادهاي رسمي اداري و 
ورزشي بين المللي بازگو گردد تا جمهوري اسالمي 

  . بيش از پيش تحت فشار قرار بگيرد

  
 در كنار "انقالب زنانه"ن، اعضا و دوستداران ما فعاال

ن و مخالفان ن جنبش رهايي زخيل وسيعي از فعاال
لغو ممنوعيت ورود زنان "مردساالري، به درستي تم 

 را انتخاب كرديم و از طريق "به ورزشگاهها در ايران
شبكه هاي اجتماعي با ارتباط گيري با مردم و در ادامه 
با ارتباط گيري با رسانه هاي فارسي زبان و سوئدي و 
انگليسي زبان توانستيم فضاي اصلي مربوط به بازي را 

از . بر سر بي حقوقي زنان در ايران متمركز كنيم
يكهفته مانده به بازي تقريبا در شبكه هاي اجتماعي و 
اكثريت رسانه هاي فارسي زبان در استكهلم توجه و 

  :تمركزشان به روي دو مساله بود
  بي حقوقي زنان در ايران. 1
اجازه عرض اندام ندادن به جمهوري اسالمي به . 2

  بهانه اين بازي
ن حقوق زنان، به جرات مي شود گفت كه فعاال

اپوزسيون سرنگوني طلب و رسانه هاي زيادي در 
تقريبا . حركتي مشترك اين دو امر را برآورده كردند

همه رسانه هاي فارسي زبان در سوئد و همه رسانه 
هاي مهم سوئدي از تلويزيون تا راديو تا وبسايتها و 

كنان تيم فوتبال روزنامه هاي اين كشور و نيز بازي
سوئد روي محور بي حقوقي زنان در ايران صحبت 

ن حقوق زن از ايران آمده كردند و پاي گفتگوي فعاال
  . نشستند و خواسته و فعاليتهاي آنان را منعكس كردند

اين يك پيروزي و گام مهم است كه ما آنرا عملي 
  .كرديم و اين بستري ست براي پيشرويهاي بيشتر

  
   هزار زن و دختر را ربوده اند 2 "بوكوحرام"

سه ( سازمان عفو بين الملل امروز - فروردين 25ايرنا، 
 تاكنون 2014اعالم كرد كه از آغاز سال ) شنبه

 هزار زن و دختر توسط تروريستهاي 2دستكم 
  . در نيجريه ربوده شده اند"بوكوحرام"اسالمگراي 

  

در به گزارش خبرگزاري رويترز، اين نهاد بين المللي 
 صفحه اي كه با استناد به اظهارات ده ها 90گزارشي 

شاهد و اسراي فراري طي يك سال گذشته نوشته 
شده، تصريح مي كند كه تروريستهاي بوكوحرام، افراد 
ربوده شده را به استثمار خود درآورده و كساني را كه از 

  .آنها سرپيچي كرده اند را كشته است
لگرد ربوده شدن اين گزارش به مناسبت نخستين سا

  بيش از دويست دختر دانش آموز از مدرسه اي در 
  21بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايي
 اسد طاهري
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  زنان در مسير رهايي
  

  20بقيه از صفحه 
 واقع در شمال شرقي نيجريه "چيبوك"روستاي  

اين اقدام بنيادگرايان اسالمي بوكوحرام . منتشر شد
  .خشم جامعه بين المللي را برانگيخت

گزارش عفو بين الملل همچنين مي افزايد كه 
بوكوحرام پس از اشغال شهرها و روستاها، زنان و 

  .آنجا را به اسارت مي برددختران ساكن 
، نويسنده اين گزارش در مصاحبه اي "دانيل آير"

اعدامهاي فجيع، خشونت جنسي و استفاده از ": گفت
كودكان به عنوان جنگجو مصاديق جنايات جنگي 
عليه بشريت است و مقامهاي نيجريه اي بايد در اين 

  ".خصوص اقدام الزم را انجام دهند
هوري جديد نيجريه كه ، رييس جم"محمد بوهاري"

دو هفته قبل در انتخابات اين كشور پيروز شد، امروز 
وعده داد كه دولتش در تالش براي مبارزه با گروه 
تروريستي بوكوحرام و يافتن زنان و دختران ربوده شده 

  .از هيچ تالشي فروگذار نخواهد كرد
وي در عين حال تصريح كرد كه نمي توان با اطمينان 

  .تالش ها به نتيجه خواهد رسيدگفت كه اين 
، رييس جمهوري قبلي "گودالك جاناتان"دولت 

نيجريه، به خاطر ضعف عملكرد و واكنش كند در 
رابطه با آدم ربايي بوكوحرام مورد انتقاد شديد قرار 

  .دارد
  

اي استخدامي در محروميت زنان از فرصته

  سازمانهاي دولتي 

 9وز  ر- فروردين 23آنا، / فمينيسم روزمره
 سازمان سنجش آموزش كشور دفترچه 1394فروردين

راهنماي آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي 
را منتشر كرد كه ) 1394خرداد ماه سال (اجرايي كشور 

جداول استخدامي آن حذف بي سابقه زنان از امكان 
  . استخدام در اكثر مشاغل معرفي شده را نشان مي داد

ازمان امور مالياتي كشور در ميان سازمانهاي دولتي، س
 ظرفيت 48 براي مردان و 2110با اختصاص ظرفيت 

 ركورد دار تبعيض در استخدام زنان ،براي زن و مرد
شنيده ها حاكي از آن است كه بخشنامه اي نيز . است

