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نظر مبارك را در مورد چهارشنبه سوري بيـان         : سوال«

  .فرماييد
چهارشنبه سوري هيچ مبنـاي شـرعي نـدارد و          : جواب

پاسخ خامنه اي بـه     (» .مناسب است از آن اجتناب شود     
  )استفتاء درباره چهارشنبه سوري

  
اگر هيچ سند و مدركي دال بر منفور بودن خامنه اي و            

يه وجود نداشته باشـد،  انزجار عمومي از اصل واليت فق   
همين سوال از ولي فقيه و پاسخ او در مورد چهارشـنبه    
سوري و عمل مردم در پاسخ بـه مقـام معظـم كـافي              
است تا ابعاد انزجار از استبداد دينـي و شـخص خامنـه       

درود بيكران بر زنان و مردان ايـران        . اي را درك كنيم   
ه زمين و به ويژه بر جوانان كشور كه در شب چهارشنب          

  .سوري پاسخ جانانه به ولي فقيه دادند
  

البته هم از نظر واقعيات عيني و رويدادهاي روزمـره و           
هم از نطر آن چه از زبان كـارگزاران نظـام بيـان مـي            

  .شود، وجود اين تنفر و انزجار انكارناپذير است
 با عنوان انتخابات    1394 اسفند   7آن چه در روز جمعه      

 ديگـري بـر ايـن امـر         روي صحنه آورده شد نيز دليل     
نتيجه اين انتخابات بنا بر آمار رژيم كه همـواره           . است

در اين گونه موارد با چند برابر واقعي اعالم مـي شـود،     
  . از دو جنبه قابل اهميت است

جنبه اول مربوط به مناسبات بين رژيم و كل حاكميت          
از اين جنبه خروجـي انتخابـات پيـروزي جبهـه           . است

  . شهرهاي بزرگ بودتحريم به خصوص در 
كه شـامل شـهرهاي     (در حوزه انتخابيه تهران     نفر اول   

از ،  )استشهر و پرديس      تهران ، شميرانات، ري، اسالم    
ــوع  ــون و 6مجم ــرايط رأي 600 ميلي ــد ش ــزار واج   ه
 24 راي يعنـي  926 هـزار و  608 مليـون و  1توانـسته  

بر طبق آمار   .  صاحبان حق راي را به دست آورد       درصد
 درصد مـردم تهـران نمـايش       50ر بيش از    وزارت كشو 

انتخاباتي رژيم را تحريم كرده و نكتـه مهـم ايـن كـه         
اكثريت قاطع تحريم كنندگان از مناطق محروم تهران        

  . بودند
 هـزار و  258 ميليـون و     2در شهر اصفهان از جمعيـت       

 نفر واجد   163 هزار و    740 ميليون و    1 نفر، حدود    920
ا به آمـار وزارت كـشور        هستند كه بن   شرايط راي دادن  

 درصد صـاحبان حـق    38.5 تن يعني    471 هزار و    671
راي به پاي صندوق رفته اند و نفـر اول راه يافتـه بـه               

 راي كسب كنـد كـه   690 هزار و  200مجلس توانسته   
اين به معني آن است كه نفر اول راه يافته به مجلـس             

 11.5كه از باند ذوب شدگان در واليت اسـت، از آراي           
گرچـه بـا    .  از صاحبان حق راي برخوردار اسـت       درصد

تكرار بايد قيد شـود كـه حكومـت در تمـام نمايـشات              
انتخابــاتي تعــداد شــركت كننــدگان و آراي هريــك از 
منتخبان را چند برابر مي كند، اما همين آمار حكـومتي    

 درصـد مـردم اصـفهان       61.5نشان مي دهد كـه اوالً       
 اول كـه بـه   نمايش انتخاباتي را تحـريم كـرده و فـرد       

 درصد مـردم ايـن      11.5مجلس راه يافته فقط نماينده      
  . شهر است

تـن   414 هزار و    248ك ميليون و    در شهر شيراز كه ي    
 تـن   389 هـزار و     568واجد شرايط راي دادن هستند،      

 هـزار و  197راي داده و نفر اول راه يافته بـه مجلـس        
  يعني  راي 471
از كـل   درصـد  34.7 درصد صاحبان حـق راي و        15.8

بـر اسـاس همـين      . راي دهندگان را كسب كرده است     
  . درصد مردم شيراز انتخابات را تحريم كردند55آمار 

  
در . جنبه دوم مناسبات بين باندهاي دروني رژيم اسـت       

اين مورد با وجود قلع و قمع كانديداها از جانب شوراي           
نگهبان به سود باند خامنه اي و به زيان رقبا، خروجـي          

  .به طور كامل به زيان خامنه اي رقم خوردانتخابات 
خامنـه اي فهرسـت    يك روز قبل از انجـام انتخابـات    

 او چندين   .براي روز انتخابات منتشر كرد    خود را   كاري  
تكليف را براي خود و در حقيقـت بـراي مـردم تعيـين              

از  -«: دو مورد از اين دستور العمل چنـين اسـت         . كرد
فاده كـنم و تمـام      تمام حق خود بـراي راي دادن اسـت        

  .برگه را پر كنم
  
 پـس بـه فهرسـت       ،شناسم برخي از نامزدها را نمي     -

من و انقالبـي اعتمـاد      وپيشنهاد شده از طرف افـراد مـ       
بنابرين ولي فقيه و مريدان او تمام برگـه هـاي           » .كنم

ــر كــرده و بــه ليــستي كــه  افــراد مــومن و «راي را پ
] ايـان بخوانيد ليست موسـوم بـه اصـول گر        [» انقالبي

پيشنهاد كرده اند راي داده اند و نتيجه براي خامنه اي           
در . و طرفداران ذوب در واليت شكـست سـنگين بـود          

تهران هيچ يك از كانديداهاي ليست مورد نظر خامنـه       
ــد و     ــدا كن ــاع راه پي ــس ارتج ــه مجل ــست ب اي نتوان
سوگليهايي همچون شيخ محمد يزدي و مصياح يزدي        

گـان محـروم شـدند و       از جلوس بر كرسي مجلس خبر     
  .آخوند احمد جنتي با دوز و كلك نفر اول از آخر شد

، در ديـدار بـا      1394 اسفند   20خامنه اي روز پنجشنبه     
حـذف محمـد    رئيس و اعضاي مجلس خبرگان فعلـي        

باعـث خـسارت    را  يزدي و محمد تقي مـصباح يـزدي         
ــست ــود را  دان ــشت خ ــرس و وح ــر ت ــار ديگ از  و يكب

يك وقتـي  «:  بر زبان آورد و گفت  1388قيامهاي سال   
 نامعتبر دانـستند و آن فتنـه        88انتخاباتي رو مثل سال     

در ايـن    ...وجود آوردند ه  مضر و مهيب رو براي كشور ب      
انتخابات اگر كساني كه قرار بود راي نياوردند بنـا مـي       

 شـكوه و گاليـه      ، دعوا كردن  ،كردند به اعتراض كردن   
 . وضع آرام نمي ماند   ،بلندگوها حرف زدن  كردن و توي    
 برخالف رفتار نانجيبانه    .وجود مي آورد  ه  طبعا ناآرامي ب  

ــال   ــه در س ــساني ك ــد88ك ــون راي ، عمــل كردن  چ
ــد ــداختن،نياوردن ــوا راه ان ــا  ، دع ــه خيابانه ــردم رو ب  م
 بـراي كـشور   ، كار رو به زد وخـورد كـشاندند     ،كشاندند

 طمـع   ، دشـمن رو جـري كـردن       ،هزينه درست كردن  
  ». اين كار ها شد،دشمن رو برانگيختن

استان هرمزگـان   در  خبرگان  انتخابات براي مجلس    در  
با توجه به رد صالحيت تمام كانديـداها بـه جـز نعـيم              

نماينـده ولــي فقيـه در اســتان و عـضو فعلــي    (بـادي  آ
از .  رقابت با او بـاقي نمانـده بـود         يكسي برا ) خبرگان
 ، انتخابات رو برگزار كننـد ننداخاطر اينكه بتو ه  باين رو   

 حجت االسالم يك   روز مانده به برگزاري انتخابات،       5
 از استان يـزد     را صدرالساداتي   هللا به نام روح ا     ساله 30

بـا توجـه بـه قـدرت تبليغـاتي          . دبه هرمزگان فرستادن  
نماينده خامنه اي و در اختيار داشتن اهرمهـاي بـسيج،       

ـ       هيچ شانسى برا   صور نبـود و    ي اين جوان تازه كـار مت
اما بـا   . براي وي فقط نقش صحنه آرايي گذاشته بودند       

تعجب بسيار براي ولي فقيـه همـين حجـت االسـالم            

ناشناس بر نماينده خامنه اي غلبه كرد و ايـن رويـداد            
  .تفسيري جز تنفر عمومي از خامنه اي ندارد

 اسفند، بسياري از ايـادي خامنـه        7طي چند روز بعد از      
احمد آخوند . از ولي فقيه اعتراف كردنداي به ابعاد تنفر 

الهدي، امام جمعـه مـشهد در سـخناني در محلـه              علم
 مردم تهران در انتخابات خبرگـان       ؛لويزان تهران گفت  

ــد « ــري را قيچــي كردن ــي. »اطــراف رهب  صــادق آمل
متاسفانه در اين انتخابات يـك كـار        «: گفتالريجاني    

ظـام بـه    هاي ايـن ن     برخي از چهره  ...زشتي انجام شد    
ويژه كساني كه منصوب مقام معظم رهبري هـستند را         

. ردنـد  ك »از ورود به مجلـس خبرگـان رهبـري حـذف          
  كل سپاه پاسداران  سركرده محمد علي جعفري،    پاسدار  

بـه   اسفند در سـخناني در مـشهد         13 روز پنجشنبه     در
را عوامـل   پرداخـت و ايـن خطـر        خطر اصـلي    تشريح  

قـداماتي را عليـه   داخلي دشمن كـه در داخـل كـشور ا      

جعفر شجوني، عضو    .  اعالم كرد  دهند  انقالب انجام مي  
دليـل  «: گفـت  شوراي مركزي جامعه روحانيـت مبـارز      

تهـران پايگـاه اصـلي      . چنين اتفاقي نيز مشخص است    
   » .ضديت با انقالب و واليت فقيه است

آري چنين است، تهران و ساير كـالن شـهرها پايگـاه            
فقيه و در حقيقت پايگـاه      اصلي ضديت با اصل واليت      

اصلي عليه كل نظام است، زيرا شكست خامنه اي بـه           
نظام حاكم بر ايـران     . معني پيروزي جناح مقابل نيست    

هـر  . از نظر سياسي بر ستون واليت فقيه متكي اسـت         
ضربه به اين ستون و به تيرك خيمه نظـام ضـربه بـه              

  . كل نظام و تمام اجزاي آن است

  زير محک زمان
  سچفخاي عالي سه اجالس شورايه هاقطعنام

)                 1388- 1391 – 1393( 
 راني خلق ايي فدايكهايسازمان چر: ناشر
 1394:  اولچاپ
  كلن- آلمان ،يچاپخانه باقر مرتضو: ي و صحافچاپ

 دي مكاتبه كنري زي كتاب با آدرسهاني اافتي دريبرا
NABARD/ B.P. 77 / 91130 Ris 

orangis/ France 
nabard@iran-nabard.com 

 وروي 7 كتاب يبها
  وروي 2 ي پستنهيهز

  .....يادداشت سياسي 

  خراب شدن جنتی شو بر سر مقام معظم
 مهدي سامع

آري چنين است، تهران و ساير كالن شهرها پايگاه اصلي ضديت بـا اصـل واليـت فقيـه و در حقيقـت                    
نظـام  . پايگاه اصلي عليه كل نظام است، زيرا شكست خامنه اي به معني پيـروزي جنـاح مقابـل نيـست      

يرك خيمه هر ضربه به اين ستون و به ت. حاكم بر ايران از نظر سياسي بر ستون واليت فقيه متكي است
 . نظام ضربه به كل نظام و تمام اجزاي آن است
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خامنه اي،   از جانب    »اقتصاد مقاومتي «شعار تكراري   
افقي تيره تر براي ميليونها نيروي كار را بـه نمـايش      

اقتـصاد مقـاومتي رمـز افـزايش فقـر و      . مـي گـذارد  
فالكت، استثمار بيشتر، افزايش فاصله طبقاتي و بـي         

ــه ارتجــاع. عــدالتي اســت  را 95 شــعار ســال ،خليف
كـاربرد  . اعالم كرد » اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل    «

به ماندن در حد شعار،   صرف نظر از     اقتصاد مقاومتي، 
شرايط فاجعه بار اقتصاد و معيشت مردم بازي گرفتن   

جنـاح روحـاني    . اسـت براي تصفيه حسابهاي دروني     
 حـساب بحران اقتصادي، بيكاري و فقر مردم را بـه          

و پايــان تحريمهــا را مــشكل مــي گــذارد تحريمهــا 
در . مـي كنـد   اقتـصاد اعـالم     گشاي وضعيت فعلـي     

خامنه اي توپ را به زمين روحاني انـداخت و          مقابل  
 يزمان عمل وعده هاي اقتصادي وي را به او يادآور 

در اين ميانـه سـخن پراكنيهـاي ولـي فقيـه و             . كرد
 وضعيت مردم و اقتـصاد      رئيس دولت، اگر چه ظاهراً    

آنـان تـالش    را نشانه مي گيرد اما كمترين دغدغـه         
ش فقر و جهت گيري اقتصادي بـه سـمت   كاهبراي  

و بيـشترين دغدغـه     بوده  توسعه اي پايدار و عادالنه      
دغدغـه   و   چگونگي تقسيم ثروت و قدرت است     آنان  

 خامنه اي و روحاني، ساخت موشك، صدور        مشترك
تروريسم و بنيـادگرايي و هزينـه كـردن درآمـدهاي           
نفت و گـاز در دامـن زدن بـه جنگهـاي منطقـه اي         

 براي توليـد   و بودجه  سوريه و عراق است    مانند يمن، 
انبوه موشك بـه فرمـان روحـاني بـه انـدازه كـافي              

  .  استاختصاص داده شده
كارگزاران دولت واليـي بـي پـولي دولـت، كـاهش            
قيمت نفت و حيف و ميلهـاي دولـت قبلـي را علـت       

  و ناتواني در حل مشكل بيكـاري اعـالم مـي كننـد           
 در ايـران بـا      سرمايه گذاران را بـه سـرمايه گـذاري        

  . نيروي كار ارزان تشويق مي كنند
  

علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پيـام           
نوروزي خود كاهش قدرت خريد كارگران را از جمله         

دغدغـه هـايي كـه      . خود دانسته اسـت   هاي  دغدغه  
نگرانيهاي پايوران رژيم   . سقف آن در حد شعار است     

ديگـر منجملـه    از علي ربيعـي تـا ريـز و درشـتهاي            
والن خانه كارگر، بر باد رفتن خيمه نظام در اثـر          ئمس

بيكاري و گـسترش  ، شورشهاي احتمالي ناشي از فقر    
تعيين حداقل  . اعتصابها و  اعتراضهاي كارگري است     

 و نـاهمخواني آن بـا سـبد         95دستمزد بـراي سـال      
هزينه نيروي كار و تـورم واقعـي بـي محتـوا بـودن              

م پيرامـون بهبـود معيـشت       شعارهاي كارگزاران رژي  
  . نيروي كار را ثابت مي كند

  
لي كه آغاز مي كنيم، حداقل حقوق كارگران براي سا  

 هزار تومان بيش    100 تومان يعني    165 هزار و    812
 تعيين شد و حق مسكن و بـن كـارگري           94از سال   

كه شامل بخشي از كارگران مي شود ثابت مانـده و           
افـزايش حـداقل    . هيچ افزايشي پيـدا نخواهـد كـرد       

، كمترين افزايش طي سـالهاي      95حقوق براي سال    
بر اسـاس اسـتدالل شـوراي عـالي كـار           . اخير است 

مركب از نماينده دولت در مقـام كارفرمـاي بـزرگ،           
نماينده كارفرمايان و نماينده فرمايشي كارگران كـه        
گزينشي و مورد تاييد دولت اسـت، افـزايش حـداقل           

نـرخ تـورم از   . ته استحقوق با نرخ تورم صورت گرف 
 14 تـا    12طرف دولت روحاني، به طور تقريبي بـين         

البته اين نرخ در روي كاغـذ    . درصد اعالم شده است   
اعـالم نـرخ    . است و در زندگي مردم واقعيـت نـدارد        

تورم با رقمي كمتر از واقعيت و آنگاه تعيين مـزد بـر         
اساس آن، يكي از شگردهاي دولت در سال گذشـته         

نوبخت سخنگوي دولـت روحـاني روز       . و امسال بود  
 اسفند، نرخ تورم را متغير اعالم كرد و         19چهارشنبه  

به اين ترتيب زندگي ميليونها تـن از مزدبگيـران بـه         
    .بازي گرفته مي شود

 درصـد افـزايش     17در سال گذشته حداقل دستمزد      
 درصـد   14پيدا كرد با ثابت ماندن مزايـا و افـزايش           

جه گرفت كـه قـدرت خريـد    حقوق پايه مي توان نتي   
. كارگران نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرده است        

، متوسـط  93رئيس مركز آمار ايـران در پـاييز سـال         
 822هزينه يك خـانواده شـهري را يـك ميليـون و            

  . هزار تومان اعالم كرده بود
 ميليون تن از كـارگران ايـران      13در حالي كه حدود     

ـ        ن كـارگران و    مشمول قانون كار هستند بنـابرين اي
خانواده هاي آنان بر اساس حـداقل دسـتمزد تعيـين        

 ميـزان انـدك افـزايش       .شده زير خط فقر قرار دارند     
حداقل مزد در حالي است كه در رونـد توليـد سـهم             

  . دستمزد ناچيز است
علي ربيعي، بعد از تصويب حداقل مزد، بـي شـرمانه           
اعالم كرد؛ مزد از نرخ تورم پيـشي گرفتـه و برآمـد             

يزني شـركت كننـدگان در شـوراي عـالي كـار را             را
اين تصميم بر   «وي گفت   . دانست» مصلحت نظام «

پايه مصالح كارگر، كارفرما و كشور تعيين شـد و بـا            
. »اين نرخ افزايش كار و توليد بـه رونـق مـي رسـد             

وي رويـارويي مطلحـت نظـام و منـافع        جوهر حرف   
زيرا تعيين مزد كمتر از يـك سـوم         . استنيروي كار   

  .خط فقر به مصلحت نيروي كار نيست
   

با توجه به جريان خـصوصي سـازي و رواج اقتـصاد            
شبه دولتي و سپردن واحـدهاي توليـدي بـه دسـت            
رانت خواران، پايين نگاه داشتن مزد نيروي كـار بـه           
نفع پروارتر شدن صاحبان سرمايه و در نتيجه حفـظ          

از سويي ديگر رژيـم بـا تبليـغ و دعـوت            . نظام است 
وي كـار ارزان را بـه آنهـا         يه داران خارجي، نير   سرما

ربيعي حداقل مزد تعيين شده در سـه        . هديه مي كند  
سال اخير را محـصول توافـق نماينـدگان كـارگري           

امـا  . شركت كننده در شواري عالي كار اعـالم كـرد         
افرادي كه به عنـوان نماينـده كـارگران در شـوراي            
عالي كار شركت مي كنند، نماينده واقعـي كـارگران          

ايگاه اين افراد به حفظ نظام وابـسته        حفط ج . نيستند
اســت و طبيعــي اســت همــدوش نماينــده دولــت و 

مـصلحت  تاكيد كنند و نـه  مصلحت نظام  بر  كارفرما  
  .نيروي كار

  
رژيم واليت فقيه كه براي حق مسلم موشك بـازي          
پس از عقب نشيني از حق مسلم هسته اي، در حال           

ماد هزينه كردن ميلياردي براي توليد انبوه موشك ع       
 به بهاي فقير تر شدن مردم در        ،است.... و بالستيك   

  . جهت امنيت نظام سرمايه گذاري مي كند
ــداران روز    ــپاه پاس ــضاي س ــروي هواف ــركرده ني س

در اين شرايط مردم فقـر      «:  اسفند گفت  20پنجشنبه  
را مي پذيرند ولي اين كه امنيت بـه خطـر بيفتـد را               

 بـاال   وي از مجلس و دولت براي     » كسي نمي پذيرد  
ايـن سـخن    . بردن بنيه دفاعي نظام كمك خواسـت      

پراكني، واقعيـت اقتـصاد مقـاومتي ولـي فقيـه كـه             
تحميل فقر و تنگدستي به مردم براي  است را برمال     

  . مي كند
  

يک عراق، : راهکار اوباما
  دو عراق، صد عراق

  
  منصور امان 

ـ آتالنت" با مجلـه     يي اوباما در گُفُتگو   ي آقا ـ  پ "كي  شنهادي
ـ       ي اسالم ي است جمهور  كرده  ني و عربستان، منطقـه را ب

 ايآ.  برسند "صلح سرد " به   قي طر ني كنند و از ا    ميخود تقس 
 متحده  االتي ا استي در س  ي سخنان نشانه تحول تازه ا     نيا
 انـه ي موجـود در خاورم ي راه حـل كـاهش تنـشها   رامـون يپ

 ي سووال پاسـخ منفـ  ني حاضر در منطقه به ا   تي واقع ؟است
  .  دهديم
 جمهـور   سيـي  ر ي از گُفتـه هـا     ي شـده بخـش    ادي شنهاديپ 

 19 نوشته كي آن را در     "كيآتالنت" است كه مجله     كايآمر
 منتشر سـاخته و در آن       " اوباما نيدكتر" نام   ري ز يصفحه ا 

 ي را جمع بند   ي و استي در دوران ر   كاي آمر ي خارج استيس
  . كرده است

 يرهاي تـدب  د،ي آ ي برم زي نوشته مزبور ن   تري همانگونه كه از ت   
 اي روز   افتهي كي اوباما نه محصول     ي آقا ي شده از سو   هيارا
 اسـت كـه منـافع       يني دكتر ندي بلكه برآ  ،ي مرحله ا  استيس

از .  دهد ي متحده را بازتاب م    االتي ا كيدرازمدت و استراتژ  
ـ  ك مي تقس دهي ا ه،ي زاو نيا  كـه  ي انـه  بـه گو   انـه ي خاورم كي

 كنـد،  نيا تـضم  ركـا ي قطعه آن بـه آمر    نياختصاص بزُرگتر 
  . به عراق داردي لشكركشينگيري به دي انهيشيپ

 ي به روشـن   ي نُقطه ا  چي در ه  استي س ني ا يامدهاي آثار و پ  
 كـه   يي جـا  ست؛ي ن يري گ جهي و قابل نت   ريعراق محاسبه پذ  

 قي طرني خود در آن و از ا    ي با هدف سفت كردن پا     كايآمر
ـ  مي، گُشاده دسـتانه بـه تقـس       "ي جهان نينظم نُو "در   افع  من

ــا  ــه طرفه ــت و هم ــه رژ يپرداخ ــد و از جمل ــ عالقمن  مي
  .  نشاندافتي ضزي را گرد مي اسالمي جمهوريادگرايبن

ـ  خل ي زلمـا  ي معامله با مالها را آقـا      اتيي از جز  ي بخش  لي
 در سازمان ملل، عراق و افغانستان       كاي آمر نيشي پ ريزاد، سف 
رده ، فاش ك  )فرستاده( منتشر ساخته    ي كه به تازگ   يدر كتاب 

 محرمانـه بـا     ي رابطه از جمله به گفتگوهـا      نياو در ا  . است
ـ    انيعي شـ  قيتشو" راموني پ رانيحاكمان ا   نقـش   ه عـراق ب

 ي آقا ي در اشغال عراق و اقدام مشترك در بركنار        "سازنده
 ي بـا آقـا    ي و يگُزني و جا  يري از نخست وز   ي جعفر ميابراه
  .  اشاره كرده استي المالكينور

 امـروز در برابـر چـشم همگـان     ست،اي سني ا ي دستاوردها
 ي بـرا  ي شهروندانش، به بهشت   ي برا ياست؛ عراق به جهنم   

 و بـه كـانون      ي و سـن   عهي پـرچم شـ    ري ز ي مذهب ييادگرايبن
 ي مـذهب ي و جنگهـا يـي  فرقه گرا  سم،يكشت و انتشار ترور   

ـ  كـه ا   ييُشـركا .  اسـت  دهيبدل گرد   متحـده آنهـا را      االتي
 فعـال فـرا     گرانيباز خواست، به    ي م "اموشسهامداران خ "
  .     دندييرو

 بـا   نـك ي گونـه شـكل داد، ا      ني بـد  كـا ي كه آمر  ي منطقه ا 
ـ    شتري بزُرگ تر و آشوب ب     يبحرانها  از شي روبـرو اسـت و ب

 و هـرج و     يدامنه تبـاه  .  از ثبات فاصله دارد    گريهر زمان د  
ـ  را در خود فرو بـرده، در ا انهي كه خاورم  يمرج ـ  مني  در اني

ـ  ن كـا ي آوارگان، به اروپا و آمر     لي كور و س   سميشكل ترور  ز ي
  . استافتهيگُسترش 

 مدل عراق در هـر      ري اوباما، تكث  ي راهكار آقا  ي مفهوم عمل 
 است كه به چهـارراه برخـورد منـافع          انهي خاورم گرينُقطه د 

 لهينوسـ ياو بد .  خواهـد شـد    اي شده   لي گوناگون تبد  يخارج
ـ ليخواهان فعال كـردن پتانـس     ـ  اسـت كـه ا  ي مخرب  االتي

ـ  ياسـ ي س ييتحده نشان داده توانـا    م  و  تيري مـد  ي نظـام  اي
  .  آن را نداردرُلكُنت

ـ  بلكه واقع  ست،ي ن دي نه فقط جد   " منطقه ميتقس" نقشه    تي
 مـورد  مي كند، چون بـه هـر رو تقـس   ي نمجادي ازي ن يتازه ا 

 و گـرد آن بلـوك   افتـه ينظـر بـه صـورت دوفـاكتو انجـام      
ـ  و جمع  ني نفوذ، زم  ي مدع يهاييبند . رفتـه انـد   شـكل گ   تي

ـ       ي آقا شنهاديپ ـ  دادن بـه ا    تي رسـم  ي اوبامـا فقـط در پ  ني
 بـه  ي مـذهب تي بربرلي و تبد"يستيهمز" ام نرياغتشاش ز 

  . استينظم منطقه ا
   اسفند23 كشنبهي...  خبريفراسو

  دغدغه ولی فقيه؛ 
  توليد انبوه موشک يا دستمزد کارگران؟

  زينت ميرهاشمي
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نقدي بر ديـدگاه انحرافـي بخـشي از چـپ           

  جهاني پيرامون مثلث ايران، سوريه و روسيه
متاسفانه بخش قابل توجهي از نيروهايي چـپ جهـاني    

دشـمن  "در اين خطاي كالسيك گير كـرده انـد كـه            
اينكه تصور شود چـون     . "دشمن من، دوست من است    

دولت آمريكا و به طور كلي غرب با دخالـت و مداخلـه             
روسيه و رژيم ايـران در سـوريه مخالفـت مـي            نظامي  

كند، پس نشان مي دهد طرفهاي مورد تهديـد خـوب            
نوشته زير نمونه نقدي بر     . هستند، اشتباه فاحشي است   

اين ديدگاه از سـوي بخـش ديگـري از چـپ جهـاني              
   .است

 در  "كميته بحـران در خاورميانـه     "، دبير   "استيل هلر "
 كـه در نـشريه    آمريكـا، در مقالـه اي      - "كاناكتيكت"
 به چاپ رسيده، نويسندگان و      "كارگران سوسياليست "

، "پاتريس كاكبرن "ژورناليستهاي چپ مشهوري مانند     
 را كه بـا راسـت       "رابرتسون فيس " و   "ستون كوهن "

گرايان و ليبرالها در هورا كشيدن براي پـوتين و رژيـم      
ايران همصدا شده اند را مورد انتقاد قرار داده و رويكرد     

 توصيف كرده   "فاجعه" و فراتر از آن      "افتضاح" را   آنها
   .است

وي در ابتدا براي جلوگيري از اتهام زنيهاي معمـول و           
ــاي ضــد      ــي فعاليته ــث، پيــشينه برخ ــراف بح انح

   :امپرياليستي اش را بازگو مي كند
ــام،    " ــگ ويتن ــد جن ــاهرات ض ــال در تظ ــركت فع ش

دستگيري در اعتراضات عليه رژيـم آپارتايـد آفريقـاي          
ــبش   ج ــشتيباني از جن ــل پ ــه دلي ــتگيري ب ــوبي، دس ن

نيكاراگوئه، دستگيري به دليل فرياد زدن بر سر جـورج          
به خاطر كشتار صدها هزار نفر در تحـريم         ) پسر(بوش  

عراق، اعتراض بـه تهديـد جنـگ بـا ايـران از سـوي               
اسراييل و آمريكـا، مخالفـت بـا اوبامـا بـراي بمبـاران              

و فعاليت در دفاع     سال كار    33 و   2013سوريه در سال    
  ".از خلق فلسطين

رژيم ايران سـالها در حملـه بـه         ": او سپس مي نويسد   
حمايـت  . مردم سوريه شريك حكومت اسد بوده اسـت       

ايران از اسد بسيار گسترده اسـت، در حقيقـت بنـا بـه              
، نماينده ويژه سـازمان ملـل،     "استفان د ميسترا  "گفته  

ولـت اسـد    ميليـارد دالر بـه د     6ايران ساالنه بـيش از      
  .كمك مي كند

نوامبر سال گذشـته پنتـاگون اعـالم كـرد كـه ايـران              
حـزب  .  نيروي نظامي در سوريه دارد     2000نزديك به   

 يـا بهتـر اسـت    -اهللا لبنان كه به ايران نزديك اسـت      
 8 تا   6 ،   -بگويم كامال از داراييهاي دولت ايران است        

به همـين صـورت، شـيعيان       . هزار نيرو در سوريه دارد    
قي كه بدون هيچ شكي تحت حمايت ايران هستند      عرا

و افغانهاي بدون رواديد، از سوي رژيم ايران به سوريه          
  ".فرستاده شده اند

آيت اهللا خميني   ": استيل هلر در ادامه متذكر مي شود      
پس از انقالب قول داد انقالبي اسالمي، دسـت رد بـه            
سينه سـلطه غربيهـا بزنـد و عـدالت اجتمـاعي بـدون              

اما هنوز چند ماهي نگذشـته      . سم را حاكم كند   سوسيالي
او .  بـاور دارد   "انقـالب "بود كـه نـشان داد واقعـا بـه           

پوشش اسالمي براي زنان در مراكز دولتي و در مراكز          
پس از آن، بند از پاي بيرحمانه     . عمومي را اجباري كرد   

ترين ستمها گسست، چپها را كشتار و هزاران نفر را به           
ان اعدام زندانيان سياسـي حركتـي       ناگه. زندان انداخت 

، "شاخصهاي سانـسور  "به گزارش   . عادي و روزانه شد   

در اواخر جنگ ايران و عراق، رژيم ايـران نزديـك بـه             
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  ."خلق كه در زندانها بودند را اعدام كرد
رژيم جمهوري اسالمي   . البته اين تمام داستان نيست     

