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

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

  382 شماره

  سومو سي دوره چهارم سال 

  1396 فروردين اول 
  
  

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

 .....سرمقاله 

عليه جنگ، عليه تحريم، 

  به سود چه، به نفع كه؟
  منصور امان 

در شماره پيشين، پيرامون تحليلهاي گُمراه كننده و در پي          
آن پيش بينيهاي نادرست طيف متشكل از چپ اُردوگاهي         
. و چپ ليبرال در باره جنـگ و تحـريم سـخن گفتـه شـد             

چيده شده اينـان    همزمان نشان داده شد كه دنياي خوش        
چگونه بر زمين سفت واقعيت فقط انعكـاس وارونـه اي از            

  .آن چه از آب درآمد كه براستي جريان يافت و اتفاق افتاد
رويكـرد ناشـي از آن      -اما يك ارزيابي سياسي غلط و كـژ       

فقط يك لغزش تئوريـك نيـست و در محـيط پاسـتوريزه             
ا و  آن دسـته از نظريـه هـ       . آكادميك نشو و نما نمي كنـد      

داوريهاي سياسي كه مايل به مداخله مـستقيم در زنـدگي           
اجتماعي هستند يا چنين حقي را براي خود متـصورند، بـه           
ناگزير در همين ميدان نيز نقش آفريني مي كننـد؛ جـايي            
كه قامت برج عاج سخن پردازيهاي انتزاعي و عبارات بـي     
 هزينه به اندازه واقعيـت زنـده كوتـاه گرديـده و در صـف              

  . بنديهاي سياسي و طبقاتي نرخ گذاري مي شود
   

  همسويي
آرزوهاي ساده دالنـه در بـاره صـلح و نفـرين نيكوكارانـه          
ــا و    ــا فاكتوره ــرو شــدن ب ــامالن آن را از روب تحــريم، ح
بازيگران صحنه واقعي و نيز تاثير مـادي پنـدارهاي شـان            

براي ديدن اين واقعيت كه رويكرد مجـرد   . معاف نمي كند  
 تحريم و جبهه گيري در برابر جنگ به مثابه يك شر            عليه

اخالقي با منافع و سياست تبليغي يك طـرف درگيـري دو    
نيروي ضد انقالبـي يعنـي حاكميـت جمهـوري اسـالمي            
همسويي دارد، نيازي بـه ذره بـين يـا ژرف نگـري ويـژه               

اين همپوشي به گونه برجـسته در اسـتداللهاي دو          . نيست
  . گذاردطرف خود را به نمايش مي

  )  تحريمها-1
در تمام طول دوران بحران خارجي رژيم مالها، اسـتدالل          
غالب حكومت و مخالفان تحريم، تاثيرات مخـرب آن بـر            

آنها دليل مي   . زندگي بخشهاي گوناگون جامعه بوده است     
آورند كه محدوديت صادرات و واردات و فـشار بـر منـابع             

شـرايط معيـشتي     در درجه نُخـست      "نظام"نفتي و بانكي    
  . جامعه را دستخوش نابساماني مي سازد

در تاثير ويرانگر تحريمها بر كار و زندگي جامعـه ترديـدي         
وجود ندارد، همانگونه كه آشكار است عزيمتگاه استداللي         
چپ جنگ سردي و چـپ ليبـرال بـا حاكمـان جمهـوري              

بـا  . اسالمي و البيهاي خارج كشوري آنها متفـاوت اسـت         
نيز پنهان كردني نيست كه مخرج مـشترك        اين حال اين    

هر دوي آنها يكي است و آن، ُشعار و خواست پايـان دادن        
به فشار خارجي و تحريمها بدون درخواست و طرح تغييـر           

  . يا غلبه بر شرايطي است كه از دل آن روييده است
  3بقيه در صفحه 

  

  

  مارکسيسم و بنيانگذاری
   روز جهانی زن

  ليال جديدي

  5صفحه 

 

  )٩۵اسفند (کارورزان سالمت 
  اميد برهاني

  7صفحه 

 

  دانشگاه در ماهی که گذشت
 )٩۵اسفند  (

  كامران عالمي نژاد
  9صفحه 

  

  زنان در مسير رهايی 
  )٩۵اسفند (

  اسد طاهري

  11صفحه 
  رويدادهای هنری ماه

  )٩۵اسفند  (
  فتح اهللا كيائيها

  13صفحه 

  آواز سـيب و ســـتاره    در
  وحيدي. م 

  27صفحه 

  پيام شادباش سخنگوي سازمان

  چريكهاي فدايي خلق ايران

  1396به مناسبت عيد نوروز و آغاز سال 
   28صفحه 

  

  حداقل دستمزد، تحميل
   فقر بی َحد به کارگران

  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

  انتخابات فرانسه؛ 
  پول بر جهان فرمان می راند

  بابك: برگردان -يونگه ولت
  21صفحه 

   چالشهای معلمان در
  )٩۵(اسفند ماه 
 22صفحه 

مريم اكبري منفرد به خانواده اش در 

  هشتمين نوروز
  25صفحه 

  دامي و صيادي

  فتح اهللا كياييها

  26صفحه 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 
  ١٣٩۵در اسفند  مزدبگيران

  زينت ميرهاشمي

  15صفحه 

  ....يادداشت سياسي 

فتنه،  در كابوس اي  خامنهمردم در اعتراض، 

  خاتمي در توهم آشتي
  مهدي سامع

 3در صفحه 



  2صفحه            يادداشت سياسي    1396 فروردين  اول –382 نبرد خلق شماره
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در سال گذشته تضادهاي مهم جامعـه ايـران در ابعـاد            
كالن تشديد شد و روابط بين نيروهاي تعيين كننده در         

تـضاد اكثريـت    . اين تضادها چيزي كمتر از ستيز نبـود       
مردم با استبداد ديني و واليت فقيه و تـضاد بانـدهاي            
دروني هرم قـدرت و ثـروت، نـه يـك مـساله كلـي و                

كه يك موضوع مشخص و     عمومي و بر روال معمول،      
ميـوه اقتـصاد مقـاومتي      . به طور روزانه قابل ديدن بود     

براي سهامداران قدرت شيرين و براي تـوده هـاي بـه            
قابل پيش بيني بود    . فالكت كشيده شده بسيار تلخ بود     

ولي فقيه نمي توانـد     » قهرمانانه«كه آثار عقب نشيني     
اس مرهمي بر زخمهاي عميق اقتصاد ايران، كه در اس         

  . براي امنيت واليت طراحي شده، باشد
  

خاصيت پيام بي معني، طلبكارانه و با كبر و رياي ولـي     
 اسفند به مناسبت تحويل سال      30فقيه در روز دوشنبه     

جديد پيرامـون بحـران اقتـصادي نمـك پاشـيدن بـر             
زخمهاي چرك كرده اقتصاد بود و ترديدي نبايـد كـرد           

 اي، زندگي مـردم      كه بر اساس اقتصاد مقاومتي خامنه     
اين واقعيت تلخ   .  فالكتبار تر خواهد شد    1396در سال   

. يك امر پنهاني و ناشـناخته بـراي فرودسـتان نيـست           
سفره خالي و غارت شده تهيدسـتان اكنـون در جلـوي      

براي بي چيزان كه اكثريت جامعه      . چشم همگان است  
را تشكيل مي دهند، حتي رمق سيلي زدن بـر صـورت        

آبرو نمانده و به همين خاطر است كـه         خود براي حفظ    
 پايـان   1395 اسـفند    30در سالي كـه در روز دوشـنبه         

يافت، شاهد حدود دوهزار حركـت اعتراضـي از جانـب           
  . نيروهاي كار بوديم

صـوتي، تـصويري،   (اگر مدياي تحـت امـر خامنـه اي        
ــه تمــامي حركتهــاي اعتراضــي  ) چــاپي و اينترنتــي ب

رستاران، دانـشجويان و    كارگران، مزدبگيران، معلمان، پ   
جوانان در جستجوي كار پوشـش خبـري مـي دادنـد،            
معلوم مي شد كه تعداد اعتراضـات بـسي بـيش از آن             

امـا  . است كه برخي از رسانه ها بدان اشاره كـرده انـد           
همين ميـزان آگـاهي از كميـت و كيفيـت حركتهـاي             

 شماره ماهنامه نبردخلق در سـال       12اعتراضي، كه در    
، نشان مـي دهـد كـه پايينيهـا نمـي             منتشر شد  1395

خواهند زير بار ظلـم و سـتم سـرفرود آورده و تـسليم              
فرودستان در حركتهاي اعتراضي خود، سـيماي       . شوند

ننگين رژيم واليت فقيـه را در كـوي و بـرزن نقاشـي              
  . كرده و مي كنند

مساله حاد ديگر در سـال گذشـته، تـشديد بـي سـابقه        
مسايل اجرايـي برجـام،    . تضاد در درون هرَم قدرت بود     

صعود ترامپ در آمريكا، نمـايش انتخابـاتي پـيش رو،            
مداخله گري بي دنده و ترمز سپاه پاسداران در تمـامي           

موضـوعات مهـم مـورد      ... عرصه هاي حيات كشور و      
  .مناقشه بين باندهاي درون واليت خامنه اي بود

در ديدار با گروهي ،  اسفند16دوشنبه خامنه اي در روز     
احـساس ضـعف    «:  گفت  دست اندركاران راهيان نور    از

شما موجب تشويق دشمن به حمله به شماست، سـعي          
گم دروغي بگـيم قـوي       كنيد اظهار ضعف نكنيد، نمي    

ما امروز ...گم قوت خودمان رو آشكار كنيم      هستيم، مي 
اشتباه برخي در چـالش     ...دچار چالش اقتصادي هستيم   

ن اسـت، ايـن     بزرگ اقتصادي كه كشور اكنون دچار آ      
بود كه در زمينه اقتصادي اظهار ضعف شـد و دشـمن            

تـوان فـشار آورد و فـشار را زيـاد       ديد كـه اينجـا مـي     
   ».كردند

از همين چند جمله مي توان فهميد كه ولـي فقيـه در              
نبايد ترديـد كـرد كـه او        . چه تَنگه اي گير افتاده است     

مي داند در عصر اطالعات و ارتباطات، مخفـي كـردن          

بـراي  .  ضعف و قوت حكومتهـا غيـرممكن اسـت     نقاط
گـم   نمـي «همين او با دروغ گويي از جملـه معترضـه           

اما اگر او   . استفاده مي كند  » دروغي بگيم قوي هستيم   
خـود را بـه رخ      » قـوت «بخواهد حقيقت بيـان كنـد و        

كشَد، تنها مي تواند به قدرت سركوبي، چوبه هاي دار،          
اير كـشورها،   ساخت موشك، دخالت آشـوبگرانه در سـ       

ترويج خرافات و مهمتر از همه قدرت و قوت اخـتالس   
  . و چپاول بپردازد

خامنه اي همچنين در اين سخنان و به طـور كلـي در             
تمــــــــــامي 
ــخنرانيهاي  ســـ
خـــود در ســـال 

ــه 1395  بــــــ
ــشهاي درون  چال
حكومـــت مـــي 

او در اين   . پردازد
مورد به شدت از    
ــر   ــدن ه ــاز ش ب
شكاف جلوگيري  
ــرا  ــد، زي مــي كن

دانـد و  خوب مي   
ــه چــشم خــود  ب
ديد و بـا گـوش      
خــود شــنيد كــه 
مــردم از شــكاف 
ــده در   ــاد ش ايج
حكومت در سال   

مرگ بـر   « چگونه خيابانها را فتح كردند و فرياد         1388
اصل واليت فقيـه، مـرگ بـر خامنـه اي و زنـده بـاد                 

 سال است كـه ايـن كـابوس او را      8. سر دادند » آزادي
و پيرامـون   رها نمي كند و هر صدايي از درون قـدرت           

آن، حتي صـداهاي ذليالنـه برخـي از اصـالح طلبـان             
حكومتي، كه از آن بوي باز شدن شكاف تـراوش كنـد        

  .را بر نمي تابد
در يـك سـخنراني در تهـران بـه           محمد خاتمي وقتي  

با طـرح تهديـد     ،  1357بهمن  مناسبت سالگرد انقالب    
معتقدم االن بهترين موقعيتي است كـه       «: ترامپ گفت 

 توان فضاي آشـتي ملـي را در كـشور حكـم فرمـا       مي
و حسن روحاني در سخنراني ساده لوحانه اش در » كرد
ما همه در پيروي از رهبر معظم       «:  بهمن گفت  22روز  

، »انقالب، در پي اجماع و آشتي و انسجام ملي هستيم         
خامنه اي به شدت در مقابل درخواست شراكت خاتمي         

از جانـب روحـاني   و پرتاب تـوپ در زمـين خامنـه اي        
  . واكنش نشان داد

 بهمن، از اسم مـستعار      27خامنه اي در روز چهارشنبه      
: استفاده كـرد و گقـت     » واليت«براي  » مردم و ملت  «
مگر مردم با هم قهر هستند كه بخواهند آشتي كنند؟      «

كساني كه به   بله، بله مردم ما با آن     قهري وجود ندارد،    
قهرنـد، آنهـايي كـه      روز عاشورا اهانت كردن، با آنهـا        

آمدند وسط خيابان روز عاشورا با قساوت، با لودگي بـا            
بي حيايي، جوان بسيجي رو تو خيابان لخـت كـردن و           

 بله ملت با اينها قهرند، با اينها آشـتي هـم            ،كتك زدن 
ن كساني كه با اصل انقالب بدنـد، اصـل          آنمي كنيم،   

نظام ميگن هدف ماسـت، انتخابـات رو مـيگن بهانـه            
  ». بله، البته آنها عده معدودي اندماست،

را بـا بيـان     » دشـمن «او البته فراموش نكرد كه پـاي        
اين عناصر همان كـساني هـستند كـه خودشـان بـه         «

را بـه ميـان آورد تـا        » اند  ها را داد  مدشمن، گراي تحري  
  .شدت خشم خود را بهتر بروز دهد

حمله دسـته جمعـي   پس از اين تيغ كشي بدون محابا،  
اَكره ولي فقيه به درخواسـت عاجزانـه خـاتمي          عمله و   

  . شروع شد
 بهمن، كاظم صديقي، امام جمعه موقـت       29روز جمعه   

عده اي كـه در فتنـه حـضور داشـتند و            «:  گفت تهران
هنوز هم مي خواهند اعالم موجوديت كننـد، بـاز هـم            

  .»شان دراز شده و از آشتي ملي مي گويند زبان
امـام جمعـه مـشهد      احمد علـم الهـدي،      در همين روز    

 مي گويد آشتي ملي، آشتي ملي       88عمله فتنه   «: گفت

   .»يعني چي؟ مگر ملت باهم قهرند؟
 نماز جمعه تهران   در   احمد خاتمي  اسفند،   13روز جمعه   

كيست كه از آشتي بدش بياد تمـام وجودمـون          «: گفت
 ، اما آشتي ملي يـك بـار داره        ،كشه براي آشتي   پر مي 

 ايـن   .تو اين كـشور هـست     بارش اينه كه دعواي ملي      
در فتنه سـال  ....دروغه دعواي ملي تو اين كشور نيست      

هشت ماه كه بعضي از فرمانده هـا گفتنـد ايـن            .... 88
 از هشت سال جنـگ بـراي مـا سـخت تـر              ههشت ما 

 اين ملت از اين جماعت دل پر خـون داره تـا             ،گذشت
  .».توبه نكردند با اينها آشتي نخواهد كرد

 روز  تحت امر خامنـه اي در     رگان  مجلس خب و باالخره   
 در بيانيـه پايـاني دومـين        1395  اسـفند  18چهارشنبه  

مردم بـا فتنـه گـران    «:  اعالم كرد  اجالس ساالنه خود  
 كه به بهانه انتخابات درصدد براندازي نظام و         وكساني

انقالب اسالمي برآمده به نمادهاي عاشوراي حـسيني        
اميـدوار  اهانت كرده و دشمن را بـه تـشديد تحريمهـا            

كرده  و مرتكب ظلم بزرگي به نظـام و مـردم شـدند،              
  .».آشتي نخواهد كرد

معني اين لشگر كشيهاي كم سـابقه فقـط مـي توانـد             
خامنه . ترس خامنه اي از شكاف منجر به خيزش باشد        

نـرمش  «اي قادر است در مقابل شرق و غرب جهـان           
نشان دهد و دل هر بيگانه اي را به دسـت           » قهرمانانه

 اما او بيش از همه به ايـن امـر آگـاهي دارد كـه              .آورد
كمـين كـرده و بـراي همـين در          » خانه«در  » تهديد«

مقابل هر راهكاري كه شكاف درون واليت اش را غير         
رفتـار  . قابل كنترل كند، به شدت مقابلـه خواهـد كـرد          

خامنه اي به ويژه پـس از برجـام در مـورد تـضادهاي              
است و اگـر دچـار      درون قدرت مبتني بر همين راهكار       

يك خطاي راهبردي در ارزيابي از شرايط نـشود، بايـد           
  .در نمايش انتخابات آينده از همين راهكار استفاده كند

  

  ....يادداشت سياسي 

  در كابوس فتنه، خاتمي در توهم آشتي اي  خامنهمردم در اعتراض، 
 مهدي سامع



  3صفحه                 1396 فروردين  اول –382 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  1بقيه از صفحه 

  
وجود آنكه طيف مورد بحث بـه تـالش زيـادي بـراي             
مرزبندي سياست خود با رويكرد حكومت دسـت نمـي          
زند، اما يك تفاوت روشن بين اين دو وجود دارد؛ بدين        
گونه كه رويكرد ضد تحريمـي حكومـت، سياسـتي در           
خود نبوده و اهداف ديگري را پيش مي برد، حال آنكه           

 يك تحريم ستيزي ناب بدون داشتن       موضع اين طيف  
  . هرگونه اُفق سياسي است

  ) جنگ-2 
در برخورد به افسانه جنگ نيز برقراري همـين تـوازن           

 به  -آنها  . بين دو طيف مزبور را مي توان مشاهده كرد        
 تصوير هولناك جنگ را     –طبع با انگيزه هاي متفاوت      

بر فراز صحنه سياست و زندگي اجتماعي ترسـيم مـي           
نند و در برابر آن تابلوي ديگري را قرار مي دهند كه            ك

بـدين  ! صـلح : بر خود فقط يك پيشنهاد را نوشـته دارد  
وسيله در برابر پرسش پيچيده بحران بين المللي رژيـم     
جمهوري اسالمي، قُطب بندي بـسيط جنـگ و صـلح           
گذاشته مي شود، همراه با طيفهايي كه هر يك از اين           

 مي كنند و در دو انتهاي متقابـل         دو قُطب را نمايندگي   
  .معادله در برابر يكديگر ايستاده اند

چپ اُردوگاهي و چپ ليبرال جايگاه خـود را در قُطـب            
صلح تعريف مي كنند، درست همانجايي كه حاكميـت         

تفـاوت امـا در     . جمهوري اسالمي موضع گرفته اسـت     
اين است كه صلح خواهي و سياست ضد جنگ دسـته           

ماهيـــت توســـعه طلبانـــه و "ثر افـــشاي اول حـــداك
 را در بر مي گيرد و حال آنكه         "تجاوزكارانه امپرياليسم 

دسته دوم زير اين ُشعار پروژه مشخصي را پـيش مـي            
برد كه مهمترين اجزاي آن را در بعد داخلي مي تـوان            

 و  "دشـمنان " ايديولوژيك گرد خطـر      -بسيج سياسي   
ي كـه در آن     جنگ موهوم، حفظ وضعيت فوق العاده ا      

نيروهاي نظامي و امنيتي در سياسـت و اقتـصاد نقـش        
تعيين كننده دارند و سر آخر فشار و دسـتكاري روانـي            

  . جامعه براي پايش و ساكت نگه داشتن آن دانست
در بعد خارجي، تبليغات ضد جنگ و مشاجره داغ لفظي     

، از جمله مي تواند به خوبي بـه مثابـه           "امپرياليسم"با  
ر خدمت اتحاد عملهاي مقطعـي بـا آن قـرار    پوششي د 

 به نمونه هـايي از      "نبرد خلق "در شُماره گُذشته    . گيرد
اين رويكرد فريبكارانـه در مـساله افغانـستان و عـراق            
پرداخته شد و به اين سبب در اينجا از تكرار آن پرهيـز   

  . مي شود
   

  نيت خوب كافي نيست
س طبقاتي  وجود ُشعارهاي مشابه بين طيفهاي نامتجان     

و سياسـي در پروســه ُكـنش و مداخلــه گـري جــاري،    
مهـم آن   . محتملي گُريزناپذير و به طبع ناخواسته است      

است كه در خُطوط عملي برگرفته از ُشعارها و مضمون    
عملي آنها، تمايز بين نيروهاي غير همجنس به روشن         
ترين گونه بازتاب يابد و در نمايان ترين شـكل بـراي            

  . ر باشدهمگان آشكا
به همين گونه، اين امر كه ُشعار طيف مـورد اشـاره در           
طرح و ادبيات همان تابلوهايي را بازتاب مي دهـد كـه       
حاكميت بر سر دست گرفته را مي توان آسـان گيـري            

اما اين واقعيت كـه خـط       . نه چندان مسووالنه پنداشت   
مشي و راهنماي عملي برآمده آن از اين ُشـعارها قـادر    

مرزهاي خود با سياست رسـمي و حكـومتي         به ترسيم   
  .نيست، البته خطايي نابخشودني است

در ميدان جدال سرسخت انگاشتها و سياستها، داشـتن         
نيات نيك يا مترقي كافي نيست و كسي را محـق بـه             
گــرفتن رويكــردي نــاهمگون يــا تبريــه آن از داشــتن 

انگيـزه هـا بايـد در سياسـت         . سياست غلط نمي كنـد    
طيـف  .  شـده و در آن بازتـاب پيـدا كنـد         جاري ترجمه 

مزبور فقط در گام اول كه بيـان نيـت از طريـق طـرح           
بـي درنـگ    . ُشعار است، اين شرط را برآورده مي كنـد        

پس از اين و در گام دوم كه پرسش در باره چگـونگي             
مادي شدن، بـرآورده شـدن نيـات صـلح آميـز و ضـد          

ژيــم تحـريم روي ميـز قــرار مـي گيـرد، تفاوتهــا بـا ر     
جمهوري اسالمي به شتاب رنگ مي بازد و سردرگمي         

  . آغاز مي شود
سووال اساسي اين است كه براي جلـوگيري از جنـگ           
فرضي و دستيابي به صلح واقعي، براي پايـان گـرفتن           
تحريمها، پايه اهرُم نقد و حمله را بايد ُكجـا قـرار داد،             
مانع و تضاد اصلي كه بر سـر راه بـرآورده شـدن ايـن               

لبات قرار گرفته، ُكجاست؟ چـپ جنـگ سـردي و           مطا
 را عمـده    "امپرياليـسم "چپ ليبرال، عامل خارجي يـا       

مي دانند و آن را مسوول بحرانهـاي جنـگ و تحـريم             
اين ارزيابي در صـحنه عمـل، طيـف         . معرفي مي كنند  

 از  –مزبور را بر تمركُز فشار بر اين نُقطه انحرافي و يا            
ن نقش و كاركرد حاكميت      ناديده گرفت  –اين هم بدتر    

  . جمهوري اسالمي سوق مي دهد
گويا ترين و بي پرده ترين ترجمان اين ارزيابي غلط را           
همفكران غير ايراني چپ اُردوگاهي و چـپ ليبـرال در           

در همان حـال    . صحنه بين المللي به تماشا مي گذارند      
كه طيف وطني هنوز وسواسـها و احتياطهـاي خـود را            

راحت از هار ترين و عقب مانده تـرين  دارد، اينان به ص  
آمريكـا  "گرايشات در منطقه خاورميانه فقط با توجيـه         

در يـك دوره سـتاره      .  آنها پشتيباني مي كنند    "ستيزي
محبوب آنها آقاي احمدي نژاد و امروز، آقاي بشار اسد          
است، در حالي كه پشتيباني پيگير از حماس، حزب اهللا          

 سياست ثابـت آنهـا بـه        لبنان و جمهوري اسالمي جزو    
  . حساب مي آيد

در اينجا سياست انحرافي، در هيـات ارتجـاع اسـالمي           
نمادهاي حامل و عيني خود را يافته اسـت و بـرخالف            
دوپهلوگوهاي وطني، رك و روشن در تريبونهاي خـود         

، خود را در كنـار آنهـا قـرار    "پرس تي وي"و از جمله    
  .مي دهد

   
  چطور مي توان مرزبندي كرد؟

بنابراين، شرط اصلي براي باور پذير بـودن سياسـت و           
ُشعارها و جلوگيري از اغتشاش نظري و عملي در آنها،          
وجود مرزبندي روشن با رويكرد و ُشعارهاي نيروهـاي         

اين مرزبندي بايد بتوانـد     . ارتجاعي و ضد انقالبي است    
اصلي ترين ويژگيهاي تئوري و پراتيك يك نيـرو كـه           

ن دسته جريانها و گرايشها متمايز مي كند را      آن را از اي   
به طور برجسته به سطح آورده و به گونه ملموس براي   

  .مخاطبان اش، بين دو صف بندي حايل سازد
حساسيت اين امر به ويژه هنگامي كه جبهه اسـتبداد و     
ارتجاع به همان ُشعارهايي توسل مي جويد كه جبهـه          

در اينجـا   . هـد بـود   مقابل طرح مي كند، دو چندان خوا      
يك مرزبندي ُكلي و يا ابراز برائت از ُشعاردهنده كافي          

آنچه كه در اين شرايط تمايز نيروهاي انقالبـي         . نيست
و مترقي را از جبهه ارتجاع و ضد انقـالب بـه راسـتي              
آشكار مي سازد، خط مشي و راهكارهايي است كه بـه           

 قـرار  موازات طرح ُشعارهاي خود، جبهه مقابل را هدف 
داده، به گونه موثر و گُسترده پرده از ماهيـت دروغـين            
تبليغات آن بركشد و سرانجام فراي دو قُطبي آمريكا و          
حاكميت، گزينه خـويش بـراي وضـع موجـود را ارايـه       

  . نمايد
به بيان ديگر، در كشاكش بـين دو نيـروي ارتجـاعي،            
مداخله گري فقط و فقط به اتكـاي برنامـه و سياسـت            

نيروي انقالبـي و    .  مبتكرانه امكان پذير است    مستقل و 
ترقي خواه نمي تواند پروژه سياسـي مـشتركي كـه در            
پس اختالفهاي دو نيـروي ضـد انقالبـي قـرار دارد را             
ناديده بگيرد، بلكه بـرعكس بايـد حـصارهاي شـرايط           

موجود را شكسته و به عنوان نيـروي سـوم و آلترنـاتيو       
  . واقعي آن پا به ميدان بگذارد

بدون برنامه و سياست مستقل، نيروي خواهان مداخلـه   
نه فقط در تضاد جاري حل مي شود، بلكه اين موضـع            
انفعالي آن را از هر گونه تاثيرگذاري عملـي و مداخلـه            

تركيب دو ويژگي هضم    . گري واقعي محروم مي سازد    
و انفعال با يكديگر، بالقوه مي تواند حامل آن را به آلت       

نهايي بدل سازد كه درگيري مزبـور بـراي         دست گُفتما 
  . توجيه و پيشبرد خود توليد مي كند

شرط پايه اي براي داشتن رويكرد مستقل و خودنهـاد،          
سمتگيري مستمر پيكار در جهت منافع طبقه كارورز و         
. مردمي است كه آزادي و عـدالت را طلـب مـي كننـد             

مبارزه براي حقـوق اساسـي جامعـه در هـر شـرايطي             
ولويت اصلي و مطلق اسـت و ايـن اصـل اسـت كـه               ا

شاقول استراتژي و تاكتيك در هر دوره اي به حـساب           
  . مي آيد

بي گمان شـعارهاي نـاب و لوكـسي كـه از فـراز سـر              
تضادهاي موجود در روابط اجتماعي سر داده مي شود،         

گويا ترين مثال، صـف     . در اين طبقه بندي نمي گنجد     
كجانبـه عليـه تحـريم و       بندي جزمي، فاقد ابتكـار و ي      

در اين كـارزار، پيامـدي كـه روي سـطح           . جنگ است 
مساله شناور است، همه مساله را تشكيل مـي دهـد و            
خود پديده يا به حساب نمي آيد يا با پيچشي متكبرانه           

از اين رو، چپ اُردوگاهي و چپ  . به كنار رانده مي شود    
ا را  ليبرال قادر نيستند به توده ها سياستي كه رويـداده         

هدايت مي كند نشان دهنـد، از توضـيح علـت شـكل             
گيري آن عاجزند و پيرو آن نمـي تواننـد هـيچ راهـي              
براي برون رفت از تنگناي به وجـود آمـده بـه جامعـه              

  . ارايه كنند
در كارزار ضد جنگ و تحريم آنهـا از آنجـا كـه چـشم        
انداز سياستي ترقي خواهانه و رهگُشا ترسيم نگرديـده،        

تـسكين دهنـده را پيـشنهاد مـي كننـد و            بيراهه هاي   
ايـن طيـف در تـراز       . مدافع وضـع موجـود مـي شـوند        

نابينايي از ديدن ريشه درگيري رژيم جمهوري اسالمي     
و غرب عاجز است و از اين رو راه حلهـايش نـه فقـط               
خصلتي سطحي و موقتي دارد، بلكه از انرژي متنـابهي          

همه . استبراي گُمراه سازي مخاطبانش هم برخوردار       
ــر    ــي ب ــرايش مبن ــن گ ــه توجيهــات اي كــساني كــه ب
تحريمهاي هسته اي به مثابه عامل روزگـار سـخت و           
طاقت فرساي شان گوش فرا داده بودند، اينك پس از          
پايان يافتن بحران هسته اي رژيم، شاهد آغاز بحـران          
منطقه اي آن و تداوم شرايط وخيم زيـست و معيـشت            

ده بـه پـاي سياسـت       خود و هدر رفتن انرژي صرف ش      
  . مزبور هستند

   
  برآمد

هيچ توجيهي، نه جنگ و نه تحريم نمي تواند و نبايـد            
. مبارزه و دفاع از حقوق دموكراتيك را بـه سـايه ببـرد            

نيروي انقالبي بايد پيشتاز مبارزه در همه پهنـه هـايي           
باشد كه به اين حقوق و به آزادي پتانسيل جامعه براي         

.  تغيير نظم موجود مربوط مـي شـود        مبارزه براي آن و   
اين نيرو بايد اراده و توانايي داشته باشد موانعي كه بـر            
سر راه انكـشاف ايـن مبـارزه بـه طـور عـام و مبـارزه          
طبقاتي به طور خاص قرار مي گيرد را شناسايي و كنار           

پرواز شبح تيره جنگ فرضي و تحريم عملـي بـر           . بزند
امد سياستهاي فاجعـه بـار   فراز جامعه ايران، به مثابه پي     

رژيم جمهوري اسالمي، به روشني و با تاكيد، آن را به           
عنوان اصلي ترين مانع هر گونه تحول و عمـده تـرين      
. فاكتور مخرب براي پيشرفت اجتماعي معرفي مي كند       

پيچيدگيهاي وظيفه ساختن و سازمان دادن تئوريك و         
عملي سياست مـستقل در برابـر صـف بنـديهاي ضـد            

نقالبي و ارايه گزينه، نبايد موجب دستكم گرفتن ايـن          ا
  . واقعيت و يا ناديده گرفتن آن شود

  
  

 عليه جنگ، عليه تحريم، به سود چه، به نفع که؟
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سـال، شـيوه غيـر      هـر    آغاز   درنامگذاريهاي ولي فقيه    
در جهـت   و  انساني و فريبكارانه بـراي چپـاول بيـشتر          

بحران اقتـصادي، تعطيلـي     . تحميل فقر به مردم است    
بيش از نيمي از واحدهاي توليد، بيكاري و افزايش فقر          

گـذاريهاي ولـي   مبه ويژه در سايه حذف سوبـسيدها، نا      
بـه  » اقتصاد مقاومتي «ل  سا. مشخص مي كند  فقيه را   

مقاومـت در برابـر     « با سـس  » توليد و اشتغال   «اضافه
 خامنـه   توسـط   اسـفند  30امسال هم در روز      »دشمنان

  . تكرار شداي 
خامنه اي در پيام نوروزي خود با اعتراف بـه وضـعيت            

ــي  ــصادبحران ــه ســخن  ياقت ــر هم ــي ب ، خــط بطالن
انـداختن  .  كـشيد  گذشته ساله   6پراكنيهاي خودش در    

 روحـاني و موضـع دفـاعي        زمـين توپ ناكارآمدي بـه     
. وضع موجود را نشان مي دهدروحاني، دو محور اصلي   

هراس كل نظام پوسـيده از شورشـهاي مردمـي و    اول  
 آن غلبـه بـر   عمق بحران و نـاتواني در    ه اعتراف ب  دوم

كه منجر به شدت گيري هرچه بيشتر بحران در هـرم            
شته كليد حسن   اگر در چهار سال گذ    . شده است قدرت  

  روحاني قفل شرايط فالكتبار مردم را
 نكرد، در عوض امسال خامنه اي با رفـتن در ِجلـد             باز

  .رونمايي كرد بحران اقتصادي اپوزيسيون از
  

طـي  ولـي فقيـه     توليدات اقتـصاد مقـاومتي      

  هاي گذشتهسال

تمامي پديده هاي ناشي از فقر، تنگدستي و اسـتثمار و           
تبــار حكومــت جمهــوري غــارتگري در زيــر ســايه نفر

  . اسالمي افزايش چشمگير و حيرت آوري داشته است
كارتون خوابي، گورخوابي، تن فروشي، كودك فروشي،      
 جنين فروشي، كليه فروشي اعتياد، كودكان بي هويت،       

..... ترك تحـصيل كودكـان، بازمانـدگي از تحـصيل و          
در كنار اين آسـيبهاي اجتمـاعي       . افزايش داشته است  

  . ش كودكان كار، كولبران را هم اضافه كردبايد افزاي
 بـه  95 اسـفند سـال    17وزير كار و رفـاه و تعـاون در          

 ورود سـاالنه    براي جلـوگيري از   ناتواني دولت روحاني    
  .سه هزار كودك كار به بازار كار اعتراف كرد

 تمـرچين در رابطـه بـا كـار بـدني      يمدير بازارچه مرز 
هـزار كـولبر     4« :كولبران و حتـا بيكـاري آنهـا گفـت         

 نفـر بيمـه     10رسمي داريـم كـه از ميـان آنهـا فقـط             
  )95 اسفند 3ايلنا ) (.هستند

وي با تاكيد بر تعداد زياد كـولبران نـسبت بـه حجـم              
وقتي كسي بيكـار باشـد مجبـور        «: اضافه كرد كاالها،  

 كيلو بار بر روي كول خود حمل        200 تا   100مي شود   
 زخمـي   كشته شدن كولبران، كشتن اسـبهاي و      » .كند

كردن آنها كه هـر چنـد گـاه توسـط مـاموران رژيـم               
صورت مي گيرد در حالي اسـت كـه سـود حاصـل از              

يي كه به وسـيله كـولبران حمـل         ورود و خروج كاالها   
، در شـكلي قـانوني و در حـسابهاي بـانكي            مي شـود  

نوعي درآمـدزايي بـراي    و اين   مشخص جاي مي گيرد   
  . عده اي مشخص وابسته به حكومت است

 كل آموزش و پرورش مازنـدران از فقـر بـيش از             مدير
او فقر اين دانـش     .  هزار دانش آموز مازندراني گفت     20

برخــي از دانــش « :آمــوزان را اينگونــه توصــيف كــرد
 از افـراد بـا      هـستند آموزاني كه بـا فقـر مـالي مواجـه           

استعدادهاي درخشان  مدارس ما هستند كه از داشـتن          
زم التحريـر، كيـف و      حداقل امكانات آموزشي مانند لوا    

هرانا به نقـل از فـارس،       (» .كفش هم بي بهره هستند    
  )95 اسفند 19
  

 در برابر رشد فقر و آسيبهاي ناشـي از آن واكنش مردم  
 حرفهاي عوامفريبانـه ولـي فقيـه مبنـي بـر اقتـصاد              و

مقاومتي، اعتراضهاي گسترده كارگران و گردهمائيهاي      
خواسته هاي  سراسري اعتراضي معلمان و فرهنگيان و       

جنبـشهاي اجتمـاعي كـارگران،      . عادالنه شـان اسـت    
 فالكـت    پرستاران و دانـشجويان،     معلمان، ،مزدبگيران

پنهان شده پشت اقتصاد مقاومتي را به سـطح خيابـان           
  . مي آورند و در برابر ديدگان همه مي گذارند

  

  
  حداقل دستمزد، غارت سفره خالي كارگران

از اقتــصاد ديگـر  تعيـين حـداقل مــزد هـم گوشــه اي    
  . مقاومتي و خيمه شب بازي شوراي عالي كار است

شوراي عالي كار طبق روال هر ساله، در تعيين ميـزان           
بـر  .  قانون كار را ناديده گرفت     41حداقل دستمزد ماده    

