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

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

  380 شماره

  سومو سي دوره چهارم سال 

  1395 اسفند اول 
  
  

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  

  .....سرمقاله 
  

  مساله جنگ و صلح 
  يا يک توُهم جان سخت؟
  منصور امان

در برابر رويكرد دولت آقاي ترامپ به رژيم جمهـوري اسـالمي،            
دو گرايش متضاد را مي توان مشاهده كرد؛ نُخست گرايشي كـه            
با نقد ديـدگاهها و رويكردهـاي داخلـي و بـين المللـي وي، بـه             

رژيم جمهوري اسـالمي نيـز بـه        موضع سختگيرانه اش در برابر      
طيفي از چپ اُردوگاهي تـا چـپ ليبـرال          . ديده انتقادي مي نگرد   

  .برجسته ترين سخنگويان اين گرايش هستند
گرايش ديگر بـرعكس، جهتگيـري سياسـي و اجتمـاعي آقـاي             
ترامپ را از محاسبات خود به كنار مي گذارد يـا بـا آن موافقـت                

 رويكــرد وي در برابــر رژيــم دارد و از ايــن رو بــا عمــده كــردن
جمهوري اسالمي، اين سويه از سياسـتهاي وي را بـراي تعيـين             

طرفـداران رژيـم گذشـته و راسـت     . موضع خود كافي مـي دانـد      
  .ليبرال در اين صف بندي قرار گرفته اند

  . اين نوشته به نقد گرايش نُخست اختصاص دارد
  2در صفحه 

  
======  

کمپين اتحاديه : بيمارستانها
  ش خدمات آلمان بخ

 برای کاهش فشار کاری
  سوسياليسم اينفو

  بابك: برگردان

  7صفحه 

======  

  کارورزان سالمت 
 )٩۵بهمن (

  اميد برهاني

  3صفحه 

======  

  زنان در مسير رهايی 
  )٩۵بهمن (

  اسد طاهري

  5صفحه 

  پيام تسليت 

  درگذشت سوگ  در

  همرزم مجاهد 

   انصاريمحمد علي جابرزاده
  24صفحه 

======  

  به مناسبت روز زن

  روايتي در دو سروده و دو تابلو
 فتح اهللا كياييها

  10صفحه 

======  

دانشگاه در ماهی که گذشت 
  )٩۵بهمن (

  كامران عالمي نژاد

  8صفحه 

======  

  چالشهای معلمان در 
  )٩۴بهمن ماه (

  هفرنگيس بايقر

  12صفحه 

======  

برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 

  1395 بهمنر د
 يزينت ميرهاشم

  16صفحه 

  

  

  

  

  

  با اندوه فراوان 

) بانو زهرا اسحاقي(مادر سماعي 

  .ما را ترك كرد

در روز ) بانو زهر اسحاقي(سماعي  مادر ثر و تادريغبا 
  .  در تهران درگذشت1395 بهمن 13چهارشنبه 

رحـيم  زنده ياد خانم زهرا اسحاقي مادر فدايي شهيد محمـد           
سماعي و خواهر فدايي شهيد مهدي اسحاقي بود كـه درد و            
رنج فقدان عزيزانش را چهل و شـش سـال بـر جـان و دل                

چريكهاي فدايي خلق رفقا محمـد رحـيم سـماعي و           . داشت
مهدي اسحاقي از حماسه آفرينان رستاخيز سـياهكل بودنـد          

در منطقه   در نبرد با نيروهاي دشمن       1349كه در اول اسفند     
  .سياهكل به شهادت رسيدند

در زنده ياد خانم زهرا اسحاقي زني فداكار و پايـدار بـود كـه     
در صف خانواده  و شيخ    شاه   يهايكتاتوري د هيدوران مبارزه عل  

  .مشاركت داشت ياسي ساني شهدا و زندانيها
فردا ) مادر سماعي(مراسم يادبود زنده ياد خانم زهرا اسحاقي   

  . تهران برگزار مي شود بهمن در15جمعه 
 يي فـدا  يكهاي در سازمان چر   مياز جانب خود و از جانب رفقا      

هاي سماعي را به خانواده  فداكار  مادرني ا فقدان ران،يخلق ا 
 و بـه همـه      ياسـ ي س اني، به خانواده شهدا و زنـدان      و اسحاقي 

  .مي گوي متي تسلخواهانيآزاد
   سامعيمهد

  2017 فوريه 3 - 1395 بهمن 14 پنجشنبه

  )95 بهمن(رويدادهاي هنري 
 اقتح اهللا كياييه

  14صفحه 

برگزاری پر شور چهل و ششمين سالگرد 
 حماسه و رستاخيز سياهکل

 21صفحه 



  2صفحه                 1395اول اسفند  – 380 نبرد خلق شماره
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  1بقيه از صفحه 
  گرايش سابقه دار

موضع امروز اين دسته بندي به دليل پيشينه طـوالني آن در          
برابر سياست ايران دولتهـاي گونـاگون ايـاالت متحـده بـه             

جبهـه گيـري عليـه      . راستي كسي را شگفت زده نمـي كنـد        
مواضع كاخ سفيد در مقابل جمهوري اسالمي، سياست ثابت         

آنها در ُخطـوط كلـي در برابـر    . و بدون تغيير اين جبهه است   
ــوش "محــور شــيطاني" ــاي ب ــسر( آق ــدگاه و ) پ همــان دي

تحريمهـاي فلـج    "رويكردي را تبليغ كرده اند كـه در برابـر           
هشدار در برابر خطر فوري جنـگ       .  آقاي باراك اوباما   "كننده

يا آثار وخيم تحريمها بر زندگي شـهروندان، پايـه اسـتدالل             
  . ا تشكيل مي داده استآنها در توضيح اين موضع ر

به تاريخ پيوستن دوره هاي رياست جمهوري آقايان بـوش و       
اوباما، بررسي تجربي كارنامه اين سياسـت را نيـز سـاده تـر              

  .ساخته است
ادعاي روتين آنها در دوران هشت ساله صدارت نئوكانهـا در           
كاخ سفيد مبني بر خطر تهاجم نظامي زودرس، واهي و غلط           

ديدي نيست كه تبليغات پرسر و صداي كـاخ         تر. از آب درآمد  
سفيد و ادبيات جنگي پـايوران دولـت وقـت آمريكـا، نقـش              
مهمي در ُگمراه سازي اين طيف از شناخت ماهيت و جهـت            

با اين حال، مبناي نظـري ايـن        . واقعي رويدادها داشته است   
پنداربافي فقط داده هـاي روز نيـست، بلكـه بيـشتر ديـدگاه              

 و كـاركرد سياسـي آن       "امپرياليسم"ده از   انتزاعي و ساده ش   
  . است

  
  شركاي خاموش نئوكانها

در همان حال كه اينان با حرارت مـشغول تـشريح و شـاخ و      
برگ دادن به سناريوهاي مهيب و فاجعـه بـاري بودنـد كـه              
گويا دولت آقاي بوش در حال تدوين و نگارش عليـه ايـران             

ديك بين آنها،    به دور از چشم نز     "امپرياليسم آمريكا "است،  
اشغال افغانستان را با حاكمان جمهوري اسـالمي هماهنـگ          
مي كرد و آنان را به شريك خـاموش امـا كليـدي در طـرح                

جنـگ عليـه   "تجاوزكارانه و توسعه طلبانه نئوكانها زيـر نـام        
  .  بدل ساخته بود"ترور

سين موسـويان،             تازه ترين روشنگري در اين باره را آقاي حـ
جمهـوري اسـالمي و البـي كنـوني آن در       يك پايور پيشين    

وي جزييات بيشتري از اين راز سـر       . آمريكا، ارايه كرده است   
ُگشاده را ارايه كرده و همزمان توضـيح داده كـه چگونـه بـه        
موازات اين همكاري عملي، كمپين لفظي كـاخ سـفيد عليـه            

  : شريك اش ادامه داشته است
ــازد " ــه تروريــستي ي ــه ديگــر بعــد از حادث ه نمون

 در نيويورك بـود كـه بـوش پـسر،        2001سپتامبر  
رييس جمهور وقت آمريكا، دست كمك به سـوي     

 دراز  "جنگ عليـه تـرور    "ايران براي همكاري در     
در آن زمان مـن     . كرد و خواستار ُكمك ايران شد     

اُمور سياست خارجي دبيرخانه شوراي امنيت ملـي        
ــودم  ــده دار ب ــران را عه ــي  . اي ــه ب ــرغم هم علي

، ايران به درخواست آمريكا پاسخ مثبـت        اعتماديها
داد و با همكاري نيـروي قُـدس سـپاه پاسـداران،         

اما بـه محـض     . طالبان از كابل بيرون رانده شدند     
ل، بـوش ايـران را             ورود نيروهاي آمريكـا بـه كابـ

   ".محور شرارت خواند
محـور  "اما همانگونه كه مي توان حدس زد، تابلوي بيروني           

ر سياست و مناسبات داخلي دو طرف نداد  ، تغييري د  "شرارت
و همكاري آنها در حملـه نظـامي بـه افغانـستان بـه سـطح                
. مشاركت در ايجاد نظم اشـغالگرانه پـس از آن فـراز يافـت             

 در اين بـاره فقـط       1394سخنان آقاي رفسنجاني در آذر ماه       
ــران   ــستندي اســت كــه از ســوي رهب يكــي از فاكتهــاي م

  : ه استجمهوري اسالمي ارايه شد
مثال در افغانستان بعد از جنـگ طالبـان، وقتـي           "

مسايل جديدي پيش آمد، ما و آمريكا همكاري و         

در عراق هم همين طور بود و       . مذاكره مي كرديم  
در هر دو جا مذاكرات ما مفيـد  . مذاكره مي كرديم 

بود و توانستيم در هر دو كشور قانونهاي اساسـي           
    ".خوبي بنويسيم

 اُردوگـاهي و طيـف چـپ ليبـرال امـا تعريـف          در ميان چـپ   
، اسم رمزي انگاشته مي شد كـه تحليلهـا و        "محور شرارت "

هشدارهاي آنها پيرامون نقشه آمريكا براي بمبـاران و حملـه       
آنها با هيجان بسيار حمله نظـامي       . به ايران را تاييد مي كرد     

به افغانستان را محكوم مي كردند، اما ايـن موضـع از سـطح        
اوري اخالقي در تاييد كليشه هاي ايـديولوژيك فراتـر          يك د 

نمي رفت و قادر به ديدن مجموعـه صـحنه و بـازيگران آن              
برآمد نگاه به رويدادها از اين روزنه تنگ، اغتـشاش در           . نبود

  .  صف بندي و ُگمراه ساختن مخاطبان بود
  

  در عراق خبري نيست

ن ايـن   ژستهاي جنگي آقايان بوش، چيني و ولفـويتز آنچنـا         
 خود كرده بـود     "ضد امپرياليستي "دسته را شيفته تحليلهاي     

كه نه فقط متوجه همداستاني قُربـاني و مجـرم احتمـالي در             
ا بـا پـا   افغانستان نشدند، بلكه زماني كه قطار جنگـي آمريكـ      

 جمهـوري اسـالمي بـه ايـستگاه بغـداد رسـيد، آنهــا       ركـابي 
ـ         ر آسـمان   همچنان با دوربين چشمي، هواپيماهاي جنگـي ب

تهران را مي جستند و در ليست تهاجم خيالي بعـدي، نوبـت             
  . تعيين مي كردند

زير ايـن چتـر تبليغـاتي، رژيـم جمهـوري اسـالمي در كنـار             
نئوكانها با آسودگي خيال منافع و سياست ارتجـاعي خـود در    

سپاه پاسداران  . سرنگوني رژيم صدام حسين را پيش مي برد       
 به همراه بنيادگرايان "لشكر بدر"ام و مزدوران بومي آن به ن   

، پـروژه   "نيروهـاي ائـتالف   "شيعه عراقي، دسـت در دسـت        
  . اشغال عراق را به فرجام نهايي رساندند

حتي آنگاه كه همدستي محرمانه و اعالم نشده كاخ سفيد با            
ر                 الها در عراق بـه يـك اقـدام تبهكارانـه علنـي و پـرژيم م

ه يك پايگاه بزُرگترين نيروي     سروصدا، يعني بمباران وحشيان   
مخالف جمهوري اسالمي، سازمان مجاهدين خلق ايران، فرا        
روييد، چپ ليبرال و چـپ جنـگ سـردي سرسـختانه اجـازه            
ندادند اين فاكت عيني و انكارناپذير، آرامش دنياي تحليلهاي   

  .   قالبي و راحت الهضم شان را بر هم بزند
سـناد و روايتهـاي دسـت اول    رسوايي اين سياست را انتشار ا     

بازيگران ميدان اشغال عراق به گونه روشـن تـري در برابـر             
در اين رابطـه، اطالعـات ارايـه        . چشم داوري قرار داده است    

شده از سوي سفير پيشين آمريكا در عراق اشغال شده، آقاي           
  . زلماي خليل زاد، قابل توجه است

هاي جنگ طلـب در دولـت بـوش بـه           "باز"وي كه يكي از     
شمار مي رفت، در كتابي كـه در اويـل سـال جـاري منتـشر        

، به بخشي از تواُفقهـاي  ) فرستاده-The Envoy(ساخت 
پنهاني دولت آمريكا و حاكمان ايران پيش از حملـه نظـامي            

يك پايه مهم   . به عراق و پس از اشغال آن اشاره كرده است         
تشويق شيعيان عراق بـه ايفـاي      "ي به ُگفته وي     اين همكار 

.  بـوده اسـت    "نقش سازنده در استقرار دولـت جديـد عـراق         
مفهوم ديگر ايـن فُرمـول، قـرار گـرفتن امكانـات نظـامي و             
سياسي رژيم جمهوري اسالمي در خدمت استراتژي آمريكـا         
. بـراي ســرنگوني رژيـم عــراق و اشـغال ايــن كـشور اســت    

يـل زاد، كـاخ سـفيد بـه رژيـم           همزمان بـه گفتـه آقـاي خل       
جمهوري اسالمي اطمينان داده بود كه قصد حمله بـه آن را            

  . ندارد
  

  تابلوي جديد

پايان دوره صدارت نئوكانها و رخ ندادن جنگ حتمـي وعـده          
داده شده عليه ايران، ضربه اي سهمگين به بنـايي بـود كـه              
چپ اُردوگاهي و چپ ليبرال هشت سال در آن آسوده بـود و           

هرگاه اين طيف به راستي در  .  آن پناه ايديولوژيك مي داد     به

پي راهي براي خروج از بن بستي مي گشت كه خود را بدان             
اين شكست سياسي . رانده بود، اينك زمان آن فرا رسيده بود     

مي توانست تلنگُر و يا فُرصتي براي تجديـد نظـر در مبـاني              
          لوژي تحليلي باشد كـه انگـاره تهـاجم نظـامي   فكري و مُتد

ــه اي از     ــود و مجموع ــده ب ــرون تراوي ــه بي ــا از آن ب آمريك
راهكارها، استراتژيها و آرايشهاي سياسـي نادرسـت و اغلـب           
دتي نـه چنـدان كوتـاه               حافظه كارانه و ارتجاعي را براي مـم

  . لنگان لنگان از پي كشيده بود
اما آنها وظيفه بازسازي خويش را به گونه به كُلـي متفـاوتي             

الق          . م دادند انجا آنان به سادگي زين خود را از روي اسب چـ
شده برداشته و روي يك يابوي تـازه نفـس گذاشـتند تـا در               

طيف سرگشته، مـساله  . همان بيراهه پيشين طي طريق كنند 
جنــگ را كــه بــا بــه ُقــدرت رســيدن دموكراتهــا در آمريكــا 
موضوعيتش را به عنوان شاقول تعيين خيـر و شـر از دسـت              

ايـن جابجـايي بـه آن       . د، با مساله تحريمها تاخت زد     داده بو 
امكان مي داد ساختار و مبناي تحليـل و داوريهـاي پيـشين             
خود را حفظ كند و تغيير اجبـاري را در سـطح پـايين آوردن               

محـدود  ) تحـريم (و نصب تابلوي جديد     ) جنگ(تابلوي قبلي   
  . نگه دارد

 تر  بي درنگ پس از آشكار شدن نُخستين نشانه هاي سخت         
شدن تحريمهاي اقتصادي و نظـامي عليـه رژيـم جمهـوري       
اسالمي، صف آرايي اينان در برابر آن آغاز گرديد؛ رويكردي          
كه تا مقطع عقب نشيني هسته اي حاكمان ايران و باطـل از    

  . آب درآمدن دوباره ارزيابيها و پيش بينيها آنان ادامه يافت
 تحريمهـا  چپ اُردوگاهي و چپ ليبرال ادعا مـي كردنـد كـه          

تاثيري در رويكرد هسته اي حكومـت نـدارد، رژيـم واليـت             
فقيه در برابر آن ايمن اسـت و بـه هـر قيمـت پـروژه اش را       

آنها دلسوزي مـي كردنـد كـه تحريمهـا تنهـا         . پيش مي برد  
واقعيت اما نشان داد كـه  . مردم عادي را تحت تاثير مي گيرد  

 و مـالي و     چگونه حاكمان ايران زير فشار تحريمهـاي نفتـي        
ُخشكانده شدن منابع تغذيه بحران هسته اي به زانو درآمدند          

ــوب    ــنش مطل ــارجي شــان واُك ــاي خ ــه طرفه ــرمش (و ب ن
  .نشان دادند) قهرمانانه

 "تُنـدرو "طيف مورد بحث مدعي بود كه تحريمها، نيروهاي         
و جنگ طلب در حكومت را تقويـت كـرده و از ايـن راه بـه                 

آنها نتيجه مي گرفتند كه با شكل       . تشديد بحران مي انجامد   
گيري توازن قُواي ادعايي آنها در حكومت، شانس دسـتيابي          
. به يك راه حل مسالمت آميز هـر چـه بعيـد تـر مـي شـود                 

واقعيت اما فعال شدن دوباره جناح ميانه حكومـت و سـپرده             
شدن قُوه مجريه بدان براي حل و فصل مساله هـسته اي را       

ريمها نه فقط راه حل مسالمت آميز را بـه     فشار تح . نشان داد 
حكومت تحميل كرد، بلكه همچنين باند حاكم را وادار كـرد            
كه اندكي به كنار بخزد و روي نيمكت قُـدرت جـايي بـراي              

  .  كارگزاران آن باز كند
آنها ادعا مي كردند كه تحريم جاده صاف ُكن جنگ اسـت و     

بـان بـراي راه     تنها وظيفه آن دادن توجيه الزم به جنـگ طل         
بر اين اساس، اطمينان مـي دادنـد كـه          . انداختن جنگ است  

تهاجم نظامي پشت در به انتظار ايـستاده اسـت و بـه زودي              
واقعيت نشان داد كه تحريمهـا      . شيپور حمله نواخته مي شود    

نه تنها به جنگ ختم نشد، بلكه برآمد نهايي آن يك راه حل         
وري نواختـه شـد و نـه        در انتهـا نـه شـيپ      . مسالمت آميز بود  

سواري تاخت گرفت؛ نقشه جنگـي فقـط در جعبـه خـرت و              
  .    پرتهاي نظري آنها وجود خارجي داشت

     
  برآمد

رويكرد آزمون پس داده اي كه در يك پروسه شـانزده سـاله      
بيش از همه با نتيجه گيريهاي غلط، پيش بينيهاي نادرسـت        

ده، امروز نيز   و سياست و راهكارهاي ُگمراه كننده شاخص ش       
دوباره زير چادر اُكسيژن آقاي ترامپ وارد مرحلـه ديگـري از       

آثـار و نتـايج     . حيات خود در حاشيه رويدادها گرديـده اسـت        
عيني اين رويكرد در صحنه جاري زنـدگي، آنجـا كـه تـضاد       

 مـذهبي واليـت     -اصلي جامعه ايران يعني رژيـم اسـتبدادي       
تون خواهد بودفقيه عمل مي كند، موضوع آينده همين س   . 

  
  

 ت؟ جنگ و صلح يا يك توهم جان سخمساله 
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مهم ترين موضوعات پرستاران و كارورزان سالمت در        
اين ماه، واكنشهاي شديد به واگذاري بيمه سالمت بـه    
وزارت بهداشت و طرح تربيت پرستار در بيمارستانهاي        

 . خصوصي است
 

پرسـتار  / ساعت كار پرستاران كارگري است    

 دولتي و خصوصي تفاوتي ندارند
سـتان بابـك     متـرون بيمار   – بهمـن    2نظام پرستاري،   

ــت ــام   ": گف ــتاران در تم ــشكل پرس ــن م ــر م ــه نظ ب
بيمارستانهاي خصوصي، سـاعت كـار طـوالني بـدون          

   ".دريافت تشويقي است

  
ــزود  ــرادي اف ــره م ــتانهاي  ": زه ــفانه در بيمارس متاس

خصوصي ساعت كار طـوالني اسـت و قـانون ارتقـاي            
بهره وري اجرا نمي شود، چون تابع وزارت كار است و           

 ". نمي رودوزير زيربار
ــن    ــار پرســتاران در اي ــان اينكــه ســاعت ك ــا بي وي ب

يـك پرسـتار در   ": بيمارستانها كارگري است، ادامه داد    
 ساعت كار مي كند، اما با حقوق پايين 190 تا 176ماه  

 ".و ظلم در حق آنهاست
كمبود نيرو نـداريم    ": مرادي در مورد كمبود نيرو گفت     

ر نياز بـه اضـافه   اما آنقدر شيفتها طوالني است كه ديگ  
 ".كاري نيست

  
 حمل درگيري بدهيها بر پشت بيمه شدگان

 در پـي انتـشار خبـر خـودداري چهـار            - بهمن   3ايلنا،  
بيمارســتان دولتــي اســتان اصــفهان از ارايــه خــدمات 

شدگان سازمان تامين اجتمـاعي، يـك       درماني به بيمه    
، وزارت بهداشـت را     "خانه كـارگر  "مقام تشكل دولتي    

 . آپارتايد درماني عليه كارگران متهم كردبه اعمال
به تازگي اعالم شده بـه دليـل تـسويه نـشدن بـدهي              
سازمان تامين اجتماعي به دانشگاههاي علوم پزشـكي        

، "الزهرا"،  "امين"اصفهان، در چهار بيمارستان دولتي      
 اين استان ارايه خدمات درمـاني       "فيض" و   "چمران"

اعي متوقـف شـده     شدگان سازمان تامين اجتم   به بيمه   
 .است

در اين رابطه حسن صادقي با بيـان اينكـه الزم اسـت             
خواهيهاي خود حد   مديران وزارت بهداشت براي زياده      

حتي اگر ادعـاي آنهـا در       ": و مرزي قايل باشند، افزود    
مورد بدهكار بودن تامين اجتمـاعي درسـت باشـد، بـد         
نيست كه اين مديران در مورد بدهيهاي انباشـته شـده      

 ".د به سازمان تامين اجتماعي نيز، اظهارنظر كنندخو
وي يادآور شد از زمان تصويب قـانون الـزام، سـازمان            

 ميليـارد تومـان بابـت بـه         800تامين اجتماعي بالغ بر     
 مركز درماني و بيمارستان متعلق به 37تصرف درآمدن 

خود از وزارت بهداشت طلبكار است و اين مبلغ جدا از            
ليارد تومـاني اسـت كـه دولـت از           هزار مي  127بدهي    

بابت سه درصد حق بيمه كارگران بـه سـازمان تـامين        
 .اجتماعي مقروض است

 
لغو تجمع اعتراضـي پرسـتاران و برگـزاري         

  مراسم سوگواري

 بـا اشـاره     "خانـه پرسـتار   " دبيركـل    - بهمـن    5ايلنا،  
تصميم پرستاران براي برگـزاري تجمـع اعتراضـي در          

اين تجمـع   ": بهداشت گفت دوم دي ماه مقابل وزارت      
به علت حادثه دلخراش ساختمان پالسـكو و شـهادت          

نشانان جان بركف، كنـسل شـد و سـازمان نظـام       آتش
پرستاري از پرستاران خواست كه فعـالً تجمـع برگـزار           

 ".نشود
ــزود  در عــوض در ســالن ": محمــد شــريفي مقــدم اف

ــم     ــك مراس ــتاري ي ــام پرس ــازمان نظ ــات س اجتماع
نشانان برگزار كرديم و پس از آن       سوگواري براي آتش  
نشاني، با تقديم ترين ايستگاه آتشپرستاران در نزديك 

گل به همكاران شهداي آتش نشاني، عالوه بر عـرض     
  ".تسليت، به روح اين فداكاران اداي احترام كردند

قائم مقام سازمان نظام پرستاري با بيان اين كـه ايـن            
ن در فـضاي  تجمع به صورت خودجوش توسط پرستارا  

پرسـتاران در   ": مجازي سازماندهي شـده بـود، گفـت       
ماههاي گذشته اميدوار بودند كه از طريق چانه زنـي و           
مذاكره بتوانند وزارت بهداشت را بـه تحقـق مطالبـات           
قانوني خود مجاب كنند، كه وقتي همه تالشـها بـراي           
مذاكره و چانه زني به نتيجه نرسـيد، تـصميم گرفتنـد            

داشت جمع شوند و صداي خـود را بـه        مقابل وزارت به  
گوش مسووالن اين سازمان برسانند، كه متاسفانه نـه          
تنها به درخواست مجـوز بـراي برگـزاري تجمـع كـه             
توسط خانه پرستار ارسال شد رسيدگي نشد، بلكه قبـل   
برگزاري تجمع به اشـكال مختلـف سـعي كردنـد كـه         

 ".جلوي برگزاري آن را بگيرند
  

ركنــان بيمارســتان ســومين روز اعتــصاب كا

  پيامبر اعظم قشم

 اعتصاب كاركنان بيمارسـتان پيـامبر       – بهمن   5ايسنا،  
 ماه حقـوق و     8اعظم قشم در اعتراض به عدم پرداخت      

نداشتن قرادادكاري و بيمه سـومين روز خـود را پـشت     
سه : يكي از پرستاران اين بيمارستان گفت      . سرگذاشت

ان اعتصاب   نفر از پرسنل اين بيمارست     17روز است كه    
اين . كرده و از رفتن به محل كار خود خودداري كرديم  

پرستار با اشاره به اينكه از زماني كه مـشغول بـه كـار              
شديم با هيچ كدام از ما نه قرارداد بسته شده و نه بيمه     

 كنيم  براي ارگاني دولتي كار مي    : شده ايم، اضافه كرد   
 نمـي   اما تا به حال هيچ ارگاني زير بـار مـسووليت مـا            

منطقـه آزاد قـشم مـا را بـه          : وي در پايان گفـت    . رود
رسميت نمي شناسد و جوابي در مراجعـات مـان نمـي            
دهد و شبكه بهداشت و درمان شهرستان هم با وجـود           
اينكه از طريق گزينش آنها به ايـن حرفـه روي آورده             

ايم اما در قبال اين موضوع تاكنون اقدام موثري انجام          
  .نداده است

  
حمله پزشك  / شونت در بيمارستانها  تكرار خ 

 به پرستار باردار
 حميـد چراغـي، ريـيس      - بهمـن    10خبرگزاري مهر،     

هيات مديره نظام پرستاري تهـران، از حملـه فيزيكـي           
يك پزشك بـه پرسـتار زن در يكـي از بيمارسـتانهاي        

  .خصوصي پايتخت به شدت گاليه و انتقاد كرد
  

تار بـاردار كـه    چراغي با اشاره به حمله پزشك به پرسـ        
تنها به خاطر يك اشتباه لفظي صـورت گرفتـه اسـت،            

اين قبيل رفتارهاي خـشونت آميـز در محـيط          ": افزود
بيمارستانها، نگرش بي پناه بودن پرستاران را القاء مـي     

متاسفانه شرايطي بر بيمارستانها حاكم اسـت كـه         . كند
باعث شده اين پرستار عنـوان كنـد كـه ديگـر حاضـر              

 ".ل كارش باز گرددنيست به مح
متاسفانه در برخوردهـاي فيزيكـي معـدود        ": وي گفت 

پزشكان با پرستاران در بيمارستانها، هيچ مرجع و منبع         
رسيدگي وجود ندارد و همواره سعي كرده اند وقوع اين          
قبيل اتفاقات ناگوار و تلخ را مسكوت نگـه دارنـد و يـا         

  ".اينكه به دنبال كسب رضايت از پرستار بوده اند
در جلسه اي كـه بعـد از ايـن          ": وي با اين حال افزود    

ماجرا در دفتر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشـكي          
شهيد بهشتي و با حضور رياست و مدير عامـل، مـدير            
ــي    ــتان آزاد و برخ ــي بيمارس ــدير داخل ــتاري و م پرس
مسوولين دانشگاه برگزار شد، پزشك خـاطي از اتفـاق          

رسـتار مـورد تـوهين قـرار        رخ داده در حضور جمع از پ      
 ".گرفته عذرخواهي كرد

 
 همايش روز پرستار

 روز گذشته سازمان نظـام   - بهمن   13نظام پرستاري،     
پرستاري كشور بـه مناسـبت روز پرسـتار همايـشي در         
ــراي    ــي رازي ب ــين الملل ــشهاي ب ــالن هماي ــل س مح

  . پرستاران برگزار كرد
  

 
نران ويدا پرويزي، فعال صنفي پرستاري، آخـرين سـخ        

مراسم روز پرستار بود كه براي ايـراد سـخن بـه روي             
صحنه رفت، او خواسته هـاي جامعـه پرسـتاري را بـا             

آقـاي  ": جمالتي خطاب به روحاني طرح كرد و گفـت        
من يك پرستارم ، از همينجا بـا همـين   ! رييس جمهور 

صداي نارس، با همين فرياد در گلو مانده، شما را صدا           
حجب و حيا و انسان دوسـتي       مي كنم به نمايندگي از      

 .پرستاران
در دولت تـدبير و اميـد بيـشترين         ! آقاي رييس جمهور  

توهينها و بدترين برخوردها با پرستاري شد، جايي كـه          
  پرستاري را به جرم عبور از محل اعتراض به حراست 
  4بقيه در صفحه 

  

 )٩۵بهمن (کارورزان سالمت 
  اميد برهاني
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 )٩۵بهمن (کارورزان سالمت 
  
  3قيه از صفحه ب

كشيدند، كيفش و موبايلش را تفتيش كردنـد، جـايي     
كه شريف پرستاري را تبعيد كردند به جـرم نـاكرده،           

 . جايي كه معوقات پرستاران از يكسال هم مي گذرد
  

مخالفت وزير كار با جدا شدن بيمه سالمت        

 از وزارتخانه اش
عاون، كار و رفاه اجتمـاعي       وزير ت  - بهمن   23ايسنا،  

با ابراز تاسف و نگراني از جدا شـدن سـازمان بيمـه             
مردم در اين ميـان     ": سالمت از اين وزارتخانه گفت    

بينند و حوزه رفاه هرجا كـه هـست نبايـد           آسيب مي 
   ".تكه پاره شود

علي ربيعي در سيزدهمين اجالس سراسري مـديران        

آنـان  ارشد سازمان بيمه سالمت ايـران خطـاب بـه           
در بيمه سالمت، شما ديده نشديد، كارهـاي        ": گفت