ژوييـه گذشـته سـازمان      .  از اعدام دست نكشيده    هرگز
 مـاه اول   6 نفـر در     700عفو بين الملل خبـر از اعـدام         

گزارشهاي پياپي احمد شهيد، اين رونـد را رو         . سال داد 
  .به رشد توصيف كرده است

  
اكنون بايد ديد رژيم ايران در سوريه از چه دفـاع مـي             

، تحليلگــر "مايكــل كــرجيس" 2014در ســال . كنــد
: اس سوريه، رفتار اسد را اينگونـه توصـيف كـرد          سرشن

ـ            " ا خـاك   اسد در واقـع تمـامي شـهرهاي سـوريه را ب
تمـام كـشور را بـه ويرانـه تبـديل           . يكسان كرده است  

كرده، صدها هزار نفر را كشته و دهها هزار نفر ديگر را        
تحت شكنجه در سياهچالهاي قرن بربريت بـه مـرگ          

ــپرده ــم  . س ــه اس ــدارس را ب ــتانها و م ــم "بيمارس رژي
 بمباران كرده و بر سر كودكان كرد بمب         "صهيونيستي

  ".شيميايي ريخته است
 كلينـك درمـاني     240نا به گفته پزشكان بدون مـرز،        ب

 پزشك و كارمند مراكز درماني در       700بمباران شده و    
سوريه كشته شده اند، اكثر قريب به اتفاق آنها توسـط           

  .نيروها اسد
در نهايت به ركورد آقاي اسد بايد بمبهاي بـشكه اي و    
محاصره غذايي صدها و هزاران نفر مردم سوريه تا دم          

از همـين روسـت كـه مركـز         . ا نيز بايـد افـزود     مرگ ر 
، شمار كـشته شـدگان را     "پژوهشهاي سياسي "سوري  

  . هزار نفر اعالم كرده است470
  

بـي شـك شـما هـم        ": استيل هلر در ادامه مي گويـد      
ويديويي كه توسط هواپيماي بدون سرنشين روسـي از         

 گرفته شده و تخريب كامل آن را نشان "حمص"شهر  
 هـزار نفـر     600يد؛ شهري كـه زمـاني       مي دهد ديده ا   
دومين پيـروزي فاجعـه بـار پـوتين در          . جمعيت داشت 

چچني را هم به خاطر بياوريد كه چگونه به دست آمـد        
اگـر فكـر مـي    .  توصيف مي شود"جنايت جنگي "و با   

كنيد من زيادي پوتين را خراب مي كنم، بايـد بگـويم            
رژيم او يك سرمايه داري     

 اگـر . دزد ساالر بـد اسـت     
رفتار او در داخـل روسـيه       
تا به حال اين را بـه شـما         
ثابت نكـرده، بهتـر اسـت       
رابطـــه همكـــاري گـــرم 
نظـــامي بـــين روســـيه و 
اســـــراييل را مطالعـــــه 

   ".بفرماييد
روسيه به خاندان سلطنتي    
اسد طي سالها و دهـه هـا     
ــت و   ــه اس ــلحه فروخت اس
اكنون با بمبارانهاي پيـاپي   
اش، بــاالترين مقــام را در 

دم ســوريه بــه كــشتار مــر
گزارشها . دست آورده است  

حاكي از آن است كه روسيه هيچگـاه اجـازه ورود بـه             
  .سوريه را الزم نداشته است

در اين حالت، حال چپ چه بايد بكند؟ برخي از چپهاي       
آمريكايي و اروپايي انفعال حمايت آميز خود از مداخلـه          
روسيه و رژيم ايران در سوريه را اينگونـه توجيـه مـي             

د كه دشمن اصلي، كشور خـودي اسـت و بايـد در             كنن
  .اين كشمكش روي آن متمركز شد

  :نويسنده به استدالل مزبور اينگونه پاسخ داده است
قبـول دارم كـه     . موافق هستم، اما فقط تا انـدازه اي       "

. براي نمونه غرب بيشتر از شرق آدم كشي كرده اسـت     
 در تحريمهاي بوش و كلينتون عليه عـراق، انـسانهاي         

بيشتري جان خود را از دست      
البتـه كـه مـا هميـشه        . دادند

مخالف جنگ افروزي آمريكا    
هستيم، اما اين كه دايم تمام      
هم و غم خود را فقط متوجه        
ــان   ــشور خودم ــان ك زورگوي

ــست  ــافي ني ــيم، ك ــن . كن اي
احمقانه است كه تصور كنـيم      
. دشمن دوم مـرگ زا نيـست      

بايد دانست كـه دشـمن دوم       
اليي هم بـراي خـودش هيـو      

  ".است
   پس چه بايد كرد؟

  :او پيشنهادات زير را به چپ جهاني توصيه مي كند
چپ بايد كمپينهاي تحريم، افشاگري و غيره را كه  -"

   فلسطينيها به كار برده اند، راه بياندازد
. بايد خواستار پايان محاصره شهرها از سوي اسد شد -

ايـن  . تعداد زيادي از مردم در محاصره قرار گرفته انـد         
  .عمل جنايت جنگي است

  5بقيه در صفحه 

  )۴٠(بشهای عصر جديد پس از جنگ سرد سازماندهی جن
  

   نقدی بر ديدگاه انحرافی بخشی از چپ جهانی پيرامون مثلث ايران، سوريه و روسيه-
   معامله کثيف اروپا و ترکيه بر سر پناهجويان -

  ليال جديدي
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سازماندهی جنبشهای عصر 
  جديد پس از جنگ سرد 

 4بقيه از صفحه 
بايد از سازمان ملل بخواهيم و اگر موفق نـشديم، از   -

دولتهاي خود بخواهيم عليه محاصره اقدام كـرده، بـه          
ايـن  . مردم غذا رسانده و نيازهاي آنان را برطرف كنند        

كمكها از طرف سازمان ملل بدون اجازه گرفتن از اسد          
   .ت گيردصور
كمپينهـاي گونـاگون بـراه بينـدازيم، همـانطور كـه        -

 هـزار امـضا     6گروهي در آمريكا دو هزار و در بريتانيـا          
  .جمع كرده اند

در مقابل دفاتر نمايندگي روسيه و ايران تظـاهرات و   -
  .اعتراض براه بيندازيم

از ظاهر شـدن در برنامـه هـاي تلويزيـوني ايـران و       -
اين شرم آور است كـه كـساني        . روسيه خودداري كنيم  

كه ادعا مي كنند چپ هستند، با تلويزيونهاي انگليسي         
  .زبان ايران و روسيه كار مي كنند

منظـور  . محصوالت ايران و روسيه را تحـريم كنـيم   -
من از تحريم، فاصله گرفتن از شركتها و افرادي اسـت      
كه با اين دو كشور رابطه تجاري دارنـد، همـان شـيوه           

ليستي از نام آنهـا     .  اسراييل به كار گرفتيم    اي كه عليه  
تهيه كنيم و به طور مسالمت آميز براي آنها مزاحمـت           

  ايجاد كنيم
درست است عربستان سعودي در اين بحران دسـت   -

داشته، اما اسد مجرم شماره يك و حاميان او مجرمان          
عليـه  .  هستند و عربستان مقـام سـوم را دارد         2شماره  

  .ل شويممهمترين مجرمان فعا
عليه هر گونه توافق آمريكا و روسيه بر سـر سـوريه    -

به هـر گونـه دولـت در ائـتالف بـا اسـد              . بسيج شويم 
  .اعتراض كنيم

همه مداخله گران خارجي در سوريه بايد گورشان را  -
  .گم كنند و بچسبند به كمكهايي انساني

اين اقدامات درس خوبي براي ايران و روسـيه خواهـد           
ت آنها را مجبـور بـه تغييـر رفتارشـان           بود و ممكن اس   

  .كند
  

   معامله كثيف اروپا و تركيه بر سر پناهجويان
در ايـن   . پنج سال از فاجعـه تراژيـك سـوريه گذشـت          

مركـز پژوهـشهاي    " ميليوني، بنا به گزارش      22كشور  
 هزار نفر كـشته شـده انـد         470، بيش   "سياسي سوري 
درصــد آن دولــت ســوريه و حاميــان 95كــه مــسوول 

بيش از نيمي از جمعيت، بالغ بـر  . جي آن مي باشند خار
 ميليون نفر، آواره و بيش از يك ميليون نفـر ديگـر             11

به اميد يافتن پناهگاهي در اروپا، كشور خـود را تـرك            
  .كرده اند

فاجعه انساني سوريه كـه اكنـون بـه وضـعيت اسـفبار             
پناهجويان سوري انجاميده، اگرچه مردم جهان را متاثر 

الشهايي براي كمك و ياري بدانها شده، امـا         كرده و ت  
 خطـاب   "جامعـه جهـاني   "حكومتهاي آنان كه خود را      

اوج . مي كنند، اقداماتي واقعي و موثر صورت نداده انـد   
اقدامات اروپا در برابر بحران پناهجويان كـه قربانيـان          

 17 (2016 مـارس    7قدرت طلبي هستند، نشست روز      
ل و امـضاي تـوافقي   با تركيه در بروكـس   ) 1394اسفند  

است كه بر اساس آن همه درها بـه روي پناهجويـان            
بسته و آنان به دست حكومت خشن و سركوبگر تركيه          

 تركيـه   "سـلطان "،  "رجب طيب اردوغان  "به رهبري   
ســپرده شــده انــد؛ كــسي كــه در نقــض حقــوق بــشر 
شهروندان كشور خود از جمله، سـركوب رسـانه هـاي           

 كردها و به تـازگي تـالش      آزاد، اساتيد دانشگاه، كشتار   
براي لغو مصونيت قضايي پارلمانترهـاي كـرد، شـهره          

: وي با وقاحت تمام مي گويـد      . خاص و عام شده است    
  يك تروريست سالح به دست با يك بمب گذار يا "
  

كساني كه از موقعيت و قلم خود در خدمت اين اهداف           
استفاده مي كنند، فرقي ندارد و ايـن مـي توانـد يـك              

   ."ه نگار، يك قانونگذار يا يك فعال باشدروزنام
پيش از مرور سرنوشتي كه براي پناهجويان سوري در         
اين توافق فرصت طلبانه رقم زده شده، نگاهي گذرا به          

  . سال گذشته مي اندازيم5سير تحوالت سوريه در 
  

  پيشينه
پنج سال پيش مردم سوريه عليه رژيـم سـتمگر بـشار            

بخش آنها مردم تونس، مـصر  الهام . اسد به پا خواستند 
همـه  . و ديگر نقاط در خاورميانه و شمال آفريقا بودنـد         
قيـام  . آنها در يك آرزو و يك خواسـت شـريك بودنـد        

مــردم ســوريه نمايــانگر نارضــايتي از حكومــت اســد،  
.  ليبراليسم، فقر و سـتم بـود       -نپذيرفتن ديكتاتوري، نو    

مـوجي  آنها وقتي پيروزي در تونس و مصر را ديدند، با           
هزار هزار بـه پـا خواسـتند و خواسـتار پايـه اي تـرين          
حقوق انساني خود يعنـي دمكراسـي، آزادي و برابـري           

  .شدند
  

  واكنش اسد و حاميان او

 " و لـيال شـمس در كتـابي بـه نـام              "ياسين قصاب "
 واكنش رژيم سوريه بـه ايـن خواسـت          "كشور سوخته 

آنهـا شـرح    . طبيعي را به طور مفصل بازگو كـرده انـد         
رو بـه تاكتيـك تفرقـه       "مفصلي از اينكه چگونه اسـد       

اندازي و جدا سازي نيروهاي قيام، ترويج سكتاريسم و         
 داده  "ر آورد قوم گرايي و در نهايـت خـشونت و كـشتا          

  .اند
اين در حالي بود كه هزاران هزار نفر از مردم سوريه در      

مسالمت ": تظاهرات مسالمت آميز خود شعار مي دادند      
 مـردم   - يـك، يـك و يـك         " و   "آميز، مسالمت آميز  
  ".سوريه يكي هستند

دخالت نظامي جمهـوري اسـالمي و مـزدوران لبنـاني           
 سـپس پـاي     .اش، به اختالفات و درگيريهاي دامن زد      

عربستان سعودي، قطر، تركيه و روسيه نيـز بـه ميـان            
كشيده شد تا هر يك ديكتاتوري در كشورهاي خود را          

در اين ميان، بي تدبيري آمريكا كه ناشـي         . حفظ كنند 
از ناتواني در دريافتن آلترناتيو مطلوب خود بـود، آتـش           

   .درگيريها را هر روز شعله ور تر كرد

  

    در سوريهچيده شده صحنه بحران
دو عامل اساسي بحران كنوني خاورميانه را شكل داده         

  :است
نخست، جنگ عراق؛ جنگي كـه در نهايـت بـه بـستر             
  توليد و اشاعه بنيادگرايي شيعه و سني تبديل شد و به 

صف آرايي و رقابت نيروهاي مختلف ارتجاع اسـالمي         
  .ميدان داد

آمريكا براي جبران ضعف خود و روسـيه بـراي قـدرت     
نمايي، بـه ياركـشي پرداختنـد و اينگونـه بـه بحرانهـا              

عربستان سعودي، قطـر و اسـراييل زيـر بـال           . افزودند
همـانطور  . آمريكا و رژيم ايران زير بال روسيه و چـين         

كه جمهوري اسالمي رابطه خود را با سوريه و روسـيه           
نزديك تر مـي كـرد، آمريكـا نيـز فـروش سـالح بـه                

 هنـوز هـم بـه صـادرات     عربستان را افزايش مي داد و  
   .سالح به اين كشور ادامه مي دهد

. دومين علت، خاموش كردن و شكست بهار عرب بـود         
سه نيرو براي شكست اين جنبشهاي عدالت طلبانـه و          

ــدند    ــار ش ــه ك ــت ب ــز دس ــسالمت آمي ــدرتهاي : م ق
ــي و    ــينهاي دولت ــه و ماش ــه حاكم ــستي، طبق امپريالي

حران در  و بدين گونه صحنه ب    . سرانجام ظهور داعش  
  .سوريه چيده شد

  
  معامله در بروكسل

حاصل نشـست مـشترك تركيـه و اتحاديـه اروپـا در             
بروكسل، بستن درها به روي پناهجويان و فرسـتادن         

بدين صورت، يـك ميثـاق   . آنها پشت ديوار مرزها بود    
  .بين المللي پيرامون حقوق پناهجويان لگدمال شد

درت طلبـي   رفتار با پناهجوياني كه به خاطر طمع و ق        
امپرياليـستها و ديكتاتورهـاي مرتجـع آواره شـده انـد،      

  .مانند رفتار با يك ارتش متجاوز شد
كشورهاي بالكان از همان روز توافق به تحقير و اخراج    
. آوارگان دست زدند و بـا آنـان مقابلـه نظـامي كردنـد             

مجارستان حكومـت نظـامي اعـالم كـرد و نيروهـاي            
ستان به ارتش آماده بـاش      بلغار. ارتش را به مرزها برد    

اسـلواني  . داد و اقدام به بيرون راندن پناهنـدگان كـرد         
اعالم كرد كه تنها مهاجراني كه مدارك قـانوني سـفر           
دارند را مي پذيرد و كرواسـي و صربـستان عليـه هـر              
. فردي كه از مرز عبـور كنـد، مجـازات تعيـين كردنـد             

 ، رييس شوراي اتحاديـه اروپـا، اعـالم        "دانالد تاسك "
 كشور عضو اتحاديـه اروپـا از بـستن          28كرد كه همه    

تومـاس  "مرزها حمايت كرده اند و وزير كشور آلمـان،        
ما نمي توانيم وكيل مدافع حقوق      ": ، نيز افزود  "دميزيه

  ".بشر در تمام دنيا باشيم
  6بقيه در صفحه 
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سازماندهی جنبشهای عصر 
جديد پس از جنگ سرد 

)۴٠( 

  5بقيه از صفحه 
  
  

بسته شدن مرزها شرايط اسف باري را بـراي آوارگـان           
هزاران نفر كـه در يونـان منتظـر         . به وجود آورده است   

انتقال خود بـه كـشوري بـراي زنـدگي مانـده انـد، در            
كشور يونان كـه خـود در       . بدترين شرايط بسر مي برند    

كستگي به خاطر رياضـتهاي اقتـصادي اروپـا         مرز ورش 
 هزار پنـاهجو در     36قرار دارد، بنا به برخي از آمارها با         

مقامهاي يوناني  . آتن، جزاير و شمال يونان روبرو است      
 هـزار نفـر   150تخمين مي زنند اين رقم به زودي بـه       

   .افزايش يابد
با توافق بين تركيه و اتحاديه اروپا، تركيه اميدوار است          
عضويت در اتحاديه اروپا را كه سالها است انتظارش را          

تاكنون نقض حقوق بشر در اين      . كشيده، به دست آورد   
با چشم پوشي از    . كشور يك مانع اصلي عنوان مي شد      

اين دليل و اهداي جوايز سياسي به اين كشور، احتمال          
با . مي رود روند بررسي عضويت تركيه شتاب پيدا كند         

مايل به پذيرفتن تركيـه در اتحاديـه        اين حال، فرانسه    
 در يونان نيز شـرايطي      "سيپراس"اروپا نيست و دولت     

  .در برابر تركيه قرارداده است
  :توافق ذكر شده شامل موارد زير است

 ميليارد بـه    3 كمك مالي اتحاديه اروپا به تركيه از         -1
در ايـن زمينـه   ( ميليارد يورو افـزايش خواهـد يافـت     6

در واقع اتحاديه   "اتحاديه اروپا گفتند    سبزهاي پارلمان   
اروپا به تركيه براي سـاخت مراكـزي كـه اروپاييهـا را             

  )"براي اخراج پناهندگان آماده مي كند، پول مي دهد
 تركيه با بازگرداندن مهـاجراني كـه از ايـن كـشور             -2

خود را به يونان و بلغارستان رسانده اند، موافقـت مـي            
  كند

اند پناهجويان سوري را كـه در    اتحاديه اروپا مي تو    -3
كمپهاي تركيه نام نويسي شده اما اخراج شده اند را به           

بازگـشت بـه اردوگـاه بـه        . (كمپهاي تركيه باز گردانـد    
  )معني زندگي در تركيه و حل در جامعه نيست

 در اردوگاهها اخراج نهايي پناهجويان سـازماندهي        -4
   مي شود

  

 اقدامات تركيـه درسـت پـس از توافـق در          

   بروكسل
پس از اين توافق، دولت اردوغـان در لگـدمال كـردن            
حقوق مردم تركيه جان تازه اي گرفـت و بـه سـرعت             

  :دست به اقدامات زير زد
   را بست"جيحان" و آژانس خبري "زمان"روزنامه  -
 مارس، روز جهاني زن را با خشونت بي 8تظاهرات  -

   رحمانه اي سركوب كرد
   ا سازماندهي تازه كردجنگ خونين عليه كردها ر -
نخست وزير تركيه در راه بازگـشت از ايـن نشـست     -

تهديد كرد كه فقط پناهجويان سوريه را در كمپها نگه          
ايـن فرصـتي اسـت بـراي تركيـه كـه            . خواهد داشت 

پناهجويان ايرانـي، افغـان، عراقـي، يمنـي، سـومالي،           
  .اريتره اي و كردهاي سوريه را اخراج كند

طبقه بندي تركيه به عنوان كـشور امـن سـوم عملـي             
بـسياري از پناهجويـان در تركيـه در         . فاجعه بار اسـت   

برخي اخـراج شـده     . شرايط وخامت باري بسر مي برند     
اند و برخي ديگر مورد حملـه هـاي نيروهـاي امنيتـي             

   .مرزي قرار گرفته و مورد اصابت گلوله قرار مي گيرند
  

   تركيهشرايط زندگي پناهجويان در
بيكاري و نبود مدرسه براي كودكان به صـورتي اسـت         

  بنا . كه كار كودكان را به امري رايج تبديل كرده است

  
 درصد سوريه ايهـا در سيـستم        8به گفته اردوغان تنها     

  .تحصيلي تركيه جاي گرفته اند
 در گزارشي فاش كـرده      "ايندپندنت"روزنامه انگليسي   

 طـور مـداوم هـدف       است كه پناهجويان سوريه اي به     
حتـي  . آتش نيروهاي مـرزي تركيـه قـرار مـي گيرنـد           

مقامهاي آنكارا اين ادعا را رد نمـي كننـد و در مقابـل              
سـازمان عفـو بـين      . مي گويند اين دفاع از خود اسـت       

الملل در اين زمينه گزارش مـي       
 نفر در مرزهاي    2دهد كه روزانه    

تركيه با سوريه هدف گلوله قرار      
  .مي گيرند

  
  
  "الب ادامه داردانق"

 اسـفند   12( مارس امسال    4روز  
اما مـردم سـوريه بـراي       ) 1385

 2011 مارس   4اولين بار پس از     
ــا شــعار )1389 اســفند 13(  "، ب

 سـال   5 " و   "انقالب ادامه دارد  
پـــس از قيـــام، مـــردم هنـــوز 

 به "سرنگوني اسد را مي خواهند   
آنهــا شــعارهاي . خيابــان آمدنــد

ــال  ــد 2011س ــرار كردن  : را تك
ــي  " ــوريه آزادي مـ ــردم سـ مـ

انقالب براي حرمـت    "،  "خواهند
   ."ما مردم يكي هستيم و متحد"، "انساني و آزادي

بازگشت مردم و انقالبيون به تظاهرات خياباني بهترين        
اميد و راه حل را براي حل بحران سوريه و همـراه آن             

مـردم  . مساله پناهجويان به جهانيان نـشان مـي دهـد         
اي همبستگي ملي، قومي و دينـي       سوريه بايد راهي بر   

  .بيابند و براي مطالبات مشترك خود متحد شوند
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در آمريكا رقابتهاي پـيش انتخابـاتي بـراي جانـشيني           

ايـن رقابتهـا بخـشي از پروسـه         . اوباما آغاز شده است   
طوالني روشن شدن تناسب قدرت در جامعه به لحـاظ          

خـط  . اجتماعي و سياسي منشعب شـده آمريكـا اسـت         
حـاكم بــر فـصل انتخابــات كــه در ابتـداي فوريــه بــا    

 نــوامبر بــا 8  شــروع و در"آيــوا"رقابتهــاي حزبــي در 
انتخاب رياسـت جمهـوري پايـان مـي يابـد، خـشم و              

  .  برآشفتگي است

  
 احساس مـي كننـد بـه چـالش          "برآشفته شهروندان "

نارضايتي آمريكاييها به كليه بخشهاي     . كشيده شده اند  
 "پاتريــك مــوري ". جامعــه كــشيده شــده اســت   

)Patrick Murray(    مـدير موسـسه نظرسـنجي ،
ــه دانـــ    ــسته بـ ــي وابـ ــاث"شگاه غيرحزبـ  "مونمـ

)Monmouth University (  62": مـي گويـد 
درصد پرسش شوندگان مي گوينـد اكثريـت مـردم از           

 درصد جمهوريخواهان، 72. واشنگتن خشمگين هستند
 درصد مـستقلها از سياسـت   61 درصد دموكراتها و     65

هر دو طـرف عـصباني      . به طور كلي خشمگين هستند    
رنـد و روشـن   هستند اما داليـل متفـاوتي بـراي آن دا       

نيست هنگامي كه دموكراتها و جمهوريخواهان حتـي        
بر سر اينكه مشكل چيست توافـق ندارنـد، واشـنگتن           

    ".چگونه بايد رفرميزه شود
  

 برآمدن پوپوليسم راست در آمريكا

هر كس كه در پي يافتن توضيح براي موفقيت پديـده           
ــپ" ــزب ) Trump ("ترامــ ــد، آن را در حــ باشــ

راي دهنـدگان سـنتي ايـن       . افتجمهوريخواه خواهد ي  
حزب هيچگاه در دهه هـاي گذشـته ماننـد اكنـون از             

ممكـن  . رهبران خود در واشنگتن ناراضـي نبـوده انـد         
حـزب  "است شگفت آور جلوه كند، اما به لحاظ عيني          

اما با وجود ارايـه     .  بسيار موفق بوده است    "بزرگ كهن 
اين كارنامه، راي دهنـدگان آن احـساس مـي كنـد از             

خـشم آنهـا ريـشه در       . ي حزب فريب خورده انـد     رهبر
 . احساس ناتواني دارد

 69اين تركيب توضيح مي دهد كه چرا دونالد ترامـپ           
ساله، ميلياردر خودساخته و يك فرد بي تجربه سياسي         

 Bernie Sanders (74 ("برني سندرز"و سناتور 
ساله، كه خود را با غرور سوسياليـست مـي نامـد و در              

ميشه قانون گذاري بدون نفوذ سياسـي       سناي آمريكا ه  
بوده است، توانسته انـد ايـن نارضـايتي گـسترده را در             
نظرسنجيها و نتايج پيش انتخاباتي به سكه نقد تبـديل      

 . كنند
همچون بسياري از دموكراسيهاي غربي، در آمريكا نيز        
. تركيب سياسي به گونـه ژرفـي دگرگـون شـده اسـت        

ـ  "ماننـد  (جنبـشهاي پوپوليـستي     Tea ("ارتيتـي پ

Party ((  ــز ــي و ني ــاختاري حزب ــرات درون س و تغيي
احزاب جديد، آنچه كه تاكنون به عنوان توافق سياسي         

نامزدهايي كه خود . حاكم بود را به زير سووال مي برند     
را مخالف سيستم تعريف مي كنند، نيرو جمع مي كنند          

  .  يا به قدرت رسيده اند
مركز "ايي  براساس پژوهش موسسه نظرسنجي كارفرم    

، )Pew Research Center ("پـژوهش پيـو  
شمار آمريكاييهايي كه نظرات كـامال چـپ يـا سـخت      

 دو برابـر شـده      1990محافظه كارانـه دارنـد، از سـال         
هر دو ايـن جبهـه هـا در مجمـوع يـك پـنجم               . است

جمعيت را تشكيل مي دهنـد و در انتخابـات بـه طـور              
 . ضعيفي حضور دارند

ريخواه نزديك به سـه برابـر       برآشفتگي در حزب جمهو   
گرايـشهاي راديكـال در ايـن    . در حزب دموكرات است  

حزب هميشه وجود داشـته اسـت، در دوره جديـد امـا             
. نيروهاي محافظه كار هرچه بيـشتر نيـرو گرفتـه انـد           

 به يك ناسـزا بـدل شـده؛    "واشنگتن"براي آنها كلمه    
ايـن  . مترادف يك رهبري حزبي متكبـر و بـي لياقـت          

شن مي كند كه چرا دو سوم راي دهنـدگان          واقعيت رو 
جمهوريخواه، يك نامزد رياست جمهوري با ايده هـاي         
تازه را بر فردي با تجربه سياسي تـرجيح مـي دهنـد و         
چرا براي نخستين بار در دهه هـاي اخيـر، نـامزدي از             
  .  رده ممتاز نتوانسته در انتخابات درون حزبي پيروز شود

  

 
ر اين واقعيت نشان مي دهد      اين ياس خود را به ويژه د      

كه تنها كسي كه كم و بيش مي تواند با ترامپ رقابت            
) Ted Cruz ("تد كروز"كند، نامزد افراطي مشابه، 

محافظه كار دگم از تگزاس كـه بـه    است؛ يك سناتور
خاطر دهن كجيهايش به رهبري حـزب، در واشـنگتن          

 Marco ("مـاركو روبيـو  "حتـي  . مورد تنفـر اسـت  
Rubio( مزدي كـه بـه تـازگي بـه عنـوان ميانـه             ، نا

شناخته مي شود، از تـي پـارتي بـه نردبـان ترقـي پـا                
 .  گذاشت

در اروپا اين ميزان نارضـايتي در جمهوريخواهـان و در         
ابعاد به مراتب كمتر در دموكراتهـا، بـه تـشكيل يـك             

جـايگزين  (AfD "حزب جديد منجر مي شـد، ماننـد   
ــان ــراي آلم ــي  ) ب ــزب اعتراض ــا ح ــتاره"ي ــنج س  "پ

)Cinque Stelle (به همين صـورت در  . در ايتاليا
اين سوي اقيانوس اطلس، يك جابجـايي گـسترده در          

  . درون سيستم حزبي نيز قابل تصور است
اما اين فرهنگ مشخص سياسي را سيستم انتخابـاتي         

دموكراتهــا و . اكثريتــي آمريكــا بلوكــه مــي كنــد    
جمهوريخواهان احزابي با معيارهاي اروپايي با رهبـري        

در عوض، نامزدها هستند    . قوي و برنامه رسمي نيستند    
 .  كه سيماي حزب را ترسيم مي كنند

 ميليون مهـاجر غيرقـانوني از       11براي ترامپ ميلياردر    
او بـه   . آمريكاي التين بز طليعه همه مشكالت هستند      

ـ           دد كـه مـواد مخـدر       طور فله اي به آنها افتـرا مـي بن

فروش و متجاوز جنسي هستند و وعده مي دهد كه در           
صورت پيروزي در انتخابات، نفـر بـه نفـر آنهـا را بـه                

سـوژه كـانوني ترامـپ مهـاجرت        . كشورشان برگرداند 
از هر دو نفري كه مساله مهاجرت را در مبارزات          . است

انتخاباتي مهم مي شمارند، يك نفر به كسي راي مـي           
م كرده ديگر به مسلمانان اجـازه ورود بـه      دهد كه اعال  

كشور را نمي دهد و ديواري در مرز مكزيـك بنـا مـي              
 .  كند

علت برآمدن پوپوليسم راست در آمريكا و نيز در بيشتر          
دموكراسيهاي غربي، بدتر شدن شرايط زندگي در اليه        

تكنولوژي جديـد و جهـاني      . پاييني طبقه متوسط است   
 به ويژه كارگران صنعتي و سازي موجب شده اند درآمد 

كارمندان كاهش يافته و ذهنيت سهم نداشتن در رفـاه       
 . اجتماعي گسترش يابد

طبقه متوسط در آمريكا فقط با درآمد متوسـط متمـايز           
شاخصهاي ديگر آن دسترسي بـه كاالهـاي     . نمي شود 

مصرفي، بيمه درماني، آموزش و بيش از همـه، ميـزان         
درسـت همـين   . اسـت معيني از تامين شغلي و مـزدي        

تامين شغلي و مـزدي و بـه همـراه آن هويـت طبقـه               
عدم تـامين   . متوسط آمريكا در معرض تهديد قرار دارد      

مزدي در چهل سال گذشته به شـدت افـزايش داشـته     
 .  است

 ترقـي خودسـاخته درهـم       "روياي آمريكـايي  "باور به   
آمريكا وحشت زده است و رونـق دو تـا          . شكسته است 

. هم در اين هراس تغييري نداده است      سه سال گذشته    
بيهوده نبود كه باراك اوباما در آخرين سـخنراني خـود           
در باره وضعيت كشور، بزرگترين وظيفه دوران را تامين   

  . سهم بري تمام كشور از بهبود وضعيت اقتصادي ناميد
  

 جابه جايي طبقات و اليه ها

فرسايش طبقه متوسط در خالل بيش از پنج دهـه بـه            
، هر دهه با كاهش سهم      1971از سال   . رفته است جلو  