 ماده، حداقل دستمزد بايد بر اسـاس نـرخ           اساس اين 
. تعيين شود ر چهار نفره    تورم و سبد معيشتي يك خانوا     

 باز هـم رعايـت      96ي كه در تعيين دستمزد سال       مورد
  . نشد

سـرمايه دار   (شوراي عالي كار شـامل نماينـده دولـت          
و نماينده ) صاحبان سرمايه(، نماينده كارفرمايان    )بزرگ

به اصالح كارگران، هر ساله حقـوق پايـه كـارگران را            
نماينــده قالبــي . بــراي يــك ســال تعيــين مــي كننــد

.  از تشكلهاي حكومتي است    كارگران، نماينده گزينشي  
قبل از جلسه نهايي شوراي عالي كار براي تعيين مزد           

پايه، كميته مزد ارقامي بر اساس بـرآورد خـود از سـبد       
هزينه نيروي كار و نرخ تورم پـيش بينـي كـرده و بـه               

ايـن ارقـام و     . شوراي عـالي كـار پيـشنهاد مـي دهـد          
ار برآوردهاي كميته مزد هم هيچگاه در شوراي عالي ك 

تشكيل كميته  . براي ميزان مزد به حساب نيامده است      
ــشنهادها ــدگان    آنو پي ــن دادن نماين ــت ت  و در نهاي

گزينشي كارگران به مزد تعيين شـده، نمايـشي بـودن           
 را نشان مـي      جايگاه نمايندگان كارگران و كميته مزد     

  . دهد
سبد معيشتي يك خانوار كارگري از نظر كميته مـزد،           
بـر  .  هـزار تومـان بـر آورد شـده بـود     480 ميليون و   2

 حـداقل  ، اسـفند شـوراي عـالي كـار    25اساس مصوبه   
 812 درصـدي از     14.5 بـا افـزايش      96دستمزد سـال    

 تومان افزايش   931 هزار و    929 تومان به    166هزار و   
اين رقم بسيار كمتر از رقـم پيـشنهادي كميتـه            .يافت
  . استو يك سوم خط فقر مزد 

اسـت كـه بـر اسـاس آمـار غيـر       اين تفاوت در حالي      
حكومتي و نظر برخي از كارشناسان اقتصادي، خط فقر        

  . شده است ميليون تومان برآورد 3
، مركز پژوهشهاي مجلس، خـط      94در اسفند ماه سال     

 هـزار تومـان اعـالم كـرد و          300فقر را دو ميليـون و       
.  هزار تومان تعيـين شـد      812حداقل دستمزد كارگران    

بحرانـي اقتـصاد و رشـد قيمتهـا و          با توجه به وضعيت     
تورم ، مزد زير يك ميليون، تعـداد بيـشتري از نيـروي            

  . كار را به زير خط فقر سوق خواهد داد
برآمد اقتصاد مقاومتي ولي فقيه در پايان سـال، تـداوم           
فقر و فالكت بي دنده و ترمز براي سال آينـده خواهـد     

بــر ايــن منظــر، گــسترش حركتهــاي اعتراضــي . بــود
هاي كارگري و معلمان و فرهنگيان در پيونـد بـا           جنبش

 ديكتـاتوري ولـي فقيـه، چـشم انـدازهايي           عليهمبارزه  
  .  خواهد بودحاكممثبت براي سرنگوني رژيم 

  
*** 

  کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@ 

  

  حداقل دستمزد، تحميل فقر بی َحد به کارگران
 زينت ميرهاشمي
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آموزش ماركسيسم نه تنها پايه هاي سخت و محكمي         
براي پرداختن به مساله زنان ايجاد كرده اسـت، بلكـه           
مهم تر از آن روشي براي مبارزه جهت آزادي زنـان از            
همه طبقات اجتماعي با تاكيد خاص بر وضعيت اسفبار         

  .زنان طبقه كارگر ارايه داده است

  
  

ده اي در   پس از فروپاشي اتحاد جمـاهير شـوروي، عـ         
ــسم، آن را   ــم رهــايي بخــش ماركسي ــا عل دشــمني ب

امـا بـا   . ناكارآمد، غير قابل اجرا و يـا تخيلـي خواندنـد        
مطالعه تاريخ و پروسه اي كه جنبش برابري جنـسيتي          
شكل گرفته و پيشرفتهاي چشمگيري كه ابتكـارات و         
تالشهاي كمونيستها، احـزاب و سـازمانهاي چـپ بـه           

  . عا به اثبات مي رسدوجود آورده، بطالن اين اد
متون ماركسيستي كالسيك از قرن نـوزدهم و اوايـل          
قرن بيستم، از جمله آثار كارل ماركس، انگلس، لنين،          
رزا لوكزامبــورگ، كــالرا زتكــين، لئــون تروتــسكي و  
الكساندرا كولونتاي نشان مي دهد كـه آنهـا نـه تنهـا             
نظريه پردازان سرسخت و مبارزان آزادي زنان هستند،        

ه به شدت به مخالفت با جنبشهاي فمينيستي عصر         بلك
خود مي پرداختند، زيرا در آن زمان اين جنبشها بيـشتر        
پرچم خواسته هاي زنان طبقه باال را حمل مي كرد كه    
در وحله نخست به حقوق زنان طبقـه اجتمـاعي خـود            

  .عالقه مند بودند
انگلس پيش از تدوين مانيفست حـزب كمونيـست بـه           

 تـشريح كـرد   "منشا خانواده"در كتاب همراه ماركس،   
كه نخستين سـتم طبقـاتي بـا نخـستين سـتم بـر زن          
توسط مرد همزمان بـوده و در نتيجـه امـري تـاريخي             

وي رهايي زنـان و برابـري بـا مـردان را امـري              . است
  . مرتبط با تغييرات اجتماعي مي دانست

ماركس و انگلس در مانيفست حزب كمونيست كـه در          
 شد، به طور مشروح به مسإله زنـان          منتشر 1848سال  

هدف واقعي و مـورد نظـر       ": پرداخته و اعالم مي كنند    
چيزي نيست مگر از بين بـردن شـرايطي كـه جايگـاه          

   ".زنان را صرفا به عنوان ابزاري براي توليد مي پندارد
رزا لوكزامبورگ، يكي از برجسته ترين مبـارزان طبقـه          

 و پراتيـك او كـم       كارگر در آلمان، كه توانايي تئوريك     
نظير بود، معتقد بود مبارزه براي حقـوق زنـان، مبـارزه            
عليه رفورميستهاي درون جنبش نيز هست كه هميشه        

كنند خواست رهايي كامل زنـان را محـدود       تالش مي   
رزا لوكزامبورگ معتقد بود كه رهايي كامل زنان    . سازند

تنها زير پرچم سوسياليسم امكان پذير است و بنابراين          
مبارزه اش عليه انحرافـات در جنـبش سوسياليـستي و          
براي هدايت اصولي آن نيز بايد به عنوان مبارزه بـراي           

  .آزادي زنان ديده شود
 8كالرا زتكين، كمونيـستي كـه يكـي از بنيانگـذاران            

مارس، روز جهاني زن بود، نيز از رهبران جنـبش بـين            
 كالرا از رفقـاي قـديمي     . المللي زنان شناخته مي شود    

رزا لوكزامبورگ، به مـساله زنـان از ديـدگاه فمينيـسم            
او مانند انگلـس و آگوسـت       . ماركسيستي مي نگريست  

ببل، رهايي زنان را در گرو مـشاركت در امـر توليـد و              
  . سرنگوني سيستم سرمايه داري مي دانست

 

 
 

 
زتكين با تحليل شرايط زنان در دوره خود، ستمي كـه           

كه آن ستمها چگونه زنان را به آنها روا مي رفت و اين    
در هر بخشي از جامعه مورد تاثير قرار داده بود، به اين            
نتيجه رسيد كـه آزادي و رهـايي زنـان زحمـتكش بـا              

او بـر ايـن     . آزادي و رهايي مردان به هم پيوسته است       
باور بود كه به نفع زنان كارگر است كه با مردان عليـه            

ار داده،  سيستمي كه هر دوي آنهـا را تحـت سـتم قـر            
وي ايجاد اتحاد كارگري بين زن و مرد        . همراهي كنند 

  .را بهترين و موثر ترين راه براي پيروزي مي دانست
 در كنفرانس انترناسيونال دوم،     1910سرانجام در سال    

ز جهاني   مارس، رو  8به ابتكار و پيشنهاد كالرا زتكين،       
زن، پايه گذاري شد و زنان سوسياليـست در كپنهـاگ           

  . قطعنامه اي را بدين منظور تصويب كردند
 مارس در واقع روز جهاني زنـان        8با اين پيش زمينه ،      

كارگر است و هر چند تاريخ انقالبي آن معموال ناديـده           
گرفته مي شود، اما الهام گيـري آن از مبـارزات زنـان             

ايـن روز جهـاني كـه       . ناپـذير اسـت   طبقه كارگر انكار    
توسط زنان سوسياليست تعيين شد، روز ويژه اي بـراي     
يادبود مبارزه زنان طبقه كارگر در تـالش آنـان بـراي            

  .رهايي است
، سرانجام آن ايده هـاي انقالبـي       1917با انقالب كبير    

زتكين به واقعيت پيوسـت و زنـان بـه تنـگ آمـده از                
ـ        صاب زدنـد و عليـه      كمبود نان و خوراك دست به اعت

جنگ جهاني اول و نتايج آن از جمله رشد هزينه هـا و       
در اين  . شرايط ناخوشايند كاري دست به اعتراض زدند      

  . اعتراضات، مردان كارگر هم به ميدان آمدند
در پروسه قدرت گيري كارگران سوسياليست، اهميـت        
شركت زنان آزاده نيز مشخص شد و اين باور كه بايـد            

ي ستم پرداخت، براي سوسياليستها مـسلم       به ريشه ها  
آنها ثابت كردند كه تا انگشت بـر ريـشه هـاي            . گرديد

  . ستم گذاشته نشود، پيروزي ممكن نيست
  

 1920گفتگوي لنين و كالرا زتكين در سـال         

  در باره مساله زنان

 بـراي آشـنايي بـا تجربـه         1920كالرا زتكين در سال     
بـه مـساله    نخستين دولت كارگري جهـان در برخـورد         

در ايـن گفتگـو كـه در        . زنان با لنين به گفتگو نشست     
 منتـشر   " نوشـته هـايي از لنـين       -رهايي زنان   "جزوه  

بـراي مـا طـرح برنامـه اي     " : شـده، لنـين مـي گويـد    
امـا ايـن نـه يـك        . مطالبات زنان كامالً درست اسـت     

برنامه حداقل است و نه يك برنامه اصالحي به معنـي           
.  آن "انترناسـيونال دومـي   " و   "سوسيال دمكراتيـك  "

اين همچنين كوششي براي منفعل كردن تـوده هـاي          
زنان با رفرمها و منحرف كردن آنـان از جـاده مبـارزه             

اين كار به هيچ وجه يـك حقـه بـازي           . انقالبي نيست 
  . "رفرميستي نخواهد بود

  

 
خواسته هـاي مـا يـك رشـته         ": لنين توضيح مي دهد   

اجـات مبـرم زنـان      نتيجه گيريهاي عملي است از احتي     
ضــعيف و محــروم در سيــستم بــورژوازي و عليــه     
. تحقيرهاي زشتي كه بايد در اين سيستم تحمل كننـد         

با طرح اين مطالبات ما نشان مي دهيم كه از نيازهاي           
زنان و ستم بر زنان آگاهيم، از جايگـاه ممتـاز مـردان             

بله، نفرت داريـم و     . آگاهيم و از همه اينها نفرت داريم      
محو هر گونه ستم و آزاري كه به زن كـارگر،           خواهان  

همسر كارگر، زن دهقان، همسر يك مـرد عـادي وارد           
 و حتـي از خيلـي جهـات بـه زن طبقـات              -مي شـود    

  . " هستيم-ثروتمند نيز وارد مي شود 
لنين در باره مطالبات رفرميستي توضيح مي دهـد كـه           
حقوق و اقدامات معيني كه از نظم بورژوايي براي زنان         

طالبه مي شود، تنها با نگاه به موقعيت و منافع زنـان            م
و به طبع اين خواسته ها نه از موضـع          "طرح مي شود    

... رفرميستهاي قيم مابي كه اذهان را تخدير مي كنند          
نه، به هيچ وجه، بلكه از جايگاه انقالبيوني كه زنـان را            
بــه شــركت مــساوي در بازســازي اقتــصاد و روبنــاي  

بات موجود فرا مي خوانند، طرح مـي   ايديولوژيكي مناس 
  ".گردد

  6بقيه در صفحه 

  سم و بنيانگذاری روز جهانی زنمارکسي
 ليال جديدي
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  5بقيه از صفحه 

  
نين در پاسخ به سـووال زتكـين پيرامـون اقـدامات و             ل

برنامه هاي اجرايي دولت شوراها در باره مـساله زنـان           
نيازي به گفتن نيست كه مردان و زنان در         ": مي گويد 

ما در همه عرصه هـا بـه        . مقابل قانون مساوي هستند   
روشني شاهد خواست صادقانه به تحقـق ايـن برابـري     

 مــا روي زنــان بــراي شــركت در فعاليتهــاي .هــستيم
اقتصادي، مديريت، قانونگذاري و دولتـي حـساب مـي          

درب همه رشته ها و موسسات آموزشي به روي         . كنيم
زنان باز است تا بتوانند از نظـر تخصـصي و اجتمـاعي             

   ".بهتر تعليم ببينند
لنين پاره اي از اقدامات دولت شـوراها بـراي اجرايـي            

مـا در  ": شويكها را اينگونه برمي شمارد    كردن برنامه بل  
حال ايجاد آشپزخانه ها و نهارخوريها، رخت شوي خانه        
. ها و كارگاههاي تعميراتي عمومي و مشترك هـستيم        

ما در حال ايجاد مهدكودكها، كودكستانها، خانـه هـاي       
در يـك   . كودك و موسسات آموزشي گوناگون هستيم     

ا بـه اجـرا مـي       كالم، ما داريم صميمانه برنامه خـود ر       
گذاريم تا وظيفه خانه داري و آموزش از دوش خـانوار            
. فردي برداشته شده و به وظيفـه جامعـه تبـديل شـود            

بدين گونه است كـه زن از زنجيرهـاي كهنـه بردگـي             
خانگي و تمامي وابستگيهايي كـه بـه همـسر خـويش            
دارد، رها مي شود، مي تواند تواناييها و تمـايالت خـود       

 در جامعه بروز دهد و كودكـان نـسبت    را به طور كامل   
   ".به محيط خانه، امكانات بهتري براي رشد مي يابند

ما پيشرفته ترين قانون كار مربـوط       ": او ادامه مي دهد   
ــانون توســط    ــن ق ــم و اي ــان داري ــان را در جه ــه زن ب
. نمايندگان رسمي كارگران متشكل به اجرا در مي آيـد       

-و خانه هاي مادر   ما در حال راه اندازي مراكز زايمان        
كودك، مراكز درماني و بهداشتي مـادران، كالسـهاي          
آموزشـي در مـورد نگهـداري از نـوزادان و كودكـان و      

ما براي كمك به زنان محتاج و بيكار،        . امثالهم هستيم 
   ".تالش مي كنيم

ما كـامال مـي     ": رهبر دولت شوراها در پايان مي گويد      
ايـد انجـام شـود    دانيم كه همه اينها هنوز از آنچه كه ب   

با وجود اين، نـسبت بـه شـرايطي كـه در            . فاصله دارد 
روسيه تزاري و تحت نظم سرمايه داري وجود داشـت،          

همچنين در مقايسه بـا     . قدم بسيار بزرگي به جلو است     
شرايط در نقاطي كه سـرمايه داري هنـوز سـلطه بـي             

اين يك شروع   . رقيب دارد، پيشرفت بسيار زيادي است     
  ".يح استخوب در جهت صح

  

همبـستگي ســالح مـا، ســازماندهي نيــروي   

  ماست

روز جهاني زن كه در نخستين دهه قرن بيستم بنيـان           
گذاشته شد، به سرعت به جشني ساالنه تبديل شد كه          

ايـن روز جهـت بـه       . تا به امروز نيز پايدار مانده اسـت       
رسميت شـناختن دسـتاوردهاي اقتـصادي، سياسـي و          

وري مبـارزه بـي امـان       اجتماعي زنان و همچنين يـادآ     
براي برابري جنسيتي در سراسر جهان، بـزرگ داشـته          

  . مي شود
امسال در اين روز، سازمان ملل متحـد، دولتهـا را فـرا             
خوانـد كــه بــه تعهــد خـود در برابــر چالــشها و عقــب   

بنـا  . نگهداشته شدن زنان و دختران جوان عمل كننـد        
د  درص 50به گزارش اين سازمان، در سطح جهان تنها         

زنان در سن كار شاغل هستند، در حالي كه ايـن آمـار             
سـازمان ملـل هـدف      .  درصـد اسـت    76براي مـردان    

 2030 و اشتغال مساوي زن و مرد را تـا سـال             50/50
، دبيركـل سـازمان     "آنتونيو گاترز ". در برنامه خود دارد   

عقب نگاه داشتن زنان نه تنها      ": ملل در اين باره گفت    

تـايج ناخوشـايند اجتمـاعي و       كار درستي نيست، بلكه ن    
  ".اقتصادي را نيز در بر دارد

امسال نشستن ترامـپ بـر كرسـي رياسـت جمهـوري            
آمريكا سبب شد كه اعتراضها عليه او و به طـور كلـي             
عليه پايمال شدن حقوق زنـان جهـش بزرگـي داشـته            

لفاظيهاي ضد زن دونالد ترامـپ اعـالم خطـري          . باشد
ه زنان سراسر جهـان     براي نه فقط زنان آمريكايي، بلك     

اينك بر خطـر رو بـه وخامـت رفـتن اوضـاع در       . است
نتيجه سياستهاي جناحي از سرمايه داري كـه در نهـاد          

  . افراطي و بنيادگرا است، افزوده شده است
، يك سوسياليست و فعال حقـوق زن        "اليزابت شولتز "

تاريخ روز جهاني زن ": در آمريكا، در اين باره مي گويد
همي براي نسل جديد آنهم در مبـارزه در         آموزشهاي م 

امسال روز جهاني زن آنچنان تمركز      . عصر ترامپ دارد  
و توجهي را جلب كرد كـه هرگـز و از نخـستين روزي        
كه گرامي داشته شده بود، يعنـي بـيش از يـك قـرن              

در ايـن روز زنـان و مـردان در          . پيش، سـابقه نداشـت    
جنسيتي سراسر كشور عليه نابرابري، تبعيض و تبعيض        

   ".به پا خاستند

 مارس جهان شـاهد مـوج تـازه اي از مبـارزه و              8روز  
  . مقاومت گرديد

  
در همبستگي با يكديگر به اعالم اعتـصاب در سراسـر         

پاسخ آنها آشكار كرد كه زنان  . جهان پاسخ مثبت دادند   
يـه  توانايي و پتانسيل سازماندهي يك جبهه متحـد عل         

سياست و سياسـتمداران راسـت افراطـي و بنيـادگرا را            
  .دارند

زنان در سراسر جهان در دفاع از حقوق جنسيتي، حـق           
در . انتخاب و حق بارداري متحدانه دست به اقدام زدند        

برخي از كشورهاي جهان به خاطر وضعيت وخـيم تـر           
همچنـين  . زنان، اعتراضات قـوي تـر نيـز بـوده اسـت      

يـه اتهامهـاي جنـايي عليـه زنـان          مبارزه و مقاومت عل   
  . فعال، مورد توجه قرار گرفت

  
همبـستگي سـالح مـا،      " با شـعار     2017زنان در سال    

  .  به ميدان آمدند"سازماندهي نيروي ماست
 در آمريكا، بـسياري از زنـان در پاسـخ بـه فراخـوان         -

 بـر سـر   "يك روز بدون زنهـا "اعتصاب يكروزه به نام   
وز بسياري از مدارس تعطيل در اين ر. كار حاضر نشدند

شدند، زيرا آموزگاران از حـضور در كـالس خـودداري           
  . كردند

 20، نخست وزير اين كـشور،       "ترزا مي " در بريتانيا،    -
ميليون پونـد بـه سـازمانهايي كـه بـه امـور قربانيـان               

  .خشونت خانگي رسيدگي مي كنند، اختصاص داد

ني در ايرلند، كشوري كه در آن سقط جنـين غيـر قـانو    
است، زنان و فعاالن با پوشيدن لباس سياه دسـت بـه            
. اعتراض زدند و در راهپيمايي و اعتصاب شركت كردند   

هزاران زن خواهان برگزاري رفرانـدوم پيرامـون اصـل       
  .  قانون شدند18
 در استراليا، هزاران نفر خواهان عـدالت در اقتـصاد و      -

  .به رسميت شناخته شدن حق زنان بر بدن خود شدند
 در فيليپين، تبعيض در محـل كـار، اعتـراض اصـلي       -

  .زنان به وضعيت موجود بود
 در ايتاليا، اعتراضات سبب اخـالل در پـرواز هواپيمـا        -

  .گرديد و كامپيوترها از كار افتادند
 در لهستان، اعتراضها بر سر مزد كمتر در برابـر كـار             -

  .مساوي جريان يافت
زاري روز زن   در ايران، همچون سالهاي گذشته از برگـ       

در همين رابطـه جمعـي از دانـشجويان         . جلوگيري شد 
. دانشگاهها و فعاالن اجتماعي دست به اعتراض زدنـد        

اين روز از آنجا كه وضعيت برابري زن و مرد و حقـوق          
زنان در جامعه را در هر كشوري زير ذره بين مي بـرد،             
با مخالفت رژيم جمهوري اسالمي روبروسـت و همـه           

ه است با اقدامات پليسي و ترفنـدهاي        ساله تالش كرد  
اما امـسال بنـا بـه گفتـه         . امنيتي آن را به حاشيه ببرد     

اين اقدام به صورتي عريـان و هماهنـگ، در        "فعاالن،  

قالب ممنوعيت برگزاري هرگونه مراسم بزرگداشت روز    
با ايـن حـال     . "جهاني زن در هشتم مارس اعمال شد      
  . ن گرفتندزنان به فرمهاي مختلف اين روز را جش

 در ايـن  "گلدنيوز" در گزارشي به نقل از  "دويچه وله "
يك فعـال زن از تـشكيل گروههـا و         ": باره مي نويسد  

هسته هايي در ميان زنان اطالع مي دهـد كـه رسـانه           
فضاي اختنـاق، احـضارها و بازجوييهـا و         . اي نشده اند  

اخراج از كار هنوز از سالهاي پيش بر جا است، از ايـن             
رساني هـم بـدون مـشكل        ميداني و آگاهي     جهت كار 

سياست كلي رژيم در ايران بـه حاشـيه رانـدن           . نيست
. زنان و حذف هرچه بيشتر آنها از عرصه عمومي اسـت    

اين هدف با ابزارهايي ماننـد قـانون حجـاب اجبـاري،            
بنــدي جنــسيتي، كــاهش تفكيـك جنــسيتي، ســهميه  

ساعت كار زنان و سخت كردن دسترسـي بـه وسـايل            
شگيري از بارداري   پي

ــري  ــون پيگي ــا كن ت
ــراي . شــده اســت ب

ــتي،   ــين سياسـ چنـ
آزادي عمل دادن به    
زنــان بــراي كــار   
ــشكيل  ــداني، تـ ميـ

 هــــاي  كارگــــاه 
ــوزش   ــي، آم آموزش
ــه چهــره و  چهــره ب
ــن   ــايي از اي فعاليته
ــذيرفتني   ــل پـ قبيـ

  ".نيست
   

 همـاني   -روز جهاني زن به معني همبستگي و ابتكـار          
ر و زحمتكش استخراج شـد و   كه از مبارزات زنان كارگ    

 -بحثها و گفتگوهايي كـه در ايـن راه شـكل گرفـت              
بحث و تبادل نظر بين زنان از طبقـات مختلـف           . است

در باره اينكه چه اقداماتي مي توانـد مبـارزه مـشترك            
  .شان را قدرتمند تر كند، بايد در دستور كار قرار گيرد

، همبستگي سالح ما"از شعار جهاني و مشترك امسال    
  .  پيروي كنيم"سازماندهي نيروي ماست

  
  
  

  

  مارکسيسم و بنيانگذاری روز جهانی زن
 

  " زماندهی نيروی ماستهمبستگی سالح ما، سا
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مهم ترين تيترهاي اخبار پرستاران و سـالمت در ايـن           
ماه سلب اختيار تاييد صالحيت حرفـه اي پرسـتاران از     
سازمان نظـام پرسـتاري، لغـو تمـام جراحيهـاي غيـر             
اورژانس در بيمارسـتانهاي دولتـي بـه دليـل نداشـتن            
بودجه، گستاخي و لمپن وارگي شخص وزيـر در برابـر           

ــار    ــود، در كن ــي خ ــان دولت ــات  همتاي ــه اعتراض ادام
 .بيمارستاني پرستاران است

  
  اعتراض پرستاران مراكز درماني اراك 

 جمعي از پرستاران و كـادر درمـاني         -ايرنا، اول اسفند    
بيمارستانهاي اراك با حضور در حوزه ستادي دانـشگاه         
علوم پزشكي استان مركزي خواستار پرداخت مطالبات       

حـق  : فـت يكي از ايـن پرسـتاران گ      . معوق خود شدند  
كارانه پرسـنل درمـاني در رده هـاي مختلـف و سـاير              
مزاياي شغلي ما از خرداد سال جـاري پرداخـت نـشده            

كادر درماني بيمارسـتانهاي اراك بـه       : وي افزود . است
خوبي از تنگناهاي مالي حوزه سالمت باخبر هستند اما         
در آستانه سال نو نياز است كه با تدابير خاص مديريتي     

  .بات پرداخت شودبخشي از مطال
 

 پرستار در سال گذشته بـر       10مرگ ناگهاني   

  اثر كار زياد 

 

محمــد آدابــي در  علــي – اســفند 2خبرگــزاري مهــر، 
: جشنواره فرهنگي ورزشي پرستاران در اهواز فاش كرد       

 نفر از همكـاران پرسـتار   10در سال گذشته قريب به   "
 يا همان مرگ به علـت كـار         "كاروشي"در اثر سندرم    

   ".ياد، جان خود را از دست دادندز
بنـده  ": رييس كل سازمان نظام پرستاري كشور افزود       

ام و به پرسـتاران   به دفعات اين موضوع را هشدار داده        
آدابـي  .  ام كه بايد مراقب سالمت خودشان باشند       گفته

به عنوان راه حل براي كاهش سـختي كـار پرسـتاران          
ن نظــام بــه معاونــت فرهنگــي ســازما": تاكيــد كــرد

ــت داده  ــتاري مأموري ــسته  پرس ــا ب ــراي  ام ت اي را ب
. فعاليتهاي تفريحي ـ رفاهي پرسـتاران تعريـف كننـد    

برگزاري تورهاي گردشگري، انجام فعاليتهاي ورزشـي   
ــه    ــي از جمل ــسابقات فرهنگ ــزاري م ــين برگ و همچن
موضوعاتي است كه در اين بسته بـه آن توجـه شـده             

ه سالم، تحـرك،    وي همچنين بر ضرورت تغذي     ".است
پرهيز از غذاهاي ناسـالم، انجـام آزمـايش سـالمت و            
همچنين حفظ تعادل در زندگي روزمره به عنوان يـك       

 ماندن جامعه پرستاري از خطـرات     براي سالم  "پكيج"
 . حرفه پرستاري نام برد

 

 مافياي واردات و سونوگرافي غيرقانوني 

 عضو شوراي سياسـت گـذاري انجمـن         - اسفند   5آنا،  
جريـان مافيـاي واردات بـي رويـه         ": اديولوژي گفت ر

دستگاههاي سونوگرافي با قدرت و نفـوذي كـه دارنـد           
هم به فروش غيرقانوني اين دسـتگاهها بـه پزشـكان           

و ) به طور عمده متخصـصان زنـان      (غير راديولوژيست   
هم به آموزش دو سه روزه و غيرعلمـي آنهـا مبـادرت             

  ه هاي مي كنند و شايد در صدور برخي بخشنام
  

  
غيركارشناســي از ســوي وزارت بهداشــت نيــز دســت  

وزارت بهداشـت   ":  كريمي تصريح كـرد    ".داشته باشند 
به متخلفاني كه مبادرت بـه سـونوگرافي غيرقـانوني و           
تحميل هزينه به مردم مي كنند كاري ندارد و حتي در           
مواردي با صدور بخشنامه هاي غيركارشناسانه مشوق        

 سونوگرافي، يعني متخصـصان     آنها است، ولي صاحبان   
راديولوژي كه سالها عمـر خـود را صـرف آمـوزش آن            
كرده اند را با موانعي مثل سطح بندي از تاسيس مطب       

 ".و انجام سونوگرافي منع كرده است
سـونوگرافي يكـي از پيچيـده تـرين     ": وي بيان داشت 

روشهاي تصويربرداري است كه راديولوژيستها پـس از        
 آزمـون تخـصص پزشـكي و        كسب رتبـه هـاي برتـر      

گذراندن دوره چهارساله تخصصي بر آن مسلط شده و         
  ".به طور علمي و اصولي آن را انجام مي دهند

 

  ليبرال-بحران پزشكي در ايران و نفس نو

  

 

ها مرگ چهره " نشست نقد اجتماعي - اسفند  7شرق،  
شناسي پزشكي و    از سوي گروه جامعه      "و امر پزشكي  

 شناسي ايران، در دانشكده علوم      سالمت انجمن جامعه  
در اين نشست كه    . اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد    

مقدم، با حضور مزدك دانشور، ارسيا تقوا، بابك قرائي         
ابــاذري ابـوعلي ودادهيــر، فرزانـه طــاهري و يوسـف    

برگزار شد، متخصصان، به بحران پزشـكي پرداختنـد         
هاي مشهوري ماننـد    يكباره بعد از مرگ چهره      كه به   

  . عباس كيارستمي به بحثي عمومي بدل شد
ــت    ــست گف ــن نش ــاذري در اي ــف اب ــاره ": يوس درب
. شـناختيم كيارستمي پزشـكان گفتنـد مـا او را نمـي            

معناي اين حرف اين است كه ما فقط بـه سـلبريتيها            
مـساله دوم و    . كنيم، نـه افـراد معمـولي      رسيدگي مي   

آيد، اين اسـت كـه      مي  تري كه از اين پاسخ بر      بغرنج
پزشكي كه نام كيارستمي را نشنيده، كامال از فـضاي          

نتـايج يـك نظرسـنجي      .  خبر است  فرهنگي ايران بي  
داد پزشـكان از نظـر معلومـات عمـومي در      نشان مي   

سطح بسيار ضعيفي قرار دارند؛ مثال بتهـوون را نمـي           
البتـه  .  داننـد  مـي شناسند و پايتخت فالن كـشور را ن       

روشن است كه درباره وضعيت كلي پزشـكان سـخن          
پس اينكـه گفتـه شـد كيارسـتمي را نمـي      .  گويم مي

  ".تر استشناختند، خود مشكلي بزرگ 
مساله بعدي كه قصد دارم مطرح   ": وي در ادامه گفت   

ايـن نفـس    .  اسـت  "ليبـرال -نفـس نـو   "كنم، درباره   
(self)       براي اينكه  شود  ، چيزي است كه ساخته مي

تنها هـدف   .  بيافريند "ارزش"فرد بتواند رقابت كند و      
براي رقابت، بدن بايـد     . ليبرال، موفقيت است  -نفس نو 

زيبا باشد و از اينجاست كه انواع عملهاي زيبـايي رواج        
نوليبرال به دنبـال رقابـت و موفقيـت         -نفس  . يابدمي  

-در جامعه نو. بسازند است و همه مجبورند يك نفس
زده بايـد بـا افـراد قـوي         ال افراد معمولي و تـرس       ليبر

در اين لحظه گفتار پزشكي با اقتـدار وارد         . رقابت كنند 
گويد جسم و روحت را طـوري درسـت         شود و مي    مي  
 ترتيب، طبقات پـايين      اين به. كنم كه موفق شوي   مي  

آيـد و   بـازار كليـه بـه وجـود مـي           . رونـد از دست مي    
 ".شوندميهتلها تاسيس -بيمارستان

 

نامه پيگيري تعرفه هاي پرستاري بي نتيجـه        

 ماند

 قائم مقام سـازمان نظـام       – اسفند   11نظام پرستاري،   
پرستاري كشور در آخرين جلسه شـوراي عـالي نظـام           

، به ارايه گزارشي از اقدامات يك       95پرستاري در سال    
  ماه اخير سازمان نظام پرستاري پرداخت

به نامه اي كه به روحـاني  محمد شريفي مقدم با اشاره   
براي پيگيري خدمات تعرفه گـذاري پرسـتاري نوشـته          

اين نامه به وزير بهداشت ارجاع شـد، امـا          ": بود، گفت 
  ".بي نتيجه ماند

بـراي حـضور ريـيس جمهـور و         ": وي همچنين افزود  
وزير بهداشت در مراسم روز پرستار از مدتها قبل نامـه           

ا در مراسـم حاضـر      نگاري كرديم و دعوتنامه داديم، ام     
 وي همچنين به جلـسه شـوراي عـالي بيمـه            ".نشدند

براي تصويب تعرفه هاي خـدمات پرسـتاري در منـزل      
 جلـسه شـوراي     5اين موضوع در    ": اشاره كرد و گفت   

عالي بيمه با دعوت از معاونتهـاي درمـان و پرسـتاري            
وزارت بهداشت پيگيري شد كه البته نماينـدگان نظـام          

 ".ان بيمه هم حضور داشتندپرستاري و كارشناس
  

  8بقيه در صفحه 
  
  

  )٩۵اسفند (کارورزان سالمت 
 اميد برهاني
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  7بقيه از صفحه 

  
در نهايت براي اولين بار قـرار  ": شريفي مقدم ادامه داد 

شد اين تعرفه ها به صحن شوراي عالي بيمـه بيايـد و         
، تـيم وزارت    95تصويب شود كه در جلسه دوم بهمـن         

بهداشت در عين ناباوري و بي اخالقي، جلسه را تـرك        
 ".كرد و تصويب اين تعرفه ها منتفي شد

 

  بهداشت به فرماندار معترض فحاشي وزير 

  

  
 

  در جريان بازديد سيدحسن قاضـي      - اسفند   13فارس،  
زاده هاشمي، وزير بهداشت از مركز اورژانس شهرستان  
بدره، شماري از مردم حاضر در محل نسبت به كمبـود          
امكانــات پزشــكي و درمــاني در شهرســتان بــه وزيــر 

 .بهداشت گاليه كردند
ستان بـدره سـخنان مـردم را       در اين بين فرماندار شهر    

تاييد كرد كه با اعتراض شديد وزير بهداشت و سخنان          
وزير بـه ايـن فـرد       . تند وي در حضور مردم مواجه شد      

اگـر مـن    ! شـعور خيلي غلط كردي بي     ": پرخاش كرد 
 "!بگذارم يك روز ديگر اينجا كار كني

فيلم و خبر اين توهين به سـرعت در فـضاي مجـازي             
ت شد به طوري كـه قاضـي زاده    منتشر و دست به دس    

هاشمي بعد از تكذيب اوليه ماجرا، ناچار شد از مسوول          
ياد شده به طور تلفني عذرخواهي كرده و فايل صـوتي      

 . آن را هم منتشر كند
 

ــت   ــتاران در دس ــه اي پرس ــالحيت حرف ص

 بيگانگان

 ريـيس هيـات مـديره نظـام         - اسفند   14خانه پرستار،   
يين نامه صالحيت حرفه    اجراي آ ": پرستاري آمل گفت  

اي در حالي به اجرا گذاشته شده است كه از نمايندگان     
صنفي پرستاران در اعطاي اين حـق حرفـه اي در آن            

صالحيت حرفه اي در واقع حق يا پروانه . نشاني نيست
ايـن پروانـه در     . فعاليت پرستاران محسوب مـي شـود      

خصوص كار در بخش خـصوصي، دولتـي و يـا حتـي             
 ".منزل بايد براي پرستاران صادر شودپرستاري در 

گرفتن صـالحيت حرفـه     ": علي اكبر مظلوم يادآور شد    
اي از سازمان نظام پرستاري به دليل نيروهاي كمـك          

به احتمال قريب به يقين براي به كار        . پرستار مي باشد  
گرفتن اين نيروها به جاي بهياران، صالحيت حرفه اي         

ن اعطا در واقع باعث   به ايشان نيز اعطا خواهد شد و اي       
مشروعيت بخشيدن در به كارگيري ايـن نيروهـا مـي           

اعطاي صـالحيت حرفـه اي بـه ايـن صـورت و             . شود
بدون حضور سازمان نظام پرستاري، سـليقه اي و زيـر           
نظر مديران خواهد شد و مطمنا بـازهم ماننـد اعطـاي            
مسووليتها كمكي در جهـت پيـشبرد اهـداف نخواهـد           

 ".كرد
صالحيت حرفه اي كه با ايـن شـرايط     ": وي بيان كرد  

در حال اعطا شدن مي باشد، نه تنهـا باعـث پيـشرفت           
ســطح مراقبــت نــشده، بلكــه دردســري جديــد بــراي 
پرستاران مشغول كـار اسـت و پـول كالنـي را هـم از        