مبني بر جذب حداقلي و بنا بر ضرورت زنان در 
  .سازمان هاي دولتي ابالغ شده است

يس جمهوري در امور زنان و در همين حال، معاون ري
اخيرا شاهد بوديم در اطالعيه آزمون ": خانواده گفت
 دستگاه، تبعيضهاي جنسيتي صورت 13استخدامي 

 هاي رييس جمهوري  گرفته كه اين مطابق با وعده
  ".نيست

در اين اطالعيه از دو ": شهيندخت موالوردي افزود
 فرصت براي 16 فرصت شغلي، حدود 800هزار و 

  ". شغل بدون ذكر جنسيت عنوان شده بود500و زنان 
 فرصت شغلي در اختيار 400دو هزار و ": وي ادامه داد

 هاي  آقايان قرار داده شده كه اين مطابق با وعده
  ".رييس جمهوري نيست

بايد به اين مساله به عنوان يك فرصت نه ": وي افزود
يك هزينه پرداخته شود و در صورتي كه زنان پاسخ 

ا دريافت نكنند، اين مساله منجر به درست ر
  ".سرخوردگي آنها خواهد شد

  

  نرخ بيكاري زنان دو برابر مردان

 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي - فروردين 22ايسنا، 
با بيان اينكه نرخ بيكاري زنان دو برابر مردان شده 

وزارت كار در تالش است با سياست ": است گفت
  ".موعه زنان را ارتقا بدهدگذاريهاي مناسب جايگاه مج

علي ربيعي زنانه شدن آسيبهاي اجتماعي را يكي از 
سن زنان ": چالشهاي موجود ذكر كرد و گفت

سرپرست خانوار پايين آمده و نرخ بيكاري زنان دو 

برابر مردان شده كه اين امر ضرورت برنامه ريزي 
  ". طلبد شايسته در اين زمينه را مي

ه اجتماعي با اشاره به عدم وزير تعاون، كار و رفا
استقبال كارفرمايان از زنان متاهل و گرايش به 

متاسفانه امروز كار ": استخدام زنان مجرد اظهار كرد
زنان به سمت فصلي شدن رفته و اشتغال زنان در 

از اين رو . بخشهاي خدماتي افزايش يافته است
درصدد هستيم تا سياستهايي شايسته و تاثيرگذار در 

   ".اال بردن جايگاه زنان ايراني اتخاذ كنيمجهت ب
  

  ادامه تبعيض عليه زنان در بازار كار ايران

 به گفته يك مقام مسوول - فروردين 27دويچه وله، 
هاي  التحصيالن دانشگاه  درصد فارغ 64دولت ايران، 

ايران زنان هستند، اما سهم زنان ايراني در نرخ بيكاري 
  .  درصد است42

به گزارش خبرگزاري ايلنا، سهيال جلودارزاده، مشاور 
وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بانوان و خانواده، 
در همايشي به مناسبت روز زن در مشهد گفت كه 

التحصيالن در سراسر ايران را   درصد فارغ 64زنان 
دهند، اما تنها درصد ناچيزي از آنان  تشكيل مي 

  .شوند مشغول به كار مي 
  

نيز علي ربيعي، وزير )  فروردين22(شنبه گذشته 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اعالم كرده بود كه نرخ 

آمار رسمي بهمن . بيكاري زنان دو برابر مردان است
ماه گذشته نرخ بيكاري زنان ايران را بيش از دو برابر و 

  .نيم نرخ بيكاري مردان اعالم كرده بود
او . غال زنان اشاره كرده بودوزير كار به چند معضل اشت

دهند زنان مجرد را  گفته بود كارفرمايان ترجيح مي 
به گفته ربيعي، همچنين كار زنان به . استخدام كنند

سمت فصلي شدن رفته و اشتغال زنان در بخشهاي 
  .خدماتي افزايش يافته است

   نشان مي93گزارش مركز آمار ايران در اواخر سال 
 6/32در ميان زنان جوياي كار از داد كه نرخ بيكاري 

 درصد در بهار سال 4/43 به 1384درصد در سال 
ساالنه بيش از صد هزار زن از .  رسيده است1393

بيشترين عرصه اشتغال . اند بازار كار ايران خارج شده 
زنان در سالهاي ياد شده در مشاغل پرستاري، آموزشي 

  .و ارايه خدمات درماني بود
اند كه   و فعاالن زن ايران گفته فعاالن اقتصادي

گذاريهاي دولت هشت ساله رييس جمهور  سياست 
نژاد، موجب دو برابر شدن نرخ بيكاري  سابق، احمدي 

گويند  در عين حال ناظران مسايل ايران مي . زنان شد
هاي كار و  كه محدود كردن حضور زنان در عرصه

سياست در دوره رييس جمهور كنوني، حسن روحاني، 
  .هم ادامه يافته است

  

ي مستخدم اندونزيايي را عربستان سعود

  گردن زد 

 خبرگزاري رسمي عربستان - فروردين 26بي بي سي، 
، يك "سيتي زينب دوري روپا"سعودي گفته است كه 
 شنبه در شهر مدينه اعدام شده  تبعه اندونزي، روز سه

  .است
وزارت امور خارجه اندونزي گفته است مقامهاي 

 اندونزي و خانواده اين زن پس از اعدام، از اين سفارت
  .اند امر باخبر شده 

 به دليل حمله با 1999اين شهروند اندونزي در سال 
چاقو به كارفرماي خود و كشتنش در دادگاه محكوم 

گروههاي حقوق بشري از اجراي حكم اعدام . شده بود
براي خانم زينب انتقاد كرده و گفتند كه او براي دفاع 