از توليد ناخالص ملي بزرگساالني كـه در يـك خـانوار            
طبقه متوسط زندگي مي كرده اند، بـه نـسبت ابتـداي            
همان دهه به پايـان رسـيده و در هـيچ دهـه اي ايـن           

بـه همـين گونـه سـهم        . پروسه متوقـف نـشده اسـت      
صـد در    در 61بزرگساالن خانوارهاي طبقه متوسـط از       

 كاهش يافتـه    2015 درصد در سال     50 به   1971سال  
سهم اليه هاي بـاالي درآمـد در همـين مـدت            . است

 درصد و قشر پايين تـر اليـه         21 درصد به    14زمان از   
 درصـد افـزايش پيـدا كـرده         29 درصد به    25مزبور از   

 درصـد رشـد در      9سـهم بـاالترين درآمـدها بـا         . است
  .  برابر شده است، بيش از دو 1971مقايسه با سال 

  
مشخصه اين تحول، افزايش درصد جمعيت در بيروني        

 20،  2015در سـال    . ترين كناره طيـف مـزدي اسـت       
درصد بزرگـساالن آمريكـايي در بخـش مـشاغل كـم         

 ايـن   1971درآمد كار مي كردند، در حالي كه در سال          
  در كفه ديگر ترازوي درآمد، .  درصد بود16ميزان 

  8بقيه در صفحه 

 هراس آمريکايی به جای رويای آمريکايی
  يواخيم بيشوف، برنهارد مولر
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هراس آمريکايی به 
 جای رويای آمريکايی

  
  7بقيه از صفحه 

 درصـد در سـال    4درصد پردرآمد ترينها در مقايسه بـا        
در همين فاصله زماني .  درصد رسيده است9، به 1971

سهم بزرگساالن در اليه هـاي پـايين و بـاالي طبقـه        
 . متوسط بدون تغيير باقي مانده است

توسـط ، اكثريـت     دهه كه بزرگساالن طبقه م     5پس از   
اقتصادي را تشكيل مي دادند، اكنون اين طبقه با اليه          
هاي اقتـصادي كـه در زيـر و بـاالي آن قـرار دارنـد،                

، شــمار 2015در ابتــداي ســال . جــايگزين مــي شــود
 ميليــون نفــر و در 120.8بزرگــساالن طبقــه متوســط 

مقابل تعداد بزرگساالن در خانوارهايي با درآمد پايين يا 
اين تغييـر جمعيتـي يـك       .  ميليون نفر بود   121.3باال،  

وداع بــا : تحــول تعيــين كننــده را برجــسته مــي كنــد
 . "آمريكاي طبقه متوسط"

در كمترين حالت، اين دگرگوني نـشانه يـك گـرايش           
در حــالي كــه ســهم آمريكاييهــاي  : اقتــصادي اســت

بزرگسالي كه در خانوارهايي با درآمد كم يا زياد زندگي     
 ، برابر با كـاهش  2015 و 1971اي  مي كنند بين ساله   

سهم طبقه متوسط افزايش مي يابد، سهم خانوارهـايي         
 . با درآمد باال به شدت رشد كرده است

در اين دوران، جمع درآمد ملي خانوارها به گونه ريـشه       
اي از خانوارهاي طبقه متوسط به خانوارهاي با درآمـد          

فزايش باال انتقال يافته؛ تحولي كه نيروي محركه آن ا        
گستره اليه با درآمد باال و نيز ميزان رشد باالي درآمد         

 . در نوك هرم آن مي باشد

شــكاف بــين درآمــد و دارايــي بــين طبقــه متوســط و 
خانوارهاي با درآمد باال در سه تا چهار دهه گذشته به           

هر چند درآمد همه خانوارها     . روشني بزرگتر شده است   
هـا مـي بايـست از        بود، اما همه خانوار    1970بيشتر از   

 تـا ركـود     2001ابتداي شروع هزاره جديد كه با ركود        
 آغاز گرديد، زيانهايي را متحمل   2009 – 2007بزرگ  
. خساراتها امـا بـه گونـه نـابرابر تقـسيم شـدند            . شوند

بدينگونه كه درآمد خانوارها در بخش پايين درآمـد تـا           
خانوارهـاي طبقـه    .  درصد سـقوط كـرد     9،  2014سال  

بايد در اين مدت با كـسري شـديد درآمـد           متوسط هم   
 4 ميانگين درآمد آنهـا      2014در سال   . روبرو مي شدند  

به اين گونه، دو بخـش  .  بود2000درصد كمتر از سال     
 سـال گذشـته بـه لحـاظ مـالي در برابـر              15مزبور در   

 . خانوارهاي با درآمد باال باز هم بيشتر عقب رفته اند

در حالي كـه    .  است از نظر دارايي اين شكاف عميق تر      
 خانوارهـايي بـا درآمـد بـاال سـه برابـر             1983در سال   

 2013خانوارهاي طبقه متوسط ثروت داشتند، تا سـال         
اين شكاف دارايي يك بار ديگر دو برابـر شـد و بـدين       
ترتيب آنها هفت برابر خانوارهاي طبقه متوسط دارايـي         

 . دارند

شكاف مزبور ارتباط زيـادي بـا نقـش بـزرگ مـسكن             
. كي در كيف پول خانواده هـاي طبقـه متوسـط دارد     مل

سقوط بازار مسكن در خالل ركود بزرگ، عميـق تـر و     
 . طوالني تر از سقوط بازار بورس بود

آثار خسارت بار ركود بزرگ اگرچه تا اندازهاي تخفيف         
يافته، اما از يك چرخش روند صحبتي نمـي توانـد در            

ه از سـال    خانواده هاي با درآمـد انـدك كـ        . ميان باشد 
 درصـد دارايــي خـود را از دســت   41، 2010 تـا  2007

 درصـد ديگـر     11 بر خسارت آنها     2013دادند، تا سال    
  . نيز افزوده شد

  
 نتايج سياسي بحران

در نتايج اخير مبارزات انتخاباتي اين جابه جـايي اليـه           
آمريكاييها . ها سر جمع شده و بيان سياسي يافته است        

ر سياست گريزي بازتـاب     سرخوردگي و خشم خود را د     

بيش از همه در راي دهندگان جمهوريخـواه       . مي دهند 
خشم از سياست واشنگتن در هفت سال گذشته و نيـز           
تنفر بسياري از محافظه كـاران از بـاراك اوبامـا رشـد             

  . يافته است
ريشه اين امر در بحران اقتصادي است، امـا همچنـين           

نـه وسـيعي   در اين واقعيت كه بهبود متعاقب آن، به گو       
به سود يك اقليـت اقتـصادي و سياسـي ممتـاز بـوده              

اگرچه اوباما توانسته بـا بـه كـار گيـري بودجـه             . است
دولتي مانع شكل گيري بدترين وضعيت شود، اما بيش         
از همه طبقه متوسط سفيد آمريكا كوچك تر شده و از           

 .  اين رو در جستجوي راههاي ساده برآمده است

متوسـط بـا سـقوط اقتـصادي       اليه هاي پاييني طبقـه      
بيشتر از همه آشنا هستند كه از داليـل آن مـي تـوان              
فشار مزدي به علت مهاجرت و واردات، كـاهش نفـوذ           
اتحاديه ها و نيز تغيير ساختار در اقتصاد به معناي گذار         

  از كار ساده كار
خانــه اي بــه مــشاغل پيچيــده در بخــش تكنولــوژي 

تصحيح شـرايط   انفورماتيك و شرايط سياسي كه مانع       
 . توزيع مي شود، نام برد

ــا، هــيالري   ــه در جبهــه دموكراته در همــان حــال ك
كلينتون مبلغ ادامه رفرمهاي اوباما است، سناتور چـپ،         

 در "انقــالب سياســي"برنــي ســندرز، خواهــان يــك 
او با ايـن    . آمريكاست كه جامعه را اسكانديناويايي كند     

هـيچ  . رويكرد غير معمـول كـامال موفـق بـوده اسـت           
نامزدي در گردهمĤييهـاي خـود بـه انـدازه او شـنونده             

صندوق هزينـه هـاي انتخابـاتي او در         . جذب نمي كند  
هفته هاي اخير با يك كارزار اعانه پر شده است و يك       
جنبش از پايين كه بيشتر از جوانان تشكيل شده، براي          

  . نامزدي او تبليغ مي كند

 

 اوبامـا بـه     برني سندرز با يك سـخنراني كـه در آن از          
خاطر حفظ كاهش مالياتي برقرار شـده توسـط دولـت           
بوش براي بخش مرفه انتقاد كرد، توجهات بسياري را         

او در مقابل مـدافع توزيـع بـه سـود طبقـه            . برانگيخت
 بـه نـابرابري فزاينـده       او بـيش از همـه     . متوسط است 

يكي از كليـدي تـرين داليـل        . اجتماعي حمله مي برد   
ــرين 400ســاندرز ايــن اســت كــه   نفــر از ثروتمنــد ت

 ميليـون آمريكـايي فقيـر تـر         150آمريكاييها، بيش از    
در همان هنگام كه هر روز عده بيـشتري         . ثروت دارند 

بايد با مزد كمتر، ساعات بيشتري كار كنند، ثروت عده          
 .    به طور ثابت افزايش مي بايدديگر

گزينه ساندرز يـك برنامـه ميليـاردي بـراي نوسـازي            
افـزون  . ساختارها و به گردش درآوردن اقتـصاد اسـت        

برآن، او خواهان يك رفرم گسترده مالياتي اسـت كـه           
فشار آن بر پر درآمدها بيشتر و فشار بر طبقه متوسط و      

گـان شـدن   همچنـين او مـدافع راي  . پايين را كمتر كند  
تحصيل در مدارس و دانشگاهها براي همه شهروندان         

ساالنه هـزاران نفـر    . و يك بيمه درماني همگاني است     
در آمريكا به خاطر نداشـتن دسترسـي بـه مراقبتهـاي            

 . پزشكي جان خود را از دست مي دهند

ــاتي  ــارزات انتخاب ، نامزدهــايي كــه شــعار 2016در مب
را مي دهند، تعداد  "ادامه وضعيت فعلي اما كمي بهتر  "

شـهروندان  . زيادي را نمي توانند پشت سر خود بكشند       
ــراي   مــردد طبقــه متوســط خواهــان يــك راه حــل ب
مشكالت شان هستند و همراه آن چشم اندازي از يك         

 .  آمريكاي ديگر

 

 

پيام شادباش سخنگوی 
  سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
به مناسبت عيد نوروز و 

  ١٣٩۵آغاز سال 
  

   عزيزوطنانهم 
 را از   1395 و آغاز سـال       عيد نوروز، جشن جنبش بهار    

جانـب خـود و تمـامي رفقـايم در سـازمان چريكهـاي       
، به زنان و مـردان ايـران زمـين كـه            فدايي خلق ايران  

براي زندگي انساني پيكار مي كنند، به زندانيان سياسي 
و عقيدتي كه زير شالق و تازيانه مقاومت مي كنند، به           

 هاي شهدا و زندانيان سياسي و بـه بيـشماران           خانواده
انسانهايي كه براي فتح قله هاي پر شـكوه عـشقِ بـه             

تبريـك و  آزادي، جان و هستي خود را فدا مـي كننـد،       
  .شادباش مي گويم

 صلح و   ،سرسبزي، سرافرازي ،  برايتان سالمتي، شادابي  
  .آزادي آرزو مي كنم

ري، بيـدا ، جـشن    سياهي ، جشن پيروزي بر   بهارجنيش  
 مبـارك طبيعت بر شـما     و رستاخيز   شكوفايي  ،  بالندگي

   .باد
اكنون كه نفس بـاد صـبا پيـام بهـار را مـي پراكنـد و            
طبيعت با شوق هستي رنگين كمان مي شـود و نغمـه            
هاي مستانه پرستوها اميد به هستي، زايش و جنبش را   

، 1395آرزو مـي كـنم كـه سـال     به ما هديه مي دهد،  
سرشار از عشق و    ، سالي   د مذهبي از استبدا سال رهايي   

 سال تحقـق    و ستم و تبعيض     گونه هر   بدوندوستي و   
و دينـي   عدالت، دمكراسي و استقرار يـك نظـام غيـر           

  . باشددگرگونيهاي ژرف در حيات اجتماعي مردم ايران
مردم ايران در سال گذشته به اشكال مختلف خـشم و           

ل جـدا . از رژيم واليت فقيه نـشان دادنـد  نفرت خود را  
در گوشه و كنار مـيهن دربنـدمان        بين آزادي و ارتجاع     

 هـر لحظـه     به طور روزمره و مـداوم جريـان داشـت و          
  .شدت و حدت گرفت

در سالي كه در حال سپري شدن است، سرانجام عقب          
نشيني خامنه اي در پـروژه پـر هزينـه و ماجراجويانـه             
هسته اي منجر به توافق موسوم به برجـام و نوشـيدن            

در آخرين مـاه همـين      .  جانب ولي فقيه شد    جام زهر از  
سال خامنه اي در جدالهاي درون هـرم قـدرت بـراي             
كسب كرسيهاي دو مجلس نيز متحمل شكستي ديگر        

  . شد كه نتيجه آن تضعيف كل نظام است
با اتحاد مبـارزه و   مردم 1395با آرزوي آن كه در سال   

همبستگي بتوانند رژيم جهل و جنايت واليت فقيـه را           
با تحويل سال و روز خجسته نوروز بـه         گون كنند،   سرن

 رسـيدن بهـار     اميد به فـرا   استقبال  بهار مي رويم و با        
 دست در دست هم ديو جهل و سياهي را با نور            ،آزادي

  . تابان خورشيد به بند مي كشيم
  هم وطنان 

در آغاز سال جديد به همه ي نيروهاي كار كـه بـراي             
به زنـدانيان سياسـي و      زندگي انساني مبارزه مي كنند،      

عقيدتي، به زنان و مردان پايـدار كـه تحـت محاصـره           
خـانواده هـاي    ظالمانه در اردوگاه ليبرتي هستند و بـه         

ياري رسانيم و خـود را در درد  شهدا و زندانيان سياسي     
  .و رنج آنان شريك كنيم

به ياري هم وطناني كه در اين لحظات به كمكهاي ما          
كان و نوجوانان  بي سرپرست و       نياز دارند، به ويژه كود    

 و آنان را در شاديهاي خود شـريك      بي خانمان بشتابيم  
  .كنيم

  
  سرفراز و پايدار باشيد

  مي فشارمبا مهر ن را نتادستا
  مهدي سامع
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   نيروي پرستاري در مازندران 1400كمبود 

  
 مدير پرستاري دانشگاه علوم پزشكي      - اسفند   1ايسنا،  

مازندران امروز در مراسـم تجليـل از پرسـتاران نمونـه          
ــوم پزشــكي   ــشگاه عل ــه در دان كــشوري و اســتاني ك

كمبود پرسـتار در اسـتان      ": مازندران برگزار شد، گفت   
تاران در دانـشگاه     پرستار است و برخـي از پرسـ        1400

  ".بدون متولي هستند
بـا توجـه بـه اينكـه در كـل           ": علي آزاديان افزود  باب  

كشور بـا مـشكل كمبـود پرسـتار مواجـه هـستيم، در              
التحصيل پرستاري به اندازه كافي وجـود     مازندرن فارغ   

  ".دارد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشـكي مازنـدران نيـز در         

ر و گروه پرسـتاري در       پرستا 4000": اين مراسم گفت  
مازنــدران وجــود دارد، امــا بــه خــاطر كمبــود پرســتار 
مجبوريم از همراه مريض استفاده كنيم و دولت بايد در   

  ".حل اين مشكل فكر اساسي كند
عليرضا مردانشاهي با بيان اينكـه پرسـتاران مجبورنـد          
پاسخگوي همه ناهنجاريها و كمبودات در بيمارسـتانها        

يدواريم فرصتي ايجاد شود و در ايجاد       ام": باشند، افزود 
  ".رفاه و معيشت پرستاران اقداماتي انجام شود

  

  ! با پرستاران شوخي نكنيد

  

 سـخنان وزيـر بهداشـت در        - اسفند   5نظام پرستاري،   
جشن روز پرستار در مورد استخدام نيرو، واكنش جامعه   

: حسن هاشـمي گفتـه بـود      سيد. پرستاري را برانگيخت  
توانم براي تامين نيرو انجـام دهـم    مي كاري كه من "

اين است كه بگـويم از بخـشي از درآمـد بيمارسـتانها             
   ".بزنند تا نيرو را تامين كنند

مقدم، معاون سازمان نظام    در اين رابطه محمد شريفي      
اين كه وزارتخانه از درآمد بيمارستان ": پرستاري، گفت 

تعجـب  من از وزيـر     . بكاهد تا نيرو بگيرد، تخلف است     
قالـب هـر    . اسـت كنم كه چرا اينگونـه حـرف زده         مي

وقتـي  . كننـد بودجه را بر اساس يك برنامه تنظيم مي         
گفتند بودجه استخدام پرسـتار ندارنـد يعنـي         به ما مي    

از سـويي ديگـر،     . استاش از ابتدا تنظيم نشده      برنامه  
اگر هم اين اقدام انجام شود، اين منابع پايدار نيستند و           

منبع مالي پايـدار نـشود، امنيـت شـغلي پرسـتار            وقتي  
يابد و هر لحظه ممكن اسـت عـذر آنهـا را            كاهش مي 

  ".بخواهند
ما كمبود نيروي پرستار داريم،     ": دادمقدم ادامه شريفي  

اي بــراي اســتخدام امــا وزارت بهداشــت عــزم و اراده 
هـزار پرسـتار داريـم كـه وزارت         14مـا   . پرستار نـدارد  

. غيراخالقي وجود آن را تكذيب كرد    صورت  بهداشت به 
ايـن نيروهــا اسـم، تلفــن، ايميـل و تحــصيالت شــان    

گويـد بودجـه و     مشخص است، اما وزارت بهداشت مي     
  ".مجوز الزم براي استخدام را ندارد

محمد آدابي، رييس سازمان نظام پرسـتاري، نيـز         علي  
  هـزار پرسـتار فـارغ      10 تا   8امسال نزديك به    ": گفت

 زودي به جمـع    هزار نفر به   10اين  . شوندالتحصيل مي 
خواهـد  شوند، ولـي وزارتخانـه مـي      بيكاران اضافه مي    

اين درحالي است كـه    . كار گيرد  ديپلم را به   پرستار فوق 
  ".حداقل مدرك موردنياز پرستاري ليسانس است

از اين در روز پرستار هم با زبان تنـدي          آدابي كه پيش    
آنهــا ":  بـود ادامـه داد  وزارتخانـه را خطـاب قـرار داده   

توانند اين شوخي را بـا پرسـتاري كننـد و مـا بـه               نمي
گذاريم چنين بازي   عنوان نماينده جامعه پرستاري نمي      

با پرستاران شود، حتي اگر وزارت سـالمت را از وزارت           
  ".پزشكي جدا كنيم

  

بودجه طرح سالمت، صرف خريـد خـودرو و         

  پرداخت هدايا شد

 قانون بودجه سال گذشـته مبلـغ       در - اسفند   8مشرق،  
 34 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي بند ب ماده 4800

  .اختصاص داده شد) بخش سالمت(قانون برنامه پنجم 
، از مبلـغ  1393بر اساس گزارش تفريـغ بودجـه سـال      

 ميليارد تومان اعتبار مصوب ايـن بخـش، فقـط           4800
ــت اجــراي  2840 ــان باب ــارد توم طــرح تحــول " ميلي

  . اختصاص يافته است"متسال
 ميليـارد تومـان بـا هـدف         2769از اين مبلغ نيز رقـم       

تحقق شاخص عـدالت در سـالمت و كـاهش هزينـه            
هاي مـستقيم مـردم در اختيـار وزارت بهداشـت قـرار             

 ميليارد تومان با هدف بيمـه نمـودن         70گرفته و مبلغ    
 سـالمت در اختيـار سـازمان بيمـه      افراد فاقد بيمه پايه   

  .سالمت قرار گرفته است
ــي   ــشان م ــوان محاســبات ن ــزارش دي ــد وزارت گ ده

بهداشت از اعتبار مـذكور و در راسـتاي اجـراي طـرح             
 ميليـارد تومـان را بـه سـازمان          5تحول سالمت، مبلغ    

ــالمت داده و   ــه س ــه   2712بيم ــان را ب ــارد توم  ميلي
 درماني پرداخت ههاي علوم پزشكي و واحدهاي  دانشگا

  .نموده است
با اين حـال، اعتبـار اعطـايي بـه دانـشگاههاي علـوم              
پزشكي و واحـدهاي درمـاني تـا پايـان سـال گذشـته             
مصرف نشده و بخشي از وجوه مـذكور بـه سـال بعـد              

  .منتقل شده است
ديوان محاسبات تصريح كرده، عدم واريز مانـده وجـوه    

يگيري نشده به حساب وزارت بهداشت و عدم پمصرف  
ان پرداختـي بـه     دگـر وزارتخانه بـراي تـسويه تنخـواه        

ههاي علوم پزشكي، مبين عدم رعايت قوانين و        دانشگا
  .مقررات مربوط است

 ميليون تومان از بودجه اختصاص      285به عنوان مثال،    
داده شــده بــه دانــشگاه علــوم پزشــكي تبريــز صــرف 
ــق    ــال، ح ــق آنك ــي، ح ــات علم ــوق هي ــت حق پرداخ

هزينه ازدواج، هزينه بيمه و     ب، كمك   محروميت از مط  
  .اجاره شده است

بخش قابل تامل گزارش ديوان محاسبات آنجاست كه        
 ميليـارد تومـان از اعتبـار طـرح      19.5كنـد،   اعالم مـي  

تحول سالمت در ستاد مركزي وزارت بهداشت عـالوه     
بر آنكه خرج آموزش، تبليغات، قرارداد كار با اشـخاص          

ل و خارج شده، بـراي خريـد        حقيقي و ماموريتهاي داخ   
 دســتگاه 13هــاي اداري، خريــد انــواع هــدايا، هزينــه 

هزينـه شـده كـه بيـانگر تخلـف از           ... خودرو سواري و  
  .قوانين و مقررات مربوط است

  

  ادعاي دروغين معاون درمان وزارت بهداشت 

  
آقاجاني، معاون درمان    محمد حاجي    - اسفند   9تسنيم،  

ر نشـست خبـري بـه       وزارت بهداشت چنـدي پـيش د      
اختالف دريـافتي پزشـكان و پرسـتاران اشـاره كـرد و          
مدعي شد كه پرستاران بخشهاي عادي بيمارسـتانهاي   

هزار تومـان دريـافتي     136ميليون و   3وزارت بهداشت،   
  .ماهانه دارند

در اين رابطه زينب فدايي، عضو شـوراي عـالي نظـام            
 ميليـون پرستاري كشور، گفته كه دريافتي بـاالي سـه        

تومان پرستاران بخشهاي عادي به هيچ عنوان واقعيت        
  .ندارد

در همين حال يك پرستار استخدام رسمي در يكـي از           
بيمارستانهاي تابعه دانشگاههاي علوم پزشـكي كـشور        

حقوق بنده براي يك شـيفت    ":  كند در تهران بيان مي   
 هـزار تومـان اسـت و    450 ميليون و كامل كاري، يك  

 هــزار تومــان هــم كارانــه 300 تــا 200ماهانــه بــين 
 ميليـون  2گيرم كه با اين تفاسير، دريافتي مـن بـه       مي

  ".رسدتومان هم نمي 
همچنين يحيي عبداللهي كه يكي از پرستاران باسابقه        
در يكــي از بيمارســتانهاي دولتــي تهــران اســت، ايــن 

 كنـد و    ادعاي معاون درمان وزارت بهداشت را رد مـي        
يافتي را براي پرستاران بخش  اين ميزان در  ":  گويد مي

  ". كنمعادي بيمارستانها تاييد نمي
به گزارش سازمان نظام پرستاري، آنچه مـسلم اسـت،          
ادعــاي معــاون درمــان وزارت بهداشــت در شــرايطي  

 2شود كه رقم دريافتي اغلب پرستاران زيـر   مطرح مي   
گفته زينب فدايي ــ عـضو     البته به . ميليون تومان است  

نظام پرستاري كـشور، ممكـن اسـت بـا          شوراي عالي   
محاسبه اضافه كار اين دريافتي باال برود، امـا سـاعت           

توانـد مـالك ارزيـابي قـانوني بـراي          اضافه كار نمـي     
  .پرداختها قرار گيرد

  10بقيه در صفحه 

  کاروزان سالمت
 ياميد برهان
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  کاروزان سالمت
  

  9بقيه از صفحه 
  
  
  

اعتراض كاركنان بيمارستان ياسوج به عـدم       

  پرداخت مطالبات 

  
 تعـداد  94 در روزهاي پاياني سال  - اسفند   17فارس،   

زيادي از كاركنان بيمارستان بهشتي ياسوج نسبت بـه         
  .عدم پرداخت مطالبات خود تحصن كردند

ــن   ــف اي ــه از بخــشهاي مختل ــرض ك ــتاران معت  پرس
بيمارستان بودند، با ابراز نارضايتي از وضـعيت حقـوقي          
خود، خواستار رسيدگي و رفع مـشكالت خـود توسـط           

  .مسووالن ارشد دانشگاه شدند
عيـدي كـه    ": يكي از پرستاران بيمارستان تصريح كرد     

 شـد، بـا وجـود اينكـه         بايد يك ماه پيش پرداخت مي     
اخت روزهاي پاياني سال را در پيش رو داريم هنوز پرد         

  ".نشده است
وي در ادامه از عدم پرداخت كارانه پرسنل بيمارسـتان          

قطعا اگـر بـه     ": طي هشت ماه گذشته خبر داد و گفت       
سال آينده كشيده شود، نـه عيـدي و نـه كارانـه ايـن               

  ".شودهشت ماه پرداخت مي
  

تجمعات پرستاران گيالن، مازندران، فارس و 

  كهگيلويه و بويراحمد

ــتاري،  ــام پرس ــفند  18نظ ــات -اس ــه اعتراض  در ادام
پرستاران شهرهاي گيالن و آمـل در خـصوص تـأخير           
بيش از حد معوقات خود، پرستاران شـهرهاي شـيراز و     
ياسوج با تجمع در مقابل دفتر مـديريت بيمارسـتانهاي        
خود، خواستار دريافت فوري معوقـات اضـافه كـاري و           

  .كارانه خود شدند
ريافـت كارانـه و     اعتراض اين پرستاران به علت عدم د      

اضافه كاري طي چندين ماه گذشته است كه طي ايـن   
اعتراضات معاون درمان دانـشگاه در جمـع معترضـان          
حاضر شد و همان لحظه دستور پرداخـت يـك مـاه از             
معوقات را داد و مابقي معوقات را قـول داد كـه ظـرف      
مدت يك هفته به حساب پرسنل واريز نمايـد كـه وي       

 و معوقات بر جاي خـود بـاقي         به قول خود عمل نكرد    
  .مانده است

در پي اين اعتراض روز گذشته نيز در ياسـوج پرسـنل            
پرستار و اداري در محوطه بيمارسـتان بهـشتي تجمـع         

اعتراضات آنان درخصوص عدم پرداخت كارانه      . نمودند
  .و اضافه كاري چند ماهه آنان بوده است

  
 مــاه اســت حقــوق 8پرســتاران هرمزگــاني 

  نگرفته اند

 يك فعال پرستاري استان     – اسفند   19نظام پرستاري،   
هرمزگان در نامه سرگشاده اي به وزيـر بهداشـت، بـا            

 مـاه حقــوق پرســتاران، بــه  8اعـالم پرداخــت نــشدن  
   .اقدامات نمايشي وزارت بهداشت اعتراض كرد

مرتضي حكمتي، رييس هيات مـديره نظـام پرسـتاري          
رايـن  شهرستان ميناب، سيريك، جاسـك و بـشاگرد د        

 8در بيمارستانهاي منطقه من     ! عاليجناب": نامه نوشت 
اگـر  . ماه مـي شـود پرداختـي صـورت نگرفتـه اسـت            

خاطرتان باشد با وعده بـه روز شـدن مطالبـات، طـرح          
بزرگ تحول نظام سالمت را شروع كرديد و در اين راه  
پر پيچ و خـم و پـر فـراز و نـشيب، الحـق واالنـصاف                 

كمك بهيـار و آزمايـشگاه و   همكاران پرستار و بهيار و      
 حتـي   …راديولوژي و ماما و اتاق عمـل و بيهوشـي و          

اما آيا بـه راسـتي      . خدمات و نگهبان هم كم نگذاشتند     
  "وعده شما هم عملي شد؟

فردا قـرار اسـت بـه صـورت         ": وي در ادامه فاش كرد    
ويديو كنفـرانس و نديـده و نـشناخته تعـداد زيـادي از           

ــش    ــتانهاي ك ــژه بيمارس ــشهاي وي ــه بخ ور و از جمل
به راسـتي هـدف از      . بيمارستان ميناب را افتتاح نماييد    

 7افتتاح بخش ويژه بيمارستان ميناب كـه االن حـدود       
سال از شروع به كار آن مي گذرد و صرف اينكه تنهـا             

 تخت به مجموعه اضافه شده است چيـست؟ يعنـي           2
اينهمه سر و صدا و بوق و كرنا و ويـديو كنفـرانس بـه      

 تخت است يـا كـه انـشااهللا در خبرهـا            2جهت همان   
اعالم خواهند كـرد بخـش ويـژه بيمارسـتان حـضرت            
ابوالفــضل شهرســتان مينــاب در اســتان هرمزگــان بــا 
دستان مبارك وزير محترم بهداشـت و درمـان افتتـاح           

  "!گرديد؟
   

  وضعيت بحراني كارانه پرستاران تهراني

  

  دبيـر هيـات مـديره نظـام    - اسفند 22نظام پرستاري،  
پرستاري تهـران از مـسووالن ارشـد وزارت بهداشـت           

  خواست معوقات پرستاران را پرداخت كنند
ــداللهي اظهــار داشــت در تهــران، تعــداد ": يحيــي عب

بيمارســتانهاي دانــشگاهي كــه كارانــه و اضــافه كــار  
پرستاران را توانسته اند به روز پرداخت كنند، به انـدازه           

  ".انگشتان يك دست هم نيست
عبداللهي با اشاره به روزهاي پايـاني سـال و افـزايش            

پرستاران االن فقط حقوق دريافت : هزينه ها تاكيد كرد  
مي كنند و خبري از كارانـه و اضـافه كـار نيـست، در               
حالي كه هزينه هاي زندگي را نمـي تـوان بـا حقـوق              

  ".خالي تامين كرد
ــتاني ": وي ادامــــه داد ــام "مجتمــــع بيمارســ امــ

ز شهريور به اين طرف هنـوز كارانـه و          تهران ا "خميني
بيمارســتانهاي . اضــافه كــار پرســتاران را نــداده اســت

شريعتي و سينا هم از مهر مـاه مطالبـات پرسـتاران را             
  ".نداده اند

وي با انتقاد از وزارت بهداشت كه با چنگ و دندان بـه      
دنبال تامين پول الزم براي پرداخت مطالبات پزشكان        

ــه بيــشتر": اســت، افــزود ــاخير در پرداخــت كاران ين ت
 ماه 6 ماه است، اما پرستاران حداقل 3پزشكان حداكثر  

  ".طلب دارند
  
  
  