   ".جيب پرستاران به ناكجا آباد خواهد برد
  

 7تجمع پرستاران كرماني به دنبال معوقـات        

  ماهه 

  
  

  
 ماهـه در  7 در پـي تـاخير      - اسفند   16ستاري،  نظام پر 

جمعـي  ... پرداخت اضافه كار، كارانه، مزاياي قانوني و        
 اسـفند مقابـل دفتـر       14از پرستاران كرماني روز شنبه      

  .هيات مديره نظام پرستاري كرمان تجمع كردند
رييس هيات مديره نظـام پرسـتاري كرمـان، سـيمين           

پرسـتاران  ": ن، ضمن اعالم اين خبر تـصريح كـرد       كه
معترض با همراهي اعضاي نظام پرسـتاري كرمـان در       
دفتر رييس دانـشگاه علـوم پزشـكي حـضور يافتنـد و             

 ".خواستار مطالبات و معوقات خود شدند
  

توقف جراحـي در بيمارسـتانهاي دولتـي بـه          

  دليلي نداشتن بودجه

س دانـشگاه    علـي جعفريـان، ريـي      – اسفند   17فارس،  
ــرد  ــران، اعــالم ك ــوم پزشــكي ته ــه ": عل شــركتها ب

دهنـد و بـه همـين دليـل         بيمارستانها تجهيزات نمـي     
اعالم كرديم كه بيمارستانها بـراي انجـام جراحيهـاي          
غيراورژانس كه نيازمند تجهيزات هستند، دسـت نگـه         
دارند تا بعـد از عيـد اقـدامات الزم بـراي آنهـا انجـام                

ــود ــدهي ".ش ــن  300  وي از ب ــي اي ــاردي داروي  ميلي
مجموعا بدهيهاي دارويي و    ": دانشگاه خبر داد و گفت    

 ميليـارد   20 4مربوط به تجهيزات پزشـكي بـه حـدود          
رسد و اين موضوع باعث شده كـه بـسياري   تومان مي   

. از شركتها ديگر به ما دارو و تجهيزات پزشكي ندهنـد          
در حال حاضر مـشكل اصـلي بيمارسـتانها، بـدهيهاي           

يي و تجهيزاتي است و حتي اين شركتها رسما بـه           دارو
زنند كه ما ديگر فـالن وسـيله را بـه       مي  دانشگاه نامه   

دهيم و اين موضوع منجر به بروز مشكل در         شما نمي   
  ".بيمارستانها شده است

در ايـن وضـعيت يـك راه ايـن          ": جعفريان تاكيد كرد  
امـا  . است كه بيمار خودش اين تجهيزات را تهيه كنـد         

هـاي  خواهيم كه اين اتفاق بيفتد، زيرا هزينـه          نمي   ما
شود و ايـن اقـدام خـالف        زيادي به بيمار تحميل مي      

راه دوم نيـز ايـن      . روند طرح تحول نظام سالمت است     
  ".ايماست كه صبر كنيم و ما راه دوم را انتخاب كرده 

  
  

اعتصاب پزشكان اورژانس دو بيمارستان در      

  ميانه 

 چند روزيست كه پزشكان اورژانـس      – اسفند   22ميانا،  
بيمارستانهاي خميني و خاتم االنبياء ميانه در اعتـراض         
به عدم پرداخت مطالبات شان ازطرف مديريت شـبكه         

تـأخير  . بهداشت و درمان ميانه دست از كار كشيده اند        
بيش از اندازه در پرداخت كارانه و در نهايـت پرداخـت            

 جامعـه سـالمت     بخشي از كارانه پزشكان، اين قشر از      
يـك پزشـك    . شهرستان را به واكنش واداشـته اسـت       

توجـه نكـردن بـه خواسـته        : متخصص اورژانس گفت  
هاي مشروع و قانوني پزشكان بخش اورژانـس باعـث          
مشكالت متعددي براي پزشكان شاغل در ايـن مركـز      

  . شده است
  
  
  

 )٩۵اسفند (کارورزان سالمت 
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شـالق بـراي يـك       ضربه 75 سال زندان و     4

 استاد دانشگاه 

از يك سال و نيم گذشته دانشگاه زابـل حـال خوشـي           
ندارد؛ دانشگاهي كه از شهريور سال گذشـته بـا حكـم     
وزير علوم و تغيير ريـيس دانـشگاه در سراشـيبي قـرار          

ــي  ــه علم ــت و رتب ــه 103 اش از گرف ــيد؛ 127 ب  رس
علمـي بارهـا از     هيـات   وضعيتي كه باعث شد استادان      
آنهـا بـا سـاختن يـك        . راههاي مختلف اعتراض كنند   

، اعتراضها و   "بان شفافيت ديده  "گروه تلگرامي به نام     
 كردنـد و  نقدهاي خود به رييس دانشگاه را مطرح مـي  

منظـور حـل ايـن      در تالش براي پيداكردن راهي بـه        
ميان، يكي از اعضاي    در همين   . مشكل و بحران بودند   

علمي كه در اين گروه فعاليت داشت و نقـدها و           ت  هيا
 كرد، به چهار سال زندان و مشكالت خود را مطرح مي 

الزم به ذكـر اسـت كـه        .  ضربه شالق محكوم شد    75
، استاد نمونـه و     90-91علمي در سال    اين عضو هيات    

  . پژوهشگر برتر دانشگاه بوده است،94در سال 
معاون آموزشي  (جكه  شاكيان اين استاد منتقد، ناصر پن     

با نمايندگي نماينده حقـوقي دانـشگاه زابـل،         ) دانشگاه
، ناصـر   )معاون اداري مـالي دانـشگاه     (مصطفي خواجه   

مـوارد اتهـام وي     . سنچولي و ماشاء هللا خليلي بوده اند      
توهين، افترا، نشر اكاذيب و تشويش اذهـان عمـومي        "

ريق اي و مخابراتي و از ط     هاي رايانه   از طريق سامانه    
 مطرح كه بـه خـاطر آنهـا بـه           "كانال اجتماعي تلگرام  

.  ضربه شالق محكوم شده است75چهار سال زندان و  
 )  اسفند1نيوز، آفتاب (

 

 تجمعهاي اعتراضي در سه دانشگاه كشور 

  هاي علوم پزشكي بهـشتي، پيـام       دانشجويان دانشگاه 
نور ماهشهر و دانشگاه اراك به ترتيب در اعتـراض بـه    

رسيدگي به مشكالت صـنفي آموزشـي دانـشگاه،     عدم  
تصميم براي ادغام دو دانشگاه و همچنين اعتراض بـه      

  . مسايل آموزشي و مالي تجمع كردند
  

 دانشگاه علوم پزشكي بهشتي

تجمع اعتراضي دانشجويان خوابگاه فـردوس دانـشگاه        
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بهشتي مقابل        

.  رييس اين دانشگاه برگزار شد     دفتر علي اصغر پيوندي   
دانشجويان علت اين تجمع را عدم رسيدگي و بـدقولي     

 .مسووالن اين دانشگاه ذكر كردند
مشكالتي همچون وضعيت حمل و نقـل دانـشجويان،         
كمبود فضاي مطالعه، استاندارد نبودن بـودن خوابگـاه،         

از جمله مشكالتي است    ... كمبود امكانات خوابگاهي و   
  .اض اين دانشجويان شده استكه موجب اعتر

 
 دانشگاه پيام نور ماهشهر

دانشجويان دانشگاه پيـام نـور واحـد ماهـشهر مقابـل            
فرمانداري اين شهرستان تجمـع نمـوده و نـسبت بـه             
تصميم احتمالي مـسووالن ايـن شهرسـتان مبنـي بـر            
تعطيلي اين واحد دانـشگاهي و ادغـام آن بـا دانـشگاه        

  .عتراض كردند ا"بندر خميني"پيام نور واحد 
  

 دانشگاه اراك 
دانشجويان دانشگاه اراك مقابل ساختمان دكتر قريـب        

علـت اصـلي ايـن تجمـع،       . اين دانشگاه تجمع كردنـد    

اعتــراض بــه برخــي مــسايل آموزشــي و مــالي بــود و 
دانشجويان خواستار پاسخگويي ريـيس دانـشگاه اراك        

 .به مشكالت شان شدند
 آموزشـي و    دانشجويان بـه مـشكالت مـالي، رفـاهي،        

برخي تصميمات مـسووالن انتقـاد دارنـد و پـاره اي از      
سياستهاي اتخـاذ شـده در دانـشگاه را غيرمنـصفانه و            

آنها اعتقاد دارند كه مسووالن     . غيركارشناسي مي دانند  
دانشگاه در تصميم گيريهاي خود توجهي به اوضـاع و          

 اســـفند، خبرنامـــه 3. (احـــوال دانـــشجويان ندارنـــد
 ) نسل فردا/ ندانشجويان ايرا

  

اقتصاد مقاومتي، دانشجويان را بـه اعتـراض    

  كشاند

دانشجويان دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچـان       
در اعتراض به غذاي سرو شده در سلف سرويس ايـن           
دانشگاه دست به برپايي تجمـع اعتراضـي در محوطـه     

  . دانشگاه زدند
 : اصغر بهشتي، رييس دانشگاه، در اين بـاره گفـت      علي

اعتراض دانشجويان به منـوي غـذايي ارايـه شـده را        "
قبول داريم و دانشگاه قول برطرف شدن اين موضـوع          

دانشجويان ":   وي افزود   ".را به دانشجويان داده است    
پس از تجمع ظهر امروز با شنيدن سـخنان مـسوولين           

دند و قرار شد در هفته تنها يك نوبـت          دانشگاه قانع ش  
 ".غذاهايي مثل عدس پلو يا استامبولي سرو شود

اي از هزينـه    بخـش عمـده     ":  اصغر بهشتي گفت   علي
غـذاي دانـشجويي از محــل درآمـدهاي اختــصاصي و    

 شود؛ بنابراين دانـشگاه بـا       ها پرداخت مي  ساير هزينه   
هـا  نه كردن هزيرويكرد اقتصاد مقاومتي مجبور به كم      

خبرگـزاري   (".در تمامي بخـشها از جملـه غـذا اسـت          
 ) اسفند4دانشجو، 

 

دستگيري يك دانشجوي دختر اهوازي پـس       

  از ضرب و شتم وي 

 

سپيده قليان، دختر دانشجوي اهوازي، توسط نيروهـاي   
آنهـا پـس از     . اطالعاتي با ضرب و شتم دسـتگير شـد        

 دبازرسي منزل، وسايل شخصي وي را همراه خود بردن

 و دانـشجوي دامپزشـكي      1374سپيده قليـان، متولـد      
 اسفند ماه يكبار    5او روز پنجشنبه    . دانشگاه اهواز است  

 .بازداشت و آزاد شد و مجددا شب گذشته دستگير شد
وي . از علت دستگيري وي اطالعي در دسـت نيـست         
 يكي از فعاالن در فضاي مجازي در اينستاگرام بود

ديد خانواده وي، آنها را از      مامورين اطالعات سپاه با ته    
هر اقدامي منع كرده و گفته اند كه شما هـيچ اقـدامي             

دانـشجو  . (نكنيد، ما خودمان با شما تماس مي گيـريم        
 ) اسفند7آنالين، 

  

ــين   ــالي در كمـ ــندليهاي خـ ــونامي صـ سـ

  دانشگاهها 

  
دكتر مجتبي شـريعتي نياسـر، معـاون آموزشـي وزارت      

شـدن صـندلي    علوم، در اظهار نظري موضـوع خـالي         
دانشگاهها را تاييد و از رشد منفي پذيرش دانـشجو در           

او . سال گذشته خبر داد   همه مقاطع تحصيلي نسبت به      
 هاي كارداني و كارشناسـي از ايـن         سهم دوره ": گفت

درصـد  2كارشناسـي ارشـد   درصد رشد منفي، 7كاهش  
   ".درصد رشد منفي است8.7رشد منفي و دكتري 

ــون  ــي آه ــيس عل ــنش، ري ــشگاهها و م ــه دان اتحادي
 درصد  80 تا   75موسسات غيرانتفاعي نيز با بيان اينكه       

: ظرفيت اين دانشگاهها خالي از دانـشجو اسـت گفـت          
در برنامه پنجم توسعه، ظرفيت پـذيرش دانـشجو در          "

 هـزار  800دانشگاهها و موسسات غيرانتفـاعي حـدود      
 هزار دانـشجو در     420نفر بود، اما در حال حاضر فقط        

وسسات مشغول بـه تحـصيل هـستند و ميـزان           اين م 
ورود دانشجو در دانشگاههاي غيرانتفـاعي هـر سـال          

 يابد، به طوري كه پذيرش دانشجو در اين         كاهش مي 
 حـدود   94 در مقايسه با سال      95موسسات براي سال    

 ". درصد كاهش يافته است25
همزمان به گفته دكتر حـسين تـوكلي، مـشاور عـالي            

تعـداد داوطلبـان    "شور،  سازمان سـنجش آمـوزش كـ      
 نسبت به آزمـون سراسـري       95آزمون سراسري سال    

، 93 نفـر نـسبت بـه سـال      961 هزار و    17 ،   94سال  
 هـزار   223 ،   92 نفر، نسبت به سال      272 هزار و    171

 نفـر،  224 هزار و 206، 91 نفر، نسبت به سال     521و  
 نفر و نسبت بـه      930 هزار و    272،  90نسبت به سال    

 ." نفر كمتر شده است763زار و  ه426، 89سال 
اي نيز با مشكل صـندلي خـالي        دانشگاه فني و حرفه     

آمار ارايـه شـده از سـوي مـشاور عـالي            . مواجه است 
سازمان سنجش آموزش كشور بيـانگر آن اسـت كـه           

 هاي كارداني نظام جديد     براي شركت در آزمون دوره    
اي و موسـسات آمـوزش عـالي        دانشگاه فني و حرفه     

 هـاي بـا آزمـون،       اعي و غيردولتي براي رشته    غيرانتف
 نام كردند در حالي كـه        داوطلب ثبت  692 هزار و    171

 نفـر   250 هـزار و     187 هـا    ظرفيت پذيرش ايـن دوره    
 ) اسفند8ايسنا، . (است

  10بقيه در صفحه 

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

  9بقيه از صفحه 
  

استاد دانشگاه قزوين بـه جـرم تـوهين بـه           

  مقدسات بازداشت شد

دادستان عمومي و انقالب اسـتان قـزوين از بازداشـت           
 المللي قزوين و عضو هيـات علمـي       استاد دانشگاه بين  

 .اين دانشگاه به جرم توهين به مقدسات خبر داد
اسـتاد  ": نياركي گفت  اسماعيل صادقي    االسالمحجت  

مذكور مطالبي را در جهت توهين به مقدسات از جمله          
هـا، امامـت و     مسايلي همچـون تـوهين بـه امـامزاده          

همچنين روحانيت بيان كرده بود كه فوري دسـتگير و          
 ".روانه زندان شده است
 هاي اجتماعي صـحبتهاي يكـي   پيش از اين در شبكه    

قزوين منتـشر شـده بـود كـه در آن           از اساتيد دانشگاه    
 ) اسفند12فارس، . (روحانيت را زير سووال برده بود

 

ن دانــشگاه عالمــه بــه اعتــراض دانــشجويا

  تفكيك جنسيتي

  

 

دانشجويان دانشكده ادبيات دانشگاه عالمه در اعتراض  
به تفكيك در ورودي، برخـورد نامناسـب و غيرقـانوني           

ت بـه تجمـع     كارمندان حراست و اهانت به زنـان دسـ        
  . اعتراضي زدند

نـه  "هايي همچون   آنها در اين تجمع با سر دادن شعار       
ــوهين جنــسيتي  ــه ت ، خواســتار "تفكيــك جنــسيتي، ن

پاسخگويي مسووالن و حراست دانشگاه و لغو تفكيك        
. در ورود و خــروج دختــران و پــسران دانــشجو شــدند

 )  اسفند17عدالت براي ايران، (
  

انشگاه تهـران  تجمع اعتراضي دانشجويان د 

  سازي سازي و پولي عليه روند كااليي 

  
 موجـب آغـاز   95قوانين سـنوات كـه از ابتـداي سـال        

تجمعات اعتراضـي در دانـشگاه تهـران شـده بـود، در             
آخرين روزهاي همين سال بار ديگر دانشجويان را بـه          

 .صحن دانشگاه كشاند

جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران با حضور در مقابل         
ابخانه مركزي نسبت به قوانين سنوات اعتراض خود        كت

 .را اعالم كردند
اين دانشجويان در بيانيه خود همگان را به مقاومت در          

با توجـه بـه     ": برابر اين روند فراخوانده و اعالم كردند      
 سـازي   سـازي و پـولي    پيشرويهاي اخير روند كـااليي      
يـن  ايم كه مواجهه بـا ا     دانشگاهها، اينك همه دريافته     

مساله شوم جز از طريق مقاومت همگاني دانـشجويان         
اين روند طي چند سال گذشت، نـه       . پذير نيست امكان  

 بخـش   اي رهـايي  كه بناست مقوله    (تنها خود آموزش    
را مورد هجمه قـرار داده، بلكـه همچنـين كـل            ) باشد

مناسبات تحصيلي را تحـت تـاثير قـرار داده اسـت؛ از             
تا اخذ جريمه بابت دروس   تصويب قانون سنوات گرفته     

 نيــاز و افتـاده و هزينــه گــرفتن از بابـت دروس پــيش  
 دانيم، مساله به همين موارد محـدود نمـي          چنانكه مي 

ما دانشجويان دانـشگاه تهـران بـه جـد بـر ايـن         . شود
سازي و پـولي  باوريم كه بايد در برابر اين روند كااليي      

  ".سازي ايستادگي كنيم
نيز به تجمع اعتراض آميز خـود در   دانشجويان روز بعد    

در ايـن تجمـع     . هواي سرد و باراني تهران ادامه دادند      
اعتراض آميز كه در پرديس مركـزي دانـشگاه تهـران           

اي صادر كردند   برگزار شد، دانشجويان معترض، بيانيه      
  . و خواهان لغو قانون سنوات شدند

در اين بيانيه دانشجويان به دانشگاهي اعتراض كـرده         
توامان با افزايش هزينه سـنوات،      ": د كه به گفته آنها    ان

دانـشگاهي  .  دهد ترمهاي مجاز تحصيل را كاهش مي     
كند و  كه تبعيض جنسيتي را هر روز بيشتر نهادينه مي          

فضاهاي عمومي و ارتباط دانشجويان را با از بين بردن       
 ".بردامكاناتي همچون كندن نيمكتها از بين مي 

حال در دومين روز اعتراضـات   ": انددانشجويان افزوده   
 كنيم بر الغاي قانون سنوات كه     اخير خويش، تاكيد مي   

اين روزها فشارهاي آن نه تنها دانشجويان سـنواتي را          
دهــد، بلكــه تمــامي دانــشجويان دانــشگاه از آزار مــي 

خبرنامـه دانـشجويان    (". برندهجمه رواني آن رنج مي   
 ) اسفند16 و 15ايران، 

 

   تحصن دانشجويان دانشگاه دولتي المرد

  
دانـشجويان دانــشگاه دولتـي المــرد در اعتـراض بــه     

عملكرد ضعيف مسووالن در حل مشكالت دانشجويي،  
 . دست به تحصن زدند

آبان ماه سال جـاري دانـشجويان ايـن بـا تحـصن در              
جلوي ساختمان آموزشي اين دانشگاه، پيگير مطالبـات        

دن اين تجمع باعث شـد تـا        خود شدند كه ادامه دار ش     
فرماندار المرد با توجه به شرايط به وجود آمده، ضـمن        
ــري     ــول پيگي ــشجويان، ق ــن دان ــع اي ــضور در جم ح

 . مشكالت آنها را بدهد
اكنــون پــس از گذشــت پــنج مــاه از اولــين تحــصن، 
دانشجويان مي گويند شاهد هيچ تغييري در مشكالت        

 رو و بـار     آموزشي و رفاهي دانـشگاه نيـستند و از ايـن          
ديگر با حضور نيمي از دانـشجويان دانـشگاه، يكـصدا           

  . تحصن خود را از سر گرفتند
در گوشه اي از اين تحصن بيانيه اي چاپ و بـر ديـوار     
دانشگاه نصب شده بود كـه در آن دانـشجويان اعـالم            
كرده اند تا زماني كـه ريـيس دانـشگاه اخـراج نـشود،              

 18ي دانـشجو،    خبرگـزار  (".تحصن آنها ادامه مي يابد    
  )اسفند

 

 نفـري دانـشجويان دانـشگاه       400اعتراض  

  ياسوج 

جمعــي از دانــشجويان دختــر و پــسر دانــشگاه دولتــي 
ياسوج، طي نامه اي، اعتراض شان از هزينه ي بـاالي     
خوابگاههاي دانشجويي را به ريـيس دانـشگاه اعـالم          

 .كردند
 امضا دارد، دانـشجويان از    400در اين نامه كه بيش از       

است دانشگاه خواستند تا ضمن كاهش هزينه هـاي         ري
دريافتي بابت خوابگاههاي دولتي، پيرامون وديعه هايي       
كه در ترمهاي گذشته از سوي معاونت دانـشجويي بـه      

 .دانشجويان بازگردانده نشده، شفاف سازي نمايند
همچنين دانشجويان در اين نامه نارضـايتي خـود را از           

ابگـاه اعـالم كـرده و       امكانات ضـعيف و نامناسـب خو      
ادعاي مطرح شده مـسوولين مربوطـه را در رابطـه بـا             

در . وضعيت خوابگاه ها مغاير بـا واقعيـت دانـسته انـد            
پايان نيز دانشجويان خواسـتار پيگيـري و پاسـخگويي          

 ) اسفند21دنانيوز، . (جدي مسوولين مربوطه شدند
 

اخــراج دانــشجوي بهــايي از دانــشگاه آزاد 

  رودهن  

  

 

عظمي آقچـه، دانـشجوي دانـشگاه آزاد رودهـن          پويا ا 
تهران، بـه دليـل باورمنـد بـودن بـه ديانـت بهـايي از          

 .دانشگاه اخراج شد
ــرين    ــران در آخ ــن ته ــشگاه آزاد روده ــسووالن دان م

ترم به اين دانشجو اعالم كردند كه بـه دليـل           امتحان  
 .بهايي بودن حق تحصيل در اين دانشگاه را ندارد

محـروم از تحـصيل كـه در مقطـع     اين شهروند بهايي    
 كرد،  كارشناسي در رشته مهندسي عمران تحصيل مي      

ماه امسال از دانشگاه    ترم در دي    پس از گذراندن يك     
 .اخراج شده است

ــاه  ــاي طــي م ه
ــش  ــر شــ اخيــ
ــايي   ــهروند به ش
ــن  ــر در ايـ ديگـ
دانـشگاه نيـز بـه    
دليـــل باورمنـــد 
بودن بـه ديانـت     
بهايي اخراج شده   

حقوق بـشر   . (اند
ــران، د  22ر ايـــ

 )اسفند
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  آمريكا به تيم فوتبال زنان تبت ويزا نداد 

  
 

 آمريكا به تيم فوتبال زنان تبت       - اسفند 3بي بي سي،    
كه قرار بود براي شركت در مسابقاتي در تگـزاس بـه            

 .اين كشور سفر كند، ويزا نداد
 گوينـد هنگـام رد      بازيكنان تيم فوتبال زنان تبت مـي      

 "خـوبي دليـل   "درخواست ويزا به آنها گفته شده كـه         
بيشتر بازيكنـان ايـن تـيم       . براي سفر به آمريكا ندارند    

كننـد و   پناهندگان تبتي هستند كه در هند زندگي مي         
 . انددر سفارت آمريكا در دهلي درخواست ويزا داده

فرمان مهاجرتي ترامپ سفر شهروندان هفت كشور بـه   
آمريكا را به طور موقت محدود كرده است، اما تبـت و            

 . اين هفت كشور نيستندهند در ميان
، مدير اجرايي تيم فوتبال زنـان تبـت         "كاسي چيلدرز "

 نفر از بازيكنـان  16كه تابعيت آمريكايي دارد، همراه با  
اين تيم براي مصاحبه ويزا در سفارت آمريكا در دهلي          

گويـد كـه از ايـن تـصميم         او مـي    . حاضر شده اسـت   
ـ         ا تـيم  سفارت آمريكا نااميد شده است، چرا كه همراه ب

 .ريزي كرده بودزنان تبت ماهها براي اين سفر برنامه 
تيم فوتبال زنان تبت قرار بـود كـه در مـسابقات جـام              
داالس شركت كند كه همـه سـاله بـراي ورزشـكاران            

 .شودجوان سراسر جهان برگزار مي 
ايـن موقعيـت بزرگـي در       ": خانم چيلدرز گفتـه اسـت     

 بـود تـا بـه       فرصتي. زندگي تك تك بازيكنان تيم بود     
 توانند بـه هـر چيـزي      جهان نشان دهند زنان تبت مي     

 ".دست پيدا كنند
 

مدل كنوني اقتصاد جهان عامل رشد   : آكسفام

 نابرابري دستمزد زنان و مردان

 موسـسه آكـسفام در تـازه        - اسفند 17خبرگزاري مهر،   
ترين گزارش خود اعالم كرد، نابرابري حقوق پرداختي        

 ميالدي تـا كنـون بهبـود        2008زنان و مردان از سال      
پيدا نكرده است و الگوي فعلي اقتصاد جهاني به سمت          

 .نابرابري بيشتر حركت مي كند
موسسه تحقيقاتي آكسفام كـه در زمينـه فقـر جهـاني            
مطالعه مي كند، در تازه ترين گزارش خود اعالم كـرد           
بر طرف شدن تبعيض حقـوق پرداختـي ميـان زنـان و      

  . برد سال زمان مي170مردان 
در اين گزارش به اين نكته اشاره شـده كـه ميـانگين              

درصد اسـت و    23تبعيض پرداختي ميان زنان و مردان       
 ميليـون زن در جهـان كمتـر از مـردان            700پرداختي  

 . است
موسسه آكسفام در مجمع اقتصاد جهاني اعالم كرد كه    

 2008چــالش تفــاوت درآمــد زنــان و مــردان از ســال 
 . پيدا نكرده استميالدي تا كنون بهبود

همچنين موسسه آكسفام اعالم كرد، مـدل اقتـصادي         
حاضر در جهان بر روي ثروت بـه عنـوان يـك اصـل              
تمركز كرده كه اين موضوع موجب نـابرابري بـيش از           

حد اقتصادي در دنيا شده؛ ضمن اينكه زنان و دختـران     
 .را فقيرترين افراد كرده است

نه در سرتاسـر    اين در حالي است كه به طور كلي ساال        
 تريليون دالر نـسبت بـه مـردان كمتـر      10جهان زنان   

حقوق دريافت مي كنند كـه ايـن رقـم بـيش از رشـد               
 . اقتصادي هند، ژاپن و برزيل است

 

ــد   ــاني زن در بن ــم روز جه ــزاري مراس برگ

  نسوان زندان اوين 

  
 زنان در بند زنـدان اويـن، عـصر روز     - اسفند 18هرانا،  

 برابـر بـا هـشت    1395 مـاه   چهارشنبه، هجدهم اسفند  
مارس، دور هم نشستند تـا روز جهـاني زن را گرامـي             

ها و ديدگاههاي شان در مـورد ايـن        داشته و از تجربه     
در اين مراسم نرگس محمدي، . روز با هم سخن گويند 

مهوش شهرياري، آفرين نيساري، آتنـا دائمـي، مـريم          
سـخن  ) زنداني آزاد شده  (اكبري منفرد و فهيمه اعرفي      

 .گفتند
نرگس محمدي در ابتداي اين مراسـم بـا تبريـك روز            

طلـب  جهاني زن به زنان و مردان آزاديخواه و برابـري        
. جهان، از حضور زنان زنداني در اين مراسم تشكر كرد         

او صحبتهاي خود را تحت عنوان بررسي داليل تـداوم         
 . نابرابري جنسيتي در ايران ارايه كرد

 مـارس را در     8ن  سپس مهوش شـهرياري كـه دهمـي       
 گذراند، ابـراز اميـدواري كـرد كـه اعتـصاب      زندان مي 
 مارس امسال در بين زنان چهل كـشور در          8سراسري  

دفاع از حقوق جنـسيتي و عليـه خـشونت اقتـصادي و             
نهادي، به نتايج درخشاني نايل آيد و باعث ايجاد صلح          

 .و آرامش در سراسر كره زمين گردد
ي بود كه پيرامون روز زن      آفرين نيساري، زنداني ديگر   

صحبتهايي را براي همبنديهاي خود ارايه كرد و عنوان         
 اي  كرد كه در جهان امروزي، روزي با نام زن، مـساله          

 . آيدجهاني و فرا ملي به شمار مي
سپس آتنا دائمـي بـه مخالفـت برخـي از ورزشـكاران             

با سفر به ايران با حجاب اجبـاري و همچنـين           خارجي  
سواري در ايران   مخالفت زنان با ممنوع شدن دوچرخه       

اشاره و آن را مهم دانست و از زينب جالليان، زنـداني            
 .سياسي محبوس در سنندج ياد كرد

منفرد نيز بـا اشـاره بـه تحـوالتي كـه در      مريم اكبري  
اه زنـان   برخي سازمانهاي سياسي در مورد ارتقاي جايگ      

 اند طـي سـالهاي      رخ داده است، از اينكه زنان توانسته      
ــه   ــته و از ده ــام   60گذش ــاي نظ ــل اجباره  در مقاب

 .ايستادگي و مقاومت كنند، سخن گفت
گـذاري بـه زن را در تفكـر      سپس فهيمـه اعرفـي ارج       
 گرايي بر خواسـته از كمـال      مبتني بر عرفان و معنويت    

 .دوستي بشر دانستگرايي و انسان 
در پايان زندانيان سياسي و عقيـدتي زن در بنـد زنـان             
زندان اوين با خواندن تـصنيفهايي ايـن روز را گرامـي            

 .داشته و جشن گرفتند
 

شوراي دختران در عربستان سعودي بـدون       

  دختران افتتاح شد 

  

 در كـشوري مثـل عربـستان        - اسـفند  18بي بي سي،    
 سعودي كه معروف است در عرصه عمومي خيلـي بـه          

دهد، به راه انداختن نهادي با عنـوان        زنان ميدان نمي    
اي بـه شـمار مـي        كننده   شوراي دختران ابتكار دلگرم   

 .رود
اما وقتي قرار شد اين شورا در منطقه قصيم عربـستان           
سعودي افتتاح شود، مسووالن هماهنگي مراسم از يك  

 !حضور زنان: موضوع غفلت كردند
تـاح شـوراي دختـران      در عكسهايي كه به مناسبت افت     

 مرد روي سن ديـده مـي        13قصيم منتشر شده است،     
 . خوردشوند، ولي حتي يك زن يا دختر به چشم نمي

بر اساس ويديوهايي كه از مراسم گرفتـه شـده، گويـا            
 .زنان در سالن ديگري حضور داشتند

اين مراسم روز شنبه گذشته برگزار شـد و از آن زمـان           
 آن كـه مـردان در آنهـا         تاكنون، عكسهاي مربوط بـه    

 هـاي   حضوري پررنگ دارند، به طور گسترده در شبكه       
 .اجتماعي همرساني شده است

  

زنان در دولت روحاني در عرصه هـاي كـالن          

 مديريتي جايي ندارند

 عنـايتي، نماينـده    طيبه سياوشي شـاه    - اسفند 20ايلنا،  
مجلس دهم و عضو فراكسيون زنـان مجلـس دربـاره           

دهم در زمينـه احقـاق حقـوق زنـان          عملكرد دولت ياز  
با توجه به تجربه زنـان نـسبت بـه حـضور در             ": گفت

دولت و اثبات تواناييهاي شان، تصور سهم بيشتري در         
رفـت، بـه    پستهاي كـالن مـديريتي بـراي آنهـا مـي            

طوريكه در سطح استانداريها از مـشاركت آنـان بهـره            
 و ببرند، اما در عمل انتصاب زنان از حد معاونـت زنـان      

ــراث   رياســت ســازمان حفاظــت محــيط زيــست و مي
 ".فرهنگي باالتر نرفت

در سطح استانها به يك قوه محركه       ": وي تصريح كرد  
براي به حركت درآوردن جامعه زنـان نيـاز اسـت و در             
حوزه اجتماعي و به ويژه اقتـصادي نيازمنـد مـشاركت           

 ".باالي زنان هستيم
ن اقدامات  يكي از مهمتري  ":  عنايتي همزمان گفت   شاه

مثبــت و مهــم دولــت يــازدهم فــراهم آوردن بــستري 
   ".مناسب براي حضور فعال تر زنان بود كه فراهم شد

  

فنالند قانوني بـراي دسـتمزد برابـر زنـان و           

 مردان ارايه خواهد كرد

 در فنالند، تمـام كارگاههـايي       - اسفند   21راديو زمانه،   
دركي  نيروي كار استخدامي دارند بايد م25كه بيش از    

نشان دهند كه بر اساس آن دستمزد زن و مـرد بـراي             
يك مسووليت و كار مشابه برابر باشـد و حقـوق افـراد             
ارتباطي به جنـسيت آنهـا، قوميـت، مليـت و گـرايش             

  .جنسي آنها نداشته باشد
 مارس، روز جهاني زنان،     8اين پيشنهاد روز چهارشنبه     

  .ارايه شده است
  

  12بقيه در صفحه 
  

  )٩۵اسفند (زنان در مسير رهايی 
 اسد طاهري
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

زنان در مسير رهايی 
  )٩۵اسفند (
  11بقيه از صفحه 

  
ــد،   ــري فنالن ــور اجتمــاعي و براب ــر ام تورســتين "وزي

زمان آن رسيده كه كاري     ": ، گفته است  "ويگلوندسون
حقـوق برابـر حـق      . راديكال در اين زمينه انجام دهيم     

  ".انسانهاست

  
بايد اين اطمينان حاصل شود كه مـردان و  ": وي گفت 

ايـن  . ي برابر در محيط كار خواهند داشت زنان فرصتها 
وظيفه ماست كـه امكـان تحقـق ايـن امـر را فـراهم               

  ".كنيم
ايسلند بعد از نروژ دومين كشوري است كه در آن زنان        
سهمي مساوي در مديريت شـركتها دارنـد، امـا هنـوز            

 درصد كمتـر از مـردان       18 تا   14حقوق زنان ايسلندي    
  .است

ن پيشنهادي هـم از سـوي       رود كه اين قانو   انتظار مي   
دولت هم از سوي اپوزيسيون مورد تاييد قـرار گيـرد و            

 ايـن قـانون اجرايـي       2020دولت اميدوار است تا سال      
هدف اين قانون اين اسـت كـه اخـتالف درآمـد            . شود

  .زنان و مردان تا آن زمان از ميان رود
فنالند نخستين كـشوري اسـت كـه بـه زنـان حقـوق              

 هـزار   1650نخستين جـايزه    سياسي بخشيده و امسال     
 را طراحي كرده كه به يك       "برابري جنسيتي "يورويي  

فعال متعهد در زمينـه ايجـاد برابـري جنـسيتي اعطـا             
  .خواهد شد

 8، روز چهارشـنبه     "يوها سيپيله "نخست وزير فنالند،    
مارس اعـالم كـرد كـه ايـن كـشور صـدمين سـالروز          

  .ردگياستقالل فنالند و روز زنان را با هم جشن مي
زنان فنالندي نخستين زنان اروپايي بودند كه در سال          

 ميليون  5.5اين كشور   .  به حق راي دست يافتند     1906
 .نفري، يكي از مدافعان سرسخت حقوق زنان است

  

راهپيمايي زنان اسراييلي و فلسطيني هـوادار       

 صلح در كرانه باختري

 صدها نفـر از زنـان فلـسطيني و          - اسفند 22يورونيوز،  
ييلي هوادار صلح كه يكي از نزديكـان خـود را در            اسرا

مناقــشه بــين دو طــرف از دســت داده انــد، در كرانــه 
 .باختري راهپيمايي كردند

فعاالن مدني حاضر در اين راهپيمايي، يك ديوار دست       
ساز را به نشانه چيرگي بر اخـتالف بـين اسـراييليها و             

بر روي دست نوشته هـايي      . فلسطينيان تخريب كردند  
 تظاهركنندگان در دست داشتند، شعارهايي بر ضـد         كه

 .اشغالگري اسراييل نوشته شده بود
مـن  ": ، فعال مدافع صلح، مي گويد     "اخالص الشاتيه "

 مـيالدي پـدرم     2004در سال   . دختري داغديده هستم  
در اين مناقشه به دست يك شهرك نـشين اسـراييلي           

لح كشته شد اما اين امر مانع از اين نشد كه در راه صـ             
مي دانم كه نفرت و حساسيت زيادي بين        . فعاليت كنم 

مسلمانان و اسراييليها و يهوديان وجود دارد و ايـن بـه            
تاريخ ما باز مي گردد، اما مي توانم بگويم كه ما قـادر             
خواهيم بود ايـن سـد را بـشكنيم، زيـرا درد مـشتركي           

