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

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  379 شماره
  سومو سي دوره چهارم سال 

  1395 بهمن اول 
  
  

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  

  .....سرمقاله 

  مرگ رفسنجانی 
  و سکته جناح او

  منصور امان
  

مرگ آقاي اكبر رفسنجاني براي جناح ميانـه حكومـت در           
. يكي از نامناسب ترين لحظات حيات سياسي آن روي داد         

از يكسو با تكيـه زدن آقـاي ترامـپ بـه كُرسـي رياسـت                
جمهوري اياالت متحـده، جمهـوري اسـالمي بـا شـرايط            

اي روبرو مي گردد كه مهر آن پر رنگ تر از دگرگون شده   
 و چگـونگي و وِيژگيهـايش       "دوران پـسا برجـام    "همه بر   

از سوي ديگر، زمان كوتاهي پـيش از        . نقش خواهد گرديد  
روي صحنه رفـتن نمـايش انتخابـات رياسـت جمهـوري،       
مرگ اين مهره پر نُفوذ، موقعيت آن در برابر باند رقيـب را             

 فاكتور ياد شده و پرسش پيرامـون        دو. تضعيف كرده است  
 "اصالح طلـب  "رويكرد جناح ميانه حكومت و زائده هاي        

آن به شرايط جديد، موضوعهايي است كه اين نوشته بدان        
  .  خواهد پرداخت

  
  ُخطوط ُكلي سياست كاخ سفيد 

همگام با آغاز دوره رياست جمهوري آقاي ترامـپ، طـرح           
يـم مالهـا نيـز بـه     دولت آينده آمريكا پيرامـون مـساله رژ   

تدريج شكل مشخص تري به خود مي گيرد و آنگونه كـه            
از سخنان نامزدهاي پيـشنهادي بـراي تـصدي پـستهاي           
كليدي دولت آقاي ترامـپ برمـي آيـد، تواُفـق هـسته اي            

  . محور برخورد كاخ سفيد با حاكمان ايران نخواهد بود
  2بقيه در صفحه 

-------  

 کارورزان سالمت
  اميد برهاني

  9صفحه 

  درآمد پايه؟ كافي نيست
  فرايتاگ/ آلساندرو جيليولي

  بابك: برگردان

 11صفحه 

  
 چالشهای معلمان در دی ماه

 فرنگيس بايقره

  7صفحه 

  

هزينه جنگ آشوبگرانه، 
  د و بازتوليد فقريتول

 زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري

  12صفحه 

  پاكروانشعله  نامه 
  نرمند زندانيبه چهار ه

  4صفحه 

  
 دانشگاه در ماهی که گذشت
 كامران عالمي نژاد

  14صفحه 

 رويدادهای هنری ماه
  فتح اهللا كيائيها

  16صفحه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  جهان در آيينه مرور

  
 و"دو دولت"چشم انداز تشکيل 

پايان شهرک سازی در 
   سرزمينهای اشغالی فلسطين

يک ديدگاه پيرامون چشم انداز 
 گشايشهای امپرياليستی

 ليال جديدي

  5صفحه 
  

برخی از حرکتهای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران 

  ١٣٩۵در دی 
  زينت ميرهاشمي

  18صفحه 

  

انفجار  تروريستی عليه 
دمکرات حزب مبارزان 

  کردستان را محکوم می کنيم
  24صفحه 
  

  بيهوده است گريستن
  فتح هللا کياييها

  24صفحه 

  ....يادداشت سياسي 

  با اندوه و دريغ بسيار و سخنی کوتاه
 مهدي سامع

 2صفحه 
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 دي در يـك آنـش سـوزي مهيـب           30روز پنج شـنبه     
 ساله پالسكو فروريخت و در اين رويـداد         55ساختمان  

غم انگيز با تاسف بسيار چنـد ده تـن از سـاكنان ايـن              
ساختمان و آتش نشانان جان باختند و سرنوشت تعـداد     

 24ديگري كه در زير آوار محبوس هستند تـا سـاعت            
  . روز پنجشنبه ناروشن است

 و تصاوير منتشر شده در مدياي داخلي و جهاني          فيلمها
و در شبكه هاي اجتماعي گواهي مي دهد كه وسـايل           
و امكانات مهار كردن حريق كه مـي توانـست از ايـن             
فاجعه دردناك جلوگيري كند و يا ابعـاد آن را كـاهش            

  .دهد، ابتدايي و غيرمكفي بوده است
ر واقعيت اين است كه كالن شهر تهـران و البتـه سـاي            

شهرها و روسـتاهاي ايـران در مقابـل سـوانح بـزرگ             
آتش سوزي، زلزله، سيل، آلـودگي آب و        . دفاع است   بي

زنـدگي و حيـات مـردم    ... هوا، تصادفات در جاده ها و   
  .كشور ما نه روزمره كه در هر دقيقه تهديد مي كند

در حالي كه حاكميت ميلياردهـا دالر بـراي نهادهـاي           
 مـذهبي و تبليغـاتي و صـدور        امنيتي، نظامي، انتظامي،  

  ترور و ارتجاع هزينه مي كند، 

در حالي كه بودجه هاي گزاف براي مساجد و تكايـا و            
   اختصاص داده شده،خرافات مذهبيمراكز تبليغ 

در حالي كه براي موسسات و افراد گونـاگون در هـرم            
قدرت و پيرامون آن بودجه هاي كالن اختـصاص داده       

  شده، 
تـرين وسـايل و پيـشرفته تـرين         در حالي كـه مـدرن       

  تكنولوژيها براي كنترل و سركوبي مردم تهيه شده،

مردم  بدون دفاع رها شـده و نهادهـايي كـه بايـد بـا                
. سوانح مقابله كنند فاقد وسايل و امكانات كافي هستند    

زيانهاي ناشي از زلزله هاي گوناگون طـي چنـد دهـه            
ا، گذشته، خسرانهاي ناشي از آتـش سـوزي در جنگلهـ        

ضررهاي ناشـي از سـيلهاي بـزرگ و سـرانجام آتـش       
 ،سوزي در پالسكو نشان مي دهد كه بـراي حاكميـت          

  . جان مردم كوچكترين ارزشي ندارد
شهردار جنايتكار و فاسد تهران كه       درخواست استعفاي 

 هـاي اجتمـاعي مطـرح شـده      به طور وسيع در شـبكه     
گرچـه يـك خواســت عاجـل و مــشروع اسـت و بايــد     

  .د، اما چاره كار نيستپيگيري شو
رژيم حاكم بر كشور ما مسئول همه ي اين خسرانها و           

اعالم اين حقيقت   . جان باختگان اين گونه سوانح است     
به هر شكل ممكن و مبـارزه بـا نظـام ننگـين و ضـد                
بشري واليت فقيه و باالخره بـه زيـر كـشيدن حكـام             

 بـراي   ممكن و عملـي   ستمگر از اريكه قدرت، راه حل       
مقابله با خـسرانهاي ناشـي از رويـدادهاي غـم       مهار و   

   .انگيز همچون آتش سوزي در ساختمان پالسكو است
  

 مردم محـروم  در برابراين يادداشت كوتاه انجام وظيفه  
  . كشورمان است

با تـسليت بـه بازمانـدگان قربانيـان آتـش سـوزي در              
ساختمان پالسكو و با مشاركت در غم و انـدوه مـردم            

كنم كه با همبستگي و مبـارزه بتـوانيم       ايران، آرزو مي    
  .دست جنايتكاران را از جان و مال مردم كوتاه كنيم

  

  
، ٨٨پيام قيام عاشورای 

  آينده تاريک برای 
  خامنه ای و مزدوران او

  
   زينت ميرهاشمي

  
 دي  6 در مقابل قيام پرشـكوه       1388 سال     دي 9روز  

ا ، اوبـاش و اراذل بـه خيابانهـ        )روز عاشورا (همان سال   
بـه  » حماسه«روانه شدند تا ترور و وحشت را با عنوان          

 دي  6(پـس از خيـزش روز عاشـورا         . نمايش بگذارنـد  
، شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي به رياسـت        )1388

احمد جنتي، در رويارويي با مردم بپاخاسـته بـراي روز            
اراذل و اوباش را در تهـران و بعـضي       دي   9چهارشنبه  

   . شهرهاي ديگرجمع كرد
سخنران راهپيمايي سازماندهي شده حكـومتي، احمـد        
علم الهدي عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مـشهد          

يك مـشت بزغالـه و      «بود كه مخالفان واليت فقيه را       
  . لقب داد» گوساله

سركوب خيزشهاي مسالمت آميـز مـردم، بـه انباشـت           
خشم و نفرت منجر شد كه در روز عاشورا بـا گـسترده            

بـيش ار هـر     »  اصل واليت فقيه   مرگ بر «شدن شعار   
هنگامه اي بر ريزش جايگاه قدرقـدرتي ولـي فقيـه در       

بر همين منظر، همه سـاله ولـي       . هرم قدرت منجر شد   
فقيه از سركوب خونين قيامهـاي آن سـال بـه عنـوان            

از آن هنگام تـا كنـون خامنـه اي       . حماسه ياد مي كند   
مـي  » فتنـه «لحظه اي از كابوس سرنگوني كـه آن را     

د رهــا نـشده و همــواره بـيم آن دارد شــبحي كــه   نامـ 
پيرامون واليت او النه كرده روزي تخت خالفـت او را         

  .واژگون كند
ــنبه  ــه اي در ســخن  7روز ســه ش ــسال، خامن  دي ام

او . يـاد كـرد   »  دي 9حماسه  «پراكني خود بار ديگر از      
در يادآوري آن روز حتـا بـه حافظـه ذوب شـدگان در              

و مدعي شد كه راهپيمـايي      واليت هم احترام نگذاشته     
، خودسازماني بـوده و بـراي ايـن    1388 دي در سال   9

در حـالي كـه   . خودسازماني كلي به به و چه چـه كـرد         
همان طور كه در اول مطلب آورده شد، اين تظـاهرات           
كامال از جانب حكومت و با نيروي بـسيج سـازماندهي           

  . شده بود
 و  خامنه اي در اين سـخنراني، خـود را صـاحب خانـه            

دشمن را دزدي دانست كه مي خواهد صاحب خانـه را           
 به خـوبي بـه وي نـشان      88مردم در سال    . بيرون كند 

دادند كه او صاحب اين خانه نيست و منفـورترين فـرد            
در ايران است كه اكثريت مردم خواستار برچيده شـدن          

  .بساط واليت او هستند
  دي، احمد جنتي دبير9در رابطه با راهپيمايي حكومتي  

شواري نگهبان رژيم، در روضه خواني خـود بـه آينـده            
)  اتفاق مـي افتـاد  88اگر سال (تاريك بعد از سرنگوني   

پرداخت و اين آينده تاريـك را بـه سرنـشينان كـشني             
همـه  «: وي گفـت  . ورشكسته حكومـت گوشـزد كـرد      

عناصري كه در اين نظام نقش داشـتند و مـوثر بودنـد         
سپرده مي شـد و     سركوب مي شدند، امام به فراموشي       

مي گفتند تاريخ ايشان به اتمام رسيده اسـت و مـسلما            
براي رهبـر معظـم انقـالب نيـر نقـشه هـاي شـومي               

بر خالف حرف وي خميني با فرمان قتل عام     » .داشتند
كشتار زندانيان سياسي تبدل بـه يكـي از جنايتكـاران            
قرن شد هرگز فراموش نخواهـد شـد و بـراي تجربـه             

هر روز سرگذشت خمينـي و خامنـه      نسلهاي آينده بايد    
  . اي و تمامي جنايتكاران را يادآوري كرد

   دي 8چهارشنبه .... فراسوي خبر
  
  

  ....يادداشت سياسي 

  با اندوه و دريغ بسيار و سخني كوتاه
 مهدي سامع



  3 صفحه              سرمقاله      1395اول بهمن  – 379 نبرد خلق شماره
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  .....سرمقاله 

  مرگ رفسنجانی
  و سکته جناح او

  1بقيه از صفحه 
آقاي ترامـپ در جريـان كـارزار انتخابـاتي اش، بارهـا            
مخالفت خود با تواُفق هسته اي و ضـرورت بهـم زدن            

اينـك امـا در پروسـه دولـت     . آن را مطرح ساخته بـود    
سازي، مسووالن پيشنهادي او ديـدگاه متفـاوتي را در          

 ارايه كرده اند كه چنين مي نمايـد خـط           "برجام"باره  
  . اصلي در اين باره روي آن سوار شده باشد

آقاي ركس تيلرسون، وزير خارجـه آتـي آمريكـا، مـي            
گويد كه تواُفق هسته اي و همگـي توافُقهـاي جـانبي            
اش را مورد بازنگري كامل قرار خواهد داد، اما خواهان        

  . برهم زدن آن نيست
مزد پيشنهادي آقاي ترامپ براي     ژنرال جيمز ماتيس، نا   
 را تـوافُقي غيردوسـتانه      "برجـام "پست وزارت دفـاع،     

خوانده اما همزمان بـر ضـرورت پايبنـدي آمريكـا بـه             
  . تعهدي كه به همپيمانان خود سپرده، تاكيد كرده است

آقاي مايك پمپئو، گُزينه آقـاي ترامـپ بـراي رياسـت        
 نظارت پروژه   سازمان سيا، از تدابيري كه براي پايش و       

ــراز   ــده اب هــسته اي جمهــوري اســالمي اتخــاذ گردي
خُرسندي كرده و بر نقش سازمان سـيا در بهبـود ايـن             
امر در همكاري با آژانـس بـين المللـي انـرژي اتمـي              

  . انگُشت نهاده است
و سرآخر خاُنم نيكي هيلي، انتخاب آقاي ترامپ بـراي          

داشـته  نمايندگي اياالت متحده در سازمان ملل، ابـراز         
است كه ترجيح واشنگُتن بايد بازبيني تواُفق اتُمي باشد    

  .تا كنار كشيدن يكجانبه از آن
بنابراين چنين مي تـوان پنداشـت كـه رويكـرد دولـت       
آينده آمريكا به تواُفق هسته اي، بيشتر چارميخه كردن   

ايـن سياسـت مـي توانـد        . آن باشد تا بـرهم زدن اش      
سقاط هسته اي مالها،    افزون بر حفظ و پيشبرد پروژه ا      

تالش در جهت بي بازگشت سـاختن آن را نيـز در بـر              
متحدان اُروپايي آمريكـا بـي ترديـد از رويكـرد           . بگيرد

مزبور استقبال خواهنـد كـرد، اگرچـه احتمـال دارد در            
مورد گُستره پيـشروي آن احتياطهـاي خـود را داشـته            

  . باشند
 از ايــن رو، سياســت مركــزي دولــت آقــاي ترامــپ در

برخورد به رژيم جمهوري اسالمي بـر هـدف ديگـري           
در سـخنان   . غير از مساله هسته اي بنا گرديـده اسـت         

كانديداهاي وي، خُطوط سياست ورزي كـاخ سـفيد در         
اين باره شناسايي پـذير اسـت؛ آنجـا كـه آقـاي فلـين        

صرف تمركُز بر موضوع هـسته اي       ": توضيح مي دهد  
 موضوع  يك خطاي جدي در نگرش استراتژيك است،      

اصلي، حكومت تهـران و برداشـت راديكـال از اسـالم           
  ".است

ژنرال ماتيس نيز خواهان آشكار سازي هدفهاي رژيـم         
، "استفاده از حاميان و نيروهـاي تروريـستي       "مالها از   

او همچنـين   . به منظور محدود سـاختن تهـران اسـت        
 "تهديـد جـدي  "موشكهاي بالـستيك مالهـا را يـك         

  . معرفي كرده است
ر همين راستا آقاي پمپئو با اشاره به رونـد تحـوالت             د

ايـران بـه   ": پس از تواُفق هسته اي تاكيد كرده اسـت       
بازيگري اخاللگرتر و مخرب تر در اوضـاع خاورميانـه          

   ".بدل شده است
و در انتها آقاي تيلرسون كه سـكان هـدايت سياسـت            
خارجي آمريكا در چهار سال آينده را در دسـت خواهـد     

 جمهوري اسالمي و ُكـره ُشـمالي را بـه دليـل             داشت،
 بـه مثابـه   "سر بـاز زدن از هنجارهـاي بـين المللـي        "
او رژيم مالهـا را     .  خواند "تهديدي جدي عليه جهان   "

اســالم "در اولويــت بنــدي آمريكــا بــراي برخــورد بــا 
شكست داعش به مـا     ":  قرار داد و تاكيد كرد     "افراطي

ود را بـر سـاير   اين امكان را خواهـد داد كـه توجـه خـ       
اجزاي اسالم افراطي مانند القاعده، اخوان اُلمـسلمين و     

  ".برخي عناصر داخل ايران متمركز كنيم
   

  ُنقطه توزان زير فشار
اهداف سياسي و ساختاري كه انگاشـت دولـت جديـد           
آمريكا آنها را زير نظر گرفته است، به سادگي شناسايي       

 را  "نظـام " پذير هستند و مهمتـرين بخـشهاي اقتـدار        
ايــن پيكـره تركيبـي از سياســت   . تـشكيل مـي دهنـد   

خارجي ميليتاريستي و توسعه طلبانه رژيم مالها اسـت         
كه بر دوش اُرگانهاي نظامي و امنيتـي آن پيگيـري و            

كـانون توليـد بحـران در مناسـبات بـا      . مادي مي شود  
جهان بيرون، در مركز قُدرت، جـايي كـه بانـد حـاكم              

 " واليـت مطلقـه  " اختيـارات و   جمهوري اسـالمي بـا    
هـر تـالش    . فرمانروايي مي كند، متمركز گرديده است     

، بدون ضربه   "نظام"براي لگام زدن به بحران خارجي       
زدن و تضعيف به اين مركز بي نتيجه اسـت و از ايـن              
رو، سياست جديد كاخ سـفيد در درجـه نُخـست يـك             
تهديد خطرناك براي هژموني آقاي خامنه اي و سـپاه          

  . پاسداران به حساب مي آيد
ناگُفته پيداست كه باند ولي فقيه تالش خواهد كرد بـه      
تضعيف ابزارهاي خارجي توليد اقتدار، با تقويت ابزارهـا     

چـه،  . و امكانات اعمال ُقـدرت در داخـل پاسـخ دهـد           
بحران آفريني خارجي همواره و در طول حيـات رژيـم           

قيب دسـتگاه   مالها ابزاري براي تضمين سلطه بدون ر      
  . حاكم بر منابع داخلي قُدرت و ثروت بوده است

با اين حال آقاي خامنه اي و شُركا به خوبي مي داننـد             
كه توازن در دوره جديد با عقبگرد از تواُفق هـسته اي            

 با تالفي كـردن فـشارهاي       "نظام". به دست نمي آيد   
، خود  "برجام"دولت آينده آمريكا از طريق بر هم زدن         

برابــر خطراتــي قــرار خواهــد داد كــه تاريخچــه  را در 
 ثابت كرده توانايي چيره شدن بر آنها        "برجام"پيدايش  
بنابراين آنها همچنان به كارگُزاران هـسته اي        . را ندارد 

خود كه از جناح ميانه حكومت مي آيند، احتياج خواهند    
با اين وجود شكل مناسبات با آن نمي تواند در           . داشت

اين در عمل   .  بماند "نرمش قهرمانانه "چارچوب دوران   
به مفهوم تبديل زمامداري دولت آينده حجت االسـالم       
روحـاني بـه صـدارت چهارسـاله يـك اُردك چـالق و       
گرفتن سرنخهاي بيشتر در سياستهاي داخلي و خارجي   

  . در دست باند حاكم است
كارزاري كه باند آقـاي خامنـه اي عليـه جنـاح ميانـه              
حكومت بر محـور بـي نتيجـه بـودن برجـام و پديـدار          
نشدن آثار اقتصادي وعده داده شده به راه انداختـه، بـا       

انتخاب آقـاي ترامـپ     . همين هدف طراحي شده است    
ضرورت و اهميت اين كارزار را بـراي بانـد يـاد شـده               

ــزش اشــك تمــس  ــرده و ري ــدان ك ــراي دوچن اح آن ب
  .  را روان تر ساخته است"شرايط اقتصادي مردم"
  

  فُرصت سوزي جناح ميانه حكومت 
چند ماه بـه پايـان دوره چهارسـاله رياسـت جمهـوري         
آقاي روحاني، فاكت اين است كه جناح ميانه حكومـت    

عقـب نـشيني    "نتوانست از فُرصتهايي كه اين دوره از        
  .  نهاده بود، سود برد باند حاكم در اختيارش"قهرمانانه

آنها به آقاي خامنه اي براي فرار از مسووليت شكـست   
خُردكننده ماجراجويي هسته اي و آثار ويرانگر آن براي    

آنها به بهانه در اولويـت      . كشور و جامعه ياري رساندند    
بودن سياست خارجي و در حقيقت در هراس از مطالبه          

 سلطه پليسي   خواهي جامعه، حاشيه الزم را براي تداوم      
 امنيتي رقباي شان بر حيات سياسي و اجتمـاعي آن           –

جناح ميانـه بـا اينكـه تاكيـد مـي كـرد             . فراهم آوردند 
سياست خارجي و ديپلُماسي متفاوتي از باند رقيـبش را          
پيش مي برد، با اين حال در مساله دخالـت نظـامي در        
سوريه، ماجراجويي فرقـه اي در عـراق، تحريكـات در           

نش آفرينـي در آبهـاي خلـيج فـارس، موشـك      يمن، ت 
پراني و تهديد كشورهاي عربـي، و بـه بيـان ديگـر در         

تمامي محورهاي زنده بحران خارجي، قادر بـه ترسـيم      
مرزهاي خود با باند حاكم نگرديد و در نقـش شـريك            

  . خاموش آن پديدار شد
رويكرد مزبور انرژي و بستر الزم بـراي بيـرون آمـدن            

ك دفاعي و گرفتن آرايـش تهـاجمي را   باند حاكم از ال  
بي سر شدن جناح ميانه در چنين شرايطي،        . تامين كرد 

توازن ايجاد شده را هرچـه بيـشتر بـه سـود رقيبـانش              
جهت مي دهد و فشار آنها بـراي ويترينـي و نمايـشي             
ساختن نقش آن در سازوكارهاي اجرايـي و قـانوني را           

  . باال مي برد
 رفسنجاني در ساختارهاي    شبكه گُسترده ارتباطي آقاي   

سياسـي، اقتـصادي، نظـامي، امنيتـي و حـوزوي، مــي      
توانست مرزهـاي پيـشروي بانـد ولـي فقيـه را نـشانه             

او توانسته بود با وجـود اخـتالف    . گذاري و محدود كند   
، به مدد شبكه اي كه پيرامونش تنيده بـود،          "رهبر"با  

 اين در حالي بود كـه ديگـر  . در مركز قُدرت باقي بماند   
 يا ماننـد آقايـان موسـوي و        "نظام"پايوران درجه اول    

كروبي به حبس خانگي افكنده شدند يا همچون حجت  
  . اُالسالم خاتمي به حصر غير رسمي گرفتار آمده اند

خــالء آقــاي رفــسنجاني در جنــاح ميانــه حكومــت را 
هيچيك از بازماندگان او كه بيشتر آنها از كارمنـدان و           

آنهـا يـك    . نمي تواننـد پـر كنـد      زيردستان اش بودند،    
كانال موثر ارتباطي با مركز را از دست داده اند و حـال      
با ايـن تهديـد واقعـي چـشم در چـشم شـده انـد كـه          
سياستي كه بر مبناي اين البي اُستوار گرديده، آنهـا را           

  . گام به گام به حاشيه براند
بهت و آشُفتگي جنـاح ميانـه حكومـت و زايـده هـاي              

آن از پرتاب شدن ناگهاني به اين شرايط        اصالح طلب   
را از چگونگي تالش آنها براي آرايش خود مـي تـوان            

آنان بي درنگ پرچم سفيد را باال برده و به گونـه            . ديد
مضحكي تالش كردند روي خطي كه آقاي رفسنجاني       

 حركت مي كرد، "نظام"به اعتبار جايگاهش زير خيمه    
مـرز سـاختگي در   او با كشيدن يـك   . به جنبش درآيند  

 و در سوي "افراطيون"باند حاكم كه در يك سوي آن 
 آنها را نـشانده بـود، ميـدان مـانور و            "رهبر"ديگرش  

. تحرُك خـويش در مركـز ُقـدرت را حفـظ مـي كـرد              
بازماندگان او اما نه از اين جايگاه برخوردارند و نه بانـد       
حاكم چنـين ميـدان بـازي را در اختيـار آنهـا خواهـد               

نها هنوز وارد بـازي نـشده، تـابلوي سياسـي           آ. گذاشت
  .  را بر گردن خويش آويخته مي بينند"خناسان"

اين واقعيت بديهي اما مانع از آن نمي شود كـه جنـاح             
 "عـشق " به دامـان     "تُندروها"يتيم شده در هراس از      

ناكام آقاي رفسنجاني پناه نبرد و در او ناجي خويش را           
 "ناحها و گروهها  وحدت همه ج  "آقاي روحاني   . نجويد

را كشف كـرده و چنـد گـام دسـتپاچه تـر از او، آقـاي           
 شـهادت  "شكل گيري آشـتي نـسبي   "خاتمي حتي بر    

بزُرگـان كـشور    ": مي دهد و ابراز اُميدواري كرده است      
به ُخـصوص مقـام معظـم رهبـري مـا را وارد عرصـه               
جديدي از زندگي بـراي خـدمت بـه مـردم و اعـتالي             

   ".كشور كنند
عيت كه پايه استدالل وحدت و آشتي بـر يـك           اين واق 

تشييع جنازه اُستوار گرديده، به خوبي مي تواند ارتبـاط          
آن به صحنه زنده سياست جمهـوري اسـالمي را نيـز            

  .بازتاب دهد
   

  برآمد
قُطب سياسي شكل گرفته پيرامون آقـاي رفـسنجاني،         
محور خود را از دست داده اسـت و اُفـق بازسـازي آن              

فشار دولـت آينـده آمريكـا بـر رژيـم          . تهنوز پيدا نيس  
جمهــوري اســالمي و محورهــاي بحــران ســاز آن در 
سياست خارجي، مهمترين پهنه سياست ورزي و ابـزار         
قُدرت ساز جناح ميانه حكومت را به شـدت محـدود و            
تضعيف مي كند و آشُفتگي در يافتن توازن به ايـن يـا             

  . آن سمت را دوچندان خواهد ساخت
  



  4 صفحه                    1395 بهمن اول – 379 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 28عليرغم سخن پراكنيهاي روحاني در روز سه شـنبه     
دي مبني بـر شـكوفايي اقتـصادي، آمـار اقتـصادي و             
واقعيتهاي موجود، چهره واقعي فقـر، تنگدسـتي و بـي           

چهره فقر  . چيزي را بيش از هر هنگام عريان مي سازد        
در حال حاضر از دردناكي به وحـشتناكي تبـديل شـده         

  . است
ال حرف مي زند و ايـن در حـالي   روحاني از ايجاد اشتغ  

است كه چندي پيش وزير كار رژيم خبر داد كه در هر            
 به  5 نفر وارد بازار كار مي شوند و اكنون عدد           5دقيقه  

  .  ارتقا پيدا كرده است14
تعاون، كار و رفاه     علي ربيعي، وزير   دي،   11شنبه شب   
پارسـال هـر   «: در يك برنامه تلويزيوني گفت  اجتماعي  

 نفـر بـه ميـزان       14نفر و امـسال هـر دقيقـه          5دقيقه  
ايـن خبرگـزاري    ) تسنيم(» .متقاضيان كار اضافه شدند   

حكومتي از صحبتهاي وزير كار رژيم نتيجه مي گيـرد          
 نفر جوينده   600هزار و    257 ميليون و    7 هر سال «كه  
  . خواهيم داشت» كار

 دي بـه گـزارش      13همين خبرگزاري در روز دوشـنبه       
ــين المللــي ــر اســاس .  پــول پوشــش دادصــندوق ب ب

برآوردهاي صندوق بين المللي پـول، نـرخ بيكـاري در          
 درصد بوده است    10.6 بالغ بر    2014ايران كه در سال     

 بـه   2016 درصـد و در سـال        10.8 بـه    2015در سال   
در مقايسه بـا سـاير      .  درصد افزايش يافته است    11.28

كشورها نيز وضعيت اشتغال در ايران بدتر شده است و          
 پله در رده بندي بيكـارترين       8ن كشور طي دو سال      اي

  .كشورهاي جهان باال رفته است
همـايش غـذا،    «آمار ارائه شده از طـرف دبيـر علمـي           

در رابطه با وضعيت تغذيه، نمايي از       » سالمت و توسعه  
وي استفاده مردم ايران از . فقر غذايي را نشان مي دهد

 لبنيـات   لبنيات را نصف تا يك سوم اسـتاندارد جهـاني         
 6اين در حالي اسـت كـه مـصرف نـان را             . اعالم كرد 

نكتـه مهـم در   . برابر اسـتاندارد جهـاني توصـيف كـرد     
اجراي طـرح   «صحبت اعتراف به اين نكته است كه با         

هدفمندي يارانه ها ميـزان مـصرف شـير و لبنيـات در            
  .پيدا كرده است»  درصد كاهش42كشور را 

 بـه نـان، كـاهش       با توجه به گران بودن لبنيات نسبت      
ــه    ــان ك ــاالي مــصرف ن ــزان ب ــات و مي مــصرف لبني
مشكالت سالمتي را به وجـود مـي آورد، نـشانه اي از       

  . گسترش فقر غذايي است
در رويدادي ديگر هنگام بازگشايي مدارس، مدير عامل      

توزيع شير رايگان در    «صنايع شير ايران اعالم كرد كه       
ــت  ــده اس ــف ش ــدارس متوق ــا . »م ــو  ب  وي در گفتگ

خبرگزاري حكومتي ايرنا، تعداد دانـش آمـوزاني كـه از        
 12كمبود انواع ويتـامين و كلـسيم رنـج مـي برنـد را               

ميليون و علت قطع شير را عدم پرداخت بدهي دولت          
  . بابت سال گذشته اعالم كرد

رئيس سازمان بهزيستي رژيم    
آمـــار كودكـــان بازمانـــده از 

 هـزار اعـالم     130تحصيل را   
وم ايـن   وي گفت يك س   . كرد

كودكان در استان سيـستان و      
 29ايرنـا،   . (بلوچستان هـستند  

  )دي
 شــهريور ســال جــاري، 10در 

معاون وزير كار در ياسوج اين      
رقــم را بــسيار بيــشتر از رقــم 
رئيس سازمان بهزيستي اعالم    

معاون وزير تعـاون،    . كرده بود 
: كار و رفاه اجتماعي، گفته بود     

بررسيها نشان داد كه حـدود      «
ار كــودك در ســطح  هــز350

كــشور در ســنين ابتــدايي بــه 
مدرسه نمي روند و وارد مقطع آموزش رسـمي نـشده           

اين هـم از عجايـب آمـار        )  شهريور 10تسنيم،  (» .اند
  . دادن رژيم است

البته در مناطق محروم سيستان و بلوچستان و گنبـد،          
كودكاني هم كه جزو اين آمار حساب نشده و مشغول          

ه هاي كپري، بـي در و بـي         تحصيل هستند در مدرس   
دولت پولي در . سقف و بدون بخاري درس مي خوانند