ما وظيفه نداريم به خاطر ديده      . بزرگ تان ديده نشد   
كنـيم درسـت اسـت،      شدن آن چيزي كه فكـر مـي       

  ".ديگران را له كنيم
: اخالقي زرنگـي نيـست، گفـت      وي با بيان اينكه بي    

اتهـام زدن  . امروز لـه كـردن، زرنگـي شـده اسـت         "
ي اين است كه توانمنديهاي خود      زرنگ. زرنگي نيست 

. را طوري به كار گيريد كه دست ديگـران را بگيريـد   
تاخـت و   . امروز قوي بودن در تخريب كردن نيـست       

تاز ابزار ديگر نيست و اگـر بـه خـاطر يـك منفعـت               
 ".بزرگ سكوت كردي، قوي هستي

 امروز دنيا به سمت تجميع نهادهـاي        ": ربيعي افزود 
ظام مستمري و سالمت را    كند و ن  رفاهي حركت مي    
كنند، در حالي كـه امـروز مجـدد         به هم نزديك مي     

تجربه غلطـي در يـك كـار غيركارشناسـي صـورت           
 دقيقه بخشي از نظام     5ظرف  . گرفت و نگران هستم   

مـردم در   . دهنـد رفاهي را به سمت ديگر انتقال مي        
  ".بيننداين ميان آسيب مي 

 
ـ      يِ تربيت پرستار بيمارستاني؛ طرح سفارش

 سهامداران بيمارستانهاي خصوصي
 مهاجرت بي رويه، جـذب      - بهمن   23سالمت نيوز،   

... نـشدن فـارغ التحــصيالن، مـشكالت معيــشتي، و   
سبب شده تا سايه كمبود نيروي پرستاري سـالها بـر         

اين مـشكالت   . كندسر نظام درماني كشور سنگيني      
از ايـن رو    . با طرح تحول سالمت چندين برابـر شـد        

داشت تالش كرد تـا هـر طـور شـده ايـن             وزارت به 
يكي از اين طرحها كه بـه       . كمبود نيرو را جبران كند    

تــازگي ســر و صــداي زيــادي هــم داشــته، تربيــت 
پرستاري در بيمارستانها است كـه آن       نيروهاي كمك 

 .هم موافقان و مخالفان خاص خود را دارد
 از آيين نامه تربيت پرستار در     "خانه پرستار "دبيركل  

ستانها بـه عنـوان طـرح سفارشـي سـهامداران           بيمار
محمـد شـريفي    . بيمارستانهاي خصوصي نام مي برد    

اين آيين نامه نه تنها آينده روشني       ": مقدم مي گويد  
براي فارغ التحصيالن آن ندارد، بلكه وضعيت شغلي        

 ".و حرفه اي اين دسته از پرستاران را تباه مي كند

ريق فارغ  وي توضيح مي دهد افرادي كه از اين ط        
التحصيل مي شوند، مدرك شـان فقـط در همـان           
ــد، ارزش دارد  ــده ان . بيمارســتاني كــه آمــوزش دي

همچنــين، ايــن مــدرك در خــارج از كــشور هــيچ 
اهميتي ندارد و سازمان نظام پرستاري كـشور نيـز          

 .آن را قبول ندارد
شريفي مقـدم بـا تاكيـد بـر اينكـه ايـن دسـته از                

شوند، مي گويد اين   پرستاران به نوعي استثمار مي      
افراد تحت هـيچ شـرايطي نمـي تواننـد در جـاي             
ديگري غير از همان بيمارستان مشغول كار شـوند         

 .و مدرك آنها در گرو آن بيمارستان است
دبيركل خانه پرستار يكي از اهداف طراحـان ايـن          
طرح را تربيت پرستار ارزان قيمت و مطيع عنـوان          

ن اين طرح،   سفارش دهندگا ": مي كند و مي گويد    
همان سهامداران بخش خصوصي و درصد تصميم       
گيران سياست حوزه سالمت هستند كـه ريـشه در     
وزارت بهداشت دارند و عقبه آنها در سازمان نظـام       

 ".پزشكي است
همچنين محمدتقي صفدري، رييس انجمن علمي      
پرستاران قلب ايران هم مي گويد نماينـدگان پـنج      

شور با امضاي نامه نهاد صنفي در حوزه پرستاري ك 
ــد    ــالم كردن ــان اع ــر بهداشــت و درم ــه وزي اي ب
بيمارستانها صالحيت تربيت كارشناس پرستاري را      

 .ندارند
بهتـرين  ": وي در مورد جبران كمبود پرستار گفت      

كار اين اسـت كـه بيمارسـتانها بـا دانـشكدههاي            
ــورس     ــاد ب ــا ايج ــد و ب ــاري كنن ــتاري همك پرس

ن را پرداخــت پرســتاري، هزينــه آمــوزش پرســتارا
در اين صورت هم پرستار به شـيوه آكـادمي          . كنند

تربيت مي شود و هم بعد از فارغ التحصيلي شـغل           
 ".دارد و كمبود پرستار هم جبران مي شود

 
تجمع اعتراضـي پرسـتاران بـا مداخلـه         

  حراست و نيروي انتظامي روبرو شد 

  
ــتار،   ــه پرس ــن 27خان ــدود - بهم ــر از 60 ح  نف
روز ) خمينـي (تان هزار تختخوابي    پرستاران بيمارس 

ــا 9 بهمــن از ســاعت 24يكــشنبه   ظهــر در 12 ت
محوطه اين بيمارستان در اعتراض بـه آنچـه كـه            
تاخير هشت ماهه در پرداخت كارانـه و شـيفتهاي          

 .خواندند، تجمع كردندكاري اجباري مي
ــن     ــتاران اي ــده پرس ــت ش ــه پرداخ ــرين كاران آخ

  .ماه استبيمارستان مربوط به تير 
بنا بر اظهارات شاهدان عيني، در ابتداي اين تجمع    

كننـدگان را   نيروهاي حراسـتي بيمارسـتان تجمـع      
كنترل كردند و با حضور پليس آنها به سمت سالن          

 .اجتماعات بيمارستان هدايت شدند
همراه برخي مسووالن و دكتر رضايي و صالحي به  

كننـدگان  مدير پرستاري بيمارستان در جمع تجمـع  
دكتـر رضـايي بـا اذعـان بـه وجـود          . حضور يافتند 

مشكالت مالي بيمارسـتان و نـاتواني سـازمانهاي          
گر در پرداخت مطالبـات بيمارسـتاني، وعـده         بيمه  

ــت  ــوي   2پرداخ ــتاران از س ــوق پرس ــه مع  كاران
 . بيمارستان تا پايان ماه را داد

 تـاكنون كارانـه     94ماه  از دي ": وي همزمان گفت  
از درآمد اختصاصي بيمارسـتان پرداخـت       پرستاران  

هـا  شده است و از اين پس قادر به پرداخت كارانـه     
 ".نخواهيم بود

  

 ي سخنگوي كرماني موحدترامپ؛

  "نظام" يناني اطميهراس و ب
   امانمنصور

 تر  رانهي سختگ استي از س  يي با پر رنگ شدن نشانه ها      همگام
ــت جد ــدول ــر رژكــاي آمردي ــ در براب  ،يم اســالي جمهــورمي

 افتـه ي تحول   طي آن در برابر شرا    وراني رهبران و پا   يسردرگُم
ـ  با ي م ي ابعاد گُسترده تر   زين  نمونـه از رفـتن      نيتـازه تـر   . دي
ـ  ارا ي كرمـان  ي اهللا موحد  تي را آ  ياسي س ي به كُما  "نظام"  هي

  . كرده است
 در نماز جمعه تهران كـه بـه گونـه شـگفت             ي در سخنان  يو

 ترامـپ   ي آقا حتيبه نص  د،ي رس ي مضحك به گوش م    يآور
  . " عمل كندشيوعده ها"پرداخت و از او خواست كه به 

 نماز جمعـه    ي رسم بوني تر لي ارشد باند حاكم با تبد     وري پا نيا
 را از ي وكا،ي جمهور آمر  سيي با ر  كجانبهي ي گُفُتگو يبه كُرس 

ـ  پره"وسوسـه خناسـان  " توسط  " عزم رييتغ"  ي داد و از وزي
 يفرهنگ غلط جنگ افروز   "،  "انهبا همت بلند مرد   "خواست  

     . بدل سازد" و مردم جهانكايرا به فرهنگ خدمت آمر
 حتي اهللا موعظه گر نسبت به نص      تي آ يني آنجا كه خوش ب    از
ـ  ن ي مـستند  لي دل چي به ه  ي مخاطب اش متك   يريپذ  و  ستي

 ي كمتر فُرصـت   ي دولت و  دگاني ترامپ و برگُز   يبرعكس، آقا 
 ي مادر تنـ ني دست داده اند، بنابرا از "نظام" حمله به    يرا برا 

 دسـتگاه  روزافـزون    ي تواند هراس و نگران    ي افكار فقط م   نيا
 نـسبت  يناني اطمي با ابهام و بيظيحاكم باشد كه به گونه غل   

 شـده  ختهيبه آنچه كه فردا با خود به همراه خواهد داشت، آم      
  . است

ـ  هراس دستگاه حاكم را كـه از دهـان خط          اتييجز  نمـاز   بي
 توان در فهرسـت خواسـته هـا و          ي م افت،ي ي بازتاب م  جمعه

 ي در البــه بــه الي كــه وكــايانتظــارات از دولــت تــازه آمر
  .  گنجانده بود، مشاهده كردحشينصا

 ريدخالـت نكـردن در سـا   " رابطه از  ني در ا  ي و يدرخواستها
ـ  ترور صياشـتباه نكـردن در تـشخ      " تـا    "كشورها  را  "ستهاي

ـ  حال آ  نيدر هم .  دهد يپوشش م   ،ي كرمـان  ي اهللا موحـد   تي
 شي را پـ بي جناح رق"برجام" به نام كه با چماق      ري باجگ كي
 خواهـان   " ترامـپ  يآقـا "از     نبرده است كه   ادي راند، از    يم
  .  شود" نشكستنمانيپ"
ـ  بوني كه تر  ستي ن يديترد   ي نمـاز جمعـه تنهـا كانـال        ي علن
 و انتظارات خـود را بـا        دهاي آن اُم  قي از طر  "نظام" كه   ستين

 ،ي روحان يدولت آقا .  گذارد ي م اني اوباما در م   ي آقا نانيانشج
 فعال اسـت و بانـد   نهي زمني ارتباط، در ايبه عنوان خط رسم   

 جداگانـه و    يرهامـسي   همچون گذشـته،     زي ن ي خامنه ا  يآقا
     .محرمانه خود را دارد

 بـه صـحنه بـا       ي كرمـان  ي اهللا موحد  تي آ لي حال، گُس  ني ا با
و رنگ و روغن زده اگـر چـه در كـادر             انهي جو ي آشت يظاهر

 گرفته، امـا    ي جا ي به خوب  " نكردن ترامپ  كيتحر" استيس
 دو  ي تالشها جي بخش بودن نتا   دي جز اُم  يزيهمزمان از هر چ   

      . كندي متي حكا"نظام" هيسو
   بهمن10 كشنبهي...  خبريفراسو

=====================================  
  

تر رضايي بـه مواضـع قـائم مقـام          پرستاران حاضر در نقد دك    
سازمان نظام پرستاري كشور برخورد تندي نشان دادنـد كـه           

  .وي ناگزير از خودداري از ادامه صحبت خود شد
در اين جلـسه پرسـتاران شـركتي اعـالم كردنـد در صـورت           

ها تا پايان سـال نـسبت بـه اسـتعفا و            پرداخت نشدن كارانه    
 .كنندخروج از بيمارستان اقدام مي

ي اين مـدت مـدير پرسـتاري بيمارسـتان اسـامي شـركت              ط
كنندگان در تجمع را ثبت كرده و حراست بيمارسـتان هـم از       

 .اين افراد تصويربرداري كرد
حراســت بيمارســتان در اقــدامي ديگــر تــصاوير و فيلمهــاي 

 .كنندگان را مورد بازبيني قرار دادشخصي تلفن همراه تجمع 
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المللـي زنـان عليـه      تظاهرات گسترده بـين     

  دونالد ترامپ

 يـك روز پـس از ورود رسـمي          - بهمن   3دويچه وله،   
اي عليه  دونالد ترامپ به كاخ سفيد، تظاهرات گسترده        

حركتـي كـه از يـك گـروه فيـسبوكي           . او برگزار شـد   
المللي ميليـوني   كوچك شروع شده بود، به موجي بين        

  . شده بدل شدشناختههاي با پشتيباني چهره 
صدها هزار نفر در كشورهاي مختلف در اعتـراض بـه           

سـتيزانه ترامـپ    ستيزانه و خارجي    گيريهاي زن  موضع
  . به خيابانها رفتند

  

هـاي اجتمـاعي از زنـان       مبتكران اين رژه، در شـبكه       
ــراض بــه      ــد در اعت ــا خواســته بودن ــر آمريك سراس

مـپ بـه   موضعگيريهاي سكسيـستي و نژادپرسـتانه ترا   
  .خيابانها بيابند

)  بهمـن  2/  ژانويـه  21(نتيجه آن شد كه در روز شنبه        
در واشــنگتن، پايتخــت آمريكــا، شــمار معترضــان در  
خيابان به حدي بود كه امكان حركت تظاهركننـدگان         

مقامات محلي آماري در مـورد      . در عمل وجود نداشت   
هاي مختلـف   رسانه  . اندشمار معترضان منتشر نكرده     

 هزار نفر به خيابانها آمـده       600ويند در واشنگتن     گ مي
اين تعداد بيشتر از مجموع افرادي است كه يك       . بودند

روز پيش از آن از منـاطق مختلـف بـراي شـركت در              
 500(مراسم تحليف ترامپ بـه پايتخـت آمـده بودنـد            

  ). هزار نفر
هـا  بنا بر آماري كه مبتكران طرح اعتراضـي و رسـانه     

، شمار تظاهركنندگان در سراسر آمريكا  اند منتشر كرده 
  .بسيار بيشتر از يك ميليون نفر بوده است

المللي ضد ترامپ روز شنبه از نيوزيلنـد و         اعتراض بين   
در لندن، بنا بر آمـار برگزاركننـدگان،        . استراليا آغاز شد  

در بـرلين  .  هزار معترض به خيابانهـا آمدنـد   100حدود  
ـ         االت متحـده تجمـع   چند صد نفر در برابـر سـفارت اي

ــد ــسياري از  . كردن ــستردام و ب ــراگ، آم ــاريس، پ در پ
شهرهاي ديگر اروپايي هم تظاهرات ضد ترامپ برگزار       

  .شد
  

بانوان ايراني قهرمان واليبال منطقـه آسـياي    

  مركزي شدند

  

 تيم ملي واليبال بانوان ايران    - بهمن 4خبرگزاري مهر،   
نان جهان با شكست مالديو قهرمان رقابتهاي انتخابي ز     

 .در منطقه آسياي مركزي شد
اين رقابتها كـه از روز جمعـه در شـهر مالـه پايتخـت               
مالديو آغاز شده، امـروز يكـشنبه بـا قهرمـاني بـانوان             

 .ايراني به پايان رسيد
تيم ملي واليبال بانوان ايران در دومين مسابقه خود در          
اين رقابتها به مصاف مالديو رفت و موفق به شكـست           

 امتياز، عنوان   6ر ميزبان اين رقابتها شد و با        سه بر صف  
 .قهرماني را به دست آورد

تيم بانوان ايراني بـا كـسب عنـوان قهرمـاني در آسـيا          
مركزي، به عنوان دهمين تيم رقابتهاي انتخابي جهان        
در قاره كهن آسيا معرفي شد تا در مرحله نهـايي ايـن             

ـ          دان رقابتها براي چهار سهميه رقابتهاي جهاني بـه مي
 .برود

هجدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني زنان جهـان   
 مهرمـاه سـال    28 تا   7 تيم از    24 با حضور    2018سال  
  . به ميزباني ژاپن برگزار مي شود1397

  

سـاله  ماندگارترين مجله زنان در آلمان چهل       

  شد

 از زماني كه آليس شوارتسر به       - بهمن   7جهان زن،   
) Emma ("امـا " همراه سه همكار ديگرش مجله    
 كـه   "امـا ".  گـذرد  را بنيان نهـاد، چهـل سـال مـي         

ــسيپاسيون  برگرفتــه از نخــستين حــروف از واژه امان
)emanzipation (      به معناي رهـايي اسـت، بـه

  .  پردازدحقوق و مسايل مربوط به زنان مي
  
  

  
 ساله، آليس شوارتسر،    34نگار  ، روزنامه   1977در سال   

فـرق  "رفـروش خـود      هزار مارك بـراي كتـاب پ       250
او ايـن   .  دريافت كرده بود   "كوچك و پيامدهاي بزرگ   

اي كـرد كـه تـا امـروز         پول را سـرمايه ايجـاد مجلـه         
:  گويد او در اين باره مي    . سردبيري آن را به عهده دارد     

 40 كردم كاري بكنم كه آن را تا    هيچ وقت فكر نمي   "
سال بعد هم ادامه دهم، يعنـي ايـن مجلـه را تهيـه و               

يـادم  . لوح بودم شايد آن موقع كمي ساده      . يم كنم تنظ
اي دربـاره ايـن مجلـه       هست به همه مراكز زنان نامه       

دانستم كه زنان به طـور      در آن زمان نمي     . تازه نوشتم 
از آنجا كه پـيش از      . يكپارچه خواهران يكديگر نيستند   

آن گزارشگر بودم نه ناشر، اصـال از ابعـاد و مـشكالت      
  ".نداشتمچنين كاري آگاهي 

مجله اما كه بسياري از مسايل مربوط بـه زنـان ماننـد        
 فروشـي،   ختنه زنان، خدمت سربازي براي زنان، تـن       "

ــالمي و  ــشورهاي اس ــوق زن در ك ــراي "…حق  را ب
نخستين بار در جامعه آلمان مطرح كرده، هـم اكنـون           

م آگـاهي دربـاره اوضـاع و     هاي مهـ  يكي از سرچشمه  
  .آيدشرايط زنان در آلمان و جهان به شمار مي 

 

  

  ساله در اهواز 14خودكشي كودك متاهل 

اي كـه    سـاله    14 دختر   - بهمن 11باشگاه خبرنگاران،   
متاهل بود، خود را از پنجره به پايين پرتاب كرد و بعـد       

 .از چند روز در بيمارستان جان سپرد
: اله كه نامش برده نـشده گفـت    س 14همسر اين دختر    

 بعد از ظهـر،     17حدود ساعت   )  آبان 10(روز يكشنبه   "
همسرم به دليل نامعلومي خود را از طبقه پنجم منـزل           
. مسكوني پدرش در زيباشهر اهواز به پايين پرتاب كرد        

پس از انتقال او به بيمارستان و بستري شدنش، ظهـر           
ز پرتـاب، در     آبان ماه در اثر جراحت ناشي ا       11دوشنبه  

 ".بيمارستان فوت كرد
خودكشي در سنين پايين و ازدواج كودكـان دو مـساله           

 .روندشمار مي اجتماعي در ايران به 
دهد كه شمار ازدواج و طالق كودكان ها نشان مي  آمار

 .در ايران افزايش يافته است
به گفته فرشيد يزداني، مـشاور و دبيـر شـوراي عـالي              

ي سازمان تامين اجتماعي، بر پايـه    ريزي راهبرد  برنامه
 تا شش مـاه اول سـال جـاري          85آمار رسمي از سال     

  هزار نفر از كودكاني كه ازدواج كـرده        890خورشيدي،  
 .انداند، دختر بوده 

بر اساس قانون مدني ايران، سن قـانوني ازدواج بـراي           
 سال تعيـين شـده      15 سال و براي پسران      13دختران  

 قـانون مـدني آمـده       1041 مـاده    با اين حال در   . است
 سال  13عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن         «: است

سـال  15 قبل از رسـيدن بـه سـن          تمام شمسي و پسر   
تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شـرط رعايـت            

  ".مصلحت با تشخيص دادگاه صالح
  

  خشونت خانگي در روسيه قانوني مي شود

اي روسـيه قـانوني را       دومـ  - بهمن   11يورونيوز،  / ايرنا
تصويب كـرد كـه بـر اسـاس آن كتـك زدن زنـان و                
كودكان در دعواها و مشاجره هاي خانوادگي اگر منجر         
به آسيب بدني يـا نقـص عـضو نـشود، از مجازاتهـاي              

  .كيفري حذف مي شود
متن ايـن قـانون در شـور سـوم و نهـايي بـا حمايـت                 

، حـزب والديميـر   "حـزب روسـيه متحـد   "نماينـدگان  
 راي موافق در برابر تنها دو راي مخالف         385 با   پوتين،

تصويب شد، ولي بايد براي تبديل به قانون در شـوراي       
تـصويب شـود و سـپس بـه         ) مجلس سـنا  (فدراسيون  

  .امضاي رييس جمهوري روسيه برسد
براساس قانون جديد، كتـك زدن اعـضاي خـانواده از           
فهرست مجازاتهاي كيفري حـذف و در مـورد افـرادي      

ب چنين جرايمي شوند، مجازاتهاي غيركيفري كه مرتك 
  . شامل جريمه نقدي اعمال خواهد شد

وقتـي در مـورد خـانواده    ": رييس دوماي روسيه گفـت  
صحبت مي كنيم، بايد تمامي اقـدامهاي الزم را بـراي       
تقويت و تحكيم اركان و پايه هاي آن انجام بـدهيم و            

  ".از مداخله هاي بي مورد نيز جلوگيري شود
، از فعاالن روس، امـا در برابـر مجلـس           "نا پوپووا آليو"

دوما اشتباه مصيبت باري را مرتكب مي       ": روسيه گفت 
شود، چرا كه پيش از اين قربانيان بـه پلـيس مراجعـه             
نمي كردند و به آنان توصيه مي شد كـه اگـر او تـو را               
مي زند به معناي اين است كـه دوسـتت دارد، يـا تـو               

خانواده را به بيرون از خانه      مقصر هستي و يا سر و راز        
نكشان، با تصويب اين طرح اين قربانيان هـستند كـه           

  ".گناهكار شناخته شده و سرزنش خواهند شد
 مـيالدي سـازمان ملـل       2010بر اساس گزارش سال     
 هزار زن در روسيه به دسـت        14متحد، هر سال حدود     

  .شوهران و يا بستگان خود كشته مي شوند
 6بقيه در صفحه 

  )٩۵بهمن (زنان در مسير رهايی 
  اسد طاهري



  6صفحه                 1395 اسفند اول – 380 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  5بقيه از صفحه 

  

مدعيان فمينيستي كه در ايران براي قرارداد       

 پرسود حجاب پوشيدند

، "اســتفان لــوفن" -راديــو فــردا / خبرگــزاري فــارس
 بهمـن در صـدر     23نخست وزير سوئد، روز شـنبه روز        

هياتي عاليرتبه براي بهبود روابط تجـاري بـا ايـران و             
رد  و گو درباره مسايل حقـوق بـشري وا         همچنين گفت 

  . تهران شد
  

نكته مورد توجه اما استفاده از حجاب اسـالمي توسـط           
، وزيـر   "آن ليند "خانم  . بانوان حاضر در اين هيات بود     

تجارت سوئد، كه به داشتن مواضـع فمينيـستي شـديد       
مشهور است نيز براي امضاي قرارداد حجـاب پوشـيده          

 .بود
 كه يك سازمان UN Watch بان سازمان ملل، ديده

لتي مستقر در ژنو است و ماموريـت نظـارت بـر         غير دو 
قوانين حقوق بشري وضع شده از سوي سـازمان ملـل         

اي ايـن حركـت   متحد را بر عهده دارد، با انتشار بيانيه        

 خواند و آن را محكوم      "رژه شرم "مقامهاي سوئدي را    
 دولت سـوئد مبنـي   اين كار خالف وعده": كرد و گفت  

 المللي و اتخـاذ  ح بينبر ترويج برابري جنسيتي در سط     
   ".يك سياست خارجي فمينيستي است

 شركتهاي سوئدي بعد از برداشته شدن تحريمهاي بين       
المللي، براي گرفتن مجوز ورود به بازار پرسـود ايـران           

در سالهاي اخير، صـادرات سـوئد بـه         .  اند صف كشيده 
 ميليون دالر ساالنه بود، اما تا پيش از 220ايران حدود   

 ميليـون دالر در  790 تـا  670 اين رقـم بـين      تحريمها
 .تغيير بود

 

وگو با نخستين راننده اتوبـوس زن در        گفت  

 زاهدان

ــسنا،  ــارقي - بهمــن26اي ــرگس ف ــيش 17 ن  ســال پ
 پا كرد و پشت وانت بـار نشـست   كفشهاي آهنين را به 

: گويـد او مـي  . تا زندگي شـش فرزنـدش را اداره كنـد    
آنها . ي زنان خوب نيستنگاه برخي از مردم به رانندگ   "

كنند زن بايد در خانه بمانـد، حـاال مـن مـي             فكر مي   
 ".خواستم بروم و از ميدان بار بزنم

تـو زن   "در نخستين واكنشها بـه او گفتـه مـي شـود،             
تـواني، ايـن كـار مردانـه        نمـي   . ضعيف هستي . هستي
اما بار را خـودم پـشت وانـت    ":  گويد فارقي مي "است

 هـا و سـوپرها بـه زمـين مـي            غازهگذاشتم و در م   مي  
 ".گرفتمالبته از فروشنده هم كمك مي . گذاشتم

گيـرد تـا بـه عنـوان     بعد از آن گواهينامه پايه يك مي        
 كار كند، اما در ميان سرويسهايي كه        "تاكسي بانوان "

رود، مسافران مـرد را هـم سـوار مـي           براي بانوان مي    
راننده تاكسي  خيلي سختي كشيدم تا     ":  گويد مي. كند
مردهـا از   : گفتندمي  . كردنداول اصال قبول نمي     . شوم

شـوند، تـو چطـور مـي        رانندگي عاصي و خـسته مـي        
: خواهي در خيابانها رانندگي و مسافركشي كني؟ گفـتم    

   ". كنممن تالشم را مي
رووسـاي  ":  رود بعد از آن بـه سـراغ اتوبوسـراني مـي          
 آزمايـشي كـار     اتوبوسراني قبول كردند كه به صـورت      

. الحمـداهللا خيلـي خـوب بـود       . كنم تا بازتابها را ببينند    
ــه صــورت   ــد و اتوبوســراني هــم ب مــردم قبــول كردن

 ".قراردادي ما را پذيرفت

:  گويـد او حاال تنها زن اتوبوسران زاهـدان اسـت، مـي          
 خواسـتند سـوار شـوند،       روزهاي اول وقتي مردها مي    "

گـشتند   فهميدند راننده زن است، برمـي        همين كه مي  
  ".اما من ميدان را خالي نكردم

من نخستين زن راننـده تاكـسي در   ": كنداو تاكيد مي   
االن هم نخستين زن راننده اتوبوسـراني       . زاهدان بودم 

كفشهاي آهنين زيادي را براي رسيدن به ايـن         . هستم
  ".نقطه پاره كردم

 

  

به كارمندان  كفش پاشنه بلند؛ دستور ترامپ      

  زن كاخ سفيد

 پوشيدن كفش پاشنه بلند جديدترين      - بهمن 28ايسنا،  

دستور دونالد ترامپ است كه دوست دارد زنهـايي كـه           
 . "مثل يك زن لباس بپوشند"كنند، برايش كار مي 

 برانگيز شده و بـسياري      دستور ترامپ به شدت جنجال    
 جايي  از زنان آمريكايي را به اعتراض واداشته است، تا        

مثـل يـك زن لبـاس       "كه آنها يك كمپين با هشتگ       
 را ايجاد و تصاوير خود را با لباس كارشـان در       "بپوشيد

 . كنند گذارند و يا توييت مياينستاگرام به اشتراك مي

اين در حاليست كه اين دستور جديد مورد توجه همسر          
 . استو دختر ترامپ نيز قرار گرفته

د ترامـپ كـه خـودش يـك         مالنيا ترامپ، همسر دونال   
اي از كتهـاي    مدل معروف بـوده اسـت، حـاال نمونـه           

اداري براي بانوان و كفشهاي پاشنه بلند را با هـشتگي    
 . گذاردمشخص در اينستاگرام به اشتراك مي

جمهور تازه، نيز هشتگي را     ايوانكا ترامپ، دختر رييس     
در فضاي اينستاگرام به لبـاس كـار بـانوان آمريكـايي            

ص و انواع پيراهنهاي كوتـاه و كتهـاي زنانـه را            اختصا
 .براي فعاليت اداري پيشنهاد داده است

انـد و بـه نـشانه       اما زنـان آمريكـايي بيكـار ننشـسته          
اعتراض، تصاوير خود را با لباس كار در فضاي مجازي          

در . انـد  و ترامپ را به سخره گرفتـه  به اشتراك گذاشته  
يـشتر چنـين   ميان توضيحات عكسهاي منتـشر شـده ب    

من مثل يك زن    ! هي ترامپ ":  شود مفهومي ديده مي  
جمهـور  تو چطور؟ مثل يـك ريـيس        . پوشملباس مي   
  "كني؟رفتار مي 

 )٩۵بهمن (زنان در مسير رهايی 
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  سوسياليسم اينفو
  بابك: برگردان

  

مصاحبه با يـان فـن هـاگن، دبيـر اتحاديـه          

در ايالت  ) ver.di ("وردي"بخش خدمات   

  نوردراين وستفالن

  
  

ــارزه همكــاران در   ــو چــه نتيجــه اي از مب ت

 برلين مي گيري؟ تا چه "شاريته"بيمارستان  

اندازه تجربياتي كه آنها به دست آورده انـد،         

يي براي يك جنبش سراسري     مي تواند الگو  

  باشد؟
به نظر من مبارزه صنفي در شـاريته بـيش از همـه دو            

ابتدا اينكه كاركنان بيمارستان و به      . مساله را نشان داد   
ويژه بزرگترين گروه آنها، پرستاران، آماده بودنـد بـراي      
بهبود شرايط كاري خود تا مـرز اعتـصاب بـا كارفرمـا             

اران ديگـر از جملـه   اين واقعيت كه همكـ   . درگير شوند 
كمك پرستارها و بخشهاي اجتماعي براي حقوق خود         
مبارزه مـي كننـد و بـه گونـه مـشترك حتـي پـس از            
شكستهاي مقطعي همچنان به مبارزه ادامه مي دهنـد،   

  . به نظرم تجربه بسيار ارزشمندي است
يك ابزار بسيج و سازماندهي، فعاليتهـاي آموزشـي در          

ن به كاركنـان نـشان دادنـد        در اينجا فعاال  . بخشها بود 
چرا شرايط كاري در سيـستم مـالي موجـود بـه گونـه              
ناگزير بد است و جبران كسري بودجه به طـور فـردي            