ز خود دست به قتل زده و شايد دچار بيماري رواني ا
خانم زينب پيش از بازداشتش گفته بود . نيز بوده است

كه كارفرما و پسرش نسبت به او بيرحم و ظالم بوده 
  .اند 

  
طبق قوانين عربستان، مقامات اين كشور بايد منتظر 

ماندند تا فرزندان زن به قتل رسيده به سن قانوني  مي 
مشخص كنند آيا خواهان اعدام زن برسند تا 

توانستند خواهان  آنها مي . اندونزيايي هستند يا نه
  .پرداخت ديه شده و يا اين زن را ببخشند

 در پي اعدام يك مستخدم زن در 2011در سال 
عربستان سعودي، دولت اندونزي اعالم كرد كه ديگر 

  .مستخدمي به اين كشور براي كار نخواهد فرستاد
ارجي مقيم در كشورهاي عربي حاشيه كارگران خ

  .گويند از حقوق ابتدايي محروم هستند خليج فارس مي 
  



   22 صفحه                    1394 ارديبهشت اول – 358 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   جركت اعتراضي62

 كارگر پتروشيمي تبريز 500بيش از *
در اعتراض   فروردين5روز چهارشنبه 

به ممانعت كارفرما از ورودشان به 
كارخانه در اداره كار اين شهر تجمع 

مديرعامل  به گزارش ايلنا، .كردند
 تا 94پتروشيمي تبريز از ابتداي سال 

ها كارگر قرارداد   از ورود صدتاريخاين 
قيم به كارخانه جلوگيري كرده مست

ممنوعيت ورود اين كارگران به  .است
كارخانه كه همگي در بخش تعميرات و 
 نگهداري مشغول به كارند خودداري

جديد موقت شان از امضاي قرارداد  
بر اساس گزارشها، كارگران در  .است

چهار روز ابتداي سال مقابل درب 
ورودي كارخانه تحصن كردند و با آغاز 

 فروردين 5در روز ه كار ادارات دولتي ب
بعد از تحصن مقابل درب ورودي 

  .كارخانه به اداره كار مراجعه كردند
مديركل اداره ، فروردين9يكشنبه روز 

 8كار آذربايجان شرقي دستورالعملي 
بندي را به مديرعامل اين كارخانه ابالغ 

 بندي نه تنها 8اين دستورالعمل  .كرد
ز بندهاي قرارداد كار بر تغيير تعدادي ا

كارگران قرارداد مستقيم پتروشيمي 
تبريز تاكيد دارد كه خواستار بازبيني 
طرح طبقه بندي مشاغل در اين 

  .كارخانه شده است
  
 از ي جمعني فرورد8 شنبه روز*

 در اعتراض به المي در ايرانندگان تاكس
 شهر ي در مقابل شوراهي كرانيسطح پائ

و خواستار  شهر تجمع كردند نيدر ا
 هب .شان شدند  به مشكالتيدگيرس

 ني اي در پچشم انداز كارگري،گزارش 
 شيتجمع كه در اعتراض به عدم افزا

 متي باال بودن قني و همچنهيكرا
قطعات خودرو صورت گرفت، ماموران 

 به ورشي با مي رژي انتظاميروين
معترضان، سه تن از آنان را بازداشت 

 .كردند
 
 فروردين 10نبه به گزارش روز دوش*

 شده كارخانه كاري بكارگراناشتراك، 
 نوروز هر روز امي در اجانيفوالد آذربا

 جهت شان تي روشن شدن وضعيبرا
 حقوق و افتيكار و دره بازگشت ب

مطالبات معوقه خود، دركارخانه تجمع 
  .كردند

  
 9به گزارش ماف نيوز، يكشنبه *

 مرزي  فروردين دهها كارگر بازارچه
ريوان به دليل عدم واريز باشماق م

بيم كامل ماهيانه خود و همچنين عدم ه 
حقوق، دست از كار افزايش سه ساله 

   .كشيده و اعتصاب كردند
 
 از يجمع فروردين 10 دوشنبه روز*

 با تجمع در ني روشك قاي روستاياهال
 خواستار حل ني قاي فرمانداريجلو

 به .شدند  به روستايمشكل آب رسان
 روشك ي قائن، روستاميگزارش نس

فاقد  خانوار 40 با ني قايلومتريك 20در
  . استيدنيآب آشام  ويلوله كش

  
 فروردين كارگران 15روز شنبه *

 پتروشيمي هگمتانه در اولين روز كاري
به . اقدام به تجمع اعتراضي كردند

در نيروهاي انتظامات ، ايلناگزارش 
 به كارگرتنمانع ورود اولين روز كاري 

 5كارگراني كه بين . ارشان شدمحل ك
 سال است در اين شركت كار 10تا 
كنند هنوز سنوات خود را دريافت  مي

  .اند  نكرده
 درصدي 57اين شركت با مشاركت 

 درصدي شركت 33بخش خصوصي، 
 درصدي 10ملي پتروشيمي ايران و 

يك شركت ايتاليايي ساخته شده اما به 
 بهره ◌ٔ داليل متعددي هنوز به مرحله

  . داري نرسيده استبر
  
 ان كارگر فروردين،16روز يكشنبه *

در » مرغ كيسم«كشتارگاه صنعتي 
استان گيالن پس از تعطيالت رسمي 
نوروز در اعتراض به تعويق بيش از 

