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  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  .....سرمقاله 
  

  ايي اسديجنايت شيم

   و بازگشت آمريكا

   به خاورميانه
  منصور امان

  
براي نخُستين بار از هنگام شُروع جنگ شش ساله سوريه،    
دولت آمريكا به گونه مستقيم و هدفمند دولت بشار اسد را           

كاخ سـفيد ايـن اقـدام را        . آماج حمله نظامي خود قرار داد     
خان " صورت گرفته در شهرك      واكُنش به حمله شيميايي   

حمله مزبور همانگونـه كـه انتظـار مـي          .  دانست "شيخون
رفت، با بازتاب گُسترده رسانه اي همراه بود و هم پاي آن            
به گمانه زنيهاي گوناگوني پيرامـون هويـت عامـل حملـه          
شـيميايي و نيــز چــرخش در سياســت ايــاالت متحــده در  

. د دامـن زد   برخورد به آينده سوريه و سرنوشت آقـاي اسـ         
روي سطح خبرها و نظرها بودن اين دو گمانه، يـك نگـاه    

  . نزديك تر به آنها را خالي از فايده به جا نمي گذارد
  

 مظنون اصلي
 موشـك آمريكـايي بـه      59 فروردين،   17بامداد روز آدينه،    

يك پايگاه هوايي دولت سوريه در اُستان حمـص بـه نـام             
 6ي از منهدم شـدن  منابع روس.  اصابت كردند  "العشيرات"

در مقابـل،   . جت كه در آشيانه تعميرات بوده اند خبر دادند        
  .  هواپيماي جنگي را اعالم كرده است20آمريكا انهدام 

  2بقيه در صفحه 
  

  :در اين شماره مي خوانيد

  

دانشگاه در ماهي كه گذشت 

 )96فروردين(

  كامران عالمي نژاد

  9صفحه 

========  

 )96وردينفر(زنان در مسير رهايي 

  اسد طاهري

 11صفحه 

  

  )96فروردين (كارورزان سالمت 

  اميد برهاني

 13صفحه 

========  

  چالشهاي معلمان در 

 )96فروردين ماه (

  فرنگيس بايقره

 15صفحه 

  

  )96فروردين(رويدادهاي هنري ماه 

  فتح اهللا كياييها

  17صفحه 

========  

برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و 

  1396فروردين مزدبگيران در 

  زينت ميرهاشمي

 19صفحه 

  

  .....در اين شماره 

  
  رژيمحقوقي نيروهاي كار، قانون هميشگي بي 

  زينت ميرهاشمي

  3صفحه 

   طبقه كارگر در مركز استراتژي آيا هنوز

  انقالبي و سوسياليست قرار دارد؟
  ليال جديدي

  4صفحه 

 يك مالقات، يك تصوير
  اميد برهاني

 6صفحه 
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ايي اسد و يجنايت شيم

  بازگشت آمريكا به خاورميانه
  1بقيه از صفحه 

  
  

سازگار با بازتاب حركـت جنجـالي آقـاي ترامـپ، بـه             
شتاب دو جبهه موافق و مخالف پيرامون آن نيز شـكل     

در حالي كه يك دسته از مخالفـان و منتقـدان           . گرفت
مي گويند مدركي حاكي از دست داشتن دولت سـوريه          

شيميايي وجود ندارد، دسـته ديگـر در اسـاس    در حمله   
  . وقوع چنين حمله اي را انكار مي كنند

روشن آن است كه با توجه به پيشينه رژيـم اسـدها در         
ايي عليـه مـردم سـوريه و      يكاربرد چندباره سالح شـيم    

مخالفان خود، مظنون اصلي چنين حمالتـي در مرتبـه          
دمـشق زرادخانـه هـاي    . نخُست دولـت سـوريه اسـت      

خلـع  "عظيمي از اين سالح را دستكم تا پيش از آنكه           
.  شيميايي شـود، گـردآوري و انبـار كـرده بـود            "سالح

روشن است كه تالش مادي براي تجهيـز بـه سـالح             
ــسيل و اراده سياســي اســتفاده از آن را يشــيم ايي، پتان

 2013نُقطه عزيمت خود دارد؛ ادعايي كه در تابـستان          
  .  به اثبات رسيد"هغوط"در منطقه ) 1392مرداد (

ايي اين منطقـه در شـرق دمـشق،    يدر پي بمباران شيم  
شُمار زيادي از ساكنان و نيز مخالفان مسلح جان خـود      

 نفـر  1000 تـا  300را از دست دادند كه تعداد آنها بين      
دولـت سـوريه ابتـدا وقـوع حملـه      . گزارش شده اسـت   

 ناميـد و سـپس آن را بـه          "كذب محض "ايي را   يشيم
ان نسبت داد؛ يك اُلگوي تبليغاتي كه در برخورد         مخالف