ايـن  . با هر ميزان از اضافه كاري امكـان پـذير نيـست     
  . آگاهي كليد موفقيت بود

در كنار استراتژي اعتصاب و تعطيل كـردن پـذيرش و           
 مـصممانه كاركنـان     بخشها، بيش از همه دخالت دادن     

در بحثها و پروسه هاي تصميم گيري مرا تحـت تـاثير    

اين فكر كه ما در محل كار توانـايي رسـيدن           . قرار داد 
به هدف را فقط زماني داريم كه با تمام بخشها رابطـه            
داشته باشيم، جديد نيـست و پايـه سـاختار كالسـيك            

امـا افـراد    . افراد معمتد اتحاديه اي را تشكيل مـي داد        
عتمد امروز در بسياري از مراكـز در سيـستم درمـاني            م

محل كار يا گروههاي فعال ادغـام شـده انـد و ديگـر              
با راه  . تمام مجموعه يك موسسه را پوشش نمي دهند       

اندازي سيستم مشاور تعرفه، مـا يـك ابـزار جديـد در             
دست داريم كه از طريق آن همكاران مي توانند فعـال           

ه هـم بكننـد، زيـرا بـه         شوند و از ايـن امكـان اسـتفاد        
  . تحوالت مبارزه جاري خود از همه نزديك تر هستند

     

 در ايالت شما، با چـه      "وردي"در نشستهاي   

واكنشهايي در اين باره مواجـه مـي شـوي؟          

  اعضا چه فكر مي كنند؟ 

 كـارورز از    400 در اين ميـان      "نوردراين وستفالن "در  
ي  بيمارستان در مجامع عمـومي محلـي كـه بـرا           100

تعيين تعرفه هاي كاهش فـشار كـاري تـشكيل شـد،            
در ميــان آنهــا بــسياري از كــارورزان . شــركت كردنــد

. بيمارستانهاي وابسته به كليساها هم ديده مـي شـدند         
عالقمندي و توجه به آنچه كـه در شـاريته و در حـال              

 اتفاق مي افتـد، بـسيار زيـاد         "سارلند"حاضر در ايالت    
ـ       ه در بحثهـاي مجـامع      است و همكاران بـسيار فعاالن

  .  عمومي شركت دارند
  

  
نكته جالب توجه اين است كه تشريح موقعيتهاي فشار         
كاري و مطالبـات مـشخص در همـه نشـستها مـشابه         
يكديگر اسـت، گذشـته از اينكـه كـارورزان در بخـش          
خصوصي، دولتي يا بيمارستانهاي وابسته بـه كليـساها         

 و دريافـت    تنها درك اين واقعيت   . اشتغال داشته باشند  
اينكه اين مشكل فردي نيست و بسيار كسان ديگـري          
در كشور وجود دارند كه خواهان تغيير در فشار كـاري           

در تمـام   . هستند، روحيه بخش است و انگيزه مي دهد       
مناطق قرار گذاشته شـده كـه ارتبـاط بيمارسـتانها بـا             
يكـديگر ادامـه پيـدا كنــد و بـراي افـزايش پرســنل و      

  .  قابل اتكا بسيج و سازماندهي شودساعات كار ثابت و 
يك توافق عمومي بر سر خواسته مركزي يعني پرسنل         
بيشتر كه بدون آن بقيه تنظيمات مانند تعيين سـاعات          

و اينجا نقاط اصلي  . كار ثابت، عملي نيستند، وجود دارد     
مطالبات به يكديگر مي رسد، زيرا ما در مبـارزه بـراي            

يت قانونگـذار را ناديـده     تعيين تعرفه ها، به طبع مسوول     
در نشستهاي مقدماتي، انگيزه بااليي براي      . نمي گيريم 

توليد فشار و ادامه مبارزه بـراي تعيـين قـانوني حجـم             
پرسنل كه براي همه بيمارستانهاي آلمان شرايط خوب        

  .  كاري و تعداد كافي پرسنل را تامين كند، وجود دارد
  

  

  

يك طرحهاي بعدي اتحاديه براي راه اندازي       

  كمپين جديد عليه فشار كاري چه هستند ؟

گام بعدي در بيمارستانها راه اندازي بحث و گفتگـو بـا           
كاركنان در باره مطالبات مربوط به فشار كاري و جذب     

در شهرها و منـاطق بـسياري از        . مشاوران تعرفه است  
نوردراين وستفالن، نشستهاي فرا محلي فعاالن برگـزار       

ت بيمارسـتانهاي مختلـف     مي شود كـه در آن تجربيـا       
مبادله مي شود و اقدامات مشتركي طرح ريـزي و بـه             

به موازات آن، اتحاد عملهاي شـهري       . اجرا در مي آيد   

يا منطقه اي گوناگوني ايجاد مي شود كـه وظيفـه آن             
پشتيباني از مبارزات صـنفي و بـردن مـوثر بحـث بـه              
فضاي عمومي و چارچوبهاي سياسي است، مانند كاري  

برلينيهــا بــراي پرســنل بيــشتر در "د عمــل كــه اتحــا
  .  در برلين كرد"بيمارستانها

شرايط خوب كاري در درمان و مراقبـت فقـط مـساله            
هر كس . كاركنان نيست، بلكه به همه مربوط مي شود      

به طور بالقوه مي تواند بيمار يا خويشاوند بيمار باشـد و       
  . به تامين درمان و مراقبت خوب وابسته باشد

  
ابزار مركزي كـار سراسـري، فراخـوان نـوردراين          يك  

 خواهد بـود  "پرسنل بيشتر در بيمارستانها  "وستفالن به   
كه در راستاي آن ما در سراسر كشور امضا جمـع مـي             

گـام  . كنيم و هر كس مي توانـد از آن پـشتيباني كنـد            
بعدي ما برگزاري كنفـرانس سراسـري كـاهش فـشار           

 شهر اوبرهائوزن ، در ) ارديبهشت 9( آوريل   29كاري در   
)Oberhausen (        و با شركت همه فعـاالن مراكـز

  . درماني خواهد بود
  

در برخي از بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه       

در نوردراين وستفالن، همكاران اكنون بـراي       

در ايــن . مبــارزه مــزدي آمــاده مــي شــوند 

بيمارستانها گامهاي بعدي براي كاهش فشار      

  كاري و پرسنل بيشتر چيست؟ 

در اين دانـشگاهها در حـال حاضـر مـذاكرات مـزدي             
ما از اين امر البته براي بسيج گـرد         . عادي جريان دارد  

ما اكنـون   . تعرفه كاهش فشار كاري استفاده مي كنيم      
در آنجا مشغول جـذب مـشاوران تعرفـه اي هـستيم و       
آموزش و برقرار سـاختن شـبكه اي ارتباطـات آنهـا را             

ارزه و پيشبرد مطالبـات،     براي آماده ساختن شان در مب     
بالفاصله بعد از پايان مذاكرات مزدي،    . شروع كرده ايم  

دست به كار مي شويم و آكـسيونهاي مختلفـي بـراي            
ــشگاهي در    ــتان دان ــاري در بيمارس ــشار ك ــاهش ف ك

 و  "كلـن "،  "اسـن "،  "دوسـلدورف "،  "بـن "،  "آخن"
  .   خواهيم داشت"مونستر"
  
  

 کمپين اتحاديه بخش خدمات آلمان برای کاهش فشار کاری: بيمارستانها

، قديمي  )Charité ("شاريته"در بيمارستان   
ترين بيمارستان برلين و وابـسته بـه دانـشگاه          

بـزرگ در جهـت افـزايش       اين شهر، يك گام     
كادر درماني بيـشتر، تعيـين بيمـه سـالمتي و           
ميزان حداقل پرسنل در شيفت كاري برداشـته    

 "توافـق كـاهش فـشار كـاري       "پيرامون  . شد
 در بسياري از مناطق بحث      "وردي"اكنون در   

در اين باره جريان دارد كه چگونه اين توافـق          
مي توانـد بـه گروههـاي گونـاگون شـغلي در            

در . انهاي ديگر نيز گسترش پيـدا كنـد       بيمارست
، اينـك  )ايالتي در غرب آلمـان  ("سارلند"كنار  

 نيز بـسياري از     "نوردراين وستفالن "در ايالت   
بيمارستانها براي مبارزه در اين مـسير تـدارك         

 . مي بينند
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تجمع دانشجويان موسـسه آمـوزش عـالي        

  دماوند 

دانشجويان موسـسه آمـوزش عـالي ارشـاد دماونـد در          
اعتراض به افـزايش شـهريه در ايـن دانـشگاه تجمـع             

  . كردند
موسسه دماوند از دانـشجويان خواسـته اسـت شـهريه           
متغير خود كه همزمان با انتخاب واحـد بايـد پرداخـت            

  .زندشود را از پيش و علي الحساب بپردا
: دانشجويان با اعتـراض بـه ايـن تـصميم مـي گوينـد           

.  الحساب استحداقلِ مبلغ شهريه همان شهريه علي   "
 الحـساب   يكي از موارد اعتراض هم همين مبلغ علـي        

براي تهيه اين مبلغ مطمئنا بيشتر از يك هفتـه          . است
زمان الزم است و با توجه به در پيش بودن ايام عيـد،             

ه اين مبلغ واقعا سـخت خواهـد        براي قشر متوسط تهي   
  ) بهمن2آنا،   (".بود
  

تجمع صـدها نفـر از دانـشجويان دانـشگاه       

  بهشتي 

صدها نفر از دانشجويان دانشگاه بهـشتي در اعتـراض          
به ابالغيه جديد آموزشـي دانـشگاه و سـلب اختيـار از             

  . اختيارات معاونت دانشكده ها تجمع كردند
  

  
اي دانــشجويي و در بيانيــه اي كــه جمعــي از تــشكله

دانشجويان اين دانـشگاه خطـاب بـه ريـيس دانـشگاه        
با توجه به اينكـه معـاون   ": منتشر كرده اند، آمده است  

 ترين شخص به مشكالت ارايـه  آموزشي هر واحد آگاه 
واحدهاي آموزشي اسـت، بـا سـلب ايـن اختيـارات از             
ايشان بايد منتظر مشكالتي بـيش از پـيش در پروسـه     

چـرا كــه راس هــرم ســازماني  . يمانتخـاب واحــد باشــ 
اختيار شده و دست تنهـا      آموزش در دانشكده عمال بي      

 بيني و    توانست مشكالت غيرقابل پيش    نهادي كه مي  
 بيني سيستم را حل و فصل كنـد، از يـاري            قابل پيش 

  ".استدانشجويان كوتاه شده 
پــيش از ايــن، اعتراضــات ": دانــشجويان افــزوده انــد

د آموزشــي معطــوف بــه صــفوف دانــشجويان در مــوار
طوالني درخواسـت رفـع خطاهـاي نـامعقول سيـستم           

ها بود، اميد   گلستان در دفتر معاونين آموزش دانشكده       
داشتيم با انتصاب جديد رياست دانشگاه، ديگـر شـاهد          
چنين صفوف عريض و طويـل در ايـام انتخـاب واحـد       

هـا بـا نظـارت      نباشيم و معاونـان آموزشـي دانـشكده         
تـر و تـالش بـيش از    ريـزي دقيـق      با برنامه    جنابعالي

پيش از بار مشكالت دانشجويان در ايام انتخاب واحـد          
بكاهند، نه اينكه مطالبات دانشجويان در امور آموزشي        

هـا  به كف رسيده و خواستار ابقاي صفوف در دانشكده      
ــاختمان    ــفوف در ســ ــشكيل صــ ــاي تــ ــه جــ بــ

  ".آموزش كل دانشگاه باشندچندمنظوره
 آخرين گزارشات، در پي اعتراضـات دانـشجويان،   بنا بر 

رييس دانشگاه، محمد مهدي طهرانچي، از مقام خـود         

وزارت علـوم علـت بركنـاري وي را         . بركنار شده است  
  ) بهمن3ايلنا، . ( اعالم كرد"پايان حكم"
  

اخراج نيما ايقانيان، دانشجوي رشته عمـران       

  از دانشگاه علم و صنعت 

ي رشته عمران از دانشگاه علم و       نيما ايقانيان، دانشجو  
 مـشغول   155صنعت، كه در كنكور سراسري بـا رتبـه          

تحصيل بود، به دليل اعتقاد به آيين بهايي از دانـشگاه           
  . اخراج شد

  

  
اين دانشجو پس از مراجعه به سايت دانـشگاه متوجـه           

نيما ايقانيان پـس    . بسته شدن حساب كاربري خود شد     
 كل دانشگاه متوجه شـد     از مراجع و پيگيري از آموزش     

كه از دانشگاه اخراج شـده و ثبـت نـام ايـن شـهروند               
مسووالن بـا ابـراز بـي اطالعـي         . بهايي لغو شده است   

خواستار پيگيري وي از طريق سازمان سـنجش شـدند    
پس از مراجع ايقانيان به سازمان سنجش، علت اخراج         

  .وي را اعتقاد به ديانت بهايي عنوان كردند
 سنجش در رابطه با اخراج اين شهروند  مقامات سازمان 

بهايي افزودند كه محـروم سـازي وي از تحـصيل بـه             
دستور وزارت اطالعـات صـورت گرفتـه و آنهـا فقـط             

آنها همزمان افزودند كه وي بـا توجـه         . مجري هستند 
به مصوبه شوراي انقالب فرهنگي صالحيت تحـصيل        

  .ندارد
ر جهاني  است كه اولين اعالميه حقوق بش     اين در حالي    

ــراي همــه  1948 دســامبر 10در  ، حــق تحــصيل را ب
انسانها فارغ از نژاد، رنگ، عقيده، مذهب و جنسيت بـه   

  . رسميت شناخته است
  ) بهمن4دانشجو آن الين، (

  
ــايش    ــد ني ــشگاه آزاد واح ــشجويان دان دان

  مطالبات صنفي خود را اعالم كردند

جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد نيايش در نامـه    
اي اعتراضي، مشكالت صنفي دانشگاه را يادآور شدند        
و مشكالت و مطالبات خود را به شرح زير بـه اطـالع             

  : مسووالن دانشگاه رساندند
  ـ عدم بررسي و توجه به اعتراض نفرات 1
نداشـتن نـرخ    (ـ نداشتن پاركينگ و حضور پاركبانها       2
  )ت پاركبانها و گرفتن پول زورثاب
  ـ برنامه ريزي فشرده براي امتحانات3
  ـ قيمت باالتر از قيمت محمول در سلف دانشگاه 4
  ـ كيفيت پايين غذاي دانشگاه5
ـ تغيير زمان انتخاب واحد تـا مـشخص شـدن تمـام          6

  نمرات و رفع و رجوع اعتراضات
ــ تــدريس نــامطلوب بعـضي از اســتادها و تــصحيح   7

   امتحاناتنامطلوب
ـ اضافه شدن شهريه براي مجاز شدن انتخاب واحـد          8
  ) واحد نظري اضافه شده6(
ـ تدريس و منـابع متفـاوت اسـاتيد علـوم و گـرفتن              9

  امتحانات هماهنگ كه باعث ناعدالتي مي شود 

تمام اسـاتيد   (ـ اجراي سيستم انتخاب واحد عادالنه       10
 و كالسها به صورت واضح و از همان ابتـدا مـشخص           

  ) بهمن5دانشجو آن الين، ) (شود
  

ــوي     ــشجويان در ك ــي دان ــع اعتراض تجم

  دانشگاه تهران
بنابر خبر منتشره در كانالهاي دانـشجويي تلگـرام، روز          
سه شنبه پنجم بهمـن مـاه، خوابگـاه كـوي دانـشگاه             
تهران شاهد يك تجمع بـزرگ دانـشجويي در ميـدان           

  . مركزي اين كوي بود
  

  
  

ود را تعميـرات نامناسـب      دانشجويان علت اعتراض خـ    
ــنواتي از    ــشجويان س ــت دان ــوي، محرومي ــاه ك خوابگ

سـازي  خوابگاه، عدم استاندارد محل زندگي و تجـاري        
  .خوابگاه ها عنوان كردند

اعتراضات دانشجويان در روز جمعه، هشتم بهمن نيز با   
  . تجمع در كوي دانشگاه ادامه يافت

ي اجبـاري   جـاي اين تجمع در ابتدا در اعتراض به جابه         
در ادامه، دانشجويان در مورد منـشور       . اتاقها شروع شد  

شان به توافق رسيدند و در خيابانهـاي كـوي          مطالبات  
. دانشگاه شروع به راهپيمايي و سر دادن شـعار كردنـد          

  :دادنددانشجويان از جمله شعار مي 
   پول از كجا بياريم؟ -نه كاري، نه باري 

  حصيل بيكاري بعد از ت-در دانشگاه بيگاري 
  ديم نداريم نمي -جريمه زوركي 

   تخليه زوركي-دانشگاه پولكي 
   قانوني كافيه بي-خواسته ما صنفيه 

   حق مسلم ماست-آموزش رايگان 
  ) بهمن8 و 5تلگرام، (
   

مبالغ شهريه بـه مـا ربطـي        : دانشگاه تهران 

  تجمع دانشجويان بي مورد بود / ندارد

ن بـا اشـاره بـه تجمـع         معاون دانشجويي دانشگاه تهرا   
اعتراضي شب گذشته دانـشجويان سـاكن كـوي ايـن           

ــالغ شــهريه خوابگــاهي ": دانــشگاه اظهــار داشــت مب
دانشجويان توسط صندوق رفاه دانشجويان تعيين مـي        
شود و دانشگاه در اين زمينه هيچ مسووليتي ندارد، امـا          

 هاي اين دانشجويان را با مـسووالن در ميـان           خواسته
  ".گذاريممي 

ــه ــر ب ــه داددكت ــژاد ادام ــروز ":  ن ــسه ام ــزاري جل برگ
مسووالن معاونت دانشجويي و كوي دانشگاه تهران از        
. روز چهارشنبه به دانشجويان اطالع رساني شـده بـود         

مـورد بـود   بنابراين تجمع شب گذشته آنها كـامال بـي        
هاي دانشجويان چراكه مسووالن همواره براي خواسته 

  ) بهمن9ايسنا، ( ".اهميت قايل هستند
  9بقيه در صفحه 

  )٩۵بهمن (دانشگاه در ماهی که گذشت 
 كامران عالمي نژاد



  9صفحه                 1395 اسفند اول – 380 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

دانشگاه در ماهی که گذشت 
  )٩۵بهمن (

  
  8بقيه از صفحه 

  
ــه    ــفهان ب ــشگاه اص ــت دان ــورش حراس ي

  دانشجويان معترض 

دانشجويان دانشگاه اصفهان در اعتراض به ممنوعيـت       
هاي فرهنگي مورد درخواست خـود، بـا نـصب          برنامه  

  .هايي دست به اعتراض زدندپوسترها و دست نوشته 
ـ        راد حراسـت، دانـشجويان را      در پي ايـن اعتـراض، اف

و شتم كرده و اقـدام بـه پـاره كـردن            تهديد به ضرب    
  .تراكتهاي اعتراضي آنان كردند

در پي بي توجهي دانشجويان به اين حركت حراسـت،          
ماموران اقدام به برخورد فيزيكي با دانشجويان نمـوده         

  ) بهمن12ايسنا، . (و آنان را پراكنده كردند
  

ي دانشگاه بوشـهر    تجمع دانشجويان پزشك  

  در اعتراض به بيگاري

دانشجويان رشته پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر       
ــتان  ــه در بيمارس ــارس "ك ــيج ف ــهداي خل  دوران "ش

تحصيل خود را سپري مي كننـد، بـراي رسـيدگي بـه             
مطالبــات خــود تجمــع اعتــراض آميــزي را در ســالن  

   .آموزش اين بيمارستان آغاز كردند
  

  
اض به وضـعيت نامناسـب آموزشـي     اين تجمع در اعتر   

  .صورت گرفت
بيمارسـتان بـه    ": يكي از دانـشجويان معتـرض گفـت       

اندازه زحمتي كه دانشجويان مي كشند، بـه آنهـا حـق       
الزحمــه پرداخــت نمــي كنــد و همچنــين دانــشجويان 
آموزشي را مجبور به انجـام كارهـايي مـي كننـد كـه              

  ".وظيفه آنها نيست
الن وعـده هـايي را    مدتي است كه مـسوو    ": وي افزود 

براي پرداخت حقوقهاي دانشجويان پزشـكي داده انـد،        
اما با گذشت چندين ماه، مبلغ وعـده داده شـده بـراي             

  ". ماه به حساب ما واريز نشده است10حدود 
دانشجويان معترض گفتند، با توجه به اينكه بيمارستان        

 تنها بيمارستان مرجـع اسـتان       "شهداي خليج فارس  "
رژانس بيمارستان مهمترين و حـساس      است و بخش او   

ترين قـسمت آن اسـت، بـا عـدم پرداخـت بـه موقـع                
دانـشجو   (".مطالبات، لطمه اصلي را مردم مي خورنـد       

  ) آبان10نيوز، 
  

ي بهـايي در    محروميت از تحـصيل دانـشجو     

  كرمانشاه

سپنا شادابي، شهروند بهايي ساكن كرمانشاه، به دليـل         
دانشگاه آزاد اسـالمي    باورمند بودن به ديانت بهايي از       
  .كرمانشاه واحد صحنه اخراج شد

 104اين دانشجوي مهندسي معماري پس از گذراندن        
واحد و اتمام امتحانات، به دفتر حراست كـل دانـشگاه           

  مركز استان احضار شد و مسوول حراست اين مركز 

  
=======  

   
پس از ضبط كارت دانشجويي اين شهروند بهـايي بـه           

از طرف مقامـات قـانوني بـه        ": ويدآقاي شادابي مي گ   
بنده ابالغ گرديده ضمن دعوت، به شـما اطـالع دهـم     
كه طبق مصوبه شوراي انقـالب فرهنگـي، بـه دليـل             

  ".بهايي بودن مجاز به تحصيل در دانشگاه نمي باشيد
سپنا شادابي يك روز پـس از دعـوت شـدن بـه دفتـر               
حراست دانشگاه، ديگر اجازه ورود به سايت دانشجويي        

. ود را نداشت و سـايت دانـشجوي وي مـسدود شـد            خ
  ) بهمن20بهايي نيوز، (

  
نارضايتي دانشجويان دانشگاه شبانه تبريـز      

  از افزايش شهريه
دانشجويان دانشگاه شبانه تبريـز بـه افـزايش شـهريه           
دانشجويان شـبانه بـراي تـرم جديـد و اضـافه كـردن           

  . شهريه در ترم قبل اعتراض دارند
 هزار تومان   489ريه متغير ترم قبل     آنها مي گويند، شه   

 هزار تومان بوده كـه دانـشجويان        270و شهريه ثابت    
پرداخت كرده اند، اما در هنگام ثبت نام در ترم جديـد،            

  .با بدهي براي ترم قبل مواجه شده اند
دانشجويان مي افزايند، در هنگام انتخاب واحد متوجـه         

 تومـان    هزار 305شده اند كه شهريه ثابت ترم قبل به         
  .  هزار تومان تبديل شده است567و شهريه متغير به 

يعني اين دانشجويان براي ثبت نام مـي بايـست ابتـدا            
 135 هزار تومان بدهي ترم قبلي را بدهند، سپس          113

هزار تومان بيشتر از شهريه معمول ترم قبل بپردازنـد،          
  .سپس انتخاب واحد كنند

 بـا   "شوراي صنفي دانشجويان كشور   "در همين رابطه    
ابراز مخالفت با كااليي سازي آموزش، حمايت خـود را         
از اين دانشجويان اعالم داشته و مسووالن آمـوزش را          
ملزم دانسته تا ضمن توضـيح و عـذرخواهي، دسـت از         

  . درآمدزايي از دانشجويان بردارند
 مسلم است   شوراي صنفي دانشگاه تبريز نيز تاكيد كرد      

كه بنابر وظيفه خود ايـن موضـوع را پيگيـري خواهـد             
  ) بهمن21دانشجو آن الين، .  (كرد

  
  
  
  
  
  

  
  

ــشدارهاي    ــرغم ه ــه علي ــت فقي ــت فاســد والي حكوم
ــتان     ــا اس ــه ب ــي در رابط ــست محيط ــان زي كارشناس
خوزستان، هيچ اقدامي براي جلوگيري از فاجعه پـيش         

 طبيعي اين   و در مقابل ثروت    انجام نداده    روي مردم   
مناطق را براي جنگهاي منطقه اي از سوريه و عراق تا    

  . حزب اهللا لبنان هزينه مي كند

در حالي كه آلودگي هواي شهر اهواز در هفته گذشـته           
 برابر حد مجاز ارزيابي شده، اما رژيم هـيچ اقـدامي     66

در حـالي   . براي پااليش هواي آلوده انجام نداده اسـت       
ين شـرايط بـه سـر مـي برنـد،           كه مردم اهواز در بدتر    

رئيس سازمان مديريت بحران اعتـراف مـي كنـد كـه            
وي . هيچ چشم اندازي براي بهبود شرايط وجود نـدارد        

حذف منشا داخلي پديده ريزگردها امري هزينه       «: گفت
بر و دراز مدت است و بايد سـه ميليـون هكتـار نهـال               

وي تاكيـد كـرد     . »كاري براي مقابله با آن انجام شود      
 در برابر شرايط پيش آمـده راه حـل فـوري وجـود              كه

  . ندارد

وزير نيروي رژيـم بـر بـي كفـايتي حكومـت در حـل               
: وي گفـت  . مشكل برق استان خوزسـتان تاكيـد كـرد        

در هـيچ   . مساله كامال استثنايي و پديده نادري اسـت       «
كدام از استانداردهاي برق جهان چنـين چيـزي وجـود        

  » .مدر حال خريد تجهيزات هستي.ندارد

 27مردم خشمگين اهواز به درستي در روز چهارشـنبه          
ــد  : بهمــن در ســومين روز تظــاهرات خــود شــعار دادن

خوزستان نفت داره، مردمِ بدبخت داره، مـسئول بـي          «
  . »بيكاري بيكاري....كفايت اخراج بايد گردد

خشم لبريز شده مردم اهواز در سطح خيابان، واكنـشي          
ه دهـه چپـاولگري،    بـيش از سـ     بر حق و عادالنه بـه     

خشمي . تبعيض و سركوبگري رژيم در اين استان است
در برابـر توليــد انبـوه موشــك و سـالح بــراي امنيــت    
ديكتاتوري خامنه اي و نكاشتن نهال بـراي جلـوگيري     

واقعيـت ايـن    . از ريزگرده ها براي امنيت مـردم اهـواز        
است كه اين دو امنيت در مقابل هـم قـرار دارد و سـر          

  .  هم ندارند و نخواهند داشتسازگاري با

   بهمن 28پنجشنبه ... فراسوي خبر

  َنهال يا موشک:  حل بحران زيست محيطیراه
 زينت ميرهاشمي
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در زمانه اي كه شواليه هاي پوشـالين سـوار بـر اسـب      
انديشه هاي حقير و متحجر خويش، در كوچه باغهـاي    
هنر اين سـرزمين دون كيـشوت وار بـه تاخـت و تـاز               
مشغولند و در اين رهگذر هر نهال و برگ و جوانـه اي           
را از تبر زهر آگين وجود متعفن شـان بـي بهـره نمـي             

و خرافـه هـر صـداي       گذارند، در هنگامه اي كه جهل       
زيبا و رسايي را در گلوگاه پرندگان خوشخوان خفه مي          
كند و دستاني خونبار، آزادگان و متعهدان را بـه غـل و          
زنجير مي كشاند، هستند جواناني پر شور كه در غربت          
اما همصدا با هم مسلكان جان بركـف شـان در درون            
زندان ميهن، همگام و همنوا شده و با آثار هنري خـود          
در عرصه موسيقي و شعر و نقاشي و سينما و هر پديده            
ارزشمند هنري ديگر، در مقابل سيل بنيان كن خرافـه          
و جهل و كج انديشي سينه سپر كـرده و بـا گامهـايي              
كوچك ولي استوار، درخت پر بار هنر ايـن سـرزمين را    
كه رنگين كماني از هنر خلقهاي تحت ستم اين آب و           

آنان با زبان خودشان چه     . خاك است، آبياري مي كنند    
مدرن و چه نوستالژيك، يك حرف و بيان مـشترك را           

  :همصدا شده اند و آن اينكه
هنر اين سرزمين نابود شدني نيـست، ريـشه در خـشم            

ايـن ريـشه جـاودانگي      . خلقهايي پر شـور و آزاده دارد      
خلقهاي پـر خـروش ايـن آب و خـاك افتـادني             . است

  . نيستند
 زنان نه -نند همه قرون و اعصار      هما -و در اين ميانه     

تنها از غافله باز نمانده، كه همچنـان پيـشگامان ايـن            
از پــروين اعتــصامي و فــروغ و قــرة العــين و . نبردنــد

هزاران گل ديگر بگير تا زنان جان بر كف فـدايي كـه             
آنـاني  . دستان شان را سختي و كار با تفنگ آشنا كـرد          

 خوانـد و    كه عشق شان به ميهن از زندگي شان شـعر         
شعرشان با واژه گاني از خون بر سـنگفرش خيابانهـا و           

  .ميادين اعدام نوشته شد
و اما در اين ميانه و براي اين شماره دو زن را انتخـاب        
كرده ايم، يكي از دنياي شعر و ترجمه متون و ديگري           

  .از منظومه نقاشي و هنرهاي تجسمي
اعر و  زلما بهادر، كارشناس زبان و ادبيات انگليسي، شـ        

جـان  " از   "خوشـه هـاي خـشم     "مترجم كه با ترجمه     
، "پل سـالن  "و اشعاري از    ) نشر روزگار  ("اشتاين بك 

ــزارا" ــستان ت ــژوال"، "تري ــسالو ن ــسيس "، "وتي فران
ــا ــوز"، "پيكابي ــه هي ــيالت"، "ت ــيلويا ب ــي "، "س اميل

خـود را بـه جامعـه       ...  و "گلوريا فئورتس "،  "ديكيسون
موعه اشعاري بـه نـام     مترجمين شناساند و اينك با مج     

و ) نـشر هـشت    ("مرگ نمايشي زني در اتاق خـواب      "
ترجمــه مجموعــه هــاي شــعر جهــان تحــت عنــوان  

 كه در انتظار چاپ اسـت،       "پل سالن " از   "ناخوانايي"
  .مي رود تا خود را در جامعه شعر و ترجمه جا بياندازد

 و روايتي كوتـاه     "گلوي باردار زن  "به شعري از او بنام      
  :نوان مقدمه توجه كنيدبر آن به ع

  
گلـوي  "زلما بهادر و نمايي كوتاه از خـود در          

   "باردار زن

آينه اي از جنس روشنايي و عشق، سرشـار از انديـشه            
هاي گوناگون و گاهي متناقض، اراده اي سر سـخت و    
استوار در زمينه اي از صبوري و بيقراري، ايـن شـكل             

 و  كلي يك زن است؛ نوزادي توامان با ستمي مضاعف        
گويا گذشته خـودش    . بر آمده از جنيني چونان خودش       

حيات اينگونه  . را در حال مي زايد تا آينده را بارور كند         
  .شكل مي گيرد، ادامه مي يابد و بالنده مي شود