   

  
  پيام نوروزی

   اعضای مادرانه 
  )ستم ديده گان دادخواه(

در اين واپسين روزهاي زمستان كه درختان بيدارشـده         
و بر شاخه ها نخستين جوانه ها به نشانه تغييـر فـصل          

  پديدار شده، 
تازد و    اين روزها كه خورشيد طاليي در آسمان مي        در

  شود، بر سرما و تاريكي پيروز مي
در آستانه نـوروز، عيـد پـرواز جمـشيد جـم بـه سـوي             

   ،خورشيد
براي مردم ميهنمان؛ خصوصا دختران و پسران جـوان،         

سـالي  . كنيم سالي پر از نيكبختي و دلخوشي آرزو مي       
  .باشدبادي ميهنمان آكه سر منشاء آزادي و 

سالي كه با اتحاد و همدلي غول اعدام و شـكنجه را از         
كار انداختـه و بـساط چوبـه هـاي دار از سراسـر ايـن                

  .سرزمن برچيده شود
سيب ديدگان به بار نشسته و قوه       آسالي كه دادخواهي    

ن قتـل   قضائيه موظف به پيگيـري و مجـازات عـامال         
م، فرزندان ايران، چه آنانكه پشت ميله هاي زندان اعدا        

چه بر كف خيابانها خونين و مالين و چه آنان كـه زيـر            
  .شكنجه كشته شدند، گردد
رعايـت   چـرا كـه معتقـديم   . مجازاتي عادالنه و انساني  

حقوق انساني براي تك تك افـراد بـشر واجـب اسـت          
  .ن فرزندانمانحتي قاتال

سال جديد را نويد بخش اتحاد و بهم پيوستن پدران و           
كـه فرزنـدان برومنـد و عزيـزان         مادران و بازماندگاني    

شان را به جفاي ظالمـان از دسـت داده        زيباي جوان و 
انــد دانــسته و مــشتاقانه چــشم انتظــار بهــم پيوســتن 
جويبارهــاي كوچــك شــفقت و دســتهاي دادخواهــان 

  .هستيم
ماند و خواهي نخواهي   به رسم روزگار، ظلم پايدار نمي     

سال، در زيباترين روزهاي    . خون مظلوم خواهد جوشيد   
در بهار و نوروز، براي همه انسانها شادي و لبخند آرزو           

 با اينكه ،با اينكه لبخندمان از سر تلخي ست   . كنيم مي
با اينحال، همـراه    ،  ريشه ي شادي در قلبمان خشكيده     

با مردم نوروز را ارج نهاده و روزي نو و برگـي تـازه در         
  . كنيم دفتر تاريخ آزاديخواهان آرزو مي

ــ ــين از خ ــي همچن ــا م ــا و توان ــه  داي دان ــواهيم ك خ
ــد   ــدايت كن ــت ه ــه راه راس ــدكرداران را ب ــر . ب در غي

اينصورت به جبر تاريخ، جز بـدنامي و ننـگ چيـزي از             
  .نامشان باقي نخواهد ماند

و روز نو را بـه ملـت         پيشاپيش سال نو، بهار نو، ماه نو      
بزرگوار و مهربـان ايـران و همـه ي انـسانهاي نيـك              

  .گوييم يك و تهنيت ميانديش و همراه تبر
  

  ؛)ستم ديده گان دادخواه( اعضاي مادرانه

 منـصوره   ، اكـرم زينـالي    ، شهين مهين فـر    ،مادر اسانلو 
 شـهناز   ، شـعله پـاكروان    ، سيمين عيوض زاده   ،بهكيش
و  حـوري فـرج زاده طـاراني      ،  حوري گلـستاني  ،  اكملي

 . بي نام و نشان،ياراني كه همواره در كنارمان بوده اند
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معلمان مريواني از هيچ نامزدي حمايت نمـي        

  كنند 

  
 انجمن صنفي معلمان    – اسفند   2حقوق معلم و كارگر،     

مريوان در رابطـه بـا انتخابـات مجلـسهاي          / كردستان
   .شوراي اسالمي و خبرگان اطالعيه اي صادر كرد

بنا بر مصوبه ": تشكل مزبور در اين اطالعيه تاكيد كرد  
ن در جلسه روز شنبه يكـم       رسمي انجمن صنفي معلما   

، در تاكيـد مجـدد بـر اسـتقالل انجمـن            94اسفند ماه   
صنفي معلمان و استناد به اساسنامه، اين تشكل اعالم         
مي دارد در انتخابـات جـاري مطلقـاً از هـيچ كـدام از               
نامزدهاي انتخاباتي حمايت و پشتيباني نداشته اسـت و     

   .در ادامه نيز نخواهد داشت
  

ناعادالنـه بــراي  حكـم شـش سـال حـبس     

  اسماعيل عبدي

  
 صـبح امـروز حكـم    - اسـفند  3حقوق معلم و كـارگر،      

شش سال حـبس بـراي اسـماعيل عبـدي بـه وكيـل              
  .ايشان، پيمان حاج محمود عطار، ابالغ شده است

اين حكم اوليه در آستانه سال نو در حـالي صـادر مـي         
شود كه عبدي از ششم تيرماه در بازداشت غير قـانوني     

  . بردبه سر مي

اين حكم ناعادالنـه بـه شـدت بـر نگرانـي خـانواده و              
دوستان ايشان و همچنـين جامعـه معلمـان و فعـاالن            
افزوده است و بر فضاي جامعه فعاالن صنفي به شدت          

   .سنگيني مي كند
  

آموزش بين الملل خواهـان آزادي اسـماعيل        

  عبدي شد

ــارگر،   ــم و ك ــوق معل ــفند 5حق ــمي - اس ــايت رس  س
 در صفحه اول خـود گزارشـي در    "مللآموزش بين ال  "

مورد حكم شش سال زنـدان بـراي اسـماعيل عبـدي            
در اين گـزارش    . همراه با عكسي از او درج كرده است       

ضمن اشـاره بـه آغـاز كوشـشهاي تـازه بـراي آزادي              
عبدي، آمده است كه آموزش بين الملل يك بار ديگـر        

   .خواهان آزادي بدون قيد و شرط عبدي است
عبـدي كـه از     ": ش از جملـه آمـده اسـت       در اين گزار  

تجمـع و   "هنگام بازداشت در حبس به سر مي برد، به          
تبليغ عليه  " و   "تباني به قصد بر هم زدن نظم عمومي       

همكاران او مي گويند كه اين      .  متهم شده است   "نظام
اتهامات به دليل فعاليتهاي مشروع سنديكايي و داشتن        

  .نقش رهبري به او نسبت داده شده است
كوششهاي قبلي براي آزادي عبـدي، از جملـه كـارزار           

 كـه   "ليبر اسـتارت  "نامه نگاري و به همراه آن طومار        
 12000به كمك آموزش بين الملل صـورت گرفـت و           

ناديده گرفته ) توسط دولت ايران(نفر آن را امضا كردند    
  ".شد

بعد از ضبط پاسپورت عبدي در مـرز ارمنـستان، بـه او          
بـه تهـران بـازگردد و خـود را بـه            دستور داده شد كه     

 عبـدي   2015 ژوئـن    27در روز   . دادستاني معرفي كند  
 نفــر از يــارانش او را همراهــي مــي 70در حــالي كــه 

كردنـد، خــود را بـه دادســتاني تهـران معرفــي كــرد و    
  .همانجا دستگير شد

  
پرونده سازي عليه يك فعال صنفي معلمان       

  كردستان 

  
 دادگـاه عمـومي و   -ند   اسـف  14حقوق معلم و كـارگر،      

انقالب شهرستان سـقز بـراي طـاهر قـادرزاده، عـضو            

انجمن صنفي معلمان كردسـتان، پرونـده اي تـشكيل          
  .داده است

 ذكـر   "تبليـغ عليـه نظـام     "اتهام وارده در اين پرونـده       
به پـنجم  در حال حاضر پرونده مزبـور بـه شـع    . گرديده

دادياري دادسراي عمومي و انقـالب شهرسـتان سـقز          
  .ارجاع شده است

اين فعال صنفي معلمان در ماه هاي گذشته بـه علـت            
  .فعاليتهاي صنفي، بارها احضار و بازجويي شده است

  
 مـاه اسـت     6دستمزد معلمان حق التدريس     

  پرداخته نشده 

  

  
حـق   دستمزد گروه زيادي از معلمان       - اسفند   14ايلنا،  

جمعـي از   . التدريس از مهرمـاه پرداخـت نـشده اسـت         
معلمان حق التدريس از چند ماه معوقات مـزدي خـود           

به گفته اين معلمان، در بسياري از مـدارس         . خبر دادند 
  .از مهرماه به آنها هيچ گونه پرداختي انجام نشده است

اين معلمان همچنين از نامشخص بودن وضعيت بيمـه     
ند و گفتند حق بيمه معلمان حـق    خود ابراز نگراني كرد   

التدريس مرتب پرداخت نمي شـود و ايـن معلمـان بـا             
  .سالها سابقه تدريس، از مزاياي قانوني محرومند

معلمان حق التدريس خواستار ساماندهي اشتغال خـود        
توسط وزارت آموزش و پرورش هـستند و خواهـان آن           
هستند كه اين وزارتخانه به مسووليت قـانوني خـود در      

  .بال كادر آموزشي عمل كندق
  

عبدي را بـدون    : تشكلهاي صنفي فرهنگيان  

  قيد و شرط آزاد كنيد

 شـوراي همـاهنگي     – اسفند   15حقوق معلم و كارگر،     
تشكلهاي صنفي فرهنگيان سراسـر كـشور بـا صـدور           
بيانيه اي به محكوميت اسماعيل عبدي اعتراض كـرد         

: ايـن تـشكل تاكيـد كـرده       . و خواستار آزادي وي شـد     
هزينه فعاليتهاي صنفي پس از روي كار آمدن دولـت     "

يازدهم براي فرهنگيان در حالي افـزايش يافتـه اسـت           
كه رييس جمهور محترم، حمايت از تشكلهاي صـنفي         
را در تبليغات انتخاباتي خود به صـراحت اعـالم كـرده           
بود؛ وعده اي كه متاسفانه تا كنون جامه عمل به خود           

  ".نپوشيده است
در كجاي قانون، پيگيري مواردي     ": پرسندمعلمان مي   

، دفاع از   ) قانون اساسي  30اصل  (چون آموزش رايگان    
حق آموزش برابر و كيفي، مطالبه حقوق باالتر از خـط           
فقر، پيگيري اجراي قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت           
حقوق و شركت در جلسات كانون صنفي جرم است كه   

حمـل شـش    اسماعيل عبدي به دليل اين فعاليتها به ت       
  "سال حبس محكوم شده است؟

  12بقيه در صفحه 
  
  

   ماهالشهای معلمان در اسفندچ
 هفرنگيس بايقر
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  چالشهای معلمان
   ماه در اسفند

  11بقيه از صفحه 
  

مجرم تلقي كردن فعاالن صنفي     ": آنها تاكيد مي كنند   
با اتهاماتي از اين دست، عمـال زيـر پـا نهـادن قـانون        

  ".اساسي و قوانين پذيرفته شده بين المللي است
جامعـه معلمـان كـشور از       ": تشكل مزبور مـي افزايـد     

د اسماعيل عبدي را بدون     مسووالن قضايي انتظار دارن   
چـرا كـه در بنـد نگـاه         . هيچ قيد و شرطي آزاد نماينـد      

داشتن ايشان و تحميل رنـج زنـدان بـر او، فرهنگيـان         
كشور را به شدت آزرده و موجبات نارضايتي شديد آنها          

  ".را فراهم ساخته است
  

  سال زندان براي سه فعال صنفي معلمان  15

حكم دادگـاه بـدوي      - اسفند   18حقوق معلم و كارگر،     
محمود بهشتي لنگـرودي، سـخنگوي كـانون صـنفي          
معلمان ايران، محمد رضا نيك نژاد و مهدي بهلولي از          
اعضاي پيشين هيـات مـديره كـانون صـنفي معلمـان            

در اين احكام اين فعـاالن هـر     . تهران صادر شده است   
حكـم  .  سال حبس تعزيري محكوم شده انـد       5يك به   

 دادگـاه انقـالب، قاضـي       28مزبور توسط قاضي شعبه     
  .مقيسه، صادر شده است

الزم به ذكر است، محمود بهشتي به دليل حكمي كـه           
 15 توسط قاضـي صـلواتي صـادر شـد، از            85در سال   

مرداد ماه تا كنون در زندان اويـن بـه سـر مـي بـرد و          
محمدرضا نيك نژاد و مهدي بهلولي با قرار وثيقـه آزاد     

  .مي باشند
  

  هنگي مقابل مجلس تجمع بازنشستگان فر

  
 روز گذشـته جمعـي از بازنشـستگان         - اسفند   17ايلنا،  

فرهنگي در اعتراض به پايين بـودن مزايـاي شـغلي و            
براي همـسان سـازي حقـوق و مزايـاي بازنشـستگان            
فرهنگي با ساير بازنشستگان، مقابـل مجلـس تجمـع           

  .كردند
 نفر از فرهنگيان بازنشسته مقابـل مجلـس         150حدود  

در ايـن تجمـع كـه از    . مي تجمـع كردنـد    شوراي اسال 
ساعت ده صبح شروع شد، تجمع كننـدگان بـه پـايين            
بودن حقوق و مزاياي بازنشستگان فرهنگي و افـزايش         

  .ناچيز مستمري سال آينده اعتراض كردند
فرهنگيان بازنشسته، خواستار يكسان سـازي حقـوق و         
مزاياي بازنشـستگان فرهنگـي بـا سـاير بازنشـستگان          

  .هستند
  

نهادينه كردن فرهنگ شـهادت     : مقام دولتي 

  در بين دانش آموزان 

 مديركل آمـوزش و پـرورش گـيالن        - اسفند   25ايلنا،  
نهادينه كردن فرهنگ شهادت در بـين دانـش         ": گفت

   ".آموزان در دستور كار قرار دارد

مهدي جاجتي، مـديركل آمـوزش و پـرورش گـيالن،           
نـه كـردن    بـراي نهادي  ": ضمن بيان اين مطلب افـزود     

ــاري     ــصيلي ج ــال تح ــاز س ــهادت از آغ ــگ ش فرهن
هاي گوناگون فرهنگـي، آموزشـي و تربيتـي بـا           برنامه

رويكرد بزرگداشت هشت هزار شهيد استان گـيالن در         
اي با محوريت معلمـان و      قالب كنگره ملي و اجالسيه      

 برگــزار 95آمــوزان شــهيد در ارديبهــشت مــاه دانــش 
  ".شودمي

با مصوبه شوراي آموزش و     ": حاجتي همچنين خبر داد   
پرورش استان، طـرح ارتقـاي آمـوزش قـرآن در دوره            

تـر در آمـوزش و فهـم        ابتدايي سر آغاز حركتي جدي      
قرآن در دوره ابتدايي اسـت كـه كـسب مقـام سـومي              

آمـوزي كـشوري و چنـدين رتبـه     قرائت و حفظ دانش  
البالغه تنها  هاي مفاهيم، اذان و نهج    كشوري در رشته    

بخــشي از دســتاوردهاي اســتان در راســتاي آشــنايي  
  ".هاي ديني استآموزان با مفاهيم قرآن و آموزهدانش

  

براي پرداخت  : معاون وزير آموزش و پرورش    

   مطالبات بازنشستگان قرض گرفتيم

 معـاون پرورشـي و فرهنگـي وزيـر          - اسفند   26ايسنا،  
ـ          ه مـديران   آموزش و پرورش در مراسم توديـع و معارف

كل سابق و جديد آموزش و پرورش استان اردبيـل بـا            
سازان جامعه بشري هـستند،     بيان اينكه معلمان تاريخ     

 دچـار   94 و   93آموزش و پرورش در سـالهاي       ": گفت
ــال    ــدواريم در س ــت، امي ــده اس ــسالي ش  1395خشك

 حميدرضا  ".وضعيت فعلي آموزش و پرورش بهبود يابد      
اضر آموزش و پـرورش     در حال ح  ": كفاش اضافه كرد  

براي پرداخت مطالبات بازنشستگان مجبور بـه قـرض         
  ".شده است

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آمـوزش و پـرورش بـا      
اي در دسـتور    اي توسـعه  بيان اينكه مديران بايد برنامه    

مديران آموزش و   ": كار خود داشته باشند، تصريح كرد     

ــه   ــد دســت ب ــرورش باي پ
 كارهاي بزرگ بزنند تـا در     

   ".آينده به نتيجه برسند
ــه    ــان اينك ــا بي ــاش ب كف
جمهوري اسـالمي بـدون     
واليت جمهوري اسـالمي    

آمـوزش و   ": نيست، گفت 
پرورش نبايد محل تاخـت     
و تــاز گروههــاي سياســي 

  " .شود
  

رسول بـداقي، معلـم     

زنداني سه سال ديگر    

  در زندان خواهد ماند 

ستان  دادگاه تجديد نظر ا    – اسفند   28خبرگزاري هرانا،   
تهران حكم سه سال حبس رسول بداقي، معلم زنداني         

  .محبوس در بند هفت زندان اوين را عينا تاييد كرد
رسول بداقي در تيرماه سال جـاري و بـا پايـان حكـم              
محكوميت شش ساله خود با پرونـده اي جديـد روبـرو      

  . شهريورماه مورد محاكمه قرار گرفت25شد و در 
اقدام عليه  "را تحت عنوان    دادگاه انقالب، آقاي بداقي     

 به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم        "امنيت ملي 
كرد كه اين حكم با اعتراض اين معلم دربنـد روبـه رو            

  .شد
روز جاري به آقاي بداقي اطالع داده شـد كـه دادگـاه             
تجديد نظر استان تهران حكـم دادگـاه بـدوي را عينـا          

ل تـا   تاييد كرده است، با اين حساب آقاي بداقي حـداق         
  . در زندان خواهد ماند1397سال 

الزم به يادآوري است، رسول بداقي، فعـال صـنفي، در      
 دستگير شد و در پرونده اول شش        1388شهريور سال   

سال حبس را تحمل كـرد، او بـراي پرونـده دوم خـود          
بيش از پنج ماه بازداشت به صورت انفرادي در بنـد دو          

كنـون در بنـد     وي هم ا  . الف زندان اوين را تجربه كرد     
    .هفت اين زندان نگهداري مي شود



  13 صفحه              دانشجويان    1395اول فروردين  – 369 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  تبعيض ديني عليه دانشجويان زرتشتي 

  
ــا،  ــفند 9آن ــد   - اس ــز مانن ــشتي ني ــشجويان زرت  دان

دانشجويان ديگـر اقليتهـاي مـذهبي در دانـشگاههاي          
كــشور مــشغول بــه تحــصيل هــستند و درســت مثــل 

اما گاهي مشكل دقيقا    .  شود ديگران با آنها برخورد مي    
 آيد كه با آنها هـم درسـت مثـل      در همين جا پيش مي    

آنچه برخي از آنـان بابـت اش        ! شودديگران رفتار مي    
  .شود گاليه دارند، دقيقا از همين جا ناشي مي
مـن در   ": گويـد خسروي، يك دانشجوي زرتشتي مـي     

درس قـرآن را بـا يـك        . دانشگاه يزد دانـشجو هـستم     
به ايشان گفتم كه من زرتشتي هـستم        . روحاني داشتم 

 اين كـار را نـدارم،       توانم قرآن بخوانم و توانايي    و نمي   
بـه  . اما ايشان اجبار كردند كه بايـد حتمـا يـاد بگيريـد      

آموزش دانشگاه هم مراجعه كردم و ايـن مـساله را بـا             
آنها در ميان گذاشتم و آنها هـم نظـر همـان اسـتاد را             

تا جايي كه استاد ما هـم سـواالت و هـم            . تاييد كردند 
مـا مـتن   جوابها را به ما دادند و ما را مجبور كردنـد حت         

  ".كتاب آسماني مسلمانها را بخوانيم
دكتر بخشعلي قنبري، عضو هيات علمي دانـشگاه آزاد         

ــاره گفــت  ــاتر ": اســالمي تهــران مركــز در ايــن ب دف
 هايي را بـراي  هها برنامهنمايندگي ولي فقيه در دانشگا 

گذراندن درسهاي ديني توسط اقليتها دارند و تاكيد مي       
ي نيازي به اجبـار نيـست،       كنند در دروس كامال اسالم    

اما در دروس مشترك اسالمي مانند معارف اسـالمي و     
خداشناسي كه در بين همه اديان مـورد اعتقـاد اسـت،            

  .همه دانشجويان ملزم به گذراندن اين درسها هستند
  

اعتراض جمعي از دانشجويان دامپزشكي به      

  افزايش واحدهاي دامپزشكي

ــران،   ــشجويان اي ــه دان ــفند9خبرنام ــي از -  اس  جمع
ــشكده    ــشجويي دانـ ــشكلهاي دانـ ــشجويان و تـ دانـ
دامپزشكي در نامه به خامنه اي نسبت به آنچه پذيرش    
بي رويه دانـشجوي دامپزشـكي در دانـشگاه آزاد مـي            

  .دانستند، خواستار بررسي شدند
در اين نامه كـه جمعـي از دانـشجويان، دانـشگاههاي            

شـهركرد،  سمنان، تهران، زابل، كرمان، لرستان، تبريز،       
اهواز و مشهد آن را امضا كرده انـد، ضـمن اشـاره بـه            
نسبت تعداد دانشجوي اين رشته و ظرفيت بـازار كـار،           
خواستار ممانعت مسووالن از ايجاد شش واحـد جديـد          

  .در اين رشته در دانشگاه شدند
نياز كشور در حـوزه  ": در بخشي از اين نامه آمده است      

هاي انجام شده   هاي خدمات دامپزشكي مطابق برآورد    
 دكتر دامپزشك در 550 تا 350توسط مراجع ذي ربط،   

 دكتر دامپزشـك از  1700سال است، حال آنكه ساالنه     
 دانشگاه آزاد اسـالم فـارغ       11 دانشگاه سراسري و     12

التحصيل شده و به فضاي ناعادالنه بازار كـار سـرازير           
مي گردند كه اين رقم تقريبـا معـادل پـنج برابـر نيـاز               

  ".شده مي باشداعالم 

  
حمله مسلحانه و سـنگ پرانـي بـه خوابگـاه          

  دانشجويان دختر سراوان 

  
 بامـداد جمعـه   - اسـفند    10خبرنامه دانشجويان ايران،    

هفته جاري فردي مسلح كه گفته مي شود مـسلح بـه            
سالح گرم و سرد بوده، بـا ورود بـه خوابگـاه دخترانـه              

اوان  دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي سـر     "شريعتي"
دانشگاه سيستان و بلوچستان باعـث رعـب و وحـشت           

  .دانشجويان شده است
اين فرد پـس از ورود بـه خوابگـاه از طريـق بـالكن و              
متوجه شدن دانـشجويان و مـسووالن خوابگـاه، قـصد      
فرار از طريق درب ورودي را داشته است كه به دليـل             

وي سپس . قفل بودن دربها امكان خروج پيدا نمي كند      
رپرست خوابگاه را گروگان گرفته و خواسـتار     مسوول س 

باز كردن قفلهاي درب ورودي مي شود كه بـا عكـس            
العمل زن سرپرست و فرار از اتاق، درب اين اتـاق نيـز            

  .بر روي فرد مسلح قفل مي شود
نيروي انتظامي پس از نيم ساعت خود را بـه خوابگـاه            

البتـه ايـن   . مي رساند و اين فرد را دسـتگير مـي كنـد      
يان كار نبود و تعداد ديگري از افراد ناشـناس بامـداد           پا

شنبه با سنگ پراني به درب و پنجره هاي اين خوابگاه     
  .موجب وحشت مجدد دانشجويان شدند

همين مساله باعث شـد كـه تعـدادي از دانـشجويان و      
ـ      نفـر  400ك بـه  همسران دانشجويان دختـر كـه نزدي

بودنــد، بــا در دســت داشــتن پالكاردهــايي بــا عنــوان 
مـرد مـسلح    ...  و امنيت يعني   "خواستار امنيت هستيم  "

 در سـطح دانـشگاه    "در خوابگاه دختران در نيمه شـب      
تجمع كردنـد و اعتـراض خـود را بـه عـدم امنيـت در         

   .خوابگاه اعالم كردند
د و  تجمع دانشجويان به فرمانداري سراوان كشيده شـ       

فرماندار با حضور در جمـع دانـشجويان، قـول فـراهم            
  .كردن امنيت اين خوابگاه را داد

تأسيس خوابگاه در داخل دانـشگاه و تكـرار ايـن نـوع             
اتفاقات طي چند ماه گذشـته از جملـه مـواردي بـوده             

  .است كه دانشجويان در اين ديدار مطرح كردند
  

ــيقي در    ــوزش موس ــسرت و آم ــراي كن اج

  منوع شد هها مدانشگا

  

  
نامــه جديــد موســيقي در  آيــين- اســفند 17انتخــاب، 

هــاي مــستقل دانــشگاه برگــزاري كنــسرت و برنامــه 
موسيقي را دور از اولويتهاي دانشگاه دانسته و به صـور    

  .كلي ممنوع كرده است
ماه سال جـاري معـاون فرهنگـي وزارت علـوم از            آبان

ا توسط  در دانشگاهه نامه برگزاري كنسرت    تدوين آيين 
نمايندگي ولي فقيه در دانـشگاهها و مـشاركت وزارت          

  . علوم خبر داد
نامه رسالت اصلي دانشگاه را توليد و توسـعه         اين آيين   

علم، هنر و رشد فـضايل اخالقـي و تربيتـي دانـسته و        
تاكيد كرده است ترويج موسيقي كار ويـژه دانـشگاهها          

  .شودمحسوب نمي 
از موسيقي فاخر و ارزشمند      نامه استفاده    ماده دوم آيين  

ها مجاز دانسته و البتـه شـش        ايراني را در كنار برنامه      
شرط هم براي اين نوع موسيقي قايل شده كه شـامل           

 كننــده هويــت ملــي و متناســب بــا مــوازين تقويــت"
برخوردار از محتوا و مضمون هدايت گر در      "،  "اسالمي

جهت ترغيب به وظايف اخالقي، اجتماعي، سياسـي و          
كننده روحيـه علمـي، خودبـاوري و        تقويت  "،  "نقالبيا

هاي استفاده از خوانندگان و چهره "، "ميل به پيشرفت 
عدم القاي هيجانات خارج از عرف،      "،  "موجه فرهنگي 

مهيج و محرك شهوت و مخصوص مجالس ابتـذال و          
 مبـرا از شـعر و مـضامين مـشوق بـي           "،  "لهو و لعـب   

نگـري و غفلـت از      بندوباري، ياس و نااميدي، سطحي      
  . است"مقام انساني و بندگي

هـاي  نامـه اجـراي كنـسرت و برنامـه          ماده چهار آيين  
مستقل موسيقي را دور از اولويتهاي دانشگاه دانـسته و          

نامـه  ايـن آيـين   . به صورت كلي ممنـوع كـرده اسـت        
همچنين آموزش موسيقي را در دانشگاه ممنوع كرده و       

ه كه موسيقي جـزو     فقط براي دانشجوياني مجاز دانست    
  .سرفصلهاي آموزشي مصوب آنهاست

 هـا و    اولويت براي اجراي موسيقي هـم بـه مجموعـه         
  .گروههاي دانشجويي و دانشگاهي داده شده است

  
 دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي     9احضار  

  تهران دانشگاه

  
 بنا به گفتـه دانـشجويان       - اسفند   19خبرگزاري هرانا،   

 تن از   9انشگاه تهران، ديروز    دانشكده علوم اجتماعي د   
دانشجويان اين دانشكده با تمـاس تلفنـي بـه كميتـه       

  .انضباطي دانشگاه احضار شدند
احضار فعاالن فرهنگي و صنفي اين دانشكده همگـي       
در يك ساعت صورت گرفت؛ شكلي از احضار كه جدا     
ــامي    ــشجويان آن را داراي پي ــضارها، دان ــود اح از خ

  .دانستندناخوشايند مي 
ه همين خاطر شوراي صـنفي ايـن دانـشكده امـروز            ب

اي صادر كرد و احضارها را غيرقانوني خوانـد و          بيانيه  
  .نسبت به افزايش تعداد آنها ابراز نگراني كرد

  14بقيه در صفحه 
  

  دانشگاه در ماهی که گذشت
 کامران عالمی نژاد
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  13بقيه از صفحه 

باره مجيد سرسنگي، معاون فرهنگي دانشگاه در همين  
انـد شـاكي   اكثر افرادي كه احضار شده ": تهران، گفت 

هـا را بـه محـدود       خصوصي دارند و نبايد ايـن احـضار       
 سرسـنگي   ".كردن فـضاي دانـشگاه تهـران ربـط داد         

ــدا    ــشكده را ابت ــك دان ــشجويان از ي ــن دان ــضار اي اح
   خواند"تصادفي"و بعد  "اطالعات غلط"
  

 رشته تحـصيلي تـا دو مـاه         600: وزير علوم 

  آينده بازنگري كامل مي شوند

 600 وزير علـوم از بـازنگري كامـل          - اسفند   19ايلنا،  
   .رشته تحصيلي تا دو ماه آينده خبر داد

عمرشـان  "هايي كـه    محمد فرهادي به بازنگري رشته    
ه كـرد   هاي جايگزين اشار   و همچنين رشته   "تمام شده 

 برنامـه درسـي در      168 هزار و    2در مجموع   ": و گفت 
 برنامـه   600مقاطع مختلف داريـم كـه از ايـن تعـداد            

 10 شد كه عمرشـان بـيش از      درسي بايد بازنگري مي   
درصـد  100 رشـته    322سال بود كـه در حـال حاضـر          

انـد و بـر روي سـايت قـرار          بازنگري و تصويب شـده      
 درصـد   70ز   رشـته بـيش ا     270همچنـين   . گيرنـد مي

بازنگري شده و حداكثر تا دو ماه آينـده كـار بـازنگري           
  ". يابداين تعداد رشته نيز پايان مي

 2015 و   2014فرهادي با اشاره به اينكه طي سالهاي        
ايران از نظر توليد علم در جايگـاه شـانزدهم و از نظـر            

رشــد علمــي در جايگــاه چهــارم 
اين حالي  ": جهان قرار دارد افزود   

 مـيالدي  2014در سال  است كه   
ــا،   ــه آمريك ــشور از جمل دوازده ك
انگليس و ژاپن رشد علمي منفي      

  ".را تجربه كردند
  

ــشكلهاي   ــه تـــ بيانيـــ

ــشجويي ــاد : دان دوره ايج

  فضاي ارعاب گذشته است

 يـازده شـوراي صـنفي       – اسـفند    24دانشجو آناليـن،    
دانشگاه از سراسر كشور با صدور بيانيـه مـشتركي بـه            

شجويان توسـط دوايـر سـركوب در        احضار گسترده دان  
   .دانشگاه اعتراض كردند

پـس از احـضار     ": دانشجويان در اين بيانيه نوشته انـد      
 اسفند، 18 نفر از دانشجويان در روز       9تلفني غيرقانوني   

 تن از دانـشجويان  6ظهر روز چهارشنبه نوزدهم اسفند   
با حـضور   . اين دانشكده مورد احضار كتبي قرار گرفتند      