نمي خواهم هيچ دختـر اسـراييلي بـه خـاطر از            . داريم
ش همانند من كه اكنون از اين مـساله         دست دادن پدر  

 ".رنج مي برم، غمگين باشد و به سوگ بنشيند
اين راهپيمايي تحت تدابير امنيتي اتخـاذ شـده توسـط         
نيروهاي امنيتي اسراييل و توسط يك انجمـن هـوادار          

 خـانواده داغديـده اسـراييلي و        600صلح كه بـيش از      
  .فلسطيني را گردهم آورده، برگزار شد

 

 ترين  ي اماراتي و مصري خلبان بزرگ     دو بانو 

  هواپيماي دنيا 

  
 يك زن جوان امـاراتي بـه نـام          - اسفند 23ايران خبر،   

 "كاپيتـان اول  " به عنوان اولـين زن       "علياء المهيري "
شركت هواپيمايي امارات انتخاب شده و بـا همكـاري           

 بـه  "نيفـين درويـش  "يك خلبان زن مصري بـه نـام      
 ايـن  A380پيماي ايرباس مناسبت روز جهاني زن، هوا  

 A380ايربـاس  . شركت را از دبي به وين هدايت كـرد        
 .بزرگترين هواپيماي دنياست

شركت هواپيمايي امـارات در صـفحه رسـمي خـود در        
بوك فيلمـي كوتـاه از لحظـه پـرواز هوايپيمـاي           فيس  

 اين شركت به مقصد وين را       A380مسافربري ايرباس   
لحظه تنظيم اين خبر    ويديوي اين پرواز تا     . منتشر كرد 

 . هزار بازديد كننده داشته است400 ميليون و 2حدود 

از سـال  ": علياء المطيـري دربـاره تجربـه خـود گفـت          
 به خلباني مشغولم و در ابتدا اندكي نگران بودم،          2012

ولي اينك نگرانيهايم رفع شده و هدايت هواپيما بـراي          
اي و   هر حرفـه  . من مانند رانندگي با خودرو شده است      

برخـي افـراد   . از جمله خلباني نكات مثبت و منفي دارد      
مرا تشويق كرده و برخـي سـعي در كاسـتن اراده مـن      

 ".داشتند

او درباره حـضور كاپيتـان نيـوين درويـش، خلبـان زن          
ــرين     ــدايت بزرگت ــابين ه ــارش در ك ــصري، در كن م

بدون شك وجود يك زن در      ": هواپيماي دنيا نيز گفت   
كنارم احساس آرامش بيشتري نسبت به يك مرد، بـه           

 ". دادمن مي

اش كه گاهي او را به      او همچنين درباره ماهيت كاري      
كـار  ":  كند، گفتاش دور ميده مدت چند روز از خانوا 

من مانند كار پزشكي است كه گـاه ناچـار اسـت چنـد             
زنـدگي يـك مـسووليت      . ساعت از خـانواده دور باشـد      
  ".مشترك ميان زن و مرد است

  

 كارفرمايـان مــي : ديـوان دادگـستري اروپــا  

  توانند حجاب را در محل كار ممنوع كنند

 اروپـا در     ديوان دادگستري  - اسفند   24صداي آمريكا،   
ــان در    ــه شــركتها و كارفرماي ــرد ك ــي اعــالم ك حكم
كشورهاي اتحاديه اروپا از اين حـق برخـوردار هـستند         
كه كاركنـان خـود را از پوشـيدن حجـاب منـع كننـد؛            
حكمي كه انتقادهاي برخي گروههاي فعال را به دنبال         

  .داشته است
بر اساس حكم اين عالي تـرين مرجـع قـضايي اروپـا،             

توانند كاركنـان شـاغل در كـشورهاي        ي  كارفرمايان م 
عضو اتحاديه اروپا را از استفاده از هرگونه پوششي كـه   

 ماننـد  –نماد آشكار سياسي يا فلسفي يا مذهبي باشـد     
  . منع كنند–حجاب اسالمي 

در اين حكم آمده است كه دستور كارفرما بـراي منـع            
كاركنان از استفاده از اين پوششها نبايد موردي يـا بـر            

اس درخواست مشتريان شركت صادر شـود؛ ضـمن         اس
 "پوشش خنثـي  "آن كه اگر در مقررات داخلي شركت        

  .آميز باشدتواند تبعيضالزامي باشد، منع حجاب نمي
اين پرونده زماني تشكيل شد كه يكي از كاركنان يك          
شركت امنيتي در بلژيك بـه دليـل پوشـيدن روسـري            

در دسـتگاه  اخراج شد و به دنبـال شـكايت او، پرونـده          
قضايي بلژيك مورد بررسي قـرار گرفـت و در نهايـت            
ديوان عالي آن كشور، آن را به ديوان دادگستري اروپـا    

  .ارجاع داد
هـاي  اين حكم با واكنشهاي برخـي فعـاالن و گـروه             

شـبكه  "، ريـيس  "امـل يوسـف  ". مختلف روبـرو شـد   
به "، گفت، حكم امروز ديوان      "اروپايي ضد نژادپرستي  

همه زنان مسلمان را از پوشـيدن روسـري   طور موثري  
 ." كنددر محل كار خود منع مي

 

پوشــش اجبــاري دانــش آمــوزان دختــر در 

   تر شد "بلند"افغانستان 

  

آمـوزش و   ( وزارت معـارف     - اسـفند  24بي بـي سـي،      
افغانستان، مشخصات لباس جديد دختـران را       ) پرورش

 .در مكاتب دولتي اعالم كرد

مكاتب دولتي لبـاس سـياه بـا        پيش از اين دختران در      
 . پوشيدندچادر سفيد مي

اكنون وزارت معارف اعالم كرده كه لباس دختـران تـا       
بـه اسـاس تـصميم      . كالس ششم آبي و تا زانو باشـد       

جديد اين وزارت، لبـاس دختـران از صـنف شـشم تـا              
چـادر  . دوازدهم فوالدي و تـا قـوزك پـا خواهـد بـود            

سـفيد بـاقي    دانش آمـوزان دختـر همچنـان        ) روسري(
 .خواهد ماند

گويد ، رييس نشرات وزارت معارف، مي       "كبير حقمل "
لباس دانش آموزان دختر در دوران ابتدايي را به خـاطر    

اند اما  رعايت نكردن درست نظافت، كوتاه تعيين كرده        
 هـاي متوسـطه و      لباس دانش آمـوزان دختـر در دوره       

بــر پايــه ارزشــهاي اســالمي و راحــت بــودن "ليــسه 
   ".، بلند تعيين شده است"شان در رفت و آمدخود

تــصاوير منتــشر شــده از لبــاس انتخــاب شــده وزارت 
هاي اجتماعي به دنبال معارف، واكنشهايي را در شبكه      

شماري از آن استقبال و شماري با اشـاره         . داشته است 
به تعيين اندازه اين لباسها از آن به شدت انتقـاد كـرده         

 .اند

د از آنجا كـه چنـد روز بيـشتر بـه      گويآقاي حقمل مي    
 باقي نمانده، اين پوشـش در       1396آغاز سال تحصيلي    

 به بعـد    1397 رو اجباري نيست، اما از سال        سال پيش 
 .اجباري خواهد بود

پوشش تعيين شده از سوي وزارت معـارف در مـدارس      
آموزان در مدارس   لباس دانش . دولتي عملي خواهد شد   
 .خصوصي متفاوت است
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  :مقدمه

ورشكستگيِ يك كتابفروشي يعني ورشكستي فرهنگي      
چنــدي پــيش خبــر . و فقــر علــم و دانــش در جامعــه

 "ويـستا "دردناكي شنيدم، مبني بر آنكـه كتابفروشـي         
  .واقع در سعادت آباد تهران تعطيل شد

البته كه  . آيا مي توان خبري تاسف بار تر از اين داشت         
 تيـراژ صـاحب نـام    در جامعه اي كه. دور از انتظار نبود 

 جلد سـقوط مـي كنـد،        500ترين كتابها به ميزان زير      
تعطيلي و يا ورشكستگي كتابفروشيها و ناشران پديـده         

  .اي دور از ذهن نيست
 "ويـستا "نصراهللا كسراييان كـه كتابفروشـي قـديمي         

متعلق به اوست، در صـدر نامـه اي كـه بـراي ادارات              
فرستاد، مـي  ذيصالح در امور چاپ، نشر و توزيع كتاب   

تواند اين چنين اندوهبار    چگونه يك ملت مي     ": نويسد
  "عليه خودش انقالب كند؟

راســتي چگونــه؟ ايــن كتابفروشــي بــسته شــد و ايــن 
آغازيست بر تعطيلي واحدهاي ديگر و شروع فاجعه اي         

راستي توشه علم و دانش فرزنـدان مـان چـه           . در پس 
اسـت،  مي شود ؟ به اين فكر كـرده ايـد؟ ايـام نـوروز               

. بياييد به جاي هديه هاي آنچناني، كتاب هديه دهـيم         
. به آشنايان بگوييد شما را با يك جلد كتاب شاد كننـد           

چه اشكالي دارد كه در مراسم تولد يا مناسبتهاي ديگر          
رسم زيباي هديه كتاب را بر پا كنيم؟ وقتي اين رژيـم            
ــاي فكــري و    ــر بناه ــابودي زي ــستي ســعي در ن فاشي

آن هـم ملتـي سرشـار از خلقهـا و     (فرهنگي يك ملت   
دارد، چـرا يكـي از      ) گوناگوني فرهنگها و آداب و سنن     

راههاي ستيز با اين بدانديـشان را در خريـد و اهـداي             
  . كتاب و برگزاري جلسات كتابخواني انتخاب نكنيم

چنـد سـال    ": كسراييان در پايان نامه خود مي نويـسد       
ريـم،  سوبسيد داديم و تالش كرديم سـرپا نگـاهش دا         

تصميم براي تعطيل كـردنش، تـصميمي دشـوار         . نشد
بود، به ويژه براي همسرم كه تا آخرين لحظه براي باز           

  ".اش اصرار داشتداشتن نگاه 
  

  ......ادبيات
  

كشف نسخه خطي غزليات حافظ با مهر شاه        

  جهان و يك غزل تازه 

انجمـن آسـيايي    "هاي ايالت بنگال،    به گزارش رسانه    
پژوهـشگران  . ف مهمي خبر داده اسـت      از كش  "كلكته

اين بنياد فرهنگي يك نسخه خطي تازه و ناشناخته از          
 اند كـه    ديوان غزليات خواجه حافظ شيرازي پيدا كرده      

  . اي بسيار گرانبها و نادر است شود نسخه گفته مي
 در صفحه اول شماره امـروز       "تايمز آو اينديا  "روزنامه  

 كـشف ايـن دسـت    ) مارس6/ اسفند16(خود، دوشنبه   
 سال پس از مـرگ شـاعر يـك رويـداد           700نوشته را   

فرهنگي مهم دانسته كه بـه شـكلي كـامال تـصادفي            
شناسان تنهـا   اكنون بسياري از ايران     . پيش آمده است  

در ديـوان  . براي ديدن اين اثـر راهـي كلكتـه هـستند       
بحمداهللا كه بازم ديـدن     "نويافته غزلي هست با مطلع      

  هايي كه تـاكنون مـي      در نسخه  كه   "رويت ميسر شد  
  .شناسيم وجود ندارد

  
  فراخوان چهاردهمين جشنواره نقد كتاب 

 با هدف ارتقـاي سـطح كمـي و    "خانه كتاب"موسسه  
كيفي نقد، چهـاردهمين دوره جـشنواره نقـد كتـاب را            

 برگزار مـي    1396همزمان با هفته پژوهش در آذر ماه        
  .كند

ه نقـد كتـاب، از     در فراخوان چهاردهمين دوره جـشنوار     
همه نويسندگان، مديران مسوول مطبوعات و نـشريات     

بار در  داخلي دعوت شده مقاالتي را كه براي نخستين         
 اند، حداكثر  منتشر كرده1395حوزه نقد كتاب در سال      

 به دبيرخانه ايـن جـشنواره ارسـال         1396 خرداد   30تا  
  .كنند

  
بزرگداشت زنده ياد استاد ابوالحسن نجفـي       

  ر شدبرگزا

 اسفندماه  21 روز شنبه    "انجمن آثار و مفاخر فرهنگي    "
 مراسمي در بزرگداشت ابوالحسن نجفي برگـزار        1395

  .كرد
در اين مراسم كـه بـه مناسـبت تالشـهاي مـستمر و               

شـناس و   زبان  ارزنده فرهنگي استاد ابوالحسن نجفي،      
مترجم برجسته و عـضو پيوسـته فرهنگـستان زبـان و            

شد، جمعي از اساتيد زبان و ادبيات       ادب فارسي، برگزار    
  .فارسي درباره نجفي به سخنراني پرداختند

  
اعــالم موجوديــت انجمــن صــنفي كــارگري 

  داستان نويسان استان تهران 

 

 نويسان و نويـسندگان اسـتان تهـران     جمعي از داستان  
انجمـن صـنفي كـارگري داسـتان        "اقدام به تاسـيس     

  . كردند"نويسان استان تهران
حـدود  ": ني، نويسنده، در ايـن بـاره گفـت        محمد حسي 

هشت ماه قبل ايـن فكـر در ميـان جمعـي از داسـتان          
نويسان استان تهران شكل گرفت كه بايد براي تحقق         

نويـسان چنـين تـشكلي شـكل        اهداف صنفي داستان    
گيرد و لذا تصميم بر اين گرفته شد تا مراحـل قـانوني             

براي اين منظور . اين مساله انجام و انجمن شكل گيرد     
 داستان نويس درخواست خود را      50 بايست حداقل    مي

دهـي بـه ايـن      جمعي كه ايـده شـكل       .  دادند ارايه مي 
انجمن را داشتند با دعوت از تعدادي از نويسندگان كه          

 نفر شد كه هـر كـدام حـداقل دو           57در نهايت شامل    
و ساكن تهران نيـز بـه شـمار    كتاب منتشر شده داشته   

آمدند، از آنها خواسـتند تـا فـرم عـضويت را پـر و               مي  
  ".اعضاي موسس را شكل دهند

  
  كتابهاي نانوشته در صدر پرفروشها 

  
راهنماي جامع داليل راي دادن به دموكراتهـا        "كتاب  

 در صدر پرفروش ترين كتابهاي سايت آمازون قـرار          "
صـفحه نخـست آن   گرفته است در حالي كـه تنهـا در       

 مـورخ يونـاني نقـل شـده و          "توسـيديد "نقل قولي از    
  . صفحه اين كتاب سفيد است266مابقي 

 از خبرنگـاران وب     "مايكـل نـولز   "نويسنده اين كتاب    
 آمريكاسـت كـه بـه       "ديلي وايـر  "سايت محافظه كار    

 ثانيـه  20گفته خودش براي خواندن ايـن كتـاب تنهـا      
هاي زيـادي بـراي     زمان الزم است در حالي كه او مدت       

 سـال   10نگارش اين كتاب تحقيـق كـرده و بـيش از            
رفتارهاي حزب دموكرات آمريكا را مورد بررسـي قـرار         

  .داده است
وقتـي  ":  گفته است  "فاكس نيوز "او در مصاحبه اي با      

داليل راي دادن به دموكراتها را در موضوعات اقتصاد         
و سياســت خــارجي و امنيــت داخلــي و حقــوق مــدني 

هاي به اين نتيجه رسيدم كه بهتر است صفحه         شنيدم  
  ".كتاب را سفيد بگذارم

در صفحه نخست اين كتاب تنها دو خط نقـل قـول از           
 مـن آثـار     ":توسيديد به چشم مي خورد كه گفته است       

بلكـه  خود را نه به عنوان مقاله و براي شنيدن سـتايش     
  ".براي همه دوران نوشته ام

چـرا  "ي تحـت عنـوان      در ماه نوامبر گذشته نيـز كتـاب       
 منتـشر   "ترامپ ارزش اعتماد، احترام و تحسين را دارد       

شد كه در سايت آمازون جـزو پرفـروش تـرين كتابهـا       
  .قرار گرفت

اين كتاب درسـت در جبهـه مقابـل نظـرات محافظـه             
 صـفحه اي نيـز      206كاران منتشر شد و در اين كتاب        

  با وجود سالها تحقيق بـراي      ":به كنايه نوشته شده بود    
نوشتن اين كتاب، ما حرفي كه قابل ارايـه باشـد پيـدا             

پس آسوده باشيد و از ايـن كتـاب بـه عنـوان           ! نكرديم
   ".دفترچه يادداشت استفاده كنيد

  
  ........نمايشگاه

  
  زخمهاي روح دو نقاش 

  
 عنوان نمايشگاهي اسـت در لنـدن از         "زخمهاي روح "

ايـن دو  . "يايويي كوساما" و "لوييز بورژوا"آثار نقاشي  
هردو سـاليان متمـادي تحـت    : يك وجه اشتراك دارند  

بــورژوا بــه خــاطر مجــسمه . درمــان روانكــاوي بودنــد
 و كوسـاما بـا لكـه هـايي          "مامـان "عنكبوتش به نام    

گويا براي اين دو نفـر آفـرينش        . دايمي بر روي آثارش   
هنري ابزاري بـوده تـا بتواننـد بـر ترسـها و زخمهـاي         

  .  آنها گذر كنندروحي شان پيروز شوند و از
.  در گذشـت 2010 سـالگي در سـال   98بورژوا در سن    

  . ساله هنوز به فعاليت هنري مي پردازد87كوساماي 
  

  آفريقا ميهمان افتخاري پاريس

 آوريـل ميزبـان     2 مـارس تـا      30گراند پاله پاريس، از     
ــشگاهي از  ــداني از 139نماي ــر از هنرمن ــشور 29 اث  ك

ـ    . مختلف است  ن رويـداد، آفريقـا     ميهمان افتخـاري اي
است و نمايشگاه فرصتي براي معرفي غنـا و خالقيـت           

  .هنري در قاره سياه است
 سـاله اهـل ليتـواني نيـز         24آندريوس بوربـا، عكـاس      

عكسهايي را كه از حيوانات گرفته در معـرض نمـايش           
  عكسهاي او باعث مي شود نگاهي . گذاشته است

  
  14بقيه در صفحه 

  )٩٥اسفند (رويدادهای هنری ماه 
 فتح اهللا كيائيها



  14صفحه                   1396 فروردين  اول –382 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رويدادهای هنری ماه 
  )٩٥اسفند (

  
  13بقيه از صفحه 

او تـاكنون دو كتـاب      . متفاوت به حيوانات داشته باشيم    
  .نيز با اين موضوع منتشر كرده است

  
  براي كودكان در مادريد 

  
 يا جشنواره تياتر براي كودكـان بـا         "تئاتراليا"جشنواره  

 برنامه نمايشي متفاوت شامل تياتر، رقص و خيمـه          24
 مارس در شهر مادريد اسـپانيا       26بازي از سوم تا     شب  

 25در ايـن جـشنواره بـين المللـي     . برگـزار مـي شـود   
موسسه فعال در بخـش هنرهـاي نمايـشي از سراسـر            
جهان شـركت كـرده انـد و كارگـاه هـا و دوره هـاي                

  .آموزشي نيز براي عالقمندان برگزار مي كنند
  

  عكسهاي مك موري به نمايش در مي آيند 

  

 بــا بــيش از "جهــان اســتيو مــك كــوري"شگاه نمايــ
دويست اثر از اين عكاس آمريكايي در بروكـسل دايـر           

در اين نمايشگاه مي تـوان برخـي از مـشهورترين     . شد
عكسهاي جهان را ديد؛ عكسهايي كه توسط اسـتيو در       

 سال زندگي حرفه ايش گرفتـه شـده اسـت؛           35طول  
ه جنوب  عكسهايي از سفرهاي او به افغانستان و هند، ب        

شرق آسيا و آفريقا، به كوبا، برزيل، ايتاليـا و درنهايـت            
  .عكسهايي از اياالت متحده آمريكا

  
نقاشيهاي پيكاسو و مجسمه هاي جـاكومبي       

  در موزه قطر 

  

موزه قطر در دوحـه بـا بـه نمـايش گذاشـتن آثـار دو                
هنرمند مشهور قرن بيستم در كنار يكديگر، از دوسـتي       

داشته و دريچه هاي تازه اي را       و صميميت آنها پرده بر    
  .به روي سبك هنري آنها گشوده است

اين نخستين نمايشگاه در نوع خود در خاورميانه اسـت          
 قطعه از دو چهره برجسته هنري قرن بيـستم          120كه  

تم اصلي نمايـشگاه،  . را در كنار يكديگر قرار داده است   
دوستي ميان اين دو است؛ موضوعي كه كمتـر بـه آن            

با ديدن آثـار    .  شده و بسياري از آن خبر ندارند       پرداخته
آنها در كنار يكديگر، مي توان تاثير جنبش سورئاليـسم    
بر آثار هنري آن دوران و بازگشت به رئاليسم در دوران 

  .پس از جنگ را نيز مشاهده كرد
  

  ....موسيقي

  
اگر چـه هـيچ خبـري از موسـيقي ايـران نيـست، امـا                

ا از سـر گذرانـد بـه دو         موسيقي جهان ماه پر رونقـي ر      
  :نمونه توجه كنيد

  
نواي موسـيقي چينـي در جـشنواره ي هنـر           

  سوچي

ــين   ــشنواره ب ــين ج دهم
المللي زمـستاني هنـر، از      
هفدهم تا بيست و شـشم    
ــه در شــهر ســوچي   فوري

  .روسيه برگزار شد
ــشنواره   ــژه ج ــان وي مهم
ــگ   ــستر هن ــسال، ارك ام

اين اركستر كه   . كنگ بود 
  سال پيش پديد آمد و     40

ــون  ــده دارد، 85اكن  نوازن
ــرويج   ــظ و ت ــي حف در پ
موسيقي سـنتي چينـي و      
. سازهاي قديمي آن است   

، مـدير   "يان هويچانگ "
ما معموالً ملوديهاي   ": هنري و رهبر اركستر، مي گويد     

سنتي را اجرا مي كنيم، اما گاهي نيز تالش مي كنـيم            
مـا بـراي   . تا اين آهنگها را با ايده هايي نو همراه كنيم 

ي موسيقي چيني خيلي تالش مي كنـيم تـا مـردم         غنا
درك كنند اين موسيقي قديمي نيست و مي تـوان آن            

   ".را با خالقيت، به روز و تازه كرد
در اين اركستر از صدها ساز محلي و قـديمي اسـتفاده            

 "ژنـگ "مي شود؛ قديمي ترين آنهـا، سـازي بـه نـام          
)Zheng (است كه قدمتي سه هزار ساله دارد.  

  
  

  

  

ي ويليامز با سيگنالهاي مخلوط وارد بـازار        راب

  شد

، خواننده و ترانه سراي بريتانيايي، ويديو "رابي ويليامز"
 كـه   "سـيگنالهاي مخلـوط   "كليپ جديدي را بـا نـام        

 است  "نمايش سرگرمي سنگين  "سومين ترانه از آلبوم     
در اين ويـديو كليـپ، سـتاره        .  فوريه وارد بازار كرد    28

را مي بينيم كه تالش مـي   Take Thatپيشين گروه 
كند با معشوقش تماس گيـرد امـا او كـه در ميهمـاني             
شبانه در كنار دوستانش است، حاضر به پاسخ دادن به          

  . تلفنهاي او نيست
 ساله اين ترانـه را بـا همكـاري گـروه       43رابي ويليامز   

 نوشته اسـت؛ گروهـي   The Killersراك آمريكايي 
ــ  ــز كــه هــر چهــار عــضو آن در اجــراي آهن گ آن ني

  .همكاري داشته اند
  

  .....سينما

  
در سينما با وقايع و رويدادهاي مختلفي مواجـه شـديم          
كه يكي از پر سر و صداترين آنها شايد اهـداي جـايزه             

در ايـن  . ، ساخته اصغر فرهادي بود"فروشنده"به فيلم  
فيلم گذشته از ديالوگهاي تكراري و گردش نه چنـدان          

ي نـه چنـدان حرفـه اي        موفق دوربين و حتـي بازيهـا      
هنرپيــشگان، داســتان فــيلم هــم داســتاني تكــراري و 
كليشه اي بود كه مجال پرداختن به آن در اين كوتـاه            

اما نكته اي كه حايز اهميت است، نقش البـي          . نيست
گري است كه توانست براي او اسـكار فيلمهـاي غيـر            
انگليسي زبان را شكار كند؛ سرمايه گذاري اي پنهـاني       

ــه نتيجــ ــران و  ك ــادري در ســفارت اي ه اش حــضور ن
  .  شد"ناياك"تقاضاي كمك انوشه انصاري به محفل 

اما در سينماي تجاري و هنري رويدادهاي ديگري بـر          
صحنه جان گرفت كه به خالصـه اي از آنهـا نگـاهي             

  :كوتاه مي اندازيم
  

در يك حال و هواي سياسي دوربين طاليـي         

  آلمانها به جين فوندا اهدا شد 

 آلمان يكـي از     "دوربين طاليي "و دومين جايزه    ه  پنجا
ترين مراسم در تاريخ برگزاري جوايز رسانه اي    سياسي  

سياستهاي دونالد ترامپ، ريـيس جمهـوري       . جهان بود 
 -، خبرنگـار آلمـاني   "دنيز يوجل"آمريكا، و دستگيري  

  . ترك، در ايجاد اين فضا موثر بودند
مراسـم اعطـاي    يكبار در سال و در جريـان برگـزاري          

دوربين طاليي در آلمان، شـهر هـامبورگ        جوايز معتبر   
.  گيـرد فضاي پر زرق و برق هـاليوود را بـه خـود مـي            

امسال جين فاندا، هنرپيشه بزرگ آمريكايي بـه خـاطر          
اش برنـده جـايزه دوربـين       مجموع فعاليتهـاي هنـري      

او كه نويسنده و فعـال سياسـي نيـز    . طاليي آلمان شد  
اني خود به اين مناسبت بـه حـضار در    هست، در سخنر  

سالن قول داد كه مردم آمريكا براي حفـظ دمكراسـي           
سخنان جين فاندا با    . در كشورشان مبارزه خواهند كرد    
  .كف زدنهاي شديد حضار توام بود

  
كانال تلگرامي روز شمار ادبي و سايتهاي خبري        : منابع

  يورو نيوز، دويچه وله، بي بي سي و صداي آمريكا 
  

***  
  

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
radiopishgam@ 

t.me/radiopishgam  
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  :توضيح

 جركت اعتراضي از جانب كارگران      163در ماه گذشته    
عالوه بـر ايـن حركتهـاي    . و مزدبگيران صورت گرفت  

اعتراضي ديگري هـم از جانـب معلمـان، پرسـتاران و            
دانشجويان انجـام شـد كـه اخبـار آن در ايـن شـماره               

  .نبردخلق درج شده است
مسايلي همچون حقوقهاي معوقه براي چند ماه، عـدم         

عـدم  از جانـب كارفرمـا،        و عيـدي   حق بيمـه  ت  پرداخ
مشكالت و وضـعيت     ، از جانب كارفرما    پاداش پرداخت

 تبعـيض ،  مبهم قرارداد كاري، پرداخت با تاخير حقـوق       
  . بود....در حقوق و

موضوع خصوصي سازيها و مشگالت زيادي كه بـراي        
كارگران ايجاد كرده همچنان يكي از داليل حركتهاي       

  .ته بوداعتراضي در ماه گذش
يكي از مهمترين حركتهاي اعتراضي در مـاه گذشـته           
. تجمع رانندگان و كارگران شركت واحد در تهران بود        

 با فراخوان سنديكاي كارگران شركت واحداين حركت  
  . صورت گرفت

ــين ــشوري و  همچن ــادي از بازنشــستگان ك ــع زي  جم
طي يـك فراخـوان از پـيش        سراسر كشور   از  لشگري  

مجازي اقدام به تجمع در تهران      اعالم شده در فضاي     
  همـسان «خواسـته هـاي خـود را     بازنششتگان  . كردند

ــه  ــزايش خـــدمات بيمـ ــازي مـــستمريها، افـ اي   سـ
   . عنوان كردند»بازنشستگان و ارتقاء معيشت

مساله حداقل دستمزد نيز كه تقريباً يك سوم خط فقر          
تعيين شده از مواردي بود كه نيروهاي كار، تـشكلهاي    

عاالن اجتماعي بـه اشـكال مختلـف بـدان          مستقل و ف  
  .اعتراض كردند

در ماه گذشته خانواده كارگران در حركتهاي اعتراضـي         
 انكـارگر همچنـين حركـت اعتراضـي    . شركت داشتند 

  بـا  ي همبستگ ي هرمزآل برا  ي المهد ومينيكارخانه آلوم 
ايـن گونـه    . قابـل توجـه بـود      شـان ي  اخراجان  همكار

 مي تواند نتـايج مهمـي       هميستگيها اگر نداوم پيدا كند    
  .براي مبارزه كارگران داشته باشد

،  نبود آب شربدر ماه گذشته همچنين كشاورزان براي
ــه آب و ــدي غيرعادالن ــراض ســهميه بن ــر  اعت ــه غي ب

اقدام به تجمعهاي اعتراضـي      دفن زباله    بهداشتي بودن 
  .كردند

يكي از ابتكارات كارگران در حركتهاي اعتراضي شـان         
  .و نشستن اطراف آن بود خالي پهن كردن سفره

ــن جركتهــاي   برخــي از شــعارها و پالكاردهــاي در اي
  :اعتراضي چنين بود

، »فقـط دو سـاعت در روز  «، »سفره مـا خـالي اسـت    «
و » ما به كار احتيـاج داريـم     «،  »لطفا به فكر ما باشيد    «
كـارگران درد دارنـد     «،  »من ليـسانس بيكـار هـستم      «

هـران خجالـت    شهردار شهر ت  «،  »مشكل مسكن دارند  
» كارگران بيدارنـد از حـق كـشي بيزارنـد         «،  »خجالت

اخبار حركتهـاي اعتراضـي را در زيـر خواهيـد           . بود...و
  .خواند

  
 نفر از كـارگران     100بيش از    اسفند، يكشنبه اول    روز*

اعتراض به عـدم   در شركتهاي پيمانكاري صدرا بوشهر   
بـه   .شان دست به اعتصاب زدنـد  ماه حقوق  4 پرداخت

ــزارش ــوز گ ــارا ني ــاي  ي ــروژه ه ــارگران در پ ــن ك ، اي
پيمانكاري صدرا شاغل بوده و در اعتراض به معوقـات          

 ماهه خود در ورودي جزيـره صـدرا تجمـع كـرده و              4
  .نهايتا امروز دست از كار كشيدند

  
 اسـفند،  يكـشنبه اول  روزبه گـزارش ديـار ممنـسي،       *

ان رسـتم   پممـسني در شهرسـت     كارگران كارخانه قنـد   

ن روز متوالي در اعتراض به عـدم پرداخـت          براي دومي 
  .شان تجمع كردند ماه حقوق 36
  
كاركنان اتوبوسراني زابـل در      اسفند، يكشنبه اول    روز*

 ماه اخير خود مقابل     6عدم پرداخت حقوق    به  اعتراض  
  بـه .سازمان اتوبوسراني اين شهرسـتان تجمـع كردنـد        

: تگفـ يكي از حاضران در اين تجمـع         ، تسنيم گزارش
وجه به نزديكي سال جديد و فرا رسيدن ايام نـوروز           با ت 

رفـتن هزينـه خـانواده و همچنـين نيـاز تـامين              و باال 
پوشاك براي فرزندان، ضرورت دارد مسئوالن هر چـه         

  .سريعتر نسبت به پرداخت حقوق ما اقدام كنند

  
ــشنبه اول روز* ــار روســتاي     يك ــردم چه ــفند، م اس

مع كردند و   شهرستان رزن مقابل استانداري همدان تج     
خواستار رسـيدگي بـه قطعـي يـك ماهـه آب در ايـن         

 نفـر از اهـالي      150به گـزارش فـارس،       .مناطق شدند 
آقچـاي از توابـع      روستاهاي ماهنيان، وهنده، بادكوه و    

شهرستان رزن مقابل استانداري همدان تجمع كـرده و     
از استاندار همدان خواستار رسيدگي به موضوع و حـل          

ــ  ــن روس ــي آب در اي ــدندقطع ــه  .تا ش ــرايطي ك در ش
معترضان جلوي استانداري تجمع كرده بودنـد، معـاون         
سياسي ـ امنيتي استاندار از مقابل آنها با خودروي خود  

  .عبور كرد و اهميتي به اين تجمع نداد
  
به گزارش آفتاب جنوب، ظهر روز شـنبه اول اسـفند،          *

 قلعه گالب گچـساران در اعتـراض بـه          ي روستا ياهال
 آلوده  يدني روستا از جمله آب آشام     نيت ا  مشكال يبرخ

ـ  از تردد خودروها در ا     يرياقدام به سد معبر و جلوگ       ني
  .  شدندريمس
  
اول اسـفند، كـارگران كارخانـه سـيمان          يكشنبه   روز*

مـاه   5 اعتراض به عدم پرداخـت     در خاكستري ني ريز  
 به گـزارش نـبض نيريـز،      . حقوق دست از كار كشيدند    

بيان اين كه پنج ماه حقوق طلبكار        كارگران معترض با  
هستند اعالم كردند تا سه ماه از حقوق خود را دريافت           

  . رفتنكنند بر سركار نخواهند 
كــارگران كارخانــه  اول اســفند، يكــشنبه بامــداد روز*

مـاه   10 اعتراض به عدم پرداخـت     كاشي كوير يزد در   
شان در خيابان مقابل كارخانـه تجمـع كـرده و            حقوق

را مسدود كردند   ) فقيه خراساني ( ودي شهر يزد  بلوار ور 
به گزارش راه دانـا؛ بـه        .كه منجر به حضور پليس شد     

يكـي از كـارگران معتـرض در ايـن        نقل از كار ايراني،   
كارگران مدت هاست كه دارنـد بـا وعـده          : رابطه گفت 

وعيدهاي مديرعامل كنار مي آيند و دلـشان را بـه آن            

ان طاق شده و امروز     ش خوش كرده اند اما ديگر طاقت     
پس از چندبار اعتصابات داخـل كارخانـه بـه بيـرون از       

 كـارگران   . و در خيابـان تجمـع كردنـد        آمدنـد كارخانه  
 اسـفند بـراي     2معترض اين كارخانـه در روز دوشـنبه         

 يدست به تجمـع مقابـل اسـتاندار       دومين روز متوالي    
   .زدند

  
ــداد* ــنبه  روزبام ــفند،  2 دوش ــي از اس ــارگرجمع  انك
 ي بحر گستر هرمز كه از شركتها      ي ساز يركت كشت ش

ـ  فراسـاحل ا   عي و صـنا   ي ساز يتابعه مجتمع كشت    راني
مـاه   2 اعتراض بـه عـدم پرداخـت        در است) كويزوايا(

مطالبـات    و مـه يحـق ب   حقوق و 
ــانيد ــاه گرش ــه كارگ  در محوط

 لنـا، يا  گـزارش  بـه  .تجمع كردند 
 در حـال    گفتنـد،  كنندگان   تجمع

ر از   كـارگ  700حاضر تـا حـدود      
 شركت  بحر گستر هرمـز       قيطر

 در  يسـاز  ي   كشت يها   در پروژه 
استان هرمزگان مـشغول كارنـد      

  حال هنـوز بابـت دو      نياما در ع  
 پرداخت نشده يماه معوقات مزد

  .طلبكارند
  
 اســفند، 2  دوشــنبه روزبامــداد*

ــادي  ــدگان ماشــتع  ينهاياز رانن
 شــركت كــشت و  يجارياســت

ــنعت ن ــص ــتشكري ــه در   هف  تپ
مـاه   7 به عدم پرداخت  اعتراض  

 ييجابجـا  از شان دست به اعتـصاب زدنـد و        مطالبات
 بـه  . كردنـد ي خودداري مزارع كشاورز نيكارگران در ب  

 از كـارگران راننـده كـه نخواسـت          يكـ  ي لنا،يا گزارش
 شـركت   تيريطبق قرار داد مد    :نامش فاش شود گفت   

 مـا را بـه همـراه اجـاره        ي هر ماهه مطالبات مـزد     ديبا
 پرداخت نشدن   لي به دل   و  ها پرداخت كند    خودرو يبها

 گري كارفرما امروز از جابجا كردن د      ي از سو  نهي هز نيا
 ي مجتمع خوددار  ني ا ي بخشها ريمان در سا   همكاران

  .ميكرد
ـ رانندگان سرو  اسفند، 2 دوشنبه   روز*  حمـل و    يسهاي

اعتـراض بـه     در نقل كارگران معدن زغال سنگ طزره     
كـرده  تصاب هستند   اع شانق  ماه حقو  5 عدم پرداخت 

 بـه  .كردنـد  معدن اجتنـاب     ني كارگران ا  يياز جابجا  و
 زيي پا يرانندگان مورد نظر حداقل از ابتدا      لنا،يا گزارش
 روزانـه   ييبابـت جابجـا   )  به پـنج مـاه     كينزد (تاكنون

  . نكردندافتي دريكارگران مزد
ـ رانندگان سرو  اسفند، 2 دوشنبه   روز*  حمـل و    يسهاي