از كودكي به مادري ميـانبر مـي زنـد تـا بـاور شـود و                
او جنگجوي تنهـاي زنـدگي اسـت و       . آنگونه هم بماند  

رزه چـاره اي جـز رويـش و زايـش           براي تداوم اين مبا   
. او مــي جنگــد تــا مــادر شــود و مــادر بمانــد. نيــست

  .سرگردان بين دو رنج اما محكم و استوار
اين صحنه ايست از زندگي كـه زلمـا بهـادر مـا را بـه             
ديدن آن تشويق مي كند؛ صحنه اي سياه و سفيد امـا            
. سرشار از رنگهايي كه وجود دارند اما ديده نمي شـوند          

زني اسـت كـه     . ي شوند، اما بيان شدني نيستند     ديده م 
در چهار سوق درد، نه از سر استيصال، كه به اعتـراض         

خشمي پيچان در رگانش كه مي خواهد    . فرياد مي كند  
اما او مادر است و    . خروشان شود، سرريز كند و بسوزاند     

ايـن كـار در     . در او توان نابودي نيست    . به ناچار زاينده  
او خداي زاينـدگي و شـكوفايي       . قد و قواره اش نيست    

الجرم به سزارين . نمي تواند نقيض خودش باشد    . است
اين خشم، ايـن بغـض آبـستن شـده در گلـويش مـي               

  .پردازد
صحنه تاريكي از زنـدگي، گويـا همـه رنجهـا را بـر او             
. آويخته اند و تنهايي اش را چون طنابي بر گـردن دارد  

ي آيند و مي دست و پا مي زند در انبوه مسافراني كه م         
روند، چونان مـسافراني خـسته، گـاهي سرشـار، گهـي        

زن پر مي شـود از آنهـا و    . خاموش و اغلب بي حوصله    
. ناگهان خالي با حفره هـايي پـر ناشـدني از وابـستگي            

  .چنين است كه تنها مي ماند
او جنگجوي زنـدگي    . اين درد نبايد او را از پاي بيندازد       

يكي صـحنه اي    پس قد علم مي كنـد و در تـار         . است
خاموش وبرق كارد بيرحم، سزارين مي كند بغض اش         

آنگاه است كه باراني از شكوفايي آغـاز مـي          . را در گلو  
  .شود

بخوانيم شعر تكان دهنده زلما بهادر را كه نامش گلوي  
  : باردار زن است

  
  گلوي باردار زن

  
  نقش محوري امشب

  زني است
  ايستاده پشت ستوني معلق

  تكيه اش را داده به تنهايي و
  .چيزي نمي گويد

  چشمهاي مخفي ام را
  مي فرستم آنسوي ستون و

  براندازش مي كنم
  بكارت دستها

  تناقض عجيبي
  .با حنجره ي آبستنش دارند

  گلويش باردار جنيني است دنباله دار
  كه نه ُنه ماه

  بلكه سالها
  آويزان ناتواني او شده

  هيچ راهي نيست براي فارغ شدن
  جز سزارين

  ناگهان صحنه تاريك 
  و در صداي فريادي ممتد

  برق چاقويي بي رحم
  .فضاي سنگين خواب نوشته ام را سرخ مي كند

  . زن گلوي خودش را سزارين كرده است
  
  

  چنگي رنگين بر پرده ظلمت

و هنرمند دوم كسي نيـست جـز صـنم احمـدي كـه              
 سالياني است در دنياي رنگها و بوم زندگي مي كند و          

ــساني و    ــضامين ان ــار از م ــد و سرش ــري متعه ــا هن ب
اجتماعي، چنگ بـر پـرده ظلمـت آويختـه تـا بتوانـد              
پرتوي از نور شاد و رقـص دهنـده هنـر بـر سـرزمين       

او شاعريست نقاش و يا نقاشـي      . ميعادگاه هنر بيافكند  
شاعر پيشه كه بـا زبـان رنـگ و پژواكهـاي جاودانـه              

سرشار از  خودي كه   . كلمات خودش را عرضه مي كند     
اعتراض است به نظم موجود و تالشي مداوم در يافتن          

او مي خواهد از سياهچاله هـاي تـوهين و      . برون رفتها 
تحقير و شالق كه خيمـه ضـحاك بـر وطـن تحميـل        
كرده است بگريزد و فرياد رساي همجنسانش باشد كه         

  ..."نه"مي گويند 
صـنم احمــدي تحــصيالتش را در رشـته هــاي علــوم   

و هنرهاي زيبا در دانشگاه تورنتو به پايان        آزمايشگاهي  
 "داســن"رســانده و تــدوين گــري ويــديو را در كــالج 

مونترال آموخته و ساليان درازيست كه نقاشـيهايش در         
او يـك   . كمپاني مرسدس بنز به نمـايش در مـي آيـد          

پناهنده سياسي است كه با شعر و نقاشي اش نقبي بـه            
  .روشني فرداي ميهن ميزند

پـشت و روي شـهر      "ز كارهاي او بـه نـام        دو تصوير ا  
  . و مقدمه اي بر آن را برايتان در نظر گرفته ايم"من

نقاشي شعر است يا شعر نقاشي؟ مشتي واژه در غالـب           
رنگ، پاشيده بر سفيدي بـوم و دسـتاني معجـزه گـر،              
بشارت دهنده و بي قرار، رنگ مي كـشد بـر رنـگ تـا        

 و آنچه   ت و معجزه ات   "خود" را بشارت دهد به      "تو"
  .كه هستي

نقاشي شعري نيست كه شاعر، و يا حتي قـصه نيـست            
! نـه . كه راوي، تو را به سرزمين جادويي خويش كشاند      

گاهي . نقاشي رنگي بر رنگ ديگر است     . اينگونه نيست 
گويا صحنه اركستري است كه     . مكمل و گاهي متضاد   

هر كس ساز خودش را مي زنـد بـا نتهـاي خـودش و               
جادو و معجـزه در     ... اما. س گامها گامهاي خودش در پ   

نگاه توست كه رهبر مي شوي اركستر را و مي نـوازي           
 آن رقـصواره آهنگـي را       "خودت" و براي    "خودت"با  

  .كه مي شناسي و ادراك مي كني
نقاشي آينه ايست كه انديشه هايت را مقابلت مي گيرد          

و هنگامي كـه نقاشـي زبـان    . تا حس خودت را دريابي   
 شود كه شـهرزاد هـزار و يكـشب درد           رنگين زني مي  

است و رنج و قصه هايش حكايت بي قـراري اسـت و             
پايداري، درهم مي ريـزي بـي گمـان و بـه خويـشتن              

بـي  . خويش نگاهي دوباره خـواهي داشـت بـه نـاگريز       
گمان خـودت را خـواهي يافـت و مكاشـفه رنگهـا در              

  .درونت آشوبي ناخواسته را رقم مي زنند
بوم سـپيد زبـاني اسـت جهـاني و          آري، زبان رنگها بر     

با نگـاهي بـه دو نقاشـي از صـنم           . ترجمه نمي خواهد  
 زنــداني "پــشت و روي شــهر مــن"احمــدي بــه نــام 

نامحسوس و پـر از ميلـه و دار را مـي بينيـد بـر فـراز                 
شهري قديمي و پر از تاريخ كه اگر چـه نقـاش را بـه               
خاطرات گريز پايش مي كشاند، اما بي آنكه او بخواهد          

ا بداند، زنـداني را مشخـصا بـه تـصوير مـي كـشد               و ي 
محصور شده در خيابانها و كوچه ها و پس كوچه ها در 
زمينه اي غمگين با خطوطي قرمز، سـياه و گـاهي زرد    

  .كه تداعي افسردگي ايست همگاني
 اگـر كمـي متمركـز       -و در صحنه اي از پـشت شـهر          

 زني را مـي بينـي چمباتمـه زده بـا سرپوشـي           -شوي  
  از خرافه كه غمناك روزگارش را رج مي زند، اجباري 

و . با هـزاران كـالف سـردرگم برميلـه هـاي زنـدانش           
رنگهايي كه بشارت روزي روشن را، آرام آرام و چونان          

  . نطفه اي؛ در بطن پذيرنده و بارورش، لقاء مي بندند
  

  11بقيه در صفحه 

  به مناسبت روز زن

  روايتي در دو سروده و دو تابلو
 فتح اهللا كياييها
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  به مناسبت روز زن
  10بقيه از صفحه 

  

  
البته او تنها نقاش نيست؛ شاعره ايـست كـه احـساس            
خودش را به زبان شعر، البته با زبان دوم، انگليسي، هم  
بيان مي كند و بدينوسيله با زبان رنگ واژه هاي زباني           

  . به بيان مكنونات قلبي اش مي پردازد
راه مـتن   به ترجمه شعري از او بـه نـام شـهر بـه همـ              

  .انگليسي آن نگاهي بيندازيد
  

  شهر

  شهري كه به ياد دارم 
  مردم من،

  رفقايم
  شهري كه به ياد دارم 

  خط به خط
  مسير به مسير   
  خيابان به خيابان

  كوچه به كوچه
  ديواربه ديوار

  نقشهاي روي ديوارها
  آزادي... آزادي 

  پيروزي دموكراسي
  .ما پيروز خواهيم شد

  ناك هستندبرسهاي رنگ هنوز نم
  

The City  
My city that I remembered  
my people,  
my comrads  
My city that I remembered  
line by line     
lane by lane  
Streets by street  
alley by alleyway  
wall by walls   
paints on the walls  
Freedom,,,Freedom  
Victory Democracy  
We will Win. 
The brushes paint still wet . 
 

 

  در اين فصول سرد
  

  فتح اهللا كياييها

  
  در اين فصول سرد

  دلم ترانه ي انگور مي خواهد
  و رقص چابك تو را

  .بر بوته هاي نورس اين باغ
  

  بايد برقصيم 
  روي كاغذ و گل و شبنم

  ميخانه ها
  ديريست بسته اند

  .و پيمانها بر َگل باد
  

  بايد برقصيم
  .وسن وگل ريحانروي س

  
  !نعنا

  .هنوز بوي تو را دارد
  :و ماه

  رقص ناشيانه ي مرا  
  .در مستي بخواب رفته ي بركه

  
  بايد برقصيم 

  .روي شيشه، آهن و باروت
  

  ميخانه ها
  ديريست  بسته اند 

  .......و پيمانها 
  .بر َگل ديوار

  
  لوطي شب را 

  در چهار سوق درد، مي خوابد 
  تا رهزنان عافيت انديش

  بيچاره خلق را
  .نفريبند

  
  بايد برقصيم ،

  با ضرب تازيانه ي جالد
  .در چهار چوبه ي بيداد

  
  .ما عاشقان سر از دست داده ايم

  
  طوفان ، 

  نمي تواند درو كند
  پخش مي كند،

  ريواسهاي جوان : آنسان كه
  قد مي كشند و مي پيچند

  تنگ در تنگ هم  
  هنگام رعد

  .در سكوت كوهستان
  .با من برقص
  .با من برقص

  
  1395بهمن 

  
  
  
  
  
  
  

مقصر و مسوول ويرانی 
  ساختمان پالسکو

  
  ليال جديدي

  
رسوايي آتش سوزي ساختمان پالسكو زنگ خطر 
تهديدهاي بزرگ جاني و مالي ديگري را به صدا در آورده 

اين فاجعه، بار ديگر واقعيت بي لياقتي و ناكارآيي . است
ايه منافع عده اي نظام فاسد جمهوري اسالمي را كه بر پ

دزد و غارتگر و رانت خوار استوار گرديده، به تماشا گذاشته 
و جامعه را دلشكسته و متاثر، بسياري را بيكار و تعداد 

  .بيشتري را به درستي هراسان كرده است

ساختمان پالسكو پس از قيام توسط بنياد مستضعفان، نهاد 
ر دارد، مالي كه در زمره تعلقات پردرآمد خامنه اي قرا

محمد سعيدي كيا، رييس اين بنياد پس از .  شد مصادره
گذشتن چند روز و زير ضربه انتقادات سرانجام بر سر خرابه 

 سال ظاهر مي 54هاي اين ساختمان تاريخي با قدمت 
 "فكر كردن به بازسازي"شود و علت سكوت بنگاهش را 

   .آن ذكر مي كند
را به گردن مالكان قاليباف، شهردار تهران هم حادثه 

واحدها و مالك ساختمان مي اندازد و مي گويد بارها اخطار 
وي بدينوسيله اقرار مي كند كه از وضعيت . داده است

خطرناك ساختمان اطالع داشته و تنها كاري كه كرده نامه 
  .نگاري بوده است و بس

از دست رفتن جان ده ها نفر كه هنوز اطالعات كافي از 
نيست و همچنين جان دادن آتش نشانان كه شمار آنها در 

با ابتدايي ترين ابزار، مانند آب دادن با قاشق به فيل، به 
نبرد آتش و نجات جان هموطنان خود رفته بودند، نابودي 

 نفر، 400 واحد توليدي و تجاري، بيكاري بيش از 600
 1200تخريب محيط زيست و ده ها خسارت ديگر كه به 

ن زده مي شود، در كشوري صورت مي ميليارد تومان تخمي
گيرد كه سرمايه هاي ملي به جاي آبادي و آباداني به باد 

  .رفته اند
يكي از توجيهات جالب اما بيشرمانه ديگر اظهارات آيت اهللا 

مي گويند چوب كه بر داشته مي . عبدالكريم عابديني است
شود، گربه دزد حساب كار خود را مي كند، از اين روست كه 

 نماينده ولي فقيه و امام جمعه قزوين براي معاف كردن اين
 از مسووليت، تقصير را به گردن آمريكاييها مي "نظام"

اندازد و مي گويد چون اين ساختمان به دست آمريكاييها 
  ."نمي توان به آنها اعتماد كرد"ساخته شده، نشان مي دهد 

از  طبقه تمام فوالد پالسكو كه حتي با فوالد 17ساختمان 
 سال را 200بيرون سيم كشي شده بود، تخمين عمر مفيد 

با اين حال اين ساختمان و ده ها آسمان خراش . داشت
ديگر در ايران مجهز به هيچ وسايل ايمني الزم براي آتش 

  .سوزي و يا زلزله و يا ديگر حوادث طبيعي نيست
ساختمانها بزرگتر و بلندتر شده است و مردم بيشتري را زير 

ف جمع كرده اند اما كسي مسووليت ايمني آنها يك سق
مقصر اين نا امني و مسوول پيامدهاي مرگبار . نمي پذيرد

رژيم فاسد جمهوري اسالمي است كه اولويتهاي  آن
  . ديگري غير از بهبود شرايط زندگي و زيست جامعه دارد

   بهمن4دوشنبه ... فراسوي خبر 
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طومــار مطالبــات فرهنگيــان بازنشــسته بــه 

  روحاني تحويل شد

 طومـاري بـا امـضاي بـيش از هـزار            - بهمـن    4ايلنا،  
فرهنگــي بازنشــسته، روز گذشــته بــه حــسن روحــاني 

  . تحويل شد

  
  
  

 گويد در اين طومـار كـه   يكي از معلمان بازنشسته مي    
 فرهنگي بازنشسته رسيده، مطالبـات      1200به امضاي   

او در تـشريح ايـن   . ر مطرح شـده اسـت  اصلي اين قش  
ــد  ــي گوي ــات م ــستمري  ": مطالب ــازي م ــسان س هم

بازنشستگان فرهنگي با بازنشـستگان ديگـر ارگانهـا و          
نهادهاي دولتي و توجه به وضـع معيـشتي فرهنگيـان           
بازنشسته از مهمترين اين مطالبات است كـه پـيش از           
ايــن در تجمعــات اعتراضــي مقابــل مجلــس و ديگــر 

تي بارها مطرح كرديم و حاال بـه صـورت          نهادهاي دول 
  ".مكتوب، به رييس جمهور تحويل داديم

اين بازنشستگان مي گويند رونوشت ايـن طومـار را در          
  .روزهاي آينده به مجلس تحويل خواهند داد

  
حميد رحماني، از معلمـان ورامـين بـه اداره          

  اطالعات سپاه احضار شد 

  
ي، فعـال    حميـد رحمـان    – بهمـن    4خبرگزاري هرانـا،    

ــتان   ــع دبيرســتان شهرس ــان مقط فرهنگــي و از معلم
ورامين، به اداره اطالعات سـپاه پاسـداران ايـن شـهر            

در احضاريه اي كه به دست آقاي رحمـاني         . احضار شد 

 "اداي پـاره اي توضـيحات     "رسيده، دليل احضار فقط     
  .ذكر شده است

اين احضاريه كه بدون همـاهنگي بـا بخـش حراسـت            
رورش اين شهرستان و در مدرسه بـه        اداره آموزش و پ   

 "دسـتور قـضايي   "آقاي رحماني ابالغ شده، بر وجـود        
  .تاكيد دارد

حميد رحماني، از معلمان نمونه شهرستان ورامـين، در          
ــت  ــال اس ــي فع ــوزه فرهنگ ــي . ح ــال تلگرام وي كان

 را مديريت مي كند كه در نمايـشگاه بـين           "كتابخانه"
 "طالعه در روز   دقيقه م  15جنبش  "المللي كتاب تهران    

  .را ارايه داده بود
  

  آوارگي سه معلم عسلويه در خيابان

 سه معلم عـسلويه در مقابـل مدرسـه          - بهمن   5ايرنا،  
 روستاي اخند كـه محـل اشـتغال شـان           "شهيد آيت "

 . .است، چادري برپا كرده و در آن سكونت كرده اند

يكي از اين معلمان كه اهـل شهرسـتان جـم هـست،             
ارغ التحصيلي ما با شـروع طـرح در    سال اول ف  ": گفت

عسلويه مي باشد، اما محل اسـكان در روسـتاي اخنـد          
 معلم غيربومي شامل واحدي دو خوابه اسـت         12براي  

كه محل استراحت ما در هال آن مي باشـد و ظرفيـت         
   ".الزم را نداشت

  
  

از ايــن رو نــاگزير شــديم در يكــي از ": وي ادامــه داد
بخوابيم تا اينكـه مـدير      كالسهاي دبستان روستا شب     

 ".مدرسه عذر ما را خواست و بعد هم به خيابان آمديم

وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار حكومتي كـه آيـا            
برپايي چادر در خيابان با شان معلمي در تـضاد نيـست          

چاره اي نداشتيم، چون با يك ميليـون تومـان          ": گفت
 هزار تومان آن بابـت صـندوق ذخيـره          100حقوق كه   

نگيان كسر مي شود، قادر به اجاره منـزل نبـوده و            فره
محـل پيــشنهادي آمــوزش و پــرورش در ايــن روســتا  

از ايـن رو ناچـار بـه        . گنجايش الزم را نداشـته اسـت      
مـا مـشكلي بـا آمـوزش و         . اسكان در خيابـان شـديم     

پرورش نداريم، بلكه فقط بـراي اينكـه شـب را بـدون          
 مدرسـه   استرس بخوابيم تا صبح قـادر بـه فعاليـت در          

 ".باشيم، اين شيوه اسكان را انتخاب كرديم

رييس آمـوزش و پـرورش عـسلويه، حـسين احمـدي،         
درباره اينكه گفته مي شود ايـن معلمـان پـس از منـع            
خوابيدن شبانه در مدرسه روستا، بابت اين مدت مبلغي         

ر گرديده و تهديد به ارسـال پرونـده         از حقوق شان كس   
ايـن مدرسـه   ": به بخش تخلفات اداري شده اند، گفت   

سرايدار داشته و مـدير مدرسـه تـشخيص داده مانـدن           
معلمان در يكي از كالسها صحيح نيست، ضمن اينكه         
درباره ساير موارد بنده اطالعي از صحت و سـقم آنهـا            

اسـخ  ندارم و بايد توسط بازرسي و حراسـت بـه شـما پ          
   ".داده شود

  
  

 آخوند در مدارس براي ارايـه       3000استقرار  

  مشاوره مذهبي

 دبير ستاد همكاري حوزه هاي علميه       - بهمن   9ايسنا،  
سـه هـزار روحـاني تـا     ": و آموزش و پرورش خبـر داد   

پايان سال تحصيلي جاري در مـدارس كـشور مـستقر           
اي و مناسبتهاي مـذهبي   شوند تا در زمينه مشاوره   مي

  ".عاليت كنندف
استقرار روحانيان  ": حجت االسالم مجتبي ملكي افزود    

در مدارس در راستاي همكاريهاي مشترك آمـوزش و         
  ".پرورش و حوزه هاي علميه انجام مي شود

 هـاي علميـه و      به گفته وي در قالب همكـاري حـوزه        
آموزش و پرورش، فرهنگيان كشور بـه زودي در دوره          

  . كنندهاي بصيرت افزايي شركت مي
  

كمپين بودجه عادالنه براي افزايش دسـتمزد    

  معلمان و بهبود كيفيت آموزش در مدارس

 جمعـي از فعـاالن صـنفي معلمـان          - بهمـن    19ايلنا،  
بودجه "كمپيني در فضاي مجازي تحت عنوان كمپين        

عادالنه براي افزايش حقوق معلمـان و بهبـود كيفيـت           
   . راه اندازي كرده اند"آموزش در مدارس

  

  
  

فعاالن صنفي معلمان مي گويند كمپين بـه دنبـال آن           
است كه توجه مسووالن را بـه اهميـت بودجـه جلـب             

مطالبه اصلي اين كمپين، افزايش دستمزد پايـه        . نمايد
معلمان است و در كنار آن، خواسته تامين اعتبار بـراي           
باال بردن كيفيت آموزشي براي مـدارس مطـرح شـده           

  .است
مـا از   ": استطاب به دولت آمده     در متن اين كمپين خ    

خواهيم در بودجه پيشنهادي خود تجديدنظر      دولت مي   
نمايد و از مجلس خواستاريم به بودجه پيشنهادي فعلي    
دولت راي مثبت ندهد و آن را بـا توجـه بـه نيازهـاي               

وپرورشي با كيفيت و مطالبات معلمان اصـالح        آموزش  
   ".نمايد

مـا  ":  گفته مي شـود در بخشي ديگري از اين فراخوان 
باور داريم كه مشكالت صـنفي و آموزشـي معلمـان و            
دانش آموزان تنها در سايه همدلي و همبستگي جمعي         

گردد و همكاران خود را براي پيوسـتن بـه          محقق مي   
 صورت فراگير جهت ارايه     اين كمپين و امضاي نامه به     

  ". خوانيمبه مسووالن فرا مي
 13بقيه در صفحه  

  
  

  )٩۴بهمن ماه  (چالشهای معلمان در 
 هفرنگيس بايقر
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همـه بايـد از     : جمعي از معلمـان عـدالتخواه     

 شغل مناسب بهره مند شوند

 جمعـي از معلمـان      - بهمـن    20حقوق معلم و كارگر،     
كشور با انتشار يك نامه سرگـشاده، نـسبت بـه مـرگ             
ومير مزدبگيران در هفته هاي اخيـر اعتـراض كـرده و          

 .خواستار بهره مندي همگان از شغل مناسب شده اند

ين نامه با اشاره به مرگ كودكـان كـار،          در بخشي از ا   
احمد و صمد، قرباني شدن كارگران و مـاموران آتـش           
نــشاني در حادثــه ســاختمان پالســكو و جــان بــاختن 

مــا جمعــي از معلمــان ": كــولبران تاكيــد شــده اســت
عدالتخواه ايران ضمن تسليت همدردي با مردم ايـران         

م و به ويژه جامعه كردستان، بر حق بهره منـدي عمـو           
مردم از شغل مناسب پاي مي فشاريم و معتقـديم كـه            
دولت جمهـوري اسـالمي ايـران بايـد مطـابق قـانون             
اساسي به مسووليت خود در قبال ايجاد اشتغال و بهره          
مندي همگان از شغل مناسب و نيز ايجاد زيرساختهاي    

 ".مناسب جهت امنيت و رفاه عمومي عمل نمايد

 :جمعي از معلمان عدالت خواه

ياسـر  . هاشـم خواسـتار  . سـوران لطفـي  . ول بـداقي  رس
. لقمان ويسي .  عزيز قاسم زاده  . شيوا عاملي راد  . ريگي

شـعبان  . محمد حبيبي . مسعود نيكخواه . جعفر ابراهيمي 
آرام . صـديقه پـاك ضـمير     . وحيـد ميرشـكار   . محمدي
ــادري ــدي. ق ــار احم ــالل . بختي ج

ــجادي ــياهپور . س ــارا س نــادر . س
مرضـيه  . لطيـف روزيخـواه   . قديمي

سـمانه  . عزيز ناصـري  . زائين دشت 
علــي  . شــيوا محمــدي . محبــي
شـهال آتـش    . مبشر نادري . حسيني
ــود. ســودا ــريم رن ــروز. م ــي پي . عل

. جبـار دوسـتي   . خديجه پاك ضمير  
. شـكوفه امـامي   . سميه شهريسوند 

. عبـداهللا خـرم   . منصور فيروزكوهي 
علـي  . مهدي تفسيري . مسعود نظر 

محمـد  . ابوالقاسـم قـضاتي   . حاجي
جليــل . حــسين ســتاري. چينــي ال

عارف . حكيمه بني هاشمي  . معصومه اصغرزاده . ناصري
احمـد  . نسرين چراغي . مراد روحي . الهام كرمي . فاتحي

جواد قلي  . نزهت نيستاني . ليال ملكي . سارا مهرابي . نور
. مينـو كيخـسروي   . اولـدوز هاشـمي   .زهرا خـادمي  . پور

. سيروان تاج گردون  . يرحيم امير . مهرنوش حيدر زاده  
طيـب  . آرزو محمودي . محبوبه فرحزادي . تيمور خرسند 

صـفيه  . مجتبـي گـودرزي   . جـالل قمـري   . نيك رفتار 
محمــود . عنايــت وثــوقي. منــصوره فــرح زادي. بـسيم 
. حبيب حسيني . جالل موسوي . مجتبي ابطحي . بهشتي

شـيرين  . ناصـر محمـدي   . كمال مرادي . هادي شريفي 
. فرزانـه بازيـار   . رحمان مـرادي  . جميل كريمي . يميرح

  .شهرام جمالي. حافظ سنندجي
  

 هــزار معلـم خواهــان افــزايش  60بـيش از  

  حقوق و بهبود كيفيت آموزش شدند

ــه،  ــو زمان ــيش از - بهمــن 29رادي ــم 60 ب  هــزار معل
بودجــه عادالنــه بــراي "پــشتيباني خــود را از كمپــين 

يفيـت آمـوزش در     افزايش حقـوق معلمـان و بهبـود ك        
ــازگي از ســوي فعــاالن صــنفي  "مــدارس ــه ت  كــه ب

 هفرهنگيان در فضاي مجازي به راه افتاده، اعالم كـرد         
  . اند

محمد حبيبي، عضو كانون صنفي معلمان، در ارتباط        
با بيانيه كمپـين بـه خبرگـزاري جمهـوري اسـالمي           

با توجه بـه اينكـه متوسـط خـط فقـر           ": گفت) ايرنا(
 94ريال و متوسط درآمد در سـال         ميليون   40حدود  
 ميليون ريال اعـالم شـده اسـت، بـا ايـن             30حدود  

شرايط اكثر فرهنگيان شاغل و بازنشـسته زيـر خـط           
شوند كه در اين نامه تاكيـد شـده         فقر محسوب مي    

 ميليـون  30حداقل حقوق پايه براي هر معلـم مبلـغ          
  ».ريال پيش بيني شود

 معلمـان   او افزود كمپـين تنهـا بـه مـساله معيـشت           
بلكه موضـوع كيفيـت آموزشـي و پـايين          "نپرداخته  

بودن امكانات در مدارس را مطرح و اشاره مي كنـد           
كه بودجه كنوني وزارت آموزش و پرورش صرفا بـه          
پرداخت حقوق كاركنان محدود مي شود و در عمـل          
بودجه اي براي كيفيت بخشي مـدارس بـاقي نمـي           

   ".ماند
 صـنفي معلمـان     طبق اطالع كانـال تلگـرام كـانون       

 هزار معلم حمايت خود را      60ايران، تا كنون بيش از      
  . انداز اين كمپين اعالم كرده

  
سازمان آموزش بين الملـل رد درخواسـت        

  تجديدنظر اسماعيل عبدي را محكوم كرد 

  

 بهمن ـ سـازمان آمـوزش بـين     29خبرگزاري هرانا، 
پـس از رد تجديـدنظرخواهي اسـماعيل        ) EI(الملل  

 بيانيــه اي بــا تاكيــد بــر بــي عــدالتي در عبــدي، در
اتهامات اين فعال حقوق معلمـان، نقـض پيمانهـاي          
حقوق بشري در روند قـضايي پرونـده او را محكـوم            

  . كرد
آموزش بين الملل همچنين يك كمپين اينترنتـي در         

 راه "ليبـر سـتارت  "همبستگي با عبدي، با همكاري      
  .اندازي كرده است

در بيانيه اي كه اين سازمان بـدين مناسـبت صـادر            
اسماعيل عبـدي، رهبـر اتحاديـه       ": كرده آمده است  

معلمان ايـران، دوبـاره بـا محكوميـت كامـل بـراي             
گذراندن تمامي دوره زندان شش ساله مواجـه شـده          

وي شـاهد رد تقاضـاي تجديـد نظـر پرونـده            . است
 فوريـه   4 ديوان عالي كـشور در       33خويش در شعبه    

  .وده استب
آموزش بين الملل تمـامي اتهامـات عليـه عبـدي را            
ناعادالنه و ناقص پيمانهاي حقوق بـشر مـي دانـد و         
محكوم مي كند، به ويـژه ادعـاي دادگـاه مبنـي بـر           

  ". را"اجتماع و تباني عليه امنيت ملي"

  
  
  

  
  بازماندگان رفسنجانی
 قادر به ثبت انحصار 

  وراثت نيستند
  منصور امان

  

اكبر رفسنجاني نه فقط جناح ميانه حكومت مرگ آقاي 
را بدون سرپرست برجا گذاشته، بلكه از دست دادن 
يكي از مراكز قُدرت آن در بوروكراسي حكومتي، مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، را نيز در دفترچه يادبود جناح 

  . سوگوار به ثبت رسانده است
آقاي رفسنجاني براي دو دهه رياست اين نهاد را در 

 داشت و از آن به خوبي به عنوان پايگاهي براي كف
اگرچه . حفظ حضور جناح خود در بازي بهره مي جست

نقشي كه مجمع به رهبري او در تصميم گيريها ايفا مي 
كرد حاشيه اي و تاثير آن بر موجوديت سياسي 
بخشيدن به جناح ميانه حكومت بيشتر نمادين بود، با 

و هموار سازي مسير اين وجود امكاني براي دسترسي 
واسطه گري و چانه زني در مركز قُدرت در اختيار آن 

     .مي گذاشت
زماني كه آيت اهللا خُميني فرمان تشكيل مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را داد، هدف وي ايجاد يك 
اُرگان سازش در ساختار سياسي براي چيرگي بر 
ناهمگوني بين زيربناي ديني و روبناي عرفي آن بود؛ 