بساط براي ساخت مدارس ندارد و امـا بـراي سـاخت     
  . موشك پول فراوان دارد

در ماه گذشته مرك دو كودك كار در آتش سوزي در           
 دي، بــار ديگــر وضــعيت 23محــل كارشــان، در روز 

اين دو . ادكودكان كار در جمهوري اسالمي را نشان د
كودك زباله گرد در محل ضايعات گرفتار آتـش فقـر           

ايـن كودكـان بـه      . شده و زنده زنده در آتش سوختند      
جاي آموزش تحـصيل، نـان آور خـانواده فقيـر خـود             

  . بودند
 بي سرپناه طي سه ماه اخير در اثر سرمازدگي  9مرگ  

 كـولبر در منطقـه مـرزي    6در تهران و زخمي شـدن      
 پاسـدار محـسن رفيـق دوسـت       پيرانشهر و حرفهـاي   

معناي واقعي جنگ طلبي رژيم در منطقه و توليد فقر          
  . در ايران را نشان مي دهد

وزيـر  نخست  » عماد خميس «،   دي 29چهارشنبه  روز  
 يـك  . ديدار كـرد   در تهران  حسن روحاني    بشار اسد با  

روز قبل هم فرستاده اسد با معاون روحـاني مالفـات           
دو  سند همكـاري ميـان       5 به دنبال اين ديدارها   . كرد

   .شدامضا رژيم 
 هـزار   5واگـذاري   به گزارش خبرگزاري دولتي ايرنـا،       

هكتار از اراضي كشاورزي، واگـذاري معـدن فـسفات          
الشرقيه، واگذاري هـزار هكتـار زمـين بـراي احـداث            

هـاي نفـت و گـاز، واگـذاري پروانـه              مخازن و پايانه  
فن همراه و واگذاري طرح گاوداري و اراضي        اپراتور تل 

واگـذار  ، از جانب بشار اسد به رژيـم ايـران        اطراف آن 
  .شد

به نظر مي رسد كه روحاني اين طرحهـا را بـه سـپاه              
پاسداران واگذار كند و سپاه پاسداران همان قـدر كـه           
مردم ايران را غـارت كـرده، اكنـون در بـه اصـطالح       

صدد است تـا مـردم    در» سازندگي خرابيهايي سوريه  «
  .سوريه را با بذل و بخششهاي رژيم اسد بچاپد

حكومتي كه پول شير دانش آموزان را نمـي پـردازد،            
ميلياردها دالر صرف آشـوبگري و حفـظ ديكتـاتوري          
بشار اسد مي كند و مي خواهد هزينه هاي جنگ ضد        
انساني عليه مردم سوريه را از جبـب مـردم دوكـشور            

  .ايران و سوريه بپردازد

  
   پاكروانشعلهنامه 

  به چهار هنرمند زنداني
كاش ديگر هنرمندان كـشورمان را از خـواب         

  غفلت بيدار كند

 ديماه، نامه اي با امضاي چهار هنرمنـد جـوان   30امروز  
دانـم ايـن     من نمـي  . منتشر شده كه دلم را به درد آورد       

جوانان چه كرده اند كه امنيت ملي را به خطـر انداختـه             
توان با موسيقي و نواختن ساز       م چگونه مي  دان نمي. اند

 ،نوشـته هـاي شـهر    يا ساختن فيلمي در بـاره ي ديـوار    
دانم كه وقتي  اما اين را مي. اذهان مردم را مشوش كرد  

شود پيش از هر كس ديگر به حمايـت   كسي گرفتار مي 
  .نزديكانش نياز دارد

، سالن صلح و سازش پر شد از 1393 فروردين   18وقتي  
همـه  .  و اساتيد دانشگاه، احساس غرور كـردم       هنرمندان

شان با ظرافتي در خور هنرمنـد، بـال بـال زدنـد بـراي               
 يا بهتر است بگويم براي نجات من        ،نجات جان ريحان  

  .از تلخي
ديـدم كـه    وقتي اشك همكاران و اساتيد خـودم را مـي     

ريخــت مطمــئن بــودم  روي ريــشهاي سفيدشــان مــي
   .انسانيت زنده است

 انـشگاهي كـه ريحـان در آن درس مـي    وقتي رئـيس د   
 بگذاريـد   ؛گفـت  لرزيد و مـي    ديدم كه مي   خواند را مي  

 جرقـه   ، كرامت انسان را به ديگر دانشجويانم دهم       درسِ
  . شد هاي اميد به نجات در دلم روشن مي

ديدم همكالسيهاي سابق ريحان آن همه راه        وقتي مي 
 شـان بردارنـد،   را آمده اند تا گامي براي نجـات دوسـت   

  . همدلي را درك كردم
گوينـد   مي. اكنون اما، اين چهار هنرمند گله مند هستند       

گويند جامعه بين المللـي       مي ،شان عادالنه نبوده   دادگاه
هنرمندان نسبت به وضعيت آنان عكـس العمـل نـشان           
داده اند و انتظار دارند جامعه هنري وطنـي نيـز اقـدامي         

تنايي نـسبت   دل نازك چهار هنرمند جوان را بي اع       . كند
  .به رنجهاي آنان نشكنيم

خواهم مسئوليتي كه اين نامه بر دوش هر هنرمنـد           مي
جامعـه  . به دوستان هنرمندم گوشـزد كـنم      را  گذارد   مي

بايست تعهد خـود را نـسبت بـه گرفتاريهـا و       هنري مي 
آيد، نشان  مسائلي كه براي تك تك اعضايش پيش مي   

  .دهد
خـواهم   ايران مي به عنوان عضو كوچكي از جامعه هنر        

بدانم مهدي رجبيان و يوسف عمادي چگونه با نـواختن          
خـواهم   ساز اذهان عمومي را مشوش كـرده انـد؟ مـي          

بدانم چگونه حسين رجبيان و كيوان كريمي بـا سـاختن     
  فيلم كوتاه و مستند، امنيت ملي را به خطر انداخته اند؟ 

توانم نسبت به نامه اين چهـار هنرمنـد جـوان بـي         نمي
توانم نگويم مرا ببخشيد كه ديرتـر از         نمي. وت باشم تفا

هنرمندان ايتاليا و آمريكا و فرانسه و ديگر كـشورها بـه            
حمايت از جـواني هـدر رفتـه شـما در پـشت ميلـه هـا                 

  . ما را ببخشيد كه تنهايتان گذاشتيم. برخاسته ام
خواهم نسبت به سرنوشت  از همه هنرمندان مصرانه مي   

 العملـي در خـور جامعـه هنـر          اين چهار هنرمند عكـس    
  .جاي هيچ هنرمندي پشت ميله ها نيست. نشان دهند

  مادرانهكانال تلگرام : منبع

  د و بازتوليد فقريهزينه جنگ آشوبگرانه، تول
 زينت ميرهاشمي
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 و پايـان    "دو دولـت  "چشم انداز تـشكيل     *

ــغالي    ــرزمينهاي اش ــازي در س ــهرك س ش

 فلسطين

 به عنوان پايـان     "دو دولت "بار ديگر سخن از راه حل       
خشونتها بين فلسطين و اسراييل به ميان آمده اما ايـن    
بار با چرخشي غير منتظره از سوي دولت آقـاي اوبامـا            

 !در روزهاي پاياني رياست جمهوري وي

ع بين فلسطين و اسراييل تاريخي بس طوالني دارد         نزا
با اين حـال،    . كه قصد بررسي آن در اين نوشتار نيست       

يك يادآوري پيش از هـر چـه اهميـت دارد و آن ايـن       
حقيقت است كه نزاع بين فلسطين و اسراييل همـواره          
به شكلي مطرح مي شود كـه گويـا درگيـري بـين دو              

 يكـسوي ايــن  امـا در واقـع  . طـرف برابـر بـوده اسـت    
كشاكش اسراييل بوده است كه داراي يكي از قدرتمند         
ترين و ثروتمندترين ارتـشهاي جهـان اسـت و سـوي            
ديگر جمعيت بومي فلسطيني هستند كه اشـغال شـده،       

  . آواره و در تبعيد هستند

  
اسراييل همواره به عنوان يك سيستم حكومت نظامي        
ــصادي   ــدني، و اقت ــوق سياســي، م ــه تحــت آن حق ك

سطينيها به رسميت شناخته نمي شـود و آنـان را در            فل
معرض تبعيض سيـستماتيك و محروميـت از آزادي و          

اين امر  . كرامت انساني قرار مي دهد، عمل كرده است       
 قانون وجـود    50آنچنان است كه حتي آشكارا بيش از        

دارد كه براي يهوديان حقوق ويژه اي در مقابل عربها          
اسراييل قايل مي شود و     به ويژه فلسطينيهاي شهروند     

 . آنان را ارجح مي شمارد

دولت اسراييل همچنين به طور بـي وقفـه بـه توسـعه       
شهرك سازي در سرزمينهاي اشغال شده فلسطين مي    

اي از  پردازد و در ايـن حركـت غيرقـانوني، مجموعـه            
اهداف استراتژيك را دنبال كرده و تنشهايي بـا بيـشتر           

 . كشورهاي جهان را دامن زده است

از جمله اهداف استراتژيك اسراييل در شهرك سـازي،         
 1897در اولـين كنگـره جنـبش صهيونيـسم در سـال      

ميالدي طرح گرديد كه هدف اين جنـبش را تاسـيس           
. وطن ملـي بـراي يهوديـان در فلـسطين اعـالم كـرد           

فلسطين سـرزمين بـي     "سركردگان صهيونيسم، شعار    
ز اين راه    را سر دادند تا ا     "ملت براي ملت بي سرزمين    

مردم فلـسطين را از سـرزمين و وطـن خـود بيـرون و             
 .يهوديان را در آن ساكن كنند

مصوبات كنگره مزبور در جهت ايجاد كـشور يهـودي،          
براي اجراي شدن چهار مرحله را پـشت سـر گذاشـته            

 :است

  مهاجرت يهوديان به فلسطين-1

  ساخت شهركها و اسكان يهوديان در آنها-2

ور و پاكسازي نژادي براي اجبار عربها       استفاده از تر   -3
 به كوچ از اين سرزمين

 شعله ور ساختن جنگهاي تجاوزكارانه براي تحقق         -4
توسعه شهركها، اشغال مناطق جديد و الحاق به منطقه         

 تحت سلطه خود و يهودي كردن مقدسات 

  
  قطعنامه بي سابقه

 و هنگـامي    2016بارك اوباما در آخرين روزهاي سال       
 چند روز به پايـان دوره هـشت سـاله رياسـت             كه تنها 

جمهوري او باقي نمانده بود، حساب خود را از بنيـامين           
نتانياهو، ريس جمهور اسراييل، كه در اين مدت روابـط   

وي اين بـار    . چندان دوستانه اي با او نداشت، جدا كرد       
قطعنامه اي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل كه به          

را وتو نكرد و با راي ممتنع،       نفع فلسطين تمام مي شد      
تصويب اين قطعنامه تاريخي را كه شـهرك سـازيهاي      
اسراييل در سرزمينهاي اشغالي فلسطين را محكوم مي        

  . كرد، ممكن ساخت
پيش نويس اين قطعنامه از اسراييل مي خواسـت كـه           

ــازي در    " ــه س ــاي خان ــه فعاليته ــامال هم ــورا و ك ف
شليم شـرقي  سرزمينهاي اشغالي فلسطين كه شامل اور  

نيز مي شود را متوقف كنـد و متـذكر مـي شـد خانـه                
هيچ اساس قانوني نـدارد و بـرخالف        "سازي اسراييل   

 . "قوانين بين المللي است

اين قطعنامه را مصر ارايه داده بود، اما دونالد ترامپ بـا     
تحت فشار قرار دادن اين كشور و تهديد سازمان ملل،          

 . كردقاهره را وادار به پس گرفتن آن 

سرانجام، قطعنامه فوق كه پس از انصراف مصر توسط         
نيوزلند، مالزي، ونزوِئال و سـنگال كـه عـضو شـوراي             

 راي  14امنيت هستند به سازمان ملـل ارايـه شـد، بـا             
 .مثبت به تصويب رسيد

از جمله نخستين واكنشها بـه تـصويب ايـن قطعنامـه،      
سخنان ترامپ بود كه اكنون در مقام رياست جمهوري         

وي گفت بعـد از ورود وي بـه   . مريكا قرار گرفته است  آ
فلسطينيها ديگر در سـازمان     " ژانويه،   20كاخ سفيد در    

ملل تريبوني نخواهند داشـت و اوضـاع سـازمان ملـل            
  . "پس از اين تغيير خواهد كرد

ترامپ همچنين وعده داده است كه سفارت آمريكـا در      
اسراييل را از تل آويو به بيت المقـدس منتقـل خواهـد     

وي بنابر عادت معمول بـا پيـام تـوييتري، خـشم          . كرد
. خود را با بد و بيراه گفتن به بانيان قطعنامه ابراز نمـود     

ضـد  " و "شـرم آور "نتانياهو نيز به همين شكل آن را     
 . ف كرد توصي"اسراييل

ــودگردان    ــشكيالت خ ــخنگوي ت ــر، س ــوي ديگ از س
فلسطين در واكنش بـه تـصويب قطعنامـه در شـوراي            

قطعنامـه شـوراي    ": امنيت سازمان ملل متحـد گفـت      
امنيت عليه شهرك سازيها سيلي محكي بر سياستهاي        

  ".رژيم صهيونيستي است

محمود عباس، ريس دولت خـود گـردان فلـسطين در           
 به ترامپ گفت كه حاضر اسـت        كرانه غربي، در پيامي   

 .در رابطه با راه حل دو ملت با او همكاري كند

  
 علت نگراني كري

 سال وتوي قطعنامه هـايي بـا        37اما ببينيم چرا بعد از      
اين مضمون از جانب آمريكا، اين بار دولـت اوبامـا بـا             

 . راي ممتنع خود موجبات تصويب آن را فراهم آورد

 دسـامبر،   28قطعنامـه در    چند روز بعد از تصويب ايـن        
آقاي جان كري در يك سخنراني پر هيجان از موضـع        

 و خاتمه دادن   "دو دولت "آمريكا در حمايت از راه حل       
وي از  . به شهرك سازي در كرانه غربي حمايـت كـرد         

 . ادامه اين روند ابراز نگراني كرد

آنچه كه روشن است، نگراني آقاي كري هـيچ ربطـي           
وي . گي و بهروزي آنهـا نـدارد      به مردم فلسطين و زند    

نگران اين تهديد است كه شـهرك سـازي وقيحانـه و           
پايمالي قوانين بين المللي از سوي اسراييل بـه اشـغال          
دايمي و رسمي بيانجامد و خيزشهاي مـردم فلـسطين          

زمينـه اي   "به گفته وي ايـن امـر        . اوج تازه اي بگيرد   
 منـافع " و  "براي رشد بنيادگرايان اسـالمي مـي شـود        
 . "آمريكا در خاورميانه بيشتر به خطر مي افتد

اياالت متحده به طور كلي و گذشته از اينكه چه حزبي        
در آن حــاكم باشــد، هيچگــاه نگــران وضــعيت مــردم 
فلسطين نبـوده و آنگونـه كـه كـري نيـز مـي گويـد،                

وي . "آمريكا همواره مدافع و پشتيبان اسراييل بـوده       "
 دولت، منافع آمريكا    با اين حال راه حل دو     ": مي گويد 

   ".در خاورميانه را بيشتر تامين مي كند
 

دولت اوباما به اين باور رسـيده بـود كـه صـلح ميـان               
اسراييل و فلسطين سبب خواهـد شـد كـه جنبـشهاي            

 خاموش خواهد "كشورهاي دوست عرب  "اجتماعي در   
 . شد

دو "جان كري در اين سخنراني گفت چنانچه راه حـل    
 اسراييل به طور كلي كرانه غربـي         عملي نشود،  "دولت

امـري كـه بـه سـرعت در        "را به خود الحاق مي كند،       
 و بدون شك به تضادها و عدم ثبات         "حال وقوع است  

 منافع ما در آن نخواهد      "در منطقه افزوده خواهد شد و     
 ."بود

همه اينها در حاليست كه هيچ تضمين و يا مكانيسمي          
توجـه بـه ايـن      وجود ندارد كـه اسـراييل را ملـزم بـه            

قطعنامه كند و مانند ديگر قطعنامـه هـا بـي خاصـيت             
در عين حال، تغييراتي كه ممكن است در دولت         . نماند

در . ترامپ صـورت گيـرد را هـم بايـد در نظـر گرفـت        
 بـه   "ديويد فريدمن "نخستين نشانه، ترامپ با انتخاب      

  عنوان سفير آمريكا، راهي را كه در اين زمينه خواهد 
  6حه بقيه در صف

  جهان در آيينه مرور

 رک سازی در سرزمينهای اشغالی فلسطينو پايان شه" دو دولت"چشم انداز تشکيل 
 يک ديدگاه پيرامون چشم انداز گشايشهای امپرياليستی

 ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور
  5بقيه از صفحه 

فريدمن كسي است كه سالها   . پيمود، آشكار كرده است   
براي خانه سازي يهوديان در كرانه غربي كمك مـالي          

جالب تر اينكـه او از انتقـال سـفارت          . جمع كرده است  
آمريكا از تل آويو به اورشليم حمايت مي كنـد كـه در             

 را  "ولـت دو د "صورت تحقق، در عمل بايـد موضـوع         
 . فراموش كرد

جان كري همچنين گوشزد كرد كه اگـر اسـراييل بـه            
شهرك سازي ادامـه دهـد و بخواهـد كرانـه غربـي را            
رسما به خود ضميمه كند، نه تنها منافع آمريكـا را بـه             
خطر مي اندازد، بلكه بـراي موجوديـت اسـراييل هـم            

ــود  ــد ب ــاك خواه ــران  . خطرن ــه رهب ــشدار داد ك او ه
ماده هستند كـه روابـط جديـدي بـا          كشورهاي عربي آ  

عليـه ايـران كـه در بـي       "اسراييل برقرار كنند تا باهم      
، امـا   "ثبات كردن خاورميانه دست دارد، همكاري كنند      

چنين آينده اي تنها با پيشرفت عملي و مشخص بـه           "
 ."سوي ايجاد دو دولت امكان پذير است

دسـت  "اكنـون دولـت اسـراييل       ": وي در ادامه افزود   
ترين دولت در تاريخ اين كشور است و صـلح را     راستي  

 ".به جهتي مخالف هدايت مي كند

ــت    ــر اشــغال دايمــي شــود آنوق ــري اخطــار داد اگ ك
تشكيالت خود گردان فلسطين منحل مي شود و ايـن          
سوال را به وجود مي آورد كه چگونه اسراييل مي تواند      
با جنگ و خشونت و تنفر رو به رشد اين مردم مقابلـه              

 "كشتزاري براي رشد تروريـسم    " مسوول ايجاد    كند و 
 .به شمار خواهد آمد

، "صداي يهوديان مـدافع صـلح  "در همين زمينه مدير  
در ميــان ":  اعــالم كــرد"ربكــا ويلكومرســون"خــانم 

رهبران سياسي آمريكا درك رو به رشـدي نـسبت بـه            
.  فلسطين به وجود آمده اسـت –مساله بحران اسراييل    

ــ  ــديون ف ــد م ــن را باي ــايين اي ــي و از پ شارهاي مردم
  . "دانست

وي تاكيد مي كند كه اسراييل بايد وادار بـه احتـرام و             
راي "اجراي قوانين بين المللـي گـردد و بـه گفتـه او              
وي . "ممتنع آمريكا به قطعنامه اين نويد را مـي دهـد          

مـردم اسـراييل ماننـد مـردم فلـسطين بهـاي            ": گفت
سـراييل را  سياستهاي فاشيستي و شوينيستي رهبـران ا      

 ."پرداخته اند و هيچگاه امنيت نداشته اند

از آنجايي كه سياستهاي توسـعه طلبانـه و اسـتعماري           
حكومت آپارتايد و تجاوزگر اسراييل در تفكـر و ذهـن           
مردم اين دو كشور خصومت و تنفـر آفريـده، چنانچـه            
اخطارها و تهديدهاي جان كري هم منجـر بـه عقـب            

ـ      راي مـردم فلـسطين و      نشيني محدود اسراييل شود، ب
همچنين اين . اسراييل صلح و امنيت ايجاد نخواهد شد      

از اين رو   . امر به ستم عليه فلسطينيها خاتمه نمي دهد       
مردم كشورهاي خاورميانه و به ويژه مردم فلـسطين و          
اسراييل بايد مكانيسمهاي همبـستگي و دوسـتي بـين          

ك خود را ايجاد كرده و گرد مطالبات انساني و دمكراتي         
 . متحد شوند

قطعنامه سازمان ملل در صورتي مـي توانـد تـا حـدي            
موثر باشد كه دولت ترامپ از آن حمايت كند و آنطـور            
كه شواهد نشان مـي دهـد، ايـن امـر در چـشم انـداز                

صلح پايدار و امنيـت بـراي مـردم فلـسطين و            . نيست
 .اسراييل با اتحاد و همبستگي آنها ممكن مي شود

  
ن چــشم انــداز   يــك ديــدگاه پيرامــو  *

 گشايشهاي امپرياليستي

امانوئل والتراشتاين، جامعه شناس، از متفكران شناخته       
نظريــه نظــام "شــده سوسياليــست و نويــسنده كتــاب 

 تحليل قابل توجهي از كشمكشهاي سه كشور   "جهاني
روسيه، چين و آمريكا در نبـرد قـدرت و نقـش دونالـد              

ا مـرور  ترامپ در اين زمينه دارد كه مختـصري از آن ر     
 .مي كنيم

بيشتر سياستمداران و روزنامه نگـاران  ": والتراشتاين مي گويد 
و تحليلگران آكادميك رابطه بين چين و ايالت متحده آمريكا          

مـن مخـالف ايـن      . را يك رقابت خصمانه تـصور مـي كننـد         
من فكر مي كـنم هـدف ژئوپـولتيكي هـر دو            . تحليل هستم 

مهمتـرين  . سـت كشور رسيدن به يك توافق طوالني مـدت ا       
 ".مشكل آنها اين است كه كداميك از ديگري سر تر باشند

وقتي دونالد ترامپ مي گويد كه مـي  ": در ادامه او مي نويسد 
، سخني خارج از اهداف     "آمريكا را به عظمت برساند    "خواهد  

كلينتـون، اوبامـا و برنـي سـندرز و البتـه            . آمريكا نمي گويـد   
همچنـين اكثـر    . هنـد جمهوري خواهان هم همين را مي خوا      

چه كسي به . شهروندان آمريكايي هم چنين خواسته اي دارند
   "راستي مي خواهد آمريكا شماره دو باشد؟

 آمريكا توانـست  1945وقتي در سال ": والتراشتاين مي افزايد  
رقيب خود آلمان را شكست دهد، اينگونه مي خواست تـصور           

 خـود  شود كه نقش هژمونيك را در سيـستم جهـاني نـصيب         
تنها مشكل و مانع، قدرت نظامي اتحـاد جمـاهير   . كرده است 

كاري كه آمريكا با اين مشكل كرد اين بود كـه           . شوروي بود 
به اين كشور نقـش شـريك كوچـك در سيـستم جهـاني را               

هـر دو طـرف نفـي    . به اين مي گوييم قرار و مدار يالتا      . بدهد
مال مي كنند كه قراري گذاشته شده، اما هردو طرف هـم كـا            

 .آنرا رعايت كردند

ايالت متحده آرزو دارد كه يك يالتاي ديگر بـا چـين داشـته              
چـين روزهـايي كـه    . چين به اين ايده پوزخند مي زنـد     . باشد

آمريكا هژموني جهان را در دست داشت را خاتمه يافتـه مـي         
داند و بر اين باور است كه آمريكا ديگر آن قـدرت اقتـصادي      

 . ين صندلي بنشيندرا ندارد كه بخواهد بر ا

از طرفي چين مي داند امكان دارد اختالفات دروني كـشور او       
از اينجاست كـه چـين مايـل    . را در صحنه جهاني ناتوان كند 

است يالتايي وجود داشته باشد، اما به عكس، آمريكا شـريك           
بين المللـي پـيش از   بهترين قياس مناسبات    . كوچك او باشد  

 .  و رابطه بريتانياي كبير با اتحاد جماهير شوروي است1945

چين بر اين باور است كه در دهه آينده قدرت اقتـصادي اش             
رشد خواهد كرد و اياالت متحده از آن ضربه خواهد خـورد و             

عالوه بر آن تصور مي كند كـه ديگـر كـشورهاي     . نه بعكس 
كساني كه بـيش از دو قـرن     آسيايي را هم جلب خواهد كرد؛       

در دنيايي زير تسلط اروپاييها زيسته و برتري آنـان را تحمـل        
 ".كرده اند

در خاتمه او دو نقطه ضعف از تحليل و برداشت چـين را نيـز              
 :متذكر مي شود

نخست آنكه، ارزيابي چين از داشتن نقش برتر در توليـدات           "
 از سپس هراس حكومت اين كـشور   . جهاني مبالغه آميز است   

فروپاشي دروني، همانطور كه در تـاريخ چـين پيـشتر تجربـه      
از اين نظر، تفاهم با آمريكا ممكن است بـه نفـع            . شده است 
  ".اش باشد

در خاتمه والتراشتاين پيرامون آينده اياالت متحده براين نظر         
است كه اين كشور امكان دارد سـرانجام واقعيـت را ببينـد و              

هتر از اين است كه اصـال       متوجه شود شريك كوچك بودن ب     
در اين صورت، ترامپ كسي اسـت كـه         . شريك نداشته باشد  

او پارس مي كنـد، تهديـد و   . اين پروسه را سرعت مي بخشد   
 . توهين مي كند، اما او آمريكا را هژمونيك نخواهد كرد

به هر جهت رقص پنهان ايالت      ": والتراشتاين نتيجه مي گيرد   
ـ      –متحده و چـين       در  -راي شـراكت     جـستجوي خـاموش ب

سيستم جهاني اصلي ترين فعاليت ژئوپلتيكي در دهـه هـاي           
هر طور  . همه نگاهها بايد روي همين باشد       . آينده خواهد بود  

  ".كه باشد، چين و اياالت متحده شريك يكديگر خواهند شد

آرايش امنيتي باند واليت در برابر 

  تهاجم رقبا به ُقوه قضاييه
  

  منصور امان
 در دستگاه قُدرت رژيم واليت فقيه باند حاكم

پس از روبرو شدن با پاتك سنگين جناح 
رقيب، اينك به عقب پارو مي زند و خواهان 
پايان يافتن تهاجم همه جانبه آقاي روحاني و 
دستگاه دولت عليه ابزار قضايي خويش و 

  . رييس آن، آقاي صادق الريجاني، است
كه زير پايوران اين باند همچون موارد ديگري 

فشار رقباي خود قرار مي گيرند، اين بار نيز با 
استفاده " و "مصالح نظام"كاشتن تابلوي 

 مي كوشند حركت مهاجمان را به "دشمنان
مسير ديگري كه در حقيقت به منافع آنان ختم 

  . مي شود، منحرف سازند
پناه گرفتن باند آقاي خامنه اي پشت ضربه 

 از كارايي تاكتيك گير ياد شده، نشانه روشني
تهاجم نيابتي به باند حاكم از طريق دستگاه 

جناح ميانه حكومت با پرداختن به . قضايي دارد
فساد سازمان يافته جناح رقيب و درخواست 
شفافيت كارنامه مالي اش، چشم اسفنديار آن 

  . را هدف گرفته است 
آقاي روحاني در چند هفته اخير، به گونه پياپي 

 را در زخمهاي گشوده مانده رقيب انگُشت خود
او با تاكيد خواهان روشن شدن . فرو برده است

 ميليارد دالري شده كه باند حاكم 3سرنوشت 
 به غارت برده "دور زدن تحريم"زير پوشش 

خيانت "آقاي روحاني رسوايي ياد شده را . است
 ناميده و بدينوسيله به گونه "در بيت اُلمال

ه آقاي خامنه اي و مستقيم دولت گُماشت
پشتيبانان آن در اندروني را متهم به ارتكاب آن 

  . نموده است
وي همچنين در واكُنش به پرونده به جريان 
افتاده باند رقيب عليه دولت با موضوع 

، در يك گُفُتگوي زنده "حقوقهاي ُنجومي"
تلويزيوني، ويژگي نظام مند و فراگير بودن 

ختار جمهوري امتيازهاي گزاف مالي در سا
ساده "رييس دولت مچ . اسالمي را فاش كرد

مردم بدانند اين ":  را اينگونه گرفت"زيستها
حقوقهاي نامتعارف مخصوص قُوه مجريه 

 نفر در ساير نهادها و 300بيشتر از اين . نيست
قُوه ها و حتي در نهادهاي انقالبي حضور 

  ".دارند
 نُقطه نيز كمي بعد تر آقاي روحاني پا را از اين

فراتر گذاشته و با برجسته ساختن رسوايي 
حسابهاي جداگانه و ميلياردي قُوه قضاييه، 

او .  آن گرديد"روشن شدن حسابهاي"خواهان 
با اين حركت، تمام تداركات و تالشهاي 
تبليغاتي و قهري باند رقيب براي چيدن آراسته 
صحنه و خُروج از اين تله را به هيچ بدل 

  .ساخت
يس نگون بخت قُوه قضاييه در واكُنش به ري

اين تهاجم، ناخواسته سند ديگري از مناسبات 
. حاكم بر بازوي قضايي باند حاكم را ارايه كرد

او براي بيرون كشيدن خود از زير آتش، بابك 
زنجاني را به ياري طلبيد و از قول او گفت كه 

ميلياردها تومان به انتخاب رياست جمهور "
او همچنين توضيح نداد در . " استكُمك كرده

صورت جدي بودن اتهامي كه علني كرده، چرا 
به عنوان باالترين مقام قضايي كشور آن را 
پيگيري نكرده و اينك در تنگناي حسابهايش 

   . آن را به ياد مي آورد
  23بقيه در صفحه 
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  حقوق آذر ماه فرهنگيان پرداخت نشد 

  

 حقوق آذر ماه فرهنگيـان بـا        - دي   3تابناك،  / تسنيم
  . گذشت سه روز از دي ماه هنوز پرداخت نشده است

منــصور مجــاوري، مــديركل برنامــه و بودجــه وزارت  
بـا  ": آموزش و پرورش، در باره علت اين تاخير گفـت         

رورش در  توجه به اينكه گفته بوديم حقوق آموزش و پ        
قالب سامانه يكپارچه خواهد شد، در حال حاضر ليست         
حقوق فرهنگيان بـه خزانـه رفتـه و چـك بـه بانـك               
مركزي فرستاده شده و هر زمان كـه بانـك مركـزي             
موافقت كند، پول به حساب فرهنگيـان واريـز خواهـد           

  ".شد
مـشكل از سـوي وزارت اقتـصاد و خزانـه          ": وي افزود 

البتـه  . د اعتبار را تامين كننـد     اناست كه هنوز نتوانسته     
قرار شده تا امـشب حقـوق آذر مـاه فرهنگيـان واريـز              

  ".شود
سـال  ": يكي از معلمان پايتخت در ايـن رابطـه گفـت          

گذشته نيز در آستانه شب يلدا حقوق فرهنگيـان واريـز         
امسال نيز فرهنگيان بـدون حقـوق شـب يلـدا را            . نشد

هنـوز  سپري كردند و بـا گذشـت سـه روز از دي مـاه               
  ".حقوق آنها واريز نشده است

  
پيام تبريك كـانون صـنفي معلمـان اسـتان          

تهران بـه انجمـن صـنفي روزنامـه نگـاران           

  استان تهران

 كـانون صـنفي معلمـان    - دي 4حقوق معلم و كارگر،     
استان تهران در پيـامي بـه روزنامـه نگـاران تهرانـي،             
تاسيس انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهـران را         

  .اين تشكل تبريك گفتبه 
در جامعه كنوني ايران جامعـه    ": در اين پيام آمده است    

مطبوعـاتي كـشور و روزنامـه نگــاران بـا وجـود همــه      
محدوديتها و فشارها، همواره از پيشتازان نقد اخالقـي         

با . قدرت و گسترش آزاديهاي مدني در جامعه بوده اند        
اين حال همواره اين قشر زحمتكش جامعـه از حقـوق           
اوليه صنفي خود محـروم بـوده و زيـر بـار فـشارهاي               

  .معيشتي و كاري قرار داشته اند
 كـه فعاليـت انجمـن صـنفي         88با اين وجود از سـال       

روزنامه نگاران ايران با ممنوعيت مواجه شد تا به امروز   
اين قشر فرهيخته جامعه فاقد نهاد صنفي مستقل بوده         

  .اند
امـه نگـاران    از اين منظر تاسيس انجمـن صـنفي روزن        

استان تهران مي تواند نويدبخش نهادي مستقل باشـد         
كه از حقوق مادي و معنوي روزنامه نگاران در شـرايط          

  .كنوني جامعه ايران دفاع كند
كانون صنفي معلمان استان تهران تاسـيس ايـن نهـاد       
صنفي را به روزنامه نگاران و اصـحاب رسـانه تبريـك      

 بـراي فعاليتهـاي     گفته و اميدوار است كه زمينـه الزم       
صنفي روزنامه نگاران بيش از گذشـته فـراهم شـده و            

حضور اين نهاد صنفي در عرصه جامعه نويد گر پويايي        
  .هر چه بيشتر جامعه مطبوعاتي كشور باشد

  
التدريس شهرستان   ماه حقوق معلمان حق      6

  چادگان پرداخت نشده است 

 مدير آمـوزش و پـرورش       - دي   11خبرگزاري فارس،   
حقوق معلمان حق التدريس    ": ستان چادگان گفت  شهر

 ماه هنوز پرداخت نـشده      6شهرستان چادگان به مدت     
  ".است

  
اداره آمـوزش و پـرورش      ": احمد بياتي اظهـار داشـت     

 نيروي حق التدريـسي دارد كـه        30شهرستان چادگان   
 و سه مـاه نيمـه دوم هنـوز          95سه ماه نيمه اول سال      
پرداخت نشدن ": افزود وي ".اندحقوقي دريافت نكرده   

حقوق در اختيار شهرستان نيست، بلكه بايد اعتبارات از        
سوي استان تامين و پرداخت شـود كـه بـا رايزنيهـاي           
انجام شده مقرر شد در اسرع وقت حقوق اين عزيـزان           

  ".پرداخت شود
  

 نشاني از توجـه بـه مـشكالت         96در بودجه   

  معلمان ديده نمي شود

 كانون صنفي معلمـان     -  دي 15حقوق معلم و كارگر،     
استان تهران درباره برخي از رويدادهاي جاري آموزش        

در بخـشي از ايـن      . و پرورش اطالعيه اي منتشر كـرد      
اطالعيه پيرامون بودجه پيشنهادي دولـت گفتـه شـده          

نخستين موضوع مهم اين روزهـاي آمـوزش و        ": است
پرورش كه سخت محل انتقاد است، بودجه پيشنهادي        

در اين بودجه .  اين وزارتخانه است96ال دولت براي س  
هيچ نـشانه اي از توجـه جـدي دولـت بـه آمـوزش و                

كـل بودجـه عمـومي دولـت،     . پرورش ديده نمي شـود  
 هزار ميليارد تومان و كل بودجه آمـوزش و          320حدود  

ايـن  .  هـزار ميليـارد تومـان اسـت        31.5پرورش حدود   
نسبت زير ده درصد است در حالي كه در يكي دو سال           

  ".گذشته باالتر از ده درصد بود
بودجه آموزش و پـرورش در حـالي        ": بيانيه تاكيد دارد  

ده درصد افزايش مي يابد كه بودجـه برخـي نهادهـا و        
 درصد افـزايش يافتـه   20وزارتخانه هاي ديگر بيش از  

الر در بودجه   يك نكته ديگر گران شدن قيمت د      . است
با گران شدن دالر و كم شدن سـهم         . سال آينده است  

آموزش و پرورش از بودجـه عمـومي دولـت، در واقـع             
ــي   ــرورش از توليــد ناخــالص داخل ســهم آمــوزش و پ

)GDP (كاهش يافته است."  
  