  . به جنايت خان شيخون نيز آن را تكرار كرد
  

  ادعاي خلع سالح شيمايي
پس از حمله شيمايي به غوطـه و بـا تواُفـق آمريكـا و             

ايي يروسيه، هياتي بين المللي براي خلـع سـالح شـيم          
رژيم اسدها تشكيل شد كه در همان سال اعالم كـرد           

 شده است؛ ادعـايي     "نابود"يميايي سوريه   تسليحات ش 
شتاب آلود كه حمالت مشابه بعدي ترديـد در درسـتي           

  .  آن را تقويت كرد
سازمان ملل در اين ميان تاييـد مـي كنـد كـه دولـت               

 بـه طـور محـدود از        2015 و   2014سوريه در سالهاي    
بـه مـوازات ايـن،      . سالح شيمايي استفاده كرده اسـت     

ــاربر " ــع كـ ــازمان منـ ــيماييسـ ــالحهاي شـ  "د سـ
(OPCW)    در تابستان سال گذشته اعتراف كـرد در ،
ايي دولت سـوريه    يتمام ذخاير و مواد شيم    "اين امر كه    

  . "نابود شده باشند، ترديد وجود دارد
افزون بر اين، آقاي اسد به اثبات رسانده است كه براي 
حفظ خود در قُدرت، پروايي از استفاده از روشهايي كـه    

در . ندي جنايت جنگي قرار مي گيرند، نـدارد       در طبقه ب  
كارنامه دولت سـوريه گذشـته از كـاربرد جنـگ افـزار             

ايي، تاكتيكهاي معمول ديگري همچون محاصره      يشيم
و به قحطي كشاندن اهالي شهرها و روستاها، بمبـاران         
غيرنظاميان و مناطق پرجمعيت مسكوني، پرتاب بمـب        

 انساني، استفاده از بشكه اي، حمله به كاروان كمكهاي    
  . بمب فُسفُري و جز آنها به چشم مي خورد

در همين حال از ياد نبايد برد كه مهمتـرين مخالفـان             
ايي اخير در سوريه، همـان      يتحقيق پيرامون حمله شيم   

مـدارك و  "كساني هستند كه بلند تر از بقيـه، از نبـود         
 پيرامون ارتكاب آن توسط رژيـم اسـدها         "شواهد قوي 

تنها چنـد روز بعـد از جنايـت خـان           . ت مي كنند  شكاي
شيخون، روسيه قطعنامه شوراي امنيت را كه خواسـتار         
تحقيقات در اين باره و همكـاري دولـت سـوريه شـده        

  . بود، وتو كرد
به نظر مي رسد يكي از داليلـي كـه مـسكو در برابـر               
انجام چنين تحقيقاتي مانع تراشي مي كند، نقشي باشد 

 عنوان شريك نظامي دولت سوريه در       كه اين كشور به   
نيروي هوايي سوريه   . جنايت جنگي مزبور ايفا مي كند     

تحت حمايت نظامي و ُلجستيك روسيه قرار دارد و بنا          
به اعتراف مسكو، پايگاه هوايي العشيرات كه گفته مي         

ايي از آنجا به پـرواز     يشود هواپيماهاي حامل بمب شيم    
 سوي روسـيه فرمانـدهي      درآمده اند، به گونه عملي از     

 به "جنگ عليه داعش "مي شود و پايگاه اصلي آن در        
  .حساب مي آيد

  
  كارتها بر نخورده اند

گرچه روسيه نسبت به موشـك بـاران پايگـاه هـوايي            
مشترك خود و دولت سوريه اعتراض كـرده اسـت، بـا            
اين حال چنين مي نمايد كه كـرملين بـه خـوبي مـي              

. ي ايـن اقـدام كنـار بيايـد        تواند با سطح و ارزش نظام     
تجهيزات و پرسنل روسي مـستقر در العـشيرات دچـار           
: هيچ خسارتي نشده اند و آنهم بـه يـك دليـل خـوب             

آمريكا پيش از شليك موشكهايش، روسيه را از تصميم 
از همين روست كه تنهـا      . به اين اقدام آگاه ساخته بود     

يــك روز بعــد از حملــه موشــكي، روســيه و متحــدش 
تند عمليات هوايي براي بمباران شهرها و مناطق        توانس

آقــاي ترامــپ در توضــيح . روســتايي را از ســر گيرنــد
حمايت از زنـان و     "ناهمگوني ميان اقدام نظامي براي      

 و بر سر جا گذاشتن ابزار و امكانـات آن و از             "كودكان
 بمباران باند فرودگـاه     ": جمله باند فرودگاه توضيح داد    

ت، چون به سرعت و به بهـاي ارزان         روند متعارف نيس  
   ".ترميم مي شود

او توضيح نداد كه اگر او هـدفهاي نظـامي خـود را بـر       
اساس ارزان و گـران بـودن آنهـا انتخـاب مـي كنـد،               
بنابراين چرا به گرانبهاترين دارايي جنگي آقـاي اسـد،          
يعني نيروي هوايي او چنان ضربه جبران ناپذيري وارد         