ماموريت غيرممكن كه آقاي رفسنجاني با حفظ يك 
، آن را بازتعريف كرد و به تدريج به "سازش"ويژگي 

از اين رو، كاركرد ميانجيگرانه مجمع . قواره خود درآورد
 و هژموني يافتن باند "واليت مطلقه فقيه"در دوران 

آقاي خامنه اي، به گونه تعيين كننده اي با حضور فرد 
عنا مي يافت و بدان مشروط مي آقاي رفسنجاني م

    .شد
با حذف آقاي رفسنجاني، اين جنبه غالب در فلسفه 
وجودي مجمع نيز به خودي خود به كنار مي رود و 
. جدال براي تعيين وظايف جديد براي آن آغاز مي گردد

باند حاكم فُرصتي كه براي چنگ انداختن بر اين نهاد و 
اعمال قُدرت خود تبديل آن به يكي ديگر از ابزارهاي 

پاكسازي مجمع و . فراهم آمده را از دست نخواهد داد
تجديد ساختار آن سازگار با شرايط جديد، از نخُستين 

  . گامها در اين راستا خواهد بود
اين تحول در همان حال كه به معناي تشريفاتي شدن 
هر چه بيشتر مجلس شوراي اسالمي است، از سوي 

ن ميانجي گرانه جناح ميانه ديگر بر از دست دادن امكا
  .  گواهي مي دهد"باال"حكومت براي تحرُك در 

راه حل جناح مزبور براي حل اين معضل همان اندازه 
منفعالنه است كه مجمع تشخيص مصلحت آقاي 

آنها بدون آنكه نقش . رفسنجاني پيش از اين بود
مستقلي براي خود قايل باشند، چگونگي تنظيم رابطه را 

آنان به جاي تالش .  واگذار كرده اند"قام معظمم"به 
براي تحميل خويش، چشم به دست مرحمت او دوخته 

 آنها پناه "رهبر"، به دامن "افراطيون"اند و در فرار از 
  . مي برند

 آن، "اصالح طلب"جناح ميانه حكومت و زايده هاي 
ناتوان از برقراري دوباره توازن بر هم خورده با مرگ 

. سنجاني، رو به عقب در حال حركت هستندآقاي رف
 قادر به ثبت انحصار وراثت "نفر دوم نظام"بازماندگان 

نيستند و باند حاكم به ماترك متوفي به چشم غنيمت 
  . جنگي مي نگرد

   بهمن19سه شنبه ... فراسوي خبر
  

 )٩۴بهمن ماه  (چالشهای معلمان در 
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  به ياد صادق هدايت
 49 سال پيش بدون آنكه خود بخواهد زاده شد و           114

سال بعد با پاي خودش و به اختيار خودش رفـت و در             
اين كوتاه، آثـاري جـاودان در نويـسندگي و ترجمـه و             

بله صادق هدايت را مي     . تحقيق از خود بر جاي گذارد     
در " كـه    "چونـان يـك سـتاره پرنـده بـود         "گويم كه   

نايي آن يك لحظه، فقط يـك ثانيـه همـه           پرتوي روش 
بعد اين پرتـو در     " را ديديم و     "بدبختيهاي زندگي خود  

 "گرداب تاريكي كه بايد ناپديد بشود دوباره ناپديد شـد    
  . و ما نتوانستيم اين پرتو گذرنده را براي خود نگه داريم

  
  

 است كـه هـدايت   "بوف كور"اين شروع تكان دهنده    
از زمان و مكـان بـه مـا مـي           خودش را در چنبره اي      

در قالب پيرمرد خنزر پنزري كـه گـاهي خـود           . نماياند
اوست و زماني عمويش و زماني ديگر فاسـق طـاق و            

در اين رمـان كـه بـدون شـك          . جفت آن لكاته است   
شاهكاريست در ادبيات جهان و زبان فارسـي، هـدايت     
نه تنها خود را مي جويد، كه ما را نيز در اين جـستجو              

 يافتن خودمان؛ آن خـودي كـه در درون مـان            و براي 
  . خفه و سركوب شده، هدايتگر مي شود

 بـه جنـگ بـا اهـريمن دروغ و       "حاجي آقـا  "در رمان   
تباهي و رياكاري، آن هم يك تنه قد علم مـي كنـد و      

 و با ركيك ترين فحاشيهاي عاميانه       "علويه خانم "در  
اين سرزمين، بساط هرچه روضه خواني و روضه خوان         

سـگ  "ت را درهم مي ريزد و بـي قـرار همـراه بـا        اس
 در كوچه پسكوچه هاي اين ملك ستم زده هر "ولگرد

 "داش آكل"پايي را مي بويد تا شايد نشاني از مرجان       
آري، او روشنفكري فرهيخته بود كه اگـر چـه از           . بيابد

اعيان مي دانستندش، اما در ميان تـوده هـا زيـست و             
نـان و حكـايتگر اميـال و    براي اولين بـار راوي زبـان آ   

خواسته هاي شان شد؛ اميال و خواسته هايي كه طـي           
  .قرنها سركوب شده بود

هدايت را نه شاه بر تابيد و نه شيخ، امـا اللـه زار ادب               
بعدها بـه او  . اين سرزمين مديون او و ميراث دار اوست 

بيشتر خواهم پرداخت و رمز و رازهايش، در نوشته هـا           
  .و حتي ترجمه هايش

  
  .......ادبيات 

  
با شروعي از ادب اين سرزمين به سراغ بازار نشر كتاب 

  .و جشنواره هاي هنري مي رويم

آثار چاپ شده و ناياب صادق هدايت، توسط جهـانگير          
هدايت و در كتابفروشي هنوز، معرفي و مورد توجه قرار   

همچنـين در ايـن جـشنواره كـه بـه مناسـبت             . گرفت
گزار شد، جـوايز پـانزدهمين      مين سالروز تولد او بر    114

  .مسابقه ادبي صادق هدايت به برندگان اهدا شد
  

 نويــسنده در حمايــت از 30امــضاي كتــاب 

  كودكان كار

فروش كتاب خود با عنوان      دومين خيريه  "نشر چشمه "
انجمـن درخـت    " را در حمايـت از       "اسفندگان كتاب "

ــدگي ــار، محــروم و   ("كوچــك زن حــامي كودكــان ك
  . كندر ميبرگزا) بدسرپرست

مراسم خيريه امضا و فروش كتاب بـا حـضور؛ فرشـته            
ــدي   ــيوا ارســطويي، كــورش اســدي، مه احمــدي، ش

مـنش، رضـيه انـصاري، محمـد حـسيني، مـريم            افروز
معـاني،  حسينيان، سيدامين حسينيون، محـسن حكـيم        

مهدي ربي، محمدرضـا زمـاني، سـارا سـاالر، بلقـيس            
ري، آرش  سليماني، حسين سناپور، محمدحسن شهسوا    

پور، احمد   بيگي، سيدعلي صالحي، سعيد عباس       صادق
نــسب، ضــحي غالمــي، الهــام فــالح، كــاوه فــوالدي 

زاده، كـامران   كاظمي، مريم كهنسال نودهي، جواد ماه       
محمـدي، حــسن محمــودي، نــسيم مرعــشي، پيمــان  

  . شودخرم برگزار ميهوشمندزاده و مهدي يزداني 
  

براي دفـاع از تعلـق خـاطر بـه كتـاب بايـد          
  ! جنگيد

  

 

، نويـسنده  "دوريس لـسينگ  "كتابهاي موجود در خانه     
نيــك "بريتانيــايي، از خانــه وي در لنــدن توســط    

اي در  آوري و به كتابخانه ، نويسنده، جمع"هولدستاك
  . هديه شد"زيمبابوه"

وقتـي دوريـس    ": هولدستاك در اين مورد مي نويـسد      
 ساله بود، به مدرسه اي مذهبي فرستاده        لسينگ هشت 

شد، در ايـن مدرسـه راهبـه هـا او را از خوانـدن آثـار                 
آنان معتقـد بودنـد كـه آثـار         . كالسيك منع مي كردند   

والتــر اســكات، رابــرت لــوييس استيونــسون و روديــار 
كپيلينگ براي دختر بچه اي به سن و سال او مناسـب        

ز خانواده اما لسينگ شخصيتي مصمم داشت و ا . نيست
. اش خواست تا راهبه ها را از سختگيري بر حذر دارند           

من به دنيـاي كتـاب      : او در دفتر خاطراتش مي نويسد     

ــودن در آن بايــستي مــي   ــراي ب تعلــق داشــتم، امــا ب
  ".جنگيدم

بعضي از آثـار وي بـه كتابخانـه دانـشگاه           ": وي افزود 
خواهند رفت، اما اكثر اين آثار به كتابخانه عمـومي در           

با توجـه   . ، پايتخت زيمبابوه ارسال خواهد شد     "رارهه"
به سخنراني وي در مراسم نوبل، اتخاذ چنين تصميمي         

اگر زنده بود اميدوار بود اين آثار كالسيك     . محتمل بود 
همان كاري را انجام دهند كه براي دوريـس نوجـوان           

  ".انجام دادند
  

  .....موسيقي

  
سيقي آغـاز مـي     آنجا كه زبان از گفتار باز مي ماند، مو        

پس نگاهي داشته باشيم به بهترينهاي موسـيقي        . شود
  .ايران و جهان 

  
   آواز زنان ايران در كلن

 است براي حـضور فعـال زنـان         "دويچه وله "اين تيتر   
ايران در فستيوال موسيقي كلن كه قرار اسـت در مـاه            

 11بر اساس اين گزارش قرار است       . مارس برگزار شود  
اي مختلـف ايـران در فـستيوال        خواننده زن از شـهره    

  .برلين شركت كنند
  

كيهان كلهر به همـراه گـروه جـاده ابريـشم        

  برنده گرمي شد 

چينـي بـه    -، ويلونسل نواز برجسته آمريكايي    "يويوما"
كـه  ) جاده ابريشم  ("سيلك رود "همراه گروه موسيقي    

كيهان كلهر هم يكـي از نوازنـدگان آن اسـت، برنـده             
هترين موزيـك بـين المللـي     در رشته ب   "گرمي"جايزه  
  . شدند

  
  

مراســم اهــداي جــوايز گرمــي كــه مهمتــرين جــايزه  
 12( شود، يكـشنبه شـب       موسيقي جهان محسوب مي   

آنجلـس   لـس    "اسـتيپلز "در سـالن    )  بهمن 24-فوريه
برگزار شد و طي آن آثار برجسته موسـيقي در يكـسال        

  .گذشته مورد تقدير قرار گرفت
نوازان ترين ويلونسلبرجسته يويوما كه بسياري او را از    

داننـد، امـسال بـه همـراه گـروه          يك قرن اخيـر مـي       
سينگ مـي   "اش، سيلك رود براي خلق آلبوم       موسيقي

برنـده گرمـي شـده      ) تا خانه برايم آواز بخـوان      ("هوم
  .است

  
  15بقيه در صفحه 

  )95 بهمن(رويدادهاي هنري 
 اقتح اهللا كياييه
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  رويدادهاي هنري

  )95 بهمن (
  14بقيه از صفحه 

وبسايت گروه موسيقي سيلك رود، ضـمن اعـالم ايـن     
خبر، مضمون اصلي اين آلبوم جديد را نزديـك كـردن           

  .ملل جهان به يكديگر معرفي كرده است
كيهان كلهر، موسيقيدان و كمانچه نواز برجسته ايراني،       

  .هم از اعضاي گروه سيلك رود است
  

  .... تياترسينما و

  
   عالم هپروت جايزه ها را درو مي كند

، منتقد، مـي  "نيكالس باربر"بي بي سي و به نقل از    
 در جوايز "عالم هپروت"گويد، يك ماه و اندي پيش      

 ركورد شكست و اولين فيلمي شد كه        "گلدن گلوب "
 14بنابراين نـامزدي آن در      . هفت جايزه دريافت كرد   

ايـن  . اي تعجب نـدارد    ج 2017رشته از جوايز اسكار     
جوايز تمامي رشته هـاي اصـلي، از جملـه دو جـايزه            
براي بهترين ترانه اوريژينال را شامل مي شـود و بـه        
اين ترتيب از نظر تعداد نامزدي در جـوايز اسـكار، در          

 "تايتانيـك " و   "همه چيز در باره ايو    "كنار فيلمهاي   
  . قرار مي گيرد
 "حـصار " و   "هـان ارقام پن "،  "موناليت"در مقايسه با    

عالم "كه هر سه در رشته بهترين فيلم نامزد شده اند،           
 چندان پيشرو به نظر نمي آيد، ولي اين به آن        "هپروت

معنا نيست كـه بـراي راي دهنـدگان آكـادمي اسـكار             
  . گزينه اي كليشه اي و بزدالنه است

به گفته بي بي سي اين فيلم هيچ پيام سياسـي نـدارد،      
   .ولي غيرمتعارف است

  

  پدرو آلمادووار رييس داوران جشنواره كن 

  
  

، كارگردان اسپانيايي را    "پدرو آلمادووار "جشنواره كن،   
اين جـشنواره   . به عنوان رييس داوران جشنواره برگزيد     

اي منحصر بـه    اي او را كارگردان و نويسنده       در بيانيه   
فرد و بسيار محبـوب توصـيف كـرده كـه توانـسته بـا               

  .بدي در تاريخ سينما برجا بگذاردفيلمهايش نقشي ا
در واكنش به اين انتخاب، آلمـادووار گفتـه اسـت كـه             

 شده  "كمي احساساتي " است و    "سپاسگزار و مفتخر  "
 ها عضو    ساله در يكي از دوره     67اين كارگردان   . است

او . هيات داوران بخش مسابقه اين جشنواره بوده است       
همترين جـايزه  با وجود اينكه پنج بار براي نخل طال، م   

جشنواره فيلم كن، نامزد بوده، هيچگاه اين جايزه را به          
  .دست نياورده است

  

جــشنواره بــين المللــي فــيلم بــرلين و يــك 

  نماينده از ايران 

، اولين سـاخته عابـد آبـست، تنهـا نماينـده            "تمارض"
اين خبري  . سينماي ايران در جشنواره فيلم برلين است      

رده و در ادامـه اش      است كه صداي آمريكا منتشر كـ      
 "ماهي و گربه "مي گويد عابد آبست با بازي در فيلم         

  . شهرام مكري نام خود را در عرصه سينما مطرح كرد
 در بخش فوروم جشنواره حضور دارد       "تمارض"فيلم  

.  فيلم ديگر بـه نمـايش در خواهـد آمـد    43و در كنار   
بخش فوروم، به نمـايش فيلمهـاي بلنـد تجربـي بـا             

  .ار فيلمسازان جوان اختصاص داردتمركز بر آث
  

كارل ماركس آنگونه كه جهان را تغييـر داد،         

  آيا توان تغيير در سينما را هم دارد؟

كارل ماركس جهان را تغيير داد، حاال وقتش رسـيده          
در بخش ويـژه جـشنواره      . كه سينما را هم تغيير دهد     

رائـول  " سـاخته    "كارل ماركس جـوان   "فيلم برلين،   
و فعال حقوق بشر اهـل هـاييتي، بـه          ، فيلمساز   "پك

  . شودنمايش گذاشته مي 
  

  
  

، سينماگر سرشـناس چينـي،      "ونگ كوانان "همزمان  
 خرس طاليي جشنواره فيلم برلين      2006كه در سال    

 از آن خود كرده بود،      "عروسي تويا "را به خاطر فيلم     
 سـازد؛ ايـن بـار      فيلم ديگري درباره كارل ماكس مي     

  . ماركس سالخورده و خستهدرباره آخرين سفر 
 دربـاره رويـدادهاي زنـدگي       "آخرين سفر مـاركس   "

در آن  .  اسـت  1870كارل ماركس در سـالهاي دهـه        
سالها فريدريش انگلس از ماركس خواسـته بـود كـه           
لندن را ترك كند و به جاهاي خوش آب و هوا تـري             
ــا خــاطري آســوده كتــاب عظــيم   ــد ب ــا بتوان ــرود ت ب

چنين بود كـه مـاركس    . ساند را به پايان بر    "سرمايه"
از لندن ابتدا به الجزاير سفر كرد و سپس خـود را بـه              

  . مراكش و پاريس رساند
ست سفر ماركس داستاني ا   ": وانگ كوانان گفته است   

شـباهت بـا   لندن در قرن نوزدهم بي  . معاصر زمانه ما  
  ".پكني كه امروز سراغ داريم نيست

  

 روي صـحنه  "استالين سـاعت سـاز    "

  مي رود

 قـرار اسـت بـه       "استالين ساعت سـاز   "نمايش  
اين اثر به . زودي در روسيه بر روي صحنه برود      

شخصيت پيچيده استالين، رهبر پيـشين اتحـاد        
اسـتالين در ايـن     . جماهير شوروي، مي پـردازد    

نمايش تالش مي كند تا به گونـه اي متفـاوت           
  . ددر تاريخ خود را نشان ده

، سرپرسـت آكـادمي تيـاتر       "الكساندر پـودين  "
، اين نمـايش را كـارگرداني كـرده         "روستوف"

همه چيز با عـدالت   ": وي در اين باره مي گويد     . است
ايـن چيـزي اسـت كـه بايـد          . مدني جور در نمي آيد    

براي متحـد كـردن     . درباره اش انديشيد و گفتگو كرد     
اوسـت كـه    . يك ملت، حضور يك رهبر مهـم اسـت        

رالها، دموكراتها و مـيهن پرسـتان را گـردهم مـي            ليب
او رهبري براي همه شهروندان و محترم در نزد         . آورد

اين درونمايـه اثـر اسـت، بـراي         . چپها و راستها است   
   ".اينكه بتوانيم به جلو حركت كنيم

  
  
  

  
  

  .....نمايشگاه
  

  انقالب اكتبر در نمايشگاه لندن

ايشگاهي از آثار   آكادمي سلطنتي هنر در لندن ميزبان نم      
هنري روسيه، به مناسبت صدمين سال انقـالب در ايـن    
كشور است؛ انقالبي كه به حكومت مطلقـه تـزار پايـان            

  .داد و منجر به ظهور اتحاد جماهير شوروي شد
اين نمايشگاه، سفري تاريخي بـه روسـيه از گـذر هنـر             
محسوب مي شود و يكي از بخـشهاي جالـب آن، آثـار             

 مـيالدي يعنـي دوران      1932 تـا    1917هنري سـالهاي    
در اين نمايـشگاه مـي      . فرمانروايي لنين و استالين است    

ــون    ــشرويي همچ ــدان پي ــار هنرمن ــوان آث ــيلي "ت واس
 را  "ليوبـوف پوپـوا   " و   "كازيمير مالويچ "،  "كاندينسكي

  .نيز مشاهده كرد
  

نمايشگاه آثار ليـو بـولين در گـالري اوداليـز           

  مادريد

 ميالدي 1990، از اواخر دهه   ، هنرمند چيني  "ليو بولين "
او . و به واسطه هنر استتار در نقاشي بـه شـهرت رسـيد            

تاكنون در كشورهاي مختلفي از ايتاليا و آمريكا گرفته تا   
چين، مجموعه هاي كم نظيري را به عموم عرضه كرده   

  .است
   

ــايم در    ــوني نوره ــسهاي بت ــشگاه تندي نماي

  دانمارك

 دانمـارك، ايـن     ، پايتخت فرهنگـي اروپـا در      "آرهاس"
ــت از    ــشگاهي اس ــان نماي ــان ميزب ــوزه زن ــا در م روزه

 و تجربـه    "ماريت برنت نورهايم  "آثار  . تنديسهاي بتوني 
  .قايق سواري درون يك تنديس بتوني در آبهاي آرهاس

  

  پرتره هاي موريمورا در موزه پوشكين مسكو

سري به مسكو مي زنيم و مـوزه پوشـكين؛ جـايي كـه              
 آوريل در 9 تا "ياسومازا موريمورا "نمايشگاه پرتره هاي    

پرتـره  -هنرمند ژاپني با تمركز بر هنـر اتـو        . آن برپاست 
سعي در اداي احترام بـه تـاريخ دارد؛ تلفيقـي از طنـز و               

  .واقعيت با آستري از مدرنيته
  

  نمايشگاه نقاشيهاي گرهارد ريشتر در كلن 

  

  
  
  

. در پايان از مـسكو راهـي كلـن در آلمـان مـي شـويم               
 در  "گرهـارد ريـشتر   " اي از نقاشيهاي معاصر      مجموعه

موزه لودويگ اين شهر به نمايش عمومي گذاشته شـده          
عالقمندان نقاشيهاي انتزاعي براي تماشـاي آثـار        . است

  .اين نقاش آلماني تا اول ماه مه فرصت دارند
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   حركت اعتراضي225

در ماه گذشته حركتهاي اعتراضي به طـور گـسترده و           
در برخــي از واحــدهاي . بــدون توقــف جريــان داشــت

ــارگران در   ــاه ك ــام روزهــاي بهمــن م ــدي در تم تولي
در اين ماه كشاورزان نيز     . اعتصاب بوده و تجمع كردند    

مـساله آب،   . اقدام به چندين حركت اعتراضـي كردنـد       
 و بيكـاري از مهمتـرين داليـل         تخريب محيط زيست  
ي حـاج بابـا     هاروستاكشاورزان  . حركت كشاورزان بود  

بيـت جاسـم و بيـت زيـدان از شـاوور از توابـع         ،  سفلي
السك ، آباد مياندوآب  شين،  آب رزك ،  شهرستان شوش 

 و  كــشه، اوره، كمجــان، طرقــروددر اســتان گــيالن، 
ــه حركتهــاي   روســتاهاي اطــراف انديمــشك اقــدام ب

همچنين در ماه گذشته خانواده هـاي       . ردنداعتراضي ك 
  . كارگران در چندين حركت اعتراضي شركت داشتند

 در  ي كـارگر و معلـم و فعـال مـدن          در ماه گذشته هزار   
ـ  با حما  ي ا هيانيب اسـماعيل   زاده و    ميعظـ جعفـر    از   تي

 يتهـا ي كردن فعال يتي دادن به امن   اني خواهان پا  ،يعبد
 كـه  ميمـوج «ملـه  در اين بيانيه كه بـا ج   .  شدند يصنف

شروع شده، امـضا كننـدگان      »  ما عدم ماست   يآسودگ
 ي زاده و  تالشـها     ميعظـ   از جعفر  تيضمن اعالم حما  

ـ ي در جهت رفـع اتهامـات امن       ويمستمر   پرونـده    از يت
ـ  خواسـتار رفـع ا  ي،معلمـ   و ي كـارگر  ن فعـاال  يها  ني

 ن فعــاالي ربــط از پرونــده هــاي و بــياتهامــات واهــ
ـ  قي بـ يزادن آمعلمان و خواهـا    و يكارگر شـرط    ودي
برخي از حركتهاي اعتراضي در بهمن مـاه        . شدندآنان  

  . به قرار زير است
  
 اهالي روستاي حاج بابا سفلي در      بهمن،   1آدينه شب   *

 راه را بـر ماشـنهاي حمـل         ،اعتراض به آلودگي محيط   
ن خواسـتار تغييـر     ابه گزارش شيز، معترض   . زباله بستند 

سـتا بـه محـل ديگـري        مكان دفع زياله از محدوده رو     
  .بودند

  
اعـضاي شـركت تعـاوني        بهمـن،  1 آدينـه    ظهر روز *

مــسكن نــورپران مقابــل اســتانداري زنجــان تجمــع و 
بـه گـزارش مهـر       .شان شـدند   خواستار حل مشكالت  

: زنجان، يكي از تجمـع كننـدگان در ايـن بـاره گفـت             
 نفر در شركت نورپران زمين دارند كـه از سـال            1800
 شده و تا االن تكليف مـشخص         زمين خريداري  1368

 27: تجمـع كننـدگان  گفـت    از يكي ديگر .نشده است 
 1800سال است كه اين زمين خريداري شده اسـت و           

نفر عضو دارد و متاسـفانه وارد محـدوده نمـي شـود و              
  .تكليف ما مشخص نمي شود

  
 از شـاغالن     چنـد صـد تـن       بهمن، 2صبح روز شنبه    *

، در اعتراض بـه     موسسه ثامن الحجج در استان كرمان     
مقابل سـاختمان    نامشخص بودن وضعيت شغلي خود،    

يكي از  به گزارش ايلنا، .استانداري كرمان تجمع كردند
كاركنان حاضر در اين تجمع اعتراضي بـا اعـالم ايـن            

  كارمند موسسه ثـامن الجـج        400ما حدود   : خبر گفت 
 شعبه در استان كرمان  هـستيم كـه  تقريبـا از              33در  

 گذشته  با تعطيلي تدريجي شـعب ثـامن          دي ماه سال  
  .الحجج در كرمان ار خرداد ماه بيكار شده ايم

  
بهمن، جمعي از كـارگران كارخانـه    2 شنبه  صبح روز *

فوالد زرفام يزد در اعتراض به اخراج خـود دسـت بـه             
بـه گـزارش يـزد رسـا،         .تجمع مقابل استانداري زدنـد    

جيـب  مالك جديد كارخانه فوالد زرفـان در اقـدامي ع         
 . نفر از كارگران اين كارخانه را اخراج كرده اسـت          160

اين اتفاق در حالي افتاده كه تمامي ايـن كـارگران تـا             
  .پايان سال قرارداد دارند

كارخانه فوالد زرفام در جاده خضر آبـاد، بعـد از فـوالد        
 جاده ندوشن، شهرك صنعتي فـوالد   4آلياژي، كيلومتر   

  .يزد واقع شده است
  
از كـارگران سـيمان      جمعي   بهمن، 2 بهشنروز  صبح  *

دهلران به دليل شرايط كـاري خـود و مـصادره امـوال      
ــستري     ــام دادگ ــراي احك ــعبه اج ــط ش ــركت توس ش
شهرستان دهلران، در مقابل اين كارخانه تجمع كرده و   

 ايرنـا،  بـه گـزارش    .خواستار رفع مشكالت خود شـدند     
اداره : نماينده كارگران كارخانه سـيمان دهلـران گفـت        

كــار شهرســتان دهلــران بــراي كــارگران همــه ســاله 
قراردادهاي يكساله منعقد مي كند و بر همـين اسـاس           
سال گذشته كارگران اخراجي اين شركت نيـز بـا راي           

  .بازگشت به كار از اين اداره دوباره مشغول كار شدند
  
ــنبه روز* ــن، 2 ش ــاني   بهم ــارگران پيم ــي از ك جمع

، در اعتراض به     در استان فارس   شهرداري شهر ني ريز   
مقابل اداره كـار ايـن       شان، ماه حقوق  4عدم پرداخت   

اين كـارگران    به گزارش ايلنا،   .ند  شهرستان تجمع كرد  
در اعتراض به معوقات مزدي خود در مقابل سـاختمان          

رفـاه اجتمـاعي  ايـن شـهر تجمـع            كار و  اداره تعاون، 
  .ند كرد

  
اني بهمن، جمعي از رانندگان اتوبوسـر      3 يكشنبه   روز*

شـان   اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقـوق       رشت در 
مقابل درب ورودي اين شـركت       دست از كار كشيده و    

بـه گـزارش رشـت پـرس، ايـن اقـدام             .اجتماع كردند 
دنبال حضور مرتضي شريفي مـدير عامـل      ه  اعتراضي ب 

وعـده   سازمان اتوبوسراني رشـت در جمـع كـارگران و        
  .پايان گرفت معترضان، پرداخت مطالبات

  
جمعي از بازنشستگان پـيش از      ،   بهمن 3يكشنبه  روز  *

موعد تامين اجتماعي در اعتـراض بـه تبعـيض و بـي              
بـراي چنـدمين بـار      عدالتي در پرداخت مستمري خود،    

مهـر، تجمـع   بـه گـزارش    .مقابل مجلس تجمع كردند  
كنندگان با اشاره به تبعـيض آشـكار و تـضييع حقـوق             
خود، خواستار اقدام مجلس براي حل اين معضل شدند         

.  
  