   هزار تومان600معلمي با حقوق 

 سه سال پـيش بـود كـه         - دي   18خبرگزاري فارس،   
كمبـود معلـم بـه ويـژه در         پس از اوج گرفتن مـشكل       

مقطع ابتدايي، طرح بسته حمايتي كه بعدها بـه خريـد           

خــدمات آموزشــي معــروف شــد، از ســوي آمــوزش و 
پرورش راه اندازي شد و كساني كه مـدرك تحـصيلي           
كارشناسي به باال داشتند، در آزموني شـركت كردنـد و       

  .پس از پذيرش، فعاليت خود را آغاز كردند
در اين طرح كه خواستار مخفي      يكي از معلمان شاغل     

اين طرح زير نظر    ": ماندن نامش شد در اين باره گفت      
شود، اما نيروهاي به    وزارت آموزش و پرورش اجرا مي       

كار گرفته شده حتي كد پرسنلي نيز ندارند و رابط ما با            
در واقع شـرايط    . آموزش و پرورش يك مووسسه است     

ي است كه از    ما مانند شرايط معلمان مدارس غيرانتفاع     
  ". شوندسوي مديران اين مدارس به كار گرفته مي

 روزه است و سه مـاه تابـستان         21بيمه ما   ": وي افزود 
نه حقوق داريم و نه بيمه، ضمن اينكه حقوق تعطيالت    

 شـود و بـه تـازگي نيـز      نوروز نيز به ما پرداخـت نمـي       
 هايي براي حذف حقوق معلمان از زمـان پايـان         زمزمه

آموزان مي شود كه معمـوالً   خرداد ماه دانش   امتحانات
  . خرداد است15پايان آن، قبل از 

وي با اشاره به اينكه حقوق ما طبق قانون كار در نظـر     
 900گرفته شده و بر اساس روال معمول بايد بـيش از            

مبلـغ  ": خاطرنـشان كـرد   هزار تومان پرداخـت شـود،       
زار  هـ  580پرداخت شده در سال اول به ازاي هر مـاه           

 هزار تومان و امسال نيـز هنـوز         670تومان، سال دوم    
  ". ايمدريافتي نداشته

در حالي كه بايد حقوق     ": يك معلم ديگر اظهار داشت    
 هــزار تومــان بــه معلمــان 950قــانون كــاري معــادل 

شـود كـه     هزار تومان پرداخت مي      650پرداخت شود،   
 هزار تومان كسري كجا مـي     300مشخص نيست اين    

  ".رود
  

تجمع فرهنگيـان خيابـان ايثـارگران مقابـل         

  شهرداري تهران 

 جمعـي از فرهنگيـان كـشور        - دي   19پيام ساختمان،   

امروز به دليـل تملـك اراضـي مرغـوب خـود توسـط              
نهادهاي مختلف از جمله شهرداري و بالتكليفي خانـه         

 سال، مقابل شـهرداري  30هاي نيمه تمام خود پس از     
  .تهران تجمع كردند

 نفر از معلمان بازنشسته كـه در سـالهاي          100بيش از   
 از اداره تعاون آمـوزش و پـرورش اراضـي در            60دهه  

خيابان ايثارگران خريداري كرده اند، امروز در اعتراض         
به بالتكليفي خانه هاي نيمه تمام، تخلف هيات مديره         
و دست اندازي برخـي از نهادهـا همچـون شـهرداري            

طقـه، مقابـل    براي تملـك زمينهـاي مرغـوب ايـن من         
  .شوراي شهر تهران تجمع كردند

 معلم  880بيش از   ": يكي از اين تجمع كنندگان گفت     
 سـال قبـل   30شاغل و بازنشسته هستيم كه از حـدود   

 2،  1هاي  مالك بخشي از اراضي مسكوني واقع در فاز       
خيابــان ايثــارگران شــمالي ( منطقــه يادگــار امــام 4و 

  ".هستيم) روبروي پارك ژوراسيك 
  8 در صفحه بقيه

  

 چالشهای معلمان در دی ماه
 فرنگيس بايقره
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 چالشهای معلمان در دی ماه
  

  7بقيه از صفحه 
  

ــزود ــوقي  ": وي اف ــان هــيچ اطالعــي حق ــا فرهنگي م
نداشتيم و عده اي زمين خوار بـا همكـاري شـهرداري       
تباني كرده و بـسياري از زمينهـاي مرغـوب مـا را بـا               

در اختيـار  ...  هـزار متـري و     36 هزار و    18مساحتهاي  
ن شمالي به عنوان    گرفتند، بسياري از زمينهاي ايثارگرا    

ساخت باغ و راه و مسجد و مدرسه هديه شـد و حـاال              
مطلع شديم شهرداري تهران قصد دارد تا اراضـي كـه           
قطعات متعلق به ما بوده را به عنوان منـابع طبيعـي و             

  ".فضاي سبز قلمداد كند
يكي ديگر از فرهنگيان بازنشسته كه با وجود بيمـاري          

حـضور داشـت، بـا    سرطان و جسم بيمار در اين تجمع    
 سال است در واحدهاي نيمـه سـاخته و          10بيان اينكه   

مـا در حـال از دسـت        ": فاقد ايمني اسكان دارد، افزود    
 ايـن واحـدهاي   4دادن اين خانه ها هستيم، هنوز فـاز      

!  واحـدها ويـران اسـت     2مسكوني تكميل نـشده، فـاز       
بسياري از ما سند هـم نـداريم از طرفـي اداره تعـاون              

رش و ساير نهادهـاي مـسوول چـشمان         آموزش و پرو  
  ".خود را در برابر اين تخلف بسته اند

معلمان معترض خواستار مالقـات بـا شـهردار تهـران           
بودنــد، امــا مــاموران شــهرداري كــه در ميــان تجمــع 
كنندگان حـضور داشـتند بـه آنهـا گفتنـد كـه امكـان               

  .مالقات با شهردار تهران براي آنها وجود ندارد
  

التدريسي مقابل  علمان حق   تجمع جمعي از م   

  مجلس 

  
 جمعي از معلمـان حـق التدريـسي از          - دي   19ايسنا،  

استانهاي مختلف كشور صـبح امـروز مقابـل مجلـس           
اين افراد با تجمـع مقابـل مجلـس و در           . تجمع كردند 

دست داشتن پالكاردهايي خواستار پيگيري وضـعيت و        
 شـان شـدند و از نماينـدگان درخواسـت           تعيين تكليف 

  .اشتند تا به مسايل و مشكالت آنان رسيدگي شودد
  

 هزار نفري فرهنگيان به ضـمن       10اعتراض  

  خدمت پولي

 در چند هفته اخير اعتراض فرهنگيـان        – دي   22ايلنا،  
به برگزاري دوره ضمن خدمت پولي آن هم بـا عنـوان      

، به صورت گـسترده در فـضاي        "به سوي فهم قرآن   "
نگيان فراگير شـد،    هاي اجتماعي فره  مجازي و شبكه    
 هزار امـضا در مخالفـت بـا    10نهايت به طوري كه در    

دوره ضمن خدمت پولي جمع شد و اين طومـار صـبح            
 دي ماه توسط تعـدادي از فعـاالن صـنفي بـه             19روز  

  . وزارت آموزش و پرورش تحويل داده شد
اين دوره از سوي وزارت آموزش و پـرورش بـه همـه             

 و بر اساس ايـن ابالغيـه        اداره هاي استاني ابالغ شده    
معلمان بايـد بـه ازاي حـضور در هـر سـاعت كـالس               

 خـدمت از هـر نـوع آن، سـاعتي هـزار             آموزش ضمن 

 هـزار تومـان بابـت هزينـه صـدور           4تومان، به اضافه    
  .گواهينامه پايان دوره پرداخت كنند

در همين رابطه نادري، فعال صنفي معلمـان، بـا بيـان            
 هــا و ي مختلــف دورهاينكــه در حــال حاضــر ارگانهــا

كننـد تـا    كيفيت براي معلمان برگزار مي       آزمونهاي بي 
ايـن شـيوه نـه بـه        ": بتوانند كسب درآمد كنند، گفـت     

اي بـراي سيـستم    افزايد و نه بهـره  دانايي معلمان مي 
  ".آموزشي كشور دارد

در همين رابطه چهاربند، رييس مركز برنامـه ريـزي و           
اگـر  ":  پـرورش، گفـت    ومنابع انـساني وزارت آمـوزش     

 اي برگزار شده و پـولي بابـت آن دريافـت            جايي دوره 
فقـط  . شده، مربوط به آموزش و پـرورش نبـوده اسـت        

يك دوره آن هم وزارت فرهنگ و ارشاد فراخوان داد و 
. تمام شد و متولي آن آموزش و پـرورش نبـوده اسـت            

 كننـد ايـن دوره را بـه نـام           دانم چرا اصـرار مـي     نمي  
  ".پرورش معرفي كنندآموزش و 

  

 هزار ميليـارد  55 توجهي به كسري اعتبار    بي

ريالي در بودجه براي پاداش پايـان خـدمت         

  فرهنگيان

ــسنا،  ــوزش و  - دي 26اي ــسيون آم ــضو كمي ــك ع  ي
تحقيقات مجلـس از كـسري اعتبـار وزارت آمـوزش و        

در كـسري اعتبـار اعـالم       ": پرورش انتقاد كرد و گفت    
 هزار ميليارد ريال بابت     55، حداقل   96شده براي سال    

 اسـت كـه در      96 – 95پاداش پايان خدمت سـالهاي      
  ".بودجه پيش بيني نشده است

باد با بيان اينكه جمع كسري اعتبار سـال    فريده اوالد ق  
:  هزار ميليارد ريال بـوده اسـت گفـت     42، حدود   1395

اين در حالي است كه جمع كسري اعتبار پيش بينـي           "
  ". هزار ميليارد ريال است34، 96شده در بودجه 

در واقع هرگونه كسري منتقل شده      ": وي تصريح كرد  
ري سال ، به سر جمع كس    1395از سالهاي قبل و سال      

 اضافه خواهد شد و همچنـين در صـورت تـصويب           96
هـاي مربـوط بـه    ارقام مندرج در اليحه، تمامي هزينه  

حق التدريس شاغلين، حق التدريس آزاد، سرباز معلـم،         
كـه در  ... حقوق كاركنـان قـراردادي، بيمـه تكميلـي و       

 حكم حقوق اين افراد اسـت و همچنـين سـاير هزينـه           
  ".شدهاي ضروري متوقف خواهد 

  

آمـوز لرسـتاني بـه       هـزار دانـش      20اعزام  

  اردوهاي راهيان نور 

  
  

سرپرست اداره كل آموزش و پرورش       - دي   27ايسنا،  
آمـوز بـه اردوهـاي     هـزار دانـش      20لرستان از اعـزام     

  .راهيان نور در سال تحصيلي جديد خبر داد

نظرخدا دريكوند در ديـدار فرمانـدهان سـازمان بـسيج           
: آموزي لرسـتان اظهـار كـرد       دانش   فرهنگيان و بسيج  

نبايد آموزش و پرورش و بسيج را به عنـوان دو نهـاد         "
جدا از هم تصور كرد، چرا كه اين دو نهاد تـاثير گـذار              

  ".مشتركات فراواني با هم دارند
آموز بـه منـاطق عمليـاتي     هزار دانش 20وي از اعزام   

اين اعزامها تـا    ": جنوب و غرب كشور خبر داد و گفت       
  ".دادماه سال آينده ادامه خواهد داشتخر

 آيـه "همچنين سرهنگ زين العابـدين حـسيني طـرح          
 را از مهمتـرين برنامـه       "راهيـان نـور   " و   "هاي تمدن 

 آموزي برشمرد و ابراز اميدواري كرد       هاي بسيج دانش  
با تعامل سازنده شاهد تحقق اهداف مشترك در سطح         

  .مدارس باشد
  

ر مقابل سازمان   تجمع فرهنگيان بازنشسته د   

  برنامه و بودجه 

  

 نفـر از فرهنگيـان      500 بـيش از     - دي   28جوانه هـا،    
ــل   ــف در مقاب بازنشــسته از تهــران و شــهرهاي مختل

  .سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضي برگزار كردند
الكاردي در دست داشـتند كـه روي   تجمع كنندگان پ  

وق ما خواهـان همـسان سـازي حقـ      ": آن نوشته بودند  
 روي  ".خود با بازنشستگان ساير وزارتخانه ها هـستيم       

مـا خواهـان    ": الكاردي ديگـري نوشـته شـده بـود        پ
 قانون مـديريت كـشوري هـستيم كـه          68اجراي ماده   

   ".حقوق حقه ما معلمان را برآورده مي كند
قـدرت  "معترضان همچنين اشاره كرده بودند به اينكه        

 كرده است، چه     درصد كاهش پيدا   68خريد فرهنگيان   
 تجمع كنندگان شعار خط فقر سـه ميليـون        "بايد كرد؟ 

  . حقوق ما يك ميليون مي دادند
 تا حق   ":يكي ديگر از شعارهايي كه مي دادند اين بود        

   ".خود نگيريم، از پا نمي نشينيم
شايان ذكر است كه خودروهـاي نيـروي انتظـامي بـه            

رش محل تجمع كنندگان آمده بودند كه مـانع از گـست      
  .اعتراضات شوند
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اولتيماتوم پزشكان به مسووالن بـراي پرداخـت        

   معوقات

  

  
 جمعـي از پزشـكان بيمارسـتان        - دي   10خبرگزاري فارس،   

دولتي امـام علـي چابهـار، در نامـه اي خطـاب بـه رياسـت                 
ــستان و     ــتاندار سي ــدان و اس ــكي زاه ــوم پزش ــشگاه عل دان

 هـاي عقـب افتـاده خـود         بلوچستان، خواهان پرداخت كارانه   
  . شدند

ما پزشكان بيمارستان دولتي امام علي چابهـار        ": ا نوشتند آنه
 هيچگونـه كارانـه اي دريافـت نكـرده     94از پايان بهمن ماه   

اين در حالي ست كه بسياري از همكـاران بـا عالقـه و              . ايم
انگيزه، جهت خدمات رساني بـه اسـتان محـروم سيـستان و        

ي ايم و در اين مدت علي رغم بـسيار        بلوچستان پاي گذارده    
اي ديديم، اما همچنـان     ناماليمات كه از جوسازيهاي رسانه      

 ". ايمبه خدمات صادقانه خود ادامه داده

 هـاي بـاالي زنـدگي و عـدم          هزينه": پزشكان هشدار دادند  
رسيدگي به معيشت پزشكان، علي رغـم هياهوهـاي رسـانه           
اي، ما را بر آن داشته است كـه در نامـه كتبـي بـه رياسـت                  

 10 علوم پزشكي زاهدان اعالم كنيم كـه تـا         محترم دانشگاه 
 ماه را دريافت نمـاييم      6 انتظار داريم حداقل كارانه      95ديماه  

و درصورت ادامه عدم رسيدگي به مشكالت مان، علي رغـم           
ميل باطني مجبور خواهيم بود كه تنها بيمـاران اورژانـسي را     

  ".ويزيت كنيم
 مـي   پرداخت نشدن دستمزد اين پزشكان در حـالي صـورت         

ــان،      ــوزه درم ــاظران ح ــسياري از ن ــاور ب ــه ب ــه ب ــرد ك گي
ههاي صبح و بعدازظهر چابهار براي ارايه خدمات بـه          درمانگا

ترين درمانگاههاي استان و حتي ايران بوده       بيماران، از فعال    
و بسياري از متخصـصان شـاغل در ايـن مركـز داراي بـورد         

 .تخصصي و رتبه هاي بورد تخصصي كشوري هستند

   

 پزشـك ، پرسـتار و پرسـنل         200ع بيش از    تجم

  بيمارستاني در گچساران 

  

 

ــا،  ــيش از - دي 1ايلن ــنل   200 ب ــتار و پرس ــك، پرس  پزش
بيمارستان گچـساران در اسـتان كهگيلويـه و بويراحمـد بـه             

هاي پزشكي در برابـر   همكار خود در رشته 700نمايندگي از  
  . دندبيمارستان اين شهرستان دست به يك تجمع اعتراضي ز

كنندگان دليل تجمع خود را پرداخت نشدن مطالبـات         تجمع  
اي و پرداخت نـشدن كارانـه عنـوان         شان از شركتهاي بيمه     

 . كردند

 10كننـدگان گفتنـد كـه مطالبـات آنهـا از            برخي از تجمـع     
 ميليون تومـان بـوده كـه در ايـن بـين،             40ميليون تومان تا    

 . ومان است ميليون ت35مطالبات هر جراح بيمارستاني 

 رساني به بيمـاران     گزارش ارسالي حكايت از تعطيلي خدمات     
بـه  . كنندگان در بيمارستان گچساران حكايت دارد     و مراجعه   

ــدار     ــي، فرمان ــدالرحيم رحيم ــنل، عب ــصاب پرس ــال اعت دنب
گچساران، در اتاق مدير بيمارسـتان گچـساران حـضور پيـدا            

 . كرد

دن به نتيجه به تجمـع   اند تا رسي كنندگان اعالم كرده  تجمع  
 . خود ادامه خواهند داد

گچساران يكـي از شهرسـتانهاي هـشت گانـه كهگيلويـه و             
 140بويراحمد است كه با ياسوج مركـز ايـن اسـتان حـدود              

 "بـام نفتـي ايـران     "اين شهرستان بـه     . كيلومتر فاصله دارد  
 .مشهور است

 

  حمله وزير بهداشت به صدا وسيما در برنامه زنده 

 زاده هاشـمي،   سيد حسن قاضـي    - دي   4ي فارس،   خبرگزار
وزيـر بهداشـت، در برنامــه زنـده تلويزيــون در اعتـراض بــه     
نمايش فيشهاي حقوقي در وزارت بهداشـت در ايـن برنامـه            

خواهيـد  ام، امـا شـما مـي        ام اينجا نشسته    من آمده   ": گفت
خب قبل از ايـن، آن      . چهار فيش حقوقي بگذاريد جلوي من     

آنچه مـي   . ن دهيد تا ببينم راست است يا دروغ       را به من نشا   
اميدوارم باقي حرفهايتان دروغ    . گوييد صد درصد دروغ است    

 ".نباشد

اگر واقعا مي خواستيد روشـنگري كنيـد، ايـن را         ": وي افزود 
قبل از برنامه به من مي داديد، اصال چرا به من؟ به دسـتگاه        

 چـرا زمـان     .شما چرا تا حاال ساكت بوده ايـد       . قضايي بدهيد 
چرا در مورد آن همه تخلفات      . دولت قبل صداي تان درنيامد    

  ".هيچ چيز نگفتيد

به خـدا مـن     ": هاشمي همچنين خطاب به صدا وسيما گفت      
 به خاطر خودتان مي گويم، مردم حرفهاي شما را اصال نمي          

  ". پذيرند
عباس زارع نژاد، مسوول روابط عمـومي ايـن وزارتخانـه، بـا            

شي برنامه ثريا و گره زدن طرح تحـول سـالمت    انتقاد از حوا  
 هاي پزشكي و فيـشهاي نجـومي از سـوي          با موضوع تعرفه  

سناريو سازي براي تخريـب طـرح      ": عوامل اين برنامه گفت   
 ".تحول سالمت جواب نمي دهد

 

   صاحب نيستاموال سازمان تامين اجتماعي بي 

  

  
 علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي كـار،         - دي   5لنا،  اي

طرح ادغام صندوق درمان تـامين اجتمـاعي،        ": اظهار داشت 
اي حيف و ميـل     منابع درمان كارگران را به صورت گسترده        

 توان بـا  مي كند و از نظر سابقه تاريخي اين طرح را تنها مي 
 ".ها مقايسه كردطرح شكست خورده هدفمندي يارانه 

منـابع درمـان سـازمان تـامين اجتمـاعي          : وي تصريح كـرد   
صاحب دارد، ولي ظـاهرا وزيـر بهداشـت آن را بـي صـاحب               
تصور كرده است و از ايـن رو اسـت كـه آقـاي قاضـي زاده                 

اند كه هر روز در مـورد آن        هاشمي و همكارانش عادت كرده    

اظهار كنند و وزارتخانه تحـت تـصدي خـود را در خـصوص              
 .گران محق بدانندتملك اموال كار

شايد از نظر مديران وزارت بهداشـت پيـشبرد        ": خدايي گفت 
طرح تحول سالمت با دست اندازي به منابع ساير صـندوقها           
به منظور حفظ محبوبيت و اعتبار سياسي اشخاص حامي آن          

   ".ضروري است
به وضوح روشن است كـه منـابع درمـان          ": وي تصريح كرد  

ار اسـت صـرف چـه چيـزي         بيمه شدگان تامين اجتماعي قر    
از اين رو بايد جلوي طرح دوباره اين ادغام در مجلـس            . شود

 ".را گرفت و بر آن مصر بود

 

اضافه كاري تاب و  / كمبود شديد پرستار در گيالن    

 توان پرستاران را گرفته است

 رييس شوراي عالي سـازمان نظـام        - دي   9نظام پرستاري،   
ي هيات مـديره    پرستاري كشور در نشست هم انديشي اعضا      

كمبود نيـروي پرسـتاري     ": هاي نظام پرستاري گيالن گفت    
   "در استان گيالن تاب و توان پرستاران را گرفته است

همه مسووالن استاني در جريـان      ": طاهره زاهد صفت افزود   
مشكالت جامعه پرستاري هستند، اما پاسخ مناسبي دريافـت         

  ".ايمنكرده 
بخـش  : انهاي رشـت افـزود    وي با اشاره به شلوغي بيمارسـت      

اورژانس مركز آموزشي درماني رازي با حجم باالي بيمـاران          
در شبانه روز مواجه است و خود به اندازه يك بيمارستان بـه             

آيد كه با اين حال پرستاران با سختي كار فراوان          حساب مي   
 ".پردازندبه ارايه خدمت مي

رشـت   بيمارستان خصوصي در شهر      4": زاهدصفت ادامه داد  
 پرسـتار در ايـن بيمارسـتانها شـاغل          1200فعاليت دارند كه    

 پرسـتار شـركتي در گـيالن    200و همچنين بيش از   . هستند
  ".مشغول كار هستند

 

آغاز دومينوي خطرناك وزارت بهداشت و بازي بـا     

   هزار بيمار دياليزي 28جان 

  

 طرح واگذاري بخشهاي دياليز     - دي   12خبرگزاري فارس،   
به شـركتهاي بخـش خـصوصي كـه از سـال            دولتي كشور   

 مطرح شده است، اكنون با وجود مشكالت فـراوان و          1393
  . حل نشده در دست اجراست

 500 منطقه و هر منطقه با حدود        10در اين طرح، كشور به      
به هر شركت خصوصي از مجمـوع   . تخت تقسيم شده است   

ــصادي وزارت  5 ــشاركت اقت  شــركت حاضــر در فراخــوان م
  . تا سه منطقه واگذار خواهد شدبهداشت، يك 

 در اعتراض به اين طرح بيانيه اي        "انجمن نفرولوژي ايران  "
صادر كرد كه در بخشي از آن به شماري از اشـكاالت طـرح         

 :مزبور به اين شرح اشاره كرده است

ـ واگذاري چند استان به تنها يك شركت توسـط وزارت           1 "
اي ديـاليز و  بهداشت باعث ايجاد انحصار در مديريت بخـشه     

از بين رفتن رقابت در ارايه خدمات در استانهاي كـشور مـي             
  .شود

  10بقيه در صفحه 

 کارورزان سالمت
  اميد برهاني
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 کارورزان سالمت
  

  9بقيه از صفحه 
 تخت ديـاليز بـه هـر يـك از شـركتهاي      1000 واگذاري  -2

اي در بخـش    پذيرفته شده در اين طرح كه يا اصوال سـابقه           
 20دياليز ندارند يا در مواردي به زحمت يك بخش دياليز با             

تنها باعث ايجاد مـشكالت جـدي        اندازي كرده اند،   تخت راه 
 در مديريت بخشهاي ديـاليز و افـزايش   ناشي از بي تجربگي  

 ".آمار مرگ ومير اين بيماران خواهد شد

همچنين بهروز برومند، فعـال سياسـي قـديمي و پـدر علـم              
نگراني پزشـكان آن  ": نفرولوژي ايران، در اين باره مي گويد   

اسـت كــه ســودجويان بــانفوذ، بـا اســتفاده از وامهــاي صــد   
 ديـاليزي كـه     ميلياردي كم بهـره بـراي سـاختن بخـشهاي         

انحصارا به آنان واگذار مـي شـود، خواهنـد توانـست صـافي              
ديــاليز بــا كيفيــت پــايين از چــين بــه كــشور وارد نماينــد و 

 ".هاي كالن به قيمت جان بيماران به دست آورندسود

اين سوداگران كه پيشينه آشنايي با درمان دياليز     ": وي افزود 
 استفاده از نفوذ خود در      خواهند با  نگهدارنده را نيز ندارند، مي    

 هـاي كـالن   بخشهايي از وزارتخانه هرچه زودتر به سـرمايه      
براي آنان مهم نيست كه مرگ و ميـر بيمـاران زيـاد         . برسند

 ".شود

 

 سازمان بيمه به وزارت بهداشت منتقل شد 

 نمايندگان مجلس واليت در جلسه علني       - دي   16رجانيوز،  
گـزارش كميـسيون    صبح چهارشنبه در ادامـه رسـيدگي بـه          

تلفيق درباره اليحه برنامه ششم توسعه، درباره الحـاق يـك           
سـالمت، بيمـه،    " اين اليحـه بـا موضـوع         14بند به بخش    

 .  موافقت كردند"سالمت و زنان و خانواده

اين طرح كه منجر به انتقال سازمان بيمه به وزارت بهداشت   
ه شد، در جلسه اي به تصويب رسيد كه علي الريجاني اجـاز           

  . صحبت كردن به نمايندگان مخالف را نداد
تصويب اين طرح باعث گرديد ارايه دهنده خدمات، خريدار و   

 گذار و ناظر بـر همـان خـدمات، وزارت بهداشـت و          سياست
 سياسـتهاي   7اين مطلب به وضوح خالف بنـد        . درمان شود 

كلي سالمت است كه بر تفكيك توليت، تامين مالي و ارايـه         
 . سالمت تاكيد داردخدمت در حوزه 

ها به وزارت بهداشت، اين وزارتخانـه       در صورت انتقال بيمه     
خريدار خدمتي خواهد بود كه خود ارايه مي دهد و خـود بـر              

هاي درماني به اين    واگذاري منابع بيمه    .  كند آن نظارت مي  
ــه نتيجــه  ــه  وزارتخان ــافع اراي ــامين حــداكثري من اي جــز ت

 بيمـه شـدگان بـه همـراه     دهندگان خدمت و تضييع حقـوق    
در هيچ يك از مدلهاي موفق نظام سـالمت         . نخواهد داشت 