العـشيرات را دسـتكم بـراي مـدت         نياورد كه پـرواز از      
  . نامحدودي منتفي گرداند

از اين رو حركت نظامي آمريكا را مـي تـوان در طبقـه      
 جاي داد و اگـر اهميتـي داشـته        "اقدام نمادين "بندي  

باشد، بي ترديد از نظر نظامي نيست و به همين اعتبـار    
نيز نمي توان از آن بر خوردن كارتهاي بازي در سوريه         

  .     ت كردرا برداش
گويا ترين محك پيرامون ارزش نمادين حمله موشكي        
آمريكا به العشيرات، نبود يك استراتژي روشن سياسي        

دوگـانگي آشـكاري كـه در     . و نظامي در پس آن است     
ــوريه و    ــران س ــون بح ــا پيرام ــت آمريك ــتگاه دول دس

 به آن، پيش و پـس از اقـدام مزبـور،            چگونگي برخورد 
خود را به نمايش گذاشت، نشانه هاي روشني از فقدان          

كـاخ سـفيد از     . يك سياست ُكلي با خُطوط مدون دارد      
يكطرف تاكيد كرده است كه بركناري آقاي بشار اسـد          

 ندارد و از طرف ديگر اصرار دارد كه راه حل          "اولويت"
  . نيستسياسي با وجود او در قُدرت ممكن 

آقاي ترامپ و پايوران ارشد دولت او كوشيده اند جـاي           
خالي استراتژي در اين حمله را كه آشكارا به چشم مي        

زنـان و  "زند، با داليل و ادعاهاي بـشردوستانه و رنـج    
 - سوري پر كنند؛ يـك جوشـش احـساسي           "كودكان

اخالقي رياكارانه كه در برخورد به كُشتار روزانه مـردم          
آنچنـان كـه گـويي بمبـاران        .  نمـي شـود    سوريه ديده 

ايي فاقد مشروعيت اسـت، امـا بمبـاران بـا مـواد            يشيم
متعارف مرگزا موجه و چشم پوشي پذير به ُشـمار مـي            

كودكان و زنان و مرداني كه كاخ سفيد براي شان         . رود
دل مي سوزاند و به نام آنها موشك شليك مـي كنـد،             

آمريكا ممنـوع   همان كساني هستند كه ورودشان را به        
ساخته و به روي آوارگان و پناهنـدگان شـان درهـا را             

  .  چفت و بست قانون انداخته است
  

  يك استراتژي شكست خورده
بنابراين تا اين نُقطـه، سياسـت و خـط مـشي ايـاالت              
متحده در برخورد به بحران سوريه و راه پايان دادن به           

امـا  در پس بي عملي آقاي اوب     . آن تغييري نكرده است   
در برابر بحران رو به گُسترش سوريه، يـك اسـتراتژي           

 جلـوگيري از    -1وجود داشت كه بر پايـه سـه عنـصر           
قُدرت گرفتن نيروها و جريانهاي دموكراتيـك سـوري         

 پيـشبرد تواُفـق     -3 جنگ عليه القاعـده و داعـش         -2
در ايـن  . هسته اي با مالهاي ايـران قـرار گرفتـه بـود       

ي و نظامي سـوريه بـراي   چارچوب، حفظ سيستم سياس 
 ناميده مي شـود،     "هرج و مرج  "جلوگيري از آنچه كه     

ايـن امـر مـي توانـد حتـي اتحـاد            . جاي گرفته اسـت   
عملهاي مشخص با رژيم حـاكم بـر سـوريه زيـر نـام              

 را در بر گيرد، همـان تركيبـي كـه           "جنگ عليه ترور  "
 و در جبهــه مــشترك "رقعــه"هــم اكنــون در ُشــمال 

پايتخـت  "يه و نيروهاي ُكـرد عليـه        آمريكا، رژيم سور  
  .  شكل گرفته است"داعش

حفظ سيستم سوريه به گونه ناگُزير متـرادف بـا حفـظ            
سياست اياالت متحده در اين رابطه،      . آقاي اسد نيست  

. كنار گذاشتن سر سيستم، اما حفظ خود آن بوده اسـت      
تجربه شش سال گذشته نادرستي اين سياسـت را بـه           

ساختار موروثي ُقـدرت دولتـي و       . تنمايش گذاشته اس  
نظـامي در سـوريه آنچنـان در هــم تنيـده شـده و بــه      
يكديگر مشروط است كه به سادگي اجـازه جداسـازي          
بدنه از راس را مانند آنچه كه در مصر و تـونس اتفـاق       

در سوريه سر و سيستم يكي هستند و        . افتاد، نمي دهد  
دن يكي  تفكيك آنان از يكديگر به ويژه از طريق كوبي        