 تــن از دانــشجويان در كميتــه انــضباطي 60بــيش از 
دانشگاه تهران در اعتراض به اين احضارها، روشن شد         

 تـن ديگـر از دانـشجويان      5 تـن،    6كه عالوه بر ايـن      
دانشكده علوم اجتماعي هم در ليست احضارهاي آتـي         
اين كميته قرار دارند و به گفته دبير كميتـه انـضباطي            

ريه كتبي صـادر    زودي براي آنان هم احضا    دانشگاه به   
   .خواهد شد

احضار گروهي دانـشجويان آن هـم در روزهـاي آخـر            
 بايـست دانـشگاه     اسفند كه به گمـان مـسووالن مـي        

! سـاكت شـويد   : خلوت باشد، يك پيـام مـشخص دارد       
دانشجويان با حضور عمومي خود در كميتـه انـضباطي        
صراحتاً اعالم كردند كه دوره ايجاد فـضاي ارعـاب از           

   ".ي گروهي غيرقانوني گذشته استطريق احضارها
روند احضارها به دانشگاه ": در اين بيانيه گفته مي شود  

در دانـشگاه علـم و صـنعت        . شـود تهران محدود نمي    
ايران نيز دانشجويان بـه بهانـه پوشـش نامناسـب بـه             

اتاقهــاي گفتگــوي كميتــه انــضباطي احــضار 
 نفر در عرض يـك مـاه بـه ايـن            100. شدند

 نفر در مـاه پـيش از      36دند، و   اتاقها احضار ش  
 دانشجو در عرض دو ماه خود    136احضار  . آن

  ".جاي سووال دارد
تشكلهاي صنفي دانـشجويان در انتهـا تاكيـد         

ــد ــا دانــشجويان ضــمن اعــالم ": كــرده ان م
ــه ايــن فرآينــدها و   اعتــراض صــريح خــود ب

ــي   ــضارهاي گروه ــصوصاً اح ــفند 18مخ  اس
شگاه علم ههاي گذشته داندانشگاه تهران و ما 

و صنعت ايران، خواسـتار توقـف فـوري ايـن           
فرايند و پاسخگويي شفاف دربـاره چرايـي آن         
هستيم و معتقـديم آغـاز دوبـاره احـضارهاي          

ــه  ــي ن ــن  گروه ــشجويان اي ــراي دان ــا ب تنه
هها، بلكه براي همه دانشجويان كشور      دانشگا

كننده است كـه بايـد در مقابـل     اتفاقي نگران   
.  و قـانوني گرفـت     آن موضعي شـفاف، قـاطع     

جــاي تهديــد، ترعيــب و مــسووالن امــر بــه 
ــه    ــد ب ــشجويان موظفن ــركوب دان ــال س دنب

  پاسخگويي به مطالبات برحق آنان باشند
  

شهروند بهايي در پـي دفـاع از حـق          

  تحصيل بازداشت شد 

  
  

 روحيـه صـفاجو   – اسفند 22خبرگزاري هرانا،   
 اسـفند در خانـه اش از سـوي هـشت     18روز 

 شامل دو زن و شـش مـرد كـه           مأمور امنيتي 
خــود را مــاموران گــاز معرفــي كــرده بودنــد، 

   .بازداشت شد
مأموران پس از فيلمبرداري از خانه و تفتـيش         

 جلد  120كامل منزل و برداشتن اقالمي نظير       
كتاب، لپ تاپ، موبايل تبلـت، آلبـوم عكـس،     
سي دي، او را با دسـتبند بـه دادسـراي كـرج          

  .منتقل كردند
ه صفاجو، شهروند جوان بهـايي      نزديكان روحي 

گويند كه او به دليل اقدامات قانوني و نامه      مي
نگاري به نهادهـاي قـانوني در دفـاع از حـق            

   .تحصيل بازداشت شده است
 و  1393روحيه صـفاجو در كنكـور سراسـري         

 به دليل بهايي بودن از ادامـه تحـصيل        1394
در دانشگاه بازماند و هم اينك بـه همـراه دو           

هايي ديگر در زندان اوين بازجويي مي       دختر ب 
  .شود

يكــي از افــراد خــانواده صــفاجو گفتــه اســت 
ماموران در بازداشتهاي قبلي حتي شناسـنامه       
هــاي افــرادي از خــانواده را بــا خــود بــرده و 

  .بازنگردانده اند
   
   

فعاالن و زندانيان سياسی قربانيان 
  برجام هستند، به ياری آنها برخيزيم

  يدي جداليل 
 ي ناعادالنه و حكمها   ي دادگاه ها  لي بازداشتها، تشك  دي موج جد 

 فعاالن هي شده توسط وزارت اطالعات عل    نيي تع شي از پ  يطوالن
 بر آنهـا،    ي و جسم  ي و فشار روح   ي و بدرفتار  ي و اجتماع  ياسيس

  . دارددي و متحد تاكرانهيگي پي جديبر ضرورت مبارزه ا
 قدرت همچون   يا كه همه نهاده   ي اسالم ي كارگزاران جمهور 

 قدرت  گري د ي و از سو   يي قضا ،ي اطالعات ،يتي امن ،يقدرت نظام 
 در دست دارند، به   ي خامنه ا  ي را تحت نظارت و رهبر     ياقتصاد

 ي بار عواقب توافق هـسته ا ري متوسل شده اند تا از ز     يهر ابزار 
 فشار  ري ز كسوي از   ياخامنه  .  بدهند ي جام زهر جاخال   دنيو نوش 

 خورده انـد    بي گرفته اند و فر    لي تحو يغ از و  آنها كه سالها درو   
 بي در برابر معضل رقابت با باند رقگر،ي ديگرفتار است و از سو    

  . قرار گرفته است 
 دشمن خود   ني در برابر بزرگتر   مي رژ ي باندها ي حال تمام  ني با ا 

 نيبـارزتر .  كرده اندي به طور متحد سنگر بندراني جامعه ا يعني
 شدت و حدت ي حكم اعدام و به تازگ   نمود آن حذف مخالفان با    

 زندان بـدون محاكمـه      ي طوالن ي به بازداشت، حكمها   دنيبخش
  .   استي و اجتماعياسي فعاالن سهيعادالنه عل

ـ  علياجتمـاع و تبـان  " مخرج مشترك همه اتهامهـا،       ـ  امنهي  تي
، "ي مجـاز  ي در فـضا   بينشر اكاذ "،  " نظام هي عل غيتبل"،  "يمل
 بــه نيتــوه"، "ي اســالمير گــذار جمهــوانيــ بــه بننيتــوه"

اخـالل در   "،  "ي از كوبـان   تيحضور در تجمع حما   "،  "مقدسات
 اخالل در نظم و  جاديا" و   "حضور در تجمعات  "،  "ينظم عموم 

  .  هستند"ي عمومآرامش
 فعـال سـابق   ،ي آرش صـادق  ريـ  جهت نمونـه، در چنـد مـاه اخ        

 54، در شعبه    "ييعالمه طباطبا " دانشگاه   ي و اخراج  ييدانشجو
 سـال حـبس و      15 بـه    ي صلوات ي نظر توسط قاض   ديه تجد دادگا

  . به شش سال حبس محكوم شدند،ييرايهمسرش گلرخ ا
 كودكان، در شـعبه     ي و حام  يي فعال چپ دانشجو   ،يرقلي ام ري ام
 سال حـبس    21 به   ي صلوات ي قاض استي دادگاه انقالب به ر    15

  . محكوم شد
 ديـ ه سـال زنـدان، نا     5 فعال حقوق كـودك، بـه        رزاد،ي ش دي سع
ـ  سـال و نو 3 بـوك بـه   سي به خاطر ابراز نظرات در ف     يگرج  دي

 كـسال ي بدون حكم بازداشت بـه       ،ياسي سابق س  يكامران، زندان 
  . زندان محكوم شدند

 ي نقـد  مهي دادگاه انقالب استان تهران با زندان و جر        54 شعبه  
ـ  و   ي عمـاد  وسفي و   اني رجب يدان، مهد     يقي دو موس  يبرا  كي
 سـال   3 و   يقـ ي سـال تعل   3 آنان را بـه      ،اني رجب ني حس لمساز،يف

  .  محكوم كرديريتعز
 ي معلم شناخته زندان   ،ي عبد لي اسماع ي سال زندان برا   6 حكم  

 يكاي سـند  رهي مـد  اتي ه ي از اعضا  ،ي رضا شهاب  ي برا كساليو  
 صادر گشت تـا بـار       زي تهران ن  يكارگران شركت واحد اتوبوسران   

 كـارگر  ،يليسـماع  عثمان انيهمچن.  زندان كندي او را راه  گريد
  .  گشتكوم زندان محكسالي در شهر سقز به ،يساختمان

 است كه نقش سـپر   مي رژ ي تنها چند نمونه از موج سركوب      نهاي ا
 ي مـ  ي جام زهر را بـاز     دني جامعه بعد از سركش    هي آن عل  يدفاع
  . كند

 نـاگوار زنـدانها و      طي از شرا  ي حاك ي گزارشات منابع حقوق بشر   
 و مـار ي بانيزندان.  استياسي ساني زندان بري انسانري غ يفشارها

  . شوندي مي نگهدارنهي در قرنطايكهنسال در زندان و 
 و  ي و فـشار جـسم     يي گزارشها، قطع تلفن، بـازجو     ني بنا بر هم  

 به دارو   ي پس از صدور حكم، قطع مالقاتها، عدم دسترس        يروح
 در زنـدانها و     ري اخ ي دست در ماه ها    ني از ا  يو پزشك و موارد   

 است كه   ي در صورت  نيا.  است افتهي رواج   ياسي س انيزندان هيعل
 بـدان مـتهم شـده    يان زندياسي فعاالن س ايهمه آنچه كارگران    

 وابسته بـه آن،  يثاقهاي حقوق بشر و مي جهان هياند، بنا به اعالم   
  .  استاني و بدهي عقشه،ي انديجزو آزاد

ـ  سركوبگرانه رژ  ي فشارها دي تشد ـ  عل مي  اني فعـاالن و زنـدان     هي
 مدافعان  ژهي و به و   راني را در برابر جامعه ا     ي مبرم فهي وظ ياسيس

 ارتبـاط بـا     ،ي اطالع رسان  ،يبا افشاگر .  دهد يحقوق بشر قرار م   
 بر نظارت نهادها بر اقـدامات       ي و پافشار  ي حقوق بشر  ينهادها

  . ميزيبرخ آنها ياري به م،ي رژي انسانريغ
   اسفند15شنبه ...  خبريفراسو

 دانشگاه در ماهی که گذشت



  15 صفحه                زنان    1395اول فروردين  – 369 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   مارس يونسكو در ايران 8لغو برنامه 

  
 خبرگزاريهاي ايـران گـزارش      - اسفند   16راديو زمانه،   

كرسـي صـلح، حقـوق بـشر و         "اند كـه برنامـه      ه  كرد
 مارس،  8 يونسكو كه قرار بود به مناسبت        "دموكراسي

 اسفند مـاه بـراي بررسـي        16روز جهاني زن، يكشنبه     
. لغو شده اسـت جايگاه زن در جامعه ايران برگزار شود،      

اين برنامه بنا بـود در      . علت لغو اين برنامه اعالم نشده     
  .دانشكده حقوق دانشگاه بهشتي برگزار شود

طبق برنامه از پيش اعالم شده، قرار بود در اين كرسي    
، عـضو هيـات علمـي دانـشگاه     "زانت اليزابت بليـك  "

حقوق، ناهيد توسلي، پژوهشگر و فعال حـوزه زنـان در          
ر شناسي زن در جامعه با تاكيد بـر گـذر از      پديدا"مورد  

، امير نيك، اسـتاد دانـشكده حقـوق         "سنت به مدرنيته  
، شـهناز   "هويـت زن ايرانـي    "دانشگاه بهشتي دربـاره     

سجادي، وكيل دادگستري و فعال اجتماعي، در رابطـه         
 و پـرديس    "تجربه زيسته زنان؛ چالشها و فرصـتها      "با  

روزشـمار  "بـاره  عامري، پژوهشگر و فعال اجتماعي، در  
  . سخنراني كنند"زنان ايراني در سالي كه گذشت

 مارس در ايران سابقه طوالني دارد و 8 هاي   لغو برنامه 
هاي اين روز به بهانه نداشتن مجـوز لغـو          اغلب برنامه   

  .شودمي 
زنان و مردان عليـه خـشونت   " كمپين 1382مارس  8

 آغـاز   "مركز فرهنگـي زنـان    " كه توسط    " مارس 8تا  
امـا چنـد سـاعت    . ه بود، در پارك الله برگـزار شـد   شد

پيش از برگزاري تجمع ، مجوز آن به صورت شـفاهي           
برگزاركنندگان با كپي كردن مجـوز در تعـداد         . لغو شد 

بسيار به محل برگزاري تجمع رفتند اما در نهايت ايـن           
تجمع به خشونت عليه زنان كشيده شـد و تعـدادي از            

  .دندتجمع كنندگان نيز بازداشت ش
 1385 در پارك دانشجو و تجمع سال 1384مارس  8

مقابل مجلس نيز با ضرب و شـتم و بازداشـت تجمـع             
  .كنندگان ختم شد

 مجـوز حـداقل پـنج مراسـم         1384همچنين در سـال     
 نيــز بــا وجــود 1385دانــشجويي لغــو شــد و در ســال 

درخواست مجوز بسياري از دانشگاهها، مجوز تعـدادي        
و گروهي ديگر از دانشگاهها هم از  ها لغو شد    از برنامه 

 8برگزاري هرگونـه مراسـم در روزهـاي نزديـك بـه             
  .مارس منع شدند

 شـهرداري تهـران مجـوز بزرگداشـت روز          1387سال  
جهاني زن به ميزباني كميسيون حقوق بـشر و كـانون           

   .ي دادگستري مركز را لغو كردوكال
 مـاموران امنيتـي از برگـزاري مراسـم روز           1392سال  

 تهـران  "خانه انديشمندان علوم انساني  "هاني زن در    ج
ضرورت تشكل  "اين مراسم با عنوان     . جلوگيري كردند 

 مـارس   8 قـرار بـود روز       "يابي زنان؛ موانع و راهكارها    
 موسسه عـصر خـرد و بـا         "گروه مستقل زنان  "توسط  

 شناسي ايران   همكاري روزنامه اعتماد و انجمن جامعه     

زاري آن ساعاتي پيش از آغاز برگزار شود كه مجوز برگ   
  .از سوي نهادهاي امنيتي لغو شد

  
   مارس 8يورش پليس تركيه به تظاهرات 

  

  
 تظاهرات صدها زن در استانبول در - اسفند 17الوقت، 

آميـز پلـيس    آستانه روز جهاني زن با برخورد خـشونت         
در آنكارا نيز تظاهراتي از سوي زنـان        . تركيه روبرو شد  
 كننـدگان و مـاموران      با درگيري شركت  برگزار شد كه    

  .پليس همراه بود
صـدها زن در    )  اسـفند  16/  مـارس    6(عصر يكـشنبه    

)  مـارس  8(استانبول و آنكارا در آستانه روز جهاني زن         
  .دست به تظاهرات زدند

 برگزار شد،   "كويكادي  "اين تظاهرات كه در منطقه      
 .آميز نيروهـاي پلـيس همـراه بـود        با برخورد خشونت    

هـاي پالسـتيكي تظـاهرات را       پليس با شليك گلولـه      
. كنندگان را متفرق كنـد    سركوب كرد و كوشيد، شركت    

در آنكارا نيز تظاهراتي مشابه انجام گرفت كه آن نيز با     
  .درگيري تظاهركنندگان و پليس توأم بود

سـازمانهاي مـدافع حقـوق زنـان در تركيـه تظـاهرات       
 روز زودتر   دون را   ساالنه خود به مناسبت روز جهاني ز      

. برگزار كردند تا شماري بيشتري را به خيابانها بكشانند        
مقامهاي تركيه اما اين تظاهرات را به داليـل امنيتـي           

  .ممنوع اعالم كرده بودند
  

وضعيت اشتغال زنان   :  المللي كار  سازمان بين 

  همچنان نامطلوب است

المللي  به گزارش سازمان بين      - اسفند   18دويچه وله،   
كار، زنان باوجود پيشرفت تحصيلي همچنـان در بـازار          

نرخ بيكـاري   . گيرندكار مورد تبعيض گسترده قرار مي       
شـمار  . درصـد بيـشتر از مـردان اسـت    25.5ميان زنان   

 زيادي از زنان هم بدون قرارداد رسمي استخدام شـده         
  .اند

در گزارشـي بـه    (ILO)  المللـي كـار  سـازمان بـين  
اعـالم  )  اسـفند 18/  مـارس 8(مناسبت روز جهاني زن  

پيشرفتي حاصـل   كرده است در نرخ اشتغال زنان هيچ        
 طبـق آمـار ايـن سـازمان،         2015در سال   . نشده است 

 درصد زنان در سراسر جهان شاغل يا بـه دنبـال            49.6
در مقابل، نرخ اشـتغال مـردان در    . انديافتن شغل بوده    

  .  درصد بوده است76.1سال گذشته 
 25.5زمان، نرخ بيكاري ميـان زنـان   به گزارش اين سا   

درصد بيشتر از مردان است و خطر اينكـه زنـان شـغل        
  .خود را از دست دهند، بسيار بيشتر از مردان است

المللي كار در تهيه گزارش خود همچنـين        سازمان بين   
وضعيت شركتهاي خانوادگي را بررسي كرده و به ايـن          

تها نتيجه رسيده است كه زنـان شـاغل در ايـن شـرك            
 شوند و اغلب در ازاي كاري كه        مورد تبعيض واقع مي   

  . كنند دهند، دستمزدي دريافت نميانجام مي

بــه گفتــه ايــن ســازمان، تعــداد زنــاني كــه بــه طــور  
شـوند،  غيررسمي، بدون قرارداد به كـار گماشـته مـي           

همچنان باالست و اشتغال غيررسمي به اين معناسـت         
  .ني و اجتماعي هستندكه آنان فاقد بيمه خدمات درما

دهـد كـه    المللـي كـار نـشان مـي       گزارش سازمان بين  
 اي بـراي   درصد زنان شاغل در جهان هزينه      40تقريبا  

نپـرداختن بيمـه   . كننـد بيمه اجتمـاعي پرداخـت نمـي        
اجتماعي به معناي اين خواهد بود كه اين زنان زمـاني           

 گونـه مقـرري   كه به سـن بازنشـستگي برسـند، هـيچ         
  .واهند كرددريافت نخ

المللي ، معاون سازمان بين     "الرنس جانسون "به گفته   
كار، در حال حاضر دو سوم از كساني كه به طور مرتب     

  . كنند، زنان هستندمقرري بازنشستگي دريافت نمي
باوجود آنكه زنـان پيـشرفتهايي در زمينـه تحـصيالت           

اند، اما با اين حال آنان در زمينه دسترسي         كسب كرده   
ار كار، مشاركت، اهداي پاداش و ارتقـاي شـغلي،    به باز 

  .شوندمورد تبعيض واقع مي 
  

 درصـدي ميـزان تلفـات زنـان         37افزايش  

   2015افغان در سال 

  
 دفتر هيـات كمـك سـازمان        - اسفند   18بي بي سي،    

اعالم كرده كه ميزان تلفات     ) يوناما(ملل در افغانستان    
ل قبـل،    ميالدي در مقايسه با سـا      2015زنان در سال    

  .است درصد افزايش يافته 37
 ها ارسال شده، آمـده   در خبرنامه اين نهاد كه به رسانه      

كــه ادامــه خــشونتهاي گــسترده در افغانــستان باعــث 
افزايش قتل غير نظاميان شده كه زنـان نيـز از جملـه             

  .اين قربانيان اند
اين نهاد سازمان ملل افزوده كه خشونت عليه زنـان و           

يري كـه ريـشه در تبعـيض فراگيـر          سنتهاي آسيب پذ  
دارد، هنوز هم يك نگراني جدي در افغانستان شـمرده          

  . شودمي
 شاهد افزايش   2015يوناما افزوده كه اين نهاد در سال        

تهديدها عليه زنان در زنـدگي عـادي آنـان بـوده، بـه              
  .خصوص در مورد فعاالن حقوق زن

ر امور ، نماينده سازمان ملل د "الزيرا ساگينبايموا "خانم  
زنان در افغانستان، گفته كـه وضـعيت رو بـه وخامـت             

اي بعـد از انتقـال سياسـي در         امنيتي و دوره شـكننده      
افغانستان، باعث افزايش نگراني در مـورد آينـده زنـان         

  .استافغانستان شده 
او پرسيده كه چگونه بايد اطمينـان حاصـل كـرد كـه              

ر دستاوردهاي مبارزات سخت زنان افغانـستان بـا خطـ         
  مواجه نشده و از بين نخواهد رفت؟

ساگينبايموا از دولت افغانستان خواسـته كـه مـشاركت          
زنان در روند گفتگوهاي صلح ايـن كـشور را تـضمين            

ــد ــس   . كن ــدي مجل ــات بع ــان در انتخاب ــشاركت زن م
نمايندگان و ولسواليها به نظر او باعث اعتبار و فراگيـر           

  .بودن اين انتخابات خواهد شد
  16ه بقيه در صفح

 زنان در مسير رهايی
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  زنان در مسير رهايی
  

  15بقيه از صفحه 
يوناما نيز در گـزارش خـود مـي گويـد طـي سـالهاي               
گذشته حضور زنان در نقشهاي رهبري كننده افـزايش         
يافته، اما اين نقش هنوز سمبوليك و محدود به مراكـز   

  .واليتها است
  

سهم زنان جهان از قـدرت سياسـي انـدك          

  است

  

  
ن با فرا رسـيدن روز       همزما - اسفند   18صداي امريكا،   

ــين مجــالس ) هــشتم مــارس(جهــاني زن  ــه ب اتحادي
گزارشي با موضوع زنان عضو پارلمان كشورهاي جهان 

اين گزارش مـي گويـد بـا        . منتشر كرد  2015در سال   
وجود تمامي تالشها براي ايجاد تغيير و بهبود وضعيت          
اجتماعي و اقتصادي زنان در جهان، ميـزان مـشاركت          

  .ياسي اندك استزنان در قدرت س
در اين گزارش ساالنه آمده اسـت، مـشاركت زنـان در            
پارلمان كشورها براي دومين سال پيـاپي ثابـت مانـده           

سال گذشته شمار زنان پارلماني افـزايش انـدك         . است
 22.6 انتخابات داشت تـا بـه رقـم          58نيم درصدي در    

  .درصد در جهان برسد
فت، زنـان  ، مدير اتحاديه بين مجالس، گ"كارين جابر "

 2030به برابري تعيين شده در اهـداف توسـعه پايـدار            
  .نخواهند رسيد

او در عين حـال گفـت، رهبـري زنـان در پارلمانهـاي              
 درصــد از 18جهــان بهبــود يافتــه و در حــال حاضــر 

  .روساي پارلمان كشورها زنان هستند
خانم جابر از نپال، ناميبيا و امـارات متحـده عربـي بـه              

د كرده كه اخيرا روساي زن براي       عنوان سه كشوري يا   
  .پارلمانهاي شان انتخاب كرده اند

بسياري از كشورهاي جهـان روز جهـاني زن را جـشن     
ــا  . گرفتنــد خيابانهــاي شــهرهاي جهــان از فيليپــين ت

افغانستان صحنه رژه، راهپيمايي، شعار، خريدن گـل و         
  .مراسم اين روز بود

ــل متحــد ســال   ــازمان مل ــدن 2030س ــاله ش ، صدس
جهاني زن را سال برابري جنسيتي اعـالم كـرده و           روز

هدف آن تحقق بخـشيدن بـه توسـعه پايـدار زنـان و              
حضور آنها در تمامي عرصه هاي اجتماعي پا بـه پـاي          

  .مردان است
، دبيركل سازمان ملل متحـد، در پيـام        "بان كي مون  "

با شكستن سقفهاي شيـشه اي و     ": اين روز اعالم كرد   
ـ     ون تعـصبهاي گذشـته عليـه    ايجاد فرشي سفالين، اكن

زنان را پشت سر مي گذاريم و مرزهـاي نـو را در مـي      
  ".نورديم

  

قانون ازدواج مجدد زنان در ژاپن اعتراضـها        

  را برانگيخت

 قـانون تـازه وضـع شـده در ژاپـن            - اسفند   19ايسنا،  
دربــاره ازدواج مجـــدد زنــان، موجـــب بـــرانگيختن   

  . اعتراضهايي شده است

 و خانواده در ژاپـن، زنـان بـراي          با اصالح قوانين زنان   
  . روز صبر كنند100ازدواج مجدد بايد 
 رسيد،  "آبه"شنبه به تصويب كابينه     اين قانون كه سه     

مورد حمله گروههاي حقـوق بـشري و حتـي سـازمان         
  . ملل قرار گرفته است

قانون قبلي در ژاپن كه توسط دادگاه عالي منسوخ شد،       
ـ  زنان را مجبور مي    راي ازدواج مجـدد  كرد شش مـاه ب

  .صبر كنند
  

تجمع در اعتراض به سرنوشـت هـزاران زن    

  ايزدي ربوده شده توسط داعش 

 صدها ايزدي كه اكثـر آنهـا زن         - اسفند   19يورونيوز،  
بودند، به مناسبت روز جهـاني زن در كردسـتان عـراق     
گردهم آمدند تا توجه جامعـه جهـاني را بـه سرنوشـت      

ننـد كـه از حـدود دو    هزاران زن و دختر جواني جلب ك    
  .سال پيش در اسارت داعش به سر مي برند

، برگزار كننده اين تجمع، در ايـن بـاره          "سوسن سفر "
ما مي خواهيم به جامعـه جهـاني بگـوييم كـه          ": گفت

زنان ايزدي از بيش از يكسال و نيم پيش كـشته مـي             
شوند، مورد تجاوز قرار مي گيرند و در بازار بـه عنـوان             

مـا در قـرن بيـست و يكـم          . ي رسند برده به فروش م   
زندگي مي كنيم، ولي همچنان شـاهد فروختـه شـدن           

مـا بـه قـرون وسـطي        . زنان به عنـوان بـرده هـستيم       
  ".بازگشته ايم

 به دست گروه داعش    "سنجار"اين زنان هنگام اشغال     
  . ربوده شدند2014در تابستان سال 

  

مخالفت سرسختانه رهبران مذهبي پاكستان     

   حمايت از حقوق زنانبا قانون جديد

 پس از آنكـه دولـت ايـالتي پنجـاب           - اسفند   26ايرنا،  
پاكستان ماه گذشته قانون جديدي را با عنوان حمايـت    
از حقوق زنان تصويب كرد، برخي گروههـا و رهبـران           
مذهبي اين كشور به شدت به مخالفت با آن برخاسـته           

  .اند و اين قانون را مغاير شرع اسالم مي دانند
 وضع شده از سوي دولت ايالتي پنجاب، زنـان را          قانون

در برابر خشونتها و آزارهاي جنـسي، روانـي و خـانگي            
  . مورد حمايت قرار مي دهد
مي تواننـد   ) در ايالت پنجاب  (براساس اين قانون، زنان     

در صورتي كه خشونتي عليه آنان انجام شود، بـا يـك            
شماره تماس ويژه بـراي ثبـت شـكايت خـود تمـاس             

زنان همچنين ايـن حـق را مـي يابنـد كـه در              . دبگيرن
صورت مشاهده هرگونه خـشونت، خواسـتار اقامـت در          
اماكن امن شوند و نيز حق دارند كـه نـزد دادگاههـاي         
ويــژه و بــدون محــدوديت شــكايت كننــد و خواســتار 

  .رسيدگي و تحقيق درخصوص ادعاهاي خود شوند
سـراج  " به رهبري    "حزب جماعت اسالمي پاكستان   "

 -، از رهبـران و شخـصيتهاي پرنفـوذ مـذهبي            "الحق
سياسي اين كـشور، جلـسه اي بـا حـضور تعـدادي از              
شخصيتهاي مذهبي صاحب نفوذ ايـن كـشور تـشكيل       
داد و شخصيتهاي حاضر در اين جلسه به دولت ايالـت           

حـداكثر تـا روز     ( روز   12پنجاب اولتيماتوم دادند ظرف     
  .و كند را لغ"قانون غيراسالمي"اين )  مارس27

آنها هشدار دادند در صورتي كه ايـن قـانون تـا پايـان              
ضرب االجل تعيين شده لغو نشود، سـيل مـردم را بـه             
خيابانها خواهند كـشيد و عليـه دولـت و حـزب حـاكم         

  .تظاهرات گسترده براه خواهند انداخت

  
 

  نيرنگ و بالهت 
  مخالفان تحريم

 البرز نوري -رويا نوري 

  
وره ي مجلـس خبرگـان و   شركت در انتخابـات ايـن د   

 از طـرف بـسياري از        رژيـم  مجلس شـوراي اسـالمي    
. فرصت طلبان چـپ نمـا مـورد حمايـت قـرار گرفـت             

تكرار ابلهاني كه خطايي را بدون تعقل و تحليل، مكرر          
وظيفه ي هر انسان خردمندي اسـت كـه از          . مي كنند 

 به تجزيـه و تحليـل صـحيح و نتيجـه            هتجارب گذشت 
اين تجزيـه و تحليـل و نتيجـه         اما  . گيري منظم برسد  

گيري جايي كه عقل و تميز جـايش را بـه واكنـشهاي      
 بــه ،تــن و روان و احــساسات كــور دهــدخوديخـودي  

  . بيشعوري و بي درايتي كشيده خواهد شد
 ،در جريان تبليغات انتخابات آنچه بسيار زهرآگين بـود        

نتيجه گيريهايي سطحي و مبتذل از آثـار كالسـيك و           
ه مبارزات اصـيل تـرين جريانهـاي چـپ          ارجاع نابجا ب  

اين نتيجه گيريها يا از روي فريب و نيرنـگ          . نوين بود 
 تحريم انتخابات را بي     ،و يا از روي بالهت و بيشعوري      

برنامگي، جدا افتادگي از توده ي مردم، افراطـي گـري          
بيماري كودكي چـپ گرايـي      «تا به امروز    . دانستند... و

تـرين منـابع فريـب و        اثـر لنـين از مهم      »در كمونيسم 
نيرنگ اپورتونيسم چپ در دوران شركت در انتخابـات         

آنچه اغلب به عنـوان يكـي از تاكتيكهـاي          . بوده است 
 پارلمانتاريـسم در    ،مبارزه ي بالـشويكي مطـرح اسـت       

و تنها شكلي از مبارزه     اين  . دوران استبداد تزاري است   
راز نـوين   طـ مـورد توجـه احـزاب       نه تاكتيـك اصـلي،      

  . وده استكارگري ب
بايد در ابتدا به ياد داشته باشـيم كـه پارلمانتاريـسم از             
لحاظ واقعي منسوخ ولي از لحاظ سياسـي آنطـور كـه            
. لنين عنوان مي كند هنوز يكي از اشكال مبارزه اسـت          

درست است كه افراد پيشرو بايد در ميان طبقه باشند و     
قطع ارتباط پيشرو طبقه ي كـارگر بـا طبقـه و سـپس            