  . در دنيا، خريدار و ارايه دهنده خدمت يكي نيستند
  

   پرستاران مينابي ده ماه معوقات مزدي دارند

  

بـه   (95 معوقات پرستاران مينابي از فروردين     - دي   22ايلنا،  
ات شامل اضافه   اين معوق . پرداخت نشده است  )  ماه 10مدت  

  .كار و كارانه اين پرستاران است

ــار  ــاي گذشــته ب ــن پرســتاران در ماهه ــديريت اي ــه م ــا ب ه
بيمارستانهاي اين شهر مراجعـه كردنـد، امـا ظـاهرا كمبـود              
نقدينگي باعث شده است كه تـا كنـون معوقـات مـزد ايـن               

  .پرستاران پرداخت نشود
تـضي  رييس هيات مديره سازمان نظام پرستاري مينـاب، مر        

هـاي   را ناشـي از افـزايش تعرفـه          حكمتي، علت اين تـاخير    
: پزشكان در پي اجراي طرح تحول سالمت برشمرده و افزود         

حقوق پرسنل از بودجه جاري و كارانه و اضافه كار پرسـنل            "
شـود، امـا هـم      از درآمد اختصاصي بيمارستانها پرداخت مـي        

ش فرانـشيز  اكنون ميزان درآمد اختصاصي بيمارستانها با كاه   
 تواننـد   سهم مردم بسيار ناچيز است كه بر اين اسـاس نمـي           

 ".معوقات پرستاران را پرداخت كنند

   

  تجمع اعتراضي پرستاران در مشهد

 پرستاران مشهدي كـه در      - دي   23سازمان نظام پرستاري،    
پروژه لويزان مـشهد سـرمايه گـذاري كـرده انـد، بـه دليـل                

سكوني ايـن پـروژه، در    برابري قيمت واحدهاي مـ  2افزايش  
مقابل اداره تعاون مشهد تجمع كردند و بـا تنظـيم شـكايت             
ــاوني   ــه اداره تع ــه آن ب ــاوني پرســتاران و ارائ نامــه اي از تع

  .خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به اين موضوع شدند
پرستاران طي اعتراضات اخير خود تصميم گرفتنـد كـه حـق          

نند زيرا شـركت     سال طلب ك   4قانوني خود را پس از گذشت       
خصوصي سپيده عمران لويزان قصد دارد واحدهاي پرستاران       

  . برابر قيمت به خود پرستاران بفروشد2را با 
 

پرستار بافقي به بيماران نيازمنـد زنـدگي دوبـاره          

  بخشيد 

  

 

ساله  33 اعضاي بدن سميه تفكري، پرستار       - دي   28ايسنا،  
بيمارستان وليعصر بافق، پس از مـرگ   
. مغزي به بيمـاران نيازمنـد اهـدا شـد         

پرستار جوان بعد از مـرگ بـا اهـداي           
اعضاي خود به بيماران نيازمند، قـصه       

 .ايثار به همنوعانش را كامل كرد

ســميه تفكــري، كارشــناس پرســتاري 
شايسته و دانشجوي مقطع كارشناسي     
 ارشــد شــاغل در بيمارســتان وليعــصر

بافق بود كـه در سـالهاي خـدمتش از         
ــود و از   ــج و درد بيمــاران كاســته ب رن
نزديك با تلخي انتظار بيماران پيوندي      

 .آشنا شده بود

اقدام واال و تحـسين برانگيـز خـانواده        
اين بانوي پرسـتار جـوان در اهـداي اعـضاي بـدن وي بـه                
بيماران نيازمند، نشان از روح بـزرگ، حـس نـوع دوسـتي و              

  .ها به اهميت اين فرهنگ انسان دوستانه دارداعتقاد آن
  
  

وثيقه هاي كالن براي مرخصي 

  ...آرش و گلرخ

  !قوه قضاييه فيل هوا كرد
  ليال جديدي

 روز اعتصاب غذا، تنها ابزاري كه يك زنداني 69
سياسي در جمهوري اسالمي براي رساندن فرياد 
اعتراض خود به گوش كر ستمگر دارد، به صدور وثيقه 

 كالن جهت مرخصي درماني از سوي قوه هايي

اين فيل پس از نگرانيهاي جهاني از . قضاييه انجاميد
 اي كه در  وضعيت جسمي آرش و حركت گسترده

  .حمايت از او شد، هوا رفت
آرش صادقي، ترند اول جهاني در توييتر شد، 
سازمانهاي حقوق بشري از جمله سازمان عفو بين 

سمي كشورها، تمامي الملل، برخي از نمايندگان ر
جامعه فعال از كارگري تا معلمان و مادران زندانيان 
سياسي و زندانيان سياسي در سياهچالهاي رژيم فرياد 

  .از اين بيداد برآوردند
مادر شهناز، مادر جان سپرده مصطفي امير بيگي، 
ليستي از كارگزاران رژيم با شماره تلفنهاي آنان را 

ني خواست تا به آنها منتشر كرد و از جامعه ايرا
مسووليت شان را در برابر جان آرش و يارانش گوشزد 

سرانجام چند نماينده مجلس ارتجاع سكوت . كنند
  .معني دار خود را شكستند

الياس حضرتي، يك نماينده مجلس ارتجاع، صادق 
 به نقض "نظام"الريجاني را از عواقب متهم شدن 

نداني به خاطر تعداد انگشت شمار ز"حقوق بشر 
محمدعلي ابطحي نيز برخورد .  برحذر داشت"سياسي

 "نشانه ضعف حاكميت"قوه قضاييه با آرش صادقي را 
يكي دو نماينده ديگر هم در همين زمينه . توصيف كرد

نتيجه آنكه قوه قضاييه وثيقه . لب به سخن گشودند
 ميليون توماني براي 600 ميليون توماني و 500هاي 

  . ردمرخصي درماني صادر ك
آنچه در اين مدت بيرون از زندان رخ داد، مهمترين 
مشخصه اش تاثيرات حتمي فعاليتهاي مشترك عدالت 
خواهان و كنشگران بر گوش كر جمهوري اسالمي 

آنها تالش كردند تا مقاومت را بشكنند، ما را . بود
خسته از پيگيري كنند و ميخ محكم ستمگري خود را 

سرانجام نه از روي خواست بر زمين زندان بكوبند، اما 
  .بلكه به اجبار دست به اقدام زدند

از سوي ديگر، به كساني كه مقاومت را بيهوده مي 
شمارند بايد گفته مي شد كه زندانيان سياسي با 
محكوميتهاي ناعادالنه و طوالني حاضر نيستند عمر 
خود را در سكوت و خاموشي در زندانها بگذرانند و به 

مايل هستند بايد اعتراض كنند و هر طريق كه خود 
  . وظيفه ما تنها پشتيباني از آنهاست

براي رهايي علي شريعتي، سعيد شيرزاد و ديگر 
همه . زندانيان در اعتصاب غذا همچنان بكوشيم

زندانيان سياسي بايد آزاد گردند، بدون قيد و بدون 
    !شرط

   دي13دوشنبه ... فراسوي خبر
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، مونتاژكــار )Libertino Faussone(ليبرتينــو فاســونه 
، كه براي مونتاژ بـه سراسـر        "آچار رينگ "جرثقيل در رمان    

دوسـت داشـتن كـار خـود      ": جهان سفر مي كند، مي گفـت      
بهترين امكان براي نزديك شدن به خوشبختي روي زمـين          

 مـا مـي دانـيم ايــن شخـصيت رمـان پريمـو لــوي       ".اسـت 
)Primo Levi ( براي حقـوق ماهانـه اش كـار نمـي     فقط

كرد، بلكه بيش از همه براي آنكه به واسطه كار خويـشتن را       
 . به عنوان فرد بيابد

صـالحيت  : در اين راه بـه او چنـدين عامـل يـاري رسـاندند        
يعني اشتباهات گذشـته بـه      (، دقت و كوشش، تجربه      )دانش(

و همچنين كمي شانس كـه بـه او         ) عنوان كوله بار فرهنگي   
 داد كه توسط آن هر جا كه جرثقيلي سوار مي كرد، بـا          شغلي

پريمو لوي . سرزمينهاي دور و مردمي ديگر آشنايي مي يافت 
مي دانست كه فاسونه در زمان خود فردي با موقعيت ممتـاز            
به حساب مي آمد و او در باره از خود بيگانه سازي كـار روي   

 كـار   اما لوي فكر مي كرد    . خط مونتاژ درك اشتباهي نداشت    
 است و مي خواست در رمان       "بيان آزادي انسان  "در هرحال   

انسانگرا و خوشبينانه اش از اين امر به عنـوان يـك امكـان              
 .   حرف بزند

، صورت گرفته توسط    )2013 ("آينده اشتغال "بنا به پژوهش    
و ) Carl Benedikt Frey ("كــارل بنــديكت فــري"
اه از دانـشگ ) Michael Osborne ("مايكـل آسـبورن  "

 درصد همه مشاغل در آمريكا در معرض تهديد     47آكسفورد،  
از دست رفتن توسط هـوش مـصنوعي، كـامپيوتر، روبـات و             

طرح كاري برآمده از تحقيق مزبور، نوشـته        . الگوريتم هستند 
امـروز سـه   "شده به وسيله همـين پژوهـشگران، نـشان داد          

 هزار  137 با   "سيليكون ولي "شركت از بزرگترين شركتهاي     
 ميليـارد دالر سـرمايه مـالي در بـورس     1090غل، داراي شـا 

 سـال پـيش از ايـن، سـه          25اين در حالي است كه      . هستند
شركت از بزرگترين شـركتهاي صـنعتي آمريكـا در مجمـوع            

 ميليارد سرمايه داشتند، اما يك و نيم ميليون نفـر را           36فقط  
  .  در اشتغال خود داشتند

  

  
 .Moshe Y(ه ي وردي دانشمند اسراييلي كامپيوتر، موش

Vardi(  ــشگاه ــتاد دان ــس"، اس ــتون" در "راي  – "هيوس
 سـال آينـده در نتيجـه بـه          30تگزاس، معتقد اسـت كـه در        

كارگرفتن رباتها، نرخ بيكاري در غرب مي تواند بـه بـيش از             
 .   درصد افزايش يابد50

، مــدير )Erik Brynjolfsson ("اريــك برينيولفــسن"
انـستيتوي فنـاوري   (MIT رمركز كسب و كـار ديجيتـال د  

اندرو مـك   "، نويسنده مشترك كتابي به همراه       )ماساچوست
عصر دوم ماشين، "به نام ) Andrew McAfee ("آفلي

چگونه انقالب ديجيتالي زنـدگي همـه مـا را دگرگـون مـي              
. در اين كتاب چشم اندازها دقيق تر مـي شـوند  .  است "سازد

كـه هـوش    نه فقط مشاغل كارخانه اي كمتـر مـي شـود، بل           
ايـن  .  را نيز تهديد مي كند     "فعاليت فكري "مصنوعي مساله   

تحول مي تواند قانوني را كه در دو انقالب پيـشين در توليـد        
عمل كرده، يعني افزايش فرصت كاري در پي انتقال از عصر        
كشاورزي به صنعتي و سرانجام به عصر جامعه خدماتي، بـه           

د، از اعتبار سـاقط   وسيله رباتهايي كه از تجربه خود مي آموزن       
 .  سازد

 Larry ("لـري پـيج  "به همين انـدازه، بنيانگـذار گوگـل،    
Page (         در باره افـزايش سـاختاري و نـه كمـي بيكـاري در

نتيجه پيشرفت چشمگير در رباتيك و هوش مـصنوعي و در           
پي آن اتوماسيون در بسياري از مشاغل فكري، ترديد اندكي          

 . دارد
 "مارتين فـورد "ي از آينده پژوه، اين موضوع در مركز مقاله ا 

)Martin Ford( فنـاوري و تهديـد   . ظهور ربات"، به نام
 منتـشر شـده     2015 قرار گرفته كه در سال       "آينده بدون كار  

او پس از اثبات كاهش درآمد در       . است
ــشنهاد   ــاليزه ســازي، پي نتيجــه ديجيت

 را مـي كنـد تـا        "نوعي درآمـد پايـه    "
ـ         ارتي مكانيزم توليد و مصرف و بـه عب

 .  خود كاپيتاليسم پا برجا بماند
درست در همينجا پيشنهادهاي زيادي     

برخـي بـا تاكيـد بـر        . مطرح مي شوند  
شرايط نابسامان اجتماعي تا بـه نـسل        
جوان كه مجبور بـه كـار در فرمهـاي          
معلق و بي ثبـات اشـتغال مـي شـود،           
چيزي شبيه اميد داده شود، يـا فراگيـر     

بـه قـشرهاي   تر از اين، اميد بخشيدن    
تيره روز شده در نتيجـه فـشار مـزدي         

نيروهــاي "كــه در صــورت نااميــدي، 
 .  را تقويت مي كنند"پوپوليست

برخي ديگر جهت گيري اقتصادي را در مركز استدالل خـود           
 كـه   "نجات كاپيتاليسم از دست خـود     "قرار مي دهند، مانند     

در اين ميان با افراط گري تمام سيستم را در معرض تهديـد             
رابرت رايـچ، اقتـصاددان آمريكـايي و        (ود خواري قرار داده     خ

 ).   وزير پيشين در دولت كلينتون

درآمد پايه بي قيد وشـرط در هـردو ارزيـابي،           
يك پاسخ به اين شرايط است كه نـه فقـط از           
جانب چپها، بلكه همچنين نماينـدگان مكتـب     

بي ترديد هزينـه ايـن      . ليبرال مطرح مي شود   
ست، گذشـته از آنكـه بـه كـدام         كار بسيار باال  

گروه اجتماعي تعلـق گيـرد و در چـه حجمـي       
اما بـسياري اكنـون ايـن امـر را بـدون            . باشد

در عــصر رباتهــا راه حــل . گزينــه مــي داننــد
ديگري براي جلوگيري از فروپاشي اقتـصادي       

بـا ايـن وجـود، بايـد        . و اجتماعي وجود نـدارد    
 تاكيد شود كه ايتاليا يكـي از نـادر كـشورهاي          

اروپايي است كه در آن همچنان هيچ شـكلي         
 .  از حقوق حداقل وجود ندارد

 
 

و با اين وجود بحث در باره درآمد پايه بـه گونـه نـاهمگوني               
گزينـه  . آنچنان قديمي است كه با پرسش روبرو نمـي شـود          

ديگري وجود ندارد، كمبود فرصت كاري در نتيجه پيـشرفت          
 هزينه آنها نه فقط از      تكنيكي تحوالتي بنيادي در بر دارد كه      

  . نظر اقتصادي، بسيار بيشتر از درآمد پايه است
  

با اين حال جنبه هاي درازمدت اين موضوع بعدها آشكار مي      
شود، زماني كه سياست بـه ايـن نتيجـه عقالنـي و اجتنـاب               
ناپذير برسد كه براي همه كس و يا نزديك به همـه، درآمـد       

 . پايه مستقل از كار در نظر گيرد
نجاست كه پاي ليبرتو فاسونه، شخصيت رمان پريمو لـوي          اي

 . دوباره به ميان مي آيد
به اين معنا كه چه چيزهـايي عناصـر حيـاتي بـراي تحقـق               

بهترين امكان بـراي نزديـك شـدن بـه خوشـبختي روي              "
 به شمار خواهند رفت، وقتي كار فقط بخش كـوچكي     "زمين

ي هر يـك  از وقت و زندگي مان را تشكيل دهد؟ در چه چيز    
 را خواهـد يافـت؟ چـه        "جلـوه آزادي انـساني    "از ما بهترين    

چيزهايي عناصر خوديابي خواهند بـود، زمـاني كـه ضـرورت      
توليد و دستمزد كه كار و تجسم دهي به يك نقش اجتماعي         
به عنوان لوله كش، وكيل، آشپز، پزشك و مهندس به همراه         

 .  دارد، از بين رود
 ظهـور يـك شـكاف جديـد         و سپس، آيا اين شرايط موجـب      

خواهد شد، براي نمونه تمايز گذاري كـساني در جامعـه كـه             
سيستم توليدي نقشي در زندگي روزانه شان ايفا نمـي كنـد؟    
كدام مكانيسمهاي تربيتـي، فرهنگـي، معنـوي و اجتمـاعي،           
مكانيسمهاي موثر در شكل دادن به تالش بـراي خوديـابي           

 خواهند بود؟  
مون ضـرورت برقـراري درآمـد پايـه     اگر توافقي همگاني پيرا  

براي همه در يك دنياي رباتيزه شده وجود داشته باشـد، آيـا            
به جا نيست كه اين موضوعات حيـاتي را بـه مثابـه چـالش               
بعدي درك كرد تا جامعه فردا را كه در آن هر كس مي تواند    

 دسـت   "نزديك شدن به خوشـبختي روي زمـين       "به سوي   
ايد بـه ايـن نيـز بيانديـشيم كـه           يازد، آماده ساخت؟ آيا ما نب     

خوشبختي ليبرتو فاسونه بدون ابزار كارش و بدون جرثقيلـي          
 كه بايد مونتاژ كند، در چه خواهد بود؟  

  

  

  .زمان طرح چند سووال در اين باره فرا رسيده است. بحث پيرامون درآمد پايه بدون قيد و شرط برای همه داغ شده است
 

  درآمد پايه؟ كافي نيست
  فرايتاگ/ آلساندرو جيليولي

 بابك: برگردان



  12صفحه                 1395اول بهمن  – 379 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

به بانوي پرتالش » بانوي صلح بلژيك  «نشان  

  ايراني 

  
بانوي صلح  " سناي بلژيك نشان     - دي   2بي بي سي،    

.  را به دريا صـفايي اعطـا كـرد      2016 در سال    "بلژيك
، كه با شعار    "بانوي صلح بلژيك  "مراسم اعطاي نشان    

 برگزار شـد،    "توانمندي زنان نيروي حفظ صلح است     "
 1325 كـردن قطعنامـه      كارزاري اسـت بـراي اجرايـي      

سازمان ملل متحد در سطح ملي و بـين المللـي و بـر              
 .نقش زنان به عنوان بازيگران صلح تاكيد دارد

دريا صفايي براي بهبود وضعيت حقوقي و زندگي زنان         
او اين كار را از طريق نوشتن مقاالت،        . فعاليت مي كند  

سخنراني در مجـالس و مـدارس و نيـز آكـسيونهايش            
پـيش بـه    "دهد؛ اكسيونهايي ماننـد كـارزار       انجام مي   

 كـه بـه ممنوعيـت ورود زنـان بـه            "سوي ورزشگاهها 
ورزشگاهها به عنوان نمـادي از تبعيـضها عليـه زنـان            

  . اعتراض مي كند
، از "دويـدن خـالف جهـت بـاد    "او در كتابش به نـام       

 . تبعيض عليه زنان ايران مي نويسد

 

  من انسانم 

 غاده السمان، سوريه 

  
  من آمدي ه خانهاگر ب

 برايم مداد بياور، مداد سياه 

 ام خط بكشم خواهم روي چهره مي 

 تا به جرم زيبايي در قفس نيفتم 

 ! يك ضربدر هم روي قلبم تا به هوس هم نيفتم

 يك مداد پاك كن بده براي محو لبها 

 !  خواهم كسي به هواي سرخي شان، سياهم كندنمي

 انه را از ريشه درآورم يك بيلچه، تا تمام غرايز زن

بدون اينها راحت تر به بهـشت   ... شخم بزنم وجودم را     
 ! روم گويامي 

يك تيغ بده، موهـايم را از تـه بتراشـم، سـرم هـوايي               
 بخورد 

 !  واسطه روسري كمي بيانديشمو بي

 نخ و سوزن هم بده، براي زبانم 

 بدوزمش به سق ...  خواهم مي

 ! تر استاينگونه فريادم بي صدا... 

 قيچي يادت نرود، 

 ! هايم را سانسور كنم خواهم هر روز انديشهمي

 پودر رختشويي هم الزم دارم 

 ! براي شستشوي مغزي

 مغزم را كه شستم، پهن كنم روي بند 

تا آرمانهايم را باد با خود ببرد به آنجايي كه عرب نـي             
 . انداخت

 ! بين بود داني كه، بايد واقع مي

 ! هم اگر گير آوردي بگيرصداخفه كن 

  خواهم وقتي به جرم عشق و انتخاب، مي

  زنندم برچسب فاحشه مي

 ! بغضم را در گلو خفه كنم

 خواهم يك كپي از هويتم را هم مي 

 براي وقتي كه خواهران و برادران ديني به قصد ارشاد، 

  كنند، فحش و تحقير تقديمم مي

 ! به ياد بياورم كه كيستم

  فروختند اگر جايي ديدي حقي مي... دا ترا به خ

 تا در غذا بريزم ... برايم بخر 

 ! دهم خودم قبل از ديگران حقم را بخورمترجيح مي 

 سر آخر اگر پولي برايت ماند 

 برايم يك پالكارد بخر به شكل گردنبند، 

 : و رويش با حروف درشت بنويسم... بياويزم به گردنم 

 من يك انسانم 

 ك انسانم من هنوز ي

 .قبل از اينكه زن باشم! من هر روز يك انسانم

 

 سال در اصفهان به عقـد       14 دختر زير    533

 ازدواج درآمدند

 مدير كل ثبت احوال استان اصـفهان        – دي   9تابناك،  
 500 دختر كـودك و نزديـك بـه      500بيش از   ": گفت

  ".پسر نوجوان امسال ازدواج كردند
 سال در   14دختر زير    533": تورج حاج رحيميان افزود   

 5سطح استان اصـفهان سرسـفره عقـد نشـستند كـه             
  .عروس كمتر از ده سال دارند

 هزار  6 ساله و    14 عروس ده تا     528": وي اعالم كرد  
  ". ساله هستند19 تا 15 نفر هم 540و 

 499از ابتداي امسال تا پايـان آبـان،         : وي بيان داشت  
مدير كل  .  ساله استان هم ازدواج كردند     19 تا   15پسر  

در هشت مـاه  ": ثبت احوال استان اصفهان بيان داشت   
 ازدواج در اســتان ثبـت شــده  250 هـزار و  26امـسال  

  ".است
 

ــك زن   ــراي آزادي ي ــداد ب ــاهرات در بغ تظ

  نگارروزنامه

ــسه،  ــزاري فران ــزار شــهروندان 95 – دي 10خبرگ  ه
ت بـه تظـاهرات زدنـد و خواهـان      عراقي در بغداد دسـ    

 نگار ربوده شده عراقي،     ، روزنامه "افراح شوقي "آزادي  
 .شدند

 مرد مسلح كه اونيفورم پليس بـه تـن داشـتند، ايـن              8
 6 ساله عراقي را غـروب روز دوشـنبه          43 نگار   روزنامه

 نگـار فـرداي   خواهر اين روزنامه. دي از منزلش ربودند  
 زبان  يه عراقي انگليسي  آن روز اين خبر را به يك نشر       

 .اطالع داده بود

خـواري و  افراح شـوقي گزارشـهايي انتقـادي از رانـت        
يك روز پيش   . كردفساد اقتصادي در عراق منتشر مي       

از آن كــه افــراد ناشــناس او را برباينــد، گزارشــي از او 
درباره ربايش يك زن عراقي توسط برخـي كارمنـدان          

 از افـراد مـسلح،      وزارت كشور عراق به همراه گروهـي      
 . منتشر شده بود

  

تواننـد مرخـصي عـادت      زنان در زامبيـا مـي     

  ماهانه بگيرند 

  
 در زامبيا بحـث علنـي در بـاره          - دي   16بي بي سي،    

شـود و بـه   عادت ماهانه زنان يك تابو محـسوب مـي      
اي در قانون كار ايـن كـشور   همين دليل است كه ماده   

دهـد يـك    ه مي   گنجانده شده كه به زنان كارمند اجاز      
 نامگذاري شده، سـر كـار       "روز مادر "روز در ماه را كه      

شـود،  اين قانون شامل همـه زنـان مـي        . حاضر نشوند 
  .گذشته از اين كه داراي فرزند باشند يا نه

توانند يك روز در ماه را به انتخـاب خودشـان           زنان مي 
مرخصي بگيرند، بدون اين كه نيازي به گواهي پزشك         

  . داشته باشند
 كـه در بخـش روابـط عمـومي كـار       "ندكال مازيمبـا  "

به عقيده مـن ايـن قـانون بـسيار          ": گويدكند، مي   مي
خوبي است، چون زنان در طول عادت ماهانه نـاراحتي          

  ".شوندزيادي متحمل مي 
خانم مازيمبا كه ازدواج نكرده و فرزند هـم نـدارد، هـر     
ماه يك روز به دليل دردهـاي شـديد ناشـي از عـادت           

  .رود به اداره نمي "روز مادر"انه، با استفاده از ماه
در زامبيا الزم نيست كه زناني كه قصد غيبت از كار را            
دارند از قبل ترتيبات الزم را در محل كارشان بدهنـد،           

توانند همان روزي كه قصد ماندن در منزل را بلكه مي 
 اسـتفاده  "روز مـادر "دارند به اداره خبـر دهنـد كـه از     

  .كنندمي
كارفرمايي كه چنين حقي را براي كارمندان زن قايـل           

  .نشود، مورد تعقيب قرار خواهد گرفت
 

انصراف دو شطرنج بـاز ديگـر از مـسابقات          

  جهاني در ايران

 در حالي كه نزديك بـه يـك مـاه تـا        - دي   22ايسنا،  
رقابتهـاي قهرمــاني زنــان جهــان بــاقي نمانــده، چنــد  

در ايـن رقابتهـا     شطرنج باز مطرح ديگر نيز از حـضور         
  .انصراف دادند

، شطرنج باز آمريكايي، به دليل نداشتن       "ايرينا كراش "
امنيت از حضور در مسابقات قهرماني جهان در تهـران          

  .انصراف داد
  13بقيه در صفحه 

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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  زنان در مسير رهايی

  
  12بقيخ از صفحه 

، قهرمــان ســابق "ماريــا موزيچــوك"از سـوي ديگــر  
او دليـل   . جهان، نيز از حضور در رقابتها خودداري كرد       

حضور نيافتن خود در رقابتها را حجاب اجبـاري اعـالم        
  .كرد

 از حضور در رقابتهـا      "نازي پايكيدزه "پيش از اين نيز     
  . انصراف داده بود

 روز بـه    18ي قهرماني زنـان جهـان بـه مـدت           رقابتها
ميزباني تهران برگزار مي شود و سه نماينـده ايـران در    

 .اين رقابتها حضور دارند

  

دستگيري دو دختر در دزفول به اتهام موتور        

  سواري 

  

دو ":  فرمانـده انتظـامي دزفـول گفـت        - دي   23ايرنا،  
دختر هنجار شكن موتور سوار در اين شـهر دسـتگير و     

  ".يل مراجع قضايي شدندتحو
ايـن دو دختـر هنجـار       ": سرهنگ علي الهـامي افـزود     

شكن از نبود نيروي انتظامي در بوستان جنگلي دزفول         
سوواستفاده كـرده و در اقـدامي ناپـسند و مخـالف بـا              

 و هنجارهاي جامعه و انقالب اقـدام بـه موتـور            ارزشها
  ".سواري كردند

ن حركت زشـت و     انتشار تصاوير و فيلم اي    ": وي افزود 
قبيح در فضاي مجازي موجب نگراني و تاسـف بـسيار         
زياد مردم دينـدار و واليتمـدار شهرسـتان و بـه طبـع              

  ".مسووالن و متوليان فرهنگي شهرستان شد
پس از انتشار ايـن تـصاوير و        ": سرهنگ الهامي افزود  

فيلم در فضاي مجازي كه بيانگر اوج پشت پا زدن بـه            
 دو دختر و انجـام حركـات        هنجارهاي ديني توسط آن   

زشت در پارك جنگلي بود، نيـروي انتظـامي اقـدامات           
 اي را بـراي دسـتگيري ايـن دو دختـر انجـام            گسترده

  ".داد
اين دو دختر امروز با همكاري بسيج، منابع   ": وي گفت 

مختلف خبري و مـردم شناسـايي، دسـتگير و تحويـل            
  ".مراجع قضايي شدند

  

انويـه در    ژ 21 "زنان معترض بـه ترامـپ     "

  آيندسراسر جهان به خيابانها مي 

 هزاران تن از زنان معترض به رياست     - دي   27ايسنا،  
جمهوري دونالد ترامپ قرار است يكروز بعد از مراسـم          
تحليف وي، براي تظاهرات به خيابانهاي شهر لندن و          

  .ديگر شهرهاي جهان بيايند
: يكي از سازمان دهندگان اين تظاهرات اظهار داشـت        

اين راهپيمايي به سبب نگراني عمومي از بابت تهديد   "
شدن حقوق بـشر و انتظـار وقـوع ايـن اتفـاق بعـد از                

  ".تحوالت سياسي اخير برگزار خواهد شد
هاي مشهور در انگلـيس نيـز از      طيفي از زنان و چهره      

  .انداين راهپيمايي حمايت كرده 

 راهپيمـايي توسـط زنـان       370قرار اسـت در ايـن روز        
  . به ترامپ در سراسر جهان برگزار شودمعترض

اين تظاهرات فراگير پذيراي زنان و هم مردان خواهـد          
بود و قرار است طي آن شركت كنندگان حمايت شـان          
را از آزاديهايي كه بـه سـبب تحـوالت سياسـي اخيـر              

  .تهديد شده اند نشان دهند
در ": ، سازماندهنده اين راهپيمـايي گفـت      "بت گارنر "

 شـاهد افـزايش سـخنرانيهاي ناشـي از           ما 2016سال  
انتخاب شدن  . نفرت و لفاظيهاي اختالف برانگيز بوديم     

 "آميـز مخـاطره  "ترامپ نيز براي مـن يـك وضـعيت     
 گارنر خاطر نشان كرد، اقدامات اين ميليـاردر در          ".بود

تواند بر وضعيت زنان در انگليس نيـز تـاثير    آمريكا مي   
  .بگذارد

 لندن مرتبط بـا راهپيمـايي       راهپيمايي زنان معترض در   
گسترده ديگري در شهر واشنگتن دي سي اسـت كـه           

 رود تبديل به يكـي از بزرگتـرين تظـاهرات           انتظار مي 
  .تاريخ آمريكا تبديل شود

  

سازمان ملل خواستار لغو ممنوعيت راننـدگي       

  زنان در عربستان شد

 سازمان ملل متحد از عربـستان  - دي   30بي بي سي،    
 قانون ممنوعيت رانندگي براي زنان      سعودي خواست تا  

در اين كشور را لغو كند و در قانون قيموميـت مـردان              
  .نيز اصالحاتي انجام دهد

، گزارشگر ويژه سازمان در زمينه فقر       "فيليپ آلستون "
: مفرط و حقوق بشر، در يـك كنفـرانس خبـري گفـت          

هـاي   نگراني من آن است كه دولت در برابر خواسته          "
 كار جامعه تسليم شده    قشار محافظه بخش كوچكي از ا   

  ".است
آقاي آلـستون در پايـان نشـستي يـك روزه بـا وزراي             
كابينه، فعاالن اجتمـاعي و كارشناسـان اسـالمي ايـن           
كشور خواستار پايان تبعيض عليه زنان شد و گفت كـه       

 تواننـد كـامال در       تنها با اجراي اصـالحات زنـان مـي        
  .اقتصاد و جامعه مشاركت كنند