شان در محوطه   چهار ماه حقوق
كارخانه، اداره كار يا مقابل فرمانداري 

براي دهمين روز متوالي آستانه اشرفيه 
به گزارش ايلنا، كارگران  .كردندتجمع 

 ساله در كشتارگاه 12 تا 8كه سابقه كار 
صنعتي مرغ كيسم را دارند به دليل 
آنچه از سوي كارفرما مشكالت مالي 

تا  گذشتهشود، از آذر ماه سال  عنوان مي
عيدي پايان . اند  كنون حقوق نگرفته

سال و سنوات خدمت اين كارگران نيز 
رگران در كا .هنوز پرداخت نشده است

واكنش به اين موضوع بعد از تعطيالت 
رسمي نوروز هر روز در محوطه كارخانه 
و مقابل ساختمان اداره كار و فرمانداري 
شهرستان آستانه اشرفيه تجمع 

  .دردناعتراضي بر پا ك
  
 تن 40حدود  فروردين 17دوشنبه  روز*

از كارگران معدن منگنز بافت به همراه 
مانداري اين  در فر هاي خودخانواده

اعتراض به تعطيلي معدن  شهرستان در
 مطالبات ماه حقوق و 6 عدم پرداخت و

به گزارش  .شان دست به تجمع زدند
معدن منگنز شهرستان بافت با  ايرنا،

 سال سابقه فعاليت اكنون 30بيش از 
 كارگر دايمي را زير پوشش 50بيش از 

دارد و دو ماه است به دليل معوقات 
رداخت حقوق و مزاياي مالي و عدم پ

. كارگران بالتكليف و تعطيل است
معدن منگنز بافت در روستاي گدار سبز 

 كيلومتري 70منطقه كوشك واقع در 
جنوب غربي از مركز شهر بافت واقع 

  .شده است
 از كارگران اين معدن در سال تن 16
 به علت واژگوني كاميون حامل 90

كارگران از كوه مشرف به معدن مصدوم 
تا به امروز .روانه بيمارستان شدند و 

هزينه هاي درمان اين كارگران توسط 
  .كارفرما پرداخت نشده است

  
كارگران نورد و لوله صفا از روز شنبه *

 فروردين دست از كار كشيدند و 15
. دشان شدن تاخواهان پرداخت مطالب

  كارگران نورد و لوله به گزارش ايلنا،
 93سال صفا در آخرين روزهاي اسفند 

با اعتصاب خود توانستند يك ماه حقوق 
از مطالبات انباشته ي خود را دريافت 

كارخانه لوله و نورد صفا بعد از دو  كنند
  .روز اعتصاب كارگران تعطيل شد

  
كارگران كارخانه روغن نباتي جهان *

در اعتراض  فروردين 17كه روز دوشنبه 
به وضعيت حقوقي و قانوني كار در اين 
واحد صنعتي مقابل كارخانه تجمع 

روز  ايم كارگران به گزارش ايرنا. كردند
دست به تجمع  فروردين 18سه شنبه 

اعتراض . مقابل استانداري زنجان زدند
اصلي كارگران حاضر در اين تجمعات 
به عملكرد غير قانوني مديريت مجموعه 

  . جهان استروغن نباتي
كارخانه روغن نباتي جهان در سه راهي 
طارم در شرق شهر زنجان قرار گرفته 

  .است
  
شماري از كارگران كارخانه فوالد *

سازان فرآيند در اعتراض به بالتكليفي 
شان صبح روز   در وضعيت شغلي

با سفر به تهران   فروردين19چهارشنبه 
در مقابل ساختمان وزارت كار تجمع 

اين كارفرماي  ه گزارش ايلنا،ب .كردند
كارخانه براي رهايي از كارگران رسمي 
كارخانه و پرداخت نكردن مطالبات 

 فروردين ماه 25شان، در روز   معوقه
سال گذشته درهاي كارخانه را به روي 

  .كارگران رسمي و قرار دادي بست
  
،  فروردين20پنجشنبه  صبح روز*

 كاركنان فوالد صدها تن ازكارگران و
راستاي پرداخت نشدن  آذربايجان در

شان درمقابل  حقوق ومطالبات
دفترمحمدعلي مددي يكي ازنمايندگان 

 به گزارش ميانا، .مجلس تجمع كردند
كارخانه گيربكس سازي ميانرو توانايي 

 گيربكس در روز را دارد كه 400توليد 
با توليد وانت جديد ايران خودرو به جاي 

بودن ميزان وانت پيكان به علت پايين 
خط توليد )  عدد در روز30(اين خودرو 

  .كارخانه عمال دچار ركود شده است
  
كارگران كارخانه فوالد سازان فرآيند *

در اعتراض به ادامه يافتن بالتكليفي و 
توجهي كارفرما به مطالباتشان، روز  بي

 در باربراي دومين  فروردين 22شنبه 
چهار روز گذشته در مقابل ساختمان 

به  .زارت كار در تهران تجمع كردندو
 از كارگران دائمي تن 80گزارش ايلنا، 

واقع در » فوالد سازان فرآيند«كارخانه 
شهرستان مالرد در اقدامي ناگهاني 

 فروردين ماه 25توسط كارفرما در روز 
پس از اخراج، .  اخراج شدند93سال 

كارگران براي بازگشت به كار به اداره 

. رد شكايت كردندكار شهرستان مال
كارگران با وجود دريافت حكم بازگشت 
به كار و توقيف اموال كارخانه، تا به 
امروز حدود يكسال است بالتكليف بوده 