نه توده   لنين   نظر اما نقطه ي شروع      ،لك است توده مه 
در اينجا آنچه مـا     .  بود توده و   طبقه،  حزب،  رهبرانكه  

را از كژروي و انحراف در تجزيه و تحليل اثـر لنـين و              
نتيجه گيري از آن محافظـت مـي كنـد؛ درك معنـاي         

در حركـت  آغـاز   لنـين نقطـه ي    كهواقعي حزب است 
معـه ي طبقـاتي   مبارزه ي حزبي در جا. گرفتنظر مي   

بـا آغـاز دوران سـرمايه       . شكل محتوم مبارزاتي اسـت    
داري شكل گيري احزاب كارگري از دوران كهن تا به          

شكل اين مبـارزه در احـزاب     . امروز جريان داشته است   
اما با . كهن كارگري محدود به مبارزه ي پارلماني است

رشد طبقه ي كارگر و برآمـدن اشـكال نـوين مبـارزه،             
ارلماني در كنار اين اشكال تا حدودي خـود         مبارزه ي پ  

بايـد بارهـا و بارهـا متوجـه بـود      . را حفظ نموده اسـت    
پارلمانتاريسم نه يـك فعاليـت انقالبـي بلكـه شـكلي             
منسوخ و كهنه در مبارزات كارگري است و اسـتفاده از           

بايـد در   . شرايط عيني است    ملزم به درك    تاكتيك اين
دو اردوي كـار و      از آنجـا كـه تـضاد بـين           ؛نظر داشت 

 ،سرمايه تضادي ذاتي در جامعه ي سرمايه داري اسـت  
خفقان و سركوب نمي تواند چاره ي آن باشد بلكه تنها    

خفقان و سركوب و زور كه به    . سرپوشي براي آن است   
دليل تضادهاي طبقاتي و بهره كشي حتمـا موجـود در           
جامعه ي سرمايه داري است مسير مبارزات را به سوي      

 به يك مبـارزه   و سرانجامغيرعلني مي كشاند  مبارزات  
  ي نظامي تبديل مي شود كه نيازمند استراتژي، 

  
  17بقيه در صفحه  
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  نيرنگ و بالهت 
  مخالفان تحريم

  
  16بقيه از صفحه 

  
  
  

نيازمند وحـدت   . تاكتيك و انضباط است   
 ،اين وحدت . جهانبيني و هماهنگي است   

 تنها شكل   به عنوان بر مبارزات پارلماني    
 زيرا اين شـكل  ،مبارزه دست رد مي زند   

 رفرميـستي از مبارزه ذاتا از نوع مبارزات       
طور علنـي و    در اينجا مبارزات به     . است

احــزاب . جريــان مــي يابــد غيــر علتــي
ــيال    ــزاب سوس ــيونال دوم و اح انترناس
دموكرات اينگونه بودند كه تنها عرصـه       
ي تنگ مبارزه ي پارلماني را پـي مـي          

آنجايي كه وحـدت جهـانبيني و       . گرفتند
 آن وحدت اراده نيز به علت وجود    تبعبه  

. تمايالت ليبرالي محلي از اعراب نداشت
اب تنها به اين دلخـوش بودنـد        اين احز 

ــه نماينــده اي سوسياليــست راي  كــه ب
حال احزاب طراز نـوين كـارگري       . دهند

كه به فن عالي مبارزه پي بردند، دسـته         
اي پيـــشرو، متـــشكل، داراي پرســـتيژ 
تئـــوري و عمـــل، داراي اســـتراتژي و 
تاكتيك، تئوري راهنما، جدي،  پيگير در      

 و از انتقــاد از خــود، داراي روح انقالبــي
همه مهمتر منعكس كننده ي مطالبـات       

ايـن احـزاب از     . توده ي مـردم هـستند     
افــرادي داراي شــعور و داراي منــافع   
. مشترك با كارگران تشكيل مـي شـود        

اين افـراد داراي آمـادگي بـراي مبـارزه          
هستند، به تئوري مسلح هستند، از همه       
مهمتر دموكراسي متمركز حزبي برقـرار      

مه هاي مـشخص    اين احزاب برنا  . است
استراتژي و تاكتيك مشخـصي را      . دارند

در ميدانهاي كوچك و بزرگ مبارزه بـه        
اين احزاب، احـزاب طـراز      . كار مي بندد  

  . نوين كارگري مورد نظر لنين هستند
حال شـركت در انتخابـات و مبـارزه ي          
پارلماني كه تنها يكـي از انـواع اشـكال         

 كـژروي   چـه شـرايطي   مبارزه اسـت در     
  جاز است؟  و مبودهن

رهبران كه رهبـران حـزب طـراز نـوين          
كارگري هستند، حـزب هـم كـه حـزب      
طبقه ي كارگر است و طبقـه ي كـارگر       

حال پيونـد   . هم كه با توده پيوندي دارد     
حزب و رهبران آن بـا طبقـه و تـوده از            
طريق نمايندگان اتحاديه ها برقرار مـي       

مبارزه ايـن اتحاديـه هـا از دوران         . شود
به جا ميماننـد و تـا دوران   سرمايه داري  

محتوم كمونيسم به آنجا مي رسند كه با 
لنـين ايـن    . محو تقسيم كار، محو شوند    

 يعنـي   ؛مصالح را در اختيار داشته اسـت      
 انـسانهاي   آنهـا كـه همـه      سنديكا ها را  

ممكـن اسـت كـارگراني      پيشرو نبوده و    
ــاتي را  ــم خراف ــرد ه ــر گي ــك .در ب  ي

ر كمونيست در اين اتحاديه هـا روشـنگ       
ــا  . اســت ــد، ب ــي كن ــرويج م ــغ و ت تبلي

نمايندگان و رهبران آنهـا مـشورت مـي       
او در ميـان    . كند و آماده ي مبارزه است     

آنهاست و بين خود و آنها مرزبندي نمي        
او فرمانبردار طبقه نيـست، پيـشرو       . كند

است، اما نه آنچنان برود كه طبقه به او         
 جلب توده ها    ان و به تربيت مبارز  . نرسد

زد و از پشتيباني آنها بهـره منـد       مي پردا 
وقتي وارد اتحاديه ها مي شود      . مي شود 

ست و با آنها مبارزه    امتوجه اپورتونيستها   
با عمال بـورژوازي و     . ي جدي مي كند   

بـر  . امپرياليسم مبارزه ي جدي مي كند     
اين اساس شايد او در شـكل مبـارزه ي         
پارلماني شركت كند اما بايد بداند مبارزه     

رلماني نمي تواند رهايي بخش     محدود پا 
باشد و تنها در چارچوب نظام منـسوخ و         

ــت  ــده اس ــه ش ــين  . كهن ــول لن ــه ق  ب
پارلمانتاريسم در گذرگاه تاريخ جهـاني      "

از نظر تـاريخي، كهنـه و منـسوخ شـده        

يعني عصر پارلمانتاريسم بورژوايي    . است
سپري شده و عصر ديكتاتوري پرولتاريـا   

ي چـپ   بيماري كودك  (".آغاز شده است  
اما لنـين در جـايي      ) گرايي در كمونيسم  

كـه حـزب طبقـه ي كـارگر را در كنـار      
طبقه ي كارگر با تمام خرافات و عقـب         
ماندگيهاي آن مي بيند، پارلمانتاريسم را      
. از نظر سياسي كهنه و منسوخ نمي يابد       

 به پارلمان مـي     هادر جايي كه كمونيست   
ــراي بــه د و پارلمــان را نــرو تريبــوني ب

 و تربيـت اليـه هـاي عقـب          روشنگري
  .مانده تبديل مي كند

  
 در عين حال شـرايطي كـه بـراي          لنين

   گرفتهدر نظر را تحريم سودمند است 
  

بستگي به منـافع طبقـه ي        كه اين هم  
ورود بـه پارلمـان ارتجـاع و     . كارگر دارد 

اتحاديه هـاي ارتجـاع بـه همـت قطـع         
ايــادي اســتبداد و امپرياليــسم و عمــال 

 و قمع دالالن بورژوازي     بورژوازي و قلع  
ــا ذيحــق . مجــاز اســت وارد شــدگان ب

دانستن حزب در تصميمات با استراتژي      
و تاكتيك مشخص به پارلمان وارد مـي       

عزم آنهـا نفـوذ در دسـتگاههاي         . شوند
نماينـدگان  . مسلط سـرمايه داري اسـت     

سوسياليست با برنامه مشخص از سـوي    
شـوند و ايـن      حزب به پارلمان وارد مي    

  .  پارلماني مبارزه استشيوه ي
 مـدعي  جنابـان  بايـد از عالي حاال  

چپ پرسـيد كـه شـما در كجـا          
ايستاده ايد؟ رهبر يا نماينـده ي       
كدام حزب و طبقـه هـستيد؟ از        

دل كدام طبقه غريو مي كشيد و       
ــي    ــه ب ــدگان را ب ــريم كنن تح
برنامگي، افراطـي گـري و جـدا        
افتادگي از توده ي مـردم مـتهم        

ــ    دگان مــي كنيــد؟ آيــا نماينـ
تكنـــوكرات، دالالن و عمـــال  
بورژوازي نمايندگان زحمتكشان   
ــدام   ــستند؟ ك ــتمديدگان ه و س

ــد ــزب رش ــوي در  ح ــه و ق يافت
شرايط استبدادي و خفقـان زده      
ي كنـــوني از ســـوي طبقـــه و 
مشترك المنافع با طبقه، عزم به      
فرســتادن نماينــده بــه مجلــس 
كرده است كه داللي انتخابش را      

در ايـن دوران    به عهده گرفته ايد؟     
كه قطـع يـد بانـك جهـاني از اجـراي            
برنامه هـاي نوليبراليـستي مهـم تـرين         
هدف مبارزه ي زحمتكشان و نمايندگان      

 اپورتونيـستهاي   ،برخاسته از دل آنهاست   
چپ نما تئوريهاي كالسيك ليبراليـستي      
اقتصادي را از گندآبـه ي كلـه ي خـود           

و جالـب تـر اينكـه       . كننـد  متصاعد مي 
نديده تر و پوسـيده تـر از        افكاري بس گ  

كائوتسكيست ها و نگهبانـان بـورژوازي    

. در انترناسيول دوم را عرضه مـي كننـد        
در حسرت روزهـاي اصـالحات آه مـي         
كـشند و آنچنـان اسـير نوسـتالژي مــي     
شوند كه واكنشهايي بيخردانه را بر مـي        

بايـد  . بايد مراقب تشبيهات بـود    . انگيزد
م و كليت را نگريست روابط اجـزا بـا هـ        

روابط اجـزا بـا كـل را تـشخيص داد و            
اين حمايتها از ارتجاعي تـرين      . شناخت

عناصر رژيم به عنوان نمايندگان مـردم       
يا از روي مزدوري است يا شـانه خـالي          
كردن از وظايف خطير پيـشرو طبقـه ي    

كساني كه تصورات موهوم    . كارگر است 
فوكويامايي به آينده ي ايران در صورت       

خابات دارنـد و بـراي      عدم شركت در انت   
  توجيه عمل خود از ناب ترين منابع 

  
  فكري چپ، خوانشي من درآوردي و 

مصادره به مطلوب مفاهيم بـه سـخيف        
  . ترين شيوه ي ممكن را پيش گرفته اند

  
: لنين در اين مـورد مـي نويـسد        

را با تنزل تـا      شما موظفيد خود  "
سطح توده ها تا سطح اليه هاي       

 طبقـه   عقب نگاه داشته شـده ي     
اين يـك امـر      .مصون نگه داريد  

مسلم اسـت كـه شـما موظفيـد         
 .حقيقت تلخ را بـه آنهـا بگوييـد        

ــات   ــد خرافــ ــما موظفيــ شــ
دموكراتيــــــك و _بــــــورژوا

پارلمانتارسيتي آنهـا را خرافـات      
ولي در عـين حـال شـما        . بناميد

موظفيد با هوشياري كامل مراقب     
چگونگي سطح واقعـي آگـاهي و       

بـه ي   آمادگي قاطبه طبقـه و قاط     
  )همانجا ("توده باشيد

اگر نيت سو و كژ فهميهاي تعمـدي در          
تـوان   كار نباشد از همين چند سطر مي      

به چرايـي و چگـونگي تاكيـد لنـين بـه       
در امـا    .اهميت پارلمانتار سيم پـي بـرد      

موضـــوع بـــه كـــل از طـــرف ايـــران 
ونيستهاي چپ نمـا ناديـده گرفتـه        تاپور

  .استشده 
هيـاهوي  نكته به عمد مهجور مانده در       

طرف اپورتونيـستهاي چـپ،    انتخابات از   
ــه    ــارگر ب ــه ي ك ــرد طبق ــاه و رويك نگ

مار هـاي رسـمي و غيـر         آ .انتخابات بود 
ــشاركت انتخابــاتي     ــزان م ــمي مي رس
كارگران گواه عدم وجود كمتـرين فهـم        
مشترك و همگرايي  بين طبقه كارگر و        

شـان در    كه شـركت  است  روشنفكراني  
ع كـارگزان   راستاي منـاف   انتخابات را در  

بعيد بودن دريافت   منافعي كه    .دانند مي
پروسـه ي انتخابـات در   به  با نگاهي   آن

ايران و نگاهي بـه ليـستهاي انتخابـاتي         
   .استآشكارتر از آفتاب 

دردناك اينكه اينان با بي توجهي      
ــارب    ــي و تج ــسايل عين ــه م ب

ــسته و  ــا چــشماني ب ــاريخي ب ت
شمــشيري آختــه بــه تخطئــه و 

 شنا كردن در    مشغول و با  توهين  
 منويات نظـام بـراي خـود      مسير

بـه جـاي     فضيلت سـاخته انـد و     
اينكه در سطحي ترين حالت بـه       

شــان از ليــست اميــد  تامطالبــ
را بـه   ستيز   نوك پيكان    ،بپردازند

سمت نيروهاي اصيل و راديكـال      
نشانه گرفته اند و با وقاحتي بـي        

 شـان ثنـا و     مانند در بيانيه هاي   
  را مي  مداهنه ي سران اصالحات   

ــدگان را   ــد و راي ندهنــ كننــ
خوانند و خود    متوهمان منفعل مي  

را راويان شـمعهاي ايـستاده در       
  .باد
  
  

بـا روشـن بـودن موضـع     در اين ميـان،    
حاميان اصـالح و اميـد و بـا          موافقان و 
اينكه عملكـرد    شان بر   عجيب پافشاري

شان را يكـسره بـا  اصـول ماركسيـسم         
يندگان كنند و خود را تنها نما     مي  توجيه  

مـي نامنـد،    چـپ در ايـران       حق تفكر بر
 آب  ،سكوت و سكون تفكرات راديكـال     

نان ريخته و زمين را براي      آرا در اسياب    
هاي بيشرمانه شـان بـراي بـه        زتاخت تا 

 ،بازي گرفتن مفاهيم ارزشمند مبـارزاتي     
براي دهن كجي به وضعيت طبقاتي در       
، ايران و حتـي قلـب واقعيـات تـاريخي         

  .كند مهيا مي
  

  

صندوق به شيوه اي پذيرا و منفعالنه نه تنها ديده نشده است بلكه همواره حمايت از تريبون در هيچ جاي تاريخ مبارزات راستين چپ انداختن آراي سلبي به 

 ماركسيسم را به نسخه اي جهت اصالح و ترميم نا ،نداختن راي به صندوقا با اينان. عمال بورژوازي و خائنين به منافع طبقه ي كارگر مذموم دانسته شده است

شان براي اينهماني و هم هويتي با حاكم در هيبت يك مازاد سياسي تعميق شكاف توده و روشنفكر را سبب  د و با تالشهنجاريهاي سياسي فروكاست مي دهن

 .مي شوند
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  تا به كي جان كندن اندر آفتاب اي رنجبر
  ريختن از بهر نان از چهره آب اي رنجبر

  از حقوق پايمال خويشتن كــــن پرسشي
  چند مي ترسي زِ هر خان و جناب اي رنجبر

   
هفتاد و پـنج سـال از درگذشـت دريـغ انگيـز پـروين               
. اعتصامي مشهورترين شاعر زن ايران مي گــــــذرد       

يخواه، آرمـــان گرا و بشر دوسـت       شاعري متفكر، ترق  
كه اگر  عمر درازتري مي داشت، شـايد مـي توانـست             

قطعـاً مـرگ او در   . حافظ دومي براي شعر فارسي باشد 
ــراي    ــيم ب ـــه اي عظ ــكوفايي اش، ضايعـــ ــاز ش آغ

زني با پـشتوانه كـم نظيـر    . فرهنگ و ادبيات ايران بود    
فرهنگي و غنــاي زبان و وسعت معلومات كالسيك و         
جديد در جامعه سنتي و مردساالر كه بر ضد قـوانين و            
ــان و   باورهــاي ثابــت شــجاعانه ايــستاد، از حقــوق زن
كودكان و ستمديدگان دفاع كرد و در حافظه فرهنگـي       

شاعري بـزرگ كـه     . و تاريخي ايران زمين ماندگار شد     
 نام گرفت و سهمي گران بها       "اختر چرخ ادب  "به حق   

  .ارسي افزودو بديع به گنجــــينه ادب پ
دريـــــغا كه هر دو شاعر زن معاصر مـا در جـواني و           

پـروين و فـروغ،     .  سالگي درگذشتند  35 و   32در سنين   
دو اتفاق مجزا، دو پديده ناهمگون، دو موهبت متفاوت، 
دو تفكر خالق شاعرانه معـــــاصر هـستند و احتـرام           
يكي بي حرمتي ديگري نبـوده و اهميـت يكـي علـي             

عليرغم گـسترش هنـري     . يگري نيست السويه بودن د  
عظيم هريك از اين دو بزرگوار، قلمرو خالقيت هنـري      
به قدري وسيع و رفيع اسـت كـه بـراي هـر دو آنـان                

  . حيطه ثبات و استواري مهياست
استعـــداد و قريحه پروين از همان كـودكي آشـكار و           

: دهخدا در لغت نامه اش نوشته است  . شگفت انگيز بود  
دود هفت هشت سالگي، شعر گفـتن را        از طفوليت، ح  "

اسـتعداد خـارق العـاده وي همـواره باعـث           . آغاز كـرد  
استعجاب فـضال و دانـشمنداني كـه بـا پـدر او رابطـه           

   ".داشتند، مي بود
شعر پروين به كتابهاي درسي راه يافـت و در مـواردي           

چنين . به صورت ضرب المثل بر زبان مردم جاري شـد 
ان معاصـر مـا گرديـده       توفيقي به ندرت نصيب شـاعر     

واقعيت اينـست كـه سخــن گفـتن از روحيـات            . است
كسي كه بسيار كم از خود سخن گفته و بـسيار كـم از    

آگـاهي مـا در بـاره       . او مي دانيم، كـار آسـاني نيـست        
زندگي، خلقيات و پسندهاي او آنقدر ناچيز است كه اگر  
كسي بگويد اطالعات ما درباره وي بيشتر از اطالعاتي         

كه از شاعراني چون فردوسـي، خيـام، سـعدي،          نيست  
  . داريم، سخن به گزاف نگفته است.... موالنا، حافظ و 

  
پروين از فرهنگ روزگار خود بهره اي سرشار داشـته و    
معني و مفهوم زندگاني يك انســان بـزرگ را عميقـاً           

داوري در باب زنـدگي و آثـارش او بـه           . درك مي كرد  
 تــر و بيــشتري موشـكافي، ســنجش و تحقيــق دقيــق 

مجموعه اشعار او بازتاب افكار سياسـي و   . نيازمند است 
شهرت و  . اجتماعي وي در دوره  حــيات هنري اوست       

پذيرش همگاني او، به خاطر توجه به موضوعات ارزنده    
تغييـر  . تر زندگي، ظلم ستيزي و عدالت خـواهي اسـت   

ناپذير بودن اين ارزشها براي پروين، سبب جلب هرچه         
ــ ــشتر م ــدبي ــه او ش ــه وار و  . ردم ب ــروين آين ــان پ زب

نمــــايانگر ذهن پاك بانويي منزه از آلودگيهاي پندار        
است كه هرگز درگــــفتار هم به دام ابتذال و لـودگي       

شـعر او شـيوا، سـاده و دلنـشين و از            . نيفـــتاده است 

برجسته ترين نمونه هاي شعر اجتــــماعي و اخالقـي   
 البـالي اشـعار او تـاريخ        در. معاصر به شمار مـي رود     

مـضمونهاي متنـوع    . ادبـــيات ايران تنفس مـي كنـد      
كارهاي او مانند بـاغ پرگـل و گيـاهي اسـت كـه بـه                
راحــــتي روح و روان آدمــــي را نوازش و هركسي         

رمز توفيـق   . را از هر طبقه اي تحت تاثير قرارمي دهد        
وي عالوه بر استعـــداد و دانـش او، تربيـت و توجـه              

ــدر ــدف    پ ــد درون ص ــون مرواري ــه از او چ ــود ك ش ب

براين اساس، پـروين خيلـي زود بـه         . مواظبت مي كرد  
پختگي رسيد و به سرعت راه تكامل را طي و انديـشه            

او در قــــدرت كـالم و بيـان و         . اش غني و بارور شد    
چيره دستي بر صنايع و آداب سخنوري خـــود را هـم          

. ان قــراردادپايـه گويندگـــان نامـدار شـعر كهـن ايـر      
گفتارش فارغ از پريشاني و تــــوجه او بـه تركيبـات،           
قالب و صـورت سـنت و بـه دور از ايهـام و تعقيـد بـا                  

در اشعار او دوگـانگي     . مضامين نوتر و امروزي تر است     
گـويي  “: در لفظ و معني وجود نـدارد و بـه قـول بهـار             

  ".ديوان خود را دريك ساعت سروده است
  

توار ادبيات و فرهنگ ملتي كهن،  پروين از ستونهاي اس   
عمـر او اگـر     . شاعري است كه بايد او را  از نو شناخت         

چه كوتاه اما نامي بلنـد و مانـدگار از خـود بـه يادگـار                
مــادرش : در شــرح  زنــدگاني او نوشــته انــد. گذاشــت

اخترالملوك اعتصامي دختر عبدالحسين مقدم الدوله از       
 بـود و    "يشـور "شاعران دوره قاجاريه و متخلص بـه        

پدرش يوسف اعتصامي مولف، مترجم و اديبـي آزاده و          
از پيش  قدمان راستين تجدد ادبي و تحول نثر فارسي           
در ايران بود كه با حلقـــه اي از افراد ممـــتاز و نـام              
آوراني چون محمد تقي بهار، دهخدا، عالمه قزوينـي و    

 17او عــالوه بـر ترجمــه بــيش از  . آميـزش داشــت ... 
 "بهار"موعه ادبي نفيس و پر ارزشي به نام         كتاب، مج 

 شـماره توانـست مطـــالب       26منتشر كـرد كـه طـي        
ســودمند علمــي، ادبــي، اخالقــي، اقتــصادي و فنــون  

  . متنــــــوع را به روشي نيكو و مطلوب عرضه كند
  

 1907مطـابق بـا مــــــارس        (1285پروين در سال    
مـراه  شش ساله بود كـه ه     . در تبريز زاده شد   ) ميالدي

او در يكـي از     . خانواده اش بـه تهـران مهـاجرت كـرد         
متحول ترين و پرجنب و جوش ترين ادوار تاريخي پـا           

فروپاشـي  . به عرصه اجتماع، سياست و ادبيات گذاشت      
حكومت قاجار و كودتـاي رضـاخان و سـالهاي تغييـر            
جامعه كهن فئودالي به جامعه اي نو و در فاصله ميـان           

، فقر اقتصادي و فرهنگـي،      دو جنگ جهاني اول و دوم     
قحــــطي و مرگ و مير ناشي از گرسنگي و بيمـاري           
و تحوالت بين المـــللي، انقالب در موازين شـعري و          
ـــعه و     ــاده و توسـ ــارش س ــتاني، نگ ـــات داس ادبيــ
گسترش روزنامه نگاري و ترجمه كارهاي متنوع از آثار         

 و  اروپاييان، تجــارب اوليه هنر نمايش اروپايي سـينما       
ــوين    ــي ن ــي و ادب ــگ سياس ـــايي فرهن ــاتر و شكوف ت
ــوادث    ــوع ح ــه در مجم ــود ك ــصات آن دوران ب مشخ

  . بسياري را رقم زد
ترديدي نيست كه تمامي ايـن حـوادث تـاثير عميقـي            
ــرروي   ــروين را ب برجــان و روح او گذاشــت و چــشم پ
ــشود و     ــاعي گ ــي و اجتم ــسايل سياس ــسياري از م ب

تاثيـــــر  .  گيخـت حساسيت او را نسبت به آنها بـر ان        
عوامل ياد شده بر شخصيت و انديشه پروين بـه طـور            
عيني در سروده هايــش تجلـي و نمـود يافـــــت و            
وجــوه شخــصيتي او را در دو بعــد ادبــي و سياســي ـ   

وي بعـدها نـام خـود را از         . اجتماعي برجـسته سـاخت    
اما از آنجـايي كـه      .   تغيير داد   "پروين" به   "رخشنده"

ن روزگاز چنــــــدان مرسـوم نبـود و   چنين نامي در آ  
عده اي گمان مي بردند اين نامي مردانه است بــعدها          
مجبور شد در  شعري توضيح دهـد كـه پـروين نـامي              

  .دخترانه است
  مرد پندارند پروين را، چه برخي زاهل و فضل
  اين معما گفته نيكوتر كه پروين مرد نيست 

  
ـ         رادر بزرگتـر از    پروين آخرين فرزند خانواده بود و سه ب

او . خود به نامهاي ابوالحسن، ابوالفتح و ابوالنصر داشت       
فارسي، عربي و انگليسي را نزد پـدرش فـرا گرفـت و              
ادبيات و شعر را تحت نظر وي و استاداني چون دهخدا       

ابوالفــتح اعتـصامي در   . و ملك الشعراي بهار آموخـت     
او كمتر سخن مي گفت     ": مقدمه ديوان او نوشته است    

. بيشـــتر فكر مي كرد و غالبـاً تنهـا بـسر مـي بـرد            و  
در . گويي ساختماني سواي سـاختمان ديگـران داشـت        

. مـــجالس درس و بحث هميشه از سايرين پيش بود        
خانـه پـدرش    . از كودكي شروع بـه شـعر گفـتن كـرد          

ميعادگاه ارباب فضل و دانـش بـود و پــروين همـواره         
ق العاده خـويش    آنان را با قريحه سرشار و استعداد خار       

ــدت   ــي ســاخت و در تمــامي م ـــيرت م دچــار حــــ
   ".تحصيل بهترين شاگرد مدرسه بود

پروين تحصيالت متوسطه را با ورود به كالج آمريكايي         
 كه يك مدرسه دخترانه بود و در        "ايران كليسا "به نام   
 شمسي به دست ميسيونرهاي آمريكايي در    1253سال  

 "مـيس شـولر   ". تهران تاسيس شده بـود، آغـاز كـرد        
: رييس اين مدرسه در مـورد پـروين گفتـه اسـت كـه             

چيزي كـه بـيش از هـــمه جلـب توجـه مـي كـرد                "
او به همـه امـور      . تواضــع و صداقت و صراحت او بود      

به اصطالح ايرانيها قلب . عالم اظـــهار عالقه مي كرد
پروين مانند آيينه صاف و روشن بود و فقط شخـصيت           

  ".ي ساختحقـيقي او را منعكس م
حضور او در اين مدرسه باعث آشـنايي وي بـا انديـشه       

در سـال   . هاي غربي و مسايل زنان در غرب شـــــد       
 شمسي تحصيالتش را به پايان رسـاند و مـدتي    1303

در همان كالج بـه تـدريس زبـان و ادبيـات انگليـسي              
  . پرداخت

  21بقيه در صفحه 

  پروين اعتصامی
  )قسمت اول(- فرودستان، وجدان بيدار شعر پارسیصدای 

  وحيدي . م 
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اول اسـفند، گروهـي از       شنبه   بامداد روز 
كارگران شـركتهاي پيمانكـاري در فـاز        

19علويه در پي تسويه نشدن معوقات      س
كرده و در مقابل در اعتصاب مزدي خود   

ساختمان شركت پيمانكار اصلي تجمـع      
كارگران تجمـع    ايلنا، به گزارش  .كردند

ــق   ــته از طري ــاي گذش ــده در ماهه كنن
هاي پيمانكاري دست دوم و سـوم       تشرك

در تكميل و به بهـره بـرداري رسـاندن          
 مـشغول كـار     19هاي فـاز      بيشتر پروژه 

  .بودند
  

ــتان   ــزره در شهرس ــدن ط ــارگران مع ك
در ،   اسـفند  شـنبه اول  شاهرود صبح روز    

واكنش بـه وضـعيت نـامعلوم مطالبـات         
مزدي خود براي چندمين بار در محوطه       

 بــه .ايــن واحــد معــدني تجمــع كردنــد
ــا،   ــزارش ايلن ــيش از گ ــارگر 800ب  ك

معترض در اعتراض بـه عـدم پرداخـت         
حقوق با حضور در مسير تهران ـ مشهد  
در اين شهرستان، اين محور را مـسدود        

  .كردند
ادامـه  ، كارگران بـا     اسفند 2يكشنبه  روز  

 شـاهرود را    -، جاده دامغان  خوداعتصاب  
  بستند

  
كارگران كارخانـه   ،   اسفند 3دوشنبه  روز  

ــارسو ــت اگــن پ ــل مــصلي بي  در مقاب
 اقــدام بــه تجمــع    اراك درالمقــدس 

شش  ايسنا، به گزارش . اعتراضي كردند 
ماه حقوق معوق، كارگران شركت واگن      
ــرد  ــع وادار ك ــه تجم ــارس اراك را ب  .پ

كارگران معتقدند مشكالت اين شـركت      
در ايـن    .ناشي از ضعف مديريتي اسـت     

 كارخانه دو سال است كه از كار و توليد        
  .خبري نيست

  
 از  ، تعـدادي   اسـفند  3دوشنبه  صبح روز   

كارگران كارخانه كاشـي خـزر واقـع در         
شهر صـنعتي، مقابـل اسـتانداري شـهر         

كميتـه  بـه گـزارش    . دندكررشت تجمع   
ــاد     ــه ايج ــك ب ــراي كم ــاهنگي ب هم

كــارگران عنــوان ، تــشكلهاي كــارگري
چند ماه است كه توليـدات ايـن        ؛  نمودند

 و ديـوار  كارخانه كه شامل كاشـي كـف    
 به مكان ديگري انتقـال داده مـي         است

 روز است كه از خـروج       10شود و حدود    
توليدات توسط كارگران بخش مربوطـه      

  .جلوگيري مي شود
  

ـ  ا يسـاز  كارگران شركت كنتور     در راني
 ياسفند، مقابل فرمانـدار    3روز دوشنبه   

 ر و خواسـتا   افتـه يشهرستان البرز حضور    
 بـه  . خـود شـدند    ياحقاق حقـوق قـانون    

 از كـارگران    يكـ ي البـرز،    يگزارش نـدا  
ما بـه علـت     : تجمع گفت اين  حاضر در   

 مـاه  وريعدم پرداخت حقوق خود از شهر     
ـ امسال تا كنون و ن      تنـد   ي برخوردهـا  زي