مـانع از پيـشرفت   " آلستون گفت كه اين قوانين   فيليپ
اقتصادي و اجتماعي در كشوري شده است كـه داراي          
ذخاير غني نفتـي اسـت و همچنـين بـرخالف برنامـه             
اصـالحاتي اسـت كـه ايـن حكومـت پادشـاهي سـال        

  ".گذشته اعالم كرد
هاي قـانون قيموميـت     او در ادامه گفت بعضي از جنبه      

دان كه بر اساس آن زنان براي كـار، ازدواج، تـرك            مر
كشور و بسياري از فعاليتها به اجازه خويشان مرد خـود           

  .نياز دارند نيز بايد اصالح شود
آقاي آلستون كه يك كارشـناس اسـتراليايي در رشـته          

ــانون حقــوق اســت، مــي  ــد مــساله راننــدگي و ق گوي
  .قيموميت با فقر مرتبط است

ه داراي مـشاغلي بـا حقـوق پـايين          به گفته او زناني ك    
هستند، اين امكـان را ندارنـد كـه بـراي خـود راننـده               

  .استخدام كنند
 در جنـوب غربـي كـه        "جيزان"آقاي آلستون گفت از     

فقيرترين منطقه اين كشور است ديدن كـرده و شـاهد           
بيشتر شهروندان عربستان سـعودي     "شرايطي بوده كه    

 . خواهد كرد"را شوكه

 

 

   

ن جزيی از راه حل رژيم ايرا
  بحران سوريه نيست

  
  زينت ميرهاشمي 

   

  
هنگامي كه ديكتاتوري بشار اسد جنبش مسالمت آميز        
مردم سوريه را سركوب كرد با خيـزش وسـيع مردمـي      
روبرو شد كه به ناچار دست به سالح برده بودنـد و در             
همين زمان رژيم واليت فقيه با فرستادن نيرو و كمك        

از ديكتـاتوري بـشار اسـد حمايـت         مالي به طور كامل     
بشار اسد با به كارگيري سالح شيميايي در كشتار        . كرد

مردم غير نظامي همـراه بـا آوارگـي و كـشتار زنـان و               
كودكان آشكارا به جنايت عليه بشر دسـت زد و رژيـم            
ايران در تمام جنايتهاي ديكتاتور سوريه شريك شد تـا       

بـراي  . كنـد با حفظ او، امنيت واليت فقيه را تـضمين          
همين امر است كه رئـيس دفترخامنـه اي مـي گويـد؛          
سرنوشت جنگ درسوريه با سرنوشت مـا گـره خـورده           

  .است
اما عليرغم همه كمكهـاي جمهـوري اسـالمي، رژيـم           
سوريه در آستانه سـرنگوني قـرار گرفـت و در همـين              
زمان است كه مداخله نظامي روسيه از طريق بمبـاران          

بـا بمبـاران    . از مـي شـود    شهرها و مردم بي دفـاع آغـ       
هوايي روسيه و نيروي سپاه قدس و مزدوران افغـاني و     
عراقي اش همراه با نيروهاي نظامي حـزب اهللا لبنـان،         
بشار اسد مي تواند بر ويرانه هاي شـرق حلـب مـسلط           

  . شود
مجمع عمومي سـازمان ملـل روز چهارشـنبه اول آذر،           
 طي قطعنامه اي به تشكيل كميته اي بي طرف بـراي          
. جمع آوري مدارك جنايات جنگـي در سـوريه راي داد   

دبيركـل سـازمان ملـل را موظـف مـي           «اين قطعنامه   
 روز در مورد ايجـاد كميتـه        20سازد، گزارشي را ظرف     

جديد كه توسط سازمان ملل تامين مالي مي شود تهيه     
اين قطعنامه موظف بـه جمـع آوري مـدارك و            » .كند

آنجـه كـه اتفـاق    شواهد از جنگ داخلي سوريه و همه     
  . افتاده، است

رژيم واليت فقيه با اين قطعنامه مخالفت كرد و سـفير          
اعالم » مخرب«رژيم در سازمان ملل، قطعنامه فوق را 

موضع كارگزاران رژيـم در مـورد قطعنامـه فـوق           . كرد
نشان دهنده نقش مخرب رژيم به عنوان يكي از موانع          

يه جدي در راهيابي بـه صـلح و حـل بحـران در سـور              
  .است

ايجاد كميته ها و نهادهاي بي طرف براي رسيدگي به          
. جناياتي كه در سوريه اتفاق افتاده امري مثبـت اسـت          

بدون شك كساني كه آمران و عـامالن ايـن جنايتهـا            
بـر  . هستند استقبالي از اين گونه نهادها نخواهند كـرد        

همين منطر رژيم واليت فقيه و در راس آن خامنه اي           
ي از متهمان اصلي اين جنايتهـا بايـد بـه    در جايگاه يك 

 . مردم سوريه پاسخ دهند
   دي 3آدينه .... فراسوي خبر 
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جلوگيري از تحصيل يك دانشجوي كرد بعـد       

  از پايان محكوميت 

  

  
دانا لنج آبـادي، دانـشجوي سـال آخـر كارشناسـي در             
رشته اقتصاد كشاورزي، بعد از اينكـه دوره محكوميـت      

 ماهه خود را گذراند، براي ثبت نـام بـراي آخـرين             20
امـا دانـشگاه پيـام نـور        . سال تحصيلي خود اقدام كرد    

  .مه تحصيل وي مخالفت كردمريوان با ادا
 و بـه دنبـال تجمـع        1392 بهمن ماه    5دانا لنج آبادي    

خياباني شهروندان مريواني در اعتراض بـه اعـدام سـه      
تن در زندانهاي كردسـتان بازداشـت و پـس از مـدتي             

 دادگـاه انقــالب  1393اول تيرمــاه . روانـه زنــدان شـد  
 ماه زندان و    20مريوان براي اين دانشجوي كرد حكم       

حكم اين دانشجو يكـسال     .  ضربه شالق صادر كرد    50
 50 مـاه حـبس و       8حبس به اتهام تبليغ عليه نظـام و         

ضربه شالق به اتهام اخالل در نظـم عمـومي عنـوان            
  .شد

دانا لنج آبادي در رابطه با جلوگيري از تحـصيلش مـي       
پس از آنكه از دانشگاه مريوان نااميد شدم، بـه          ": گويد

 رييس دانشگاه پيام نور اسـتان     استان مراجعه كردم كه   
سنندج پس از پيگيري جـواب داد از اختيـار مـا خـارج           

من در زندان امتحـان مـي دادم و         ":  وي افزود  ".است
مشكلي براي خواندن نداشتم و حتي براي اين ترم هم          

  ".انتخاب واحد كردم و شهريه ثابتم را پرداخته ام
ر سـال   الزم به يادآوري ست اين دانشجو پيشتر نيـز د         

 و به دنبال فعاليتهاي دانشجويي بازداشت شده بـود   89
 سـال محكـوم     5كه به يكسال حبس تعليقي به مدت        

  ) دي1دانشجو آنالين، . (گرديد
  

اعتراض دانشجويان دانشگاه چمـران اهـواز    

  به تفكيك جنسيتي در برنامه شب يلدا 

  

  
دانــشجويان دانــشگاه چمــران اهــواز در اعتــراض بــه 

ي جشن شب يلدا، مراسـم اعـالم شـده       تفكيك جنسيت 
خود را لغـو و بـه گونـه يكپارچـه مراسـم حكـومتي را         

  . تحريم كردند

 نهاد دانـشجويي ايـن دانـشگاه در         49در همين رابطه    
بيانيه اي به اقدام مسووالن دانشگاه اعتـراض كـرده و    

مسووالن دانشگاه در توهيني آشكار به شعور       ": نوشتند
 فشار در شيوه برگزاري برنامـه  دانشجو، اقدام به اعمال   

ادبي به صورت تفكيـك جنـسيتي و در       -اي فرهنگي   
 انـد كـه بـه مناسـبت         دو سانس آقايان و خانمها كرده     

شب يلدا به همت يكي از تشكلهاي دانـشجويي قـرار            
   ".بود برپا شود

دانـشگاهي كـه بايـد    ": دانـشجويان تاكيـد كـرده انـد    
ورش مـردان و    پيشگام در ايجاد فـضاي گفتگـو و پـر         

 ترين نقش در پيـشرفت و توسـعه         زناني باشد كه مهم   
اين كشور بـر دوش آنهاسـت، بـا ايـن شـيوه برخـورد             
 مسووالن، نه تنها از اهـداف واالي خـود فاصـله مـي            

گيــرد، بلكــه بــا تحقيــر دانــشجويان و كــاهش شــان 
اجتماعي آنان پيمودن مسير تعالي اين مرز و بوم را بـا            

  ". كنديخطرات جدي مواجه م
ريــيس دانــشگاه چمــران اهــواز در توضــيح تفكيــك  

اين تشخيص هيات نظارت    ": جنسيتي جشن يلدا گفت   
بر تشكلهاي دانشجويي بود كـه بـا توجـه بـه مراسـم              
جداگانه در خوابگاههاي دختـران، ديگـر ضـرورتي بـه      

 1وقت ايران،     (".حضور آنان در مراسم ديگري نيست     
  )دي
  

رشـد كـامپيوتر    تجمع اعتراضي كارشناسي ا   

  مقابل ساختمان سازمان سنجش

داوطلبان كارشناسـي ارشـد كـامپيوتر در اعتـراض بـه       
تغييرات ناگهاني رخ داده در نحوه پـذيرش گرايـشهاي    
مختلف اين رشته، مقابل سـاختمان سـازمان سـنجش         

بررسيها نـشان مـي دهـد، اوضـاع بقيـه           . تجمع كردند 
ـ         ل داوطلبـان   داوطلبان نيز دست كمي از آنها ندارد، مث

رشته مديريت اجرايي كه معتقدنـد مـسووالن زحمـات      
  .چند ماهه آنها را بر باد دادند

همزمان با انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در آزمـون           
كارشناسي ارشد و تغييرات خلق الساعه اي كـه در آن           

ز اعتراضات عليه سـازمان     صورت گرفته است، موجي ا    
ــسياري از    ــاد و ب ــه راه افت ــوم ب ــنجش و وزارت عل س
داوطلبان رشته هاي اقتصاد، كـامپيوتر، تربيـت بـدني،          
مديريت، ادبيـات فارسـي، مهندسـي بـرق و مكانيـك            
نسبت به تغييرات ناگهاني صورت گرفته اعتراض خـود      

 ) دي4تابناك، . (را بيان داشتند

  

 علـوم پزشـكي   تحصن دانشجويان دانشگاه  

  بوشهر

  
بيش از صد دانـشجوي دندانپزشـكي در اعتـراض بـه            
مشكالت اساسي تنها كلينيك آموزشي دندانپزشكي در   

  . استان بوشهر دست به تحصن زدند

ســاعتي پــس از آغــاز ايــن تحــصن، بــصري، ريــيس 
دانشكده دندانپزشكي بـه ميـان دانـشجويان معتـرض          

 را ادامـه    اگر ايـن تحـصن    "رفته و تهديد مي كند كه       
دهيد، به ضرر شماست و اگـر بـر سـر كـالس حاضـر          

  . "نشويد، از نمره پاياني شما كم خواهد شد
كار به اينجا خـتم نـشده و وي بـا سـركوفت زدن بـه                
دانــشجويان، آنهــا را دانــشجوياني ضــعيف در عرصــه 
دندانپزشكي خطاب مي كند اما دانشجويان معترض بـا    

 آمـدن اقبـالي،     توهين خواندن اين سـخنان، خواسـتار      
معاون آموزش دانشگاه، در ميان دانـشجويان معتـرض        

  .شدند كه با پاسخ منفي وي روبرو شدند
نبود امكاناتي همچـون يونيـت دندانپزشـكي، اسـتريل          
ــزات      ــر تجهي ــود آب و ديگ ــزات، كمب ــردن تجهي ك
دندانپزشكي باعث شده است كه مدتها اين كلينيك بـا     

 و بيمـاران  مشكالت خدمات دهـي بـراي دانـشجويان      
  .روبرو باشد

افزون بر دانشجويان دندانپزشكي كه به علـت كمبـود          
تجهيزات پزشكي، كالسهاي عملي آنها مختـل شـده         
است، بيماراني همه روزه از نقاط مختلف استان بـراي          
عمل دندانپزشكي به اين كلينيك مراجعـه مـي كننـد           
ولي به علت نبود امكانات الزم دست خـالي بـه شـهر             

  .ميگردندخود باز 
به گفته دانشجويان اين كلينيك، بيماران بارها با ابـراز          
ناراحتي اعتراض كرده اند اما با وجود قـول مـسووالن           
دانشگاه علوم پزشكي، از سال گذشته تا به امروز هـيچ     
گونه اقدام شايسته اي انجـام نـشده اسـت و كماكـان             
كلينيك دندانپزشكي با كمبود امكانات دسـت و پنجـه          

  ) دي5دانشجو نيوز، . ( كندنرم مي
  

دانش آموختگان نفـت بـراي چهـارمين بـار          

   مقابل مجلس تجمع كردند

  

جمعي از دانش آموختگان صنعت نفت صبح امـروز در          
اعتراض به تعيين تكليف نـشدن وضـعيت اسـتخدامي          

  . شان در شركت ملي نفت، مقابل مجلس تجمع كردند
اهـان   كنندگان گفـت كـه معترضـان خو   يكي از تجمع 

توجه مسووالن و به خصوص نماينـدگان مجلـس بـه           
 شان در شركت ملـي نفـت و بدنـه    وضعيت استخدامي 
  .وزارت نفت هستند

اي چندي پيش   هفته  اين دانشجويان پس از تجمع سه     
خود مقابل مجلس و رايزني با نماينـدگان در راسـتاي           

 اي مبني بـر تعليـق تجمعـات          شان، بيانيه  حل مشكل 
 شان كرده بودند تا مسووالن ذيربط خواستهشان صادر  

  ) دي5تسنيم، . (را پيگيري كنند
  

  15بقيه در صفحه 

 دانشگاه در ماهي كه گذشت
 كامران عالمي نژاد



  15صفحه                 1395 بهمن اول – 379 نبرد خلق شماره
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 دانشگاه در ماهي كه گذشت
  
  

  14بقيه از صفحه 
  

واكنش تند دانشجويان به تصادف خونين دو       

  دختر دانشجو با اتوبوس دانشگاه 

دو تن از دانشجويان دختر دانشگاه صـنعتي شـاهرود،          
بر اثر تصادف با اتوبوس دانشگاه، مجـروح شـدند كـه        
بسياري از دانشجويان اين دانشگاه، دليل عمـده ايـن          

اي از فـضاي اداري و      را انتقـال قـسمت عمـده         حادثه
  .دانندآموزشي دانشگاه به پرديس فناوري مي 

اي بـه   دانشجويان در اعتراض بـه ايـن حادثـه، نامـه            
محمد فرهادي، وزير علـوم، ارسـال كردنـد و بـه وي             

در نامه قبلي به شما، در خصوص عـدم         ": يادآور شدند 
ـ       ن پـرديس و  وجود امنيت جاني براي دانشجويان در اي

مشكالت عديده اين پرديس پر جمعيـت، هـشدارهاي         
الزم داده شده بود و هنوز چند هفته از ايـن هـشدارها             
نگذشته است كه شاهد وقوع اين اتفاق تلـخ بـراي دو            

  ".دانشجوي دختر هستيم
 در نامه قبل اشاره شـده بـود كـه    "دانشجويان افزودند 

د بـه   متاسفانه مديريت ضعيف دانشگاه صنعتي شـاهرو      
جاي پرداختن به امور اصلي، مشغول امور حاشيه اي و          
هزينه هاي گزاف در پروژه اي مانند كمپ دورافتاده و          

آيا روا نبود كه اين هزينه هـا در  . بي بازده دهمال است   
خود دانشگاه و براي رفاه و امنيت دانشجويان دانشگاه         
صرف مي شد تا شاهد اين وقـايع دلخـراش نباشـيم؟            

ر كنيم كه كمپ دهمال به عنوان نماد حيف و          بايد تكرا 
ميل اموال عمومي در راستاي ايجـاد يـك كمـپ بـه             
ظاهر آموزشي و در اصل تفريحي براي نورچشميها، در         
ــه    ــشگاه و قاطب ــديمي دان ــديران ق ــاتيد و م ــان اس مي

  ".دانشجويان داراي مخالفان جدي است
 دانشجويان در پايان نامه خود خواستار برخورد قاطع با        

مـسووالن حادثـه و ســاير مـشكالت حـوزه رفــاهي و     
دانشجويي، به ويژه شخص دكتر فاتح به عنوان رييس         
. دانشگاه و دكتر رمـضاني، معـاون دانـشجويي، شـدند          

  ) دي6خبرنامه دانشجويان ايران، (
  

 نفـر   20 2تقلب علمي؛ شش نفـر اخـراج و         

  احضار شدند

معــاون تحقيقــات و فنــاوري وزارت بهداشــت پــس از 
ست با وزير بهداشـت بـراي همكاريهـاي مـشترك           نش

علمي، درباره تخلفات در رساله و پايان نامه هايي كـه           
در پرونده مقاالت تقلبي  ": اخيرا منتشر شده است گفت    

 منتــشر كــرد، شــش متخلــف از "نيچــر"كــه نــشريه 
ــشگاه اخــراج شــدند ــا ":  ملــك زاده ادامــه داد".دان ب

هنگي را تـدوين    همكاري دو وزارتخانه، آيين نامه هما     
كرده ايم تا با تخلفات در دانـشگاههاي دولتـي، آزاد و            
يا بخش خـصوصي بـه طـول كامـل برخـورد شـود و               
افرادي كه در جريان اين تخلفات شركت داشـتند، بـه           
حراست و دستگاههاي انتظامي اعضاي هيـات علمـي         
احضار شدند و برخي افراد اخراج شدند و برخـي تـذكر            

  ".كتبي گرفتند
در رابطه با تخلفات پايان نامه هاي علمي،  ": زودوي اف 

 نفر از كل دانـشگاههاي كـشور احـضار          20 2بيش از   
شدند كه تعدادي محدودي از ايـن افـراد بـه صـورت             

:  ملـك زاده گفـت  ".ندانسته وارد اين مساله شـده انـد     
سه نفر از هيات علمي وزارت بهداشـت، سـه نفـر از             "

خبرگـزاري   (". شدند دانشگاه آزاد و وزارت علوم اخراج     
  ) دي7صدا و سيما، 

  
  

حمله نيروي انتظامي و حراست سازمان امور       

  دانشجويان به دانشجويان معترض 

  
  

تعدادي از دبيران شوراهاي صـنفي دانـشجويي كـشور       
براي رسيدگي به مطالبات خود در محل سازمان امـور          

  . دانشجويان تحصن كردند
نفي دانـشجويي   نفر از دبيـران شـوراهاي صـ      15تعداد  

كشور براي صحبت با رييس سازمان امور دانـشجويان         
وارد اين سـازمان شـدند، امـا بـه دليـل جلـوگيري از               
صـحبت دانــشجويان بـا وي، در محــل ايـن ســازمان    

  .تحصن كردند
مـا  ":  گويـد يكي از فعاالن صنفي دانشگاه عالمه مـي  

خواستار جلسه رسمي با دكتر صديقي؛ رياست سازمان،        
وقتـي پـذيرش را     . ما پاسخي دريافـت نكـرديم     بوديم ا 

گذاشـتند كـه داخـل بـرويم و حراسـت           گرفتيم، نمـي    
ها برخورد نامناسب كـرد و مـا        سازمان با يكي از بچه      

پس از مواجه شدن با اين اقدام، باال رفتيم و در مقابل            
  ".دفتر دكتر صديقي نشستيم

و نيم درب سازمان    از ساعت يك    ":  دهد وي ادامه مي  
گذاشتند كـسي ورود پيـدا      انشجويان را بستند و نمي      د

ها بيـرون از سـازمان بودنـد و اجـازه           بعضي بچه   . كند
نيــروي . دادنـد و كـامال فــضا امنيتـي شـد    ورود نمـي  

مطالبات ما كـامال صـنفي      . انتظامي داخل سازمان آمد   
 خواهـد پاسـخگو     دانيم چرا سازمان نمي   بود و ما نمي     

ــنفي      ــوراي ص ــران ش ــاالن و دبي ــضا، فع ــد؟ اع باش
 دانـشگاههاي بهـشتي، شــريف، تهـران، هنـر، تربيــت    

  ".مدرس، كاشان، مالير و نيشابور امروز حضور داشتند
از جمله مطالبات ما اين است      ": صنفي افزود اين فعال   

 اي كه بايد تشكيل شود تا چهار نماينده         كه چرا جلسه  
همچنين ابالغيـه   . شود شود، برگزار نمي     شورا انتخاب 

ها را از آموزش كوتاه     كه دست شورا  جديدي صادر شده  
 درصد به عـالوه     50 و   25ديگري داستان   . كرده است 

يك انتخاباتها است، چراكه در ايـن صـورت برگـزاري           
افتد و دست ما باز هم كوتاه انتخابات در دور باطل مي  

 نامـه وجـود   وهاست و اين مـشكلي اسـت كـه در شـي         
  ) دي7ايلنا، / خبرگزاري مهر  (".دارد

  

اعتراض دانشجويان تربيت مدرس به پـولي       

  شدن دروس جبراني 

  
ــدرس در   ــت م ــشگاه تربي ــشجويان دان شــماري از دان

 هـزار تومـاني   600 تا 200اعتراض به پرداخت شهريه    
دانـشجويان شـعار    . براي دروس جبراني تجمع كردنـد     

  : مي دادند

  پابرجاست، وعده ما همين جاستتا شهريه 
  دانشگاه پولكي، جريمه زوركي

دانشجويان معترض در چهارمين روز تجمع اعتراضـي        
امروز گـرد هـم     ": اي اعالم كردند  خود با انتشار بيانيه     

 مان و به ساختار و  بگوييم به دانشگاه"نه" ايم تا   آمده
). اشبه خاطر فرصت طلبي و وقت شناسي        (مديريتش  

چند روز مانده بـه انتخـاب واحـد تـرم آينـده و       درست  
امتحانات ترم جاري، تـو و مـن دانـشجو را در گوشـه              

گـذارد و  رينگ بي قانون، بي رحمانه و بي منطق مـي         
خواهد بر خالف نص صريح قانون اساسي مـا را از   مي  

 14،  11ايسنا، فارس   . (حق آموزش رايگان محروم كند    
  )دي
  

   7رم اخراج دانشجوي بهايي در ت

  

  

درنا اسماعيلي به دليل باورمند بودن به ديانـت بهـايي           
 در رشــته كارشناســي گرافيــك از دانــشگاه 7در تــرم 

  . غيرانتفاعي ارم شيراز اخراج شده است
به گفته يك منبع نزديك به اين دانشجوي محـروم از           

 دي در حاليكه بـراي      19تحصيل، خانم اسماعيلي روز     
ــر   ــان حاض ــين امتح ــسوول  دادن دوم ــود ، م ــده ب ش

امتحانات با وي تماس مي گيـرد و مـي گويـد كـه از               
سازمان سـنجش تهـران بـه او اطـالع داده انـد درنـا               

  . اسماعيلي اجازه شركت در امتحانات را ندارد
رييس دانشگاه نيز از پاسخ به علت اخراج اين دانشجو          

گفتــه شــده ايــن موضــوع ": خــودداري و ذكــر كــرده
 بايـد بـه سـازمان سـنجش     محرمانه است و خودشـان   

   ".مراجعه كند
خانم اسماعيلي به تهران مراجعه مي كنند و آقاي نـور           
بخش، مدير هسته گزينش سازمان سـنجش آمـوزش         

از اطالعات با ما تماس گرفته      ": كشور، به او مي گويد    
  ".شده و من مسووليتي ندارم

محروميت از تحصيل بهاييان در دانشگاههاي ايران با        
شـوراي عـالي    " 1369ششم اسـفند     مصوبه   استناد به 

 گيـرد كـه بهاييـان را         صـورت مـي    "انقالب فرهنگي 
عالوه بـر محروميـت از اشـتغال در امـاكن دولتـي، از              

بهايي نيوز،  . (كندتحصيالت دانشگاهي نيز محروم مي      
  ) دي26
  

جلــوگيري از ورود دانــشجويان بــه جلــسه 

  امتحان به دليل همراه نداشتن تاييديه مالي

بعضي از واحدهاي دانشگاه علمي كاربردي، پيام نور و 
آزاد در اقدامي غيرقـانوني پـيش از ورود دانـشجو بـه          
جلسه امتحان، از ورود آنها به دليـل همـراه نداشـتن             

ايـن  .  تاييديه مـالي يـا بـدهكاري جلـوگيري كردنـد          
درحالي ست كه راه ندادن دانشجو به جلـسه امتحـان       

دانـشجو  . (از دانـشگاه  يعني يـك تـرم بازمانـدن وي         
  ) دي28آنالين، 
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وزارت ارشاد زير مجموعه دولت است يا ائمه  

  ي جمعه؟

اين سووالي است كه در طول چند سال گذشته همواره          
 بـي جـواب مانـده و        "دولـت تـدبير و اميـد      "از طرف   

عليرغم پيگيري دلسوزان فرهنگ و هنر، تـا بـه حـال            
  .هيچ پاسخ در خوري به آن داده نشده است
ائمه جمعه در و همه چيز از آنجايي شكل مي گيرد كه        

، "دولت كليد و تـدبير و اميـد       "زمان رياست جمهوري    
موضوع فيلم و موسيقي را براي خود كشف كرده اند و           
صدالبته كه اين توجه هم طبق روال معمول با سـاطور     

گزارشـهاي  . قلع و قمع و سركوبي همـراه بـوده اسـت          
مختلفي كه كماكان و به طور مـستمر بـه گـوش مـي      

دارد كــه همچنــان از برگــزاري رســد، حكايــت از آن 
كنسرتهاي موسيقي جلوگيري به عمل مي آيد و طبـق   
روال هميشه، تعداد زيـادي از فيلمهـا پروانـه نمـايش            
نگرفته و يا پروانه آنها لغو مي شود و همچنان امامـان            
جمعه با قـدرت تمـام بـر مـسند اصـلي وزارت ارشـاد               
اسالمي تكيـه زده و از وزيـر مربوطـه در سـطح يـك              

به پـاره اي از     (دارچي وزارتي استفاده بهينه مي برند       آب
  ).گزارشات مربوط در همين بخش اشاره خواهد شد

  
  ....ادبيات

  
 "مـن بـوكر   "يك نويسنده ايراني تبار داور      

2017   

  

  
رويدادهاي هنري اين ماه را با خبـر خـوبي آغـاز مـي              

 "روز شـمار ادبـي    "كنيم كه برگرفته از كانال تلگـرام        
لـيال اعظـم    "اسـاس گـزارش ايـن كانـال،         بـر   . است
، نويسنده و منتقد ادبي ايراني ـ فرانسوي، يكي  "زنگنه

  . شد2017 "من بوكر"از داوران جايزه ادبيات داستاني 
  سفرنامه "كالين توبرون "نويس،  ، داستان   "سارا هال "

نـويس و منتقـد    ، داسـتان    "ليال اعظم زنگنـه   "نويس،  
ـ  "تـام فيليـپس   "ادبي و    د، هيـات داوران ايـن      ، هنرمن

  .دهندجايزه من بوكر را تشكيل مي دوره
ــاب    ــه كت ــم زنگن ــادوگر "اعظ ــك ج ــاكوف و : ي ناب

 زبان دنيـا    10 را به نگارش درآورده كه به        "خوشبختي
او همچنـين يكـي از داوران جـايزه         . ترجمه شده است  

راجـر  " جـايزه نقـد      2011 و برنـده سـال       "فورمنتور"
گنه در پاريس و از پـدر و        ليال اعظم زن  .  است "شاتوك

اكـول نرمـال    "مادري ايراني متولد شده و در دانشگاه        
او .  فرانسه، ادبيـات و فلـسفه خوانـده اسـت          "سوپريور

ايـن نويـسنده و    . سپس براي تدريس به آمريكـا رفتـه       
پـاريس  "،  " تـايمز  نيويـورك "منتقد با نشرياتي چـون      

در  همكـاري داشـته و    "ريپابليكا" و   "لوموند"،  "ريويو
  .كندحال حاضر در نيويورك زندگي مي 

  
  !شاملو رفع تحريم شد

آبــادي مراســم بزرگداشــت شــاملو در محمــود دولــت 
دانشگاه هنر تهران را خارج كردن اين شاعر از تحريم           

جواد مجابي در ايـن مراسـم، سانـسور را       . توصيف كرد 
  .مانع انديشه و بيان و مروج ابتذال خواند

يچــه ولــه، دانــشكده علــوم بــر اســاس گزارشــي از دو
 كاربردي دانشگاه هنر تهران عصر يكشنبه، پـنجم دي        

ماه، شاهد برگزاري مراسمي بود كه به ايـن شـكل در            
سابقه بوده اسـت؛ مراسـمي زيـر        چند دهه گذشته كم     

 كـه بـراي بزرگداشـت    "نـوروزي در زمـستان   "عنوان  
احمد شاملو، بـا حـضور همـسرش آيـدا سركيـسيان و             

آشـناي  سندگان، شاعران و هنرمندان نام   شماري از نوي  
  .ايران برگزار شد

از بلنـدآوازه   ) 79 مرداد   4 -1304 آذر   21(احمد شاملو   
 گـذاران و  ترين شاعران معاصر ايـران و يكـي از پايـه         

دبيران كانون نويسندگان بود؛ كانوني كه فعاليت آن در        
جمهوري اسـالمي همـواره بـا چـالش روبـرو بـوده و              

 اي سال عاالنش از قربانيان قتلهاي زنجيره شماري از ف  
  .اند بوده 77
  

ــدامي    ــالب در اق ــدان انق ــان مي كتابفروش

   ها را پايين كشيدند اعتراضي كركره

  

  
كتابفروشان ميدان انقالب در پـي اعتـراض بـه بـسته            

روهـاي ايـن ميـدان و محـدود         شدن مسير تردد پياده     
ههاي شدن دسترسي مردم بـه كتابفروشـيها، فروشـگا        

  .خود را بستند
با گذشت ده روز از اجـراي طـرح سـاماندهي عـابران             

 كـه   5پياده ميدان انقالب از سوي پليس راهور منطقه         
 روي  منجر به بسته شدن تعدادي از وروديهـاي پيـاده         

ميدان انقالب شد، جمعي از كتابفروشان ضـلع جنـوب          
شرقي ميدان انقالب در حركتـي اعتراضـي اقـدام بـه            

  .تعطيلي كتابفروشيهاي خود كردند
  

  فارسي هرج و مرج در نوشتار
ــرج در   ــرج و م ــاالخره ه ــيب ــتار فارس ــراض نوش  اعت

  .دلسوختگان ادب را به همره داشت
در كانال تلگرامي   بر اساس يك مقاله از ضيا موحد كه         

روز شما ادبي منتشر شد، اين شاعر و نويـسنده ضـمن            
انتقاد از رعايت نكردن امـال و دسـتور زبـان فارسـي و      
رواج شيوه هاي من در آوردي در مطبوعات و وسـايل           

او . ارتباط جمعي؛ از آينده اين زبان ابـراز نگرانـي كـرد       
  :مي نويسد

 نويسد هركسي با ميل خود هر طور دلش بخواهد مي "
 كند، به خـصوص فـضاي       و قواعد زبان را رعايت نمي     