سيـستم در   . و رشوه دادن بـه ديگـري ممكـن نيـست          
سوريه هرگز حتي به انديشه قُرباني كـردن سـر بـراي            

  . حفظ خود نيز نمي افتد
از سوي ديگر، راه حل آمريكايي كه رژيم اسدها را بـه            

 تحمـل مـي كنـد،       "جنگ عليـه تـرور    "گفته خود در    
آگاهانه چشم بر نقـش مـستقيم آن در ايجـاد فـضاي             

ور و تحــرُك بــراي بنيادگرايــان اســالمي و حتــي مــان
آقاي اسد تـا پـيش از دميـدن    . پرورش آنها بسته است  

، به گونه فعـال     2011 در سوريه در سال      "بهار عربي "
از جهاديستهاي عراقي حمايت مـي كـرد و سـپس بـا             
ــي   ــين الملل ــف ب ــي، طي ــگ داخل ــعله ور شــدن جن ُش

ناپـذير آن   بنيادگرايان به يكي از متحدان چشم پوشي        
  .  در سركوب اپوزيسيون دموكرات و سكوالر فراز يافتند

آمريكا بـا حملـه بـه العـشيرات بـه جـاي تغييـر ايـن                 
استراتژي نشان داد كه به بازي اش در همـين ميـدان            
ــك از   ــد آن را محاســبات ژئوپوليتي ــه قواع محــدود ك
يكطرف و احرار الشام، القاعده و داعش از طرف ديگـر           

  . ، ادامه مي دهدتعيين مي كنند
  

  پيام موشكها
با اين حال، ثابت ماندن سياست سوري اياالت متحده          
تنها پيامي نيست كه حمله به العشيرات ارسـال كـرده           

موشكهاي ارسالي از مديترانه، پيامي فرا منطقـه        . است
اي نيز را با خود حمل مي كردند و آن تمايـل آمريكـا              

هم به عنـوان يـك      براي حضور دوباره در خاورميانه، آن     
  . بازيگر تعيين كننده است

با وارد بازي شدن آمريكا، شرايط پيشين اعتبار خـود را      
از دست داده و وضعيت بـراي همـه طرفهـاي درگيـر             

بعد از اين آنها بايد حركـت مهـره         . دگرگون شده است  
  . شان را با حركت ابرقُدرت آمريكا تنظيم كنند

اه آقاي ترامپ را    اين تحول كه به روشني تالش دستگ      
براي جلـب نظـر و نزديكـي بـه نئوكانهـا بـه نمـايش         
گذاشته، انرژي كافي براي يك چرخش كـاخ سـفيد از          

محافظه كاري را در خـود  -پوپوليسم راست به سوي نو  
  .   ذخيره كرده است

  
  برآمد

حمله با گاز اعصاب بـه مـردم خـان شـيخون آخـرين              
. شـود جنايتي نيست كـه رژيـم اسـدها مرتكـب مـي             

حاكمان سوريه به ويژه اكنـون و پـس از ايـده گُمـراه              
تعيين سرنوشـت بـشار اسـد بـه دسـت مـردم             "كننده  
 كه از سوي آمريكا، روسيه و رژيم مالها طرح          "سوريه

مي گردد، نيازمند تاكيد بيشتر بر نقش خويش و سفت           
.  هـستند  "راه حـل سياسـي    "تر كردن جايگاه خود در      

ف، اعمـال ُخـشونت بيـشتر بـا        ابزار آنها براي اين هـد     
  .         روشهاي افراطي تر و تبهكارانه تر است
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اين قانون  .  تصويب شد  1325اولين قانون كار در سال      
همان زمان هم با مخالفت كارگران صنعت نفت روبرو         

 1337بار ديگر قانون كار بازبيني شـد و در سـال            . شد
  . در مجلس رژيم پهلوي تصويب شد

 شـاه ديكتـاتوري   رژيـم   اين كه زيـر بنـاي       با توجه به    
قـانون  آن  ينـد   ، برآ بود) پيراموني(سرمايه داري وابسته    

استثمار نيـروي كـار و هـر چـه پـايين آوردن حقـوق               
قانون كار  . كارگران در هزينه توليد و باالبردن سود بود       

تــصويب شــده در مجلــس آن زمــان مــورد مخالفــت  
اعتراضهاي كارگران  . كارگران و مزدبگيران قرار گرفت    

از جملـــه .... نـــساجي، كـــارگران صـــنعت نفـــت و 
  . آن زمان بود در قانون كار نسبت بهمهماعتراضهاي 

كارگران صنعت ، به ويژه با توجه به نقشي كه كارگران     
نفت و مزدبگيران در انقـالب ضـد سـلطنتي داشـتند،            

تحـول  نيروي كار اين بود كه در زنـدگي آنـان           انتظار  
و تغييرات در جهت عادالنه تر شدن قانون        ايجاد شده   