اند به مطالبات  و تا كنون نتوانسته
  .قانوني خود دست يابند

  
مجتمع » ني بر« از كارگران تعدادي*

 93كارون شوشتر كه آبان ماه سال 
نشستگي پيش از موعد تحت قانون باز

در مشاغل سخت و زيان آور بازنشسته 
شده بودند، در اعتراض به ميزان 

شان و همچنين درج نشدن  مستمري
شان به عنوان  نيمي از سوابق كاري

سخت و زيان آور با سفر به تهران صبح 
مقابل ساختمان  فروردين 22شنبه روز 

 به گزارش ايلنا، .وزارت كار تجمع كردند
ن خواستار رسيدگي مسئوالن كارگرا

وزارت كار و سازمان تامين اجتماعي به 
  .شدندشان  مشكالت

  
شماري از كارگران كارخانه نساجي *

صبح روز ) كارخانه شماره يك(قائمشهر 
 فروردين در اعتراض به 23يكشنبه 

خصوصي سازي اين واحد توليدي 
مقابل ساختمان فرمانداري شهرستان 

 به گزارش ايلنا، .قائمشهر تجمع كردند
اين واحد توليد كننده انواع پارچه كه با 

سازمان گسترش (مديريت بخش دولتي 
دليل ه فعاليت دارد هم اكنون ب) نوسازي

مواد اوليه  نبود سرمايه در گردش و
  .توليد با مشكالت زيادي روبرو است

  
 فروردين، 23يكشنبه صبح روز *

بيكار شده كارخانه كارگران  از تعدادي
 5مان كاشي، در اعتراض به تعويق سا

ماهه در پرداخت مطالبات مزدي و 
تعطيلي مجدد اين كارخانه در مقابل 

به . فرمانداري بروجرد تجمع كردند
گزارش ايلنا، اين كارگران كه با وجود 
بارش شديد باران خود را به محل 

طي دو : گويند تجمع رسانده بودند مي
 انواع سال گذشته اين واحد توليد كننده

كاشي در شهرستان بروجرد  تقريبا پنج 
بار توسط كارفرما تعطيل اعالم شده و 

  . مجددا بازگشايي شده است
  
 از رانندگان خودروهاي  تن100حدود *

مقابل  فروردين 23باربري روز يكشنبه 
استانداري بوشهر تجمع صنفي برپا 

تجمع كنندگان  به گزارش ايرنا، .كردند
جايي بار از بندر براي جابه ؛ گفتند

بوشهر به ساير نقاط كشور مجموعه اي 
براي نوبت دهي براساس زمان ورود 

درحالي كه نوبت  كاميون ها وجود ندارد
دهي در همه استانهاي كشور حتي بندر 
گناوه از توابع استان بوشهر در راستاي 
اجراي عدالت بين كاميون داران وجود 
دارد اما در بوشهر چنين مجموعه اي 

  . وجود ندارد
كاركنان بازنشسته استانداري *

كهگيلويه و بويراحمد براي پرداخت 
 24مطالبات خود صبح روز دوشنبه 

  .فروردين مقابل استانداري تجمع كردند
 

  23بقيه در صفحه 

  ١٣٩۴فروردين در  برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخی از حرکتھای 

  ....اعتراضی
  22بقيه از صفحه 

به گزارش  تسنيم، مطالبات 
 88 تا 86بازنشستگان از سالهاي 

  .استپرداخت نشده 
  
جمعي از بازنشستگان استان كرمانشاه *

در اعتراض به پرداخت قسطي مطالبات 
سه روز  ساله بازنشستگي خود در 30

 فروردين مقابل استانداري اين 25شنبه 
به گزارش  مرصاد،  .ان تجمع كردنداست

نمايندگان اين كاركنان بازنشسته با 
ن استانداري در خصوص عدم مسئوال

دريافت مطالبات بازنشستگي خود 
  .گفتگو كردند

  
جمعي از مالباختگان تعاوني مسكن *

 25سه شنبه  سيف آباد كرج روز
به  . مقابل مجلس تجمع كردندفروردين

 تجمع يكي از اين گزارش ايرنا،
 سال 9كنندگان در اعتراض به 

 تن 400 هزار و 2 گفت؛بالتكليفي خود 
از اعضاي تعاوني مسكن سيف آباد كرج 

 سال است كه از سوي 9حدود 
مسئوالن اين تعاوني مال باخته شده و 

  .بالتكليف هستند
  
فروردين،  27شنبه پنج صبح روز *

 از كارگران بخش تن 200نزديك به 
ر طبس، در اعتراض استخراج معدنجو د

به شرايط سخت به وجود آمده در 
توجهي كارفرما   بخش استخراج و بي
براي دومين روز نسبت به سختي كار، 
  . متوالي اعتصاب كردند

به گزارش ايلنا، يكي از داليل اصلي  
دستور كارفرما از ابتداي  اين اعتصاب،

 6امسال درباره افزايش ساعت كار به 
يش متراژ استخراج ساعت در روز،  افزا

  . متر بوده است6 متر به 5زغال از 
  
 از كارگران تن 100نزديك به *

 پنجكارخانه فارسيت دورود صبح روز 
مين روز سو فروردين براي 27شنبه 

متوالي در مقابل ساختمان وزارت كار در 
 به گزارش ايلنا،. تهران تجمع كردند

تعطيلي كارخانه فارسيت دورود و 
 كارگر دليل 260ز بيكاري بيش ا

 روز .اعتراض و تجمع كارگران است
كارگران اخراجي   فروردين27پنجشنبه 

با وعده وزارت كار تهران را ترك 
  .كردند

  
كارگران   فروردين 29شنبه ظهر روز *

كارخانه قند شهرستان ورامين به دليل 
عدم شروع فعاليت مجدد اين كارخانه و 

شان، با  ضعيت نامشخص بودن و
 مقابل فرمانداري ورامين خواستار حضور

به . شان شدند مشخص شدن وضعيت
گزارش مهر، مسئوالن كارخانه قند 
ورامين اعالم كرده اند كساني كه 
استخدام اين كارخانه هستند به سر كار 
بازمي گردند اما كساني كه قراردادي 
بوده و حتي بيش از ده سال سابقه 