البتـه از زمانهـاي دور      . مجازي از هم گـسيخته اسـت      

همينطور بود و دو فردي كه خطـاط بودنـد بـه يـك               
  ". نوشتندشكل نمي

سـازي در نوشـتن بـه عهـده         او با بيان اينكه يكسان      
: فرهنگستان زبان و ادب فارسـي اسـت، اظهـار كـرد           

اي بـراي نوشـتن     كس بـراي خـود شـيوه        اينكه هر "
انتخاب كند درست نيست، بلكه اين مسايل بايـد زيـر    

  ".نظر فرهنگستان باشد
 فرهنگــستان كتــاب ايــن": او در ادامــه توصــيه كــرد

 را براي درست نوشـتن      "فرهنگ اماليي خط فارسي   "
چاپ كرده است كه بهتر است عالقمندان با مراجعه به       

ست و يكسان نويسي امـالي      اين كتاب ارزشمند در در    
  ".فارسي بهره جويند

  
  .....سينما

  
وزارت ارشاد اسالمي به شـبكه قاچاقچيـان        

  فيلم پيوست

مطالب اين بخش را با خبري جالب ار راديو زمانه آغاز           
  .  به آگاهي رسانده است"الهه نجفي"مي كنيم كه 
، سـاخته   "فروشـنده "قـرار بـود فـيلم       ": او مي نويسد  

غر فرهـادي، در شـبكه خـانگي هـم          شده اصـ  تحسين  
اي از اين فيلم كه براي بـازبيني      اما نسخه   . توزيع شود 

و سانسور به وزارت ارشاد تحويل داده شده بود، سـر از     
بازار سياه درآورد و به طـور انبـوه بـه طـور قاچـاق در                
سراسر كشور و در سايتهاي اينترنتي دانلـود غيرمجـاز          

  . فيلم توزيع شد
 در  "فروشـنده " كننـده فـيلم       عرضـه  به همين دليـل،   

شبكه خانگي، توزيع آخرين سـاخته اصـغر فرهـادي را      
  ".متوقف كرده است

  
ــاد  ــستي را از 10وزارت ارشـ ــيلم فمنيـ  فـ

  جشنواره فجر حذف كرد 

  

  
بر اساس گزارش راديو زمانـه، رضـا صـالحي اميـري،            
وزير ارشاد اسالمي، در مالقات با ناصر مكارم شيرازي، 

ـ   موضــوعات " فــيلم بـا  10د شــيعه، گفتـه  مرجـع تقلي
 از جـشنواره فجـر حـذف شـده       "فمينيستي و نامناسب  

  . است
، ساخته  "كاناپه"بر اساس همين گزارش نام فيلمهاي       

 سـاخته  "ملي و راههاي نرفته اش"كيانوش عياري، و  
تهمينه ي ميالني، در بين ليست سياه وزارت ارشاد بـه   

  .چشم مي خورد
  

 به روايت تصوير اسطوره موسيقي جاز 

با ) برليناله(و هفتمين دوره جشنواره فيلم برلين       شصت  
جنگـو  "نخستين نمايش يك فـيلم فرانـسوي دربـاره          

، نوازنـده گيتــار و اسـطوره موسـيقي جــاز،    "راينهـارت 
بــر اســاس اعــالم مــديريت . گــشايش خواهــد يافــت

 نــام دارد، "جنگــو"جــشنواره بــرلين، ايــن فــيلم كــه 
 كننـده و فيلمنامـه      ، تهيـه  "ن كومار اتِي"نخستين فيلم   

  . نويس فرانسوي است
 زندگي گيتاريست و آهنگساز نامدار و فـرار او          "جنگو"

   را به1943از پاريسِ تحت اشغال نازيها در سال 
  17بقيه در صفحه 

 رويدادهاي هنري ماه

  فتح اهللا كيائيها
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  رويدادهاي هنري ماه

  
  16بقيه از صفحه 

  
جنگو راينهارت كه از خانواده كوليها      .  گذارد نمايش مي 

  .بود، توسط نازيها مورد آزار و تعقيب قرار گرفت
 19 تـا  9شصت و هفتمين دوره جشنواره فيلم برلين از   

برگزار خواهـد شـد     )  فروردين تا يكم اسفند    21(فوريه  
ــويس ، كــارگرد"پــل ورهــوفن"كــه  ان و فيلمنامــه ن

  .هلندي، رياست هيات داوري آن را به عهده دارد
  

  خاكستري در دنياي سياه و سفيد

  

  
خاكستري در دنياي سياه و سفيد ماجراي فيلمي اسـت   

، كارگردان متفاوت آمريكايي، كـه      "جيم جارموش "از  
بـر  .  بر پرده سـينما جـان مـي گيـرد          "پترسون"با نام   

مانه، جيم جارموش اين بار به    اساس گزارشي از راديو ز    
 اتوبوسـي   قهرمان او راننده  . سراغ آدم داستاني مي رود    

 است كه در شهر     "آدام درايور "به نام پترسون با بازي      
نيوجرسي زندگي مـي    كوچكي همنام خودش در حومه      

اي دارد،  كننده  پترسون زندگي يكنواخت و كسل      . كند
و يـك  ) ه فراهانيگلشيفت(به همراه همسري با نام لورا  

  . سگ
آنچه زنـدگي عـادي ايـن راننـده اتوبـوس شـهري را              

 اسـت؛  "شـاعر "اسـت كـه او    كنـد ايـن   متفاوت مـي  
گرايشي عجيب براي يك راننـده اتوبـوس كـه حتـي            

. شودجايي از فيلم از زبان يك دختربچه هم تكرار مي        
فيلم، داستان يك هفته از زندگي اوست كه از دوشـنبه      

شود و تا يكشنبه شب ادامه پيـدا مـي          صبح شروع مي    
  .كند

اصـلي فـستيوال كـن      فيلم پترسون در بخش مـسابقه       
ــه مخاطبــان و     2016 ــورد توج ــت و م ــضور داش  ح

اين فيلم دوازدهمين فيلم بلنـد      . تماشاگران قرار گرفت  
  .داستاني جارموش است

  
  
  

  ....موسيقي

  زندگي زير نور افكن 

  
 "ين فيث فـول   مر". در آغاز درخشش بود و جوشش     "

با ايـن تيتـر دويچـه ولـه بـه سـراغ             . "هفتاد ساله شد  
خواننده و آهنگسازي مي رود كه اكنـون هفتـاد سـاله            

بخوانيد خالصه اي در باره    . است و سرشار از شكوفايي    
  :او

فول خوانندگي را از سنين نوجواني در كافه        مرين فيث   
ر اي خوانندگي را د   او كار حرفه    . هاي لندن شروع كرد   

.  آغاز كـرد "As Tears Go By" با ترانه 1964سال 
 از  "كيـت ريچـاردز   " و   "ميك جگر "اين ترانه ساخته    

فول در محافل    بود كه با فيث      "رولينگ استون "گروه  
فول  اي كه فيث     دو ترانه . هنري لندن آشنا شده بودند    
ــد،   ــن خوانـ ــس از ايـ  و "This Little Bird"پـ

"Summer Night"ت روبرو شدند نيز با موفقي.  
پس از حدود ده سال درغلطيدن در كام اعتياد به مـواد   

 در "سـوهو "مخدر و مدتي زندگي در خيابانهاي محله       
 بـا آلبـوم     1979 فول موفـق شـد در سـال          لندن، فيث 

"Broken English"   به صـحنه موسـيقي بـازگردد  .
، از  "اولريكـه مـاينهوف   "ترانه اصـلي ايـن آلبـوم بـه          

فراكـسيون  "ان آلماني چپ راديكـال      بنيانگذاران سازم 
فول اعتيـادش بـه     فيث  . ، اهدا شده است   "ارتش سرخ 

  . به طور كامل كنار گذاشت1985هرويين را در سال 
  

  آمال مثلوثي، صداي انقالب تونس 

 نـام   "بهـار عربـي   " آنچه بعـدا     2010در دسامبر سال    
اين اعتراضات،  . گرفت با اعتراضاتي در تونس آغاز شد      

 رهبران چهار كشور را به دنبـال داشـت و در         سرنگوني
  . ليبي، سوريه و يمن جنگ به راه انداخت

به گزارش بي بـي سـي، در جريـان قيـام مردمـي در                
 "آمـال مثلـوثي  "تونس، ويديويي از خواننده اي به نام    

در شبكه هاي اجتماعي به طور گسترده اي به اشتراك    
از . شدگذاشته و به سرود معترضان در كشورش تبديل         

  . ياد مي شود"صداي انقالب تونس"او به عنوان 
 فوريه بـه بـازار خواهـد        "انسان"آلبوم جديد او به نام      

 . آمد
  

  موسيقي پايان دهنده رنجهاست 

و، در  ، خواننده آمريكايي متزوسوپران   "جويس ديدوناتو "
آلبومي كه به تـازگي منتـشر كـرده اسـت، خـشونت و       
آشوب جنگ را در مقابل آرامش دوران صلح قرار داده          

 در ايـن بـاره      "يورونيـوز "به خالصه گزارشي از     . است
  :توجه كنيد

ديدوناتو در اين آلبـوم خواننـده را بـه سـفري از اميـد،       
در ايـن آلبـوم از      ": وي مي گويد  . شادي و نور مي برد    

سازان شكوهمند قرنهاي پيش كمك مي گيـريم        آهنگ
تا به هر دو جنبه انسان كه درون هر كـدام از مـا هـم           

به تيرگي و به روشنايي و نـور،  : هست، نظري بياندازيم  
هدفم ايـن اسـت كـه       . به تالطم و آشوب و به آرامش      

مردم احساس كنند كه در دنياي پرآشوب به دام افتاده          
تيـره و در آرزوي نـور و        پس از اسارت در دنيـايي       . اند

روشنايي، باالخره نـور از راه مـي رسـد گرچـه تيرگـي       
همچنان در پس زمينه وجـود دارد و صـدايش شـنيده            

همه ما هميشه ميـان ايـن دو دنيـا در سـفر             . مي شود 
  ".هستيم

جــويس ديــدوناتو در مــاه دســامبر در ايــاالت متحــده 
روز نهـم دسـامبر در    . آمريكا كنسرت اجرا خواهد كـرد     

 دسامبر در راچستر در ايالت نيويـورك        12يكاگو، روز   ش
 ميالدي در نيويورك كنسرت     2016 دسامبر سال    15و  

مجموعه كنسرتهاي اروپـايي او در مـاه        . خواهد داشت 
  . خواهد بود2017مه و ژوئن سال 

  
طالب و روحانيون بنـدرعباس خواهـان لغـو         

  كنسرتها در اين شهر شدند

اســاتيد حــوزه علميــه جمعــي از طــالب، روحــانيون و 
اي خطاب به مـسووالن هرمزگـان       بندرعباس در نامه    

  .خواستار لغو كنسرتها در شهر بندرعباس شدند
ايسنا نامه اين عده را منتشر كرده كـه بـه ايـن شـرح               

  : است
) ص(باسالم و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد          "

 رساند بـا توجـه بـه تاكيـد          بدينوسيله به استحضار مي   
اوند متعـال در قـرآن كـريم و روايـات نبـوي        مكرر خد 

و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم الـسالم در          ) ص(
سفارش به تـرك محرمـات و لـزوم پرهيـز از گنـاه و               
اشاعه آن در سطح جامعه اسالمي و از آن جمله پرهيز           
از مجالس موسيقي لهوي و در راستاي احياء پيام قيـام      

 امر به معروف و الحسين عليه السالم  حضرت اباعبداهللا   
نهـي از منكـر، اينجانبـان امـضاكنندگان ذيـل ضــمن      
اعتراض شديد خود نسبت به برگزاري مكرر كنسرتها و   
مجالس عمومي لهوي كه بعضاً در امـاكن مربـوط بـه            

 و همراه با عدم رعايت مـوازين        بيت المال و بنام شهدا    
شرعي و مصداق بارز منكر بـوده، از تمـامي مـسوولين     

و شهدا  ) ره(الب اسالمي و وفادار به راه امام        دلسوز انق 
و واليت و رهبري معظم خواستار پيگيـري در برچيـده        

  ". باشيمشدن اين گونه مجالس مي
  

  شعر ماه 

  »همين االن يهويي«
  رضا بهادر

  
  عصبهاي اندوه

  رنگهايي را از شيار نگاه
  بر مي دارند

  با ابروهاي برداشته
  سفيد در دماغ يك عكس

   مي شودماسيده
  سياه و سفيد 
  پي مي گيرد

  ادامه ي خود را
  با سلفيهاي

  عصباني
  سلفيهاي شاد
  زبانه مي كشد

  در رنگ
  دود مي كشد

  المصب
  همين االن يهويي

  .ساختماني از چشم مي افتد
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  حركت اعتراضي 177
ــه دي،  1چهارشــنبه روز * ــارگران كارخان ــصاب ك اعت

 كمپروسور سازي واقع درشهرك صنعتي قراملك تبريز      
، حق بيمـه   اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و       در

 به گزارش ايلنا،. بيستمين روز خود را پشت سر گذاشت   
كارگران در اطـراف محوطـه ورودي       امروز چهارشنبه،   

 اعتراضـات خـود را از درون كارگـاه بـه            كارخانه محل 
بـه   .محوطه ورودي سـاختمان كارخانـه انتقـال دادنـد         

تجمعات اعتراضي كـارگران كارخانـه       دنبال اعتصاب و  
كارفرما  كمپروسور سازي تبريز طي بيست روز گذشته،      

بخـشي از معوقـات    دي  1بعد از ظهـر روز چهارشـنبه        
  .مزدي آنها را پرداخت كرد

  
جمعي از كاركنان گـروه ملـي        ، دي 1 چهارشنبه روز*

صنعتي فوالد در اهواز با تجمع در محل ايـن شـركت            
خواهان پرداخت حقوق و مزاياي معوقه سه ماه گذشته         

  .خود شدند
به نمايندگي از مجموعـه   اين كارگران    ايرنا، به گزارش 

يكـي از   .كاركنان اين شركت دسـت بـه تجمـع زدنـد         
دو سال  :  گفت خواست نامش فاش شود   ن كه   معترضان

است كه تكليف اين شركت مـشخص نيـست و بـراي        
  .همين هم وضع مالي و پرداختي ما نامعلوم است

  
اعتــصاب كــارگران رســتوران كارخانــه پلــي اكريــل *

، در  ماه حقـوق   7اعتراض به عدم پرداخت      اصفهان در 
، ســومين روز خــود را پــشت    دي1چهارشــنبه روز 

گران از روز دوشنبه به گزارش ايلنا، اين كار. سرگذاشت
 آذر، از طبخ غذا خودداري كردنـد و دسـت از كـار              29

  .كشيدند
كارگران رستوران در پلي اكريل، طرف قرارداد با يـك          
ــركت از      ــن ش ــه اي ــستند ك ــاري ه ــركت پيمانك ش

هاي اقماري پلي اكريل است و زيرمجموعه آن          تشرك
  .شود محسوب مي

  
ــنبه  * ــبح روز چهارش ــارگرا ، دي 1ص ــماري از ك ن ش

شاغل در پروژه راه آهن قزوين بـه رشـت كـه تحـت              
مسئوليت پيمانكار در منطقه شهرستان رودبار مـشغول        

 ماه مزد معوقه  مقابـل  5 در اعتراض به     ،كار هستند ه  ب
بـه   .ساختمان فرمانداري رودبار دست به تجمـع زدنـد        

 شركت پيمانكار  به گفته يكي از كارگران،     گزارش ايلنا، 
ر از پروژه راه آهن قزوين رشـت         كيلومت 14 مسئول   كه

 بـه دليـل ناتوانيهـاي       تدر منطقه شهرستان رودبار اس    
مالي در پرداخت مطالبات مزدي كارگران زير مجموعه        

  .خود كوتاهي مي كند
  
تعـدادي از كاركنـان سـازمان        ، دي 1 روز چهارشنبه *

نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعـي كهگيلويـه و          
دم پرداخـت ماههـا حقـوق    اعتراض به عـ    بويراحمد در 

بـه   . اين سـازمان تعطيـل شـد       و عمالً اعتصاب كردند   
يكي از كاركنـان ايـن سـازمان         ،صبح زاگرس گزارش  

اين سازمان چنـد مـاهي اسـت بـدون رئـيس و             : گفت
خزانه دار اداره مي شود به همين دليل كارها بر زمـين            

  .مانده است
  
جمعــي از كاركنــان   دي، 1 چهارشــنبه روز ظهــر*

 از  نفر 700رستان رجايي گچساران به نمايندگي از       بيما
 ديگـر  پرسـتاران، پزشـكان و      اعـم از   ،شـان  همكاران

اعتراض به عـدم پرداخـت ماههـا كارانـه           كاركنان در 
دست به تجمع در جلوي درب ورودي ساختمان اداري         

 انمعترضـ  ،آفتـاب جنـوب   به گزارش    .بيمارستان زدند 

شـان از    بـات دليل تجمع خـود را عـدم پرداخـت مطال         
  .  و پرداخت نشدن كارانه عنوان كردند شركتهاي بيمه

  
ـ      ،   دي 2پنجشنبه  روز  * ر كـشت و    صدها كـارگر نـي ب

صنعت هفت تپه دراعتراض به كاهش حقوق بـا تـرك      
محـل كارشــان در مــزارع نيـشكر، مقابــل  ســاختمان   

 بـه گـزارش    .صنعتي مجتمع در شوش تجمـع كردنـد       
داد تجمـع كننـدگان را      يكي از اين كـارگران تعـ       ايرنا،

شـركت نيـشكر     : نفر عنوان كرد و گفـت      500بيش از   
     ر را ناقص و كم پرداخت   هفت تپه حقوق كارگران ني ب

 روز .كرده و اين امر موجب اعتراض آنهـا شـده اسـت           
شـان   كارگران بـه اعتـصاب وتجمـع    اين   دي، 4شنبه  

  .ادامه دادند
  
 از بازنشـستگان    صـدها تـن    دي،   4 شـنبه    صبح روز *
يش از موعـد سـازمان تـامين اجتمـاعي از شـهرها و        پ

استانهاي مختلف به تهـران آمدنـد و مقابـل مجلـس             
اين بازنشستگان كه در      ايلنا،  به گزارش  .تجمع كردند 

 ها و سازمانهاي مختلف دولتي مشغول كار    خانه   وزارت
 در قالـب قـوانين   80بودند، در سالهاي نيمه دوم دهـه     

حاضـران  .  بازنشسته شـدند   د بازنشستگي پيش از موع   
از روزهاي قبل در فضاي مجـازي بـراي         كه  در تجمع   

، ه بودنــدحــضور در مقابــل مجلــس ســازماندهي كــرد
ــانون   مهــم ــه خــود را اجــراي صــحيح ق ــرين مطالب ت

مـصوب شـهريورماه سـال      (بازنشستگي پيش از موعد     
و محاسبه سنوات ارفـاقي در برقـراري مـستمريها     ) 86

  .عنوان كردند
  
جمعي از كـشاورزان هنـديجاني در        دي، 4نبه   ش روز*

جلوي درب فرمانداري تجمع نموده و خواستار هر چـه          
تر رهاسازي آب سـد آسـك در رودخانـه زهـره              سريع

ايلنـا، هنـديجان يكـي از منـاطق      بـه گـزارش   .شـدند 
محروم استان خوزستان است و با توجه به وضعيت آب          
 شرب و آب كشاورزي، متاسفانه شـاهد خـشك شـدن          

  .آب رود خانه زهره هستيم
  
دي، داوطلبـان كارشناسـي ارشـد        4 شـنبه    صبح روز *

كامپيوتر در اعتراض بـه تغييـرات ناگهـاني رخ داده در       
نحوه پذيرش گرايـشهاي مختلـف ايـن رشـته مقابـل            

 بـه گـزارش     .ساختمان سازمان سنجش تجمع كردنـد     
 ثبت نام در    همزمان با انتشار دفترچه راهنماي     تابناك،

آزمون كارشناسي ارشد و تغييرات خلق الساعه اي كـه          
در آن صورت گرفته است، مـوجي از اعتراضـات عليـه     
سازمان سنجش و وزارت علوم به راه افتـاد و بـسياري       
از داوطلبان رشته هاي اقتصاد، كامپيوتر، تربيت بـدني،         
مديريت، ادبيـات فارسـي، مهندسـي بـرق و مكانيـك            

ات ناگهاني صورت گرفته اعتراض خـود    نسبت به تغيير  
  .را بيان داشتند

  
جمعي از كارگران كارخانـه پلـي        دي، 5 يكشنبه روز*

اعتراض بـه عـدم پرداخـت ماههـا          اكريل اصفهان در  
نداشتن امنيت شغلي دست بـه تجمـع مقابـل          حقوق و 

بـه گـزارش ايرنـا، ايـن        .دفتر امام جمعه اصفهان زدند    
اخت نشدن حقوق آنهـا از      كارگران تاكيد كردند كه پرد    

 معيـشتي زيـادي     تشش ماه گذشته تـاكنون مـشكال      
  .شان ايجاد كرده است براي خانواده هاي

  
ــراردادي  ،  دي5يكــشنبه روز * ــارگران ق ــي از ك جمع

ــه بالتكليفــي  وزارت جهــاد كــشاورزي در ــراض ب اعت
بـه   .استخدامي دست به تجمـع مقابـل مجلـس زدنـد          

روهاي قـراردادي   گزارش فارس، وضعيت استخدامي ني    
 10وزارت جهاد كشاورزي كـه مـدت آن بـه بـيش از              

  .استرسد همچنان بالتكليف باقي مانده   سال مي
  
ــشنبه روز * ــه  ، دي5يك ــده كارخان ــارگران بيكارش  ك

 اعتراض به عدم پرداخت مطالبات     فاستوني اردستان در  
 به گزارش  .شان دست به تجمع مقابل فرمانداري زدند      

در اين تجمـع نماينـده                                    ايرنا،  
كارگران كارخانه تعطيل شـده فاسـتوني اردسـتان بـه           

ايـن كارخانـه از     : نمايندگي از تجمـع كننـدگان گفـت       
 تعطيـل شـده و بـا پيگيـري مـسئوالن      1393شهريور  

كــارگران از حقــوق بيمــه  شهرســتان در حــال حاضــر
  .بيكاري استفاده مي كنند

  
مالباختگــان شــركت   جمعــي از، دي5يكــشنبه روز *

وابسته به وزارت راه ، دولتي توسعه عمران شهر پرديس
 بـه گـزارش     . مقابل مجلس تجمع كردند    ازي،و شهرس 

ــه تابنــاك،  ــي كــه در 5000نزديــك ب  خــانواده تهران
سالهاي گذشته به صورت قانوني اقدام به خريد زمـين          
در شهر جديد پرديس كردند، بـا گذشـت زمـان اسـير             

ي شركت دولتي توسـعه عمـران شـهر پـرديس       ادعاها
شـان بـدون     شدند و مالكيت آنهـا بـر روي زمينهـاي         

  . پرداخت مبلغي سلب شد
  
آموختگان صنعت   جمعي از دانش  ،   دي 5يكشنبه  روز  *

نفت در اعتـراض بـه تعيـين تكليـف نـشدن وضـعيت            
شان در شركت ملي نفـت مقابـل مجلـس           استخدامي

تجمـع  چهـارمين   ين   ا به گزارش تسنيم،   .تجمع كردند 
  .اعتراضي دانش آموختگان است

  
تعـــدادي از اعـــضاي  دي، 5يكـــشنبه روز صـــبح *

سازمانهاي نظام مهندسي مازندران با تجمع در محـل         
كنفرانس ملـي ايمنـي، بهداشـت و محـيط          «برگزاري  

در مجتمــع نفــت  » زيــست در صــنعت ســاختمان  
محمودآباد، خواستار جلوگيري از حذف كانونهاي نظـام      

بـه گـزارش قـدس آناليـن، يكـي از       .دسي شـدند  مهن
ــدگان گفــت ــد  : اجتمــاع كنن ــان امــر قــصد دارن متولي

كانونهاي نظام مهندسي را حذف كنند تا صدور پروانـه          
  .هاي ساختمان مستقيماً از سوي شهرداريها انجام شود

  
 شركت تراورس راه آهن     كارگران ،يد 6 دوشنبه   روز*

 .د تجمع كردنـد    در اعتراض به اخراج خو     مشكيدر اند 
 شركت تراورس ؛تندگفجمع كنندگان  ت ،رناي گزارش ا  به
 آنان را با وجود چند سـال سـابقه كـار            مشكي اند يبتن

ـ ابن كارگران خـط و    در همين روز     .اخراج كرده است    هي
 تنگ پنج، تلـه زنـگ، شـهبازان و تنـگ            يهاستگاهيا

ــن اند  ــت راه آه ــشكيهف ــدم    درم ــه ع ــراض ب اعت
ـ  ودرا دهيت از كاركـش   ماه حقوشان دس  4پرداخت  ستگاهي

   .تله زنگ تجمع كردند
  
جمعـي از كـارگران پـروژه آزاد راه         ،   دي 4شنبه  روز  *

مـاه   10 پونل به تالش، در اعتراض به عـدم پرداخـت         
ماه حق بيمه دست از كار كـشيده و مقابـل        3 حقوق و 

بـه گـزارش     .دفتر پيمانكار واقع در تالش تجمع كردند      
  ان در ادامه بي توجهيكارگراين ايلنا، اعتراض 

بيمـه اي  آنـان    كارفرما در پرداخت معوقات مـزدي  و  
، كـارگران شـركت     يد 6 دوشنبه روز .شده  است   آغاز

 ني سـوم يچوالب در پروژه بزرگراه پونل به تالش بـرا        
   .شان ادامه دادند تجمع روز به اعتصاب و
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  برخي از حركتهاي اعتراضي

  18بقيه از صفحه 

  
ــر روز * ــنبهظهـ ــه  ي، د6 دوشـ ــارگران كارخانـ  كـ

 وقت استاندار   نيي با گذشت زمان تع    ني قزو يكنتورساز
 برپرداخت مطالبات   ي مبن ي و ي و معاون اقتصاد   نيقزو

 ني قزو ي بار مقابل استاندار   ني چندم يماهه شان برا   5
 كـارگران  ،نيصـبح قـزو     گـزارش  بـه . انـد   تجمع كرده 

 اسـتاندار   يآقـا :  كردند اني ب ني قزو يشركت كنتورساز 
 نا از مالك  تي وعده هفته قبل خود كه سلب صالح       ديبا

  . كندي كارخانه بود را عملني ايفعل
  
 از يجمع ،يمتوال  روز ني دوم يبراي،   د 6 دوشنبهروز  *

 بجنورد در اعتراض به عدم پرداخت    يكارگران شهردار 
ته خـود دسـت بـه تجمـع          سال گذشـ   يايحقوق و مزا  

 گزارش بجنا، به . زدند ي خراسان شمال  يمقابل استاندار 
 افـت ي سـبز و باز    ي فـضا  ي كارگران كه در بخشها    نيا

 مـاه از    9 بجنورد مشغول كارند، بـا گذشـت         يشهردار
 افـت يسال، هنوز حقوق مربوط به سـال گذشـته را در          

  .نكرده اند
  
د بـا   فوالي صنعتي كارگران گروه مل،ي د4روز شنبه  *

تجمع دوباره، خواسـتار پرداخـت دسـتمزد و مطالبـات           
 از كـارگران    يكـ ي رنـا، يبه گـزارش ا   . معوق خود شدند  

 واحـد از مهـر      نيكارگران ا :  تجمع گفت  نيحاضر در ا  
 افـت ي ماه حقوق خود را در     وريماه و كارشناسان از شهر    

 9 ي حـسابها  هي و تـسو   بـات  مطال نينكرده اند و همچن   
 6شنبه  روز دو.پرداخت نشده است   هنوز   زيماه گذشته ن  

ادامه   كارگر گروه ملي صنعتي فوالد     ، تجمع صدها  دي
  .پيدا كرد

  
ــبح* ــنبه  روز صـ ــي د6دوشـ ــارگران ي، برخـ  از كـ
اعتـراض بـه      مولد برق رجاء در    ستي موتور يمانكاريپ

 محوطـه راه    در مه،يحق ب  ماه حقوق و   3 عدم پرداخت 
  .آهن تجمع كردند

ـ رگران كه طرف قرارداد با       كا نيا لنا،ي گزارش ا  به  كي
 ي هستند، سـه مـاه مطالبـات مـزد         يمانكاريشركت پ 

  .پرداخت نشده دارند
  
 مــهي از كــارگزاران بصــدها تــن ي،د 6 دوشــنبه روز*

 يفـ ياعتراض بـه بالتكل     در گري د ي بار ي برا يكشاورز
،  ايلنا گزارشبه.  مقابل مجلس تجمع كردند   ياستخدام

ــتار تع  ــدگان خواس ــع كنن ــيتجم ــل تكني  تي وضــعفي
 ي و بانك كـشاورز    ي خود در جهاد كشاورز    ياستخدام

   .دندش
  
  بـا  مرهي از كارگران سد سـ     يجمعي،   د 6 دوشنبهروز  *

 با اعتراض به عدم     ييتجمع و نصب و حمل پالكاردها     
خواهـان پرداخـت      حقـوق،  سـال  كي از   شيپرداخت ب 
 مرهي گـزارش تابنـاك، سـد سـ        به .شان شدند  مطالبات

 از توابع شهرستان بدره  اسـت     ينيواقع در بخش هندم   
ـ   يانرژ دي آن با هدف تول    ييكه مطالعات اجرا    ي برق آب

  . آغاز شد1372در سال 
  
ــنبهروز * ــصابي،  د6 دوش ــدان در اعت ــصابان هم   ق

پنجمـين روز    ،   گوشت قرمز  متي ق شياعتراض به افزا  
ـ  گزارش خبـر آنال    به. خود را پشت سر گذاشت     در  ،ني

مـز كـه در آخـر هفتـه       گوشـت قر   متي ق شيادامه افزا 
 نفـر از  340،  دي پنجاه هزارتومان رس   لويگذشته به هر ك   

ـ  قصابان همـدان از خر     هياعضاء اتحاد   و كـشتار دام     دي
  . تجمع كردنديمقابل استاندار و امروز ندرد كيخودار

  
 مـسكن مهـر    اني از متقاض  يجمعي،   د 6 دوشنبهروز  *

 ي در اعتراض به عملكرد وزارت راه و شهرساز        سيپرد
ـ  و تحو  سي شركت عمران پرد   و  ي نـشدن واحـدها    لي

 ي عـدالت ادار واني سال، مقابل د5مسكن مهر پس از  
 گزارش باشگاه خبرنگـاران جـوان، در        به .تجمع كردند 

 سي مـسكن مهـر پـرد      اني متقاضـ  ري سه ماه اخ   يدو ال 
 ن مـسئوال  دي بار دست به تجمـع زدنـد تـا شـا           نيچند

ه حـال    ب ي فكر يمسكن مهر و وزارت راه و شهر ساز       
شان همچنـان     كنند كه حسرت خانه دار شدن      يمردم

  .ادامه دارد
  
 از كشاورزان گچـساران در  يجمعي،  د6 دوشنبهروز  *

 گـزارش   بـه  . شـهر تجمـع كردنـد      نيـ جنب فرودگاه ا  
 نفت و گاز گچـساران در       ي شركت بهره بردار   وز،يكبنان

 مـا، ي هواپ يري سـوختگ  گـاه ينظر دارد، جهت احداث جا    
 اعتـراض كـشاورزان     مـورد عه دهد كه    فرودگاه را توس  