اعتـراض بـه     در  سنگ طزره  نقل كارگران معدن زغال   
كـرده  اعتصاب هستند    شانق  ماه حقو  5 عدم پرداخت 

 بـه  .كردنـد  معدن اجتنـاب     ني كارگران ا  يياز جابجا  و
 زيي پا يرانندگان مورد نظر حداقل از ابتدا      لنا،يا گزارش
 روزانـه   ييبابـت جابجـا   )  به پـنج مـاه     كينزد (تاكنون

  . نكردندافتي دريكارگران مزد
ــداد* ــ روزبام ــدود  2نبه  دوش ــفند، ح ــر  از 300اس  نف

كـارگران    شش گانه  مسكن كاركنان و   ي تعاون ياعضا
 ت،يـ شـركت بار    معادن، عيصنا ،ني پارس آر  يواحد ها 

 شــركت توســعه  پــارس ومارســتاني ب،يي هــوايرويــن
 هزارخانوار در مقابـل  2 از يندگيصادارات معادن به نما 

ــاز  ــاختمان وزارت راه وشهرس ــد و  يس ــع كردن  تجم
ـ  حـل ا   ي برا ري ورود وز  تارخواس  بـه  . مـساله شـدند    ني

   شش واحدنيشاغل در ا  خانوار2000 لنا،يا گزارش
  16بقيه در صفحه 
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 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 

  ١٣٩۵مزدبگيران در اسفند 
  

  15بقيه از صفحه 
 هزار 300 با پرداخت مبلغ 69 در سال يمعدن  و يصنعت

 را در منطقـه سـعادت آبـاد تهـران           ينيتومان قطعه زم  
 كردند و پـس     يداري خر ي ساخت مجتمع مسكون   يبرا

 بــه ي ســال  اداره مــسكن وشــهر ســاز26از گذشــت 
ـ  اي بـه اعـضا  سـاز    اجازه ساخت و  ي مختلف ليدال  ني

  .دهد ي  را نميتعاون
  
ــر* ــنبه  روزظه ــفند، 2 دوش ــ اس ــدگان يجمع  از رانن

ـ  در اعتراض به فعال    ي تلفن يهايتاكس  شنيـ كي دو اپل  تي
 بـه  . مقابل مجلس تجمـع كردنـد     »يتپس«و  » اسنپ«

ـ رانندگان معتـرض فعال     مجلس، يگزارش خبرگزار   تي
 و  كردنـد  ي عنوان مـ   يرقانوني را غ  »يتپس « و »اسنپ«

 ي موضوع و جمع آور    ني مجلس به ا   يدگيخواستار رس 
 كيــاســنَپ  . در ســطح شــهر بودنــدياســنپ و تپــس

  .  مستقر در تهران استني آنالي هم سفرسيسرو
  
 كـارگر پيمانكـاري   500اسفند، حـدود     2 دوشنبه   روز*

پااليشگاه ستاره خليج فارس در بندرعباس در اعتراض        
بـه گـزارش    . معوقات مزدي تجمع كردنـد   ماه به چهار 

سـال  ايلنا، اين كارگران كه دستمزد آنهـا از آبـان مـاه      
 وعده وعيد نمي  «پرداخت نشده با سردادن شعار      جاري  

خواستار رسيدگي  » خوايم خوايم، دستمزد و عيدي مي    
مسئوالن پااليشگاه و مـديران شـركتهاي پيمانكـاري         

  .شدند
  
 يگاههـا ي جايان اخراجاسفند، كارگر 3 سه شنبه  روز*

عرضه سوخت سراسر كشور از جمله استان زنجان بـه          
و ي   سوخت به بخش خصوص    يگاههاي فروش جا  ليدل
 گـزارش   بـه . مقابل مجلس تجمع كردنـد    ،  ندش  كاريب

ــسن ــصوص م،يت ــازمان خ ــت و س ــاز  ي وزارت نف  يس
 گذاشته كه بـه گفتـه       دهي را به مزا   ي شركت يگاههايجا

 عرضـه   يهـا هگاياد موقت جا   از كارگران قرارد   يتعداد
  . واگذار شده استي دولتيگاههاي درصد از جا75
  
جمعـي از كـارگران بـا        اسفند،   3سه شنبه   بامداد روز   *

هماهنگي اتحاديه آزاد كارگران ايران در اعتـراض بـه          
روند تعيين حداقل مزد و تالش براي تحميـل حـداقل           
مزد مطابق روال سالهاي گذشـته، در مقابـل مجلـس           

 اسالمي دست به تجمع زدند و خواهان اجـراي     شوراي
 قانون كـار و تعيـين حـداقل         41بي كم و كاست ماده      

اتحاديه آزاد  گزارشه ب. مزد بر اساس سبد هزينه شدند  
كارگران ايران، همزمان بـا ايـن تجمـع، بازنشـستگان           
فرهنگي بر اسـاس فراخـوان قبلـي، كـارگران بخـش            

ري و پيـرا    خصوصي مخابرات و بازنشسته هاي پرسـتا      
پزشكي نيز دست به تجمع در مقابـل مجلـس زدنـد و         
عمال همه جمعيت تجمع كننده كه بالغ بر دو هزار نفر           

   .بودند در هم ادغام شدند
  
 از تـن اسفند، بـيش از پانـصد       3 سه شنبه    بامداد روز *

كاركنان شركتي مخـابرات سراسـر كـشور بـه تهـران            
ش ايلنـا،  بـه گـزار   . تجمـع كردنـد  رژيمآمدند و مقابل  

از تبعـيض در مخـابرات      : اعالم كردنـد  كنندگان    تجمع
ايم؛ دستمزد و دريافتي ما با رسميهاي مخابرات           خسته

تـر اسـت و       اختالف فاحش دارد؛ دستمزد پايه ما پايين      
پاداشهايي كه بـه پرسـنل رسـمي مخـابرات پرداخـت           

  .گيرد  شود، به ما تعلق نمي مي
  
جمعي  اسفند، 3ه  سه شنب به گزارش فارس، ظهر روز      *

 .از بازنشستگان لرستان مقابل استانداري تجمع كردنـد       
بازنشـستگان تـامين اجتمـاعي،      : تجمع كنندگان گفتند  

ــد   ــشتركي دارن ــشوري درد م ــشكري و ك ــشكل  .ل م

بازنشستگان معيشت، تكريم و درمان است و هـر فـرد           
توانند     هزار تومان نمي   400 با يك ميليون و       بازنشسته

  .شت خود را تأمين كنندمخارج و معي
  
ـ    4 چهارشنبه    روز بامداد*  كـارگر   300 از   شياسـفند، ب

ـ نيكارخانه آلوم   هرمـزآل در اعتـراض بـه        ي المهـد  ومي
 را متوقف كرده و  دي تول ،شان   از همكاران   نفر 40اخراج  

ــل درب ورود ــد يدر مقاب ــع كردن ــه تجم ــه . كارخان  ب
 وميــني از كــارگران معتــرض آلوميكــي لنــا،يا گــزارش

 كارخانه به بهانـه كمبـود منـابع      رانيمد:  گفت يهدالم
 مرحله كـارگران خـود را       ني قصد دارند تا در چند     يمال

 40 اول اسـفند بـا اخـراج          ايـن امـر در      كنند كه  اخراج
  .آغاز شد كارگر

  
ــوي نياســفند، كــارگران كاشــ 4 چهارشــنبه روز*  در ل

عــدم   وشــدن كــاريب،  كارخانــهيلــي بــه تعطاعتــراض
 اصفهان تجمع   يشان مقابل استاندار   پرداخت مطالبات 

 از كـارگران كارخانـه      يكـ ي م،ي گزارش تـسن   به .كردند
:  كه نخواست نامش فاش شود اظهار داشت       لوي ن يكاش

ـ ي پـس از تعط    ي تا اطـالع ثـانو     لوي ن يكارخانه كاش   يل
ــه ــا  كارخان ــا يه ــه ارج و آزم ــف از جمل  و شي مختل

  . شده استليتعط، لياكر يپل
  
  نـساجي  اسفند، كـارگران كارخانـه     اول   شنبهيك  روز*

ـ     پارسيلون خرم  دنبـال توخـالي درآمـدن وعـده      ه  آباد ب
 شـان  مسئوالن مبني برپرداخـت بخـشي از مطالبـات        

به گزارش سفير  .مقابل استانداري لرستان تجمع كردند   
: آبـاد گفتنـد     كارگران كارخانه پارسـيلون خـرم   ،افالك
 كـار و    گونه حقوق، اضافه     ماه است كه هيچ    15حدود  

سه ماه اسـت كـه حـق بيمـه       و پاداشي دريافت نكرده 
 بــه گــزارش ايلنــا، روز .مــاهم پرداخــت نــشده اســت

ــنبه ــفند4 چهارش ــراض اس ــاغل و  ، اعت ــارگران ش  ك
 بـراي چهـارمين      خرم آباد  لونيبازنشسته كارخانه پارس  
  .روز متوالي ادامه يافت

  
ـ  تكس آر  يمي از كارگران شركت پتروش    تعدادي* در  اي

 ي روزهـا  ي بار طـ   ني دوم يبرا اسفند   4هارشنبه  روز چ 
 لنا،ي گزارش ا  به . زدند يگذشته دست به تجمع اعتراض    

 كـه   يدر حـال  :  گفـت  نهي زم ني از كارگران در هم    يكي
 وجود نداشت، كارفرمـا     دي از بابت روند تول    ي مشكل چيه

 تن از كـارگران     45دستور اخراج    95بهمن   5 خيدر تار 
  .را صادر كرد

  
 شهرسـتان   ي اهال ،اسفند 5  شنبه پنج روز ظهر از بعد*

 از  دي بازد ي برا ي حسن روحان  ي خودرو ريكارون در مس  
 بـه گـزارش ايرنـا،       . گرد تجمع كردند   زهي كانون ر  كي

ـ ا:  تجمع كنندگان گفـت    ندهينما ـ  منطقـه بـه و     ني  ژهي
ـ ا.  دارنـد  يروستاها مشكالت متعـدد    ـ  منطقـه    ني  كي

 دارد و    بـاال  اري بس يكاري است اما مشكل ب    يمنطقه نفت 
 نكـه ي ا اني با ب  يو.  به ما نداده است    ي خدمات چينفت ه 
ـ بـه دل   منطقـه مختـل شــده،   ي نبـود آب، كـشاورز  لي

 از ي منطقه شد تـا بخـش      نيخواستار اختصاص آب به ا    
  . حل شوديكاريمشكالت ب

تعدادي از مردم اهواز و فعاالن محيط زيـست      همزمان  
نتقـال   تجمع كردند و خواستار توقف ا      يمقابل استاندار 

 بـه قطـع   يدگي خشكاندن تاالبها و رسـ     ،يآب، سدساز 
   . شدندزگردهاير  ازيآب و برق ناش

  
 »لنـگ   گماره« ي روستا ياسفند، اهال  5 پنج شنبه    روز*

 ماتي در اعتراض به تصمواني مروياز توابع بخش سرش   
ـ  ا كي محل دپو زباله شهرستان نزد     ي برا يشهردار  ني

 بـه  .تجمـع كردنـد    واني مر يروستا در مقابل فرماندار   
 اظهـار   يروسـتا ايـن    ي از اهـال   يكـ ي م،يگزارش تـسن  

 به كي نزد يباتوجه به اعتراضات مردم روستاها    : داشت
 مي انتظار داشت  واني شهرستان مر  يها   زباله يمحل دپو 

 و ي علمـ ،ي جـد يري و تـداب  ماتيكه مسئوالن با تصم   

ـ  رفـع ا   ي برا يعمل  كـه   كردنـد  ي معـضل اقـدام مـ      ني
  .است آن متأسفانه بر خالف

 

در روز پنج شهر   جمعي از كارگران شهرداري مشگين *
با تجمـع مقابـل فرمانـداري شهرسـتان       اسفند   5شنبه  

اعتراض خود را به عدم پرداخت حقوق مـاه گذشـته و            
 به گـزارش خيـاونيوز،     .عيدي سال جاري اعالم كردند    

 تاخير در پرداخت حق و حقوق در شـهرداري مـشگين          
ديل شده و در طول سال بارهـا        شهر به امري عادي تب      

شاهد اعتراض كارگران به تاخير در واريز حق و حقوق          
 . بوديمشان

  
كــارگران پــروژه راه آهــن  اســفند، 4 چهارشــنبه روز*

 هـا اعتراض به عـدم پرداخـت ماه        در ني اسفرا -نيجو
 مقابـل   ،مانكـار ي پ ي از سو  شان مطالبات گريد حقوق و 
گـزارش عـصر    بـه  . تجمـع كردنـد  ني اسفرا يفرماندار

ـ  گفتـه ا   بـه  ن،يياترك به نقل از سـپهرآ       كـارگران،   ني
ـ    افتي دولت را در   يشركت تعهدات مال    ي كرده است ول

 ي بـه عبـارت  ايمتاسفانه حاضر به پرداخت تعهدات خود    
  .ستيمطالبات كارگران ن

 از  ي اسـتان  راني از مـد   ي اسـت كـه شـمار      ي درحال نيا
 اسـتان    كـل  رانيجمله استاندار، معاون اسـتاندار و مـد       

انـد و در       بـار سـفر بـسته      ي اقتصاد ي ها شي گشا يبرا
 تاجران و بازرگانان بخـش      يآلمان و فرانسه در همراه    

  . برندي به سر ميخصوص
كارگران  اسفند،   5 روز پنج شنبه     به گزارش سپهرآيين،  

 بـراي    بجنـورد  - اسـفراين  -پروژه ملي راه آهن جوين    
تجمـع  مقابل فرمانـداري اسـفراين      دومين روز متوالي    

  .كردند

  
 زيـست و     جمعي از فعاالن محيط   ،   اسفند 6آدينه  روز  *

 و  3 با تجمع در مقابل سد كارون         اهالي شهرستان ايذه  
آبـي    در دست داشتن پالكاردهايي بـا موضـوعيت بـي     

الن كشوري و استاني    ئوايذه، خواستار توجه و نگاه مس     
به گزارش فـارس، شهرسـتان      . به اين شهرستان شدند   

ـ  وجـود قـرار گـرفتن        ايذه با  ين درياچـه چنـد سـد و        ب
 همـواره از داشـتن      3مجاورت با سد و نيروگاه كـارون        

 .آب كافي محروم بوده است

  
 اي آكيكارگران كارخانه خودروساز،  اسفند7 شنبهروز *
 در اعتراض به عدم پرداخت ماههـا مطالباتـشان          چيدو

 به . و مقابل كارخانه تجمع كردند     دنديدست از كار كش   
ـ  به بي كارگران قرنيارش  آناج، ا   گز  سـال اسـت   كي

انـد و      نكـرده  افـت ي در ي حقوق تي ادامه فعال  رغميكه عل 
 ني خــانواده و تــاميهــا نــهي تــوان پرداخــت هزگــريد

  . را ندارندشتشانيمع
  
 كارگران كارخانـه    ، اسفند 7 بامداد روز شنبه     سرانجام*
 مـاه از مطالبـات   كي افتي با درماني مسجد سل مانيس

 روزه خود خاتمه دادند و در       50خود به اعتصاب    معوقه  
 از ماني مــسجد ســلماني كارخانــه ســتيــ فعالجــهينت

كـارگران كـه دسـتمزد      لنـا، يا  گزارش به .سرگرفته شد 
هنوز بابـت  سـه   گفتند؛  كردند  افتيآبان ماه خود را در    

 ي پرداخت نشده كه مربوط بـه ماههـا       ي مزد طلبماه  
   .استبهمن   ويآذر ، د

  
 اسفند، كارگران فضاي سبز شهرداري 7به روز شن*

بهبهان در اعتراض به تبديل وضعيت شغلي خود 
   .مقابل فرمانداري اين شهرستان دست به تجمع زدند

به گزارش فارس، اعتراض كارگران به تغييـر وضـعيت          
شغلي از پيمانكاري به حجمـي اسـت كـه در شـرايط              

اگذار حجمي، كار بر مبناي حجم و اندازه به كارگران و         
شود و مشمول زمان و ساعت كـار نيـست، ضـمن              مي

تـر و    اينكه زمينه اخراج كارگران در اين وضعيت سريع  
  .تر خواهد شد  آسان

  17بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 
  ١٣٩۵مزدبگيران در اسفند 

  
  16بقيه از صفحه 

  در كارگران شركت نصب نيـرو    ،   اسفند 8يكشنبه  روز  *
 پارس جنوبي در شهرسـتان كنگـان بـه علـت            14فاز  

به گزارش   .عقب افتادگي حقوق و بيمه اعتصاب كردند      
 شركت نصب نيرو وابـسته بـه گـروه          ،خبرنگاران جوان 

پنا، يكي از بزرگتـرين پيمانكـاران صـنعتي در حـوزه            م
  .انرژي است

  
آهـن     كـارگران كارخانـه ذوب    ،   اسفند 8يكشنبه  روز  *

آميز خود نسبت بـه    اردبيل در ادامه تجمعهاي اعتراض 
 ماه حقوق خود، ايـن بـار در مقابـل    14پرداخت نشدن  

اداره كل تعاون، كار و رفـاه اجتمـاعي اسـتان اردبيـل             
بـه گـزارش تـسنيم، يكـي از كـارگران           . دتجمع كردن 

 ماه اسـت كـه   14كارگران اين كارخانه   : معترض گفت 
 و در آسـتانه فـرا    حتي يك ريال حقوق دريافت نكـرده  

رسيدن سال جديد اين كارگران با مـشكالت معيـشتي      
  .بسياري مواجه هستند

  
جمعي از كارگران شركت آب و    اسفند، 8 يكشنبه   روز*

 راض به عـدم پرداخـت مطالبـات       فاضالب اهواز دراعت  
بـه   .شان مقابل ساختمان اين شـركت تجمـع كردنـد         

گزارش ايرنا، يكي از كـارگران حاضـر در ايـن تجمـع             
عمليات شـبكه  از كارگران واحد  نفر   60حدود ما  : گفت

پيمانكاري وابسته به شركت    شركت و قسمت فاضالب    
 ماه  6آب و فاضالب اهواز هستيم كه عيدي و سنوات          

 و همچنـين   94 و حقوق اسفند ماه سـال        94ال  دوم س 
  .يمطلب دار را هنوز 95حقوق آذر تا بهمن 

  
 كـارگران نـي    اسفند، گروهي از   8 يكشنبه   بامداد روز *
و صنعت هفت تپه در اعتـراض          مجتمع كشت در  ها    بر  

به عدم پرداخـت حـق بيمـه دوران بيكـاري از سـوي              
بـه   .كارفرما در محوطه كمپ ني برهـا تجمـع كردنـد          

گزارش ايلنا، يكي از كارگران حاضـر در ايـن اجتمـاع            
پرداخت نـشدن   ما  دليل اعتراض امروز    : اعتراضي گفت 

بـر اسـت كـه در         حق بيمه دوران بيكاري كارگران ني     
  .اند   مشغول كار بوده92 تا 68فاصله سالهاي 

  
كارگران معدن شماره دو نگين      اسفند، 8 يكشنبه   روز*

شـان،   ماه حقوق  3  پرداخت طبس در اعتراض به عدم    
بـه گـزارش     .براي دومين روز متوالي اعتصاب كردنـد      

كارگران معدن دو شركت نگين حقوق سه        طبس نيوز، 
به گـزارش ايلنـا، روز      . گذشته را دريافت نكرده اند    ماه  

معدن نگين طبس   اعتصابي  كارگران   اسفند،   9دوشنبه  
مقابل سـاختمان معاونـت اسـتانداري و        در سومين روز    

   . تجمع مردندفرمانداري ويژه طبس
  
ــي از  اهــالي روســتاي  اســفند، 8 يكــشنبه روز* جمع

بـا  در استان خراسان شمالي،     محمدآباد مانه و سملقان     
تجمع  مقابـل فرمانـداري مانـه و سـملقان بـا اعـالم               
اعتراض شان نسبت به نبود آب شـرب در ايـن روسـتا      
خواستار رسيدگي مـسئوالن بـراي رفـع ايـن مـشكل            

به گزارش  روزنامـه خراسـان شـمالي، يكـي از             .دندش
با وجود اين : اهالي روستاي محمدآباد در اين باره گفت      

كه سد شيرين دره در روستاي ما قرار دارد و ملـك آن   
 سالي اسـت كـه از نعمـت آب          2متعلق به ماست ولي     

شرب بي بهره ايـم و هـر بـار كـه بـه فرمانـداري يـا                  
 كنـيم وعـده هـاي       دستگاههاي ذي ربط مراجعه مـي     

  .پوشالي مي دهند
  
ــنبه * ــداد روز دوش ــفند،  9بام ــان اس ــي از كاركن جمع

دانشگاه علوم پزشكي استان تهران با تجمع در مقابـل          
مركزي ايـن دانـشگاه در حـوالي بلـوار           ساختمان دفتر 

كشاورز خواستار پيگيري وضعيت افزايش دستمزدشان      

دادشـان  ايلنا، كاركنان معترض كه تع     به گزارش  .شدند
حـدود دو   : گفتنـد شـود      نفر  برآورد مي    100نزديك به   

 35نيم پيش مصوبه اي در خـصوص  افـزايش    سال و 
درصدي دستمزد كاركنـان شـاغل در دانـشگاه علـوم           
پزشكي در مجلس تصويب شده امـا  دانـشگاه تـا بـه              

  .امروز از اجراي آن  خوداري كرده است
  
معــي از اسـفند، ج  9 روز دوشـنبه  بـه گـزارش ايرنــا،  *

صــاحبان واحــدهاي صــنفي شــهر بنــدر ماهــشهر در  
اعتراض بـه افتتـاح فروشـگاه زنجيـره اي كـوروش و             
ارزان فروشي اين فروشگاه در روزهـاي پايـاني سـال،           

  .مقابل فرمانداري ماهشهر تجمع كردند
  
 فتي ش ي روز مزد  ان از كارگر  ي گروه لنا،ي گزارش ا  به*

 ، اسـفند 9 هفت تپـه روز دوشـنبه   شكريعصر كارخانه ن 
 مجتمــع در شــوش تجمــع يمقابــل ســاختمان صــنعت

 اجتماع  ني از كارگران  حاضر در ا      يكي گفته   به .كردند
ـ   ني ا لي، دل   كارفرمـا نـسبت بـه       يتـوجه   ي اعتراض ب

  .پرداخت مطالبات كارگران  روزمزد است
  
ـ  از كـارگران پاال    يجمعـ  اسفند،   9روز دوشنبه   *  شگاهي

اعتراض بـه    درس،  در استان فار   شهرستان مهر    نيبنز
حقوق پـنج مـاه گذشـته خـود اعتـصاب            عدم پرداخت 

ـ  كـارگران  ،شـيرازه  گزارش   به .كردند دنبـال وعـده   ه  ب
 به اعتصاب خود    نده،يشان در هفته آ    پرداخت مطالبات 

  . دادند و به محل كار خود بازگشتندانيپا
  
ــا فراخــوان ســنديكاي ،  اســفند10 شــنبه ســهروز * ب

ـ ،  كارگران شركت واحـد    دگان و كـارگران شـركت      رانن
واحد اتوبوسراني براي بهره مندي از تسهيالت مسكن        

سـنديكاي  بـه گـزارش     . مقابل شهرداري تجمع كردند   
، كـارگران شـركت واحـد اتوبوسـراني تهـران و حومـه      

نيروي انتظـامي از تجمـع آنـان در پيـاده روي مقابـل          
شهرداري جلوگيري كرد و با استفاده از زور كارگران را          

كارگران معترض در پشت ميلـه       .ارك شهر نمود  وارد پ 
هاي پـارك در مقابـل شـهرداري تجمـع كردنـد و در              
اعتراض به عدم بهره مندي از تسهيالت مسكن فرياد         

كارگران / يا حجت ابن الحسن ريشه ظلم را بكن      :زدند
شـهردار شـهر تهـران      / درد دارند مشكل مسكن دارند    

  اختالس كم بشه مسكن ما حل مـي        /خجالت خجالت 
ملـك  / كـارگران بيدارنـد از حـق كـشي بيزارنـد          / شه

  ...و  ما را بي مسكن كرده،نجومي تو
  
جمعي از كـارگران مجتمـع       اسفند، 10 روز سه شنبه  *

ماه حقوق،   3فوالد جوين در اعتراض به عدم پرداخت        
تجمـع   ) سبزوار فوالدپارس  مجتمع  (در محل كارشان    

ارش ايرنا، يكي از كارگران كـه خواسـت         به گز  .كردند
كـه   نزديك عيد است و از ايـن : تگفنامش ذكر نشود  

پولي براي مخـارج خـانواده خـويش نـدارم از خـانواده       
  .خويش شرمنده و خجالت زده هستم

  
 از بازرسـان وزارت     يجمعـ ،   اسـفند  10 شنبه   سهروز  *

 به .صنعت، معدن و تجارت مقابل مجلس تجمع كردند     
 تجمع كنندگان به رسانه هـا       ني از ا  يكنا، ي گزارش اير 

 خـود معتـرض     ي اسـتخدام  تيما نسبت به وضع   : گفت
 ي ما سالهاست كه بـه عنـوان بـازرس كـار مـ      م،يهست

ـ  ما مشخص ن   ي استخدام تي وضع ي ول ميكن  يو .ستي
ــزود ــم: اف ــوق درزاني ــ حق ــا نيافتي ــ م ــه زي ــسبت ب  ن

ـ  اندك است كه ا    اري بس گري د يدستگاهها  موضـوع   ني
  .مي امرار معاش كني به راحتميه كه ما نتوانباعث شد

  
 ياسـفند، كـارگران شـهردار      10  روز سه شنبه   بامداد*
 مـاه حقـوق و   3 اعتراض به عـدم پرداخـت     در شابورين

 تجمـع   ي ساختمان شـهردار   مقابل گرشان،يمطلبات د 
 بار است كه    ني چندم نيا ،عطار نيوز  گزارش   به .كردند

 حقوق معوقـه    افتير د ي برا شابوري ن يكارگران شهردار 
  . كنندي برپا ميخود تجمع اعتراض

  
كـارگران خـدماتي    اسـفند،  11 چهارشـنبه   بامداد روز *

 اهواز در اعتراض به عدم پرداخـت       4شهرداري منطقه   
  .شان دست از كار كشيده و تجمع كردند ماه حقوق 3

ايـن كـارگران بخـشي از نيروهـايي     ، ايلنـا به گـزارش    
 پيمانكاري در شهرداري    هستند كه از طريق شركتهاي    

 كـارگران پيمانكـاري     . اهـواز مـشغول كارنـد      4منطقه  
ها است كه بـا     لشاغل در مجموعه  شهرداري اهواز سا      

  .عدم دريافت به موقع معوقات مزدي رو برو هستند
  
كــارگران معــدن  اســفند، 11 چهارشــنبه بامــداد روز*

مـاه   4 كرميت اسفندقه در اعتراض به عـدم پرداخـت         
مقابــل  مطالبــات ديگــر، اه حــق بيمــه ومــ 8 حقــوق،

بــه گـزارش ايلنــا،   .اسـتانداري كرمـان تجمــع كردنـد   
 400كارگران معدن كروميت اسـفندقه كـه در فاصـله           

كيلومتري از شهر كرمان مشغول كارند با اعـالم ايـن           
 كارگر هستيم كه دسـت كـم        230بيش از   : خبر گفتند 

يـن  ماه است مزد پرداخت نشده طلبكاريم و تـا ا          چهار
لحظه با وجود برپايي چند نوبـت اجتمـاع اعتراضـي و            
مراجعه به مسئوالن مربوطه هيچ تغييري در شرايط ما         

  .ايجاد نشده است
  
كـارگران كارخانـه شيـشه    ،  اسـفند 11چهارشنبه روز  *

به عـدم پرداخـت     براي چندمين بار در اعتراض      قزوين  
بـه   .تجمـع كردنـد   شان مقابل درب كارخانه      مطالبات
 كم طي يك ت گويند دس ايلنا، اين كارگران ميگزارش  

سال گذشته كارفرماي شيشه قزوين به بهانه شرايط بد  
عيـدي آنـان را بـا تـاخير پرداخـت         اقتصادي، حقوق و  

به همين دليل آنها در ايـن واحـد صـنعتي           . كرده است 
  .مدام در حال اعتراض هستند

  
جمعي از كارگران شركت پارسيلون خرم آبـاد بامـداد        *
با نجمع در مقابل اسـتانداري   اسفند،   11چهارشنبه  وز  ر

بـه   .لرستان خواستار دريافت حقوق معوقه خـود شـدند        
 اين چندمين بار در ماه جاري اسـت كـه           ،گزارش ايرنا 

كارگران اين شركت با جمع شدن در مقابل سـاختمان          
  . استانداري حقوق خود را مطالبه مي كنند

  
، كـارگران شـركت     اسـفند  11 چهارشـنبه    بامداد روز *

مجموعه اداره راهداري و     راهسازي كرمان تسطيح زير   
ــه پلمــپ   ــراض ب ــم در اعت حمــل و نقــل جــاده اي ب

مـاه حقـوق،     4عـدم پرداخـت      كارگاههاي اين اداره و   
بـه گـزارش ارگ      .روبروي فرمانداري بم تجمع كردند    

  از روز گذشته اداره اوقاف : نيوز، يكي از كارگران گفت
طـور كـل تمـام      ه  و آسايشگاههاي و ب   درب كارگاهها   

واحد هاي كاري شركت كرمان تسطيح را پلمپ كرد و      
كارگران غير بومي كـه از شهرسـتانهاي ديگـر در بـم             
حضور دارند شب گذشته محلي بـراي اسـتراحت خـود           

  .نداشتند و شب را بيرون خوابيدند
  
  كارگران سد چم شير   اسفند، 11چهارشنبه  بامداد روز   *

اعتراض به عدم پرداخـت حقـوق معوقـه         گچساران در   
بـه   .خود، در جلوي اداره مركزي اين سد تجمع كردند        

تجمـع كننـدگان بـه پرداخـت         گزارش آفتاب جنـوب،   
  . ماه حقوق معوقه خود اعتراض كردند5نشدن 

  
 بـراي هـشتمين روزمتـوالي،     ،  اسفند يكشنبه اول    روز*

 به اعتصاب  صدها كارگر گروه ملي صنعتي فوالد اهواز      
اعتراض به نداشتن امنيت شغلي، عدم پرداخت   ان در ش
  ، بهشان مطالبات ديگر حق بيمه و ها حقوق وهما

  18بقيه در صفحه 



  18صفحه                   1396 فروردين  اول –382 نبرد خلق شماره
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برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 
  ١٣٩۵مزدبگيران در اسفند 

  
  17بقيه از صفحه 

  
مقابـل كارخانـه تجمـع      ادامـه دادنـد و  اعتصاب شـان  

كردند و اجازه تردد خودروهاي سنگين بـه كارخانـه را           
 ، اسـفند  12 ايلنـا، روز پـنج شـنبه         گـزارش  بـه    .ندادند

 فوالد صنعتي ملي گروهكـارگران    نفر از    600 اعتصاب
ـ اعتراض به نداشـتن امن   كه در  ايران  عـدم  ،ي شـغل تي

 شان مطالبات گريد  و مهيحق ب  پرداخت ماهها حقوق و   
 پـس از پرداخـت بخـشي از         بهمن آغاز شد،   24 از روز 

  .  پايان يافت روزنيهممطالبات آنان در نوزد
  
اســفند، اهــالي منطقــه چهاردانگــه در  13 آدينــه روز*

فـن نامناسـب زبالـه در    اعتراض به خطرات ناشـي از د      
 سـاري در گويچالـه تجمـع     هاي شهر  محل دفن زباله  

بـه گـزارش بـالغ، مـردم منطقـه چهاردانگــه       .كردنـد 
مازندران براي اينكه خطرات نفوذ شيرابه و مـشكالتي         
كه به دليل دفن نامناسب زباله بـراي آنهـا بـه وجـود              

آورد در محل دفن زباله تجمع كردند تا خطراتـي را       مي
شود را بـا صـداي بلنـدتري فريـاد        جه مردم مي  كه متو 

  .زنند
  
پيماني جمعي از كارگران     اسفند، 14 شنبه   بامداد روز *

اعتـراض بـه     در فضاي سبز منطقه دو شهرداري اهواز     
مطالبات ديگرشان مقابـل     ماه حقوق و   3 عدم پرداخت 

بـه   .ساختمان مركزي شهرداري اهـواز تجمـع كردنـد        
ـ  اسفند ايلنـا،   14 گزارش حـدود   : ن كـارگران گفتنـد    اي

هـستيم كـه تحـت مـسئوليت          كارگر فضاي سبز   124
در ناحيـه دو   » سـپهر قلعـه گلـي     «شركت پيمانكـاري    

تـوجهي    منطقه دو شهر اهواز مشغوليم اما در نتيجه بي        
مديران اين شركت بابت دست كم سه ماه مزد معوقـه           

  .از كارفرما طلبكاريم
  
ران كارخانـه    از كـارگ   ياسفند، جمعـ   15 كشنبهي روز*
مـاه   9  اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت     لي اكر يپل

 شهرسـتان   ي مقابل فرماندار  ي شغل يفيبالتكل حقوق و 
ـ  ا م،ي گزارش تسن  به .مباركه تجمع كردند    كـارگران   ني

ـ  به سمت م   يمعترض سپس از فرماندار     انقـالب،   داني
 حـافظ   ج،ي بـس  ابـان ي خ ،ي بهـدار  ابـان ي امام، خ  ابانيخ

 ييمـا ي تا مركز شـهر راهپ   يعتيوار شر  سلمان، بل  ،يشرق
ــعارها  ــا ســر دادن ش ــرده و ب  خواســتار پرداخــت ييك

  . كارخانه شدندتي به وضعيدگيشان ورس مطالبات
  
 اسفند، كارگران اداره آب و فاضـالب    15 كشنبهي روز*

ـ       در شهر  نيمشگ  10 از   شياعتراض به عدم پرداخت ب
ــاه حقــوق، ــع حــق ســنوات و  ومــهيحــق ب م   ويدي

ـ  ا ي مقابـل فرمانـدار    ي شـغل  يفيبالتكل  شهرسـتان   ني
ـ      بـه  .تجمع كردنـد     كـارگران  ،ي و ي گـزارش گونـاز ت

ـ  پايخواستار پرداخت حقوق خود در روزهـا       سـال  ياني
 سال خـود برسـند و       اني پا يدهايشدند تا بتوانند به خر    

  . خود شرمسار نشونديها  در مقابل خانواده
  
ــشنبهروز ي* ــفند15 ك ــارگران،  اس ــضاك ــبز ي ف  س

 يزن    كلنگ نيآباد كه با لباس كار در آئ         خرم يدارشهر
 آباد   ني بلوط محله پشته حس    يقاتيبوستان و مركز تحق   

شـان     به پرداخت نـشدن حـق و حقـوق       و كرده   تجمع
 نيــ از اي تعــدادسنا،يــ گــزارش ابــه. معتــرض بودنــد
 و از مـرداد     مي هـست  مانكاري پ يرويما ن : كارگران گفتند 

 مي ماه و نـ كيو فقط حقوق   امسال شروع به كار كرده 
 از  ي و خبر  كنند ي را پرداخت نم   مهيحق ب . ميا   را گرفته 

  . ستيهم ن...  سنوات، اضافه كار و،يديع
  
ــداد روز* ــنبه بام ــدود   14 ش ــفند، ح ــارگر 300اس  ك

 در اعتـراض     )شركت پتروسينا ( 24-22پيمانكاري فاز   

شــرايط نامناســب  مــاه حقــوق، 3 بــه عــدم پرداخــت
شـان   ناكافي بـودن غـذاي     بي كيفيت و   استراحتگاه و 
 ،ايلنـا  بـه گـزارش      .تجمع كردند  كشيده و  دست از كار  
 آنـان سـال جـاري تـاكنون هيچگونـه       از اين كارگران 

كارگران عـالوه بـر معوقـات      . مزدي دريافت نكرده اند   
مزدي خود نسبت به شرايط اسـتراحتگاهها و خـوراك          

ــز  ــدخــود ني ــراض كردن ،  اســفند16 شــنبهدو روز. اعت
ــصاب و ــاز  اعت ــارگران ف ــع ك ــسلو 24-22 تجم  هيع

 صـنعت، آزمـون     ري اكس يمانكاري پ يكارگران شركتها (
 يبـرا  )و پنـاه سـاز   صنعت مپنـا  فلز، آذران گستر، پترو 

  .داكرديادامه پ  روزنيومس
  
) شـركت تـسكو   ( هي عسلو 16 و   15ي   فازها كارگران*

 6 اعتراض به عدم پرداخـت     در اسفند،   16 دوشنبه   روز
 دهيدست از كاركـش   براي دومين روز متوالي     قوق  ماه ح 

 .تحصن كردنـد   محل كارشان    يدرمقابل درب ورود   و
 چي تـاكنون هـ    ي از مهرماه سـال جـار      لنا،ي گزارش ا  به

  .است صورت نگرفته كارگران به يپرداخت
  
 شــركت ني كــارگران چنــد، اســفند16 دوشــنبه روز*
ض  روز در اعتراني دومي براهي عسلو13 فاز  يمانكاريپ