 از كارگران تجمـع     يكي كارخانه با    ريمد
   .ميكرده ا

  

  
اعتـــصاب ،  اســـفند4 شـــنبه ســه روز 

 مـشهد   ي سـاز  نـگ يكارگران كارخانه ر  
 بـه . وز ادامـه پيـدا كـرد      براي دومـين ر   

 ي واحد صـنعت   ني ا كارگران لنا،يا گزارش
 كـه   مي هـست  نفر به هزار    كينزد؛  گفتند

ـ  جد تيري كـه مـد    يا   هينسبت به رو    دي
 در  ي مـزد  ياي پردخت مزا  يكارخانه برا 

  .مي گرفته است اعتراض دارشيپ
  

ســركت البــرز شــرقي كــارگران تجمــه 
 سـه   روزدر  ) سنگ تخـت   معدن ذغال (

ند براي دومـين روز متـوالي        اسف 4شنبه  
 اين  خبر، نوي گزارش م  به. ادامه پيدا كرد  

ـ  اينـدگ يدر مقابـل دفتـر نما  تجمـع    ني
كارگران سـپس در     و   شركت برگزار شد  

 نودشـت ي شهرسـتان م   يمقابل فرماندار 
 كردند تا اعتراض خـود را از        دايحضور پ 

  . به گوش مسئوالن برسانندقي طرنيا
  

 يفازهـا  يمانكـار ي از كـارگران پ    يجمع
 صبح  هيلوس ع ژهي منطقه و  21 و   20،  19

 پرداخت  ليبه دل  اسفند،   4سه شنبه   روز  
 . خود تجمع كردند   ينشدن معوقات مزد  

 از  يبامداد امـروز جمعـ     لنا،يا  گزارش به
 شاغل در   يمانكاري پ يكارگران شركتها 

 در اعتراض بـه پرداخـت       هيعسلو19فاز  
 خود مقابـل دفتـر      ينشدن معوقات مزد  

  . تجمع كردندي اصلمانكاريپ
ـ  به دلشود ي م گفته  كثـرت كـارگران   لي
 مورد نظـر بـه      يكار تجمع اعتراض  نبستا

ــس ــراف م ــيرهاياط ــر ي منته ــه دفت  ب
 پروژه قـرار    ي كه در محل اجرا    مانكاريپ

  . شده استدهي كشزيدارد ن
  

 كـارگران  ،اسـفند  5 چهارشنبه   صبح روز 
اعتـراض   كارخانه نـساجي مازنـدران در     

 اخت ماههـا حقـوق و     نسبت به عدم پرد   
حـــق بيمـــه دســـت بـــه راهپيمـــايي 

تجمـع مقابـل     درخيابانهاي قائم شهر و   
بـه گـزارش بـالغ، بـا         .فرمانداري زدند 

صـورت      بـه  تـن  300جمعيتي بـيش از     
راهپيمايي از پل تالر بـه سـمت داخـل          
شهر حركت كردند تا حرف خـود را بـه          

  .گوش مسئوالن برسانند
  

جمعـي از   ، اسفند5چهارشنبه   بامداد روز 
  كــارگران پيمانكــاري شــاغل در پــروژه

 منطقه ويژه عسلويه در پي      14هاي فاز   
پرداخــت نــشدن معوقــات مــزدي خــود 

كـارگراني   ايلنا، به گزارش  .تجمع كردند 
كنند با اعالم اين      كه در عسلويه كار مي    

خبر گفتند، اين كارگران تـا نزديـك بـه     
هشت ماه معوقات مزدي پرداخت نشده      

  .طلبكارند
  

 مصادف بـا روز     ، اسفند 5روز چهارشنبه   
مهندس، جمعي از مهندسان معماري در      

هاي مختلــف در اعتــراض بــه   ناســتا
استاندارد نبـودن آزمـون طراحـي نظـام         

به گزارش ايلنـا،     .مهندسي تجمع كردند  
  اين تجمع در مقابل ادارات راه و 

  
اين . شهرسازي استانها برگزار شده است   

ي يزد، كرمانشاه،  در مراكز استانها تجمع
مازندران، همـدان و تهـران برگزارشـده        

تجمع كنندگان خواسـتار اصـالح       .است
 .زيرساختي آزمون نظام مهندسي هستند    

در مهندســان در همــين روز تعــدادي از 
در  اصفهان مقابل اداره راه و شهرسازي     

   .خيابان هزار جريب تجمع كردند
  

 جمعـي از    ، اسفند 6بامداد روز پنجشنبه    
 كــارگران پيمانكــاري شــاغل در پــروژه

لويه در پي   س منطقه ويژه ع   14هاي فاز     
پرداخت نشدن معوقات مـزدي، تجمـع        

 ايلنـا،  بـه گـزارش   .خود را از سر گرفتند   
نزديـك بـه هـشت مـاه     ايـن كـارگران   

   .معوقات مزدي پرداخت نشده طلبكارند
  

ــه ــزارشب ــره  گ ــشنبه ر اب،ي  6وز پنج
 شـادگان در    يشـهردار كارگران   اسفند،

مـاه حقـوق     4اعتراض به عدم پرداخت     
  . اداره زدندنيدست به تمع مقابل ا

  
كارگران اخراج شـده     اسفند، 8 شنبه   روز

بـا  ) شـركت كيـسون   (قطارشهري اهواز   
تجمع در مقابـل اسـتانداري خوزسـتان        
اعتراض خود را نسبت به عملكـرد اداره        
كل تامين اجتماعي استان نشان دادند و       

استار حل مشكل بيمه بيكـاري خـود      خو
  .شدند

يكي از كارگران متروي     به گزارش ايرنا،  
 390حــدود : اهــواز در ايــن بــاره گفــت

كارگر اين طرح چند مـاه پـيش از كـار           
  .اخراج شده اند

  
 جمعـي از    ،اسـفند  3روز دوشـنبه    بامداد  

كارگران صنعتي مجتمع ني شكر هفـت       
تپه، در اعتراض به خصوصي سازي اين       

مــاه  2 عــدم پرداخــت د توليــدي وواحــ
حقوق، مقابل ساختمان اداري اين واحد      

 ايلنـا،  به گـزارش   .صنعتي تجمع كردند  
اجتماع امروز كارگران  مجتمع ني شكر       
هفت تپـه مربـوط بـه كـارگران بخـش        
ــه     ــنش ب ــه  در واك ــت ك ــنعتي اس ص
خــصوصي ســازي ايــن واحــد دولتــي و 

ماه دستمزد   همچنين پرداخت نشدن دو   
شـان صـورت گرفتـه       كـاران خود و هم  

اعتـصاب  ،   اسـفند  9شنبه   روز يكـ   .است
كارگران مجتمع كشت وصنعت  تن 500

ــه در   ــت تپ ــشكر هف ــه   ني ــراض ب اعت
ـ  ي ساز يخصوص پـشت    هفتـه را   ني اول

  . سرگذاشت
  
دنبال درج آگهـي واگـذاري كارخانـه     ه  ب

ــا،   ماشــين ــه ه ــز در روزنام ســازي تبري
اعتراض  سازي تبريز در     كارگران ماشين 

 واگذاري كارخانه به بخش خصوصي      به
دسـت بـه تجمـع       اسفند، 9 روز يكشنبه 

ــد ــزارش  .زدن ــه گ ــي از   ب ــسنا، برخ اي
هاي شـايد نادرسـت،   تتصميمات و سياس  

ــزاران   ــر ماشــين ســازي و ه ــن گي دام
  وضعيت اين . كارگرش شده است

  
كارخانه تا حدي وخيم است كه اعضاي       

 اسـتعفاي    آن هيأت مديره و مـديرعامل    
 و صــداي اعتــراض   دادهدســته جمعــي

 گـوش فلـك را كـر كـرده           آن كارگران
  .است

  
 از  يجمعـ  اسـفند،  9 يكـشنبه     روز صبح

 در  هي عسلو ژهي منطقه و  19كارگران فاز   
اعتـراض بــه پرداخـت نــشدن معوقــات   

  گـزارش  بـه  .اند   خود تجمع كرده   يمزد
ــا،يا ــاالن لن ــارگرفع ــه وي ك ــ منطق  ژهي

 در حال :  خبر گفتند  ني با اعالم ا   هيعسلو
 معوقات  14حاضر كارگران معترض فاز     

  آبان و آذر خود را گرفته      ي ماهها يمزد
اند و طبـق وعـده كارفرمـا قـرار اسـت              

تـا  ) سه ماه زمـستان   ( معوقات   ماندهيباق
ـ  به حساب آنهـا وار     ي سال جار  انيپا  زي

  .شود
  

ايلنـا،   اسـفند    10دوشنبه  به گزارش روز    
ــته   در روز ــاي گذشـ ــارگر  1000هـ كـ

ره خلـيج فـارس كـه در        پااليشگاه سـتا  
شركتهاي پيمانكاري مختلف مشغول به     
كار هستند، در اعتراض نسبت بـه عـدم         

ماه حقوق دست به تجمعـات       4پرداخت
 اساس ايـن گـزارش،     بر .اعتراضي زدند 

روز گذشته با پرداخت دو ماه از مطالبات    
ــارگران   ــد روزه ك ــراض چن ــزدي، اعت م
پااليــشگاه ســتاره خلــيج فــارس در    

  .اتمه يافتبندرعباس خ
پااليشگاه ستاره خليج فارس در بيـست       
كيلومتري مركز شـهر بنـدرعباس واقـع       
است و چند شركت پيمانكـار اصـلي در         
اين پااليشگاه مشغول به كار هستند كه       

ــدام از آ  ــر ك ــدين شــركت   ن ه ــا چن ه
  .پيمانكاري زيرشاخه دارند

  
ــنبه   ــه ش ــفند11روز س ــارگران ، اس  ك

 ياندارشركت هپكو اراك در مقابل اسـت      
ـ بـه گـزارش د  . تجمع كردند   آفتـاب،  اري

كارگران و :  از تجمع كنندگان گفت   يكي
پرسنل شركت هپكو مـدت شـش مـاه          

 نكـرده   افـت ياست كه حقوق خود را در     
  .اند

) هپكـو (ني سـنگ  زاتي تجه دي تول شركت
 90 به وسـعت     يني در زم  1351در سال   

هكتار در شـهر اراك بـا هـدف مونتـاژ           
ــ ــاز   آالت راهنيماش ــ تيس  و از سياس

ــال  ــار 1354س ــا همك ــركتهاي ب  ي ش
 و  ناپـاك، ي دا ،ي ساكائ ن،ي پوكل نترناش،يا

 فرانـسه،   كـا، ي آمر يلوكومو از كـشورها   
 بـه ژاپن، سوئد و فنالنـد رسـماً شـروع          

  .  نمودتيفعال
  

از  تعدادي  اسفند،11 سه شنبه   روز صبح
در   اهـواز  ي قطار شهر  يكارگران اخراج 

 مـه يب ياعتراض به برقرار نشدن مقـرر     
ــاريب ــو يك ــود از س ــامي خ  ني اداره ت

 اهـــواز، مقابـــل ســـاختمان ياجتمــاع 
  به . خوزستان تجمع كردندياستاندار
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  ....اعتراضی
  19بقيه از صفحه 

  
ايـن   حاضـر در     كـارگران  لنـا، يا گزارش

بـا وجـود آنكـه همـه مـا          : تجمع گفتند 
 يكـار ي ب مـه ي آذر بـه ب    ي در ابتـدا   بايتقر

 ي اجتمـاع  ني اما اداره تـام    مي شد يمعرف
 اخراجمان  طي شرا رتياهواز به بهانه مغا   

 ي مقرر ي از برقرار  ديبا دستور العمل جد   
  .كند ي مي ما خودداري كاري بمهيب

  
 بازنشـستگان ،   اسـفند  11 شـنبه    سهروز  

 دسـت بـه تجمـع       گريمعدن طزره بـارد   
 مقابل ساختمان شـركت ذوب      ياعتراض

  گزارش  به .آهن اصفهان در تهران زدند    
 نكـردن مـسئوالن شـركت       عمـل  لنا،يا

 داده  يهـا   ذوب آهن اصفهان به وعـده     
بـرز   كارگران بازنشـسته ال    گريشده بار د  

ــرق ــشاند يشـ ــران كـ ــه تهـ  روز . را بـ
سرانجام كارفرماي ،   اسفند 12چهارشنبه  

اين واحد معدني بابت سنوات پايان كـار        
كــارگران همــه  و تــسويه حــساب كــرد

به محل  مطالبات خود را دريافت كرده و
  .شان مراجعه كردند سكونت

  
فند، بازنشـستگان    اسـ  11 سه شـنبه     روز

 3ختذوب آهن در اعتراض به عدم پردا      
ــوق ــاه حق ــتانداري   م ــل اس ــان مقاب ش

ايسنا  به گزارش  .اصفهان اجتماع كردند  
حقوق دي و بهمن ماه اين بازنشستگان       
تا اين لحظه پرداخت نـشده هرچنـد در         
هفته گذشته عيدي آنان توسط صندوق      

  .بازنشستگي فوالد واريز شد
  

 جمعـي از    ، اسفند 10بامداد روز دوشنبه    
  پــروژهكــارگران پيمانكــاري شــاغل در

 منطقه ويژه عسلويه كه در      19هاي فاز     
روزهاي پايـاني سـال جـاري همچنـان         
معطــل معوقــات مــزدي خــود هــستند؛ 
برپايي اجتماعات اعتراضي خود را از سر       

كارگراني كه در    به گزارش ايلنا،   .گرفتند
عسلويه مشغول كارند با اعالم اين خبـر      

پيش از اين نيز تعدادي از همين       : گفتند
 بــه دليــل بدحــسابي 19ن فــاز كــارگرا

تجمــع اعتراضــي برپــا كــرده  پيمانكــار
 اسفند، كارگران   11 روز سه شنبه     .بودند

 منطقه ويژه عـسلويه     19پيمانكاري فاز   
معادل دو ماه از معوقات مـزدي خـود را      

  .دريافت كردند
  

 تعـدادي اسفند،   12 چهارشنبه   صبح روز 
ــسيران ــدم  اناز تاك ــه ع ــراض ب  در اعت

مه خود مقابل سـاختمان     پرداخت حق بي  
بيمه تاكسيراني در خيابان ملك تجمـع       

 4به گزارش ميزان، نزديـك بـه        . كردند
ــسي   ــدگان تاك ــه رانن ــع بيم ــاه از قط م

گذرد اما هنوز هيچ مقام مـسئولي در         مي
  .اين زمينه پاسخ نداده است

  
كـارگران نـي بـر       اسفند، 15 صبح شنبه 

كارخانه كشت و صـنعت نيـشكر هفـت         
اع در اين كارخانـه خواسـتار       تپه با اجتم  

 به گزارش  .پرداخت مطالبات خود شدند   
ايـن كـارگران بـا مـسدود كـردن           ايرنا،

مسير ورودي و خروجـي شـركت مـانع         
ورود و خروج خودروها و كاركنـان ايـن         

كارگران ني بر همچنـين      .شركت شدند 
مــانع ورود نيــشكر بــه قــسمت آســياب 
كارخانه نيشكر هفت تپه شده و در روند        

اليــت ايــن كارخانــه بــزرگ توليــدي فع
كارگران مذكور بـا     .مشكل ايجاد كردند  

مسدود كردن دربهاي ورودي و خروجي      
 .كارخانه مانع تعويض نوبت كاري شدند     

انتشار خبر واگذاري اين شـركت بـزرگ        
توليد شكر به بخش خـصوصي موجـب        

  .نگراني كاركنان اين شركت شده است
 كشت و صنعت هفت تپه ، قديمي ترين       

كارخانه توليد شكر از نيـشكر در كـشور         
است كه نـيم قـرن از تاسـيس آن مـي          

ــذرد ــه   . گ ــن كارخان ــد اي ــت تولي ظرفي
ــت  100 ــال اس ــكر در س ــن ش ــزار ت  .ه

كاركنان شـاغل در بخـشهاي مختلـف        
 تـن  700 هـزار و     2اين شركت بيش از     

  .اعالم شده است
  

كـارگران شـركت     اسـفند،  15 روز شنبه 
آمـدن وعـده    دنبال توخالي در    ه  ب هپكو

هاي مسئوالن استان مركزي مبنـي بـر        
دسـت بـه     پرداخت حقوق معوقه شـان،    

ه ب آفتاب، ديار به گزارش  .اعتصاب زدند 
اسـفند   11 سـه شـنبه      دنبال تجمع روز  

اعتـراض بـه     در كارگران شركت هپكـو   
ماه حقوق، قرار شـد تـا        6 عدم پرداخت 

 اسفند يك ماه از     13پايان روز پنجشنبه    
ايـن شـركت پرداخـت      حقوق كـارگران    

 به دنبال خلـف وعـده مـسئوالن،         .شود
 و بـا    كشيدهكارگران هپكو دست از كار      

حــضور در محوطــه شــركت بــار ديگــر 
اعتــراض خــود را بــه گــوش مــسئوالن 

  .نددرسان
  

راننـدگان سـازمان    ،   اسفند 15شنبه  روز  
اتوبوسراني شهرضا دراعتراض به اخراج     

دسـت بـه     و انتقال به بخش خصوصي،    
به  .قابل شهرداري اين شهرزدند   تجمع م 

نيوز، عدم پرداخت سـه      گزارش شهرضا 
ماه اضافه كاري و عيدي از ديگر داليل        
تجمع رانندگان اين سـازمان در مقابـل        

  .شهرداري شهرضا بود
  

اعـضاي صـندوق    ،   اسـفند  15شنبه  روز  
ــراي  بازنشــستگي فــوالد در اصــفهان ب
چندمين بار دراعتراض به عدم پرداخـت       

مقابل اسـتانداري اصـفهان     شان   حقوق
به گزارش ايمنـا، پـيش از    .تجمع كردند 

اين دبيـر كانونهـاي فـوالدي و معـدني      
سراسر كشور با مقصر خواندن دولـت در    
ــات بازنشــستگان   انباشــته شــدن مطالب

وقتي هزينه صـندوق    : فوالدي گفته بود  
 ميليـــون 300بازنشــستگان فــوالد از   

 ميليــون 800تومــان بــه يــك ميليــارد 
ــراي  تومــا ن مــي رســد ديگــر تــواني ب

  .پرداخت به بازنشستگان باقي نمي ماند
  

شـماري از   ،   اسفند 16ز يكشنبه   صبح رو 
ــي و    ــه كاش ــي كارخان ــارگران اخراج ك

شان  سراميك ايرانا در واكنش به اخراج     
در محوطـه كارخانــه دسـت بــه تجمــع   

يكـي از كـارگران      به گزارش ايلنا،   .زدند
شـان   معترض در تشريح جزئيات اخراج    

 كـارگر اخراجـي كارخانـه       130ما  : گفت
كاشــي و ســراميك ايرانــا هــستيم كــه 
كارفرما از ابتداي اسفند از ورودمـان بـه         

ــت  ــرده اس ــوگيري ك ــه جل وي  .كارخان
 كــارگر 180جمعــا حـدود  : اضـافه كـرد  

قراردادي در كارخانه كاشي و سـراميك       
 تـا  مـا ايرانا هـستيم كـه سـابقه كـاري      

د و از    سال هـم مـي رسـ       19نزديك به   
اين ميان در حال حاضر قـرارداد كـاري          

 نفــر از ابتــداي مــاه جــاري ديگــر 130
  .تمديد نشده است

  
ــتان    ــي اس ــابع طبيع ــان اداره من كاركن
كهگيلويــه وبويراحمــد بــه دليــل عمــل 
ــه   نكــردن مــسئوالن اســتاني نــسبت ب

درصدي حقوق آنان در سال    35افزايش  
در مقابل   اسفند،   16، در روز يكشنبه     95

ــد  ــه  .اســتانداري اســتان تجمــع كردن ب
فصل، طبق دستور رئـيس      گزارش چهار 

 سازمان برنامه ريزي استان كهگيلويه و     
بويراحمد و ابـالغ رسـمي، تنهـا حقـوق       

درصد  35كارمندان استانداري به ميزان     
  .افزايش يافته است

  
ــزارش   ــه گـ ــارسبـ ــدادي از ، فـ تعـ

بازنشستگان وزارت جهاد كـشاورزي در      
راض به كوتاهي دولـت در واگـذاري        اعت

 ظهر  ،زمينهاي واقع در سوهانك به آنها     
ــشنبه روز  ــل  16يكـ ــفند در مقابـ  اسـ

  .ساختمان اين وزارتخانه تجمع كردند
  

اسفند، تعـدادي از     16 يكشنبه   صبح روز 
بازنشستگان با حضور در خيابان پاسـتور       
مقابل نهاد رياست جمهـوري اعتـراض        

به حقـوق   خود را نسبت به نحوه محاسـ      
بازنشستگي خود توسط سـازمان تـأمين       

ــد ــزارش  .اجتمــاعي اعــالم كردن ــه گ ب
تسنيم، اين بازنشستگان اعـالم كردنـد،       
قرار بـود براسـاس مـصوبه مجلـس در          

 سازمان تأمين اجتمـاعي بـا در        86سال  
 ســال تــشويقي بــا   5نظــر گــرفتن  

 سـال كـار   25بازنشستگي افـرادي كـه     
ستگي كرده بودند موافقت و حقوق بازنش    

 سال آخر خدمت 2آنها را متوسط حقوق    
آنها با محاسبه سنوات تشويقي پرداخت      

اما وقتي اين افراد بازنشسته شـدند       . كند
نه تنها حقوق آنها كمتر تعيين شد بلكه         
سنوات تشويقي هم براي آنهـا در نظـر         

ــت  ــشده اس ــه ن ــنبه . گرفت  17روز دوش
براي دومـين    بازنشستگان   ، تجمع اسفند
  .رژيم برگزار شدبل مجلس در مقاروز 

  
 18 سه شـنبه     به گزارش ايلنا، صبح روز    

مـاه،  اسـفند  در   براي چندمين بار   ،اسفند
از كارگران شيف صبح    تن   350بيش از   

مجتمـع نيـشكر هفـت      «بخش صـنعت    
در اعتراض بـه خـصوصي سـازي        » تپه

تـاخير در پرداخـت      اين واحد توليـدي و    
ــن   ــل ســاختمان اداري اي دســتمزد مقاب

 دوشـنبه صبح روز    .تجمع كردند مجتمع  
 از كاركنـان بخـش      تـن  150نيز حدود   

اداري مجتمع كه تحـت شـمول قـانون         
نظــام هماهنــگ در ايــن واحــد شــاغل 
هــستند در اعتــراض بــه عــدم دريافــت 
مطالبات مزدي خود در محوطه مجتمـع   

  .تجمع كردند

  
ــنبه روز ــفند 15 شــ ــارگران ، اســ كــ

پيمانكاريهاي صدرا مقابل ايـن شـركت       
 تجمع كرده كه اين     ،ساز زيره سكو در ج 

موضوع منجر به اختالل در ورود سـاير         
 خليج فارس، به گزارش. مجموعه گرديد 

حقوق ماههـاي  : اين كارگران مي گويند   
آذر، دي و بهمــن آنهــا پرداخــت نــشده 
ــال    ــان س ــه در پاي ــمن اينك ــت، ض اس
مــشخص نيــست آيــا حقــوق اســفند و  

  عيدي هم پرداخت شود يا خير؟
شود سردار دهقان وزير دفاع     شنيده مي   

و سردار عبدالهي رييس هيات مديره به       
ــرارداد     ــا ق ــد ت ــي كنن ــفر م ــهر س بوش
واحدهاي تعميرات كشتي در صدرا براي      
كــشور عــراق را امــضا كننــد كــه گويــا 

  .نشستي هم با استاندار خواهند داشت
، ايـن كـارگران      اسفند 18سه شنبه   روز  

ادامــه  چهــارمين روز اعتــصاب خــود را
   .ادندد
  

ــنبه  روز  ــه ش ــفند18س ــارگران ،  اس ك
براي دومين روز شركت سپنتا بين الملل 

 مقابل اداره كـار شـرق اهـواز در        متوالي
اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدي      

در  ايلنـا،  به گـزارش   .خود تجمع كردند  
روزهاي گذشته،  رئيس اداره كار شـرق        
اهواز به اين كارگران وعده داد بود كـه         

رداخـت معوقـات ايـن كـارگران        پيگير پ 
شود تا شركت مناطق نفت خيز جنـوب        
به عنـوان كارفرمـاي اصـلي بـه جـاي           
مديران شركت سپنتا بين الملل معوقات      

  .كارگران را پرداخت كنند
  

ــنبه  روز  ــه ش ــفند18س ــارگران ،  اس ك
گنج در اعتراض به عدم       شهرداري قلعه   

حــق بيمــه  پرداخــت يكــسال حقــوق و
شـهر  . ضـي زدنـد   دست به تجمـع اعترا    

 ،هاي قـديمي زيـادي دارد     غگنج دا    قلعه
بـسته و زمخـت     اما بايد به دستان پينـه  

كارگران شهرداري برسيم، آنهـايي كـه       
كنند    مزد خدمت مي      سال است بي    يك

دانند چـه رنگـي     و حقوق و بيمه را نمي   
 بـه گـزارش فـارس، ابـراهيم بـه          .است

واسطه اينكه مطالبه حقوق كـرده اسـت     
: گويـد   ارش اخراج شده است، او مي     از ك 

 چهار سال براي شهرداري كار كردم بـه       
 ساعته كـار    24جاي هشت ساعت كار،       

 ام را نمـي      كردم، اما شـكم زن و بچـه       
  .توانستم با وعده و وعيد پر كنم 

  
 از كـارگران كارخانـه      تـن  500بيش از   

 19 چهارشـنبه روز  هرمزآل بعد از ظهـر      
 مديريتي  اسفند در اعتراض به مشكالت    

ايــن واحــد صــنعتي مقابــل اســتانداري 
به گزارش ايرنا،   . هرمزگان تجمع كردند  

تجمع كنندگان بـا اعـالم نارضـايتي از         
عملكرد مديريتي اين مجموعـه پـس از        
واگــذاري آن بــه بخــش خــصوصي، بــا 
امضاي توماري خواسـتار رسـيدگي بـه         

  .وضعيت اين واحد توليدي شدند
  

ــارگر   ــات ك ــشديد اعتراض ــي ت ان در پ
صــبح روز  مجتمــع نيــشكر هفــت تپــه،

  جمعي از كارگران  اسفند، 19چهارشنبه 
  21بقيه در صفحه 
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برخ����ی از حرکته����ای 

  ....اعتراضی

  20بقيه از صفحه 
ــر« ــه خــصوصي » نــي ب در اعتــراض ب

ــل   ــوق مقاب ســازي وعــدم دريافــت حق
ــع   ــع تجم ــن مجتم ــاختمان اداري اي س

كارگران ني بر با     به گزارش ايلنا،   .كردند
هــاي واحــد آســياب بمــسدود كــردن در

كارخانــه مــانع ورود كاميونهــاي حامــل 
تجمـع  ين   ا .خوراك ني به آسياب شدند    

 بـه  ، اسـفند 20اعتراضـي روز پنجـشنبه   
طور موقـت بـا تـشريح نحـوه پرداخـت           
مطالبات كـارگران از سـوي كارفرمـاي        

  .جديد پايان يافت
  

اســـفند، كـــارگران  19 چهارشـــنبه روز
كارخانــه تعطيــل شــده صــابون ســازي 

اعتراض بـه عـدم پرداخـت        خرمشهر در 
شان دسـت بـه تجمـع مقابـل          مطالبات

ــژه ــداري وي ــدفرمان ــه  . خرمــشهر زدن ب
حاضـران در ايـن اجتمـاع        ايرنا، گزارش
 20ايــن شــركت تــاكنون تنهــا  :گفتنــد

ميليارد ريال به حساب دادگستري واريـز   
كرده، در حـالي كـه بـر اسـاس دسـتور            
قضايي دادگستري خرمشهر حداقل بايد     

 40حــق و حقــوق كــارگران بــه ميــزان 
ميليارد ريال پرداخـت شـود تـا فعاليـت          

  . از سر گرفته شودمجدد شركت 
سالها از تعطيلي شركت صـابون سـازي        
خرمشهر به داليل نامعلوم و مبهم مـي         
گذرد، اين كارخانه با برند ياس يكـي از         
توليدكنندگان مرغوب تـرين نـوع مـواد        

  .شوينده كشور بود
  

 600اسفند، بـيش از      22 شنبه   صبح روز 
 از كارگران هپكو در اعتراض به عدم        تن

وقه و عيـدي خـود از       پرداخت حقوق مع  
درب كارخانه به سمت خيابـان دانـشگاه     

بــه  .تــا مركــز شــهر راهپيمــايي كردنــد
اين سومين بار است     آفتاب، ديارش  گزار

شركت ( كه كارگران شركت هپكو اراك    
 به خـاطر عـدم    ) توليد تجهيزات سنگين  

دريافت حقـوق خـود و در اعتـراض بـه           
ن شركت  عدم تحقق وعده هاي مسئوال    

ــتان  ــه   و اس ــت ب ــرده و دس ــع ك تجم
  .راهپيمايي زدند

  
جمعي از كارمنـدان    ،   اسفند 22شنبه  روز  

بازنشسته شـركت مخـابرات خوزسـتان       
نــسبت بــه آنچــه كــه پرداخــت نــشدن 
پاداش خود عنوان مي كردند در مقابـل        

بـه   .ساختمان اين شركت تجمع كردنـد     
 از كارمندان   تن 260گزارش ايرنا، حدود    

 و آذر سـال     مخابرات خوزستان در آبـان    
بازنشسته شدند كه به دليـل كمبـود         94

اعتبار هنوز پـاداش ايـن افـراد پرداخـت       
  .نشده است

  
 كارگر  470اسفند،   23 يكشنبه   صبح روز 

 عسلويه در   21 و   20هاي    پيمانكاري فاز 
اعتراض به معوقات مـزدي در محوطـه        

 ايلنـا،  بـه گـزارش    .كارگاه تجمع كردند  
در درخواست اصـلي ايـن كـارگران كـه         

يك شركت پيمانكاري دست سوم مشغول      
به كار هستند، پرداخت دستمزد بهمن مـاه    

  .و عيدي و سنوات پايان سال است
  

شماري از كارگران   ،   اسفند 23يكشنبه  روز  
پيمانكــاري شــهرداري گرگــان بــا تجمــع 
اعتراض آميـز مقابـل شـوراي ايـن شـهر           
خواسـتار دريافــت حقـوق معوقــه خــود در   

بـه گـزارش     . نو شدند  آستانه نوروز و سال   
نورا رييس شـوراي شـهر گرگـان در       ايرنا،

پاسخ به كـارگران معتـرض قـول داد كـه           
 .مشكل آنها رسيدگي و برطرف خواهد شد      

پيمانكار مربوطه طرف قرارداد اين دسته از      
 ميليـارد   50كارگران معتـرض افـزون بـر        

  .ريال از شهرداري گرگان طلب دارد
  

 ارگران بيكار اسفند، ك  24 دوشنبه   روز ظهر
براي  سازي خرمشهر   شده كارخانه صابون  

اعتراض به عـدم پرداخـت       چندمين بار در  
دســت بـه تجمــع مقابــل   شــان مطالبـات 