اسـالمي   جمهوري    ارتجاعي اما راهبرد رژيم  . باشدكار  
فعـاالن كـارگري و    نيروهاي مترقـي و     مبارزه  در برابر   
گرفتن دستاوردهاي نيـروي    پس  ، سركوب و    اجتماعي

نيروهـاي  كه بيش از نيم قـرن       دستاوردهايي  . بودكار  
  . كسب كرده بودندكار در مبارزه 

  
اولين تظاهرات گسترده كارگران و فعاالن كـارگري در   

سته هاي كارگران حقوق برحق و خواروز جهاني كارگر  
اين . روي ميز حاكميت جديد قرار داد     را به   زحمتكشان  

تظاهرات قدرت نمايي نيروهاي كار و نيروهاي مترقي         
همين تظاهرات را برنتابيد و از فرداي       رژيم  . جامعه بود 

  .آن فشار و سركوب را شروع كرد
  

  قانون كار جديد

  وجـود   جديدي ، قانون كار  1369بعد از انقالب تا سال      
احمد توكلي يك طرح به مادون ارتجاعي ارايه  . نداشت

قـانون  سـرانجام   . داد كه با مخالفت عمومي روبرو شد      
در در جدال بين مجلس و شـوراي نگهبـان          كار جديد   
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  . شد

عليه نيروهـاي   در اين قانون تا كنون چند بار تغييراتي         
ون جديـد تحـولي مثبـت در        قـان . داده شده اسـت   كار  

مربوط بـه   بخش  . طبقه كارگر به وجود نياورد    وضغيت  
كنترل مبارزه كارگران و حقوق دمكراتيـك كـارورزان         

 اما همين قانون    .به زيان آنان بدتر قانون رژيم شاه شد       
مثـل تعيـين    ارد بـسيار     هم در مـو    رژيمكار دست ساز    
 اجـرا نمـي شـود و در        بيمه كارگران     و حداقل دستمزد 

تغييراتي به ضرر كارگران در طي سالهاي اخيـر         ضمن  
خـارج كـردن    . اسـت صورت گرفتـه    قانون كار   اين  در  

پـس از آن خـارج       و نفـر    5كارگران كارگاههـاي زيـر      
 بـه   قـانون كـار   شـمول    نفـر از     10 تـا    ران كارگ كردن

شمار زيادي از كاركران از حقوق پايه اي        محروم شدن   
 ني و بيمه بيكاري    بيمه هاي درما   همچون حداقل مزد،  

وجود تعداد زياد كارگاههاي تا ده     با توجه به    . منجر شد 
مي توان تصور كرد كه با اين تغييرات چقدر به          كاركن  

 در ايــن مــورد بــه .نيــروي كــار آُســيب رســيده اســت
خصوص به زنان كه بخش مهمي از نيروي كار در اين     

در ادامــه  .كارگاههـا هـستند، آســيب وارد شـده اسـت    
ار قانون ك  از اين    مناطق آزاد تجاري   كارورزان   تغييرات

   . محروم شده اند
 داده شده   در قانون كار  همچنين تغييراتي به ضرر زنان      

 و قوانين   كاهش ساعات كاري زنان داراي فرزند     . است
زنان از جملـه تغييـرات       استخدام   تبعيض آميز در مورد   

هـم سـطح   در نتيجه اين تغييـرات  . به زيان زنان است 

 در   و هـم كـسي كـه       ه مي شود   پايين آورد  زنانمد  درآ
 در ، مــاه از بــازار كــار دور باشــد9 مرخــصي زايمــان 

يكـي از  . شـد خواهـد  روبـرو   مشكل   ابازگشت به كار ب   
سياسـت  داليل تغيير در قـانون كـار بـه زيـان زنـان،              

 فرمايـان  كار  ولي فقيـه اسـت و البتـه        افزايش جمعيت 
  .كمتر به استخدام زنان تن مي دهند

 برآمد تغييرات در قانون كـار در نظـام واليـت            بنابرين
بيـشتر  شـدن   ر  يفقبه زيان نيروهاي كار و موجب       فقيه  

  .شده استكارگران و مزدبگيران 
  

  

 روحاني، تغييـرات بـه      –اليحه احمدي نژاد    

  زيان كارگران

بحث تغيير دوباره قانون كار از زمان احمـدي نـژاد دو            
اليحه تغيير را بـا     دولت روحاني هم    . باره شدت گرفت  

ــتاد   ــس فرس ــه مجل ــار ب ــانون ك ــوان اصــالحيه ق . عن
تا روزي كه اين    . اعتراضهاي كارگري بسيار باال گرفت    

رژيم هست سايه شوم تغيير قانون كار به ضرر نيـروي           
با نزديك شدن   . كار بر سر كاركران و مزدبگيران است      

. نمايش انتخابات اين طرح مسكوت گذاشته شده است       
ر اليحه دولت براي تغيير قانون كار به طـور          تغييرات د 