به عدم پرداخت ماههـا حقـوق اعتـصاب كردنـد و در             
 به . خود اجتماع كردند   ي شركتها ي ورود يمقابل درها 
 ريــ زمانكــاراني كــارگران در اســتخدام پنيــگــزارش ا
 ، مپنا هـستند و در ادامـه تجمـع روز گذشـته            مجموعه
ــروز ن ــام ــزي ــري دي گروه ــركتها گ ــارگران ش  ي از ك

 و تـسكو بـه   هروپـژو ي نرصنعت،ي اكس م،ي است يمانكاريپ
   .اند جمع آنها افزوده شده

  
 بازنشسته  بر ياسفند، كارگران ن  16 دوشنبه    روز بامداد*

تپه دراعتراض بـه     هفتشكريشركت كشت و صنعت ن    
 تي وضـــعيفـــيبالتكل عـــدم پرداخـــت مطالبـــات و

 و ي دســت بــه تجمــع مقابــل درب وروديبازنشــستگ
  گزارش فـارس   به .زدند شكري ن هي و تخل  يريمحل بارگ 
 شركت  ني ا تيالتجمع روند فع  اين  با  معترض  كارگران  

  .را مختل كردند
  
 ياسـفند، كـارگران شـهردار      16 دوشـنبه     روز بامداد*

اعتراض  شان در   روز اعتصاب  نيرودبار جنوب در سوم   
شان دست بـه تجمـع       به عدم پرداخت ماهها مطالبات    

 گـزارش روبـار     به . شهرستان زدند  نيمقابل اداره كار ا   
نفـر   80 بـه   كي از دوسال است كه حقوق نزد      شيما، ب 

 هـستند   ي كه در استخدام شـهردار     ي شركت يروهايازن
  .پرداخت نشده است

  
اسفند، كارگران كارخانجات نـازنخ و       16 دوشنبه   روز*

 يشان بـرا   اعتراض به عدم پرداخت مطالبات     فرنخ در 
 ني قـزو  يدست به تجمع مقابـل اسـتاندار        بار نيچندم
 تعـاون، كـار و رفـاه        ركليرس، مـد   گزارش فا  به .زدند

 يط:  تجمع اظهار داشت   ني در ا  ني استان قزو  ياجتماع
 به مشكالت يدگي كه در خصوص رسيا   جلسهنيآخر

كارگران و معوقات شركت فرنخ و نازنخ برگزار شـد، از           
 ني ا اني به كارفرما  ي فرصت ي اسفند سال جار   18 تا   15

اقـدام  دو شركت داده شد تا نسبت به حقوق كـارگران           
  .ندكن
  
 بازنشستگان  ي از اعضا  ي جمع ، اسفند 16 دوشنبهروز  *

 مـسكن   ي تعـاون  تي در اعتراض به وضـع     نياستان قزو 
 تجمـع   نيقزو عصر ي   ول يبازنشستگان مقابل بانك مل   

  .كردند
 مسكن بازنشـستگان اسـتان      يتعاون م،ي گزارش تسن  به

 واحــد ي اقـدام بـه سـاخت تعـداد    81 از سـال  نيقـزو 
 كرده است كه هنـوز      نيقه پونك قزو   در منط  يمسكون

 نـشده اسـت و   اني متقاضـ لي واحدها تحو  ني از ا  يبرخ
  .برد ي به سر ميفيهمچنان در بالتكل

  

 انـه ي داران پا  ي از تاكس  يجمع اسفند، 15 شنبهدو روز*
ـ  آبادان در اعتراض بـه آنچـه پلمـپ ا        يدرون استان   ني

 ي مـسافر  انـه ي آن بـه پا    يكارشناس ري و انتقال غ   انهيپا
 ي خواندنـد، مقابـل سـاختمان مركـز        يامن االئمه مـ   ث

تجمـع  بـراي دومـين روز متـوالي         شهر   ني ا يشهردار
 ي درون اسـتان   ي مسافربر انهي پا رنا،يا  گزارش به .كردند

ـ 8 ستگاهيآبادان در ا   500 از هـزار و  شي شهر، روزانه ب
ــشهر و     ــادگان، ماه ــواز، ش ــد اه ــه مقاص ــسافر را ب م

 ي خوزستان جابجا م    استان ي شهرها گري و د  جانيهند
  .كند

  
 تاكستان در اعتراض بـه      ي اسفند، اهال  16 وشنبه   روز*

 ي قطار عبور  ، راه آهن از داخل محدوده شهر      ليعبور ر 
 گـزارش مهـر،     به . متوقف كردند  قهي دق ني چند يرا برا 

ـ  نبود كـه مـردم تاكـستان ا        ي بار ني اول ني ا هرچند  ني
ـ     دادندي   را انجام م   يحركت اعتراض  ه بـه    اما رفتـه رفت

تعـداد بـه حـدود      بار   ني افزوده شده و ا    ناتعداد معترض 
  .ديصد نفر رس

  
كـارگر   300 بـيش از   اسـفند،  17 سه شنبه    روز ظهر*

كارخانه پارسيلون خرم آباد در اعتراض به وعده هـاي           
مـاه   30بدون عمل مسئوالن و عدم پرداخت بـيش از          

 .شان مقابل دادگستري لرستان اجتمـاع كردنـد        حقوق
، يكـي از كـارگران كارخانـه        خبـر افـالك   ش  به گـزار  

پارسيلون خرم آباد در رابطه با مطالبات كـارگران ايـن           
عليرغم وعده هاي مسئوالن مبنـي بـر        : كارخانه گفت 

پرداخت حقوق معوقه كارگران تا كنون هيچ مبلغي بـه          
  .حساب كارگران اين كارخانه واريز نشده است

  
ــنبه  روز* ــه ش ــارگران دو  17 س ــفند، ك ــه كا اس رخان

 كنتورسازي قزوين و صـنايع كـم مـصرف ايرانيـان در         
 حـق بيمـه و     اعتراض به عدم پرداخت ماههـا حقـوق،       

نيز بالتكليفي شغلي مقابل اسـتانداري       ديگرمطالبات و 
به گـزارش ايلنـا، كـارگران ايـن          .قزوين تجمع كردند  

 ماه حقـوق    10 مزاياي بيمه و     94واحد توليدي از سال     
 اين كارگران پالكارتها و نوشته     .دان   خود را هم نگرفته   

سـازي بـا      ما كارگران شركت كنتـور       «هايي با موضوع    
عزمي راسخ براي احقـاق حقـوق خـود تـا پـاي جـان               

  .  در دست داشتند»ايم ايستاده
  
اسـفند، جمعـي از كـارگران     17بامداد روز سه شـنبه   *

مـاه   6اعتراض به عدم پرداخـت       شهرداري بروجرد در  
ابل شوراي شهر تجمع كردنـد و بـا         عيدي مق  حقوق و 

نمـايش  ه  پهن كردن سفره اي خالي اعتراض خود را ب        
به گزارش سفير افالك، هم اكنون كـارگران         .گذاشتند

 ماه است حقوق دريافـت نكـرده و      6شهرداري بروجرد   
هنوز چشم انتظار عيدي هستند و اين در حـالي اسـت            

 و  كه تنها چند روز تا رسيدن سال جديـد بـاقي مانـده            
  .كارگران شهرداري تنها شرمنده خانواده خود هستند

  
جمعي از كـارگران كارخانـه       اسفند، 17 سه شنبه    روز*

مـاه  چنـد  اعتراض بـه عـدم پرداخـت         فوالد جنوب در  
ــوق ، ــه و  حق ــق بيم ــل   ح ــان مقاب ــات ديگرش مطالب

به گـزارش هرمـز،      .استانداري هرمزگان اجتماع كردند   
عالوه بـر   : تگف جنوب   نماينده كارگران كارخانه فوالد   

بخـشي از    حقوق شش مـاه گذشـته در سـال جـاري،          
مطالبات سـالهاي گذشـته تعـدادي از كـارگران هنـوز            

  .پرداخت نشده است
  
ـ اسـفند، كـارگران جـاده رام      يكشنبه اول    روز*  بـه  اني

 مـاه حقـوق   10 اعتراض به عـدم پرداخـت     شاهرود در 
 گزارش گـل    به .شان مقابل شركت مراغ تجمع كردند     

   ماهنياز فرورد: ميان، كارگران تجمع كننده گفتندرا
  19بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 
  ١٣٩۵مزدبگيران در اسفند 

  
  18بقيه از صفحه 

 نيـ سال گذشته بابت معوقات حقوق و سنوات خود از ا         
دوشـنبه  روز  ،  24به گزارش گلستان     .شركت طلبكارند 

كـارگران بـه    ايـن   متـوالي،    ي دومين روز  ، برا  اسفند 2
ختمان شان ادامه دادند و با تجمع مقابـل سـا          اعتصاب

 . ماهه خود شـدند 10شركت خواهان پرداخت مطالبات  
ايـن كـارگران بـراي دريافـت      اسـفند،  15روز يكشنبه  

مطالبات يكساله شان مقابل كارگاه اين شركت تجمـع        
براي چهارمين بـار در     ،   اسفند 17سه شنبه   روز  . كردند

يك ماه، كارگران شركت مراغ جاده راميان به شاهرود         
در همـين محـل     ات يكساله شـان     براي دريافت مطالب  

تجمع كردند و هيچ يك از مدير و پيمانكار اين شركت       
    .براي پاسخگويي حضور نيافت

  
ــارس در    * ــا رود پ ــركت آري ــارگران ش ــدادي از ك تع

اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خـود روز          
در مقابل كارگـاه ايـن شـركت در     اسفند،  17سه شنبه   

ه گزارش ايرنا، تجمع صـنفي      ب .هنديجان تجمع كردند  
اين كارگران با حضور مسئول اداره سياسي فرمانـداري       
هنديجان به منظـور بررسـي و پيگيـري مـشكل آنهـا             

  .پايان يافت
  
دستفروشـان همـدان بـه      ،   اسـفند  17سه شـنبه    روز  *

مقابـل   هـاي خـود بـراي دومـين بـار           همراه خـانواده  
ت فرمانداري تجمع كردند و خواستار دو سـاعت فرصـ         

بـه   .راه بوعلي شـدند      در روز براي دستفروشي در پياده     
دستفروشان به همـراه مـادر، همـسر و         ،  گزارش فارس 

 فرزندان خود به سوي فرمانـداري رفتـه تـا بـا دسـت             
هاي اعتراضي، گاليه خود را به تـصميم گرفتـه     نوشته  

 و 21شــده مبنــي بــر حــضور دستفروشــان از ســاعت 
راه     در پياده  15 تا   13ممنوعيت حضور آنها در ساعات      

 .بــوعلي اعــالم كننــد تــا شــايد تجديــد نظــري شــود
هـايي چـون      دستفروشان با در دسـت داشـتن نوشـته        

، »فقـط دو سـاعت در روز  «، »سفره مـا خـالي اسـت    «
و » ما به كار احتيـاج داريـم     «،  »لطفا به فكر ما باشيد    «
در مقابـل فرمانــداري  » مـن ليــسانس بيكـار هــستم  «

   .دهمدان تجمع كردن
  
ــفند18 روز چهارشـــنبه* ــارگران ،  اسـ گروهـــي ازكـ

بخشهاي مختلف كارخانه ذوب آهـن اصـفهان ماننـد؛          
كارگاه پااليش  ،  كارگاه سرباره ،  كارگاه اصلي كوره بلند   

كارگاه نورد و پـااليش بنـزول در اعتـراض بـه         ،  بنزول
عدم دريافت عيدي و پاداش آخر سال در مقابـل درب           

 بـزرگ صـنعتي تجمـع       كارگاه چدن ريزي ايـن واحـد      
اين تجمـع كـه بيـشتر    ،  گزارش پيام سنديكا   به   .كردند

كارگران پيمانكاريها را در بر مي گرفت، باعـث شـوك           
عظيمي بـه مـديريت كارخانـه بـود كـه ذوب آهـن را            

  .كارخانه اي آرام مي دانستند
  
ــنبه روز * ــفند18چهارش ــدها اس ــركت ، ص ــارگر ش  ك

  به عدم پرداخت   اعتراض  عسلويه در  13پايندان در فاز    
مقابـل محـل     ماه حقوق دست به اعتـصاب زدنـد و         3

) شـركت پتروپايـدار ايرانيـان     (استقرار كارفرماي اصلي    
ايـن كـارگران خواسـتار       به گزارش ايلنا،   .تجمع كردند 

رسيدگي و توجه به حقوق و مزاياي خود با توجه به رو            
  .به اتمام بودن سال جاري هستند

  
 كارگران كارخانه پارسـيلون     ،اسفند 19 پنج شنبه  روز*

همزمان با برگزاري شوراي اداري استان لرستان كه با         
 حضور استانداران ادوار لرستان و استاندار همراه خانواده   

مقابـل اسـتانداري لرسـتان تجمـع        ) فرزندان و همسر(
همـسر يكـي از كـارگران        به گـزارش تـسنيم،     .كردند

ماه حقـوق   15همسرم : كارخانه پارسيلون اظهار داشت 
زنـدگي برايمـان سـخت شـده اسـت، ديگـر          نگرفته و 

  پولي را نداريم فرزندان ما چه گناهي كـرده           تحمل بي 
بـازي را      اند كه بايد حسرت داشتن حتي يـك اسـباب         

  .داشته باشند
  
كـارگران شـركت     اسـفند،  19 پـنج شـنبه      بامداد روز *

 – ايـنچ گـاز دزفــول   56خـط لولــه  ( پاينـدان پلـدختر  
  مـاه حقـوق  6در اعتراض به عدم پرداخت     ،)كوهدشت

محوطـه ايـن شـركت       شان دسـت از كاركـشيده و در       
به گزارش باال گريوه، يكي ازكـارگران        .اجتماع كردند   

حـدود دو سـال پـيش تـاكنون          از: اين شـركت گفـت    
 صورت يـك ه هيچگاه حقوق اين كارگران به موقع و ب 

 مـا  ماهي مبالغي را به    چند جا پرداخت نشده بلكه هراز    
پرداخت مي كنند كه بـه هـيچ عنـوان كفـاف معـاش              

  .زندگي و بدهكاريهاي مارا نمي دهد
  
 كـارگران پيمانكـاري    ، اسفند 19پنج شنبه   بامداد روز   *

ـ   24 و   22شركت آزمون فلز واقـع در فـاز          ه عـسلويه ب
باره دسـت بـه      دنبال توخالي درآمدن وعده كارفرما دو     

 نفـر از    400ايلنـا، حـدود      بـه گـزارش      .اعتصاب زدنـد  
كارگران شـركت پيمانكـاري آزمـون فلـز در روزهـاي        
گذشته اعتراضات خـود جهـت دريافـت چهـار مـاه از             

  .معوقات مزدي خود را متوقف ساخته بودند
به گفته يكي از اين كارگران معترض، با وعده كارفرما          
مبني بر اين كه درصـورت بازگـشت بـه كـار تمـامي               

اضـات خـود پايـان      مطالبات واريز خواهد شد، بـه اعتر      
داديم اما در كمال ناباوري مشاهده كرديم تمامي ايـن          

  . حرفها پوچ بود
  
اسفند، كـارگران كارخانـه كنتورسـازي        21 شنبه روز*

قزوين با پهن كردن سفره هاي خالي مقابل استانداري         
شان را نسبت به عدم پرداخـت ماههـا          قزوين اعتراض 

بـه   .تندشكلي ديگـر بنمـايش گذاشـ      ه  شان ب  مطالبات
ــا گــزارش شــاخص، كــارگران ســردادن شــعارهايي  ب

ــچ ــي «ن .هم ــت نم ــول مف ــواهيم پ ــان را ،خ  حقوقم
يكـي از   .  خـود را بيـان كردنـد        اعتـراض  »خواهيم  مي

نتيجه تمام اعتصابات   : كارگران اين واحد توليدي گفت    
و اعتراضات ما مقابل استانداري قزوين ايـن بـود كـه            

هـايي كـه بـراي واگـذاري          متوجه شديم تمـام وعـده     
  .شد دروغ بوده است شركت داده مي

  
 21 روز شـنبه     درجمعي از سـپرده گـذاران كاسـپين         *

اسفند مقابل ساختمان مركزي كاسپين در سعادت آبـاد   
هاي شـب نيـز بـا زدن           اقدام به تجمع كرده و تا نيمه      

بــه گــزارش  .چادرهــاي مــسافرتي در خيابــان ماندنــد
ســپرده گــذاران موســسه تــسنيم، اعتــراض و تجمــع 

تـوجهي مـديران ايـن      دليـل بـي    اعتباري كاسپين بـه  
  موسسه و بانك مركزي 

با توجه بـه نزديـك      و  وجود آمده   ه  در حل مشكالت ب   
ايـن   .شدن به روزهاي پاياني سال شدت گرفته اسـت        

پيـدا  ادامـه    اسـفند  22تجمع اعتراضي در روز يكشنبه      
  .كرد

  
ي از بازنشـستگان    جمع زيـاد  ،   اسفند 22يكشنبه  روز  *

كشوري و لشگري سراسر كشور در مقابل نهاد رياست         
ــازما  ــل س ــر مقاب ــوري و در شــهرهاي ديگ هاي نجمه

بازنششتگان  به گزارش ايلنا،  . تجمع كردند بازنشستگي  
ســازي  مــستمريها،   خواســته هــاي خــود را همــسان

اي بازنشستگان و ارتقاء معيـشت         افزايش خدمات بيمه  
 برگـزاري ايـن تجمـع از چنـد روز           براي .عنوان كردند 

  .پيش در فضاي مجازي هماهنگي انجام شده بود
  
همدان جمعي از بازنشستگان     اسفند، 22 يكشنبه   روز*

هـا مقابـل    قسـازي حقو     در اعتراض به عـدم همـسان      
   بـه گـزارش فـارس،      .استانداري همدان تجمع كردنـد    

معترضان با تأكيد بر اينكه ايـن اعتراضـات در سراسـر      
 از ســوي بازنشــستگان صــورت گرفتــه اســت، كــشور

سـازي     خواستار تعيين وضعيت همسان   : تصريح كردند 
  .ندها قبل از آغاز سال هستقحقو

  
كارگران كارخانـه ذوب آهـن      د،   اسفن 22يكشنبه  روز  *

بـه  . تجمـع كردنـد  مقابـل اسـتانداري     بار ديگر   اردبيل  
 هم به روزهـاي پايـاني   1395ما، سال    گزارش سبالن   

يد امـا سـريال بلنـدباالي بالتكليفـي و پـاس            خود رس 
كاري كارگران معتـرض ذوب آهـن اردبيـل همچنـان          
ادامه دارد و در قسمتهاي اخير خود متفاوت از گذشـته           

 انجـام كه اغلب در مقابل ساختمان استانداري اردبيـل         
مي شد، مقابل استانداري اردبيل و اداره كل كار استان          

  .صورت گرفت
  
ــداد روز* ــشنبام ــركت   22 به يك ــارگران ش ــفند، ك اس

شان دراعتراض    عسلويه به اعتصاب   13پيمانكاري فاز   
براي بارديگر  ماه حقوق ادامه دادند و 3به عدم پرداخت  

ــلي    ــاي اص ــتقرار كارفرم ــل اس ــل مح ــركت (مقاب ش
 ايلنـا،  بـه گـزارش    .تجمـع كردنـد   ) پتروپايدار ايرانيـان  

ي كارگران خواستار رسيدگي و توجه به حقوق و مزايـا         
  .خود با توجه به رو به اتمام بودن سال جاري هستند

  
ــشنبه روز * ــفند22يك ــي  ،  اس ــارگران قراردادحجم ك

 اعتراض به تبعـيض و     گچساران در  شركت نفت و گاز   
 وضعيت ناروشن قراردادهاي   تاخير در پرداخت حقوق و    

) دفتر مدير عامـل   ( شان، مقابل ساختمان اداره مركزي    
گزارش آفتاب جنوب، اين    به   .اين شركت تجمع كردند   

 كارگران علت تجمع را عدم دريافت هرگونـه پـاداش،         
مشكالت و وضعيت مبهم قرارداد كـاري، پرداخـت بـا           

تبعيض با ديگر نيروهاي شركت نفـت و    تاخير حقوق و  
گاز مي دانستند و در پي مطالبات خـود كـه از سـاليان       
گذشته تاكنون بدون نتيجه باقي مانـده بـود، اعتـراض      

  .دكردن
  
روز كـارگران   ، براي چنـدمين      اسفند 22يكشنبه  روز  *

اعتراض بـه عـدم    در خدمات شهري شهرداري ني ريز    
از  وكردنـد   اعتـصاب    عيـدي  ماه حقـوق و    4 پرداخت

بـه   .كردندجمع آوري زباله ها از سطح شهر خودداري         
گزارش نبض ني ريـز، ايـن اولـين بـار اسـت كـه بـا                 

ن به طـور جـد از       اعتصاب هاي پي در پي، اين كارگرا      
كار دست كشيده و مواد زائده و آشغالهاي منازل شـهر           

  .ني ريز به مدت چند شب جمع آوري نشد
  
، كــارگران فــضاي ســبز 95 اســفند 22روز يكــشنبه *

مـاه   اعتراض به عدم پرداخت چند     شهرداري مالرد در  
تجمـع  ايـن شـهر     عيـدي مقابـل شـهرداري        حقوق و 

رد در اين خـصوص     به گزارش مهر، شهردارمال    .كردند
قرارداد ما با پيمانكار فضاي سبز طـوري تنظـيم          : گفت

 ماه شهرداري مبلغي به پيمانكار      4شده است كه اگر تا      
پرداخت نكند پيمانكار موظف است از منابع داخلي خود 
حقوق كـارگران را پرداخـت كنـد و هـم اكنـون ايـن               
موضوع مشكل ساز شده كه پيمانكار حقوق را پرداخت         

  .استنكرده 
  
ن ا مهندسـ  جمعـي از  اسـفند،    23 دوشـنبه    بامداد روز *

ــه   ــراض ب ــشاه در اعت جهــاد كــشاورزي اســتان كرمان
شان براي استخدام طي چند سـال گذشـته            بالتكليفي

بـه   .در مقابل وزارت جهـاد كـشاورزي تجمـع كردنـد          
 كنندگان پالكاردهايي با عنـاوين      گزارش فارس، تجمع  

ن كـشاورزي تـا     بيكاري مهندسـي  «،  »بقا حق ماست  «
اعتراض خود را نـسبت بـه بالتكليفـي چنـد           ....و» كي

  .ساله اعالم كردند
  

   20بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 
  ١٣٩۵مزدبگيران در اسفند 

  19بقيه از صفحه 
  
  
اسفند، چند صد نفر از كارگران    23 دوشنبه   بامداد روز *

بازنشسته صنعت فوالد كشور براي چندمين بار با سفر         
به تهران به صورت همزمـان مقابـل سـاختمان دفتـر            

مـه بودجـه    سازمان برنا  مركزي صندوق فوالد تهران و    
ــد  ــع كردن ــع   .تجم ــن تجم ــا، در اي ــزارش ايلن ــه گ  ب

ــست ــد ناگبازنش ــرر   : گفتن ــات مك ــود اعتراض ــا وج ب
بازنشستگان صنعت فوالد در خصوص محقـق نـشدن         

نتيجه مسئوالن بـا       و قولهاي بي   شان مطالبات قانوني 
 وجود ضعف جسماني باز هم براي چنـدمين بـار ناچـار     

  .ران بيايمشديم براي پيگيري مطالباتمان به ته
  
جمعـي از    اسـفند،  23 دوشنبه   روز تسنيم، به گزارش *

متقاضيان مسكن شهر پرديس با تجمع مقابل سازمان        
بازرسي خواستار رسيدگي به مشكالت افتتاح و تحويل        

   .واحدهاي خود شدند
  
كــولبران جمعــي از  اســفند، 23 دوشــنبه بامــداد روز*

ي مقابـل درب فرمانـدار    زهك   شهرستان    در مرزنشين
به گزارش عصر هامون، در اين تجمع كـه          .برگزار شد 

همزمان با برپايي شوراي تامين اين شهرسـتان انجـام          
شد، مرزنشينان خواستار بازگشايي مجدد معبـر مـرزي         
 .شاهگل شدند كه از دي ماه امسال بسته شـده اسـت           

هـزار خـانوار     3اين معبر عامل تامين معيشت بيش از        
  .است

  
 از كـارگران  ياسـفند، جمعـ   24 هسه شـنب   روز بامداد*

اعتـراض بـه عـدم       شركت آذر خاك و آالم صنعت در      
 پـارس   13 فـاز    ي ورود يشان راهها  پرداخت مطالبات 

 كـارگران  وز،ي گزارش گام ن   به . را مسدود كردند   يجنوب
 13شركت آذر خاك مدت سه سال اسـت كـه از فـاز              

 حساب نموده انـد امـا هنـوز مطالبـات خـود را              هيتسو
ـ      افتيدر  كـارگران شـركت آالم      نينكـرده انـد؛ همچن

ـ  از ا ي آبان، آذر و د    ي بابت حقوق ماهها   زيصنعت ن   ني
  .شركت طلب دارند

  
 كـارگر  800  اسـفند، حـدود    17بامداد روز سه شـنبه      *

واقع درشهرك صنعتي قراملك     كمپروسور سازي تبريز  
 عيـدي و   مـاه حقـوق،    2 اعتراض به عدم پرداخـت     در

 به گزارش  .خانه تجمع كردند  شان دركار  مطالبات ديگر
ايلنا، كارگران اين مجتمـع صـنعتي دليـل بـه تعويـق             
افتادن مطالبات مزدي خود را تامين نشدن منابع مـالي    
كارخانــه از ســوي كارفرمــا بخــش خــصوصي عنــوان 

كنند كه به تـازگي مـديريت كارخانـه را بـر عهـده         مي
اعتصاب و تجمع   اسفند،   24 شنبه سه   روز .گرفته است 

واردهفته دوم  ران كارخانه  كمپروسور سازي تبريز    كارگ
  . شد
  
 از كـارگران  ي اسـفند، جمعـ  24  سه شـنبه  روز بامداد*

در اعتراض بـه عـدم       خودرو اي اك يكارخانه خودرو ساز  
 و اعتـصاب كـرده  شان    حقوق سال كيپرداخت حدود   

ــل   شــدند وزيــ تبري راهــانياز شهرســتان صــوف مقاب
 گـزارش   بـه  .مع كردند  تج ي شرق جاني آذربا ياستاندار

 تجمـع كـارگران     دنباله  ب زي تبر ي جمهور اباني خ لنا،يا
ـ  تبر ي سـاز  نگي و بلبر  اي اك يدو كارخانه خودرو ساز      زي

 ي واحدها ني قرار داشت كارگران ا    يني سنگ كيدر تراف 
 بـا مـضمون   يي با پالكاردها و دست نوشته هـا  يصنعت

 سال است حقوق نگرفته     كي« ،»ميشرمنده خانواده ا  «
ــا ــ و غ»مي  خــود را در مقابــل چــشمان تــراض اع،رهي

  . گذاشتندشينماه  بيالن گذرئو مساناًيشهروندان و اح
  

 نفـر از    250 اسفند، بـيش از      24شنبه  سه  بامداد روز   *
براي دومين روز   كارگران پيماني سيمان صوفيان تبريز      

در محوطه اين كارخانه تجمـع  متوالي اعتصاب كرده و   
ا، كـارگران از بـه تـاخير افتـادن          ايلن به گزارش  .كردند

پاداش پايان سال و ديركرد در پرداخت برخي         عيدي و 
تجميـع سـنواتي     مزاياي مزدي همانند پايه سـنواتي و      

تجمع كارگران پيمانكاري واحـد     اين  در   .رنداعتراض ك 
بارگيرخانه سيمان صوفيان حـضور داشـته        تاريكخانه و 

  .اند
  
ــنبه  روز* ــه ش ــارگران پ  24 س ــفند، ك ــاري اس يمانك

اعتراض به نداشـتن     جوشكاري ماشين سازي اراك در    
ماه حقوق دسـت بـه تجمـع         3و عدم پرداخت     قرارداد

در : ايلنـا، كـارگران اظهـار داشـتند        بـه گـزارش    .زدند
مراجعات مكرري كه با مسئوالن ماشين سازي داشتيم        
آنها توجهي به مشكالت ما نكردند و پيمانكـار نيـز بـا             

اب ارائه شـده بـه كارفرمـا هنـوز          بيان اينكه صورتحس  
پرداخت نشده قول مساعد داد كه به محض پرداخت با       

  . كارگران نيز تسويه حساب صورت خواهد گرفت
  
ــداد روز* ــنبه بام ــهرداري   21 ش ــارگران ش ــفند، ك اس

 6اعتراض به عـدم پرداخـت        در ديگر بروجرد براي بار  
تجمع  عيدي مقابل ساختمان شوراي شهر     ماه حقوق و  

به گزارش بازتاب بروجرد، تعـداد كـارگران بـه           .دكردن
حدي زياد بود كه منجر بـه بـسته شـدن يـك اليـن               
خيابان بهار شـد امـا متاسـفانه بـه ايـن اعتراضـات و               

هـا    صـد   ،   اسفند 22شنبه   روز دو  .تجمعات توجهي نشد  
ومين روز  سـ شهرداري بروجرد بـراي     خشمگين  كارگر  

هـاي    خـانواده متوالي با دست كشيدن از كار همراه با         
 روز  .خود در مقابل ساختمان شهرداري تجمـع كردنـد        

وزه كـارگران    ر اعتـصاب چهـار    اسـفند،    24سه شـنبه    
دنبال پرداخـت يـك مـاه حقـوق        ه  شهرداري بروجرد ب  

  .  خاتمه يافتوعيدي
  
جمعـي از كـارگران كارخانـه    ،  اسفند16 شنبه  روز دو *

 در اعتراض به عدم پرداخت سـه       بلبرينگ سازي تبريز  
از كـار   دسـت   مطالبات ديگرشـان     عيدي و  ماه حقوق، 

 به گـزارش    .در محوطه كارخانه تجمع كردند     كشيده و 
 نفـر  190 در كارخانه بلبرينگ سازي تبريز حـدود     ،  ايلنا

قرار دادي فعاليـت دارنـد كـه كارفرمـا        كارگر رسمي و  
 عالوه بر تاخير مطالبات مـزدي سـه ماهـه آذر، دي و            

پاداش پايان سال آنها نيـز        از واريز حق عيدي و     بهمن
كـارگران  ،   اسفند 24 شنبه   سه روز   .كوتاهي كرده است  

ي  به همراه خـانواده هـا  زي تبري ساز نگيكارخانه  بلبر  
  در اعتراض بـه عـدم پرداخـت سـه مـاه حقـوق،           شان

بـراي نهمـين روز متـوالي        گرشانيمطالبات د   و يديع
   . تجمع كردندي شرقجاني آذربايمقابل استاندار

  
اسفند، كـشاورزان فريـدني در پـي         24 سه شنبه    روز*

اي اصفهان مبني بـر نـصف     مصوبه شركت آب منطقه  
آبه آنها در مقابل فرمانداري اين شهرسـتان           شدن حق 

فـارس ، كـشاورزان در ايـن         به گـزارش   .تجمع كردند 
 نصف كردن آب مـصرفي كـشاورزان در         گفتند؛تجمع  

دهد كه اكثريت مردم اين        رخ مي منطقه فريدن زماني    
كننـد و   شهرستان  از طريق اين بخش امرار معاش مي       

اين امر موجب خواهد شـد تـا بـسياري از مـردم ايـن               
شهرستان دچار مشكل شوند و مشكالت بسياري براي        

  .منطقه رخ دهد
  
 يـك   انكـارگر تعـدادي از    اسـفند،    26 پنج شنبه    روز*

در اعتـراض بـه     شركت پيمانكاري پااليـشگاه آبـادان       
 مطالبات گريد پرداخت نشدن عيدي و دو ماه حقوق و        

 يمقابل درب سـاختمان مركـز     براي دومين روز،     شان
 يكـي از    لنـا، ي گـزارش ا   بـه  . تجمـع كردنـد    شگاهيپاال

با وجود كسر حـق      :كارگران حاضر در اين تجمع گفت     
بيمه از حقوق، مبلغـي بـراي تمديـد بيمـه بـه تـامين               

ه و براي تمديـد دفترچـه هـاي         اجتماعي پرداخت نشد  
   .درماني با مشكل روبه هستيم

  
 ازكـارگران   ياسـفند، جمعـ    26 پنج شـنبه    روز بامداد*

 2 اعتراض به عدم پرداخت     قو در  يكارخانه روغن نبات  
 دست به تجمـع مقابـل       يديع  و مهيحق ب وث،  ماه حق 

 الوند در - زاگرسابانيساختمان شركت نهان گل در خ  
 كارگران  لنا،يا  گزارش به . زدند نينت آرژا داني م يكينزد

 كارخانـه پـارس     يكارخانه پارس قو گفتند كه كارفرما     
 آنهـا كـه در   96 سال   يدي و بهمن و ع    يقو دستمزد د  

 نفر هستند را بـه صـورت كامـل پرداخـت            230حدود  
  . نكرده است

  
ــر* ــروز ظه ــه   27 ه آدين ــط لول ــارگران خ ــفند، ك  اس

خانواده در اعتـراض    همراهي   پااليشگاه گاز فراشبند با   
عيدي، نداشـتن قـرار      موقع حقوق، ه  به عدم پرداخت ب   

عدم ارائه فيش حقوقي و اخراج بدون دليـل         داد كاري، 
بـه   .كارگران دست به تجمع در مصلي فراشـبند زدنـد         

: گزارش نخل بيدار، اين كارگران زحمت كـش گفتنـد         
چند روز ديگر عيد نوروز است و ما نيز هركدام بيش از            

 هزار تومان بـه مغـازه هـا بـدهكاريم و            800لي   ا 700
 دهد و پيمانكـار نيـز مـي    ديگر كسي به ما قرض نمي     

 هـزار تومـان عيـدي و        600 الـي    500خواهد با مقدار    
  .سنوات ما را رد كند

  
 معادن  نياسفند، كارگران خشمگ   28 شنبه  روز بامداد*

 اعتراض به عدم پرداخـت      در يزغال سنگ البرز مركز   
 درجـاده   يديسال ع  2  و مهيماه حق ب   4 ماه حقوق،  2
 را  ريمس كوه تجمع و   محور سواد در   ديسف   به پل  بآريز
كوه   گزارش  سواد  به .كردند  مسدود قهيدق 50مدت  ه  ب

 شهرستان سـوادكوه    ي مذاكره فرمانده انتظام   با ن،يآنال
ـ  ،ي كارگران البرز مركز   يو همكار   محـور   طـرف   كي

 شد و تردد در     ييشاكوه كه مسدود شده بود، بازگ      سواد
 يريـ گي ادامـه پ   ي بـرا  كـارگران پيدا كرد و     انيآن جر 

  . رفتندديسف مطالبات خود به شهر پل
  
 پـروژه كارخانـه فـوالد       كارگران،   اسفند 28 شنبهروز  *

اعتـراض بـه عـدم       دربراي چندمين روز     انيرانيزرند ا 
 بـه  .پرداخت ماهها حقـوق دسـت بـه اعتـصاب زدنـد           

: رگران معترض اظهار داشـت  از كايكيگزارش فارس،   
 شركت مشغول به كار هـستم و        نيحدود سه سال در ا    

 مـا و  ي را بـرا يعدم پرداخت به موقع حقوق مـشكالت   
  .خانواده ما به وجود آورده است

  
 يكـ ي كارگران،  اسفند28 شنبهروز  گزارش خوزنا،    به*

 رجاني سـ  يپروژه ها   مپنا، از  رمجموعهي ز ياز شركتها 
را   سال حقوق خـود    ك ي  از شيه ب بندرعباس اردكان ك  

دسـت بـه    به تهـران سـفر كـرده و        نكرده اند،  افتيدر
ــع در خ   ــركت واق ــاختمان ش ــل س ــع مقاب ــانيتجم  اب

ـ نــبش ،يقـاجنوب يآفر  ســفارت يروبــرو ن،ي كوچــه ژوب
  . زدندنيحرب

  
كــارگران   بـار ني چنـدم ي بــرا،اسـفند  28 شـنبه  روز*

اعتـراض بـه عـدم        بجنـورد در   ي سبز شـهردار   يفضا
 تجمـع   ي مقابل فرماندار  يديع ماه حقوق و   2 ختپردا

 زيـ حقـوق بهمـن و اسـفند و ن         به گزارش ايرنا،     .كردند
 سبز پرداخـت نـشده اسـت كـه     ي كارگران فضا يديع

  . باره داده شده استني مساعد در ايالبته قولها
  

بازنشــستگان   ازيجمعــ اســفند، 28  روز شــنبهبامــداد
بـه عـدم    اعتـراض      در  ي اسـالم  ي جمهـور  ييمايهواپ

 مقابل ساختمان موسسه    يديپرداخت حقوق اسفند و ع    
 بـه  . شـركت تجمـع كردنـد      نيـ صندوق بازنشستگان ا  