از تاكـسي داران خـط       تعدادي   بهمن، 3 روز يكشنبه *

 انديمشك مقابل فرمانداري تجمع اعتراضـي       -دزفول  
 مـاه قبـل     2بهمن ايرنا، حدود    3به گزارش    .برپا كردند 

 دزفول در   -يستگاه سواريهاي انديمشك    نيز جابجايي ا  
شهر انديمشك اعتراض رانندگان اين خط را به دنبـال          

  .داشت
  
هـاي  ده  تعدادي از خـانوا    بهمن، 3  يكشنبه صبح روز *

 اداره كل امور ماليـاتي      2اعضاي تعاوني مسكن شماره     
 .شرقي مقابل استانداري تجمع كردند      استان آذربايجان 

 سال بـا دو     13كه پس از     معترضانبه گزارش فارس،    
شان توسـط   برج نيمه تمام در شرف مصادره واحدهاي     

 خواستار رسيدگي به حل مـشكالت       ،بانك ملي هستند  
  .خود شدند

  
تعدادي از كـشاورزان از اهـالي    ،   بهمن 3يكشنبه  روز  *

روستاهاي بيت جاسم و بيت زيدان از شـاوور از توابـع            
ان آب و   شهرستان شوش در اعتراض به اقدامات سازم      

برق خوزستان، در مقابل اسـتانداري خوزسـتان تجمـع         
افـزايش غيرمتعـارف آب بهـا،       ،  به گزارش ايرنا   .كردند

كـشتهاي دائمـي و     (محدوديت كشت و قيمت دو گانه       
از ديگر داليلي است كه اين كـشاورزان بـراي          ) فصلي

  .تجمع خود عنوان كردند
  
گي  بهمن، كارگران كارخانجات ريسند    3 يكشنبه   روز*

 اعتــراض بــه تعطيلــي كارخانــه و فــرنخ و مــه نــخ در
بـه   .بيكارشدن مقابل استانداري قزوين تجمـع كردنـد       

اين دو واحد توليـد كننـده منـسوجات در           ايلنا، گزارش
شـود، عـصر       قزوين كه از سوي يك كارفرما اداره مي       

 بهمن به داليل نامعلومي فعاليـت خـود را          2روز شنبه   
 200 به تبع ايـن اتفـاق حـدود          :اند، گفتند   متوقف كرده 

  .كارگر قرار دادي هم اكنون بالتكليف هستند
  
بهمن، مالكـان زمينهـاي    4 دوشنبه پيش از ظهر روز *

 جلـوي نقـل و      1394 شهر پرديس كـه از سـال         6فاز  
 مقابـل   ،انتقال اسناد زمينهاي آنها گرفتـه شـده اسـت         

ــد  ــع كردن ــازي تجم ــسكن راه و شهرس ــه  .وزارت م ب
 هـزار   4اين مالكان كه به نمايندگي از        ، شفاف گزارش

مالــك ايــن منطقــه مقابــل وزارت مــسكن، راه و     
شهرسازي تجمع كرده اند تـا نـسبت بـه ابطـال غيـر              

  .قانوني اسناد مالكيت آنها چاره اي انديشيده شود
  
ــادي از كــشاورزان ، بهمــن4دوشــنبه روز *  جمــع زي

 كرمانشاهي كه دولت و كارخانه هـا مطالبـات آنهـا در           
شـان را پرداخـت    صوص خريد تضميني محـصوالت    خ

  .نكردند، تجمع كردند
كشاورزان با اجتماع در مقابـل       ،مرصاد نيوز به گزارش   

كارخانه قند بيستون خواستار پرداخت مطالبات و هزينه       
  .دسترنج يك ساله و حتي دوساله معوق خود شدند

  
آب «اهـالي روسـتاي      جمعي از  بهمن،   4روز دوشنبه   *

ــه و  محمــود» رزك ــوي اســتانداري كهگيلوي ــاد جل  آب
بويراحمد به دليل وضعيت زمينهاي اين روسـتا تجمـع          

به گزارش كبنانيوز، يكي از اهـالي ايـن روسـتا            .كردند
؛ اين زمينها بيش از سه دهه است كـه در اختيـار            گفت

پدران و اجداد ما بوده و اسناد آن هم موجـود اسـت و              
زي در اين رابطـه   اي به دنبال اختالف انگي       اكنون عده 

  .هستند
  
كارگران كارخانـه ذوب آهـن      ،   بهمن 5سه شنبه   روز  *

ماه حقوق مقابل    2اردبيل در اعتراض به عدم پرداخت       
به گزارش آذر سالم، نزديـك       .استانداري تجمع كردند  

به يكصد و پنجاه نفر از كـارگران كارخانـه ذوب آهـن        
 .اردبيل در مقابل درب اصلي استانداري تجمـع كردنـد         

اين كارگران نسبت به عدم پرداخـت حقـوق دو ماهـه            
  .خود در آستانه عيد اعتراض كردند

  
 از رانندگان خودروهاي     تعدادي  بهمن، 4  دوشنبه روز*

ترانزيت در اعتـراض بـه افـزايش قيمـت گازوييـل در             
به گزارش الديز، يكي از     .گمرك ميرجاوه تجمع كردند   

 قيمت گازوييل   :گفتاين باره    اين رانندگان ترانزيت در   
ماه قبـل هـر ليتـر هـزار و           در گمرك ميرجاوه در يك    

 امـروز تـا  گذشـته   تومان بود كه اين مبلـغ از روز   300
 تومان  750 تومان و سپس به هزار و        600ابتدا هزار و    

  .افزايش يافته است
  
ــاني   بهمــن،4روز دوشــنبه * كــارگران رســمي و پيم

ريـدار يـا    خ پااليشگاه نفت كرمانشاه همزمان با حضور     
در اعتراض بـه واگـذاري       نمايندگان وي در پااليشگاه،   

  اين مجموعه به بخش خصوصي و حضور غير قانوني 
  17بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران
  

  16بقيه از صفحه 
 يخريدار در محل پااليشگاه دست بـه تجمـع اعتراضـ    

بــه گــزارش بــاختر، هنــوز حــرف و حــديثهاي  . زدنــد
بالتكليفي واگـذاري پااليـشگاه كرمانـشاه بـه بخـش           

ن الئوبه گسترش است و هيچ يك از مس        خصوصي رو 
  . را تعيين تكليف نمي كنندبا قاطعيت اين بالتكليفي

  
ــبح روز   * ــتر ص ــهرداري شوش ــارگران ش ــي از ك جمع

در اعتـراض بـه تبـديل وضـعيت         ،  بهمـن  6چهارشنبه  
بـراي دومـين روز متـولي       قرارداد هاي خود به پيماني      

دست تجمع اعتراضي مقابـل فرمانـداري و شـهرداري         
از : گفتنـد كـارگران معتـرض      بـه گـزارش ايلنـا،      .دندز

ــاه جــ   ــداي م ــعيت   ابت ــتر وض ــهرداري شوش اري، ش
آتش  ،ياستخدامي كارگران شاغل در بخشهاي موتور     

اداري ايــن مجموعــه را از حالــت  حراســت و نــشاني،
قرارداد مستقيم به پيمانكـاري تغييـر داده و در نتيجـه            
امنيت شغلي صاحبان اين مـشاغل در معـرض تهديـد           

   .قرار گرفته است
  
جتمع نيـشكر   صدها كارگر م    بهمن، 6روز چهارشنبه   *

صـنعتي ايـن     هفت تپه كه در بخـشهاي كـشاورزي و        
اعتراض به پرداخـت نـشدن       مجتمع مشغول كارند، در   

حقوق خود در محل اين شركت در شهرسـتان شـوش           
به گزارش ايلنا، به گفته كارگران،   .دست به تجمع زدند   

يكي ديگر از داليل اجتماع اعتراضي آنـان ايـن اسـت         
ع نيـشكر هفـت تپـه بـه         كه به تازگي مديريت مجتمـ     

مديران زير مجموعه خود ابالغ كرده كه به هر ترتيـب   
حاضران در ايـن اجتمـاع       .مانع اعتراض كارگران شوند   

اعتراضي تصريح كردند، كارفرماي خـصوصي اگـر بـه          
تعهدات مالي خود در برابر كارگران عمـل كنـد ديگـر            
نيازي ندارد كه تا برپايي اجتماعات اعتراضي را ممنوع         

  .الم كنداع
  
جمعـي از كاركنـان موسـسه    ،  بهمن 6چهارشنبه  روز  *

نسبت به مشخص نبـودن     ثامن الحجج در شهر شيراز،    
وضعيت شـغلي خـود در سـاختمان اسـتانداري اسـتان           

به گزارش ايلنا، اين  تعداد كارمند        .فارس تجمع كردند  
كه در شعب مختلف موسـسه ثـامن الحجـج در شـهر             

خص بودن وضعيت شـغلي  شيراز مشغول كارند از نامش   
  .خود خبر دادند

  
 كاركنـان بيكارشـده موسـسه       ، بهمن 7روز پنجشنبه   *

الحجج كرمان بـراي دومـين بـار در طـي هفتـه           ثامن
 بـه   .جاري مقابل ساختمان اسـتانداري تجمـع كردنـد        

الحجــج در   كاركنــان موسســسه ثــامنگــزارش ايلنــا، 
اي وجود آمـده بـر    ه  كرمان با ابراز نگراني از وضعيت ب      

از كليـه   : مجموعه  كاركنان اين موسسه تصريح كردند      
خواهيم با درك همـه        استاني مي  مسئوالن كشوري و  

الحجـج     مشكالتي كه در نتيجه انحالل موسسه ثامن      
ـ         وجـود آمـده در    ه  براي مجموعه كاركنـان موسـسه ب

  .خصوص  پيگيري وضعيت اشتغال آنان كمك كنند
  
سسه مالي ثامن    كاركنان مو  ،بهمن 9صبح روز شنبه    *

الحجج در دو استان گيالن و آذربايجان غربي همزمان       
در اعتراض به نامشخص بودن وضـعيت شـغلي خـود            
 .مقابل ساختمانهاي استانداري دو استان تجمع كردنـد       

به گزارش ايلنا، تعداد كاركنان موسسه ثامن الحجج در      
شود كه تا      نفر برآورد مي   2700سراسر كشور تا حدود     

شـعبه    470در   بحران اخير اين موسـسه مـالي      قبل از   
سـال پـيش بـه       مشغول كار بودند، آنان  تقريبا از يك       

داليل متوقف شدن فعاليت اين موسسه مالي از سـوي        

قـوه قـضائيه     عالي پول اعتبار، بانك مركزي و       شوراي  
  .اند  تاكنون بالتكليف مانده

  
ــنبهروز* ــن9  ش ــي از،  بهم ــي  جمع ــارگران اخراج ك

  فيبر ايران انزلي در اعتـراض اخـراج از كـار و            كارخانه
شان، مقابل ساختمان استانداري  عدم پرداخت مطالبات 

يكـي از    به گزارش ايلنـا،    .گيالن دست به تجمع زدند    
ــايي ايــن تجمــع   كــارگران اخراجــي در خــصوص برپ

هستيم كه از آذر مـاه        كارگر 54حدود  : اعتراضي گفت 
عاليـت كارخانـه    دنبال متوقف شـدن ف      سال جاري و به   

  .اخراج شديم
  
 از كـارگران بازنشـسته   يجمع،   بهمن 10 كشنبهروز ي *

نخ در اعتراض به آنچـه         نازنخ و مه   سه كارخانه فرنخ،  
  و ي مطالبات سـنوات   افتي ساله در در   ني چند يفيبالتكل

 ني قـزو ي مقابل سـاختمان اسـتاندار   شد،  عنوان   يمزد
فــر از  ن156 حــدود لنــا،ي گــزارش ابــه .تجمــع كردنــد

 نفـر از    200كارگران بازنشسته واحد نـاز نـخ و حـدود           
بـه    تـاكنون  90 فر نخ و مه نخ كه از سـال           يواحد ها 

ان ياند سنوات پا     اند هنوز نتوانسته       مرور بازنشسته شده  
  . كنندافتيكار خود را در

  
اعتـراض بـه عـدم        ورزشگاه نقش جهان در    كارگران*

دسـت   بهمن،  10در روز يكشنبه    پرداخت ماهها حقوق    
 كارگران مربوط   ناي سنا،ي گزارش ا  به .به اعتصاب زدند  

 شركت توسعه،   ا هستند كه قراردادشان ب    يمانكارانيبه پ 
 به نـام    يشركت . است ي اماكن ورزش  ي و نگهدار  زيتجه
 دسـته دوم    مانكاراني به پ  شي پرداختها ، ساز سيد طاق

  .خود را انجام نداده است
  
 بنـدر امـام     ي شهردار كارگران بهمن،10 يكشنبه   روز*

ماه حقـوق و مطالبـات       5 در اعتراض به عدم پرداخت    
 بـه   . دست بـه تجمـع زدنـد       ي شهردار نيخود مقابل ا  

 مانكـار يبـه پ  : گزارش فارس، يكي از معترضـان گفـت       
ـ  به ا  ياند هر كس    گفته  موضـوع معتـرض باشـد را        ني

  ي خود را مـ    ي جز حق قانون   يزي مگر ما چ   د،ياخراج كن 
  .ميخواه

  
 تنـگ ارم    ي شهردار كارگران،   بهمن 10 كشنبه ي روز*
ماه حـق    3 ماه حقوق و   4پرداخت  اعتراض به عدم     در
 گـزارش   به .تجمع كردند به اعتصاب زده و      دست   مهيب

 از كـارگران    ي جمعـ  ي تجمـع اعتراضـ    ي پ در ،گام نيوز 
 عدم پرداخت حقوق چهـار      لي تنگ ارم به دل    يشهردار

حقـوق چهـار مـاه و       :  شهر گفت  نيماه آنان، شهردار ا   
  .  پرداخت نشده استي شهردارني سه ماه پرسنل امهيب

  
 مـسكن مهـر در      انيمتقاضـ ،   بهمـن  10 كشنبهروز ي *

 در قبال طرح ي راه و شهرساز ري وز يهااستيانتقاد به س  
 تجمـع  ي اسـالم  ي مجلس شـورا   يمسكن مهر، روبرو  

ـ واقع  گزارش مهـر،   به. كردند  آن اسـت كـه طـرح        تي
 ي عبـاس آخونـد    ير كه بر اساس وعده ها     مسكن مه 

ـ    لي تكم 95 سال   انيقرار بود تا پا     شي شود، براساس پ
 هـم   ندهي سال آ  اني كارشناسان حوزه مسكن، تا پا     ينيب

  .رسد ي نمجهيبه نت
  
 از كـارگران كارخانـه      يجمعـ ،   بهمن 10 كشنبهروز ي *

عـدم   اعتراض به اخراج از كار و       جهان در  يروغن نبات 
 يوق دست به تجمع  مقابل استاندار    پرداخت ماهها حق  

ـ آم    تجمع اعتراض  ني ا ،ايلنا گزارش   به .زنجان زدند   زي
 عدم پرداخت حقوق و اخراج كارگران بود كـه          ليبه دل 

 ي ماه پرداخت نشده و هنـوز برخـ  11حقوق آنها بعد از   
 بـه گـزارش مـوج رسـا، روز       . هـستند  فيبالتكلاز آنها   
كارخانـه روغـن     كارشدهيكارگران ب ،   بهمن 11 دوشنبه

 كـار و  ه  جهت بازگشت ب    روز ني سوم ي جهان برا  ينبات
در مقابـل    شـان، مـه يحـق ب  پرداخت ماههـا حقـوق و     

   . زنجان تجمع كردندياستاندار

  
 انكــارگر تعــدادي از  بهمــن،10 كــشنبهي روز ظهــر*

اعتــراض بــه عــدم   اراك دري ســازنيكارخانــه ماشــ
ـ  .شان دست بـه تجمـع زدنـد        ماه حقوق  4پرداخت    هب
بـا وجـود    :  از كارگران اظهار داشـت     يك ي ،لنايگزارش ا 

 مـشكالت   انيـ  شـركت و ب    تيريمراجعات مكرر به مد   
ـ    ي مربوطه در ماهها   مانكاريكارگران با پ    ي گذشـته حت

ـ ي از خواسته ها   يكيبه   موقـع مـزد   ه  ما كه پرداخت ب
 اسـاس تمـام     ني نـشد و بـر همـ       يكارگران بود، توجه  
 كـه تـا حـصول بـه          تجمع زدند  نيكارگران دست به ا   

  .  دادمي آنرا ادامه خواهطالباتمانم
  
كارگران كارخانـه ذوب آهـن      ،   بهمن 11 دوشنبهروز  *

 ي بار همزمـان بـا نشـست خبـر         ني چندم ي برا لياردب
ماهـه  14اعتراض به عدم پرداخت مطالبات      در استاندار
 گـزارش  بـه  . اجتمـاع كردنـد  يمقابل استاندار  شان در 

مـشكل ذوب   :  بـاره گفـت    نيدر ا  لي اردب استاندار رنا،يا
 92 قبل وجود داشته و در سـال  ي از سالها  ليآهن اردب 

 شـد و بـا هـدف حـل          ي مشكالت موجود بررسـ    93و  
 ني آن گذاشته شد ا    ي برا زي ن ياديمشكالت كه وقت ز   

 واگـذار   يجاري به صـورت اسـت     يگريكارخانه به فرد د   
بـه مـدت   :  گفتليآهن اردب    از كارگران ذوب   يكي. شد

ـ  است مـشكالت ا    سه سال  ـ  واحـد تول   ني  مطـرح   يدي
 اما هنوز كه هنوز اسـت كـارگران از كارخانـه            شود يم

  . خود طلب دارنديافتيبابت حقوق و در
  
 عيبهمن، كارگران شركت صـنا     11 دوشنبه    روز صبح*

عــدم   نوظهــور در اعتــراض بــه اخــراج ويكاغذســاز
 بـه  .، دست به تجمـع زدنـد      مهيحق ب  پرداخت حقوق و  

 ي، در ماههـا   كـارگران معتـرض    گفته   به ،لنايگزارش ا 
 شركت اخراج شده    ني از كارگران ا   ياديتعداد ز  گذشته

 ،  مـه ياند كه به علت عـدم پرداخـت بـه موقـع حـق ب              
 اسـتفاده  يكـار ي بمهي نتوانسته اند از ب    يكارگران اخراج 

  .كنند
  
 ني افتتـاح چنـد    هيدر حاشـ   بهمـن،  12سه شنبه    روز*

ــتان ت  ــروژه در شهرس ــپ ــروراني ــال و ك ــ اين، اه  ني
ـ  و تكم  ي دولت مارستاني نداشتن ب  ليشهرستان به دل    لي

 . تجمع كردند  ي شهرستان مقابل فرماندار   نيفاضالب ا 
 مـردم  ،دهـه فجـر   مراسم   هي حاش در گزارش فارس،    به
 با در دست    ي شهرستان در كنار ساختمان فرماندار     نيا

ــا ــتن پالكارده ــلييداش ــته اص ــراي خواس ــردم ب  ي م
ــتان  ــزار ن75شهرس ــر ه ــ تيف ــاخت را  راني ــس  كي

  .اعالم كردند ي دولتمارستانيب
  
 نفـر از   540 به   كينزد بهمن، 12  سه شنبه   روز صبح*

 برق بـا تجمـع در مقابـل         ي فشار قو  يهاتكارگران پس 
 يساختمان مجلس نسبت به حذف نـشدن قراردادهـا        

 ي مـزد ياي مزايساز   همساني و عدم اجرا يمانكاريپ
ـ ي گـزارش ا   بـه  .اعتراض كردند  معتـرض   كـارگران    ا،لن

 قـانون  61ها را به اسـتناد  بنـد         خواسته نيكه ا گفتند  
 يالعمل مربوط به همسان ساز  و دستور  95بودجه سال   

  .كنند  ي ميريگي خود  پيمزد
  
 ي از ناظران كـشاورز    يجمع،   بهمن 12 شنبه   سهروز  *
 در مقابل مجلـس     ي استخدام يفياعتراض به بالتكل   در

ـ  گـزارش ا   به .تجمع كردند  ـ  از ا  يكـ ي سنا،ي  تجمـع   ني
 يكنندگان گفـت كـه مـا كارشناسـان نـاظر كـشاورز            

 استخدام،  ي الزم برا  طيرغم داشتن شرا  ي كه عل  ميهست
 ندگاني از نما  لي دل ني به هم  ستي مشخص ن  تمانيوضع

  .مي و استخدام خود هستيفيخواستار رفع بالتكل
  
 از آتش نشانان بخش     يجمع بهمن،13 چهارشنبه روز*

  در هــاي خــودهمــراه خــانوادهه  مــشهد بــيخــصوص
   و ينشانان خصوص   آتشاني مضياعتراض به تبع

  18بقيه در صفحه 



  18صفحه                 1395اول اسفند  – 380 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران
  17بقيه از صفحه 

 و  تي وضع لي تبد يبرا  و ي شغل تينداشتن امن   و يدولت
 خراســان يمقابــل اســتاندار  حقــوق،يهمــسان ســاز

ـ  گزارش ا  به . تجمع كردند  يرضو   از آتـش  يكـ  ي سنا،ي
 نفـر از  100 حـدود   90در سـال    : نشانان معترض گفت    

 شركت كـرده و     يزمون استخدام  كه در آ   ينشانان   آتش
 حقـوق و    ي بر برابـر   ي مبن ينشان  با وعده سازمان آتش   

 يسپار   در قالب طرح برون  ،ينشانان دولت     با آتش  ايمزا
 بـه صـورت موقـت در شـركت          ينـشان    سازمان آتـش  

اكنـون بـا گذشـت         مشغول به كار شدند، هم     يخصوص
ـ  روند ادامـه پ ني سال هنوز هم ا  5 از   شيپ  كـرده و  داي

ـ      اني م يشتري ب يها   سال تفاوت  هر  ي ما و بخـش دولت
  .شود ياحساس م

  
 از كاركنـان موسـسه      يجمعـ ،   بهمن 11 دوشنبهروز  *
ادامـه   كـشور در    ثـامن الحجـج سراسـر      ي اعتبار يمال

ـ    يبرا  و يكاريشان نسبت به ب    اعتراضات ه  بازگـشت ب
 يبا سفر به تهران در مقابل ساختمان بانك مركـز          كار

 حاضر در تجمع    كاركنان لنا،يش ا  گزار به .تجمع كردند 
ج  جـ هركدام از ما در  موسـسه ثـامن الح         : امروز گفتند 

  كه با مختل شـدن      مي سال سابقه كار دار    12  تا 4 نيب
 ماه سـال گذشـته بـا        ي، از د  ي موسسه مال  ني ا تيفعال

 اين تجمـع در روز      .ميا   مشكل امرار معاش روبرو شده    
  . امه پافت، براي سومين روز اد بهمن13 شنبه چهار

  
ــارگران كاشــي  بهمــن، 4شنبه يكــروز * جمعــي از ك

مـاه حقـوق     6 اصفهان دراعتراض بـه عـدم پرداخـت       
بـه   .مقابل اين كارخانه در جاده نجف آباد تجمع كردند  

گزارش ايرنا، اين كارگران گفتند كه حقوق خود را طي          
يكي ازكارگران كه    . ماههاي گدشته دريافت نكرده اند    

از چنـد مـاه     : خبر اعالم نشود گفـت     خواست نامش در  
پيش با تغيير مديريت به ما قول حل مشكالت را دادند   
اما تا كنون مشكالت حل نشده و حقوق و مزايـاي مـا    

  .  ماه اخير پرداخت نشده است6در 
ــنبه روز  ــن13چهارش ــي  ،  بهم ــارگران صــنايع كاش ك

اصفهان به علت عقـب افتـادگي يـك سـاله حقـوق و           
مقابـل ايـن   متوالي  روز   دوازدهمين مطالبات خود براي  

  .كارخانه تجمع كردند
  
دو  در ونيراننــدگان كــام،  بهمــن13 چهارشــنبهروز *

 بـراي پنجمـين روز   عبـاس  بندر مرز دوغارون و نقطه،  
 سيرئ سنا،ي گزارش ا  به. متوالي دست به اعتصاب زدند    

 حمـل و نقـل      ي شـركتها  ي انجمن صـنف   رهي مد اتيه
 روزه 5ا اشاره به اعتـصاب      ب ي خراسان رضو  يالملل  نيب

علت اول :  در مرز دوغارون اظهار كرد ونيرانندگان كام 
 افغانستان اعالم كرده    ي اعتصاب بود كه كنسولگر    نيا

ـ      يزاي كه و  يرانندگان ـ  وا سه ماهه دارنـد و همـراه ب  زاي
 دارنـد، چنانچـه     اري هم در اخت   سهي سرو 5 رودپاس   كي
   .رنديپاس بگ روددي دارد، مجدد بايها اعتبارن آيزايو
  
 از كـارگران اخـراج      يتعداد،   بهمن 13 چهارشنبهروز  *

 ي درب فرماندار  يشده كارخانه بهنوش گچساران جلو    
بـه گـزارش     .گچساران به نشانه اعتراض تجمع كردند     

 : از كارگران اخـراج شـده گفـت        يكيفانوس زاگروس،   
 ديـ  شركت بـه بهانـه افـت فـروش و تول           ني ا نمسوال

 ســال اقــدام بــه اخــراج محــصوالت در فــصول ســرد
 است كه در فصول گرم      ي در حال  ني ا كنند يكارگران م 

 ي كاريفتهاي باشد در شي كارخانه باال مديسال كه تول
 نيشتري كارگران ب  نيبا ساعات كار باال و فشرده از هم       

  .ردي گياستفاده صورت م
  
كارگر  هزار 3ي  اعتراض، تجمع    بهمن 11 دوشنبهروز  *

 نـسبت بـه عـدم پرداخـت       هفـت تپـه    شكريـ مجتمع ن 

شـده    بهمن آغاز  6شان كه از روز چهارشنبه       مطالبات
ـ ا لنا،ي گزارش ا  به .تافيادامه  ،  است  كـارگران كـه     ني

در : گفتنــد هــزار نفــر بــرآورد شــده، 3تعــداد آنهــا تــا 
ـ  مجتمـع ن   يكشاورز  و ي مختلف صنعت  يبخشها  شكري
اعتـصاب    بهمن، 16 شنبه   روز. تپه مشغول كارند    هفت

 جهينت ي  بي هفت تپه در پشكريكارگر مجتمع ن هزاران
شـان    كارفرما در پرداخـت مطالبـات      يماندن وعده ها  

  . شدي روز متوالنيازهميوارد 
  
 از كـارگران كارخانـه      ي بهمن، جمعـ   17 كشنبهي روز*
 ماه حقـوق،   5 اعتراض به عدم پرداخت     پارس در  كين

 دهيكش دست از كار   ،94  سال يديع  و مهيماه حق ب   7
بـه گـزارش     . تجمـع كردنـد    ني قزو يقابل استاندار م و

ـ ارگران ا ، كـ   مركـز قـزوين    ي رژيم در  سيما و صدا  ني
ـ  ا رانيمد:  گفتند يديواحد تول   شـركت پـنج مـاه از        ني

 . نكـرده انـد    زيـ حقوق شان را هنوز به حساب شان وار       
 يديـ دسـتمزد بهمـن و اسـفند، ع       :  از آنان گفـت    يكي

ـ     يذر و د   آبـان، آ   ي حقـوق ماههـا    نيپارسال و همچن
  .امسال را از شركت طلبكارند

  
 ي فضا ي بهمن، كارگران اخراج   17 كشنبهي روز   صبح*

 دز نيآفـر   سـبز يمانكـار ي شركت پكي يسبز و باغبان 
 شـاپور دزفـول     ي جند يطرف قرارداد با دانشگاه صنعت    

ـ  يبرا اعتراض به اخراج و    در كـار مقابـل   ه  بازگـشت ب
معـاون   رنـا، ي گـزارش ا بـه  . تجمـع كردنـد  يفرمانـدار 

ـ  و ي فرمانـدار  ي و اجتمـاع   ياسيس ـ  دزفـول در ا    ژهي  ني
 سـبز و  ي نفر از كارگران فضا20حدود  :خصوص گفت 

ـ  شاپور دزفول كـه ز     ي محوطه دانشگاه جند   يباغبان  ري
 اخراج شده اند كه  راي كردند اخ  ي م تي فعال مانكارينظر پ 

 ار موضوع و بازگشت دوبـاره بـه كـ         نيدر اعتراض به ا   
  . تجمع كردندي فرماندار دربيصبح امروز جلو

  
ــروز* ــال 16 هنب ش ــن، اه ــتايبهم ــي روس ــاد ني ش  آب
 مسئوالن اداره راه    يتوجه  ي در اعتراض به ب    اندوآبيم
 سـاكنان  لنـا، ي گزارش ا  به . شهرستان تجمع كردند   نيا

 تجمـع شـركت داشـتند،       ني كه در ا   آباد   ني ش يروستا
ـ ي نداشتن عالئم ا لي جاده به دل   نيا: ندفتگ   و عـدم  يمن

 كشاورزان بـه  ژهي مردم و به وي استانداردها، برا  تيرعا
 از كـشاورزان    يشدت خطرناك است و هرساله تعـداد      

  .شوند ي مي جاده قرباننيروستا در هم
  
 از كــارگران جمعــي بهمــن، 18 روز دوشــنبه صــبح*
 شــركت آب و فاضــالب خوزســتان در    يمانكــاريپ

ا تجمع   و سوسنگرد ب   زهي آبادان، خرمشهر، هو   يشهرها
 شــركت در اهــواز خواســتار نيــدر مقابــل ســاختمان ا

 بـه  . شـدند  مانكـار ي پ يپرداخت مطالبات خـود از سـو      
ـ  از كـارگران در ا     يكـ  ي رنـا، يگزارش ا  :  بـاره گفـت    ني

ـ   ـ  نفـر از كـارگران ا      100 از   شيمطالبات ب  شـركت   ني
 تاكنون پرداخت  93 و   92 ي مربوط به سالها   يمانكاريپ

  .نشده است
  
 اني از متقاضــي بهمــن، جمعــ18  روز دوشــنبهظهــر*

 قـم تجمـع كردنـد و        يمسكن مهـر مقابـل اسـتاندار      
بـه  .  شـدند  ي پروژه مسكون  نيخواستار رفع مشكالت ا   

 نـه ي هزافـت ي درمانكـاران، ي پ ي توجه يب ،منثاگزارش  
در زمـان مقـرر از      آسانسور و عـدم اتمـام      ي برا ياضاف

 مـسكن   اني بود كه متقاض   ي موضوعات نيجمله مهم تر  
 تجمع خواستار رفـع آن توسـط مـسئوالن          ني ا مهر در 

  .ندشد
  
 كـارگران   ي اعتراض تجمعات،   بهمن 19 شنبه   سهروز  *

، ي سكوت خبـر   رغميمجتمع كشت و صنعت مهاباد عل     
را پشت سرگذاشـت و مـسئوالن     روزنيهفتم شصت و 

ـ  جـان ياستان آذربا  اول شهرستان مهاباد و    طراز  ي غرب
از پرداخـت   يخبر  ونبوده كارگران معترض  يپاسخگو

 گفتـه   بـه  .لنـا ي گزارش ا  به .ستي ن انيمطالباتشان درم 

 كـارگران شـاغل در دو مجتمـع كـشت و صـنعت        نيا
 مـاه اسـت     16 مهابـاد، كـه      ي صـنعت  يمهاباد و دامدار  
 جمع شدن چادرهـا     رغمياند، تجمع عل     دستمزد نگرفته 

 ني از دو ماه است كه ا شياكنون ب . همچنان ادامه دارد  
   .اند  تمع، تجمع كرده مجرونيكارگران ب

  
 ي كاركنان موسسه مـال    ،بهمن19 روز سه شنبه     صبح*

 اســتان كــشور همزمــان در نيثـامن الحجــج در چنــد 
 خود مقابل   ي شغل تياعتراض به نامشخص بودن وضع    

 محل اشـتغال خـود تجمـع        يهاي استاندار يساختمانها
 تجمــع كننــدگان از شــعب لنــا،ي گــزارش ابــه .كردنـد 

 كرمـان، كردسـتان،     ن،ي قـزو  ن،الي گ يمختلف استانها 
كرمانشاه  و.... مازندران ،ي، فارس، خراسان رضولياردب

 ي كه به صورت همزمـان در اجتماعـات اعتراضـ          بودند
   .امروز حضور دارند

  
 نفـر از  500 بـه  كي نزد، بهمن18 روز دوشنبه   بامداد*

ـ كارگران معدن زغال سنگ طـزره بـه دل          معوقـات   لي
 تجمـع    شـان ي  هـا    اسـته  ماندن خو  پاسخ  ي و ب  يمزد

 از كـارگران    يك ي لنا،ي گزارش ا  به . برپا كردند  ياعتراض
 مـشكالت خـود و همكـارانش        حيمعدن طزره در تشر   

مـاه اسـت     كه چهـار مي از هزار كارگر هست   شيب: گفت
ـ  و تا ا   ميمزد پرداخت نشده طلبكار     لحظـه بـاوجود     ني

 و مراجعــه بــه ي چنــد نوبــت اجتمــاع اعتراضــييبرپــا
ـ  تغ چيبوطه ه مسئوالن مر   جـاد ي مـا ا   طي در شـرا   يريي

  .نشده است
ان كارگري اين   اعتراض، حركت    بهمن 19 شنبه   سهروز  

  .براي دومين روز ادامه پيدا كرد
  
 ي از كارگران شهردار   يجمع،   بهمن 19 شنبه   سهروز  *

عـدم    نامشخص و  يكار اعتراض به قرارداد   بجنورد در 
ـ ع  و مهيماه حق ب   3ماه حقوق،  6پرداخت   ت  دسـ  ،يدي

ـ  ا يبه تجمع مقابل فرماندار     بـه  . شهرسـتان زدنـد    ني
ـ  ا هي حاش در ،ايلناگزارش    از كـارگران   يكـ ي تجمـع    ني

 مـاه اسـت كـه       6:  بجنورد گفت  ي سبز شهردار  يفضا
ـ   و ع  مي نكرده ا  افتي در يحقوق  سـال قبـل مـا را    يدي