ير نظر فعاليت در كارخانه را دارند بايد ز
  .بيمه بيكاري بروند

  
فروردين،  27شنبه پنج صبح روز *

 از كارگران بخش تن 200نزديك به 
استخراج معدنجو در طبس، در اعتراض 
به شرايط سخت به وجود آمده در 

توجهي كارفرما   بخش استخراج و بي
براي دومين روز نسبت به سختي كار، 
  . متوالي اعتصاب كردند
 از داليل اصلي  به گزارش ايلنا، يكي

دستور كارفرما از ابتداي  اين اعتصاب،
 6امسال درباره افزايش ساعت كار به 

ساعت در روز،  افزايش متراژ استخراج 
روز .  متر بوده است6 متر به 5زغال از 
كارگران بخش ،  فروردين29شنبه 

استخراج شركت معدنجو در پي موافقت 
كارفرما با خواسته هاي كارگران 

  .به اعتصاب خود پايان دادندمعترض 
  
كارگران  فروردين 30روز يكشنبه *

نورد لوله صفا در اعتراض به عدم تحقق 
وعده هاي مديريت در پرداخت مطالبات 

دست به  براي دومين روز پياپي شان
  .اعتصاب زدند
، اتحاديه آزاد كارگران ايرانبه گزارش 

مديريت كارخانه با منوط كردن پرداخت 
رگران به ميزان توليد معيني مطالبات كا

 از لوله، از آنان خواست بر سر كارهاي
شان باز گردند اما كارگران اعتصابي با 
تاكيد بر پرداخت فوري مطالبات خود 

  .حاضر به از سرگيري توليد نشدند
  
 از نيروي كار برق تن 600حدود *

 30اي كشور صبح روز يكشنبه   منطقه
مقابل فروردين، با سفر به تهران در 

ساختمان نهاد رياست جمهوري تجمع 
به گزارش ايلنا، اين كارگران كه . كردند

اپراتورهاي پستهاي فشار قوي، انتقال و 
اي كشور   فوق توزيع برق منطقه

، از شهرهاي تهران، اصفهان، هستند
اهواز، كهگيلويه و بويراحمد و چند شهر 

  .براي اين تجمع به تهران آمدندديگر 
  
 نيروگاه تبريز صبح ان كارگرتعدادي از*

 فروردين مقابل 30روز يكشنبه 
اي اين شهر   ساختمان برق منطقه

به گزارش  ايلنا، كارگران  .تجمع كردند
 مقابل به خاطر ايننيروگاه تبريز 

اي تجمع كردند   ساختمان برق منطقه
كه باخبر شدند قرار است قرارداد 

 درصد از سهام اين 60واگذاري بيش از 
 30يكشنبه مع صنعتي روز مجت

 .در اين ساختمان امضاء شودفروردين 
شركت آتيه صبا وابسته به صندوق 
بازنشستگي كشوري خريدار نيروگاه 

  .استتبريز 
  
كارگران ،  فروردين30يكشنبه روز *

ماشين آالت صنعتي تراكتورسازي 
 مقابل استانداري آذربايجان شرقي

به گزارش  هم نوا، . تجمع كردند
 ماشين آالت صنعتي شركت

 به بخش 86تراكتورسازي از سال 
 ماه 9خصوصي واگذار شده و حدود 

 كسر كارگراناست كه ماليات از حقوق 

 كارگرانمي شود و در اين مدت حقوق 
پرداخت نشده و همچنين بيمه و تمام 

به  .امكانات رفاهي نيز قطع شده است
 با كارگراناين گزارش ايسنا جمع كثيري از 

نشستن بر روي آسفالت خيابان روبروي 
  .استانداري موجب بسته شدن خيابان شدند

  
جمعي از كارگران شركت پتروشيمي *

 30 روز يكشنبه استان اصفهان صبح
 در اعتراض به واگذاري اين فروردين

شان  شركت و معلق شدن قرار دادكاري
 ، ايلنابه گزارش. مقابل مجلس تجمع كردند

ه كارگران شركت پتروشيمي ك با وجود اين
استان اصفهان استخدام رسمي اين شركت 

 اما با واگذاري آن در شرايط معلقي ،هستند
  .قرار گرفته اند

  
 كارگران كارخانه لوله سازي خوزستان روز*

 فروردين براي دومين روز 30يكشنبه 
ماه  8 در اعتراض به عدم پرداخت متوالي
.... وحق بيمه  سال گذشته،2عيدي  حقوق،