 هــزار 10 حــدود ريــ ارانيــ شــركت ام،يگــزارش تــسن
  . كارمند داردزي نزاني منيبازنشسته و به هم
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اگر مرحله نخست انتخاب نهمين ريـيس       ! فرانسه بينوا 
 آوريل، واقعا همانگونه پيش رود كه هم        23جمهور در   

اكنون همگي موسسه هاي نظر سـنجي معتبـر پـيش           
براين اساس، . بيني مي كنند، براي كشور بد خواهد بود    

 درصد راي دهندگان، به كاتوليك متعصب،       20نزديك  
، كه وعده مـي  (François Fillon)فرانسوا فيون 

دهد طي پنج سال، نيم ميليون كارمند بخش عمـومي          
را اخراج كرده و بخش سالمت را دوبـاره بـه بنگـاهي             
طبقاتي با خدمات متفاوت براي ثروتمندان و تنگدستان 

  . بدل سازد، راي خواهند داد
 درصد نيز راي خـود را بـه فـردي كـه همـه از او                 25

  Marine) " لـوپن مارين": هراس دارند، مي دهند
Le Pen)  كه در عربده هاي انتخاباتي اش مهاجران

مسلمان را زير سووظن همگاني قرار مي دهد، خواهان         
 -بسته شدن مرزهـا اسـت و مـي خواهـد فرانـسه را                

 دوباره بـا عظمـت و مـستقل         –همچون دونالد ترامپ    
  . كند

  

  
 درصد شركت كنندگان در انتخابات هم بـه كـسي           25

 "نه چپ و نه راسـت     "داد كه مايل است     راي خواهند   
 Emmanuel) "امانوئـــل مـــاكرون"باشـــد؛ 

Macron)  به پـيش "، فردي كه جنبش او به نام" 
از منابع عجيب و غريبي تغذيه مي شود و وعـده يـك             

 را مي دهد كه زيربناي ايـديولوژيك آن بـه           "انقالب"
طور انحصاري بر اين آگاهي قرار گرفته كـه پـول بـر             

  .ن مي راندجهان فرما
سووالي كه رسانه هاي كشور مطرح مي كنند مبني بر           

 ساله يك رفرميست يـا بـه بيـان          39آنكه آيا ماكرون    
ديگر راست سوسيال دموكرات اسـت يـا يـك ليبـرال            

ماكرون . اقتصادي از راست مركز، موضوع اصلي نيست  
فرانـسوا  "در نقش وزير اقتصاد رييس جمهـور فعلـي،          

. ل مدتهاست كه پاسخ داده اسـت     ، به اين سووا   "اوالند
 را بـه عهـده دارد كـه         "قانون مـاكرون  "او مسووليت   

توسط آن بخش حمل و نقل، از اتوبوس و تاكـسي تـا             
، غيرانحصاري شـده و بـه       (SNCF)راه آهن دولتي    

اين وسيله به سوي افزايش بهـاي خـدمات و كـاهش            
  .دستمزد سوق داده شد

 نام وزير قبلـي    قانون كار كارفرما پسند جديد كه گرچه      
 را (Myriam El Khomri) "ميريام الخـومري "

بر خود دارد، اما به طور عمده در وزارتخانه تحت امر او 
تدوين شده، در تابستان گذشته ميليونها مزدبگير را بـه          
خيابانها كشاند و سرآخر بدون راي پارلمان، بـه كمـك    

  .  دولت، به دست اجرا گذاشته شد49.3فرمان حكومتي 
 به عنـوان مـدير در بانـك         2012كرون كه در سال     ما
، يكي از مسووالن ادغـام دو كنـسرن بـين        "روتچيلد"

 بود، در ايـن معاملـه اولـين         "فيزر" و   "نستله"المللي  
برنامـه او را اصـطالحاتي      . ميليون خود را كاسـب شـد      

نــيم "بــراي مثــال .  شــكل داده"انعطــاف"همچــون 

نشسته مي شوند و    ميليون كارمند در پنج سال آينده باز      
 هزار محل اشتغال خالي شده، ديگر      120پس از آن در     

   ".نبايد استخدامي صورت بگيرد
در اين روزها مـاكرون داراي بيـشترين شـانس و سـد             

.  به حـساب مـي آيـد       "جبهه ملي "كننده فاشيستهاي   
اين امر كه او هم راي دهندگان چپ ميانه و هم نيمـه       

مـا بيـشتر مـديون      راست كشور را جذب مـي كنـد را ا         
رقيب . دستگاه قضايي فرانسه است تا توان اغنايي خود       

 كاتوليك، كشاورزان و –جدي او در بين بزرگ تاجران 
صنايع متوسط و خرد متاثر از بحران اقتصادي، در ابتدا          

اما او در برابر نگاه فرانسويان عميق       . فرانسوا فيون بود  
ــ  ه و عميــق تــر در گــرداب رســوايي مــالي كــه بنــا ب

 درصـد آرا  8نظرسنجيهاي دو ماه گذشته باعـث شـده       
  .   خود را از دست دهد، فرو رفت

 "هلمـوت كهـل  " ماننـد  -فيـون كـه مـي خواسـت     
(Helmut Kohl)  در كـشور  - 80آلماني در دهه 

 به وجود آورد، به كلـي  "تحول اخالقي و معنوي"يك  
 نيـز   "حزب جمهـوري خواهـان    ". بي اعتبار شده است   

مپين در اين ميان به تمـسخر كـشانده         شانس اينكه ك  
شده خود را با چهره جوان و جديدي مانند وزير سـابق            

،  (François Baroin) "فرانسوا باريون"اقتصاد، 
مهلـت  . رنگ و جالي تازه بزند را از دست داده اسـت          

قانوني معرفي نامزد تمام شده و فيون به طور اجبـاري           
 حتـي اگـر     نامزد راست محافظه كار بـاقي مـي مانـد،         

اكنون وقتش را بيشتر با وكال و دادستانها بگذرانـد تـا            
  . راي دهندگانش

فيون حداقل خـودش را در اختيـار دسـتگاه قـضايي و             
 "جانبدار"تحقيقات قرار مي دهد، با وجود اينكه آن را          

رقيـب او مـاري لـوپن،       .  مي خوانـد   "بي صالحيت "و  
ي اش  قضاي"مصونيت"او با استناد به . محتاط تر است

كه از طريق نمايندگي در پارلمان اروپـا كـسب كـرده،            
تاكنون همه احضاريه هاي داستان مالي را بـي پاسـخ           

  .  گذاشته است
اخـتالس امـوال    "بازپرسان او را بـه چيـزي كمتـر از           

 متهم نمي كننـد؛ جرايمـي       "كالهبرداري" و   "عمومي
كه براي او و حـزبش پيامـدهاي سـنگيني مـي توانـد              

لـوپن فقـط بـه ايـن مـتهم نيـست كـه              . داشته باشـد  
كارمنــدان حــزب اش را بــه عنــوان همكــار پارلمــاني 
معرفي كرده و براي آنها از بودجه پارلمـان اروپـا پـول           
گرفته، بلكه همچنين از طريق يك حـزب حاشـيه اي           

 و با استفاده از ماده اي در قانون احـزاب           "ژان"به نام   
 جبهه ملي   و انجمنهاي فرانسه، صدها كانديداي محلي     

با جعل سند، هزينه هايي كه گويا براي انتخابات كرده          
بخش مهمـي از  . اند را از صندوق دولت پس گرفته اند     

  .   اين پولها به حسابهاي جبهه ملي ريخته شده است
، "ژان"اما اين هنوز پايـان مـاجرا نيـست؛ مـسووالن            

ــردان  ــرده"م ــشت پ ــشه در  "پ ــارين، ري ــث م  و خبي
فردريك "،  "ژان"رييس  . ستي دارند سازمانهاي نوفاشي 

و مــسوول  (Frédéric Chatillon) "شـاتيون 
، از (Axel Loustau) "آكـسل لوسـتو  "مالي آن، 

نظم "گردانندگان يك حزب نازي پس از جنگ به نام          
هستند كـه از دل آن در   (Ordre nouveau) "نو

ــشجويي  ــازمان دان ــاد، س ــه هفت ــوزي -ده ــش آم  دان
 Union) "اديـه دفـاع  اتح"فاشيـستي و چماقـدار   

Défense) بيرون آمد .  
، يهـودي سـتيزها، منكـران     (GUD) ايـن سـازمان  

هولوكاست و نژادپرستهاي اسـالم هـراس را در خـود           
متحد كرده و محتاطانـه و در پنهـان، جـوهره واقعـي             

   . حزب ماري لوپن را نمايندگي مي كند

  

  پيام جمعي 
  از زندانيان سياسي 
  زندان گوهردشت كرج

  ب به خطا
  آقای اصغر فرهادی

  
  دريغ از يك سرفه اعتراضي

در شرايطي كه تلويزيون و مطبوعات حكـومتي كلمـه          
اي از وضــعيت اســفبار خوزســتان و اعتراضــات مــردم 
جنـوب، اعتراضــات كـارگران، معلمــان، بازنشــستگان،   
مالباختگان، خانواده اعدام شده ها و خـانواده زنـدانيان          

ب دادگاههـا و و و يـك        سياسي در جلو زنـدانها و شـع       
 ،كلمه هم نمي گويند و صدايشان به جايي نمـي رسـد           

ولي در مورد موفقيت شما اوضاع به گونه اي است كه           
ا م را به شـ    »برنده شدن اسكار  «حتي اگر مي خواستيم     

 در مقابل مقامات ريز و درشت حكومتي        ،تبريك گوييم 
و روزنامه هاي حكومتي اصال صدايمان به جايي نمـي          

  .رسيد
مـدافعان   «فيلم ساخته شما را به دليـل اينكـه توسـط          

 دسـتگير و بـه      »!!!حقـوق شـهروندي    « و »حقوق بشر 
 بنـابراين نظـري راجـع بـه         ،زندان افتاده ايم نديده ايم    

 البته برخـي هنرپيـشه هـاي نقـش          .ساخته تان نداريم  
ــان،   ــشهاي خلب ــاي حكــومتي در نق ــان، در فيلمه اولت

...  نيروي انتظـامي و      قهرمان جنگ و سردار و فرمانده     
 مع الوصف   .در تلويزيون هم معرف حضور همه هستند      

به رسم ادب تبريك مي گوييم، ولي سوال مـا و شـايد       
مردممان هم هست كه به راستي شما كه امكاني براي    

 منصفانه از نقـض حقـوق بـشر توسـط           اعتراض كامالً 
 مريكا و دونالد ترامپ داريد، هيچگاه براي ايـن        آدولت  
ارت و چپاول و سـركوب، بـراي اينهمـه نقـض           همه غ 

حقوق اقليتهاي قومي و مذهبي، يا به خاطر قطع دست     
 بـه خـاطر     ،و پاها و به شـالق كـشيدنهاي در خيابـان          

 اعدام طي همين دو سال اخير يا حتي بـه    3000 تقريباً
خاطر همان هموطنان كـه احتمـاال بـر سـر كوچـه و               

ـ           ق آويـز   خيابان خودتان جلو چشم شـما و همگـان حل
يـا بـه مخيلـه تـان      آهمـه    خاطر اين ه  ب... اري...شدند  

خطور كرده كه اعتراضي كنيد و اين همه نقض حقوق          
 »سـفر «و نه حتي در حد لغو كـردن      ...!! بشر را برنتابيد  

؟ ! يك سرفه اعتراضي كنيـد   ،»سرفه «بلكه در حد يك   
نكند اينها نقض حقوق بشر نيست؟ شايد هم به صرفه          

چـپ   مترقيانـه، «نچه را شـما     آاطالع  جهت  ...!! نيست
 و بدان اعتراض كـرده ايـد را مـا از زبـان             »روي كرده 

جنتي رياست شوراي نگهبان تا سيد احمد خاتمي امام         
كـه اخيـرا    (قـاي نـوام چامـسكي       آجمعه تهـران و تـا       

  اذان تلويزيـون پخـش مـي   تتصويرشان بيشتر از اوقا 
ن خـاطر   به همي  .از تلويزيون حكومتي ديده ايم    !!) شود

انتـوان چخـوف در خـاطراتش مـي         . چندان جديد نبود  
خوريم و   ولي مانند فقيران غذا نمي    ...ما فقيريم : نويسد
  . نها لباس نمي پوشيمآمانند 

  ..!!! چيزي بدتر از فقر است...!! اين فقر نيست
  ؟؟ .......!!با ارزوي موفقيت كاش در كشور خودتان هم

  ...!!! به هر حال موفق باشيد
  

عـي از زنـدانيان سياســي زنـدان گوهردشـت كــرج     جم
  ) رجايي شهر(

  1395 اسفند 11
  

  انتخابات فرانسه؛ پول بر جهان فرمان می راند
  نازيها، فاشيستها؛ نيمه ي راست كشور-كاتوليكهاي ستيزه جو، نو

   به نامزدهاي سووال برانگيز اعتماد مي كند

  بابك: برگردان -يونگه ولت
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  جمع بازنشستگان فرهنگي مقابل مجلس

 صبح امروز چنـد صـد نفـر از بازنشـستگان            - اسفند   3ايلنا،  
ايـن  . فرهنگي سراسر كشور مقابـل مجلـس تجمـع كردنـد          

تجمع كه از روزهاي قبل در فضاي مجازي سازماندهي شده          
بود، از ساعت ده صبح با حضور گسترده معلمـان بازنشـسته            

ن در تجمــع امــروز مطالبــات يكــي از حاضــرا. برگــزار شــد
معترضــان را اجــراي دقيــق همــسان ســازي بازنشــستگان  
فرهنگي با بازنشستگان بقيه ارگانهاي دولتي، افزايش سـطح     

هـاي كارآمـد و   تسهيالت خدماتي و درماني در قالـب بيمـه       
  .پرداخت معوقات مزدي بيان كرد

  
 140تعداد امضاهاي كمپين بودجـه عادالنـه بـه          

  هزار رسيد

 يك فعال صنفي معلمان با اشاره بـه اينكـه           - اسفند   9نا،  ايل
 30 هزار امضا از سوي فرهنگيان به صورت مجـازي و             110

هزار امضا به صورت دستي در مـدارس در اعتـراض بودجـه             
: سال آينده آموزش و پرورش جمع آوري شده اسـت، گفـت           

روز گذشته تمامي اين امضاها به صورت صحافي شـده بـه     "
ميـسيون آمـوزش، كميـسيون تلفيـق و هيـات           نمايندگان ك 

   ".رييسه مجلس تحويل داده شد

  
محمد حبيبي، فعال صنفي معلمان، با اشاره به اعتراض جمع          
زيادي از فرهنگيان نسبت به بودجه در نظر گرفته شده براي          

كمپـين بودجـه    ": آموزش و پرورش در سـال آينـده، گفـت         
و دوسـتان فعـال      هفته پيش آغاز به كـار كـرد          3عادالنه از   

صنفي در سراسر كشور نامه اعتراضي به بودجه سـال آينـده            
كه در حـال حاضـر از سـوي دولـت مـصوب و بـه مجلـس                

ايـن بودجـه بـراي مـشكالت        . فرستاده شده، تنظيم كردنـد    
معيشتي معلمان، آموزشي و كمبود امكانات بـه خـصوص در           

  ".مناطق محروم كارساز نيست
  

سياسي اسماعيل عبدي   انتقال غير منتظره زنداني     

  زندان اوين 350به بند 

  
 11كانون حمايـت از خـانواده جـان باختگـان و بازداشـتيها،            

 بنا بر خبر منتشره، اسماعيل عبدي، از اعضاي هيات -اسفند 
مديره كانون صنفي معلمان تهران و از معلمان زنداني، صبح          

، بدون هماهنگي قبلي به بنـد       95 اسفند   11امروز چهارشنبه   
  .  اوين منتقل شد350

 در زندان به    94وي كه به دليل فعاليتهاي صنفي از تابستان         
 اويـن بـه   7سر مي برد، صبح امروز با حكم دادستاني، از بند    

  . منتقل شد350بند 
گفتني است، امكان تماس تلفني از مـدتها قبـل از زنـدانيان             
اين بند گرفته شده و آنها از اين حق مـشروع خـود محـروم               

  .دهستن
  
 

 

 

پرداخت پاداش پايان خدمت امـسال فرهنگيـان        

   بازنشسته به سال آينده موكول شد

پـاداش  ":  وزير آموزش و پـرورش گفـت       - اسفند   11ايسنا،  
 را سـال آينـده      95پايان خدمت فرهنگيان بازنشـسته سـال        

  ". كنيمپرداخت مي
ايــم امــسال حــق تــالش داشــته ": دانــش آشــتياني افــزود

فراد را پرداخت كنيم، اما بـه دليـل كمبـود           بازنشستگي اين ا  
 بـا كمـك   96در سـال  . منابع دولـت ايـن كـار انجـام نـشد       

 گيرد  نمايندگان مجلس در اين زمينه اقدام جدي صورت مي        
  ". كنيمو حتما پاداش بازنشستگي اين افراد را پرداخت مي

وي در مورد عيدي بازنشستگان آموزش و پرورش نيز اظهار          
ــرد ــت ": ك ــندوق    پرداخ ــار ص ــراد در اختي ــن اف ــدي اي عي

بازنشستگي است و من اطالعي ندارم كه عيدي چـه زمـاني        
  ".شودپرداخت مي 

  
  تجمع معلمان شاغل و بازنشسته سراسر كشور

 اسفند، صبح امروز تعداد زيادي از معلمان شـاغل و           19ايلنا،  
ــد   ــا كردن ــع اعتراضــي برپ ــشور تجم ــر ك . بازنشــسته سراس

جمع كه در تهران مقابل مجلـس و در         هماهنگي براي اين ت   
استانهاي ديگر مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شـده،          

حاضـران  . بوداز چند روز پيش در فضاي مجازي انجام شده          
ــالح     ــرميم و اص ــود را ت ــات خ ــرين مطالب ــع مهمت در تجم
دستمزدها هماهنگ با ساير كاركنان دولت، اصـالح سـاختار          

موقــع پــاداش پايــان خــدمت بيمــه معلمــان، پرداخــت بــه 
فرهنگيان و نقض احكـام قـضايي فعـاالن معلمـان عنـوان             

  .كردند
معلمان و بازنشستگان بـا در دسـت داشـتن پالكاردهـاي از             

 و نـيم ميليـون، حقـوق مـا يـك و نـيم       3خـط فقـر   «قبيل  
نه  درصـد گرسـ    99يـك درصـد تـأمين تـأمين،         «،  »ميليون
جـاي  «و  » تحصيل رايگان حق بچه هاي ماست     «،  »گرسنه

، خواهان بهره مندي از حقوق حقه خـود         »معلم زندان نيست  
  . شدند

عــالوه بــر تهــران ايــن تجمــع در شــهرها و شهرســتانهاي 
اصــفهان، ممــسني، مــشهد، ســنندج، تربــت حيدريــه، يــزد، 
كاميـاران، اليگـودرز، قـروه، بانــه، كرمانـشاه، بوشـهر، ســقز،      

بيل، مريوان، خرم آباد، فردوس، قزوين، سـاري، زنجـان،           ارد
بجنــورد، شــيراز، تبريــز، دهگــالن، شــهركرد، اراك، اهــواز،  
لردگان، اصفهان، ديوان دره، خارك، بندرعباس، كوهدشـت،        

  .برگزار شد...المرد، شاهرود و
  
  

تجمع اعتراضي معلمان مريوان و سروآباد مقابـل        

  اداره آموزش و پرورش

ــر  ــوار خب ــفند 19، زري ــسته  - اس ــاغل و بازنش ــان ش  معلم
شهرستانهاي مريـوان و سـروآباد در مقابـل اداره آمـوزش و             

  . پرورش شهرستان مريوان تجمع اعتراضي برپا كردند

  
  

حاضران در تجمع مهمترين مطالبات خود را ترميم و اصالح          
دستمزدها هماهنـگ بـا سـاير كاركنـان دولـت، برگردانـدن             

دوق ذخيـره فرهنگيـان، وضـعيت     پولهاي اختالس شده صـن    
معيشت معلمان، اصالح ساختار بيمـه معلمـان، پرداخـت بـه            
موقع پاداش پايان خدمت فرهنگيان و آموزش رايگان بـراي          

  .عنوان كردند... دانش آموزان و
 ظهر ادامه داشـت     12اين تجمع از ساعت ده صبح تا ساعت         

و با اعالم بيانيـه اي كـه بـه موضـوعات همچـون آمـوزش             
يگان در مدارس، برگرداندن پولهاي اختالس شده صندوق        را

ذخيره فرهنگيان، پرداخت بـه موقـع پـاداش پايـان خـدمت             
فرهنگيان، اصالح ساختار بيمه معلمـان بـي تـوجهي دولـت            

  .فعلي و قبلي به معلمان پرداخته بود، به پايان رسيد
  

ــده   ــان تجمــع كنن ــر روي پالكاردهــاي فرهنگي ب

   بود؟اليگودرز چه نوشته شده

 از سـاعت  1396 اسفند 19 در تاريخ - اسفند 20وكيل ملت،  
ده صبح، معلمان، نيروهاي خدماتي و كارمندان اداره آموزش         
و پرورش اليگودرز جهت اعتراض به مسايل متعدد و انباشته          
شده فرهنگـي و معيـشتي مطالبـات خـود و نيـز مـشكالت               

خود سيستمي آموزش در مدارس، هماهنگ با ساير همكاران  
ــرورش حــضور   ــل درب اداره آمــوزش و پ در كــشور در مقاب

در اين برنامه كـه بـا حـضور تعـداد قابـل تـوجهي از          .يافتند
فرهنگيان شكل گرفت، پالكاردهايي كه تهيه شده بود جلب         

  .توجه مي كرد
ايــن پالكاردهــا حــاوي خواســته هــاي فرهنگيــان در مــورد 

حقـوق و  آموزش رايگان و همگاني براي كودكـان، افـزايش     
ــوق     ــازي حق ــسان س ــان، هم ــام كاركن ــغلي تم ــاي ش مزاي
بازنشستگان و شاغالن، تبديل وضعيت نيروهاي غيررسـمي        
به رسمي، آزادي و رفع اتهام و محدوديت از فعاالن صنفي و     

  .ارتقا و بهبود بيمه درماني بود
  

 هـزار   12 هزار بازمانده از تحصيل و كمبـود         100

  معلم در سيستان و بلوچستان

 معــاون مــديركل و ريــيس آمــوزش و - اســفند 21نا، ايــس
پرورش چابهار با اشاره به كمبود نيـروي انـساني در اسـتان              

 هــزار و 12سيـستان و بلوچـستان بـالغ بـر     ": تـصريح كـرد  
 6ششصد نفر كمبود معلم دارد و اين درحـالي اسـت كـه در               

 هزار نفـر جـذب آمـوزش و پـرورش           13ساله اخير افزون بر     
  ".شده اند

 ساله اخيـر جـذب      6گفته حسن نوروزي، نيروهايي كه در       به  
اند، تربيت شده دانـشگاه فرهنگيـان       آموزش و پرورش شده     

اند و نياز بـه آمـوزش دوره هـاي مختلـف دارنـد كـه                نبوده  
اعتبارات آموزش و پرورش بـراي آمـاده سـازي آنهـا كـافي              

  .نيست
  23بقيه در صفحه 

 )٩۵(چالشهای معلمان در اسفند ماه 



  23 صفحه                              1396 فروردين  اول –382نبرد خلق شماره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  22بقيه از صفحه 

وي در ادامه هم چنين با اشـاره بـه آمـار بازمانـدگان از              
 هـزار بازمانـده از   160بـالغ بـر     ": تحصيل تصريح كـرد   

تحصيل در استان سيستان و بلوچستان وجـود دارد كـه           
 هزار نفري كشوري را به خـود        600يك چهارم جمعيت    

  ".دهداختصاص مي 
  

تجمـع پيشكــسوتان كــشوري و لــشگري در  

  سراسر ايران 

 همراه بـا تجمـع بـزرگ        - اسفند   22آژانس ايران خبر،    
بازنشستگان لشكري و كشوري در تهـران مقابـل نهـاد           
رياست جمهوري، در شهرهاي ديگر نيز ايـن تجمعـات          

  .شكل گرفت
تجمع بازنشـستگان لـشكري و كـشوري در شـهرهاي           
تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، خراسان شمالي، خراسـان   

. م، فردوس، اردبيـل و خـرم آبـاد برگـزار شـد            جنوبي، ق 
بازنشستگان كشوري و لـشگري در ايـن شـهرها بـا در             
دست داشتن دست نوشته هايى خواسـته هـاي خـود را            

آنها خواستار همسان سـازي بازنشـستگان       . اعالم كردند 
  .كشوري و لشكري هستند

براي برگزاري اين تجمـع از چنـد روز پـيش در فـضاي      
  . ه بودمجازي هماهنگي شد

  

  
  

بازنشستگان قرار بود از سراسر كـشور خـود را روبـروي            
دفتر روحاني در تهران برسانند و مكانهاي زاپاس هم در        

طبـق معمـول همـه      . شهرستانها در نظر گرفته شده بود     
بازنشـستگان اگرچـه    . سر وقت سر قـرار حاضـر شـدند        

ناخرسند از حقوقي كه به دست نيـاورده بودنـد، ولـي از             
همسويي و از داشتن همكـاران در كنـار خـود         همدلي و   

بسيار خرسند بودند و اين را به فال نيك گرفتند كـه بـا              
همدلي و اتحاد و همفكري مي توان بـه خواسـته هـاي        

 جمعيـت شـكل     10قبـل از سـاعت      . بازنشستگان رسيد 
گرفت و هر لحظه بر آن اضافه مي شد، طوري كه حتي          

  .كوچه هاي فرعي از جمعيت پرشده بود
لـشكري،  ": در اين تجمع بازنشستگان شعار مـي دادنـد        

ما همه باهم هستيم، هيچ جـا       "،  "كشوري، اتحاد اتحاد  
مـسوول بـي   "،  "ارتشي، پرستار، اتحاد اتحاد   "،  "نميريم

يك اختالس كم شود، "، "كفايت، اين آخرين پيام است   
  ."مشكل ما حل شود

 نمايندگان بازنشستگان جهـت مالقـات بـه       11:30در ساعت   
در اين مالقات، قطعنامـه و خواسـته   . داخل دفتر دعوت شدند   

پيشكسوتان كشوري و . ها به صورت مكتوب تحويل داده شد    
لشگري قرار گذاشتند در صورتي كه بـه خواسـته هـاي آنهـا              
پاسخ داده نشود، در اولين هفته شروع به كار دولت و مجلس            

  . ، تجمع بزرگ تري را ترتيب دهند96در سال 
  

جمعي از معلمان عدالتخواه پيرامون تعيـين       بيانيه  

  حداقل دستمزد 

 در آستانه تعيين فرمايشي حداقل دستمزد       – اسفند   23اتحاد،  
از سوي دولـت و كارفرمايـان، جمعـي از معلمـان عـدالتخواه             
بيانيه اي صادر و خواستار تعيين عادالنـه حـداقل حقـوق بـا              

  .مشاركت نمايندگان واقعي كارورزان شدند
 عنـوان جمعـي از      مـا بـه   ":  بيانيه از جمله آمده اسـت      در اين 

معلمان عدالتخواه ايران ضمن درخواست حداقل دسـتمزد بـه          
ميزان سه ميليون تومان براي هر فـرد، خواسـتار اعمـال بنـد       

صـورت توامـان    قانون كار و نرخ واقعي تورم به        41دوم ماده   
براي تعيين حداقل دسـتمزد هـستيم و بـراي احقـاق حقـوق              

ــان حــضور   ن ــار خواه ــانون ك ــشمول ق ــاي آموزشــي م يروه
نمايندگان معلمان در كانونهاي صنفي مستقل در روند تعيين         

  ".حداقل دستمزد هستيم
در حالي پـيش بينـي مـي شـود حـداقل         ": معلمان افزوده اند  

دستمزد معلمان مشمول قانون كار حدود يك ميليون تومـان          
 تعيين گردد كه دولت و مجلس به بهانه تـورم           96براي سال   

زا بودن، مانع افزايش حقوق معلمـان، كـارگران، پرسـتاران و            
   با در يك تناقض آشكار، مجلس. گردندساير زحمتكشان مي 

  
 ميليـون تومـاني، در عمـل زمينـه          24تصويب حقوق ماهانـه     

همانهـايي  . نمايدقانوني شدن فيشهاي نجومي را فراهم مي        
كنند كه نبايـد سـطح   كه به معلمان و زحمتكشان توصيه مي    

مطالبات شان فقط ماديات باشـد و معلمـان را بـه جايگـاه و               
 شان معادل   دهند، حقوق روزانه  رفته ارجاع مي  منزلت ازدست   

ما بـه   . التدريسي و كارگر است   حقوق يك ماه يك معلم حق       
عدالتي عريان اعتـراض داريـم و بـراي        اين ظلم آشكار و بي      

زندگي شـرافتمندانه مبتنـي بـر كرامـت انـساني و ارزشـهاي           
بنيادين مانند صلح، برابري، آزادي و مشاركت در سرنوشت از          

  ".كنيمطريق تشكل يابي مستقل تاكيد مي 
  

 ماه گذشته حقـوقي     6التدريس ظرف   معلمان حق   

  انددريافت نكرده 

 نماينـده اروميـه در اخطـاري نـسبت بـه            - اسـفند    24ايسنا،  
 مـاه  6التـدريس در طـول   پرداخت نشدن حقوق معلمان حـق   

  . گذشته انتقاد كرد

 

مجلس ) شنبهسه(پور در جلسه علني نوبت صبح امروز     نادر قاضي   
التـدريس از اول مهرمـاه ســر   معلمـان حــق " :در اخطـاري گفـت  

  ."كالسهاي درس حاضر شدند، اما تك ريالي دريافت نكردند
 مـاه گذشـته   6 التـدريس ظـرف   به گفته وي حقوق معلمان حـق     

پرداخت نشده، لذا الزم است از آقاي نوبخت خواسته شود حقـوق            
  .آنها پرداخت شود

  
  

ار دادگاه تجديد نظر محمود بهـشتي لنگـرودي برگـز         

  شد 

  
  

 روز چهارشنبه دادگاه تجديدنظر     - اسفند   27حقوق بشر در ايران،     
 مـديره كـانون صـنفي       محمود بهـشتي لنگـرودي، عـضو هيـات        

  .معلمان، بار ديگر در دادگاه انقالب برگزار شد
اين پرونده كه سومين پرونده محمود بهشتي اسـت، حـاوي يـك       

ليـه امنيـت كـشور     قـصد اقـدام ع     اجتماع و تباني بـه    (اتهام ديگر   
و اشـد مجـازات     )  قانون مجازات اسالمي است    611موضوع ماده   

  .باشد سال زندان مي 5آن 
 سـال حـبس     4هاي پيـشين خـود بـه        محمود بهشتي در پرونده     

.  سال حبس تعزيري به همين اتهام محكوم شده است  5تعليقي و   
  .شاكي اين پرونده قرارگاه ثاراهللا سپاه بوده است

  

  رام نبرد خلقکانال  تلگ
khalgh_nabard@ 

https://telegram.me/nabard_khalgh 
  

  )٩٥(چالشهای معلمان در اسفند ماه 
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  ! ي دلم  دخترم، ميوه
  

  شعله پاكروان

  
چنـان مثـل     تـو هـم  . تـو هـم از راه رسـيد        سومين بهار بي  

يـي از      حتـي ذره  . درخـشي  خورشيد در آسمان زندگيم مـي     
م فـرو    ايي عطـش دادخـواهي    ذره. تو كاسته نشد  ه  عشقم ب 
 ام مـي     دنبال گمشده    من نيز مثل تو در طبيعت به      . ننشست

پرندگان زيبـا بـر فـراز رودهـا و جويبارهـا و           در پرواز   . گردم  
در نگـاه   . جويم و عدالتي كه از تو دريغ شد        درياها تو را مي   

رود، چشمهاي تـو   آيد و مي  هر رهگذري و هر كسي كه مي      
گريـد، ديـدگان خـودم را          جويم و هرگـاه ابـري مـي        را مي 

اي كه بر انـدام تـو آتـش باريـد و               صاعقه. كنم   مجسم مي 
تـو  . فت نتوانست اندكي از سبكبالي تو را بگيـرد        جانت را گر  

سوار بر بال باد شدي و جهان را، بلكه فراتـر از جهـان، كـه          
هنـوز هـم كـساني بـرايم از      . قلبهاي مردم را تسخير كردي    

همانهايي كه روزگـاري همچـون      . گويند   داستانهاي تلخ مي  
وقتـي  . تو در چنگال ماموري طماع و هرزه اسير شده بودنـد         

گويند خوشا بر تو كه جان دادي          ريزد مي  شان مي  ياشكها
گويي آن ضربه كه بر پشت متجاوز       . اما تن به تسليم ندادي    

فرود آوردي برآمده از سينه سوخته همه زنان و دختران ستم  
اي بود كه در شرايط مشابه تو توان و ياراي پاسـخ بـه       ديده
ثـل  بعـضي م  . گسيخته را نداشـتند    اي وحشي و افسار      هرزه

پريناز خسروي پيش از انواع شكنجه خود را از بلندي به زير            
برخي نيـز بـا درد و شـكنجه روح و           . افكندند و جان سپردند   

خوشا بر من كه مادرت بـوده   . روانشان به زندگي ادامه دادند    
. خوشا بر من در روزگاري كه آواره راه زندانها بودم         . و هستم 

خوشا بر . خاك كاشتمخوشا بر من در روزي كه تو را در دل     
خوشا بر من كه در آزارهاي      . من روزي كه شوريدم بر اعدام     

خوشـا بـر    . مأموران صبوري كردم و دندان بر دندان ساييدم       
شـان را كـف    من كه جسارت بازجويان را برنتابيـدم و حـق         

خوشا بر مـن و رنـج ديـدارهاي مكـرر           . شان گذاشتم  دست
خوشا بـر   . ه در دلم  خوشا بر من و درد نهفت     . بازجويان هتاك 

  .گفتن را "نه"من كه از تو آموختم 
  

!  و آقـاي ص -ر ! ـ و آقـاي  ه!  و آقاي  _م! آقاي! عشق من 
خواسـتند مـرا اسـير        گري بودند كه مي       بازجويان شكنجه  -

شان را نـشانم داده      هاي   پيش از اين، تو، پشت چهره     . كنند
يـك  . هاي تو بود     شان بر پشت و شانه     رد شالقهاي . بودي

خـواهم   "آقايان"روز، نه چندان دير، همه چيز را درباره اين          
 گفتن  "نه"، تو يادم دادي صبوري را   ! راهنماي قلبم . نوشت

تو دختر جـواني كـه آموزگـار مـادرت          . را تو به من آموختي    
. آموزگاري براي انـسانيت : گويم شدي و راهنماي راه چه مي   

قـصد دسـت    تا هرگاه كه متجاوزي با تكيـه بـه سـتمگران            
خاطر بياورد كـه       كند، به    اي مي    درازي به ناموس ستمديده   

  نكند اين هم يك ريحان باشد؟ 
تـر از قبـل بـراي دادخـواهي       تو، مـصمم   در سومين بهار بي   
حتي اگـر   . براي احقاق حق و عدالت    . كنم   خونت زندگي مي  

چون باراني از آتش بر سرم ببارد، اگـر     سختيهاي روزگار هم  
ا، راه را ناهموارتر كند، اگر رنج و درد و زخم بيشتر و    نامراديه

و اگـر تمـام     . بيشتر شود، هرگز گامي به پس نخواهم كشيد       
جهان بگذرد از خونهاي ريختـه، مـن از خـون تـو نخـواهم           

 يـابم و پـيش پايـت مـي        جويم و مي     عدالت را مي  . گذشت
هـر رنـج و     . در راه احقاق حق تـو، سـر آشـتي نـدارم           . ورمآ

ليكن پاي از راه دادخواهي پس      . خرم   را به جان مي    شكنجي
در اين مـسير پرشـكوه، جـان نـاچيزم كمتـرين            . كشم نمي

  . پيشكش است
سـرزمين آبـا و     . نوروز در همه جا روزي نو است بـراي مـن          

هر كجاي زمين باشم تو قبله قلبم هستي        . اجدادي يا غربت  
ـ    نوروزي مبارك كه زانوانم را قوي     . و آموزگار عشق     ر مـي  ت

  .كند و سرم را پرشورتر
  . نوروز همگان پرشور باشد و پر از لذت شناختن خويش
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   جايزه اسكار 

   به نام اصغر فرهادي
  !به كام خامنه اي

  زينت ميرهاشمي 
  

سياستهاي نژادپرستانه ترامـپ در مـورد شـهروندان         
ها بر اساس   چند كشور و منجمله ايران، تقسيم انسان      

دين و نژادشان نه تنها هيچ كمكـي بـه مبـارزه بـا               
ضايي را ايجاد خواهد كرد     تروريسم نمي كند، بلكه ف    

كه به رشد نيروهاي ارتجـاعي و بنيـادگرايي ماننـد           
همـان  . سران رژيم واليت فقيه كمك خواهـد كـرد     

طور كه جنگ تجاوزگرانه بوش پسر بهتـرين هديـه     
به رژيم ايران بود، سياستهاي نژادپرستانه ترامپ هم  

  .به سود رژيم جمهوري اسالمي خواهد بود
 داوران فستيوال اسكار در يك      از اين نقطه است كه    