 جوابگو  مي كن ي مراجعه م  يهنوز نداده اند به هر مسئول     
  .ستندين

  
در  بهمـن  19در روز سه شنبه  ك   الس ي روستا ياهال*

به گـزارش كاسـپين،   . تجمع كردند تردد استاندار   ريمس
ـ  ا انيـ  السك، بـا ب    ي روستا ي اسالم ي شورا سئير  ني

 تــردد ري الســك در مــسيمطلـب كــه  مــردم روسـتا  
 تجمع كـرده    مي به سمت امام زاده ابراه     النياستاندار گ 

 نشد و مردم همچنان ي تجمع توجهنيبه ا: بودند گفت 
 آمدنــد شي چهــار ســال پــ: داد ادامــهيو .فنــديالتكلب

ـ        ي روستا يمجتمع آبرسان   ي السك را افتتـاح كننـد ول
  . روستا ندادندني آب شرب دست مردم اواني لكي

  
 يجمعي از كارگران شهردار   ،   بهمن 19 شنبه   روز سه *

مـاه حقـوق     6پارس آباد در اعتراض به عدم پرداخـت         
 يمان شـهردار   و در مقابـل سـاخت      دهيدست از كار كش   

 گزارش راه دانا بـه نقـل از آران          به .شهر تجمع كردند  
 ي و فـضا   ي خدمات ي كارگران كه در واحدها    نيمغان، ا 

 مـشغول   يصورت قرارداد ه   پارس آباد ب   يسبز شهردار 
 خـود  ي ما زنـدگ ديآ ي خدا را خوش م : كارند مي گويند  

 بدون حقوق توانند ي مسئوالن ماي آميرا با قرض بگذران  
  . كنندي ما زندگهمچون

  
 داران ماهـشهر در     ي تاكـس  ،بهمـن  19 سه شنبه    روز*

ـ  ا ي ها مقابل فرمانـدار    هي كرا نيياعتراض به نرخ پا     ني
 راننـدگان  گـزارش فـارس،      به .شهرستان تجمع كردند  

ـ  نـرخ كرا   شي خواستار افزا  يتاكس  يرهاي مـس  ي هـا  هي
  . هستنديدرون شهر

  19بقيه در صفحه 
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  ....برخي از حركتهاي اعتراضي 
  18بقيه از صفحه 

از كاسـبان و    تعـدادي    بهمن،   19سه شنبه    روز   صبح*
 پـارس   19 فـاز    يمغازه داران شهر كنگان مقابل ورود     

ـ ا.  تجمع كردنـد   يجنوب  تجمـع كننـدگان خواسـتار       ني
 . شـدند  يمانكاري شركت پ  كي خود از    يهايوصول بده 

ــا لنــا،ي گــزارش ابــه ــا در دســني ت داشــتن  كــسبه ب
 از مسئوالن شهرستان كنگان درخواسـت       ييپالكاردها

 شـركت بـا آنـان       نينمودند كه در احقاق حق خود از ا       
ــار ــديهمك ــزارش ي  . كنن ــن گ ــاس اي ــر اس ــب  از يك
 فـاز  ي طرف قرار داد بـا كارفرمـا  يمانكاري پ يشركتها

ـ  مي سال و ن   كي، از حدود    19  از پرداخـت وجـوه      شي پ
 كـرده،   يداريكنگان خر  كه از كاسبان     ياقالم و خدمات  

  . نموده استيخوددار
  
 كــشت و صــنعت و ي كــارگران شــركتهانــدگانينما*

ــدار ــاد يدام ــنبه  مهاب ــن و در 20در روز چهارش  بهم
سـصت و هـشتمين روز تجمـع اعتراضـي شـان نامــه      

 گـزارش  بـه .  نوشـتند   كار ريخطاب به وز  سركشاده اي   
 يدگيخواستار رس در اين نامه     كارگران   ندگانينما لنا،يا

 :است  نامه آمده  ني از ا  يبخش در . خود شدند  تيبه وضع 
ـ  كه هر سال وضع مع     ميما كارگران مشاهده كرد     شتي

 .شـود  ي و حقوق ما روز به روز بـدتر مـ          ي شغل تيو امن 
 سـال   كي از   شي گردد ب  ي م مي نامه تقد  نيكه ا اكنون  

. ميا   نكردهافتي دري است حقوق و معوقات حقوق ميو ن 
 حـق  تين پرداخـت نـشده و وضـع      ما كارگرا  مهيحق ب 

 و پـاداش آخـر      يديـ سنوات ما نامعلوم است و هنوز ع      
  . ميا  نكردهافتي را در94سال 

  
 لـو ي ن ي از كارگران كاش   يجمع بهمن، 11 دوشنبه روز*
ـ اعتراض نسبت بـه نداشـتن امن       در  و عـدم    ي شـغل  تي

سطح  مقابل كارخانه و   شان در  پرداخت ماهها مطالبات  
 -اصــفهانه و مــسير  كــردشــهر نجــف آبــاد اجتمــاع

 را بـا مـشكل   ري مـس نيآباد را مسدود و تردد در ا        نجف
ـ ا رنا،ي گزارش ا  به .دمواجه كردن   كـارگران نداشـتن     ني

 ي در پرداخت حقوق ماهانه از سو      ري و تاخ  ي شغل تيامن
ـ  كارخانـه را از جملـه مطالبـات خـود ب          نيمالكان ا   اني

  .كردند
ادامـه    در لوي ن يبهمن، كارگران كاش   20 چهارشنبه روز

 نسبت به عدم پرداخت ماههـا       شاني  تجمعات اعتراض 
 بار دسـت  ني چندميبرا ،ي شغل تينداشتن امن  حقوق و 

 گلدشـت نجـف آبـاد       دانيبه تجمع مقابل كارخانه و م     
   .زدند

  
 كارخانــه كارشــدهي كــارگران بي اعتراضــتجمــع*

   مقابل سازمان بورسيكنتورساز
 كارخانـه   ارشدهكي كارگران ب  ، بهمن 20 شنبه   چهارروز  

 شـان ي  الي سـر  ي درادامه تجمعات اعتراض   يساز كنتور
ـ ن شـان و   نسبت به عدم پرداخـت ماههـا مطالبـات          زي

 مقابــل ،دنبــال پلمــب شــدن كارخانــهه  بــكارشــدنيب
 ن،ي گزارش صـبح قـزو  به .سازمان بورس تجمع كردند   

 كارگران شـركت    زي است تجمع اعتراض آم    يماه چند
ـ  شـده و ا   لي تبد يه دار  دنبال الي به سر  يساز كنتور  ني

 ي كـارگران مقابـل اسـتاندار    نيـ موضوع با تجمعـات ا    
 اما هنوز افتي شهرستان البرز ادامه ي و فرماندارنيقزو

  . مشكالت حل نشده است نيا
  
در  ثامن الحجج كرمان     شده كاري از كاركنان ب   يجمع*

بــا تجمـع در مقابــل دفتــر   بهمــن، 20روز چهارشـنبه  
ـ   مجلس خواستار  ندهينما ـ  گ ي پ   اشـتغال  تي وضـع  يري

 . شـدند  ي اعتبـار  ي موسسه مال  نيشان بعد از انحالل ا    
ايـن   هرچنـد در      معترضـان   گفتـه  بـه  لنا،ي گزارش ا  به

 ني كه در ع   يمي، محمد رضا  پور ابراه     يتجمع اعتراض 
 مجلس  است در دفتـر  ي اقتصادونيسي كم سييحال ر 

كــارش در شــهر كرمــان حــضور نداشــت امــا تجمــع 

 دفتـر   نيـ شان به مـسئول ا      مشكالت نايكنندگان با ب  
  . خود را مطرح كردنديها  خواسته

  
ــنبه روز * ــو در  2ش ــه هپك ــارگران كارخان ــن، ك   بهم

ــصاب  ــانزدهين روز اعت ــود پ ــار  خ ــدمين ب ــراي چن  ب
به گزارش  .راهپيمايي كردند اراك  درخيابانهاي مركزي   

پرداخت حقـوق معوقـه و برگـشت سـهام           اراك امروز، 
ترين خواسـته هـاي كـارگران       شركت به دولت از مهم    

  .است
اراك در  كارگران كارخانه هپكـو     ،   بهمن 3يكشنبه  روز  

درسـطح شـهر اراك راهپيمـايي       ادامه اعتـراض خـود      
كردند و در نهايت مقابـل اسـتانداري مركـزي تجمـع            

شـان      بـه وضـعيت     كردند و خواستار رسـيدگي سـريع      
 روز از آخرين واريزي 90حدود   به گزارش ايسنا،   .شدند

گذرد و كارگران ايـن شـركت         كارگران اين شركت مي   
  .اند  در امرار معاش روزانه با مشكل مواجه شده

بـاقر   همزمان بـا ورود  محمـد  ،  بهمن11 شنبه  روز دو 
كــارگران  دولــت بــه شــهر اراك ي ســخنگو،نوبخــت

مقابـل سـاختمان   معترض براي بيست و پنجمـين روز        
ــتاندار ــد ياس ــع كردن ــشنبه يروز . تجم ــ17 ك  ن،بهم

 ،شان اعتصاب  روزني اميكارگران كارخانه هپكو در س  
 ييمـا ي شـهر اراك راهپ    يهـا اباني در خ  گري د ي بار يبرا

   .كردند
 بهمن، كـارگران كارخانـه هپكـو در        20 چهارشنبه روز
 دسـت  گريد  بار يشان برا  اعتصاب  روز نيسوم  و يس

 ياسي س معاون همزمان   . زدند يبه تجمع مقابل استادار   
 مالـك   اني عطار نيامروز همچن :  گفت يزاستاندار مرك 

ـ  تا پا  دي شد و با   ري كارخانه دستگ  ياصل مـاه    اسـفند  اني
 حركت  . تمام طلب كارگران را پرداخت كند      يسال جار 

  . دي امسال شروع شد18اعتراضي اين كارگران از 
  
 رانانياز تاكــس، تعـدادي   بهمــن20 شـنبه  چهـار روز *

لبات خـود در    نشدن مطا    در اعتراض به برآورده    يتهران
 گـزارش   بـه  . تهران تجمـع كردنـد     يرانيسازمان تاكس 

 يراني از عملكـرد سـازمان تاكـس       كننـدگان    تجمع لنا،يا
بـه  آنهـا    يها   از خواسته  يكند و ي   هست يتهران ناراض 

 يراني تاكـس  ي خـصوص  ي شركتها تيسامان شدن وضع  
  .است

  
ــارروز * ــنبه چه ــن20 ش ــصاب،  بهم ــركتهااعت  ي ش

ـ  ا ي تاكـس  يمسافربر  بـه . اهـواز چهـار روزه شـد      _ذهي
در :  راننـدگان اظهـار كـرد      ني از ا  يكي اب،يگزارش ره 

 شي از پـ شي بـ ي شخـص ي تعـداد خودروهـا  ريسال اخ 
ـ ي از تاكـس ي كـه برخـ  يشده، به گونه ا   يها در روز حت

  . روندي هم نمسي سروكي
  
 فرودگـاه   يرانندگان تاكس ،   بهمن 20 شنبه   چهارروز  *

ـ ا. تجمع كردند ان   تهر يرانيدر مقابل سازمان تاكس     ني
 گزارش به   . است ريماه اخ   تجمع رانندگان در دو    نيدوم

ـ ي اسـت فرودگـاه امـام خم       يمـدت ،  كاي سـند  اميپ  از  ين
 كرده و اعالم ي خوداروي سمند و آر  يهاي تاكس رفتنيپذ

ـ  وتاي تو يهاينموده فقط تاكس   ـ  ي خودروهـا  اي  را  5 وري
ه  و از را   ردي پـذ  ي فرودگاه م  نا سوار نمودن مسافر   يبرا

  . معذور استيراني ايدادن به خودروها
  
بر اسـاس گزارشـات منتـشر شـده در شـبكه هـاي              *

  سـركوبگر  نيـروي  بهمـن،    21جمعـه شـب     اجتماعي،  
انتظــامي پــس از تعقيــب و گريــز دو موتــور ســوار در 

كـرد  محدود بازار خرماي شادگان اقدام بـه تيرانـدازي        
ن حـس كه با اين اقدام يكي از جوانان اين شهر به نـام      

در جريـان    ابوغبيش كه در حال خريـد در بـازار بـوده          
كـشته  . نددش  تيراندازي كشته و دو موتورسوار مجروح       

شـهروندان  و خيـزش    شدن اين جوان موجب اعتراض      
 و چندين مركز سركوبي رژيم مورد حملـه         شادگان شد 

  .مردم معترض قرار گرفت

در روز شـنبه  كارگران سد بابا حيدر شهرستان فارسان      *
مـاه حقـوق    14 اعتراض به عدم پرداخـت     دربهمن،   23

.  تجمـع كردنـد    مقابل استانداري چهارمحال و بختياري    
آب : يكي از كـارگران اظهـار داشـت        تسنيم، به گزارش 

 ميليـارد تومـان بـه       8اي چهارمحال و بختياري        منطقه
پيمانكار پروژه بدهي دارد و بـه همـين علـت پيمانكـار             

  .پرداخت كندتواند حقوق كارگران را  نمي
  
 ي از كـارگران پـروژه هـا       ي بهمن، جمع  23 شنبه   روز*
مـاه   6 اعتراض به عدم پرداخت     گرگان در  رهمسطحيغ

 تجمع كرده و خواستار     يحقوق مقابل ساختمان شهردار   
به گزارش گلستان ما به نقـل از         .احقاق حق خود شدند   

ـ  آسـتانه ع در پاسـرو،   تقــاطع ي كــارگران پـروژه هـا  دي
سـازه  « يمانكـار ي نظر شركت پ   رين ز  گرگا رهمسطحيغ
 ،ي، با وجود گذشت دو ماه از افتتاح پل كمربنـد          »داريپا

  . ماه حقوق معوقه خود را وصول نكردند6هنوز 
  
 ي بهمن،كـارگران كارخانـه روغـن نبـات        23 شنبه   روز*

 نـسبت بــه  شـان ي ادامـه تجمعـات اعتراضــ   جهـان در 
 شان ي خانواده هاهمراهه ب ،يشتيمع  وي شغل يفيبالتكل

 گزارش موج   به . زنجان تجمع كردند   يدرمقابل استاندار 
 كـه بـا شـعار       ييها   كارگران با گرفتن پالكارد    نيارسا،  

ـ  ، امسال مـا اخـراج     يديع« ـ  ي،كـار ي   ب  « ،»يپـول  ي   ب
عاقبـت  « ،» كجاسـت؟  تيمسئول دلسوز، مسئول با كفا    

  . اعتراضات خود را اعالم كردند... و»ي سازيخصوص
برفي، كارگران    در هواي سرد و    ،ن بهم 24يكشنبه   روز  

 شـان را   كارخانه روغن نباتي جهان تجمعات اعتراضـي      
 به سطح شهر زنجان كشانده وبه همراه خـانواده هـاي           

   .شان درميدان قائم تجمع كردند
  
جمعي از كارگران خط انتقـال       بهمن، 24 يكشنبه   روز*

آب بــه مــزارع دشــت سيــستان در اعتــراض بــه عــدم 
زاياي خود در شش ماه گذشته مقابل پرداخت حقوق و م   

، كاغـذ اخبـار   بـه گـزارش      .دفتر اين طرح تجمع كردند    
مدت شش ماه است كه حقـوقي  : يكي از كارگران گفت   

ـ           كـار  ه  دريافت نكرده ايم و با مشقت فراوان مـشغول ب
از كارگران معترض، نام اين شـركت   يكي ديگر . هستيم

الي را كران دريـا عنـوان كـرد و گفـت در منطقـه شـم               
كـار  ه  شهرستان هيرمند در منطقه لنگر باراني مشغول ب       

هستيم و پرداخـت نـشدن حقـوق بـراي مـا و خـانواده              
  .هايمان مشكالت زيادي درست كرده است

  
كارخانـه كاشـي    كـارگر ، صدها  بهمن24شنبه  روز يك *

ماه حقوق دست    6 اعتراض به عدم پرداخت    شيركوه در 
ستان تفت تجمـع    از كاركشيده و مقابل فرمانداري شهر     

ـ    به گزارش كار ايراني،  .كردند دنبـال  ه فرمانـدار تفـت ب
 مـاه از  2داد كه تا پايان هفتـه    وعده   اعتصاب كارگران، 

 اما كارگران با بـي      كارگران پرداخت شود  حقوق  معوقه    
 مـاه  6اعتمادي به وعده و وعيدها مي گويند تا تكليـف      

  .حقوق معوقه مشخص نشود به سر كار بر نمي گردند
  
كارگران شركت پديده سـازان      بهمن، 24 يكشنبه   روز*

مـاه حقـوق مقابـل     5اعتراض به عدم پرداخت   قشم در 
بـه   .سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانداري تجمع كردند       

گزارش قشم آزاد، شركت پديده سازان قشم وابسته بـه          
 ماه است كه حقـوق كـارگران        5شركت گذرگاه شمالي    
  .تاسخود را پرداخت نكرده 

  
 بهمـن،  25 دوشـنبه    روز به گـزارش صـبح زاگـرس،      *

جمعي از راننـدگان خودروهـاي اسـتيجاري در شـركت           
بهره بـرداري نفـت و گـاز گچـساران در اعتـراض بـه               

شـان جلـوي     كاهش حقوق با پارك كردن خودروهـاي      
اداره مركزي شركت بهره برداري نفت و گاز گچـساران        

  .تجمع كردند
  

  20بقيه در صفحه 



  20صفحه                 1395اول اسفند  – 380 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ....برخي از حركتهاي اعتراضي 
  
  

  19بقيه از صفحه 
گروه ملي بهمــن، كــارگران  24 يكــشنبه صــبح روز*

ــت   درصنعتي فوالد ايران  ــتن امني ــه نداش ــراض ب اعت
 ديگـر  حق بيمـه و   شغلي، عدم پرداخت ماهها حقوق و     

مقابـل اسـتانداري خوزسـتان تجمـع         شان در  مطالبات
 حاضر در اين يكي از كارگران به گزارش ايرنـا،    .كردند

از كارگران واحد توليد  نفــر 400 حدودمــا : تجمع گفت
است حقوق دريافت هستيم كه چهـار مـاه       اين شركت 

ــم نكرده  ــا و برخي اي ــاه و حقوق از همكــاران م مهرم
 26 ســه شــنبه روز .طلب دارندهــم گذشته را ســنوات 
 ومين روز متـوالي   سـ بـراي   كـارگران معتـرض     بهمن،  

  .ز تجمع كردنداهوا مقابل كارخانه در
  
ـ  ، بهمـن  26سه شنبه    ظهر روز *  كـارگر   400 از   شي ب
 مـشهد در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت            ي سـاز  نگير

 گـزارش   بـه  .شان  دركارخانه تجمـع كردنـد       مطالبات
ـ  واحد تول  ني ا كارگران لنا،يا  كارخانـه   نـد ي گو ي مـ  يدي
 ساالنه كارگران را    يدي مشهد  هر ساله ع     ي ساز نگير

 دي جدتيري اما مد ،كرد يداخت م  بهمن ماه پر   22 تا   21
ـ  هنـوز ا   نيشي روال پ  رييبا تغ   مبلـغ را بـه كـارگران        ني

 موضوع باعث اعتراض كـارگران  نيا پرداخت نكرده  و   
  .ستا  شده

  
 ي از كـارگران اخراجـ     يجمع،   بهمن 26 شنبه   سهروز  *

 لنـا، ي گزارش ا  به .مخابرات مقابل مجلس تجمع كردند    
 شـان   تيبـه وضـع    يدگي خواستار رس  يكارگران اخراج 

  .شدند
  
ـ  از ده  ي جمعـ  ،بهمـن 26 سه شـنبه     روز*  كـشور  اراني

خواستار توجـه بـه       تجمع كردند و   رژيممقابل مجلس   
ـ  ده ي شـغل  تي كشور و امن   يهاياريده  بـه  . شـدند اراني

ـ  بر توجه بـه تغ     ارانيده  مجلس، يگزارش خبرگزار   ريي
ـ  ا مـه ي مـشكالت ب   اران،ي ده ي شغل تيوضع  قـشر و    ني

ـ  در كـشور تاك    يهـا ياريبوط به ده   مر نياصالح قوان   دي
  .دارند

  
 از كـسبه سـاختمان      يتعداد،   بهمن 26 شنبه   سهروز  *

 اطـراف در اعتـراض بـه اجـرا     يپالسكو و سـاختمانها  
 شـهر تهـران تجمـع       ينشدن تعهدات در مقابل شـورا     

 بـه  . شهر شـدند ي شوراسي با رئ داريكرده و خواستار د   
ـ  فر بلنديبا صدامعترضان   از   يك ي گزارش آنا،  ي  مـ ادي

 در آرام كـردن او      ي كـه سـع    يخطاب به مـاموران   و   زد 
تمام امـوالم  . مغازه من در آنجا اجاره بود   : داشتند، گفت 

 توجـه نكننـد   مياگر بـه حرفهـا  . دود شد و به هوا رفت  
  .زنم ي شهر، دار ميخودم را مقابل شورا

  
 شهر طرقرود ي از اهاليجمع،  بهمن 26 شنبه   سهروز  *

، كمجان و كشه  كه در جوار معـادن           اوره يو روستاها 
 بـدون ضـابطه و   يهـا تيسنگ واقع شده و از بابت فعال   

خارج از قانون معدن داران شهرستان نطنـز بـه شـدت       
ـ  اعتـراض آم   يمتضرر شده اند در تجمعـ       در مقابـل    زي

  .وزارت صنعت معدن و تجارت گرد هم آمدند
 شده و فعـاالن     اديمردم مناطق   ،  به گزارش آواي نطنز   

ـ  نسبت بـه تخر    ستي ز طيمح  آب ي باغـات، آلـودگ   بي
 معادن به منطقه    ي كوهستان و تعد   بيچشمه ها، تخر  

  .حفاظت شده كركس معترض هستند
  
اعـضاي شـركت تعـاوني      ،   بهمـن  26سه شـنبه    روز  *

شـان   پران براي تعيين تكليف زمينهـاي بالتكليـف     نور
مقابـل اسـتانداري تجمـع    براي دومين با در ايـن مـاه        

گزارش موج رسا، يكي از اعضاي اين تعاوني  به   .كردند

اين تعاوني يك هـزار     : گفتبه نمايندگي از همه اعضا      
 ســال در انتظــار ايــن 27 آن و دارد و نفــر عــض800و 

هاي خريداري شده بـه محـدوده شـهر         نهستند كه زمي  
  .اضافه شود

  
آهن     كارگران كارخانه ذوب   ، بهمن 27چهارشنبه  روز  *

يكاري و عـدم پرداخـت ماههـا        اعتراض به ب   اردبيل در 
شان براي چندمين بار مقابل استانداري اردبيـل         حقوق

آهـن بـا     به گزارش فارس، كارخانه ذوب .تجمع كردند 
ل  گذاري بخـش خـصوصي در اسـتان اردبـي            سرمايه

گذار اين كارخانه مجتمع خـود را         احداث شده و سرمايه   
رده اي واگذار كـ   به يك پيمانكار ديگر به صورت اجاره 

پيمانكار مربوطـه كـارگراني بـراي كـار در ايـن             .است
كارخانه به كار گرفته و در پرداخت حق و حقـوق آنهـا            

  .كوتاهي كرده است
  
 بهمـن گـزارش كـرد كـه         27ايلنا در روز چهارشنبه     *

همزمان با اعتراضات كارگران     كارگران نورد لوله اهواز   
 4 اعتراض به عـدم پرداخـت      در گروه ملي فوالد اهواز   

زده و   تجمع جلـوي درب كارخانـه        هماه حقوق دست ب   
 مانع از ورود كاميونهاي حمل و نقل به داخل اين واحد       

  .توليدي شدند
  
راننـدگان تريلرهـايي كـه      ،  بهمـن  28 پنج شنبه  روز*

مسئوليت حمل زباله هاي تبريز بـه مركـز دفـن زبالـه         
هاي اين شهر را دارند، به دليل عدم دريافـت چنـدين            

لبات و دستمزد خود، كار را تعطيل و خواهان         ماهه مطا 
رسيدگي با اين مسئله شدند كه  اين اعتصاب، موجـب          
 .انباشت زباله هاي شهر تبريز در اين محل شده اسـت          

 :گفـت معتـرض  يكي از راننـدگان   ق،ياقليبه گزارش او 
هفت ماه است كه هيچ مبلغي را در قبـال كـار شـبانه              

 موقـع كـه بـراي       روزي خود دريافت نكرده ايم و هـر       
دريافت حق الزحمه خود مراجعه كرده ايم به مـا گفتـه    

طرف حساب شما پيمانكار است و بـه مـا ربطـي            «اند  
  .»ندارد

  
ــنبه  روز* ــنج ش ــن، 28 پ ــشاورزان   بهم ــي از ك جمع

انديمشك در اعتراض به پلمـب چاههـاي آب مقابـل            
بـه گـزارش     .فرمانداري اين شهرستان تجمـع كردنـد      

گان در اين تجمع سه ساعته با بيـان   شركت كنند  ايرنا،
مشكالت بخش كشاورزي خواستار حمايت مـسئوالن       

  .از بخش كشاورزي و كشاورزان شدند
  
 كـارگران  يتجمع اعتراضـ  بهمن، 30 شنبه   روز صبح*
با مداخله نيروي سركوبگر انتظـامي   اصفهان   لياكر يپل

در اعتراض بـه    اين تجمع    لنا،ي گزارش ا  به. برهم خورد 
 كارخانـه در اطـراف      يتهاي و توقف فعال   يمعوقات مزد 

ـ   .  برگـزار شـد    ي واحد صنعت  نيا ـ  اكر يكـارگران پل  لي
 و دولت بخواهنـد     ياصفهان قصد داشتند تا از استاندار     

ـ ي تعط ي مناسب، جلو  ي اعتبارات مال  صيكه با تخص    يل
ـ  را گرفتـه و سـقوط امن       ي مجتمع صـنعت   نيكامل ا   تي
ـ  ي و اجتماع  ياقتصاد  يري از هـزار خـانوار جلـوگ       شي ب

ـ كـارگران ا   .كنند ـ  واحـد تول   ني  در اطـراف جـاده      يدي
ـ بودند كه در نها      مباركه جمع شده    توسـط عوامـل     تي

  .ند متفرق شديانتظام
  
 ركوهي ش ي كارخانه كاش  كارگران،   بهمن 30 شنبهروز  *
 درآمدن وعده فرماندار شهرستان تفت      يدنبال توخال ه  ب

 ي بـار  يشان بـرا   ز مطالبات  ا يپرداخت بخش   بر يمبن
 گـزارش راه  به . تجمع كردند يمقابل فرماندار   در گريد

ـ يدانا به نقل از كـار ا        ي كـارگران كارخانـه كاشـ      ،يران
 بار دست بـه اعتـراض و        ني تفت كه قبال چند    ركوهيش

 از جـه ي نگرفتن نت لي به دل  شيتجمع زده بودند، هفته پ    
خود را   ي نفر 300 از اعتراضات خود، اجتماع      چكداميه

 فرمانـدار بـا   دي تفت بردنـد تـا شـا       يبه مقابل فرماندار  

 ماه حقـوق نگرفتنـد      6  كارگر كه     300 يدن صدا يشن
  . كنديكار
  
 28پنجـشنبه     از روز  ني قـزو  شهي كارخانه ش  كارگران*

شـان   ماه حقـوق   5اعتراض به عدم پرداخت      در بهمن
 لنـا، يا بهمـن  30روز شـنبه   گزارش به. اعتصاب كردند 

 از سه روز    ني قزو شهي كارگر كارخانه ش   260  به كينزد
 خـود در    ي شدن معوقـات مـزد     ي طوالن لي به دل  شيپ

ـ  ا ي است كه كارفرمـا    ي در حال  ني و ا  تصاب بوده اع  ني
  . از كارگران استي در صدد اخراج شماريديواحد تول

  
 ي قند ممـسن   كارشدهي ب كارگران،   بهمن 30 شنبهروز  *

رداخت حقوق  در شهرستان رستم در اعتراض به عدم پ       
 بـه  . خود مقابل كارخانـه تجمـع كردنـد        ريسه سال اخ  

:  از كارگران معتـرض گفـت      كي ،ي ممسن اريگزارش د 
 كـه بـه   ي و تا زمـان مي ماه است كه حقوق نگرفته ا 36

ـ  ا ميمطالبات خود نرسـ     تجمـع هـر روز در سـاعت         ني
ــه خواهــد داشــتيادار ــد ممــسن . ادام ــه قن  يكارخان

 شـده اسـت امـا هنـوز          مواجه يليسالهاست كه با تعط   
  . دارندياديكارگران مطالبات ز

  
 در  ماني مسجد سل  مانياعتصاب كارگران كارخانه  س    *

 در روز پنج شنبه ي و شغل  يشتي مع يفياعتراض به بلتكل  
ـ  بهمن ب  7 بـه  .  روز خـود را پـشت سرگذشـت        نيستمي

ـ  اعتـراض ا   لنـا، يگزارش ا   افـت ي كـارگران بابـت در     ني
نامـشخص بـودن     و   95 سـال    ينكردن مطالبات مـزد   

  . كارخانه  استتيوضع
 بهمن، اعتصاب كارگران كارخانه مـسجد       16 شنبه   روز
 ماني كارخانـه سـ    يكارفرمـا .  ماهـه شـد    كي مانيسل

  . به اخراج ازكار كرددي كارگران را تهدمانيمسجد سل
 بهمن، كارگران معتـرض همزمـان بـا         24 كشنبهي روز
 ي صـنف ي روز اعتصاب شان از نهادهـا     ني و هشتم  يس

ـ  – يكارگر  در اسـتان خوزسـتان و شهرسـتان         ي دولت
ـ  نهادها تا ا   نيا:  انتقاد كرده و گفتند    مانيمسجد سل   ني
 نكـرده و    ي  اقدام  چي مطالبات آنها ه   يريگيلحظه در پ  

  . كارخانه متوقف شدتي كارفرما فعالميهمزمان به تصم
كـارگران   بهمن، حركـت اعتراضـي ايـن        30روز شنبه   

ـ  ا در. پشت سر گذاشـت   چهل و سومين روز خود را         ني
 ي و قـرارداد ي كـارگر رسـم  480  حـدود   يديواحد تول 

 ماه مطالبـات معوقـه      18 تا   15  نيشاغل هستند كه ب   
  . طلبكارند،يمزد
  
 در اعتـراض بـه      اهـواز مـردم    ، بهمن 25 دوشنبهروز  *

ريز گردهـا، قطعـي     (شرايط فاجعه بار استان خوزستان      
ــي آب،  ــتان11در خاموش ــتا) شهرس ــل اس نداري  مقاب

 بهمن هشتم م،يتسن  گزارش به .خوزستان تجمع كردند  
 و سبب قطـع     ديرا درنورد خوزستان  توفان خاك استان    

 ادارات و طي شرانيشدن برق و آب شد كه با توجه به ا 
ـ  بهمـن تعط 9 شنبه يعني آن روز    يمدارس در فردا    لي