ـ  معتقدند كه ا   كشاورزان .منطقه قرار گرفت    نهـا ي زم ني
 به گفته واحد    ي از طرف  .استمربوط به آبا و اجدادشان      

ـ  نفت و گاز گچساران ا     ي شركت بهره بردار   يحقوق  ني
  .است و متعلق به نفت ي سند ثبتي دارانهايزم
  
 روز   در صدها بازنشسته صنعت فوالد سراسـر كـشور       *

  مقابل مجلس دي 7سه شنبه 
تعـداد  ،  دنيـاي معـدن   بـه گـزارش     . رژيم تجمع كردند  

بـود و    تن 800كم    دست كنندگان در اين تجمع     شركت
هـا از منــاطقي همچــون كرمــان، اصــفهان، مــشهد،  نآ

مباركه، زيرآب، طـبس، سـمنان، شـاهرود و سـنگرود           
در اين تجمع، بازنشستگان صنعت فوالد   .هم آمدند   گرد

لغو خودگرداني صـندوق فـوالد، انتقـال بـه          «تار  خواس
نامه معتبر     صندوق بازنشستگي كشوري با تطبيق آيين     

فوالد، مكلف كردن دولت به اجراي تعهدات و پرداخت        
نامـه    مطالبات قانوني بازنشستگان فوالد مطابق آيـين      
هـاي     معتبر فوالد، پرداخت به موقـع حقـوق و هزينـه          

  .شدند» هاي سنواتي  بودجهدرماني بازنشسته فوالد از
  
 كــارگر 230حــدود   دي،8چهارشــنبه صــبح روز *

خدماتي مجتمع آلومينيوم المهدي در استان هرمزگـان        
در اعتراض به اخراج ناگهاني خـود، مقابـل سـاختمان           

يكـي از    ايلنـا،  به گـزارش   .اداري مجتمع تجمع كردند   
كارگران حاضر در اين تجمع اعتراضي بـا اعـالم ايـن            

 كارگر پيماني شاغل در بخش    230ما حدود   : فتخبر گ 
خدماتي آلومينيوم المهدي در استان هرمزگان هـستيم        
كه براي انجام كارهاي  خـدماتي ماننـد امـور فـضاي             

 آبدارخانه و نظافت در اين مجتمـع مـشغول كـار           سبز،
مـان     هريك از مـا در طـول فعاليـت كـاري           و   يمهست

  كشيده ايم زحمات زيادي در مجتمع آلومينيوم المهدي     
كـشي از     و اين درست نيست كه كارفرما پس از بهـره         

  .ما حكم اخراج ما را صادر كند
  
ــه  8 روز چهارشــنبه* دي،كــارگران بازنشــسته كارخان

دومـين روز   كشت و صنعت نيـشكر هفـت تپـه بـراي            
شـان   اعتراض بـه عـدم پرداخـت مطالبـات         درمتوالي  

دست به تجمع مقابل انبار شكر كشت و صنعت نيشكر        
بـراي سـاعتي مـانع بـارگيري شـكر          زدند و   هفت تپه   

 از بازنشـستگان ايـن      تـن  130 ايرنا، به گزارش  .شدند
ــا گذشــت  ــات ســنوات  9شــركت ب ــوز مطالب ــاه هن  م

بازنشستگي خود را دريافت نكرده و شركت مذكور نيـز      
  .اقدامي در اين راستا نمي كند

  
  كرمــانيكــارگران شــهردار ،يد 5به شــب نشبيكــ*
دسـت بـه اعتـصاب زده و از         )  بـزم آرا   فيشركت تنظ (

 بـه .  كردند ي سطح شهر خوددار   ي زباله ها  يجمع آور 
 شـركت   فيـ گزارش كـارگران كرمـان، كـارگران تنظ       

 ي ماه است با شـهردار 6 به  كي بزم آرا كه نزد    يخدمات
 كرمـان دسـت بـه       يهـا اباني در خ  ،قرارداد بسته اسـت   

 كرمـان در    ي  شـهردار   في تنظ كارگران. عتصاب زدند ا
 و سرد را با اعتصاب خود گرم نگه         ي شب زمستان  يحال

 ي زباله ها در سطح شهر خوددار      يداشته و از جمع آور    
 افـت ي مـاه حقـوق خـود را در        5 بـه    كينمودند كه نزد  

در روز  اعتصاب  كارگران شهرداري كرمـان       . نكرده اند 
  .ن روز ادامه يافت دي براي چهارمي8چهارشنبه 

  
، سيامك يار احمدي پوريا ديناوند ، بهمن فوالد وند و     *

اعتراض به   چدن دورود در   سه كارگر معترض  فوالد و     
 بيــست و دي، 8 در روز چهارشــنبه اخراجــشان از كــار

را در محوطه محل كارشان      تحصن خود     روز مين  پنج
  .پشت سر گذاشتند

شتر ورود آنها بـه      سه كارگر كه پي     اين ايلنا، به گزارش 
محل كارشـان بـه داليـل نـامعلوم از سـوي كارفرمـا              

دادن شغل و     ممنوع اعالم شده، در اعتراض به از دست       
شــان در  هــاي مختــل شــدن زنــدگي روزانــه خــانواده

  .محوطه كارخانه اقدام به بست نشيني كردند
  
 از كـارگران    تندي، چند صد     8 چهارشنبه   صبح روز *

هان براي چندمين بـار مقابـل       كارخانه پلي اكريل اصف   
 بـه گـزارش ايلنـا،     . استانداري اصفهان تجمـع كردنـد     

پس از تجمع مقابـل اسـتانداري، در        كارگران معترض   
  .خيابانهاي اصفهان راهپيمايي كردند

 ماه گذشته پرداخت    6اين كارگران كه دستمزد آنها در       
آخرين دريافتي ما از كارخانه مربـوط بـه         : ندگفتنشده،  

اه است و ما در شـرايط فعلـي بـه هـيچ وجـه               خرداد م 
  . هاي زندگي را نداريم رتوانايي اداره كردن هزينه

  
ــنبه روز * ــارگران  ،  دي8چهارش ــي ك ــع اعتراض تجم

بـه  . كارخانه قند ياسـوج وارد هـشتمين روز خـود شـد         
اين كارگران به تعطيلي تدريجي كارخانه،        ايلنا، شگزار

 و 95 سـال  عـدم پرداخـت دسـتمزد مهـر، آبـان و آذر     
  . خود معترض هستند94 و 93مزاياي مزدي سال 

  
 از اهالي روستاهاي گوري و      تعداديدي،  11 شنبه روز*

فشانجرد بخش هاللي جغتـاي در اعتـراض بـه عـدم            
بازنگري طرح هادي اين روستاها در محل فرمانـداري         

به گزارش سالم سربدار، سه سال  .جغتاي تجمع كردند 
ح نقـشه طـرح هـادي دو        پيش هزينه بازنگري و اصال    

روستا از مردم اخذ و به حساب بنياد مسكن واريز شـد             
اما اكنون بعد از سه سال هنوز هم اقدامي براي اصالح 

   .اين طرح صورت نگرفته است
  
اعتـراض بـه     تجمع كارگران كارخانه قند ياسـوج در      *

ــاري از ــه اجب ــازل كارگــاهي، تخلي عــدم پرداخــت  من
 اندازي كارخانـه و بازگـشت   براي راه مطالبات معوقه و  

بـه   .هفتمين روزشد وارد دي 7 در روز سه شنبه    كاره  ب
يـك مـاه     ، اين كارگران كه بيش از     24 گزارش ياسوج 
 خواســتار راه انــدازي ،اخــراج شــده انــد اســت از كــار

مزايـاي   حضور درمحل كار، پرداخت حقوق و      كارخانه،
 93  و همچنين مزاياي سالهاي    84  و 83  و 82 سالهاي

   . شدند95 مزاباي معوقه سال حقوق و  و94 و
 كـارگران كارخانـه قنـد ياسـوج در    ،  دي11شـنبه  روز 

شان دست به تجمـع مقابـل        يازدهمين روز اعتراضات  
  . فرمانداري زدند بانك تجارت و

 

ــنبه * ــسته    دي،11روز ش ــارگران بازنش ــي از ك جمع
كارخانه كشت و صنعت نيـشكر هفـت تپـه در شـمال             

ــار دخوزســتان  در محــل ايــن شــركت تجمــع يگــر ب
يكــي از   ايرنــا،شبــه گـزار  .اعتراضـي برگــزار كردنـد  

ــت   ــركت گف ــن ش ــستگان اي ــرر  : بازنش ــري مك پيگي
ــنوات    ــت س ــراي درياف ــركت ب ــن ش ــستگان اي بازنش

 ماه بـي نتيجـه بـوده و         10بازنشستگي خود با گذشت     
  . بازنشستگان همچنان بالتكليف هستند

  
يفت صبح معـدن    دي، كارگران ش   11 شنبه   صبح روز *

زغال سنگ طزره در شهرستان شاهرود در اعتراض به         
تجمع  شان دست به اعتصاب  و    عدم پرداخت مطالبات  
  دنبال وعده ه ب به گزارش ايلنا،. در محوطه معدن زدند

  20بقيه در صفحه 



  20صفحه                 1395 بهمن اول – 379 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برخي از حركتهاي اعتراضي

  
  19بقيه از صفحه 

ــوراي     ــضاي شـ ــزره و اعـ ــدن طـ ــاي معـ كارفرمـ
 ساعت به اعتصاب وتجمع    اسالمي،كارگران پس از دو   

  .شان خاتمه دادند و  به كار خود بازگشتند
  
ــه صــبح روز  * ــاعت ن ــنبه از س ــي از  دي، 11ش جمع

كارگران صنعت نساجي يـزد مقابـل سـازمان صـنعت،           
بـه گـزارش     .ين استان تجمع كردنـد    معدن و تجارت ا   

رويـه پارچـه      تجمع كنندگان نسبت به واردات بي      ايلنا،
گوينـد ورود پارچـه چينـي،          چيني اعتراض دارند و مي    

  .صنعت نساجي يزد را با مشكل مواجه كرده است
  
هـم   كشاورزان هنـديجان  ،  دي12 يكشنبه   صبح روز *

ورزي زمان با مراسم معارفه مدير جديد اداره جهاد كشا        
هنديجان،  در اعتراض بـه ايـن انتـصاب مقابـل درب             

بـه   .كشاورزي شهرسـتان تجمـع كردنـد       اداره جهاد و  
 با توجه به اينكه فرد مـورد نظـر قـبالً           گزارش فارس، 

ســابقه معاونــت اداره جهادكــشاورزي هنــديجان را در 
پرونده خود دارد و كشاورزان شهرستان بـا مـديريت او           

ه او را گرفته و از توضـيحات        آشنا هستند، جلوي معارف   
  .الن استاني قانع نشدندئومس
  
دي، شـماري از اهـالي   12 يكـشنبه  پيش از ظهر روز   *

روستاي احمد كندي ايجرود در اعتراض بـه رقمهـاي          
باالي قبضهاي شـركتهاي خـدماتي و تخريـب منـابع           
كشاورزي و طبيعي ايـن روسـتا در مقابـل اسـتانداري            

اهـالي ايـن      فـارس،  بـه گـزارش    .زنجان تجمع كردند  
هاي بـاالي  مروستا در تجمع خود ضمن اعتراض به رق    

 شركتهاي خدماتي، خواستار جلوگيري از اجـراي         قبض
عمليات تخريب منابع طبيعي بـراي احـداث معـدن در           

  .روستاي خود شدند
  
ــدادي از كــارگران شــركت ، دي12شنبه روز يكــ*  تع

 هپكو به منظور تـسريع در تعيـين و تكليـف سـهامدار            
شـركت در مقابــل ســازمان خــصوصي ســازي تجمــع  

 درحـالي كـه حقوقهـا و        ،به گزارش اراك امروز    .كردند
فيشهاي نجومي در ماههاي اخير رسانه اي و رسيدگي         

 امـا  ،به آن به مطالبه جدي مـردم تبـديل شـده اسـت            
هستند كارگراني كه ماهها است حداقل حقوق خـود را          

ايـن شـرايط     دريافت نكـرده و در       ي متوالي  ماهها طي
  .شان لنگ مي زند  امرار معاش،تورم و گراني

  
ــشنبه * ــاني   ،ي د12روز يك ــارگران پيم ــي از ك جمع

فضاي سبز منطقه سه شهرداري اهواز كه طي چند ماه    
 بـراي دومـين روز متـوالي      انـد،    گذشته حقوق نگرفتـه   

 .مقابل دفتر پيمانكار واقع در پارك ملت تجمع كردنـد         
 نفـر   150حـدود   : ارگران گفتنـد  اين ك  به گزارش ايلنا،  

« هــستيم كــه تحــت مــسئوليت شــركت پيمانكــاري 
 منطقه  سـه شـهر اهـواز    4 و 3در ناحيه   » پارسوماش

توجهي مديران ايـن شـركت        مشغوليم اما در نتيجه بي    
بـه گفتـه     .بابت چنـد مـاه مـزد از كارفرمـا طلبكـاريم           

ــرض،  ــارگران معت ــاري   ك ــركت پيمانك ــاي ش كارفرم
آبان و آذر را بـه آنـان پرداخـت           مهر،دستمزد ماههاي   

نكرده بود كه با تجمع روز گذشته دسـتمزد يـك مـاه             
شـان   مطالبات مربوط به مهر ماه كارگران بـه حـساب       

   .واريز شد
  
ـ       400بيش از   * ه  نفر از كارگران كارخانه كنتورسازي ب

 دي 13در روز دوشــنبه دليــل عــدم پرداخــت حقــوق 
بـه   .اضي برپاكردند مقابل استانداري قزوين تجمع اعتر    

ــارگران ، در همــين گــزارش خبرنگــاران جــوان روز ك
اعتراض به عدم پرداخت ماههـا       هم در  شركت رسانور 

حق بيمـه مقابـل اسـتانداري قـزوين تجمـع            حقوق و 
  .كردند

تعداد كارگران كنتور سازي كه در اين شركت توليـدي          
  مـاه اسـت حقـوق    6 نفر است كـه     300كار مي كنند    
  . انددريافت نكرده

شركت رسا نور هم در دل شركت كنتور سازي فعاليت          
  .مي كند و بخشي از اين واحد توليدي است

  
جمعي از كاركنان موسسه      دي، 13صبح روز دوشنبه    *

ثامن الحجج با سفر به تهران مقابل ساختمان مجلـس       
كنندگان از شـعب      تجمع  ايلنا، شبه گزار  .تجمع كردند 

سراسـر كـشور بـه      مختلف موسسه ثـامن الحجـج در        
 كاركنـان ايـن موسـسه مـالي          نفر  2700نمايندگي از   

بـر اسـاس گـزارش يكــي از    .  تجمـع كردنـد  اعتبـاري 
تقريبا يكسال پيش به داليلي كـه مـا         : ن گفت امعترض

عـالي پـول اعتبـار، بانـك          خبريم به دستور شوراي       بي
 شــعبه 480قــوه قــضائيه فعاليــت تمــامي  مركــزي و

 2700 و در نتيجه حـدود       موسسه ثامن الحجج متوقف   
  .اند  پرسنل آن تاكنون سرگردان مانده

  
كـارگران شـاغل در پـروژه راه     دي، 13 دوشـنبه  روز*

آهن قـزوين رشـت در اعتـراض بـه مطالبـات مـزدي           
بـه   .تجمع كردنـد  پرداخت نشده دست از كار كشيده و     

كـارگران شـاغل در پـروژه راه آهـن      اين  گزارش ايلنا، 
 مسئوليت شركت پيمانكـاري     قزوين به رشت كه تحت    

 در اعتراض به    ،كار هستند ه  مشغول ب » خلخال دشت «
چندين ماه مطالبات مـزدي خـود دسـت بـه اعتـراض           

  .زدند
  
پذيرفتـــه شـــدگان آزمـــون ،  دي13دوشـــنبه روز *

 5استخدامي شركت ذغال سـنگ كرمـان كـه بعـد از             
 نـشده و بالتكليـف مانـده انـد در           استخدامسال هنوز   

بـه   .كردنـد و تحـصن    ري كرمان تجمـع     مقابل استاندا 
گزارش كارگران كرمان،كارجويان متقاضي استخدام در 
شركت ذغال سنگ كرمان كه قـرار بـود بعـد از رونـد           

شـان   آزمايشات پزشكي و تاييـد فرمهـاي اسـتخدامي        
جذب به كار در معادن ذغال سنگ كرمان شوند بعد از           

  . سال هنوز بالتكليفند5گذشت 
  
ــبح روز * ــنبهص ــشاورزان   13 دوش ــي از ك دي، جمع

روستاي منصورخاني منطقه كاكان به دليل آب چـاهي         
رسـد، جلـوي     كه بـه زمينهـاي كـشاورزي آنهـا نمـي      

به گزارش   .استاندار كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند     
آزاد يكي از كشاورزان روستاي منـصور          كبنا نيوز، خرم  

چاه آبي را دولت بـراي      : خاني منطقه كاكان اظهار كرد    
خـاني،     آبياري زمينهاي كـشاورزي روسـتاهاي حمـزه       

غضنفرخاني و منصورخاني احداث كرد كـه تنهـا يـك           
روستا به دليل وجود افراد با نفـوذ در آن روسـتا از آب              

 هكتار  150حدود  : اين كشاورز گفت   .برد  چاه بهره مي  
از باغها و زمينهاي كشاورزي روستاي منصورخاني بـه         

  .دليل نبود آب در حال از بين رفتن هستند
  
جمعي از دستفروشان هسته مركزي اهواز صـبح روز         *

ــنبه  ــانواده  دي، 13دوش ــا خ ــراه ب ــود در   هم ــاي خ ه
الن از آنهـا    ئواعتراض به بالتكليفي و عدم حمايت مس      

 بـه فـارس،   .ستان تجمـع كردنـد  مقابل استانداري خوز 
دست فروشان اهـوازي حاضـر در ايـن تجمـع اعـالم             

سـوي وزارت كـار    هـاي مكـرر از      با وجود نامه  : كردند
نسبت به حل معضل مكان تاكنون هـيچ تمهيـداتي از           

  .والن شهرداري اهواز انديشيده نشده استئسوي مس
  
در فراهـان   كارگران كارخانه ريز دانه هاي شب تاب        *

حق بيمه خود     حقوق و  هاض به عدم پرداخت ماه    اعترا
بـه   .دست به اعتصاب زدنـد     دي،   14در روز سه شنبه     

گــزارش فراهــان خبــر، از بهمــن مــاه ســال گذشــته، 
تعطيليهاي مكرر باليي است كه به جان كارگران ايـن          
شركت افتاده و عالوه بر ضـربه زدن بـر توليـد ملـي،              

واده هاي آنها بيشترين استرس را متوجه كارگران و خان   

 بيكاري، مرخصي اجباري، حقـوق معوقـه،        .كرده است 
دپو شدن محصوالت اين شركت قصه تكـراري بـراي          

  .كارگران است
  
كـارگران بازنشـسته كارخانـه      ،   دي 14سه شنبه   روز  *

 اعتراض بـه عـدم پرداخـت مطالبـات         پوشينه بافت در  
بـه   .شان درمقابل اسـتانداري قـزوين اجتمـاع كردنـد         

بازنشستگان اين كارخانه حقوقهاي معوقه   نا،  ايلگزارش  
  . را دريافت نكرده اند89و سنوات خود از سال 

  
جمعي از كـارگران كـشتارگاه      ،   دي 14سه شنبه   روز  *

صنعتي طيور پرندك خزر صومعه سرا در اعتـراض بـه           
اخراج و عدم پرداخـت حقـوق خـود مقابـل سـاختمان             

ع مركزي بانك كـشاورزي و اسـتانداري گـيالن تجمـ          
به گزارش گيل خبر، مشكالت زماني آغاز شـد          .كردند

كه فعاليت اين كشتارگاه به دليـل تخلفـات بهداشـتي           
امـا كارفرمـا بعـد از    . ارديبهشت ماه گذشته متوقف شد  

بازسازي كشتارگاه و اخذ مجـوز فعاليـت دوبـاره از بـه          
كارگيري كارگران اخراج شده كه هر كدام مبالغي بين          

مـان از ايـن واحـد طلـب داشـتند            ميليون تو  30 تا   20
  .خودداري كرد

  
كارگران بخش خدمات شـهري   ،   دي 12شنبه  روز يك *

ماهـه در   تربـت حيدريـه در اعتـراض بـه تـاخير چنـد      
پرداخت حقوق خـود دسـت از كـار كـشيده و از جمـع         

بـه گـزارش     .آوري زباله هاي شهري خودداري كردند     
به فعاليتهاي بخش خدمات شهري تربت حيدريه        ايرنا،

يك شركت خصوصي واگذار شده كه با توجه به امتناع        
كارگران اين شـركت از انجـام امـور محولـه، بنـاگزير             
شهرداري براي جمع آوري زباله هاي شهري دست به         

  .دامن كارگران بخش فضاي سبز شد
كـارگران شـهرداري    ، اعتـصاب     دي 14سه شـنبه    روز  

 دنبال پرداخت بخـشي   ه  تربت حيدريه در سومين روز ب     
  .  پايان يافتاز مطالبات شان

  
هــاي كــارگران نيروگــاه رامــين اهــواز روز جمعــي از*

در اعتـراض بـه عـدم        دي   14 و سه شنبه     13دوشنبه  
افزايش مزاياي مزدي خـود از خـوردن وعـده غـذايي            

، به گزارش ايلنا   .تهيه شده در كارخانه خودداري كردند     
را دليل اصلي نارضايتي اين دسته از كـارگران، بـه اجـ           

 مربوط به افـزايش مزايـاي مـزدي          درنيامدن بخشنامه 
است كه به تازگي از سوي وزارت نيـرو بـه واحـدهاي             

   . اين وزارتخانه ابالغ شده است زير مجموعه
  
ـ  اتفاق عي گزارش وقـا   به*  ،يد15  ظهـر چهارشـنبه    ه،ي

جمعي از بلوچهاي ايراني ساكن استان البرز در مقابـل          
ــس تجمــع ــه در ورودي ســاختمان مجل ــا ب ــد ت  كردن

نمايندگان مجلس يادآوري كنند، صدها كودك، پيـر و         
 جوان بلوچ سالهاست بـا معـضلي بـزرگ بـه نـام بـي              

  . هستنديبانبودن دست به گر  شناسنامه 
  
به دليل تـصادفات شـديد در       ،   دي 15جهارشنبه  روز  *

 اهـالي شـهر هـوالر و بخـش          ،محور ساري به تاكـام    
به گـزارش   .ا بستند جاده مرگ ر   ستاق باتجمع  كليجانر

سـتاق و شـهر هـوالر بـا          تسنيم، مردم بخش كليجانر   
تجمع در جاده سـاري بـه تاكـام جلـوي عبـور مـرور               
خودرها را گرفتند و اين موضوع سبب ترافيـك شـديد           

  .در اين محور شده است
  
 گلنـاز  ي روغـن نبـات    كـارگران ي،   د 16 پنجشنبهروز  *

در بـاره    ديـ كرمان همزمان با كارگروه رفـع موانـع تول        
 يفـ ي بـه بالتكل   اعتـراض  در گـر ي بـار د   ي برا ،كارخانه

 ي بـه تجمـع مقابـل اسـتاندار        دسـت  ،ي وشغل يشتيمع
به گزارش راه دانـا بـه نقـل از كـارگران             .كرمان زدند 

   كارگران تيبعد از شكا:  از كارگران گفتيك، يكرمان
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 بر عدم پرداخت معوقات توسـط  يمبن به دادگاه ماهان، 
 كارخانه در دادگاه و     ني ارشد ا  راني و حضور مد   رانيمد

 جلسه  لي شهرستان و تشك   يي به مقام قضا   ييپاسخ گو 
ـ ي به تعط  مي در تهران تصم   رهي مد تيا با ه  يا ـ  يل  ي كل
 يعد از گذشـت دو هفتـه ا   بن كارخانه گرفتند اكنو   نيا

  . پلمپ است يدي همچنان  واحد تولعي وقانياز ا
  
ــشنبهروز * ــارگراني،  د16 پنج ــهردارك ــهر ي ش  ش

اعتراض به عدم پرداخـت      دردر استان گلستان     يفراغ
 شهر دست به تجمع     ني ا ي شهردار يماه حقوق جلو   5

 به عـدم پرداخـت      ارگران ك به گزارش راه اترك،    .زدند
ناعادالنه حقوق اعتراض    پرداخت خود و ماهه   5حقوق  
 ي اخبــار منتــشر شــده در كانــال رســمطبــق .داشــتند
 نـصرت برزگـر،     ،ي مجـاز  ي كالله در فـضا    يفرماندار

 رفتـه و بـا      يفرماندار شهرستان كالله بـه شـهر فراغـ        
  .كارگران صحبت نموده است

  
ــشنبهروز * ــي،  د16 پنج ــشهيحاش ــهرك يهاني ن  ش
بـا آتـش زدن     ي  اضـ تجمع اعتر يك   كرمان در    يديس

 بـه  . را مسدود كردندهي كوهپا– جاده كرمان    ك،يالست
ـ  اعتراض بـه علـت تخر  نيا ،سنايگزارش ا   ي منـازل بي
. صـورت گرفـت    دي   17پنجـشنبه   روز  صبح  است كه   

  .ندهست هزار نفر كي از شي تجمع بنيافراد حاضر در ا
  
 ي روستاها ي از اهال  يجمع ،يد16 پنجشنبه    روز ظهر*

زار شهرستان دنـا بـا تجمـع در مقابـل            و آب  بياحمدغر
 بـه   يدگي خواستار رسـ   راحمدي و بو  هيلوي كهگ ياستاندار

 ي روســتاها بــا روســتانيــ ايمــشكالت آب كــشاورز
ـ  ا ي از اهـال   يكـ ي گزارش فارس،    به .بادنگان شدند   ني

ـ :  خـصوص گفـت    نيروستاها در همـ     از كـوه دنـا      يآب
ـ  احمـد غر   ي و روستاها  رديگ يسرچشمه م   آبـزار و    ب،ي

 اما  كنند ي استفاده م  ي كشاورز ي آب برا  نينگان از ا  باد
 شهرستان به خواسـت  ي كشاورزري مد ري اخ يدر ماهها 

ـ  در ا  ي بادنگان جدول  ي روستا ياهال ر احـداث   ي مـس  ني
 گـر ي دي دو روسـتا ي كشاورزينهايكرده كه آب به زم  

  .رسد ينم
  

 پـس از   مـسكن مهـر  انيمتقاضي،  د16 پنجشنبهروز  
ـ  شـد و بـه دل      زيم صبرشان لبر  سرانجا،  سالها انتظار   لي

 در مقابـل  متهـا ي قشي واحدها و افـزا  رهنگامي د ليتحو
 گـزارش بازتـاب     بـه  . بروجرد تجمع كردنـد    يفرماندار
 مسكن مهر همه دار و ندار خـود را          اني متقاض ،بروجرد

ـ فروختند تا با پول آن بتوانند         در مـسكن    ي واحـد  كي
ه دهنـد   خود ادامـ ي كنند و با آرامش به زندگ  هيمهر ته 

اما انگار با گذشت سالها انتظار هنوز هم طعم خانه دار           
  . از مشكالت روبرو هستندي و با كوهدهيشدن را نچش

  
 در دي، كارگران آسفالت مـيهن كـوير       18 شنبه   روز*

بيكاري دست بـه     اعتراض نسبت به تعطيلي كارخانه و     
بـه   .تجمع مقابل فرمانداري شهرستان پاكدشت زدنـد       

   تسنيم، گزارش
  
 كــارگران شــهرداري ايــذه در  ،  دي18شــنبه روز *

 اعتراض به عدم پرداخت ماههـا حقـوق دسـت از كـار        
بـه   .مقابل ساختمان شهرداري تجمع كردنـد      كشيده و 
شهردار ايذه در پي اعتصاب كـارگران         فارس،  گزارش

شهرداري اين شهر با بيان اينكه اين مطالبات مربـوط          
ما از زمان حضور  :ردبه شهردار قبلي بوده است اظهار ك      

خود در شهرداري ايـن شـهر تمـام تالشـهاي خـود را        
 براي پرداخت به موقع حقوق كارگران بـه كـار گرفتـه           

  .ايم 
  

 خبر حضور كـارگران مقابـل       ، دي 18شنبه  روز  صبح  *
 استانداري گلستان و در خواست براي پيگيري مـشكل        

شان دوباره در شبكه هاي مجازي دست به دست شـد        
 آنهـا عـصر همـان روز بـا پالكاردهـايي در             تا اين كه  

آنها مي گفتنـد    . صحن علني شوراي شهر حاضر شدند     
تعـدادي   به گزارش مهر، . ماه است حقوق نگرفته اند    6

از كارگراني كه در اجراي پروژه هاي شهرداري گرگان         
 ماه از افتتاح پروژه ها     3همكاري مي كردند، با گذشت      

 عنـوان مـي كننـد     كه با حضور مسئوالن كشوري بود،     
  .حقوق خود را دريافت نكرده اند

  
چند صد نفر از كارگران معـدن       ،   دي 19يكشنبه  روز  *

زغال سنگ طزره براي چنـدمين بـار در اعتـراض بـه             
بـه   .معوقات مزدي خود دست به اعتراض صنفي زدند       

گزارش ايلنا، در اين تجمع كه از ساعت هفت صبح در           
 نفـر از    500حـدود   رختكن كارگران معدن برگزار شد،      

  .كارگران شركت دارند
  
جمعي از كـارگران كارخانجـات   ،  دي19يكشنبه روز  *

بـه   .نازنخ و فرنخ مقابل استانداري قزوين تجمع كردند       
آميـز، كـارگران       در اين تجمع اعتراض    گزارش فارس، 

نسبت به عدم پرداخت حقوق و سنوات بازنشـستگي از          
استار پيگيري  سوي مديرعامل شركت نازنخ و فرنخ خو      

والن اداره كار براي احقاق حقوق  ئاستاندار قزوين و مس   
  .خود شدند

كارگران شركت نازنخ و فرنخ كه طي چند سـال اخيـر            
هـاي مختلـف در تهـران و        اعتراضات گسترده و تجمع   

اند اما تاكنون هيچ نهادي نتوانسته اسـت          قزوين داشته 
  .هاي آنها را برآورده كند خواسته

  
جمعي از كارگران فـضاي      دي، 19 كشنبهيروز  صبح  *

سبز شهرداري دزفول در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت            
حق بيمه، مقابل سـاختمان فرمانـداري        ماهها حقوق و  

اين كارگران كه بـه      ايرنا، به گزارش  .تجمع برپا كردند  
صــورت حجمــي و زيرنظــر پيمانكــار در فــضاي ســبز 

با  ،مناطق مختلف شهرداري دزفول مشغول كار هستند     
ــود     ــوق خ ــع حق ــه موق ــشدن ب ــت ن ــاد از پرداخ انتق

با داشتن چند سال سابقه، حقوق كارگران        :اظهاركردند
فضاي سبز به درستي پرداخت نمي شود بـه طوريكـه           

  .ند ماه حقوق معوقه طلبكار6اين كارگران حدود 
  
جمعي از اهـالي روسـتاي       دي، 19  يكشنبه صبح روز *
زگ با حضور در فرمانداري قاين نسبت به عدم گـاز           ور

خواستار پيگيري از سوي     رساني به اين روستا تجمع و     
ايـن تجمـع     در به گزارش نسيم قائن،    .ن شدند مسئوال