. اقدام سياسي به فيلم اصغر فرهـادي جـايزه دادنـد          
اين نوشته به ارزيـابي هنـري فـيلم فرهـادي نمـي             
پردازد و از منظر سياسـي جايگـاه آن را نـشان مـي      

  .دهد
واكنشهاي پايوران رژيم مثل اظهـار نظـر ظريـف و           

 مجلس نشين، عدم حضور اصغر     110بيانيه قدرداني   
ي در مراسم اسكار و انتخـاب يـك ثروتمنـد           فرهاد

جوياي نام و زر به نام انوشه انصاري كه از مدافعان           
بـه عنـوان نماينـده      ) البي رژيـم در آمريكـا     (ناياك  

 نشان دهنده سياسي بودن اين جايزه است      فرهادي
و بر همين منظر نمي تـوان بـه واكنـشهاي سـران             

 از  جمهوري اسالمي و البيهـاي آن بـراي اسـتفاده         
  . شرايط موجود به نفع خودشان ساكت ماند

با يـك   «خانم انصاري قبالً درخواست كرده بود كه        
 NIACنيـد بـه  ا دالر يا بيـشتر مـي تو  100كمك 

 هـزار   100ورىآبراى رسيدن به هدفش كه جمـع         
  *شود»  ژوئن است، كمك30دالر تا 

در يك معادله ساده از مخالفت هـاليوود بـا ترامـپ،        
ر ظاهر نصيب يك شهروند ايران مي       جايزه اسكار د  

شود اما سود آن به جيب استبداد مذهبي سرازير مي          
  . شود

جايزه اسكار به فيلم فرهادي كام باندهايي از قدرت         
شيرين كامي تا جـايي      حاكم را شيرين كرده و اين       

 تعظـيم «پيش مي رود كه اين جـايزه را نمـادي از            
 »مدني جهـاني در مقابـل عظمـت فرهنـگ ايـران           

از نگـاه مجلـس     » فرهنگ ايراني «. اعالم مي كنند  
نشينان همان فرهنگ ارتجاعي حكومت اسـت كـه         

  هزاران هنرمند در رشته هاي مختلف را زنداني،

من اسكارم را از مردم 

  شريف وطنم گرفتم
  شهين مهين فر

  
  آفاي فرهادي 

فـيلم لـه شـدن فرزنـد بـي          . فقط يكبار . فقط يكبار 
 …ي انتظامي را ببينيد   خودروي نيرو 2گناهم توسط   

قضاوت با شما كدام فيلم مستحق گرفتن جـايزه ي          
به . فيلم شما يا فيلم كشته شدن پسرم      . اسكار است 

كه تـا ابـد در تـاريخ مانـدگار        . جرم دفاع از انسانيت   
من جايزه ي اسكارم را از مردم شـريف     . خواهد ماند 

فيلم شما فيلم   .وطنم گرفتم كه يك دنيا عشق است      
اما فيلم له شدن پسر من اميـر ارشـد          . ازياست و ب  

  تاج مير، واقعيتي است دردناك 
  
خانم شهين مهين فر، مادر امير ارشد تـاجمير كـه           *

 زيــر خــودروي نيــروي 88در تظــاهرات عاشــوراي 
 .به شهادت رسيدانتظامي 

--------  

  .خانه نشين و در مواردي سر به دار كرده است
 در رابطـه بـا      عملكرد فرصت طلبانه اصغر فرهـادي     

وضــعيت موجــود، بــرخالف ادعاهــاي او در جهــت 
در » همدلي، اتحاد و رفع تبعيض و برابري انسانها       «

 فرصـت    ايران نبـوده بلكـه تقويـت كننـده جبهـه          
. طلباني است كه بر جنايات رژيم چشم مـي پوشـند         

اينجاست كه سوال هنرمنـدان، سـينماگران زنـداني         
  . معنا پيدا مي كند
 كيوان كريمي، فيلمسازان و مهدي      حسين رجبيان و  

رجبيان و يوسف عمـادي، آهنگـسازان و نوازنـدگان      
  كه هم اكنون در زندان اوين محبوس هستند، در 

نامه اي سرگشاده از هنرمندان ايراني سـوال كردنـد    
چگونه است كه هنرمندان كشورهاي ديگـر از        «كه  

آنها حمايت كرده اند و خواهان آزادي شان شده اند،      
اصــغر »  هنرمنـدان داخــل سـكوت كــرده انـد؟   امـا 

  فرهادي به اين سوال چه پاسخ دارد؟
  
*

permli/com.balatarin.www://https
2017/2/28/4449044/nk  

    اسفند 12فراسوي خبر پنجشنبه 
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  زمان تغيير و دگرگوني است

  مريم اكبري منفرد

  
مريم اكبري منفرد زنـداني سياسـي محبـوس در بنـد            

زندان اوين، در دلنوشـته اي خطـاب بـه          ) زنان(نسوان  
خانواده اش در مورد هشتمين نـوروز در زنـدان سـخن     

  . گفته است
   . به نقل از هرانا چنين استمتن كامل نامه

  

  
 سراسـر جهـان در حـال جـشن     اين روزها ايرانيـان در    

  . گرفتن براي فرا رسيدن نوروز هستند
در حياط اوين ايستاده ام، احساس مي كـنم نـسيم در            

  . جانم مي وزد
آغاز فصلي نو، گذر از روزهاي سرد و يخ زده زمـستان            

بهـار سـنبل تغييـر و       . و ورود به روزهاي بهاري و سبز      
  . دگرگوني است

شـد كـه كنـار هـم     ، هـشتمين نـوروز مـي با       96نوروز  
  . نيستيم

بهار آمده از روزهاي برفي گذر كرده و عطر دل انگيـز            
خود را در فضا گسترده، با آمدن بهار، حس و حال من            
نيز دگرگون مي شود و بيشتر فراق جدايي را احـساس           

  . مي كنم
تمام بهاران زندگي ام سراسر فراق و جدايي بـوده، امـا      

يت اسالمي بـراي    در تمام بهاران عليرغم تالش حاكم     
برهم زدن شادي و سرزندگي ام، نوروز را بـا اميـد بـه              

بـا مـاهي قرمـز     . فردايي بهتر با عطر بنفشه آغاز كردم      
تنگ بلورين سنگيني بار سال را بـر زمـين نهـاده ام و             

زماني كه دلتنگ هستم و بـه    . روزهاي نو را آغاز كردم    
دوري و فراق فكر مي كنم، اينكـه بـه كـدامين گنـاه              

يك چيز و تنهـا     . ت سال ما را از هم جدا كرده اند        هش
يك چيز به من اميد و آرامـش مـي دهـد و آن چـشم           

  . اميدبخش پايان ظلم و استقرار آزادي است
بـا  . تمام اين روزها و سالها را با ياد شما سپري كـردم           

ياد خاطرات زيباي كودكي تان كـه طـولي نكـشيد در            
  . وكنارتان بودن و روياي روزهاي پيش ر

. هنوز هم طنين زيباي اولين گريه تان در گوشم هست    
شيريني اولين لحظه در آغوش گرفتن تان را احـساس          
مي كنم و لذت اولين گام هايتان را با تمام وجود لمس     

  . مي كنم
گرچه اين خاطرات برايمان طولي نپاييد، سـالهايي كـه     

كرد تا قـد بكـشد،       نهال وجودتان بايد به من تكيه مي      
وفان روزگار قبل از آنكـه بايـد، تـن ظريفتـان را             اما ط 

  . آماج قرار داد
در تمام اين سالها چه روزهايي خـسته و آشـفته از راه             
مدرسه به ديدنم آمديد و بعد از سـاعتها انتظـار پـشت             

تفـريح و   . ديوارهاي سنگي، طعم خستگي را چـشيديد      
سرگرمي شما زندان بود و ميلـه هـاي آهنـي و تونـل              

  .  دشت و اوين و قرچك ورامينطوالني گوهر
و در بين اين خستگي ها، آموختيديد، دريافتيـد شـدت           

قاوت و بي عدالتي را و مـن بـزرگ          شعداوت و ظلم و     

شدن تان را از پشت شيشه هاي زخيم و غبار آلـود            
  . نگرستيم

نمي دانم تجربه اين طوفانها بـر شـما چـه خواهـد             
ي تجربـه زنـدان، تجربـه كابينهـاي شيـشه ا          . كرد

همراه ميله هاي آهني، ولي بـه يقـين ايمـان دارم،            
همانطور كه آمدن بهار اين نويد را با خود دارد كـه            
زمان تغيير و دگرگوني است، زمان نو شـدن، زمـان       

  . دور ريختن سياهيهاست و تابيدن خورشيد
زمان پس زدن زمستان كشورمان فرا خواهد رسيد،        

بـه تـاخير    بهار آزادي كشورمان خواهد رسيد، شايد       
  . بيافتد، اما متوقف نخواهد شد

. اينجا در اوين شاهد نشانه هاي ايـن بهـار هـستيم    
جوانه هاي بهار در اوين لحظه اي آشكار مي شـود           
كه در دقـايق روحـاني افطـار مـاه صـيام، عزيـزان         
مسلمان و عزيزان بهايي همگي فارق از هر ديـن و        

ي مذهب و مرام به گرد يك سفره مي نشينيم و برا          
  . روزهاي روشن پيش رو دعا مي خوانيم

لحظه اي كه براي اتفاقات خوب و زيباي يكـديگر          
لحظه اي كه . همگي جشن مي گيريم و مي خنديم   

براي اتفاقات ناگوار آن ديگري بـا هـم اشـك مـي        
  . ريزيم

آري بوي بهار را در اوين لمس مـي كـنم و ايمـان              
دارم شاخ و بـرگ ايـن بهـار روزي كـه زيبـا رشـد           

واهد كرد و تمامي ميهن عزيزمان را در بر خواهد          خ
  . گرفت

واژه هاي منجمد به واژه هاي بسيار دل انگيز بـدل     
بعـد از ايـن هـر چيـز         . مثل گـل سـرخ    . خواهد شد 

معناي خاص خودش را خواهد داشت و زندگي مان         
از پـشت ميلـه هـاي    . گرم مي شود به معناي وقعي 

 آرزوهـاي   سرد به قلبهاي گرم شما تكيه مي كنم و        
سبز بهاري را براي شما در بهترين فصل سال مـي           

  . فرستم
  

 نفري با هم فارق از اين جدايي، فاصله هـا           5بياييد  
را با عطر بنفشه از بين ببـريم و بـا آواز گنجـشكها              
سيراب شويم و با قلبي از بهار ايـستاده، بـا سـبزي             
سبزه سفره هفت سين، با ماهي تنگ بلورين سـال          

  .  كنيم را آغاز1396
از رنجها و تيره روزيها گـذر كنـيم، دهـان تاريـك             

. هاي زندگي شـاد باشـيم     سرما را ببنديم و در جاده     
شاد هستيم كه روزهاي تاريـك را پـشت سـر مـي        
گذاريم و آفتابي كه هرگز بـر بـام مـا نمـي تابيـد،               
شروع به تابيدن خواهد كرد و يخهـا ذوب خواهنـد           

  .  ديددشد و درخشش آبها را خواهي
بهار آزادي در راه است، بهار آزادي با نغمه قناريهـا           

بهار مي آيد، با بوي سوسن و سنبل، بـا       . خواهد آمد 
رقص برگ نـارنج بـر آبهـاي زالل و دگربـار لبـان             
خسته و عبوس هم ميهنانم به خنده گشوده خواهد         

  . شد و دستان مشتاق محبت دراز خواهد شد
  

 عبور خواهـد كـرد و       بهار خواهد آمد از سيم خاردار     
  . به سرزمينمان فرود خواهد آمد

  زمستان قصه اي كسالت بار و بلند است 
  اما به پايان خواهد رسيد 

  طاقت بياوريد 
  ستاره گرگ افول خواهد كرد 

  ابر دور خواهد شد 
  باد خواهد خوابيد 

  طاقت بياوريد 
  برفها آب مي شوند و دوباره 

  . م كردخرگوشهاي سفيدمان را پيدا خواهي
  مريم اكبري منفرد 

 زندان اوين

انتقام گيري و شكنجه 

  هنرمندان زنداني سياسي 

  با شگردي بزدالنه
  ليال جديدي

زير فشار مقاومـت زنـدانيان هنرمنـد و نيـز افـشاگريهاي             
درون و برون مـرز پيرامـون شـرايط اسـف بـار زنـدانيان               
سياسي، دژخيمان رژيم جمهوري اسالمي به اميد خاموش       

 اين صداي اعتراض، اين بار زندانيان عـادي را بـه            كردن
جان هنرمندان زنداني سياسـي مقـاوم انداختـه و آنـان را             

  . مورد ضرب و شتم قرار داده اند

كيوان كريمي، مستندساز زنداني در بند هشت زندان اوين         
بـرگ  "و مهدي رجبيان، موسـيقيدان و بنيانگـذار سـايت           

اي ديگـر از   ده ، بـه شـكلي مـشابه از سـوي عـ          "موزيك
زندانيان با سازماندهي و پوشش شكنجه گـران حكـومتي          

  .شتم قرار گرفتند و مورد ضرب 
 ديده كيـوان كريمـي، فـارغ         در اين سووقصد، پاي آسيب    

التحصيل علوم ارتباطات اجتمـاعي دانـشگاه تهـران، كـه             
پيشتر مورد جراحي قرار گرفته بود، دچـار آسـيب ديـدگي            

 ايـن هنرمنـد سـاختن مـستند         جـرم . بيشتري شده اسـت   
 دربـاره گرافيتـي بـر ديوارهـاي تهـران        "نوشتن بر شهر  "

 اي، قاضي بيـدادگاه رژيـم، ابتـدا وي را بـه              مقيسه. است
شش سال حبس محكوم و پس از تجديدنظر، به يكـسال           

 ضربه شالق   223حبس تعزيري، پنج سال حبس تعليقي،       
  . ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرده است20و 

مهدي رجبيان كه جـرم او نيـز تهيـه آلبـومي بـا عنـوان                
 است نيز به همين صورت     "تاريخ ايران به روايت سه تار     "

مهـدي در حـال     . مورد ضرب و سـتم قـرار گرفتـه اسـت          
 سـال حـبس    سال حبس تعزيري و سه   گذراندن حكم سه    

برادر وي حسين رجبيان، فيلمساز، نيز در بند    . تعليقي است 
ان كه روزهاي متعددي در اعتصاب غذا       اين هنرمند  .است

بسر مي بردند، مورد حمايت هنرمندان بـسياري در سـطح     
  . بين المللي قرار گرفتند

حسين رجبيـان و كيـوان كريمـي، فيلمـسازان و مهـدي             
رجبيان و يوسف عمادي، آهنگسازان و نوازندگان كه هـم          
اكنون در زندان اوين محبوس مي باشند، چندي پيش بـا           

امـه سرگـشاده اي از هنرمنـدان ايرانـي پرسـيدند         انتشار ن 
چگونه است كه هنرمندان كشورهاي ديگر از آنها حمايت         
كرده اند و خواهان آزادي شان شـده انـد، امـا هنرمنـدان              

  داخل سكوت كرده اند؟ 
سكوت هنرمندان داخل در برابـر تعقيـب و آزار همكـاران          

شهرت شان اگر چه داليل گوناگوني از جمله وابستگي به          
و موفقيتهاي پوچ مي تواند داشته باشد، اما دليل اصلي آن     
تيغ سركوب، سانسور، تهديد و نبود آزادي است كه برخي          

بـا  . را به سكوت و عده ديگري را به كرنش واداشته است          
اين همه، از آن دسـته هنرمنـدان ايرانـي كـه در صـحنه               

ارند، جهاني شهرت و آوازه اي دارند و تريبوني در اختيار د          
انتظار مي رود به هر شـيوه اي كـه مـي تواننـد، صـداي                

  . همكاران دربند و شكنجه شده خود باشند
جمهوري اسالمي با اين شـيوه هـاي مزورانـه و رذيالنـه             
نمي تواند صداي زندانيان را در گلو خفه كند و بر پايمالي            

از هنرمنـدان وفـادار بـه       . حقوق ايرانيان سرپوش بگـذارد    
مي كنيم و در افشاي ستمهاي روا شده بـر         جامعه حمايت   
    . آنها مي كوشيم

  ند اسف9دوشنبه ... خبرفراسوي 

مريم اكبري منفرد به خانواده اش در هشتمين نوروز 

 در زندان
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 برهم زده شدن اميپ

 كارُگزاران ييگردهما

  "اصالح طلبان" يبرا

   امانمنصور

 ي رفـسنجان  ي تـشُكل دسـت سـاز آقـا        "كُنگـره " لغو
 از بازمانـدگان    شي، ب "يكارگُزاران سازندگ "موسوم به   

 انـه ي جناح م"اصالح طلب" ي زائده هاستي با ي م يو
 از تحـرُك    يريجلـوگ .  ساخته باشد  شانيحكومت را پر  

 از يكــي نيـي  پـس از تع يادر زمـان كوتــاه تـشُكل مـ  
 بـه عنـوان     ي خامنـه ا   ي آقـا  يگردانندگان آن از سـو    

ـ  گ ي صورت م  "اصالح طلبان " با   "رابط"  ي اقـدام رد؛ي
ـ  از تماي ادواركنندهي شده آن را نشانه اُم  اديكه باند    لي 

 ري تفـس " نظـام مـه يخ" ري دادن آنها ز   ي به باز  "رهبر"
  . كرد

 كـارگُزاران   ييدن گردهمـا   كه بـرهم زده شـ      يامي پ اما
 كنـد، هـر     ي ارسال مـ   ي حكومت "اصالح طلبان " يبرا
ـ ا.  است دواركنندهي جز اُم  يزيچ  امـر رونـد كـاهش       ني

 در دستگاه قُدرت را كـه       ي رفسنجان ي باند آقا  يجيتدر
ـ  با د،ي آغاز گردي درنگ پس از مرگ و     يب  نـشانه  كي
  . ت گذاشته اسدي در برابر دگريد

 88 يزشـها ي فشار مطالبات خ   ري كه ز  "اصالح طلبان "
 از  ي خامنـه ا   ي و سـركوب بانـد آقـا       كطرفي از   89و  

 پناه برده بودنـد،     ي رفسنجان ي به دامن آقا   گر،يطرف د 
 و در كنـار آن،      يتي پرنُفوذ، چتر حما   گري باز نيبا مرگ ا  
 "بزُرگان" خود بر شطرنج     ي ا هي حاش يرگذاريكانال تاث 

 خامنـه   ي كه آقـا   ي رو، هنگام  نياز ا . درا از دست دادن   
 نيـي  تعي و آنها براانهي مشترك جناح مي به پافشار  يا
 پاسـخ مثبـت داد و       ي رفسنجان ي آقا ي رابط به جا   كي

 عــضو مووســس و از  ،يري اســحاق جهــانگ يآقــا
 و همزمـان    "يكارگُزاران سـازندگ  " يگردانندگان اصل 

ـ  را بـه ا    يمعاون اول حجـت االسـالم روحـان         كـار  ني
 باند  ي جو ي متول ياي نمود كه در دن    ي م نيبرگمارد، چن 

  . خود برگشته باشدي بر سر جازيمغلوب، همه چ

 ي باند حاكم بـرا    مي آنان كه از مراسم تحر     يني ب خوش
 از آن   "يآشـت " آغاز و بـا درخواسـت        ي رفسنجان يآقا

 بـال و    يري جهـانگ  يمشخص شده بود، با انتصاب آقا     
ـ          يشتريپر ب  ـ    ي گرفـت؛ تـا بـدانجا كـه حت  مي مـرگ ق

 عبـداهللا   ي آنگونه كـه آقـا     ،ي رفسنجان ي آقا ،يمصلحت
 بيـ كرد باند رقي رو "ليتعد" كرد، عامل    في توص ينور

 يگـاه ": يبه گفته و  .  شد ي پنداشته م  شيدر برابر خو  
 بـود كـه برداشـت       ي به گونـه ا    ي هاشم يعملكرد آقا 

ـ  بود كـه با    ني ا شاني مخالف ا  انيجر  بـا او برخـورد      دي
 او حضور نداشته ياست وقت  ممكن   نيبنابرا.  شود يتُند

   ". شودلي تعدي برخورد تا حدودنيباشد، ا

ـ  كارگُزاران كه به روايي گردهمايي از برپا يريجلوگ  تي
 بـه آن دعـوت      "سه هـزار نفـر    " ي مرعش ني حس يآقا

 از بركـات حـذف      يشده بودنـد، نـه تنهـا نـشانه خـوب          
 رود، بلكـه    ي بـه شـمار نمـ      ي رفسنجان ي آقا كيولوژيب

 بـدان   "اصـالح طلبـان   " كـه    ي گاه هيسست بودن تك  
 آشكار ساخته ي ادهپشت داده اند را به گونه نگران كنن

  . است

  دامي و صيادي
  

  فتح اهللا كياييها
  

  دامي بود
  دانه اي بود

  پرنده گاني بودند
  . و صياداني

  سفره اي پهن شد
  ....آنجا.....اينجا

  خون مطبخ پنهان ماند همچنان
  سور بود و ميهماني

  . ه ي كليه فروشاندر راست
  مست شدند از نوشيدن

  
  آنسو تر

  حنجره اي پاره
  بيهوده فرياد مي كشيد

  نه
  نه
  نه

  .نمي خواهم
  شليك را فرمان

  .به هيس بود
  جشن بود و شادماني 

  افتخار سرداري پوسيده و
  . بر اجساد مرده ي سربازانش

  خون مسلخ 
  .همچنان پنهان ماند

--------------------  

 دسـتور كـار   نيظر گرفته شـود كـه مهمتـر     در ن  هرگاه
 پـس از    "يكـارگُزاران سـازندگ   " يي گردهمـا  نينخُست

ـ  سـازمان و آرا   دي تجد ،ي رفسنجان يمرگ آقا  ـ  اشي  ني
 پـر كـردن     ي آن بـرا   ي خُطوط راهنمـا   نييتشُكل و تع  

 در دسـتگاه ُقـدرت      شي خـو  تي و حفظ موقع   يخالء و 
ـ  توانسته باشد، در ا    يم  تـوان مفهـوم     ي صـورت مـ    ني
  .افتي بهتر در  زي آن را ن   ي در برگزار  ي كارشكن ياسيس
   

 نيي توان ادعا كرد كه باند حاكم، با تع       ي حال، نم  ني ا با
ـ   شي و مرتبطها  يري جهانگ ي، آقا "رابط"  نخـود   ي را پ
 ي بـرا  ي خامنـه ا   ي گمان آقـا   يب.  فرستاده است  اهيس

 في با طي باز ي برا ژهي و به و   "اصالح طلبان " تيريمد
 و  "لـوده " كـه آنهـا را       يفـ يدر برابـر ط    آنها   "معتدل"
ـ     ي م ي معرف "تُندرو" ـ  ن ي نقـش  ني كند، به وجود چن  ازي

 حكومت، به   انهي جناح م  زي معادله ن  گري د يدر سو . دارد
ـ  مامورني كه ايازاتي از امت يخوب  كـه بـه   ي و نُفـوذ تي

 كرده، بهـره خواهـد      داي خود پ  يواسطه آن بر زائده ها    
  . گرفت

 "اصـالح طلبـان   " كـه بـر      يريث مزبور تنهـا تـا     توازن
 آنها به شكل    شتري دارد، دفُرمه شدن هر چه ب      يحكومت

   .  استداني ماني متوليتوپ باز

   اسفند18چهارشنبه ...  خبريفراسو

  

  

 ي احمد منتظربازداشت

  تي واقعكياثبات 

   يرهاشمي منتيز 

  

 از  ي احمد منتظر  ي اسفند، خانواده آقا   4 چهارشنبه   روز
 احمــد يريدســتگ  .شــت او خبــر دادنــداحــضار و بازدا

 دهـه شـصت     ياسي س اني قتل عام زندان   ديي تا ،يمنتظر
  . است

 ني حـس ي آقا ي پخش نوار صوت   لي به دل  ي منتظر احمد
ـ  بـا ه   داري در د  ي منتظر يعل  مـرگ در قتـل عـام        اتي

 قرار  هي فق تي وال مي، مورد خشم رژ   1367تابستان سال   
ـ اقدام عل « به   يمتهم كردن و  . گرفت ـ  امن هي ـ  تي  ،ي مل

ـ و ن »  نظـام  هي عل غي و تبل  يانتشار اسناد سر    مجكـوم  زي
 سال حبس، نه از موضع قدرت بلكـه        21 به   يكردن و 

ـ  از موضع ضـعف رژ     قايدق ـ ز.  اسـت  مي  ي اگـر فتـوا    راي
 درسـت بـوده،     ياسـ ي س اني قتل عام زندان   ي برا ينيخم

 ي و مخفـ ي سـر دي مرگ بااتي هيچرا اظهارات اعضا 
ـ  مخل امن  ياسي س اني وجود زندان  يوقت. باشد ـ  رژ تي  مي

 يني كه بر اساس حكم خم     ياست، چرا پخش نوار صوت    
 يهــايريموضــع گ.  شــودوب جــرم محــسديــاســت، با

 واكنش ،ي بعد از پخش نوار صوتمي رژورانيمتناقض پا
ـ  آشكار شدن ابعاد جنا    ي برا ميهراس آلود رژ    كـه   ياتي

  .اتفاق افتاده است

ـ  ه ي اسـت، اعـضا    حي روشن و صـر    يني خم يفتوا  اتي
 حــساس و يمــرگ همچنــان در قــدرت و در پــستها

.  هستند و داغ و درفش همچنان برقـرار اسـت       يمحور
ـ  چـشم انـداز      نروياز ا   كـه   ي و دادخـواه   ي دادرسـ  كي
ـ  را بـه خـاطر جنا      مي رژ ورانيپا ـ  عل تي  بـه   تي بـشر  هي

 اسـت كـه     تي موقع نيدر ا . محاكمه بكشاند وجود دارد   
.  انـدازد ي را به خطر م   مي رژ تي مزاحم و امن   ي صوت وارن

 دسـت نوشـته   ي فتـوا يعني كه اصل موضوع،  يدر حال 
  .  همچنان پا برجاستينيخم

 مـستند كـردن     ،ي احمـد منتظـر    ي شجاعانه آقـا   اقدام
 يبازداشت آقـا  .  بود 1367 هولناك كشتار سال     تيجنا

ـ     ني بر آخر  گري بار د  ،يمنتظر  ني گزارش سازمان عفو ب
ـ   .  دهـد  ي م يالملل گواه   الملـل در گـزارش      نيعفـو ب

 ي طـ  رانيساالنه خود، از نقض مستمر حقوق بشر در ا        
 و تكـرار  ضو، از شكجه، شـالق و قطـع عـ      2016سال  

  . دهدي خبر مانهي وحشيمجازاتها
   اسفند 5 خبر پنجشنبه يفراسو
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  تاريخچه مختصر

  روز جهاني  زن مارس 8 
  

 زنـان كـارگر كارخانجـات       ،1875 مارس   8در روز   
نساجي در شهر نيويـورك در اعتـراض بـه پـايين            

.  دست بـه تظـاهرات زدنـد       هابودن سطح دستمزد  
ـ   اعتراضـي  طـور وحـشيانه ايـن حركـت         ه  پليس ب

 دسـتگير   راي    دداو تعـ   مسالمت آميـز را سـركوب     
  .كرد

 ينـساج كارخانجـات    زنـان      1907  مارس    8روز    
 ساعت كار روزانه  دست بـه   10آمريكا  با خواست     

اين تظاهرات را سـركوب     كه پليس   زدند  تظاهرات  
  .  كرد دستگيرو تعداد زيادي را شهيد، مجروح و

بـه   اقدام   1908در سال   حزب سوسياليست آمريكا    
. نمـود  براي  حق رأي      »كميته ملي زنان  «تشكيل  

ـ  مـارس  8 روز 1909سال  در   عنـوان روز ملـي   ه ب
  .اعالم شدزنان در آمريكا 
حزب فعال براي حقوق زنان و عضو       كالرا  زتكين    

كنگـره بـين المللـي      ، در   سوسيال دموكرات آلمان  
ــستها ــهسوسيالي ــال  ك ــاگ 1910 در  س  در كپنه

ـ    8 شد،     برگزار  )دانمارك( عنـوان روز   ه   مارس را ب
گـره   كن كرد كه مورد تصويب   جهاني زنان پيشنهاد    

  .قرار گرفت
 صـنعتي  كـشور  چنـد   در1911 مارس  سا ل    8در  

 جـشن   همراه با تظاهراتي  زنان و مردان آزاديخواه     
 برگزار در دانمارك، آلمان، اتريش، سويس و امريكا

  . كردند
يكي از مراكز صنعتي    در  در ماه مارس همين سال      

بيش از ،   ايمني نيويورك به خاطر نبود دستگاههاي    
  .  جان باختند زن  كارگر 140

ي جنـگ جهـاني      جبهه ها   در  ميليونها مرد  شركت
  .اول، نقش زنان در حيات اجتماعي را برجسته كرد

 از طرف سازمان ملل متحـد، سـال         1975 سال   در
  شد و  بين المللي زنان اعالم

سازمان ملل متحـد    مجمع عمومي    1977در سال   
  . مارس را رسماً روز جهاني زن ناميد8
  
  

  

  
  

  سـيب و ســـتاره   آواز  در
  وحيدي . م 

  
  !در مرده ها بنگر

  در تلخي تاريخ كتلهاي افراشته 
  در چشمان منتظر سوك هزاران قافله سياهپوش 

  !غمگين مباش
   با شاخه هاي سيب و ستاره ،ما

  پيوند خورده ايم 
   در دلتنگي ابر پر باره ،بگذار

  دريچه اي گشوده شود 
  و حيات 

  سازي اشارت دوباره آفتاب و 
  درشهر متروك موريانه ها 

  !به خويشتن خويش اعتمادكن
  به آرزوهامان 

  به چشمه هاي سبز باد 
  دمد  كه در باغ مي

  در راه خويش "
   * " نه انجام وظيفه،ايثار بايد

  
  مارگوت بيكل *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يمرهاشي 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 
  
 و  دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران        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 

ننده نظـرات خـود آنـان       شود، بيان ك   نبردخلق چاپ مي  
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         
المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را         

  .هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران 

  و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  هم وطنان
نوروز، جشن  باستاني  عيد  

 و آغاز سـال      جنبش بهار 
 را از جانب خـود و       1396

تمامي رفقايم در سازمان    
چريكهــاي فــدايي خلــق 
ايران به شـما تبريـك و       

  .شادباش مي گويم
، جـــشن بهـــارش بجنـــ

پيروزي بر تباهي، جـشن     
ــدگي ــشبالنـــ ، ، زايـــ
ــكوفايي  ــتاخيز شـ و رسـ

طبيعت بر شـما خجـسته      
 صلح و   ،سرسبزي، سرافرازي ،  سالمتيبرايتان   .باد

  .آزادي آرزو مي كنم
اكنون كه طبيعت پر اشتياق رنگين كمان مي شود         
و نسيم بهاري مژده سپري شدن زمـستان را مـي           
دهد و پرستوها شور انگيز ترين عاشقانه ها را سـر           
مي دهند، از درياي بي كران حافظ مدد مي جوييم        

  :كه سرود
  م باد نوروزيآيد نسي ز كوي يار مي 

  د خواهي چراغ دل برافروزيدر ماز اين باد اَ
  بار غم بيفشانيبه صحرا رو كه از دامن ُغ

  به گلزار آي كز بلبل غزل گفتن بياموزي
  

  هم وطنان
 گـرد سـفره   در لحظه تحويل سال جديداكنون كه  

هفت سين نشسته ايم، اكنون كه سالي پر از رنج و     
به فرا رسيدن سـال     درد را پشت سر مي گذاريم و        

، 1396م كـه سـال     يآرزو كن جديد لبخند مي زنيم،     
ننگـين و  نظـام   چنگـال     از مردم ايران سال رهايي   

سرشـار از عـشق و       واليت فقيـه، سـالي       ارتجاعي
ي، يتجنـس  هر نوع سـتم و تبعـيض   بدوندوستي و  

عـدالت، دمكراسـي و     مذهبي و ملي، سال تحقـق       
گونيهـاي  و سـال دگر دينـي  استقرار يك نظام غير   

  . باشدرف در حيات اجتماعي مردم ايرانژَ
  

  زنان و مردان ايران زمين
مردم ايران در سـال گذشـته بـه اشـكال مختلـف             

 نـشان   واليـت فقيـه   خشم و نفرت خود را از رژيم        
در ســال گذشــته حــدود دو هــزار حركــت  .دادنــد

اعتراضي از جانب كـارگران، معلمـان، پرسـتاران و      
 چندين اعتـراض تـوده      .دانشجويان صورت گرفت  

اي و منجمله خيزش مردم دلير اهواز و شـهرهاي          
ديگر استان خوزستان، حركت سراسري معلمان در       

در بازنشستگان لشگري و كشوري  اسفند و   19روز  

 و باالخره دهن كجي جانانه مـردم بـه           اسفند 22 روز
خامنه اي در در شـب چهارشـنبه سـوري در سراسـر             

جـدال بـين    تها تجلـي    اين حرك . كشور صورت گرفت  
در مقابـل   . اسـت زادي و ارتجاع     و بين آ   نور و ظلمت  

حكام ايران با سركوب و صدور تروريسم و بنيادگرايي         
  .به جنگ با مردم ايران ادامه دادند

  
  هم وطنان

تعـداد زيـادي از    ، آغاز مي شود1396اكنون كه سال    
 به جرم دفاع از حقـوق برحـق  زنان و مردان كشور ما     

 بـا   .ندانهاي واليت خامنه اي اسـير هـستند       در ز شان  
ستايش از مقاومت زنـدانيان سياسـي و عقيـدتي كـه           
تحت شديدترين شكنجه ها و رفتارهاي ضد انـساني         

اداي احترام به خانواده شـهدا و زنـدانيان          و   قرار دارند 
 و بـراي شـان       درود مي فرسـتم    سياسي، به همه آنها   

   .موفقيت و سرفرازي آرزو مي كنم
ه ي شما و به ويـژه از فعـاالن جنـيش فـدايي              از هم 

به ياري هـم وطنـاني كـه در         درخواست مي كنم كه     
اين لحظات بـه كمكهـاي مـا نيـاز دارنـد، بـه ويـژه                

  .كودكان و نوجوانان  بي سرپرست بشتابيم
زندانيان سياسي و عقيدتي و خانواده شهدا و زنـدانيان   
سياسي را تنها نگـذاريم و خـود را شـريك دردهـا و              

  .رنجهاي آنان كنيم
تحويـل سـال و روز    ما بيشمارانيم و با هم در لحظـه         

خجسته نوروز به استقبال  بهار مي رويم و بـا آروزي            
دست در دست هـم ديـو جهـل و           رسيدن بهار آزادي  

  . سياهي را با نور تابان خورشيد به بند مي كشيم
  شاد و سرفراز باشيد 

  مهدي سامع 
  1395 اسفند 30دوشنبه 

 

 
 

 
  هداي فدايي در فروردين ماهش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سالحيرفيق جواد 
  
  

 محمد معصوم   -خشايار سنجري    –جواد سالحي   : رفقا
   –بيژن جزني  -  حسين الهياري-خاني 

 مــشعوف - عبــاس ســوركي -حــسن ضــياء ظريفــي 
 عزيز سـرمدي  - محمد چوپان زاده     -كالنتري  ) سعيد(
 محمدرضـا   - حميـد اكرامـي      - احمد جليـل افـشار       -

 سيمين پنجه شاهي   -آيتي  ) پريدخت( غزال   -كاميابي  
  علـي ميرابيـون  –يداهللا سلسبيلي  - عباس هوشمند  -
 - هوشنگ پـوركريمي درياكنـاري     -ناصر توفيقيان    -

- عطـا خانجـاني      - بهـرام آق اتابـاي       -جليل اراضي   
ــدآراز ــروز(محم ــور -)به ــد وردي پ ــور - آراز محم  غف

 بـردي محمدكوسـه     -زاده   عبـداهللا صـوفي      -عمادي  
 -حاجي محمد آخوندي     – قربانعلي پورنوروز    -غراوي  

علي محمـد   -انشاء اهللا اسديان  –سعيد جوان مواليي    
 قربـان   - آنه بـردي سـرافراز       - فيروز شكري    -خوجه  

محمـد ابـراهيم     -علي اشتراني فريـد      –شفيعي  ) آرقا(
 محمـد   - نور محمد شـفيعي      - فيروز صديقي    -مفتاح  
 - محمد حرمتي پور     - پروين افروزه    - عزيزيان   رسول

 احــسان اهللا - صــديق ديــده ور _منــوچهر كالنتــري 
علي  - غالم حسين خاكباز - فريدون آشوري  -ايماني  

 - محسن رفعتـي     -مسعود دانيالي    -باختري  ) مسعود(
جمـشيد   – فرشـته گـل عنبريـان       -رويا علي پناه فرد     

در پيكار عليـه     ...   بهنام  و    -صديق ديده ور   -هدايتي  
امپرياليسم و ارتجاع توسط مـزدوران رژيمهـاي شـاه و      

  .خميني به شهادت رسيدند
  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@ 
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