  :خالصه چنين است
 آسان كردن فسخ قراردادهاي كاري،

  سهولت در اخراج كارگران، 
كمرنگ كردن نقش سازمان تامين اجتمـاعي در بيمـه         

  كارگران، 
كاهش حق سنوات پس از فـسخ قـرارداد كـاري و يـا             

  اخراج، 
وب برجسته كردن نقش كميته هاي انـضباطي و سـرك       

  بيشتر كاركران، 
كمرنگ كردن برخورداري از حـداقل دسـتمزد تعيـين          
شده بر اساس نرخ تورم و ربط دادن دستمزد با شرايط           

  اقتصادي،
  

يكي از تبصره هـاي گنجانـده شـده در اليحـه تغييـر              
ون كار، در مورد سرنوشت فعاالن كـارگري زنـداني          قان

اين تبصره تهديـدي جـدي بـراي جلـوگيري از           . است
 .  استسنديكاييپيشرفت جنبش كارگري در مبارزه 

  : چنين است17تبصره ماده 
چنانچه توقيف كارگر منجر به مجازات سه ماه حـبس          
يا بيشتر شود، كارفرما مي تواند قرارداد كار كارگر را با           

داخت حق سنوات به ازاي هر سال سابقه كار معادل          پر
  . يك ماه آخرين حقوق، فسخ نمايد

اين تبصره كارگران را در صورت شركت در حركتهـاي   
اعتراضي و صنفي به بيكاري و از دست دادن مزايـاي           

  .سابقه كاري شان تهديد مي كند
  

ــصاد   ــان سياســت اقت ــرات در راســتاي هم ــن تغيي اي
علـت  . ز طرف ولي فقيـه اسـت      مقاومتي اعالم شده ا   

اساسي بحران اقتصادي، قوانين موجود كار نيست كه        
راهبردهاي برطرف كردن آن از تغيير در آن به وجـود         

اين تغييرات درجه استثمار و چپاولگري را شـدت         . آيد
خواهــد بخــشيد، امــا امنيــت ســرمايه در ديكتــاتوري 

  .واليت فقيه را تضمين نخواهد كرد
بـه بـر بحـران اقتـصادي يـك امـر        گام مقدم براي غل   

ه يك نظام بسياسي است و آن تغيير رژيم واليت فقيه     
  .دمكراتيك و الئيك است

ه مـواد مربـوط بـه سـركوب مبـارزه        قانون كار به ويـژ    
 مانع اعتالي جنبش كارگري براي رسيدن به        كارگران

اين قانون هم مانند قوانين     . ستاخواسته هاي عادالنه    
  . بنياد لغو شود از ارتجاعي ديگر بايد

  
  ي مسخرهادعادو 

پايوران رژيم به ويژه ولي فقيـه نظـام خـود را مـدافع              
مـي  » مستـضعفان «منافع مردم تهيدست كه آنـان را         

همچنين ايـن ادعـاي پـوچ را        . نامند، معرفي مي كنند   
مطرح مي كنند كه قانون كار رژيـم از قـوانين كـار در      

 سود محرومان   كشورهاي اروپايي مترقي تر و بيشتر به      
اين ادعاها در شرايطي مطرح مي شود كـه بـي           . است

  .حقوقي كارورزان ابعاد فاجعه باري پيدا كرده است
 تـشكيل   دزد و چپـاولگر    فاسـد،    باندهايي كه از    رژيم

شده نمي تواند مدافع منافع بي چيـزان و زحمتكـشان           
پـوچ و مـورد     ادعـايي   ادعاي دفاع از مستضعفان     . باشد

بانـدهاي   تـا كنـون      .ار گرفتـه اسـت    مسخر مردم قـر   ت
از فـــسادها و در قـــدرت مـــدارك مهمـــي شـــريك 

دزديهـاي شـهردار    . رو كرده انـد   چپاولگريهاي رقيبان   
 در دوران تحريم، فـروش نفـت و واريـز      يهاتهران، دزد 

كردن پول آن به جيبهاي گشاد آقازاده ها، نورچشميها         
اي بخشي از اين دزديها در جدال بانده      . رهااو رانت خو  

قـسمت مـضحك ادعـاي      . در قدرت به رو آمده اسـت      
رژيم، برتر قرار دادن قـانون كـار موجـود در ايـران بـا            

  .قانون كار كشورهاي غربي است
ايـران بـا قـانون موجـود در          رژيـم    مقايسه قانون كـار   

. كشورهاي غربي بسيار پوچ و جهت فريب مردم اسـت      
البته اين رژيم همه دستاوردهاي ارتجـاعي خـودش را          

  . مي دانند برتر از پيشرفتهاي علمي كشورهاي ديگر
اين كه در كشورهاي سرمايه داري كـاركران اسـتثمار          
مي شوند و قوانين كار اشكال دارد جاي شكي نيـست           