و سپس  ابتدا در محل دفتر امام جمعه قاين برگزار شد          
  .اين شهر كشيده شدفرمانداري تجمع به 

  
ـ اكر ي  خانه پل كارگر كار   صدها ،يد19 يكشنبه روز*  لي

 اصفهان تجمع كردنـد و از آنجـا كـه            يمقابل استاندار 
ـ  حاضر به مذاكره بـا ا      ي از استاندار  يكس  كـارگران   ني

 داني معترضان به سمت م    ،ينشد، پس از گذشت ساعت    
 شـركت   يانقالب اصـفهان و بـه سـمت دفتـر مركـز           

 ابـان يخ ربه تجمعـشان مقابـل شـركت د         و ييمايراهپ
  .آبشار ادمه دادند

ـ در جر  لنا،ي گزارش ا  به  تجمـع امـروز بـا كـارگران     اني
 كـارگران   ي انتظام يروهايو ن  خشونت آميز شد     برخورد

  . شركت متفرق كرديرا از مقابل دفتر مركز
  
 ان كـارگر  ي، تعداد زيـادي از     د 20 دوشنبهصبح روز   *

كارخانه سنگ پشم واقع در جاده مخـصوص كـرج در           
آبـان و   (د خود    ماه از دستمز   2اعتراض به عدم پرداخت   

 .دركارخانه تجمع كردنـد     و دهيدست از كاركش  ) 95آذر  
ـ ا لنا،يا به گزارش   200در حـدود    :  كـارگران گفتنـد    ني
 خـود را  95 كه دستمزد آبان و آذر سـال        ميكارگر هست 

 500 مـدت تنهـا در حـدود         ني ا ي و برا    نكرده افتيدر

 زي وار ماني الحساب برا  يهزار تومان پول به صورت عل     
 خـود را    95 سـال    يدي هنوز ع  نكهيضمن ا . تشده اس 

  .مي نكردافتيدرهم 
  
ـ  تجمع اعتـراض آم    نيچهارم ،يد 20 دوشنبه   روز*  زي

 مقابل معاونت ماني كانسرام و س   يكارگران كارخانه ها  
  .  طبس انجام شدژهي وي و فرماندارياستاندار

 شهرسـتان طـبس     ي كارگر ونيسيكمايلنا،   گزارش   به
 هفتـه   كـشنبه ي اسـت  ي مـ  ني تـام  ي نظر شورا  ريكه ز 

ـ  كارخانـه هـا      ني ا رهي مد تيا ه يگذشته به اعضا    كي
 پرداخت حقـوق    في تكل نييهفته مهلت داد تا جهت تع     

 ي و فرماندار  يمعوق كارگران خود به معاونت استاندار     
ـ د انجام نشد و     نكاري طبس مراجعه كنند كه ا     ژهيو  روزي
  .دي رساني به پازي ني هفته اكي مهلت نيا

  
ــنروز * ــالي جمعــ،ي د20به دوش  شــيراز در ي از اه

شـهر،    اعتراض به انتشار پارازيت در فضاي اين كـالن      
 بـه  .در مقابل ساختمان استانداري فارس تجمع كردند      

 ايـن تجمـع كـه بـا حـضور نيـروي             در سنا،يا گزارش
كنندگان بـا مـدير        انتظامي همراه بود، جمعي از تجمع     

ي فارس كه در    الملل استاندار   روابط عمومي و امور بين    
جمع آنان حاضر شده بود، بـه گفـت و گـو پرداختـه و               

  .هاي خود را مطرح كردند  خواسته
  
ــنبه صــبح روز* ــارگران  دي، 21 ســه ش ــي از ك جمع

شهرداري شهر كوزران در استان كرمانشاه، در اعتراض  
به چند ماه از معوقات مزدي خود دست از كار كـشيده            

به گـزارش    .ند  ا  هو در مقابل شهرداري شهر تجمع كرد      
فـضاي   ايلنا، اين كارگران كه در واحدهاي خـدماتي و        

صـورت قـراردادي مـشغول      ه  سبز شهرداري كوزران ب   
پـنج مـاه گذشـته دسـتمزد آنـان      در  كـم      دست،  كارند

  .پرداخت نشده است
  
 دي، جمعي از بازنشـستگان      22صبح روز چهار شنبه     *

لـف  ها و اسـتانهاي مخت  صنعت فوالد كشور كه از شهر  
 براي دومـين بـار در مـاه جـاري         ه بودند، به تهران آمد  

طبـق گفتـه     به ايلنا، .  تجمع كردند  رژيممقابل مجلس   
 تـا بـه      دي 7 تجمـع    از يكي از اين كارگران معترض،    

امروز كه براي دومين بار براي پيگيري مطالباتمان بـه          
ايــم شــمار قابــل تــوجهي از همكــاران   تهــران آمــده

تر در اجتمـاع نخـست مـا را         مـان كـه پيـش       بازنشسته
  همراهي كرده بودند، به دليل كهولت سن فـوت كـرده   

  .اند
  
جمعــي از كــارگزاران بيمــه  دي، 22 چهارشــنبه روز*

كشاورزي براي چنـدمين بـار مقابـل مجلـس تجمـع            
به گزارش ايـسنا، كـارگزاران بيمـه كـشاورزي           .كردند

خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود به جهاد       
  .ورزي و بانك كشاورزي هستندكشا

  
جمعـي از كـارگران كارخانـه        دي، 22 چهارشنبه روز*

سامان كاشي بروجرد دست به تجمع اعتراضي مقابـل         
ايــن  بــه گــزارش ايرنــا، .اداره تــامين اجتمــاعي زدنــد

كارگران با حضور مقابـل تـامين اجتمـاعي بروجـرد از            
مديران اين كارخانه و مسئوالن خواستند به مـشكالت        
معيشتي ناشي از پرداخت نشدن حقوق آنـان رسـيدگي      

  .كنند
  
جمعي از متقاضـيان مـسكن      ،   دي 22چهارشنبه  روز  *

اعتـراض نـسبت بـه عملكـرد تعـاوني           مهر بروجرد در  
به  .مقابل فرمانداري اجتماع كردند    هياتهاي مذهبي در  

تجمع كنندگان با انتقاد از عملكرد تعاوني     ايرنا، گزارش
واحــدهاي : ن شهرســتان گفتنــدهياتهــاي مــذهبي ايــ

مسكن مهر ما پس از گذشت حدود سه سال هنوز بـه            
  .متقاضيان واگذار نشده اند

  22بقيه در صفحه 



  22صفحه                 1395 بهمن اول – 379 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برخي از حركتهاي اعتراضي

  
  21بقيه از صفحه 

  
كارگران كارخانه آونگان اراك    ،   دي 23پنجشنبه  روز  *

 ،كــشور بــه اســتان مركــزي وزيــر ســفر همزمــان بــا
دراعتـراض بــه بيكارشـدن  دســت بـه تجمــع مقابــل    

  .استانداري زدند
به گزارش تسنيم، در حالي كه وزير كـشور در سـفري            

شد و در جلسه كـارگروه      روزه وارد استان مركزي      يك
بـرد، كـارگران       اجتماعي استانداري مركزي به سر مي     

معترض صنايع استان مركزي مانند آونگان در جلـوي         
درب اســتانداري مركــزي بــه نــشانه اعتــراض تجمــع 

  .كردند
  
 2جمعـي از كـارگران طـرح         دي، 23 پنج شـنبه   روز*

اعتراض بـه    در هزار واحدي مسكن مهر نفت در اهواز      
شـان دسـت بـه تجمـع در          رداخت ماهها حقوق  عدم پ 

 دسـتگاه   300پـشت منـازل     (محل كارگاه ايـن طـرح       
كارگران اين طرح مـدتي      به گزارش ايرنا،   .زدند) فوالد

است كه نسبت به تـاخير بـيش از انـدازه در پرداخـت              
دستمزد خود اعتراض مي كننـد و بعـد از چنـد نوبـت              

ارگران اعتراض، در ماه گذشته، حقوق مـرداد را بـه كـ           
  .پيمانكاري پرداخت كردند

  
ــشنبه روز * ــراث  ، دي23پنج ــي مي ــارگران اخراج  ك

مسير معـاون رياسـت جمهـوري و رئـيس        فرهنگي در 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كـشور بـه          

بـه گـزارش    .شوش دست بـه تجمـع اعتراضـي زدنـد         
با وجود  : فارس، يكي از اين جوانان معترض اظهار كرد       

ساله ما در ميـراث فرهنگـي امـا نـه تنهـا       فعاليت چند   
قرارداد ادامه همكاري براي سـال جـاري منعقـد نـشد         

  .بلكه حق بيمه چند ماهه ما نيز پرداخت نشد
  
كارگران كارخانه كنتورسـازي     دي، 23 پنجشنبه   روز*

همزمان با برگزاري جلسه كميسيون كارگري دست به        
ز تجمع  اعتراضـي مقابـل فرمانـداري شهرسـتان البـر         

  .زدند
فرماندار شهرسـتان البـرز بازداشـت        به گزارش فارس،  

 درگيــري وتعــدادي از كــارگران شــركت كنتورســازي 
شديد و برخورد فيزيكي در تجمع مقابل فرمانـداري را          

   .تكذيب كرد
  
بيش از پانصد نفر از كارگران يكي    دي، 25 روز شنبه *

از شركتهاي پيمانكاري پااليشگاه ستاره خلـيج فـارس       
حـق بيمـه    اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و      در

دست از كار كشيدند و در محوطـه پااليـشگاه تجمـع            
به گزارش ايلنا، اين كارگران كه از طريق يـك           .كردند

از (شركت پيمانكاري در زير نظر شـركت فـالت قـاره         
مشغول فعاليت هـستند و  ) پيمانكاران اصلي پااليشگاه   

دهنـد، از     انجـام مـي   ) پايپينگ(كار لوله كشي صنعتي     
 و حق بيمـه آنهـا        ماه تا كنون دستمزد نگرفته     شهريور

  .نيز واريز نشده است
  
كـارگران آونگـان اراك بـه دليـل         دي، 25 شنبه روز*

 ماه از حقوق و مزاياي خـود مقابـل          27پرداخت نشدن   
به گزارش اراك امروز، كـارگران  . كارخانه تجمع كردند  

ه در دسـت داشـتند از       معترض با دست نوشته هايي ك     
 مـاه از  27ن در پرداخـت نـشدن      بي تـدبيري مـسئوال    

شان و يكسال بيمـه خواسـتار پيگيـري و رفـع             حقوق
  .مشكالت خود شدند

   
كـارگران شـهرداري     دي، 25 شنبه   روز ظهر پيش از *

اعتراض به عدم پرداخت بـيش از   در شهرستان كنگاور 
ـ         روز حقوق  22سه ماه و     ل شان دست به تجمـع  مقاب

فارس، عدم   به گزارش  .فرمانداري اين شهرستان زدند   

پرداخت به موقع حقوق و مطالبات كارگران شـهرداري        
اي بـراي امـرار       شهرستان كنگـاور مـشكالت عديـده      

  .وجود آورده است  معاش آنها به
  
جمعــي از بازنشــستگان پــيش از ،  دي25شــنبه روز *

ن شا اعتراض به عدم اصالح حقوق و مزاياي       موعد در 
بـه گـزارش مهـر، تجمـع      .مقابل مجلس تجمع كردند  

هـاي خـود، بـا       كنندگان در پالكاردها و دسـت نوشـته       
 هزار بازنشسته   10اشاره به حقوق تضييع شده بيش از        

تامين اجتماعي در دولت قبل و دولت فعلي، نسبت بـه           
عدم اصالح حقوق و مزايـاي خـود اعتـراض كـرده و             

مي براي حل اين    خواستار مداخله مجلس شوراي اسال    
  .معضل شدند

  
ــزارش* ــه گ ــارگران  دي26 روز يكــشنبه ب ــالر، ك  ك

شركت انرژي گستر فوالد سفيد دشت كه در چنـد روز           
شركت به  : اخير دو بار دست به تجمع زدند، مي گويند        

كارگران اعالم كرده چون نياز بـه نيـرو نـداريم ديگـر             
اين يكي از كارگران     . كنيم استخدامنمي توانيم شما را     

چند سال اسـت كـه در       : شركت به خبرنگار كالر گفت    
شركت انرژي گستر مشغول به كار هـستم امـا اكنـون      

د نكه كار آن در فوالد تمام شده و قصد جا به جايي دار
    .به ما مي گويند ديگر نيازي به نيرو نداريم

  
جمعي از كارگران كاشـي      دي، 27 دوشنبه   صبح روز *

ف شدن فعاليـت ايـن واحـد       گيالنا در اعتراض به متوق    
، توليدي به دليل انباشت بـدهي بـه نهادهـاي دولتـي            

بـه   .مقابل ساختمان فرمانداري رودبـار تجمـع كردنـد        
تـرين مـشكل      به گفته كـارگران، عمـده      ايلنا، گزارش

ميليـاردي بـه اداره گـاز        2مالي ايـن كارخانـه بـدهي        
منجيل است كه در نتيجه انباشت بدهي، گاز كارخانـه          

شده و كارگران از مهر مـاه كـاري بـراي انجـام             قطع  
  . اند  دادن نداشته

  
 از كـــارگران جمعــي دي،  27 دوشـــنبه صــبح روز *

بازنشسته شركتهاي فرنخ، ناز نخ و مه نخ به دليل عدم     
دريافت حقوق و سنوات خود در مقابل درب استانداري         

يكـي از  شاخص نيـوز،  به گزارش   .قزوين تجمع كردند  
دتهاســت ســه روز در هفتــه بــراي م: كــارگران گفــت

پيگيري دريافت معوقات خود در اين محل تجمع مـي          
ن جز وعده وعيد پاسخي به مـا نمـي          كنيم اما مسووال  

  .دهند
  
ــنبه روز * ــهرك  ،  دي27دوش ــاكنين ش ــي از س جمع

اري بـا تجمـع در فرمانـد      ) پشت دامپزشكي ( سرآسياب
شهرستان لنده خواستار رفع سريع مشكالت خدماتي و        

نيـوز، شـهرك     بـه گـزارش كبنـا      .رفاهي خـود شـدند    
سرآسياب از جمله شهركهاي الحاقي اداره بنياد مسكن        
شهرستان به بدنه شهري است كه چندين سـال اسـت      
كه نه شهرداري مي تواند به آنان خدمات رساني كند و 

ايـن شـهرك خـدمات    نه بنياد مسكن حاضر اسـت در     
ارائه دهد، از اين رو مـردم ايـن شـهرك بـا حـضور و                
تجمــع در فرمانــداري شهرســتان لنــده خواســتار رفــع 

  .مشكالت خود از سوي فرمانداري شدند
  
سازي واقع     كارگران كارخانه مقره  ،   دي 25شنبه  روز  *

در شهر صنعتي كاوه شهرستان سـاوه در اعتـراض بـه         
 حقوق خود، دسـت از      عدم پرداخت هشت ماه پرداخت    

يكـي از كـارگران ايـن        به گزارش ايسنا،   .كار كشيدند 
تمامي نيروهاي شيفت روز اين شـركت       : كارخانه گفت 

امروز دست از كار كشيده و در محوطه داخلي شـركت           
در روز  كـارگران   ايـن   اعتـصاب    .دست به تجمع زدنـد    

 اعتـصاب . يكشنبه دومين روز خود را پشت سر گذاشت  
ـ      يانه مقره ساز  كارگران كارخ  ه  ساوه پس از سـه روز ب

شـان   پرداخـت مطالبـات     بر يدنبال وعده كارفرما مبن   
   . گرفتانيپا نده،ي آي روزهايط

ــ پاالكــارگراني،  د28 شــنبه ســهروز *  نفــت شگاهي
 سـئوال  ريز وسازي   يكرمانشاه در اعتراض به خصوص    

 بـه  . دسـت بـه تجمـع زدنـد        شـان ي   شغل تيرفتن امن 
 نفـت كرمانـشاه بـا       شگاهي پاال يرواگذا گزارش فارس، 

ـ لي م180 در حدود  يمتيق  عامـل   ري تومـان بـه مـد   اردي
ـ  ب ريكارخانه ش   موضـوع تجمـع     ني بـوده و همـ     ستوني

 .دنبـال داشـت      را بـه   شگاهي پاال ني كارگران ا  ياعتراض
ـ  ي و ابزارهـا   آالت  ني ماش ي دارا شگاهيپاال ـ نظ  ي ب  يري

ـ  آمار محاسبه شده ا    زياست و ر   ـ  پاال ني  180  بـا  شگاهي
 كه واگذار شـده اسـت اصـال مطابقـت           ي تومان ارديليم

  .ندارد
  
 ي تجمعـات اعتراضـ    اليسـر ي،   د 28 شـنبه    سهروز  *

 ي شغل يفي نسبت به بالتكل   لوي ن يكارگران كارخانه كاش  
ـ  ادامـه    يشتيمع و  اليسـر   گـزارش فـارس،    بـه  .تياف

 بـه قـسمت پـانزدهم       لـو ي ن ي كارگران كاشـ   يفيبالتكل
 حقــوق قيــ مــاه از تعو15 و بــا وجــود گذشــت ديرســ

 استان اصـفهان، هنـوز      دار   شهي كارخانه ر  نيكارگران ا 
 كـه   لـو ي ن ي كاش شركت  .ستي ن طي از بهبود شرا   يخبر

 بـه چهـار نفـر از        ي اجتماع ني تأم يسال گذشته از سو   
ـ  منتقل شده بـود بـه دل  يفعاالن بزرگ صنعت كاش   لي

 مي شركت و ترمتي به وضع  دي مالكان جد  يدگيعدم رس 
 با مشكالت متعدد مواجه شده و در حـال  د،يخطوط تول 

ـ يحاضر در تعط    و حقـوق    بـرد  ي   كامـل بـه سـر مـ        يل
 ماه است كـه پرداخـت نـشده     15 شركت   نيكارگران ا 

  .است
  
ـ    كارگراني،   د 28 شنبه   سهروز  *  ي شركت مخازن نفت
 از توابـع بوشـهر      لـم يدر شهرسـتان د   » تهران جنوب «

ـ ي گـزارش ا   بـه  . زدنـد  يدست بـه تجمـع اعتراضـ        ا،لن
 مـاه اسـت كـه معوقـات         5شركت حدود   اين  كارگران  

  . نكرده اندافتي خود را دريمزد
  
 در  ي از جوانـان آبـادان     يجمعـ ي،   د 28 شنبه   سهروز  *

ـ  مبهم نحوه اشـتغال در پاال     تياعتراض به وضع    شگاهي
بـه   . مجلس اجتماع كردندندگانيآبادان مقابل دفتر نما   

 ذشـته در   گ هفتـه  بـه نقـل از رهيـاب،       گزارش راه دانا  
 مجلـس از    ندهي مختار نما  لي اشتغال آبادان، جل   يشورا

 آبادان خبر   شگاهي پاال 2 هزار نفر در طرح فاز       8اشتغال  
ـ  جوانـان جو كـرد،  و عنوان   داد  كـسب  ي كـار بـرا  ياي

 پس . مراجعه كننديا  و حرفهيمهارت الزم به مركز فن
ـ  خبر، جوانـان جو    نياز انتشار ا    كـار در آبـادان در       ياي

ند د دست به كـار شـ      شگاهي پاال نيشتغال در ا   ا يسودا
 مبهم و نامـشخص رونـد جـذب موجـب           تي وضع يول

  .جوانان جوياي كار شد يسرگردان
  
 ي از اعــضايجمعــ ،يد 28 ســه شــنبه  روزصـبح  از*

 ي چـادر تجمـع اعتراضـ      ييبرپـا با  پروژه مسكن باران    
 تجمـع    گزارش ركنا،  به . خودرا آغاز كردند   يشبانه روز 

 سـال   8 كه بعد از     ديلطفا كمكمون كن  ؛  كنندگان گفتند 
 خـانوار   320 ناله و ضـجه      ني ا ،ميبه خونه هامون برس   

 در پروژه مسكن باران واقـع  شياست كه هشت سال پ 
 ابـان ي سـبالن، خ ابـان ي شكوفه، خابانيدر عبدل آباد خ  

 86 مـدت بـا پرداخـت        نيپارس ثبت نام كردند و در ا      
 هنوز صـاحب  ان پروژه متاسفانهي تومان به مجر  ونيليم

  .خانه نشده اند
  
دي، جمعـي از اهـالي شـيراز         28 سه شنبه  روز ظهر*

 اعتراض به ارسال پارازيتهاي زيانبار در براي دومين بار  
ــل   دفــاع از ســالمتي و ــه تجمــع مقاب شــان دســت ب

با سر دادن شعارهايي خواستار      استانداري فارس زدند و   
ش تر مسئوالن شدند بـه گـزار        اقدامات فوري و جدي   

  و بردنيروي انتظامي به تجمع كنندگان يورش        شيرازه،
  دستگيري اين . تعدادي از معترضان را بازداشت كرد

  23بقيه در صفحه
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  برخي از حركتهاي اعتراضي

  
  22بقيه از صفحه 

افراد با عصبانيت تجمع كنندگان مواجه شد و تعدادي       
از افراد با حضور در خيابان، اقدام بـه بـستن خيابـان             

  .كردند
  
ــر روز * ــيش از ظه ــنبه پ ــارگران  دي، 29 چهارش ك

اعتـراض   در خرم آبـاد  3فضاي سبز شهرداري منطقه     
ن دسـت بـه تجمـع       شا ماه حقوق  8به عدم پرداخت    

به گزارش خبر افالك،     .مقابل شهرداري مركزي زدند   
عدم تحقق وعده ها در رابطـه بـا پرداخـت حقـوق و              
مطالبات معوقه كارگران فضاي سبز شهرداري منجـر        
شد كه اين كارگران بـراي چنـدمين بـار متـوالي بـا              
تجمع در مقابل ساختمان شهرداري مركزي خرم آباد        

  .قوق خود اعتراض كنندنسبت به عدم پرداخت ح
  
كارگران شهرداري مياندوآب ،  دي29چهارشنبه روز  *

حق بيمـه   در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و 
و همچنين عدم تعيين تكليف زمينهاي واگـذار شـده،      

به گـزارش    .مقابل ساختمان شهرداري اجتماع كردند    
يكي از كاركنان دفتر فني شهرداري و نماينـده          ايسنا،
ن اعـالم  ن خطاب به مسوالاران در ميان معترض   كارگ
نـان خـشك خـود را هـم بـه      كـه   اين كاركنان   : كرد

صورت اقساطي و با پول يارانه دولـت پرداخـت مـي            
كنند، اكثريت زير بدهيهاي بسيار سنگين قرار دارند و         
با توجه به عدم پرداخت حق بيمه ها براي مراجعه به           

  .ند مي شوپزشك با مشكل مواجه
  
هاي چهارگانه سـبز مهابـاد   تگران شاغل در شرك كار*

صـنعت، دامـداري، مرغـداري و          و   كه شـامل كـشت    
 در برابـر    ........از روز   شـود،      سردخانه زمزم مهاباد مي   

ــادر زده   ــاختمان مجتمــع چ .  و تحــصن كردنــد  س
مشكالت كارگران شركتهاي چهارگانـه سـبز مهابـاد         

 1386سازي اين مجتمع صنعتي در         پس از خصوصي  
كارگران مهابادي همچنين از شنيدن زمزمه      . آغاز شد 

تعديل گسترده نيـروي كـار در ايـن مجتمـع نگـران             
  .هستند

ــشنبه روز  ــن   دي19يك ــين روز اي ــي و هفتم ، در س
 كارگران معترض مجتمـع  يچادرهاحركت اعتراضي،   

  و ييكشت و صنعت مهابـاد بـا حكـم دسـتگاه قـضا            
 تجمـع و    شـد  ي جمـع آور   ي انتظـام  يروهايدخالت ن 
بـدون سـرپناه      سـرد و   ي كـارگران در هـوا     ياعتراض

 چهـل و  ي،   د 30 پنجـشنبه روز  . يافـت كماكان ادامه   
كارگران مجتمع كشت و صنعت      حركت    روز نيمهشت

  .تجمع كردند ي مقابل ساختمان فرماندار، آنهامهاباد
  
 كارگران شـركت هپكـو اراك در        ، دي 18شنبه  روز  *

ركت و عـدم  اعتراض به مشكالت پيـشروي ايـن شـ        
. پرداخت حقوق معوقه خود راهپيمايي و تجمع كردنـد   

 تـا   86ايـن شـركت از سـال        ،  اراك امروز به گزارش   
به  كنون به دليل سو مديريت با مشكالت فراواني رو         

رو بوده و طي اين مدت روز به روز به مشكالت ايـن           
شركت افزوده شـده و مـسئوالن هـم تـا كنـون بـه               

ت اين شركت داده انـد       كه براي رفع مشكال    يقولهاي
  .عمل نكرده اند

كــارگران كارخانــه هپكــو در ،  دي29چهارشــنبه روز 
 دســت بــه شــان بــارديگر اعتــصاب دوازدهمــين روز

ــد  ــايي زدن ــ. راهپيم ــصاب ،  دي30شنبه روز پنج اعت
را پـشت سـر     سيزدهمين روز   كارگران كارخانه هپكو    

  گذاشت
  

سركوب، آزار، پرونده سـازي، دسـتگيري، شـكنجه و          
محاكمه فعاالن كارگري در ايران را به شدت محكوم         

  .مي كنيم

  آرايش امنيتی 
باند واليت در برابر تهاُجم 

  قُوه قضاييه ُرقبا به
  

      6بقيه از صفحه 
    

در همين حـال معاونـان و همكـاران آقـاي صـادق             
الريجاني يكي پـس از ديگـري در برابـر دوربـين و             

بـاره جـان    ميكروفون پديدار مي شوند تا موضـوع دو       
گرفته حسابهاي قُوه قضاييه را زير نور بهتـري قـرار           

با اين همه، دفاع آنها نيز جنس بهتري از دفع      . بدهند
آنان جز تكرار ادعـاي نـسيه   .  ندارد"آملي"شر آقاي   

، اســتدالل "وجــود ســند و مــدرك" و "شــفافيت"
باند آقاي خامنه اي با وجـود       . ندارندديگري در چنته    

گذشت بيش از دو ماه از افشاي حسابهاي جداگانه و          
خودپرداز اُرگان تحت امر خود، حتـي يـك سـند يـا             
مدرك پيرامون ميزان پول در گردش ايـن حـسابها،          
رقم مبالغ واريز شده به آنها و محل خرج شان ارايـه            

  . نكرده است
نه اي در برابر تهـاجم      بي ترديد آرايش باند آقاي خام     

رقبا به كوشش بـراي مـديريت نـرم آنهـا از طريـق              
ــادآوري  ــصالح نظــام"ي دعــواي " و "دشــمن"، "م
شـكل آرايـش واقعـي      .  محدود نمي شود   "خانوادگي

 نماينـده مجلـس مالهـا بـراي         46آنها را درخواست    
پيگرد برادر آقاي روحاني يا سخنان حجت اُالسـالم          

رسـيدگي  "ز جمعه مبني بر لُزوم محمد خاتمي در نما 
با سرعت قُوه قضاييه به پرونده هاي فـساد و صـدور       

از ايـن زاويـه، در شـيوه        .  آشكار كـرده اسـت     "حكم
 "مـديريت " قهري آقاي خامنـه اي بـراي         –امنيتي  

، تغييـري بـه وجـود    "نظـام "جناحها و بانـدها درون    
      .نيامده است
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  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 مهد،يرهاشمي منتيز
  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
خلق ايـران و    دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي      نبر

اما بـديهي اسـت   . بيان كننده نظرات اين سازمان است    
كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش           
مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم  

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اسـت،            نشريه اجـازه مـي    
مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در       . كند خودداري نمي 

د، بيان كننده نظرات خـود آنـان        شو نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو         

بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلق   . يا اختالف داشته باشد   
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلـق تمـاس          

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   پا  معادل            ارو

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــران و   ــبش كــارگران، مزدبگي ــار و گزارشــهاي جن اخب
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين  

 زنـان  المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنـبش     
  .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 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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انفجار  تروريستی 
حزب عليه مبارزان 

دمکرات کردستان را 
  محکوم می کنيم

  
 آذر، در يـك انفجـار تروريـستي      30شامگاه سه شنبه    

 ب دمكــرات كردســتانمقابــل قرارگــاه مركــزي حــز
حـزب بـه    ايـن    تن از كادرها و پيشمرگان       5،  ]ايران[

بـا توجـه بـه      . تعدادي زخمي شدند   و   شهادت رسيدند 
نيروي تروريستي قدس تحت امر علي خامنـه        فعاليت  

هـدف آن مرعـوب   در اين منطقه، اين اقـدام كـه    اي  
، بايد به وسيله مزدوران     كردن مبارزان خلق كرد است    

  .گرفته باشدسپاه قدس صورت 
ضمن محكوم كردن اين اقدام جنايتكارانـه، از جانـب          
خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران         
شهادت رزمنـدگان حـزب دمكـرات كردسـتان را بـه            
خانواده آنان، به حزب دمكرات كردسـتان و بـه همـه           

  .آزاديخواهان تسليت مي گويم
  

  مهدي سامع
  

  2016مبر  دسا21 - 1395 دي 1چهارشنبه 
  

  
 

  شهداي فدايي در بهمن ماه
  

فتح علي  ي،  ، يوسف زركار  پوران يدالهي، بهروز عبدي   
كرامــت ، يخــسرو گلــسرخ،  جعفــر پنــاهي،پناهيــان

فاطمــه افــدرنيا، عبدالمجيــد ، ســعيد پايــان، انيدانــش
پيرزاده جهرمي، جعفـر محتـشمي، مـسعود پـرورش،          

كيكـاووس  ، حـسن توسـلي،      مصطفي دقيق همـداني   
ـ ي اردب ي خـسرو  يعل محمد،   حميد مومني  ،رهگذر ، يل

كيـومرث  ،  ، انوشه فظيلـت كـالم     يدرضا هزارخان يحم
حـسين  ،   لنگـرودي   فرجـودي   جـان  حـسن ،  سنجري

، چوخاچي برادران، محمد كاسه چي، محسن نوربخش   
، قاسـم سـيادتي   ، جعفر پشامي،    فردوس آقا ابراهيميان  

بابك سـيالني، خـسرو پنـاهي، مهـدي اقتـدارمنش،           
، محمدجواد عرفانيان، اكبر پارسـي      ك مرام يمحسن ن 

، م مختـوم  يعبـدالكر ،  )توماج(رمحمد درخشنده   يم،  كيا
محسن ،  يميمحمد طاهر رح  ،  ين جرجان يحس،  يواحد
 فرشـاد   ،)جهـان (انـدواب   ير قلعـه م   يجهـانگ ،  ييبطحا
ـ عباس تبر ،  ين نورائ يمحمدام،  يمرعش مـسعود  ،  يزي
م بهنـام قاسـ  ، ي نورورزيعل،  حسن محمدپور ،  يرحمت

مـراد  ،  يم كرد يابراه،  ييرضا) حر(جعفر  ،  يزاده رضو 
ـ فر،  ل برزگـر  ياسماع،  يزدانياسد  ،  ييرزايم دون بانـه   ي
ه يــدر مبــارزه قهرمانانــه عل.... ويفاطمــه محمــد، يا

ـ ي شاه و خم   يمهايرژ ـ الي امپري نـابود  ي بـرا  ين سم و ي
ــ  ــتقرار دموكراس ــالي و سوسيارتجــاع و اس ــي  يسم ط
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