مقابل استانداري، فرمانداري، اداره كار و 
 تجمع اداره صنعت و معدن استان خوزستان

به دنبال تجمع دو ، ايلنابه گزارش . كردند
 مسئوالن اداري استان وعده ه كارگران،روز

دادند تا از طريق كمسيون كارگري 
هاي آنها   استانداري و فرمانداري به خواسته

  .رسيدگي كنند
  
كارگران شركت ،  فروردين30شنبه يكروز *

پيمانكاري جهان پارس به نشانه اعتراض 
براي به پرداخت نشدن مطالبات مزدي خود 

از كمپهاي اقامت خارج دومين روز پياپي 
بيش از سيصد  به گزارش ايلنا، .نشدند

پارس در   كارگر از طريق شركت جهان
 و 20هاي در دست ساخت فازهاي   پروژه

ند كه هنوز هستيه شاغل  منطقه عسلو21
آنها تسويه  بابت سه ماه معوقات مزدي با

  .حساب نشده است
  
كارگران  فروردين، 31 دوشنبه صبح روز*

شركت راه سازي اويول در مقابل كارگاه 
تجمع كردند و خواستار پرداخت حقوق عقب 

به  .مانده ،عيدي و سنوات خود شدند
سوادكوه  محور گزارش  سوادكوه آنالين،

ي از مهم ترين و پرترددترين جاده هاي يك
 بانده اين محور بنا 4كشور است كه پروژه 

 93ن قرار بود تا پايان به وعده مسئوال
تكميل و به بهره برداري رسد كه تاكنون به 

  .اتمام نرسيده است
  
كارگر پارس قو در 150نزديك به *

اعتراض به تعويق حقوق و بيمه صبح روز 
قابل درب ورودي  فروردين م31دوشنبه 

اين كارخانه جنب پايانه مسافربري جنوب 
تجمع  به گزارش  ايلنا، .تهران تجمع كردند

كنندگان كارگراني هستند كه بيمه تامين 
اجتماعي آنان از شهريور ماه سال گذشته 

  .پرداخت نشده است) 93(
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، 
دستگيري، شكنجه و محاكمه 

ايران را به شدت فعاالن كارگري در 
  .محكوم مي كنيم

 
   

  نبرد خلق 

  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي

    خلق ايران

  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

  منصور امان: راني دباتيه

  ،يدي جدالي ل،

  يرهاشمي منتي ز

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 نتيمنصور امان، ز

  هي، جعفر پويرهاشميم

   سامعي مهد،

  ردانجمن فرهنگي نب: چاپ 
  
دخلــــق ارگــــان ســــازمان نبر

چريكهاي فـدايي خلـق ايـران و        
بيان كننده نظرات ايـن سـازمان       

اما بديهي است كه از چاپ      . است
مقاالت و مطالب فعالين سـازمان      
و جنــبش مقاومــت و صــاحب    
نظران و نيز ترجمه مطـالبي كـه        

دهـد و    حجم نشريه اجـازه مـي     
اطالع از آن مفيد است، خودداري 

 كه بـا امـضاي    مطالبي. كند نمي
شود،  افراد در نبردخلق چاپ مي     

بيان كننده نظرات خود آنان است     
كه ممكن است با نظرات سازمان    
منطبق، همسو يا اختالف داشـته      

با نـام و    (سرمقاله نبردخلق   . باشد
بيـان كننـده نظـر      ) يا بـدون نـام    
  .سازمان است

  
ــا    ــق ب ــرد خل ــتراك نب ــراي اش ب
  آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  اي اشتراك ساالنه به
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
 40             آمريكا و كانادا 

  يورو
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــبش   ــهاي جنـ ــار و گزارشـ اخبـ
كارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن      
ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق     

للي مربوط به آن،    ومسائل بين الم  
اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان      
را هر روز در سـايت ايـران نبـرد          

  .بخوانيد
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 
  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 
رويدادهاي روز ايران و جهان، 

  تحليل مسائل روز، ديدگاهها
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

com.nabard-iran.www 
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 
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NABARD - E - KHALGH 
No : 358  21 April  2015  / Price:  $ 1 – 1 euros 

Organ of the Organization of Iranian People’s Fedayee Guerrillas 

Executive Editor: Zinat Mirhashemi 
Fax: Italia /  39 - 085 802 53 56 

 
NABARD   / B.P. 20  /91350  Grigny  / Cedex / FRANCE 
NABARD  /P.O Box , 1361 / Paramus.NJ / 07653 U.S.A 

NABARD  / Casella  Postale 307 / 65100  Pescara / ITALIA 

 www.iran-nabard.com                           E.Mail: nabard@iran-nabard.com 

Published by : NABARD CULTURAL ASSOCIATION  

   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

 

 
در سوگ درگذشت 

  مادر آل آقا
 
 

آل آقا، با تاثر و تاسف بسيار مادر 
مادر فدائيان شهيد الدن و نسترن آل 

 1394 فرودين 15روز شنبه در  آقا
به علت بيماري ) 2015 آوريل 4(

آل آقا زني مادر زنده ياد . درگذشت
فداكار و مقاوم بود كه در دوران 
 مبارزه عليه ديكتاتوري شاه در صف

خانواده هاي شهدا و زندانيان سياسي 
نقش ارزنده اي در افشاي رژيم شاه 
و در مبارزه براي آزادي و عدالت 

  .داشت
 17پيكر مادر آل آقا امروز دوشنيه 

فروردين به خاك سپرده شد و قرار 
است چند روز ديگر مراسمي در 
گراميداشت ياد و خاطره مادر آل آقا 

  .در تهران برگزار شود
از جانب اين مادر مقاوم را فقدان 

خود و از جانب رفقايم در سازمان 
چريكهاي فدايي خلق ايران، به 

، به خانواده شهدا آل آقاخانواده مادر 
و زندانيان سياسي و به همه 

  .آزاديخواهان تسليت مي گويم
 

  مهدي سامع
 6 - 1394 فرودين 17دوشنبه 

  2015آوريل 
  
  

  

  

 