  . اما اين كجا و آن كجا
در قـوانين كــار جمهــوري اســالمي، حــق اعتــصاب و  

بـه همـين    . اعتصاب ممنوع است  . اعتراض وجود ندارد  
ران معدن آق دره در پي اعتراض به شـرايط    دليل كارگ 

كاري خود توسـط شـكايت مـدير معـدن، در دسـتگاه             
قضايي رژيم محكوم به شالق شده و اين حكم هم به           

بر اساس همين قانون كـارگران بـافق بـه          . اجرا درآمد 
دليل اعتراض به خصوصي سـازي و شـرايط كارشـان           

  . نددمحكوم به شالق و پرداخت جريمه ش
اي غربي، اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري در كشوره 

به رسميت شناخته شده و بنا به قدرت سازمانيابي خود،   
  .در مذاكرات با دولت براي مسايل خود نقش دارند

كشورهاي غربي استانداردهاي كـار تـصويب شـده در          
در حـالي كـه     . سازمان جهاني كار را رعايت مي كننـد       

 را  ت خـود  لـي تعهـدا   رژيم عضو اين سـازمان اسـت و       
ملـزم كـردن   . رعايت نكرده و خالف آن عمل مي كند     

رژيــم بــه قراردادهــاي ســازمان جهــاني كــار، ايجــاد  
 از جمله اين    بتشكلهاي مستقل كارگري و حق اعتصا     

  . قراردادها هستند كه بايد با فشار به رژيم تحميل كرد
 

  
 

  بي حقوقي نيروهاي كار، قانون هميشگي رژيم
 زينت ميرهاشمي



  4صفحه                   1396اول ارديبهشت   –383 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

بــسياري از تيوريــسينهاي پــسا صــنعتي شــدن و پــسا 
مدرنيسم دهه هشتاد، نقش طبقه كارگر صـنعتي را در          

نمونه اي از اينـان     . تاريخ از بين رفته اعالم مي كردند      
 است كـه در نگـارش ديـدگاههاي خـود        "پيتر دراكر "

هيچ طبقه اي به اندازه طبقـه كـارگر         ": تاكيد مي كرد  
ين سرعت ظهـور پيـدا نكـرده و         يقه آبي در تاريخ به ا     

هيچ طبقه اي هم به همـان انـدازه سـهمگين سـقوط             
  ".نكرده است

 نيز وجود و يا اهميـت       "راديكال"برخي از روشنفكران    
آنها بر اين بـاور بودنـد كـه    . اين طبقه را رد مي كردند     

تحليل طبقاتي امري مربوط به گذشـته اسـت، چنـين           
. ارگر هـستند  طبقه اي وجود نـدارد و فقـط رباتهـا، كـ           

اگرچه برخي از آنها به طور مستقيم ماركس را خطـاب          
قرار نمي دادند، اما به طور كلـي ايـن نظريـه پـردازان            
مطرح مي كردند كـه نيـروي كـار سـنتي توليـد كـاال         
كاهش پيدا كرده، كارخانه هاي توليدي بزرگ، كوچك     
تر شده و توليدات پيچيده متمركز كنـار رفتـه و جـاي             

تمعهــاي زنجيــره اي توليــد كننــدگان خــود را بــه مج
  . كوچك تر داده است

اين مباحث و تيوريها در تـضاد بـا انديـشه مـاركس و              
تصويري قرار دارد كه در مانيفـست حـزب كمونيـست           

با توسعه صنعت، پرولتاريـا  ": بدين گونه تشريح گرديده 
نه تنها در شمار رشد خواهد كرد، بلكه در تـوده هـاي             

 داشت، نيروي آن رشـد مـي        عظيم تري تجمع خواهد   
  ".كند و كارگر اين نيرو را بيشتر حس خواهد كرد

اين نوشته نگاهي به تغييرات صورت گرفته در وضعيت   
كنوني طبقه كارگر جهاني و از سوي ديگـر، رابطـه آن       
بــا شــكل كنــوني امپرياليــسم، يــا بهتــر گفتــه شــود،  

  .، مي پردازد"امپرياليسم مالي"
 تغييراتي در سـازمان دهـي       بديهي است كه همچنانكه   

سرمايه داري هم در دولتهاي توسعه يافتـه صـنعتي و           
هم در ابعاد جهاني صورت گرفته، دگرگونيهايي نيـز در   

از ايـن رو، اكنـون بـراي        . طبقه كارگر به وجـود آمـده      
انقالبيون ماركسيست اين سوال پيش مي آيد كـه آيـا           

بي و  هنوز طبقه كارگر صنعتي در مركز استراتژي انقال       
  سوسياليستي قرار دارد يا خير؟

  

چه كساني در صـف طبقـه كـارگر جـا مـي             

  گيرند؟

انتشارات "، از نويسندگان )kim mody ("كيم مودي"
 و چندين كتاب در باره جنـبش        "يادداشتهاي كارگري 