ايـن   فـارس،  به گـزارش   .فرمانداري زدند 
كاركنان زحمتكش بـا بـه دسـت گـرفتن          
 تابلوهايي كه بر روي آن جمالتي همچون   

 سه«و  » بابا نان ندارد  « ،»ايم   ما گرسنه « 
اعتراض خود را به    » سال محروم از حقوق   

  .ندفرمانداري خرمشهر نشان داد
  

 ان كارگر تعدادي از اسفند،   24دوشنبه  روز  
ذوب آهـــن (كارخانـــه فـــوالد زاگـــرس 

در دفتر مـدير عامـل صـندوق        )  كردستان
تـرين   بازنشستگي فوالد به عنوان اصـلي     

 امـا   تجمـع كردنـد   سهامدار ايـن شـركت      
ــه  ــيچ وج ــه ه ــهامداران ب ــخگوي س  پاس

 مـاه   5 ايلنـا،  بـه گـزارش   . نشدندكارگران  
 مـاه   11 و   ان كـارگر  ايـن مطالبات مـزدي    

  .حق بيمه آنها پرداخت نشده است
  
اسـفند،   25 سه شـنبه     روز ، ايلنا  گزارش به

 معـدن چـشمه پودنـه       شده كاريكارگران ب 
شـان   دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات    

 بـه  ي منتهـ يدست به تجمع در سـه راهـ       
 راور و پابـدانا زدنـد و       شـت خـاك،   جاده د 

 حق طلبانه شـان راه      ي انعكاس صدا  يبرا
بستند  شهرستان زرند را   ورود به معادن در   

كـل   اجازه تـردد بـه كـارگران،      ندادن  و با   
ــمعــادن ذغــال ســنگ كرمــان را تعط   لي

   .كردند
  
 از كـارگران كارخانـه      تـن  كـصد ي از   شيب

 25 سـه شـنبه    آباد ظهر روز     خرم لونيپارس
، به نشانه اعتراض نسبت به پرداخت    اسفند

ــوق، مزا ــنكــردن حق ــ و عاي ــل يدي ، مقاب
 . لرستان تجمـع كردنـد     ي استاندار يورود

 مـاه اسـت كـه       5حدود   فارس،  گزارش به
بـه   ي گونه حقوق، اضافه كار و پاداشـ  چيه

  .كارگران داده نشده است
  

 جمعي از كارگران    ،اسفند 25شنبه     روز سه 
ز غربـي بـا     سابق معدن ذغال سـنگ البـر      

همراهي تعدادي از اهالي منطقه عمارلو با       
ــن واحــد   ــايي تجمعــي در محوطــه اي برپ
معـــدني مـــانع خـــروج ماشـــين آالت و 

بــه  .تجهيــزات ايــن واحــد معــدني شــدند
حاضرين در اجتماع اعتراضي     ايلنا، گزارش

با بيان اين كه معدن البـرز غربـي تنهـا و            
 50اصليترين منبـع تـامين درآمـد اهـالي          

» خورگام«و » فاراب«اي مستقر در دو بخش   روست
در شـرايطي كـه     : منطقه عمارلو است، ادامه دادنـد     

هنوز مشكل بيكاري و به بيكاري جوانـان منطقـه          
حل نشده است، مديران دولتي وزارت صنعت بايـد         

  .جلوي نقل و انتقال ماشين آالت معدن را بگيرند
  

 از كـارگران    ، تعـدادي  اسفند 25 سه شنبه    ظهر روز 
مـاه   3 اعتراض به عدم پرداخت     عسلويه در  19فاز  

شـان، دسـت بـه       مطالبـات  ديگـر  عيدي و  حقوق،
 .تجمع مقابل دربهاي ورودي محل كارشـان زدنـد       

به نقل از كارگران تجمع كننده كه        ايلنا به گزارش 
از طريق چند شركت پيمانكاري در استخدام يكـي         

ه شـود كـ   از پيمانكاران اصـلي هـستند، گفتـه مـي         
  .مطالبات مزدي آنها مربوط به  آذرماه به بعد است

  
ــنبه  ــفند، 26روز چهارش ــهرداري   اس ــان ش كاركن

مـاه   12 اعتراض بـه عـدم پرداخـت       انديمشك در 
ــات ــان مطالب ــشيده و  ش ــت از كارك ــل  دس مقاب

ــد    ــع كردن ــهر تجم ــن ش ــزي اي ــهرداري مرك  .ش
محمدرضا پاپي شـهردار انديمـشك بـا حـضور در           

 كـه بـه مـشكالت آنـان         جمع معترضان قـول داد    
پيش از اين نيز اداره تامين اجتماعي        .رسيدگي كند 

علت بدهي و عدم پرداخت حق بيمه حـسابهاي          به
  .شهرداري انديمشك را مسدود كرد

  
بـراي دومـين روز      اسـفند،  26 چهارشنبه   صبح روز 

ــل در   ــابرات آم ــراردادي مخ ــان ق ــوالي كاركن  مت
 بيمـه، حـق    ماه حقوق،  2اعتراض به عدم پرداخت     

شان دست به تجمع مقابـل       ديگرمطلبات عيدي و 
سـامانه   و در نتيجـه      فرمانداري ويژه اين شهرزدند   

به مـشتركان خـدمات نمـي       در روز دوم     آمل   118
يكـي از   به گـزارش شـبكه هـاي اجتمـاعي،           .دهد

تجمع كنندگان بـا ابـراز تاسـف از عـدم پيگيـري             
در حاليكه چند روز :  مخابرات تصريح كرد ئوالنمس

به سـال جديـد مانـده اسـت كاركنـان قـراردادي             
 حقـوق دو   مخابرات مورد بي مهري قرار گرفتـه و       

  .ماهه قبل خود را دريافت نكرده اند
  

 از كـارگران  زيـادي  تعـداد  ،اسفند 27 پنجشنبه   روز
 6 تـا  3  دراعتراض به عدم پرداختIPMIشركت  

 براي دومين روز پيـاپي    شان   مطالبات ماه حقوق و  
 شـركت در منطقـه   ني مقابل دفتر ا   دست به تجمع  

  گـزارش بـه  . زدنـد ي پـارس جنـوب  ي اقتـصاد  ژهيو
 كــه در يدر حــال:  منبــع آگــاه گفــتك يــفــارس،
 هنــوز م،يبــر ي  ســال بــه ســر مــيانيــ پايروزهــا
 در منطقه نتوانستند  يمانكاري كارفرما و پ   يشركتها

 تا  ي ماه و برخ   3 يحقوق معوق كارگران را كه برخ     
  . نكرده اند را پرداخت كنندافتي حقوق درزي ماه ن6
  

كـارگر ورزشـگاه نقـش     500 ، اسفند28آدينه  روز  
شـان   جهان به دليل عدم پرداخـت حـق و حقـوق         

دست به اعتصاب زدند و راههاي ورود و خروج بـه         
اعتـصاب   بـه گـزارش تـسنيم،   . ندبـست را  ورزشگاه  

هـاي    كنندگان تهديد كردند كه قصد دارنـد سـازه        
  .گاه را باز كرده و تخريب كنندتعبيه شده در ورزش

  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دسـتگيري،      

شكنجه و محاكمـه فعـاالن كـارگري در         

  .ايران را به شدت محكوم مي كنيم

  

  

  
  

  پروين اعتصامی
  

  18بقيه از صفحه 
  
  

پروين در طي تحصيالتش با دختري به       
  مكـــاتبه داشـت و       "هلن كـالينز  "نام  

در . ر ادامـه داد اين مكاتبه را تا آخر عمـ  
 در جشن فـارغ التحـصيلي    1303خرداد  

خود درباره بي سوادي زنان ايران سخن       
گفت و در قسمتهايي از سـخنانش كـه         

 معروف اسـت  "اعالميه زن و تاريخ   "به  
ــت ــزمن شــرق  ": گف ــاري م داروي بيم

تربيت و . منحصر به تربيت و تعليم است 
تعليم حقيقي كه شامل زن و مرد باشـد         

وطن عزيـز مـا مفـاخر و مـاثر          ايران  ... 
. عظـــيمه آن زينت افزاي جهان اسـت     

ايران كه تمدن اروپاي امـروز را رهـين         
ــويش دارد،    ــت خ ــديون نعم ــت و م من
. اكنون دنبـال گمگـشته خـود مـي دود         

پيداست كه براي مرمت خرابيهاي زمان      
ــه و   ــب عالي ـــالح معاي ــته، اصـــ گذش
تمهيد سعادت آتيـه چـه مـشكالتي در         

 ايران بايد ضعف و ماللت را       .پيش است 
از خود دور كرده، تند و چـاالك از ايـن           

اميــــدوارم بــه . پرتگاههـا عبــور نمايـد  
همــت دانــشمندان و متفـــكران روح   
فضيلت در ملت ايجاد شود و بـا تربيـت          
نسوان، اصالحات مهــمه اجتمـاعي در      

  ".ايران فراهم  گردد
از نظر پروين زنان بايد نشان دهند كـه         

هيچ برتري نسبت به آنان ندارند      مردان  
و يــكي از اين   راههـا آمـوختن علـم            

  :است
  به كه هر دختر بداند قدر علم آموختن

تا نگويـد كـس پـسر هوشـيار و دختـر            
  كودن است

  
از نگاه پروين زنان مي توانند و بايـد در          
كنار مردان با داشـــتن قـدرت خـرد و          
تعقل و دانـش و تخـــــصص، عامـل         

او از دل   . ير اجتماعي گردند  تكامل و تغي  
 اعتقـاد   "آزادي نـســــوان  "و جان به    

داشت و خواهــان حـضور و مـشاركت        
زنان در عرصه هاي علــمي براي آنان       

اگر كسي پـس از كـشف       . در جامعه بود  
حجاب در دوران رضاشاه يا محمد رضـا      
شاه درباره آزادي زن سخن گفته و تنـد         

ده هم رفته باشد، كـارمهمي انجـام نـدا        
چون حاكم وقت به هرحال با اين       . است

ولـي پـروين    . گونه مواضع موافـق بـود     
اعتصامي در دوراني حرف از حقوق زنان    

مي زند كه هيچ تغيير و تحولي در ايـن           
زمينه نه وجود داشت و نه در چشم انداز       

  . بود
از چه نسوان از حقوق خويشتن بي بهره        

  اند
 نام اين قـوم از چـه دور افتـاده در هـر            

  دفتري
  دامن مادر نخست آموزگار كودك است
  طفل دانشور كجا پرورده نادان مادري 

 )ادامه دارد(
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  .....موسيقي

  
   " عجم"دادن مجوز به گروه 

  

 پس از گرفتن مجوز، نخـستين       "عجم"گروه موسيقي   
 در بـازار    "رگ و ريـشه   "آلبوم رسمي خود را با عنوان       

  .موسيقي ايران منتشر كرده است
اين گروه پيـشتر چنـدين كليـپ موسـيقي در فـضاي             
مجازي منتشر كرده بود كه آخرين كـار آنهـا بـه نـام              

  . بسيار مورد توجه كاربران قرار گرفت"زغالچي"
 نخستين آلبوم رسمي ايـن گـروه        "رگ و ريشه  "آلبوم  

  . قطعه است15موسيقي، داراي 
آلبوم رگ و   ":  آمده است  "رگ و ريشه  "در كاور آلبوم    

ريشه تالشي است چندين سـاله بـراي ايجـاد و ثبـت             
سبكي نوين در موسيقي ايراني كـه از موسـيقي بـومي      

هـدف اوليـه ايـن توليـد چنـدين       .گيردميايران ريشه 
قطعه ابداعي و ايجاد يك فضاي جديد موسيقايي است       
كه بيشتر متشكل از الحان، اصوات و قالبهـاي موجـود    

  ".در موسيقي بومي ايران باشد
  

  شود  پينك فلويد اپرا مي "ديوار"آلبوم 

  
، نوازنده گيتار بـيس و از اعـضاي سـابق           "راجر واترز "

، خبر مي دهـد كـه بـا همكـاري           " فلويد پينك"گروه  
 The) "ديوار"، اپرايي براساس آلبوم "مونترآل اپرا"

Wall) ساخته و اجرا مي شود.  
 و به مناسبت سيصد و هفتـاد و         2017اين اپرا در سال     

  . اجرا خواهد شد"مونترال"پنجمين سالگرد بناي شهر 
تجربـه مـن    ": راجر واترز در يك نشست خبري گفـت       

است كه همكاريهاي تجربي ميـان دنياهـاي        اين بوده   
 بـار   راك اند رول و موسيقي سمفونيك معموال فاجعـه        

اندازه، نزديكش شـد، امـا      بوده و بايد با ترس و لرز بي         
  ".اين كمپاني به من اطمينان خاطر داده است

وقايع نگاري زندگي يك سـتاره    ) 1979 ("ديوار"آلبوم  
چـار فروپاشـي     است كـه د    "پينك"راك خيالي به نام     

  . رواني مي شود-كامل روحي 
  

  
  رهبر اركستر سمفونيك تهران استعفا كرد 

علــي رهبــري، رهبــر اركــستر ســمفونيك تهــران، در 
 "بـدقوليهاي ريـيس بنيـاد رودكـي       "اعتراض به آنچه    

عنوان كرده، استعفا كرده و گفتـه اسـت، دادن اختيـار            
هي اشـتبا "اركستر سمفونيك به بنياد رودكـي از ابتـدا          

  . بوده است"بزرگ
 مديريت اركستر سمفونيك تهـران بـه        1393آبان ماه   

معاون هنري وزارت ارشـاد در      . بنياد رودكي واگذار شد   
اين بنياد دولتي نيست    ": مورد علت اين واگذاري گفت    

كارها را در اين  تواند اسپانسر بگيرد و خيليو بعدها مي 
تـوان   زمينه انجام دهد كـه مـوثر خواهـد بـود و مـي             

  ".ها گرفتكمكهايي را در اين زمينه 

  
: اما علي رهبري در متن استعفانامه خود نوشـته اسـت          

عدم مديريت، عدم شناخت كافي موسيقي كالسيك،       "
اي و بـي نظميهـاي   داشتن مشاوران بسيار غير حرفـه       

افراد زير دست آقاى بهرام جمالي و در آخر بدقوليهاي          
يراني سبب شده كه چند     اين بنياد نسبت به هنرمندان ا     

نوازنده و خواننده بسيار خوب ما اركستر را ترك كنند و      
افراد با استعداد ايراني هم كـه از خودگذشـتگي نـشان          

اند و در اركـستر     داده و تمام مشكالت را تحمل كرده        
  ".اند اند نيز حتي يك ماه آرامش نداشته مانده

  
  ......سينما

  
م شــاهزاده كمپــاني پــارامن از نمــايش فــيل

  كوچولو خودداري كرد 

  

 يك هفته پـيش از نمـايش فـيلم          "پارامونت"كمپاني  
 كه با اقتباس از كتاب معروف و پر         "شاهزاده كوچولو "

خواننده آن ساخته شده بـود، از نمـايش آن خـودداري            
احتمـال  . هنوز مشخص نيست علـت آن چيـست       . كرد

  .مي رود هيچ سينمايي حاضر به خريد آن نبوده است

، شـركت   "ود ريپورتر هاليو"با اين حال، بنا به گزارش       
 اجازه پخش اين فيلم را دريافت كـرده         "نت فليكس "

ناگفته نماند اين فيلم به كانادا رفته و هم اكنون          . است
  .در اكران است

  

   2016نتايج نهايي مراسم اسكار 

مراسم اعطاي جـوايز هـشتاد و هـشتمين دوره جـوايز            
سينمايي آكادمي علوم و هنرهاي سـينمايي اسـكار در          

 آنجلس برگزار شد و جوايز       لس "بورلي هليتون " سالن
  :زير اعطا گرديد

  "كانون توجه": بهترين فيلم بلند
 - "آلخانــدرو گــونزالز اينــاريتو": بهتــرين كــارگرداني

  "بازگشته"
 - "كـاپريو لئوناردو دي ": بهترين بازيگر نقش اول مرد    

  "بازگشته"
ــازيگر نقــش اول زن ــرين ب ــري الرســن": بهت  - "ب

  "اتاق"
   مجارستان- "پسر شائول": بهترين فيلم غيرانگليسي

  "داستان خر": بهترين فيلم كوتاه انيميشن
  

  جشنواره فيلم حقوق بشري 

يـك  "هجدهمين دوره جشنواره فيلم حقـوق بـشري         
 موضـوع گونـاگون   12 مستند در 123 با نمايش    "دنيا

از هفدهم اسفند ماه در پراگ، پايتخت جمهوري چـك       
  .آغاز به كار كرد

جشنواره يك دنيا، عنوان امسال خـود را بـا توجـه بـه              
پديده مهـاجرت گـسترده پناهجويـان بـه كـشورهاي           

  . گذاشته است"جوي خانه ودر جست"اروپايي، 
اين جشنواره در شرايطي با اين شعار كار خـود را آغـاز       
كرده كه مساله پذيرش پناهجويان در جمهوري چـك         

  .يز بوده استدر ماههاي اخير موضوعي بحث برانگ
ــان   ــن جــشنواره، در مي ــزاري اي ــد از برگ ــك روز بع ي

هاي سياسي و طرفداران    ه  مخالفت برخي احزاب، چهر   
نهايـت  آنها با ورود پناهجويان به جمهـوري چـك، در      

 مقامهاي اين كشور براي پـذيرش پناهجويـان سـوريه      
  .اي از تركيه اعالم آمادگي كردند

  
  

  ....كتاب
  

ــاب ال  ــشگاه كت ــوع  نماي ــا موض ــگ ب يپزي

  پناهجويان 

  
 17(المللي كتاب اليپزيگ روز پنجـشنبه       نمايشگاه بين 

به طور رسمي كار خود را آغاز كرد        )  اسفند 27/ مارس  
  .داير بود)  مارس20(و تا روز يكشنبه 

  23بقيه در صفحه 

  رويدادهای هنری ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
ژانويـه  (آنتوان چخـوف   ("خطرناك ترين نوع بشر كسي است كه اعتقاداتش زياد و فهمش كم است     " -

او در زمان حياتش بـيش از       . نويس برجسته روس  نويس و نمايشنامه    داستان  ) 1904ژوئيه   15 - 1860
  . اثر ادبي آفريد700
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  رويدادهای هنری ماه

  
  23بقيه از صفحه 

  
 بنگـاه انتـشاراتي از      2250در نمايشگاه امسال بيش از      

كننـدگان  اكثـر شـركت     .  كشور جهان حضور دارند    42
 غرفه از شمار    400بنگاههاي انتشاراتي آلماني هستد و      

  .هاي انتشارتي خارجي اختصاص دارنديادشده به بنگاه
اهـي نمايـشگاه كتـاب       هزار نفـر ر    250هر سال حدود    
  .شونداليپزيگ مي 

پناهجويي، مهاجرت و همگرايي اجتمـاعي و همچنـين     
اهميت آزادي انديشه و بيان از موضوعات محوري اين         

  .المللي كتاب اليپزيگ استدوره از نمايشگاه بين
در اين دوره از نمايشگاه كتاب اليپزيـگ بـه ويـژه بـه         

سي بـه خـود     خاطر بحران پناهجويان رنگ و بويي سيا      
در مراسم افتتاحيـه ايـن نمايـشگاه، روي         . گرفته است 

 اي بـا    شده در سالن اصـلي، برگـه       صندلي چيده  1900
 گذاشته شـده بـود تـا       "در راستاي واژه و آزادي    "شعار  

  .حضار آن را باالي سر خود نگه دارند
  

  ....آثار تاريخي

  

آثار شـاخص   "آرامگاه عمرخيام به فهرست     

  افه شد  اض"معماري ايران

  
  
  

سرا و فيلسوف   بناي آرامگاه عمرخيام نيشابوري، رباعي      
آثـار شـاخص معمـاري      "ايراني، بـه فهرسـت      برجسته  

  . اضافه شد"ايران
 كـه روز  "يكـصد معمـار، يكـصد انتخـاب       "در نشست   
برگزار شد، با راي معمـاران،      )  اسفند ماه  19(چهارشنبه  

 برتـرين   آرامگاه اين شاعر بزرگ ايراني نيز به فهرست       
  .آثار معماري ايران اضافه شد

آرامگام خيـام در شـهر نيـشابور در يكـي از زيبـاترين              
باغهاي ايراني قـرار گرفتـه و بنـاي آرامگـاه در ميـان              

 اي از كتابخانه، موزه و مهمانخانه احاطه شده         مجموعه
  .است

آشـناي  ساز و نقاش    هوشنگ سيحون، معمار، مجسمه     
وي كـه   .  را طراحي كرده است     خيام ايراني، بناي مقبره  

مـرد بناهـاي   " در كانادا درگذشـت، بـه       1393در سال   
  . شهرت داشت"ماندگار ايران

جـز طراحـي آرامگـاه       پربار خود به     سيحون در كارنامه  
المـك  خيام نيشابوري، طراحي آرامگاه فردوسي، كمال       

  .و نادرشاه افشار را نيز ثبت كرده است
ه در طراحـي آرامگـاه خيـام        او پيش از اين گفته بود ك      

تالش كرد تا به هر سه وجهه بارز شخـصيت علمـي و         
 توجه نشان دهـد     − رياضي، شعر و منطق    –ادبي خيام   

مهـم  تخصـصهاي ايـن چهـره       و مقبره نمادي از همه      
  .فرهنگي ايراني باشد

  
  
  

  
  

  شعر
  

  با بهترين ها
  

  پنجره را مي گشايم
  بهار آمده است

  چون فرياد صبح
  بيكرانه

  ا نغمه هاي آبي باليدنب
  اما باغچه خانه من

  بهار را بخاطر نمي آورد
  تا خود را بيارايد

  ! بهارا
  برخانه ام بتاب و

  ! خاطره باغچه ام شو
  با آسماني

  كه تبخير كند تيرگي و سكون را
  با عطر بنفشه ها و

  سرود چكاوكاني
  كه دل را

  از قفس روزگار برهاند
  
  94وحيدي ـ اسفند . م
 
   

  

  
  
  
  

  
  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشمي منتيز

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
فدايي خلق ايران   دخلق ارگان سازمان چريكهاي     نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          
جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  

دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     
مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    

شود، بيان كننده     مي امضاي افراد در نبردخلق چاپ    
نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات       
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام  (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبـرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق        

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

  رو يو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        

ي جنبش  بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاهها       
  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   
   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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هر چه گسترده تر و پرتوان تر       و  درود بر همه شما     

  باد اين همبستگي جهاني زنان 
درود به همه زنان شجاع ايران زمين كـه در دفـاع     

مقاومـت  حاكم  زادي و برابري، در برابر ارتجاع       آاز  
بـه بـيش از هـزار زن مبـارز، مقـاوم در             . مي كنند 

زندان ليبرتي و نيز زنان محبوس در سـياهچالهاي         
شـان را از دور   م اداي احترام مي كنم و دستان    رژي

 و مي گويم ما هستيم و خـواهيم بـود و   فشارممي  
در توان خود نمي گذاريم حقوق شما زنان قربـاني          

  . تجارت خون شود
  

از اين موقعيت اسـتفاده مـي كـنم و ابـراز تاسـف              
مقامــات زن اروپــايي كــه پيــام ســفر خــودم را از 

ان را بـراي رژيـم      شـ  شان يا كمپانيهـاي    دولتهاي
مي برند و حاضر به گذاشتن روسـري و   كادو  ايران  

تاثير كار . كنممي  پوشش اجباري مي شوند، اعالم      
اين زنان به معناي تن دادن بـه حجـاب اجبـاري،            
كمك به سركوبگريهاي بنيادگرايي اسالمي عليـه       

تن دادن مقامات زن اروپـايي      همچنين  . زنان است 
قــوانين  ايــران، بــه حجــاب اجبــاري در ســفر بــه

 را   در كـشور مـن     ارتجاعي تبعيض آميز و ضد زن     
زيرا رژيم ايران  در توجيـه نقـض         . تقويت مي كند  

حقوق زنان و نيمه شمرده آنان در قانون اساسـي ،           
بـراي همـين    شرايط فرهنگـي را مطـرح كـرده و          

تبعـيض عليـه    هرگونه  كنوانسيوان بين المللي رفع     
يـن كـه برابـري    زنان را امضا نكـرده و مهـم تـر ا    

جنسيتي و اين كه حقوق زنان جزو حقـوق بـشر و            
. نقض ان، نقض حقوق بشر اسـت را قبـول نـدارد           
در پس هر مقامي چـه دولتـي و چـه غيـر دولتـي               

تن به خواسته رژيـم دهـد بـر عـدم     خارج از ايران    
  .  صحه مي گذارد زنانبرابري حقوق

  
نكته ديگر در اين وقـت كـم مـي خـواهم بگـويم          

كه داعش در مورد زنان به كار مي برد در          مواردي  
ابعادي ديگر عليه زنـان توسـط  رژيـم بنيـادگراي          

شـكنجه و   . حاكم بر زنـان ايـران روا شـده اسـت          
تجاوز به زنان در زندان و رفتـار بـا زنـان زنـداني              
سياسي به عنوان غنائم جنگي و به ازدواج اجباري         

ـ  همه اينها توسـط  ،در آوردن آنها قبل از اعدام   در پ
حـاكم بـر     اسـالمي    وري جمه  يعني داعشخوانده  
مي خـواهم ايـن نتيجـه را        . انجام شده است  ايران  

بگيرم كه رژيم واليت فقيه تهديـدي بـراي همـه           
بـه ايـن موضـوع    زنان است و اگر زنان غير ايراني    

ـ    توجه اكيد نداشـته باشـند،        ا فاجعـه   روزي خـود ب
  . خواهند شدبنيادگرايي اسالمي روبرو 

  
ا شاهد يـك نمـايش انتخابـاتي در ايـران           ديروز م 

در روزهاي آينده شاهد اين خواهيم بود كه        . بوديم
رژيم از اين نمـايش بـراي تبليغـات در رابطـه بـا              

ولي فقيه رژيم ايران    . كشورهاي ديگر استفاده كند   
ــرد و   ــروزي صــحبت ك در هنگــام راي دادن از پي

  .جهان را خطاب قرار داد
يـك هـيچ تـاثيري در       اين انتخابـات غيـر دموكرات     

ردم و رعايت حقوق زنـان نخواهـد        مزندكي  بهبود  
  . داشت

من نظر شما را به گزارش عفو بين الملـل كـه در             
عفـو بـين   .  جلب مي كنممنتشر شدچند روز پيش    

عليـرغم توافـق هـسته اي،      ؛  الملل اعالم كرد كـه    
  . وضعيت حقوق بشر در ايران همچنان ناگوار است

ـ بابد اضافه كنم كـه       ايـران پـر از     رژيـم   دانهاي  زن
. جوانان دانشجو، زنان، مادران و افراد مـسن اسـت      

ــا كــارگران و فعــاالن   حقــوق از فعــاالن مــدني ت
  در .معلمـان و  نويـسندگان  ،زنانحقوق  كودكان و   

طي دوران روحاني هيچ تغييري در وضعيت حقوق        
.  است  هم شده  زنان به وجود نيامده كه بسيار بدتر      

 به ايران مي روند بـراي ايـن         پس همه آنهايي كه   
كه بفهمند كه آيا روحـاني تغييـري داده اسـت يـا             
رژيم ايران تغييري كرده است به زنـدانهاي ايـران          
سري بزنند با مادران اعـدام شـدگان بـا مـادران و         
همسران و فرزندان محكومان بـه اعـدام ديـدار و           

تـا  .  ران رژيم  البته بدون حضور مامو    .صحبت كنند 
تغييـري  ايـران   رژيم  روزي كه در قوانين ارتجاعي      

سنگسار، قطـع دسـت، كـور     تا وقتي   ،  حاصل نشود 
كردن چشم و تبعيض جنـسيتي، حجـاب اجبـاري          

پيكار بـراي رفـع تبعـيض جنـسيتي و          ،  وجود دارد 
پس ما هستيم . آزادي و برابري ادامه خواهد داشت     

ــد    ــده و در بن ــركوب ش ــان س ــه زن ــداي هم و ص
  .را فرياد مي زنيمبنيادگرايي اسالمي 

  پيروز باشيد 
  
متن سخنراني زينـت ميرهاشـمي در كنفـرانس         * 

 27زنان متحد عليه بنيـادگرايي اسـالمي، پـاريس       
  2016فوريه 

  
  

  

  

  

  

  شهدای فدايی در فروردين ماه 
  

 محمـد معـصوم     -خشايار سنجري    –جواد سالحي   : رفقا
 حـسن ضـياء     -بيـژن جزنـي      -  حسين الهيـاري   -خاني  

 -كالنتـري   ) سـعيد ( مشعوف   - عباس سوركي    -ظريفي  
 - احمد جليل افشار     - عزيز سرمدي    -محمد چوپان زاده    

   - محمدرضا كاميابي -حميد اكرامي 
* هوشنگ پوركريمي درياكنـاري    -آيتي  ) پريدخت(غزال  

ــاهي   - ــيمين پنجــه ش ــمند -س ــاس هوش ــداهللا  - عب ي
ناصـر   - ميرابيـون  علـي  - پروين ره انجـام      –سلسبيلي  
 عطا خانجاني - بهرام آق اتاباي   -ي  زراآجليل  -توفيقيان  

 غفور عمادي   - آراز محمد وردي پور      -)بهروز(محمدآراز-
 - بــردي محمدكوســه غــراوي - عبــداهللا صــوفي زاده -

اسـماعيل   -حاجي محمـد آخونـدي       –قربانعلي پورنوروز   
 - مهـرداد چمنـي      - بهمن فاضلي فارسـاني      -علي پناه     

 اكبـر  - حسين بـاطبي  - مسعود رقابي -ناصر خورشيدي  
 عبدالعلي غفوري ورزنـه     - علي راستي پور     -مسلم خاني   

سـعيد   -  مـسعود صـديق    - كريم حاج علـي محمـدي        -
 -علي محمد خوجه     -انشاء اهللا اسديان     –جوان مواليي   
شـفيعي  ) آرقا( قربان   - آنه بردي سرافراز     -فيروز شكري   

 فيـروز   -محمـد ابـراهيم مفتـاح        -د  علي اشتراني فري   –
 - محمد رسـول عزيزيـان   - نور محمد شفيعي     -صديقي  

  منـوچهر كالنتـري    - محمد حرمتي پـور      -پروين افروزه   
ـ   - انيعي اسد رف  - ي عبدلرسول عابد  - نظري  ي جواد رجب

 احسان اهللا ايمـاني  - صديق ديده ور    _ اني حسن عطار  -
مسعود دانيالي  - غالم حسين خاكباز   - فريدون آشوري    -
 فرشـته گـل     - رويـا علـي پنـاه فـرد          - محسن رفعتي    -

  بهنـام  و      -صديق ديده ور   -جمشيد هدايتي    –عنبريان  
در پيكار عليه امپرياليـسم و ارتجـاع توسـط مـزدوران             ... 

  .رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
  
تاريخ شهادت رفيق هوشنگ پوركريمي درياكناري بر *

 يا 1355د و قراين احتماالً اواخر اسفند اساس برخي شواه
  .  است1356در فروردين 

 

  زنان متحد عليه بنيادگرايی اسالمی، 
  در گراميداشت روز جهانی زن

  * زينت ميرهاشمي

 