  “سرزمين بي آواز“
  

  )صبح . م (وحيدي. م 

  
  در سرزمين بي آواز

  چراغها 
  آرام آرام 

  شوند                محو مي
  تاريكي 

رد فاصله در شريانهاي س  
  آبشارهاي هستي را 

مي ب                         د لع  
       

  روند و  پنجره ها به خواب مي
  كوچه ها 

  روب رخ ُغبار س         در ُغ
 بخير مي       َت                      

  شوند 
سم است رد  
سم است ورد  

  اجاقهاي قصه ها 
  م نمي كنندرم                      َگ

  در حياط 
  درخت توت قديمي

                              تنهاست
  و شيپوريهاي سپيد 

ت يك حادثه سرَدر ح  
              چله نشين بادهاي 

        بهاري                             
  اند

   
  كجاست ناجي ؟

  لحظه ها 
  ند َشركسبان ساَ

  و عشق 
  از بركه تنگ و كوچك 

                             آب نمي خورد
      

  نورها 
  سوار بر شيهه باد 

                       مي آيند 
             

  امشب 
  ماه 

  به اندازه يك اسطوره 
         تماشا دارد                           

 
  

  

  

  چالشهاي معلمان 
  15بقيه از صفحه 

  
  

  ر مشهد تجمع چهار هزار معلم د
  

 - فروردين 28حقوق معلم و كارگر، 
 معلمان مشهد تن ازحضور چهار هزار 

 فروردين، بسياري از 27در تجمع روز 
ن ن سياسي و صنفي و مسووالفعاال

استان خراسان كه جديت چنين 
هيچ مي انگاشتند، تحت اعتراضي را به 

  .تاثير قرار داد
بعد از اجتماع چشمگير و سرتاسري 

 اسفند و عدم توجه 10معلمان در روز 
مديران ارشد نظام جمهوري اسالمي به 
خواسته هاي اين قشر زحمتكش و 
انديشمند، موجهاي خودجوش ديگري 

 27فراهم شد تا عظمت خود را در روز 
راتيك فروردين طي حركتي آرام و دموك

  .ن ناشنوا بكشاندبه رخ مسووال
اين تجمع كه در ساعت هشت و نيم 
صبح روز پنج شنبه با حضور آقاي 

كانون صنفي "هاشم خواستار، مسوول 
جواد لعل " و آقاي "معلمان مشهد

كانون صنفي "، از اعضاي "محمدي
، آغاز شد، در ساعت ده "معلمان ايران

و نيم صبح به اوج خود رسيد و سعي و 
الش معاون و مدير روابط عمومي ت

اداره كل آموزش و پرورش خراسان 
رضوي براي كشاندن معلمان به داخل 
اداره ناكام و با مخالفت شديد مواجه 

   .گشت
معلمان در عوض توانستند آقاي 
حسيني، مديركل، را از اداره بيرون 

وي بعد از حضور اجباري در . بكشند
جمع معلمان، بر سكوي وعظ رفت و 
نسبت به تذكر مكرر مشكالت ايراد 
سخن كرد و سپس راهي دفتر خويش 

  .شد
  

  

شهداي فدايي در 

  ارديبهشت ماه 
، كاظم سعادتيمحمد : رفقاي فدايي

علي اكبر ، لماني نژادخليل س
 مرضيه احمدي ،جعفري) فريدون(

محمود ، حبيب اهللا مومني، اسكويي
هادي فرجاد ، منصور فرشيدي، نمازي
، مهوش حاتمي، الدن آل آقا، پزشك

فرزاد ، محمدرضا و احمدرضا قنبرپور
ارژنگ و ناصر ،  عزت غروي،دادگر

فرهاد صديقي ، شايگان شام اسبي
گوند تورج اشتري بي، پاشاكي

جهانگير ، قربانعلي رزگار،  )تلخستاني(
اسماعيل ، بهروز ارمغاني، باقرپور
حسين ، زهره مديرشانه چي، عابدي
مصطفي ، محمود خرم آبادي، فاطمي

فريده ، شتپ حسن پور اصيل شيرجو
عبداهللا پنجه ، ميترا بلبل صفت، غروي
نسرين پنجه ، عليرضا باصري، شاهي
، هوشنگ اعظمي لرستاني، شاهي

 منوچهر حامدي، 

، ايماني دارستاني امان اهللا، كمال كيانفر
، باقري پور جهانگير، باقري غالم عباس

 ،محسن رفعتي، بامري )ناصر( رضا علي
، غالمحسين خاكباز، احسان اهللا ايماني

، محسن هيبت اهللا بهرامي ساماني
رويا علي پناه بهكيش، ناصر بهرامي، 
كاري، موسي مفرد، مقصود بيرام زاده، 

، كبرا رضا نعمتيمهشيد معتصد، 
، مسعود دانيالي، مهدي حاتميحيدريان، 

 .... وفرشته گل انبريان
 تاكنون، به دست رژيمهاي 50 از سال 

  .شاه و خميني به شهادت رسيدند
----------------------  

  
نكته داراي اهميت در حاشيه اين 
تحصن اين بود كه معلمان با حمل 

بيشتر بر تحول پالكاردهايي كه 
وضعيت نظام آموزشي، آزادي معلمان 
زنداني و نهادينه شدن تشكلهاي صنفي 
تاكيد داشت، معيشت را در اولويت 
. چهارم خواسته هاي خويش قرار دادند

در اين ميان معلمان با باال نگه داشتن 
رسانه ميلي، جات خاليه "پالكارد 

 به بدرقه عدم حضور صدا و "خيلي
و تا دقايقي با كف به سيما پرداخته 

  .تكرار اين شعار پرداختند
  