 ان شهرسـت  11 بـار در     ني و ا  گري اتفاق بار د   ني ا .شدند
  .  رخ داد  بهمن23در روز 

ـ  ا ميتوان ي نم گريد: گفت از معترضان    يكي  وضـع را    ني
 پر  ي و هوا  شود ي   قطع م  آب و برق دائماً   . ميتحمل كن 

.  كـرده اسـت  جادي ما اي را برا  ي سخت ياز خاك روزها  
  .شود يبه ما ظلم م

 ياهـواز  بـرا    بپاخاسـته   مردم  ،   بهمن 26 شنبه   سهروز  
 .مع كردند  تج ي مقابل درب استاندار   ي روز متوال  نيدوم
ـ  گـزارش ا   به ي  معترضـان بـا سـردادن شـعارها        سنا،ي
 آب نداره،   كارون«،  »تي تسل تياصالت، تسل   با كارون«

اهـواز خـاموش شـده، كـارون        «،  »اهواز صاحب نـداره   
خوزستان نفـت داره، مـردم بـدبخت        «،  »فراموش شده 

»  پـاك حـق ماسـت      ياهواز شهر ماست، هوا   «،  »داره
  . مردمي اعالم كردندخشم و نفرت خود را از رژيم ضد

ــراي 30خيــزش مــردم اهــواز در روز شــنبه   بهمــن ب
  .ششمين روز متوالي ادامه پيدا كرد



  21صفحه           ويژه      1395 اسفند اول – 381 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تولد ستاره سرخ آسـمان      ،ي فراموش نشدن  ي در شب 

ـ  پرتو پ  15 و فروغ    راني ا يستيجنبش كمون   آن  شتازي

   داشته شد ي گرامهنيبر فالت م
  

 4 برابر بـا  1395 بهمن  16 از ساعت چهار بعد از ظهر روز شنبه         
ــفور ــالگرد ني، مراســم بزرگداشــت چهــل و شــشم 2017 هي  س

 انيـ راني بـا شـركت ا     )آلمـان ( در شـهر كلـن       اهكلي سـ  زيرستاخ
  . برگزار شدخواهيآزاد

:  گفت نياو در سخن آغاز   .  آماندا سحر شروع كرد    قي را رف  برنامه
 و  مي گـو  يبه شما خوش آمد م    !  دوستان و رفقا   ان،يخانمها، آقا "

 يكهـا ي و تولـد سـازمان چر    اهكلي س امي ق ي به بزرگ  يدر مناسبت 
وسـتداران   همـه د   ي پر بار را بـرا     ي شب ي آرزو ران،ي خلق ا  ييفدا
 دهـد،   ي م وندي را به گذشته پ    ا آنچه م  ،يآر.  و عدالت دارم   يآزاد

 كـه الهـام   ي و عـدالت ي است، همان آزادي و انسان كي ن يدهايام
 بوده و پـرچم     راني زنان و مردان ا    نيبخش تالش و مبارزه بهتر    

 ي مـ  دهيسرخ اش دست به دست، نسل به نسل، بـه دوش كـش            
  . استفتادهي ننيشود و هرگز بر زم

ـ  بـا ا   همبسته ـ  بـه پـاس و     خ،ي در رود تـار    ي مبـارزه جـار    ني  ادي
 ،يي سـتاره سـرخ فـدا   14 و  ي فراهان يي مردم، صفا  ريقهرمانان دل 

  ".مي سكوت كنقهي دقكي و ميزيبرخ
 را اعـالم  يي نژاد برنامه گردهمـا    ي كامران عالم  قي از آن، رف   پس

 مهـرداد  ي آقـا  ي از سـاخته هـا     "رود"كرد و به دنبال آن سرود       
 اجـرا شـده، پخـش       سي پار كيالرمونياران كه توسط اركستر ف    ب

 سازمان به مناسبت چهـل و       هياني ب يمي ابراه ري ام قيآنگاه رف . شد
سـپس  .  رسـاند  ياه را بـه آگـ     اهكلي سـ  اميـ  سـالگرد ق   نيششم

 ياسـ ي س اني مادران شهدا و زندان    يداري از پا  شي در ستا  ينماهنگ
 خـود  يخنران سيرهاشمي م نتي ز قي آن رف  ي و در پ   ديپخش گرد 

ـ  ،ياسي س اني مادران شهدا و زندان    يداريپا" رامونيپ  تجربـه   كي
  .  را آغاز كرد كه مورد استقبال پرشور قرار گرفت"يمبارزات

 و  طي در مـورد شـرا     يگـر ي نماهنـگ د   ش،ي هما ي بخش بعد  در
 پخش شد و پس     ياسي س اني كار و مقاومت زندان    يروهايمبارزه ن 
 بـا   يهمبـستگ " رامونيخود پ  ي سخنران يدي جد الي ل قياز آن رف  
 اني كـار، دفـاع از مقاومـت زنـدان         يروهـا ي ن ي اعتراض يجنبشها

  .  شدوبرو كرد كه با استقبال گرم حاضران ررادي را ا"ياسيس
 اعـالم   ي تـنفس كوتـاه    ش،ي از آغاز بخش دوم برنامه هما      شيپ

 ،ي با چـا قانهي گرم و رفيطي آن از حاضران در محي كه ط ديگرد
  . شدييرايذ پينيريقهوه و ش

 ها  دگاهي از شركت كنندگان د    ي قسمت دوم برنامه ابتدا شمار     در
 كـه افـراد،     يي خود را در مورد روشها و راهكارهـا        يشنهادهايو پ 

 اني آنهـا از مبـارزه زنـدان   لهي توانند به وسـ يگروه ها و انجمنها م 
  . كنند، طرح كردنديباني و كارورزان پشتياسيس

ــژاد ســپس تعــدادي عــالمكــامران ــه دهي رســيامهــاي از پي ن  ب
 بـا  ي كوتاهلمي آن في حضار رساند و در پي را به آگاه ييگردهما

ـ  ا قي شهادت رف  يموضوع چگونگ   در شـهر آبـادان      ي سـپهر  رجي
 لمي فنيا. دي پخش گردينيهمراه با گفتگو با دو تن از شاهدان ع 

  . ساخته شده استيدي فرشدي فرشقيتوسط رف

 فـتح   قي دنبال آن رف   به
 دو ســروده هــايياياهللا ك

 قيــمنتـشر نـشده از رف  
.  را خوانــديبــاقر مــومن

 بهشتي اشعار در ارد  نيا
 سروده شده 1350سال  
 بار انتشار   ني اول يو برا 

ــ ــيعلنـ ــتي ي مـ . افـ
 شـده بـه     اديـ  يشعرها

 گـر يهمراه دو قطعـه د    
ــان    ــان زم ــه در هم ك

 بـــاقر قيـــتوســـط رف
  سروده شده، در   يمومن
ــ ــرد " 381 مارهشـ نبـ
  .  درج شده است"خلق

 هــــايياي اهللا كفــــتح
ـ  كـرد كـه ا  تي خود را قراي از سروده ها يكي نيهمچن  ني

  .  استدهي منتشر گرد"نبرد خلق" 380شعر در شماره  
 قسمت از برنامه، مـادر مقـاوم، بـانو فرزانـه سـا،              ني هم در

  بخش 
  . كرداني خود را بي از خاطرات و تالشهايكوتاه

 خـود را    يا از سـروده هـ     يكـ ي ربابه   قي ادامه برنامه، رف   در
 را  امهـا ي از پ  يگـر ي برنامه تعداد د   يخواند و در ادامه، مجر    

  : استري قرار زشي به همادهي رسيامهايپ.  نمودتيقرا
 هــواداران ســازمان در ست،يــ كموناني از دانــشجويجمعــ

ــتاران پ  ــتان، پرس ــلرس ــشگام،ي ــ از كموني جمع  يستهاي

 از  ي جمعـ  ،ي از فعـاالن كـارگر     ي برخـ  ران،ي ا - جانيآذربا
   بندر شگاهيرگران پاالكا

 بـه مراسـم   دهي رس يامهايمتن كامل پ  . دي ام قيعباس و رف  
 دسترس در   "نبردخلق" گريبه گونه جداگانه در صفحات د     

  .  است
  

 ي ملـ  ي شـورا  يمي تقـد  ي با دسته گلهـا    شي هما نيهمچن
ـ  خلـق ا   ني سازمان مجاهـد   ران،يمقاومت ا   هـواداران   ران،ي

ـ   " كـارورزان ماهنامـه      ن،يمجاهد  و كـارورزان    "قنبـرد خل
  . شده بودني آذ"شگامي پويراد"

 كي ي با اهدا  زي از دوستداران سازمان، ن    يكي ،ي قربان يآقا
  .دي به مراسم بخشيگري ديباي جلوه ز،ي نقاشيتابلو

.  اختصاص داشـت   راني برنامه به كارگاه هنر ا     ياني پا بخش
 ي آرزو بـا اجـرا     قيـ  رف ي با همكـار   ي رمضان دوني فر قيرف

ـ  ،ي فرامـوش نـشدن    يترانه سرودها   و خـاطره حماسـه      ادي
  . داشتندي را گراميي فداشتازي جنبش پنانيآفر
 ني و شـشم   ني چهلم شي هما ونال،ي سرود جاودان انترناس   با

  .دي رساني به پااهكليسالگرد حماسه س
 شـده و  يلمبرداري برنامه فني ا ي ذكر است كه از تمام     قابل
  .  استموجود زير آدرسدر  يوتوبشبكه  در 

https://www.youtube.com/channel/UCcdE
FTIwuyOU4guq-ci6g7w  

  نراي خلق ايي فدايكهاي سازمان چررخانهيدب

 برگزاری پر شور چهل و ششمين سالگرد حماسه و رستاخيز سياهکل
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ـ  ز ي با فاجعـه ا    ي خوزستان ونيلي به پنج م   كينزد  ستي
ـ       باني دست به گر   يطيمح  واسـطه از   ي شده انـد كـه ب
 بر سـر آنهـا نـازل شـده     ي اسالمي جمهورمي رژ يسو

 وراني پـا  ي چاره نما  ي نه اطوارها  تي واقع نيدر ا . است
ـ  درگي و نه اشك تمساح باندها   يحكومت  ي كـه بـرا  ري

 ي مـ  يريي تغ شود، ي م ختهي ر گريكدي حساب با    هيتسو
  .دهد
 عـت ي انـسان و طب    يمهاي و تـصم   استهاي س رانگري و آثار
ـ  در اُستان نفت خ    هي فق تي وال مي رژ زيست  خوزسـتان   زي

 روزمــره ي در زنــدگي تــررومنــديهــر روز بــه گونــه ن
 و  زگردهـا يمـشكل ر  .  شـود  ي مـ  داريشهروندان آن پد  

 آنها بدل   يمي به كابوس دا   اني م ني هوا كه در ا    يآلودگ
 اسـت و در حـال       افتـه ي ير حال ابعاد نـاگُوارت    ه،ديگرد

 مانـده ي همچون آب و برق از باق      يحذف امكانات شهر  
  .  استياسباب زندگ

 رسوب  جهي و گاه چند روزه آب و برق در نت         ياپي پ قطع
 با رطوبت هوا كه افتهي از گرد وغُبار فزون   يبيماده ترك 

 ي صدا ند،ي نش ي م ي آب و فاضالب و انرژ     ساتيبر تاس 
ـ  ابـان ي ب ي خوزسـتان بـه سـو      نيقوط سهمگ س  از  ي تُه

ـ رونـد دگرد  .  را بلندتر بـه گـوش رسـانده        يزندگ  يسي
 مردم مدتهاست   ي سوخته و ب   ني به زم  "زياُستان زرخ "

 شاهد تـازه  د،ي افتاده است و هر فصل جد  انيكه به جر  
   .  كندي مهي از آن ارايتر

 و در فاصـله     ي به گونه دسـته جمعـ      ي خوزستان هزاران
 ي هــوا راهــي آلــودگجــهي متنــاوب در نتي زمــانيهــا

ـ  از جمع  ي گُسترده ا  ي شوند، بخشها  ي م مارستانيب  تي
ـ  محـروم شـده اسـت، جمع       يدنيآستان از آب آشام     تي

شهرها و روستاها به گونه ثابت در حال كاسـته شـدن            
 ي از زنـدگ   ، متخصص در همه حوزه ها     يروهاياست، ن 

مراكـز   كننـد،    ي مـ  ي اقامـت در خوزسـتان خـوددار       اي
 شود و بخـش     ي م لي تعط يگري پس از د   يكي يصنعت

  .  نداردي وجود خارجگري ديعمده اقتصاد كشاورز
 يـي  بارد، اما بال   ي اگرچه از آسمان م    يعي فاجعه طب  نيا

 اسـت  ي بلكه محصول نگاه و عملكـرد ست،ي ن يآسمان
 او در محاسباتش حـداكثر     ستي ز يكه انسان و چگونگ   

 را عـت يد و غـارت طب  كنـ ي مـ ي بـاز ي اهي حاش ينقش
 ي بقـا  اي ي ثروت ماد  سهي انباشتن ك  ي برا يعي طب يراه
  .  داندي مياسيس
 ي زنـدگ  ،ي و تـشنه كـام خوزسـتان       دهي نفس بر  ونهايليم

 حاكمـان   وني را مـد   شي خـو  ري و تحمـل ناپـذ     يجهنم
ــه روز  ــستند ك ــشور ه ــاالب  يك ــت، ت ــب نف  در طل

ـ  م،يهورالعظ ـ  اكوس كي ـ  ح ستمي  را ُخـشك و بـه       ،ياتي
ـ  ج گـر ي د ي سازند و روز   يبدل م  ابانيب  – ي نظـام  بي

ـ     يارديلي م ي را با قراردادها   هايتيامن  سـد   ار و بالهـت ب
 اُســتان، كرخــه و ي زنــدگيانهاي شــري بــر رويســاز

ـ  ا يلـومتر يدر امتداد هزاران ك   .  كنند يكارون، پر م    ني

ـ  نابود شده است و مـرگ در ه        يدو رودخانه، زندگ    اتي
ــور هــورالعظزگردهــا،ير ــه ســمي از گ مت شــهرها و  ب

  .روستاها در وزش است
 را بـسته اسـت، غُبـار        هاي كه راه تنُفس خوزسـتان     آنچه
 ند،ي نـش ي آب و بـرق مـ  ابـان، ي كه بر كوچه و خ يمرگ
 به  هي فق تي وال مي طاعون وار رژ   اتي است كه ح   ينكبت

 دي را با  ي آلودگ نيا.  كند ي و منتشر م   ديگونه روزانه تول  
   . زدود
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  موج سواري براي

  ! فاجعه آفرينان ممنوع

  زينت ميرهاشمي 
بي كفايتي حكومت فاسد در برابر رويدادهاي دو هفته      

اخير، از آتش سوزي در ساختمان پالسكو، خرابي خانه         
هاي مـردم در سيـستان و بلوچـستان، قربـاني شـدن             
كولبران در زير آوار بهمن، تا شالق به روزنامه نگـاران        

عــدامهاي روزمــره را مــي تــوان از خــالل ســخنان و ا
سخن پراكني فريبكارانـه و     . پايوران حكومت بهتر ديد   

دروغ گويي حسن روحاني در برابر اقدامات و هيـاهوي          
. ترامپ، يك نمونه از بي تدبيري سران حكومت اسـت         

 نفع ايرانيان در هيچ كجاي      اين گونه مواضع نه تنها به     
دنيا نيست، بلكه سرپوشي بر تمام جنايتها و آسـيبهايي          

  . است كه رژيم بر مردم ايران تحميل مي كند
   

 بهمن در موج بـه راه       13حسن روحاني روز چهارشنبه     
افتاده در رابطه با منـع صـدور ويـزا بـراي شـهروندان              

ايجـاد  «تعدادي از كشورها از جانب ترامپ، اين كار را          
  . توصيف كرد» تبعيض غلط و ناروا«و » ديوار حائل

اگر چه اقدام ترامپ، نژادپرستانه و تقسيم انسانها و يـا           
كشورها بر مبناي خير و شر است و تفاوتي بـين رژيـم       
تروريست حاكم بر ايران در اين تـصميم ضـد انـساني            
وجود ندارد، اما پايوران جمهـوري اسـالمي كـه خـود            

ض و ستم هستند، نمي توانند خود را        تجسم كامل تبعي  
بـر ايـن اسـاس چگـونگي        . مدافع مردم نـشان دهنـد     

برخـورد بــا دســتورات ترامــپ نبايــد ذره اي بــه ســود  
به عبارتي  . رژيمهاي تروريست و حاميان آن تمام شود      

نبايد اجازه داد رژيمهاي تروريست بـر مـوج اعتراضـي           
  .سوار شوند

   
حتا يك جملـه آن     حسن روحاني حرفهايي مي زند كه       

شـمار افـزايش   . در جمهوري اسالمي رعايت نمي شود    
يابنده زندانيان سياسي، تبعيض قومي، ملي و دينـي در          

روحـاني بـي شـرمانه بـه ترامـپ          . ايران بيداد مي كند   
دوران ديوار كـشي بـين ملتهـا        «نصيحت مي كند كه     

وي و كـساني كـه     » .براي ايجاد فاصله گذشته اسـت     
وغگويان سينه چاك مي كنند و زمان  امروز در كنار در   

مي دانند چـرا    » سپري شده «ايجاد ديوار بين ملتها را      
بر تبعيضهاي مذهبي و ملي در ايـران اعتـراض نمـي          

وجود ايرانيهاي دو تـابعيتي در زنـدان بـا اتهـام           . كنند
  .  جاسوسي را روحاني چگونه پاسخ مي دهد ساختگي

   
كـشتار آنـان و     برخورد حكومتيان به كارگران كـولبر،       

كشتار اسـبها و قاطرهـاي آنـان چيـزي جـز بربريـت        
شكل كـار كـولبران نمـادي از كـار در دوران            . نيست

بربريت است كه در زمان رژيم واليت فقيـه بـيش از            
از طرفي ديگر خشونت    . هر زمان گسترش يافته است    

حكومتي نسبت به آنان بيش از هر زمان نهادينه شده          
 براي ايـن مـردم محـروم در         به جاي ايجاد كار   . است

مناطق مرزي، گلوله نصيب آنان مـي شـود، زيـر آوار            
بهمن قرباني مي شوند و يا در فرار از دست مـاموران            

  .به دره پرتاب مي شوند
ضرورت « مجلس نشين در رابطه با       220صدور بيانيه   

تقويت بنيه دفاعي كشور بـه ويـژه در حـوزه صـنعت             
ي دسـتور روحـاني،     در پ » موشكي يا استراتژي دفاعي   

تاكيدي بر بي ارزش بودن امنيت كار، جان و زنـدگي           
تاكيدي بر جدايي كامل بـين امنيـت   . مردم ايران است  

  . حكومتيان و سرنوشت مردم است
   بهمن14فراسوي خبر پنجشنبه 

   مردمي سوخته و بني به زم"زياُستان زرخ" ليتبد
  امانمنصور
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  شالق زدن

دو روزنامه نگار تبلور 

  بربريت ارتجاع حاكم
   

  زينت ميرهاشمي 
   

در رژيم جمهوري اسالمي، كسي كه به تاريكخانه        
اسرار فاسدان نوري بتاباند و يا عـضوي از مافيـاي        
قدرت حاكم را مورد سـوال قـرار دهـد، بـه جـاي              
. گرفتن پاسخ، به زندان و شالق گرفتار خواهد شد        

 قدرت آن چنان در هم تنيده شده كه منافع مافياي 
نه تنها هيچگونه پرسشي را بـر نمـي تابـد، بلكـه             
ــشاگر   ــتهم را اف ــدا و م ــده خ ــود را نماين چــون خ
نمايندگان خدا مي داند، براي كسي كه حقـايق را           
برمال مي كند، از غير انـساني تـرين شـيوه ماننـد             

  . شالق استفاده مي كند
مجــازات عليــرغم محكوميتهــاي جهــاني عليــه  

 دي  15شالق كه در مـورد يـك خبرنگـار در روز            
اجرا شد، بار ديگر دو خبرنگار به مجـازات شـالق           

  . محكوم شدند
 دي، خبرنگـار روزنامـه محلـي در         15قبال در روز    

نجف آبـاد بـه جـرم اشـتباه نوشـتن رقـم توقيـف         
ــروي   ــوزان توســط ني ــش آم موتورســيكلتهاي دان

و ايـن    ضربه شـالق محكـوم شـد         74انتظامي به   
. حكم ضد انساني و ارتجاعي در مورد او اجـرا شـد     

بار ديگر مصطفي براري و آرش شرق، خبرنگـاران         
هـر  » گـيالن نـو   «و  » گيالن نيوز «دو وب سايت    

  .  ضربه شالق محكوم شدند40 و 114يك به 
اجراي اين احكام غير انساني بـا مـوجي از تنفـر و            

ق بشر انزجار از جانب نيروهاي مترقي و مدافع حقو 
فدراسيون بين المللي روزنامـه نگـاران،      . مواجه شد 

  .اعالم كرد» غير انساني«اين حكم ظالمانه را 
رژيم بنيادگراي حاكم، از حكم شالق براي ايجـاد         

همانگونـه كـه    . رعب و وحشت استفاده مـي كنـد       
كشتار هزاران نيروي آزاديخـواه نتوانـست صـداي         

 ايـن  آزاديخواهي و عدالت جـويي را سـاكت كنـد،    
گونه شالقها هم نمي توانـد سـكوت قبرسـتاني را           

  . ايجاد كند
   بهمن 16شنبه ....فراسوي خبر 

  

 

 به مماشات، ي هم تودهنباز

   بار بهنيا

  ي خاتم"ي مليآشت"

  يدي جداليل

 ياقتي لي بي جمهوراستي كه در مسند ري خاتممحمد
 گذشته تنها از ي سالهاي ثابت كرده و طشيخود را از پ

 گهگاه تالش بر عرض اندام يمنبر خامنه ا نييپا
 آمده داني به م"ي مليآشت" ينموده، حال با استدعا

 زي بار نني بود، ايني بشياما همانطور كه قابل پ. است
  . دهيي سابيهوده بر آستان رقي خود را بيشانياو پ

 در انتخابـات    " اصـالح طلـب    " ي اكثر بانـدها   نكهي ا با
 حـل شـدند،     يح روحـان   در بانـد و جنـا      ايگذشته حذف   

او كه دلسوز .  آوردي خود را به صحنه مگري بار د  يخاتم
 ترامـپ را بـه      ي حفظ آن، لولو   ي بار برا  نينظام است، ا  

 "هايعـصبان " و هشدار داده است كـه نكنـد          دهيرخ كش 
 مـار، ي بمي رژي تمام شود و برار كنند كه به ضر  يحركات

  . كرده استزي را تجو"ي نگرندهيآ" يدارو

 ي دست از سر او برنم     88 زشي به بهانه خ   بياند رق  ب اما
صـادق  .  اش را در نطفه خفـه كـرده اسـت          دهيدارد و ا  

اصـول  " تـذكر داده كـه چـون در      ي به و  زي ن يجانيالر
  ."ستي ني ملي به آشتازي نم،ي اختالف ندارياساس

 جـواب رد داده  ي هم به وي حسن روحانگر،ي طرف د  از
ـ  امت ختني ر يو با استفاده از فرصت برا       بـه   ي توسـر  ازي

 يآشت" شده كه همه دنبال      ي خود مدع  بي به ج  يخاتم
 از رهبر معظم    يرويدر پ " هستند آنهم    "يو انسجام مل  

  . "انقالب

 ي شـانس گـرفتن اجـازه بـرا    ي روست كه خاتم ني بد و
 رهبر را از دسـت داده اسـت و          هي سا ري ز ياسيتنفس س 

  . كندي مافتي دريگري ديمماشات تودهن
   بهمن25دوشنبه ... بر خي فراسو

  
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
 نتي ز،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشميم
 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهد،يرهاشمي منتيز

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
يكهاي فدايي خلـق ايـران و       دخلق ارگان سازمان چر   نبر

اما بديهي است كه . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
از چــاپ مقــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش 
مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم           

دهــد و اطــالع از آن مفيــد اســت،  نــشريه اجــازه مــي
مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در           . كنـد  خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظـرات خـود آنـان          لق چاپ مي  نبردخ
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبـق، همـسو      

بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلـق    . يا اختالف داشته باشد   
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد خلـق تمـاس            

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــران و    ــارگران، مزدبگي ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بـين         

دگاههاي جنبش زنـان را   المللي مربوط به آن، اخبار و دي      
  .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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متن سخنان مهدي سامع در 

سپاري زنده ياد مراسم خاك

  محمد علي جابرزاد

  
  خانمها، آقايان

ما در اين جا براي آخرين ديدار  با مردي گـردهم             
آمده ايم كه نمونه برجسته يك انـسان بـه معنـي            

او انساني آگاه و گريـزان از خـود         . واقعي كلمه بود  
دريغـا و   . بي گـانگي و زنـدگي بـدون هـدف بـود           

 .سوس كه سرانجام بيماري بر او غلبه كرداف
گواهي مي دهم كه طي بيش از چهل سالي كه او           
را مي شناختم، راهي جز مبارزه عليـه ظلـم و بـي             
عدالتي و هدفي جز رسيدن بـه آزادي و برابـري و            

  . عدالت نداشت
سخن گفتن پيرامون خصوصيات برجـسته محمـد        

ن فقـط   علي جابرزاده نياز به زمان زيادي دارد و م        
به طور كوتاه به دو نكته به هم پيوسته در مورد او            

  مي پردازم؛
محمد علي جابرزاده همه ي چيزهاي خوب را مي         
خواست و طلب مي كرد اما نه براي خودش بلكـه           

مي دانيم كه   . براي مردم محروم و ستمديده ايران     
بر اساس معيارهـاي رايـج دنيـاي كنـوني او مـي             

گي و تحصيلي استفاده    توانست از فرصتهاي خانواد   
. كرده و امتيازات زيادي براي خود بـه دسـت آورد          

اما وي بدون ترديد، بدون وسواس و بدون دغدغه          
از همه آنها گذشت تا عالي ترين امتياز كـه همانـا            
مبارزه براي سعادت مـردم ايـران اسـت را نـصيب          

  . خود كند
  
  

  
همچنين او همه دردهـا و رنجهـاي تحميـل          

و مقاومت را آگاهانـه پذيرفتـه       شده به مبارزه    
بود تـا محرومـان و سـتمديدگان بـه زنـدگي            

  .بدون درد، رنج، تبعيض و خفقان دست يابند
اكنون مجاهد خلق محمد علي جابرزاده را به        
خاك سپرديم اما  جايگـاه و نـام او در سـپهر             

  . سياست و انقالب ايران ماندگار خواهد بود
  پايدار باشيد

  
  

  پيام تسليت 

  درگذشت سوگ  در

  همرزم مجاهد 

   انصاريمحمد علي جابرزاده
  

 بهمـن   23با دريغ و تاثر بـسيار امـروز شـنبه           
، يكي از برجسته ترين كادرهاي جنبش      1395

انقالبي و رهايي بخش مردم ايـران، مجاهـد         
، ما را ترك     انصاري خلق محمد علي جابرزاده   

  .كرد
 زنده ياد محمد علي جابرزاده از پر سابقه ترين  

اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران بود كـه      
دهـه چهـل خورشـيدي بـه        در سالهاي آخـر     

مبارزه انقالبي پيوست و تا پايان عمر پربارش        
راه پر از فراز و نشيب را با گامهاي استوار          اين  

 به آزادي، برابري و     ي ايمان عميق  او. طي كرد 
داشت و در مبارزه عليه دو ديكتـاتوري  عدالت  

  .دم آرام نگرفتشاه و شيخ يك
محمد علي جابرزاده يكي از افتخارات جنبش       
رهــايي بخــش مــردم ايــران، يكــي از يــاران 
صميمي جنبش پيشتاز فدايي و يكـي صـادق         
ترين و قـاطع تـرين مبـارزان عليـه اسـتبداد            

  . مذهبي بود
از طرف خودم و رفقايم در سازمان چريكهاي        
فدايي خلق ايران، فقدان جبران ناپذير مجاهد       

لق محمد علي جابرزاده انصاري را خـانواده        خ
او، بــه ســازمان مجاهــدين خلــق ايــران، بــه 
اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران و به همـه         
آزاديخواهان به ويژه به همرزم مجاهد مسعود       

  .رجوي تسليت مي گويم
  مهدي سامع

  )2017 فوريه 11 (1395 بهمن 23شنبه 
  
    

  
  

  
  در اسفند ماه شهدای فدايی

 

 

 – علي اكبـر صـفايي فراهـاني     - مهدي اسحاقي    -رحيم سماعي   : رفقا
 - هـادي فاضـلي      - اسكندر رحيمـي     - جليل انفرادي    -احمد فرهودي   

 هـادي بنـده خـدا       -اع الـدين مـشيدي      ع شـ  -اسماعيل معيني عراقـي     
 غفـور   - محمدعلي محدث قندچي     - عباس دانش بهزادي     -لنگرودي  
 مسعود  -ر صيف دليل صفايي      ناص - هوشنگ نيري    -اصيل  حسن پور   
 - مجيـد احمـدزاده      -اسـداهللا مفتـاحي      -  عبـاس مفتـاحي    -احمدزاده  

 - بهمـن آژنـگ      - غالمرضـا گلـوي      - حميد توكلي    -مهدي سواالني   
 علـي رضـا   - منـاف فلكـي   -لكريم حاجيان سه پله     ا عبد -سعيد آريان   

اصغر  - محمدعلي تقي زاده - جعفر اردبيلچي - يحيي امين نيا -نابدل  
  – حـسن سـركاري      - علـي نقـي آرش       - اكبـر مؤيـد      -عرب هريسي   

 بهنـام  - صبا بيـژن زاده  - ابراهيم پور رضا خليق     –مجتبي خرم آبادي    
 - احمد غالميان لنگـرودي      - عبدالرضا كالنتر نيسانكي     -اميري دوان   

 جعفـر پنجـه     - حميـد آزادي     - يداهللا گـل مـژده       -محمدرضا بهكيش   
 -واري نـسب    حـ  جليـل    - جواد غفوريـان     -قد   محمدعلي معت  -شاهي  

 -عبدالرحيم صـبوري     -هوشنگ افبالي    – علي خليقي    -سعيد عقيقي   
 بهاء الدين نگهداري    - اقبال طاهرخو    - منصور سعيدي    -تيمور ستاري   

ناصر نجـم   - قنبر پيشدست - سيروس خرده بين    - خسرو قره داغي     -
 تا كنون در مبارزه عليه  49 طي سالهاي    - منصوره حبيبي زاده     -الديني  

امپرياليسم و ارتجاع، در مبارزه عليه رژيمهـاي شـاه و خمينـي و بـراي                
 .تحقق دموكراسي و سوسياليسم به شهادت رسيدند

  
 بر اساس برخي هوشنگ پوركريمي درياكناريتاريخ شهادت رفيق 

  .  است1356 يا در فروردين 1355شواهد و قراين احتماالً اواخر اسفند 
 
  

 