كارگري در اياالت متحده آمريكا، به اين سوال به طور 
مـر كـه   وي با اشاره به ايـن ا . مشروح پاسخ داده است  
، )درصـد نيـروي كـار     80شايد  (اكثريت جمعيت شاغل    

مزد بگيراني هستند كه ارزش اضافي توليد مـي كننـد           
، )كـاال يـا خـدمات   (صرف نظر از اينكه توليد چه باشد       

  به هر ميزان كه تغييرات عظيمي در بخش ": مي گويد
  

  
صنعتي به وجود آماده باشد، باز هم روشـن اسـت كـه             

  نويسندگان كالسيك ماركسيست طبقه كارگر از زمان 
مانند ماركس، انگلس، لنين، تروتـسكي، لوكزامبـورگ،     

  ".گرامشي و غيره، بزرگ تر شده است
  ، سوسياليست و فعال)Hal Draper ("هل دراپر"

سياسي آمريكـايي كـه نقـش برجـسته اي در جنـبش            
آزادي بيان داشت و در باره تفهيم تاريخ و افكار كـارل          

: هـد، در ايـن بـاره مـي گويـد          ماركس آموزش مـي د    
ماركسيستها سالهاست در اين مورد كه طبقـه كـارگر      "

در نظريه انقالب كارل . چيست گفتگو كرده و مي كنند   
ماركس توضيح داده شده است كه طبقه كارگر صنعتي       

در نقطـه اي از     "تنها به كساني محدود نمي شود كـه         
  . "كاال توليد كنند" قرار گرفته باشند و حتي "توليد

 "كااليي"همچنانكه سرمايه داري همه امور زندگي را        
مي كند، خدمات هـم كـااليي مـي شـود و دقيـق تـر        

 كردن محدود به كـارگران      "پرولتاريزه"اينكه، صنعت   
يدي نمي شود، همزمان، شامل همه كساني كه بـراي          

  ".مزد كار مي كنند هم نمي شود
ن صنعتي چرا كارگرا"كيم مودي در مقاله اي با عنوان 

اهميـت كـارگر    ":  تاكيد مي كنـد    "جهان اهميت دارند  
صنعتي در اين جا است كه همچنان كه سـرمايه داري          
در حال زايش است، تغييـرات راديكـالي نيـز در طبقـه      

بـراي نمونـه، ايـن      . كارگر جهاني صـورت مـي گيـرد       
تغييرات با خود تعداد زيادي كارگر مهاجر به بازار كـار            

صنعتي مي شود و منطقـه ديگـر      مي آورد، يك منطقه     
هر كدام از اين تحوالت، تغييرات عميقي در      . به عكس 

. تركيب و ساختار اجتماعي طبقـه بـه وجـود مـي آورد            
تحول در تكنولوژي، تحول در طبقه كـارگر را در پـي             

بنابراين مي بينيم كه نقش طبقه كارگر به لحـاظ       . دارد
  ".استراتژيك و عملي پر اهميت مي شود

  ، پروفسور علوم)Immanuel Ness ("امانويل نس"
 سياســي دانــشگاه بــروكلين در نيويــورك و نويــسنده 

، نيز به طـور مـشروح بـدين امـر           "آينده طبقه كارگر  "
پايان عـصر طبقـه كـارگر       "وي ادعاي   . پرداخته است 

ــرعكس،  "صــنعتي  را رد كــرده و معتقــد اســت كــه ب
بزرگ تـر  پرولتارياي صنعتي جهان از هر زمان ديگري  

شده است و مبارزات صنفي و سياسي بزرگتري از آنان          

  . در راه است
پرفسور نس در باره چگونگي اين رشد و تغييراتي كـه           

  دو فاكتور ": در دهه هاي اخير رخ داده مي گويد

  
اساسي وجود داشته است؛ نخست صنعت زدايي صنايع        
سنتي در آمريكاي شمالي و اروپا مانند كارخانـه هـاي           

ليد پوشاك، وسايل الكترونيكـي، اتوموبيـل و ديگـر          تو
صنايع سنگين و انتقال اين صنايع به آفريقاي جنـوبي،          
آسياي جنوبي و جنوب شرقي آسيا و مقـداري هـم بـه     

در نتيجه، اين مناطق بـه مراكـز   . آمريكاي التين است 
توليد و صادرات تبديل شده اند، در نتيجه ايـن تحـول            

  . ه ها افزوده شده استبر شمار كارگران كارخان
فاكتور ديگر اين اسـت كـه بـين كـشورهاي در حـال              

چـين و انـدونزي،     . بنگالدش. صنعتي شدن مانند هند   
ميزان شهرنـشيني بـاال رفتـه و ايـن بـه دليـل پايـان             

بـــسياري از كـــارگران . كـــشاورزي در روستاهاســـت
روستايي به شهرها، جايي كه كارخانـه هـاي صـنعتي           

بنابراين، در حـالي كـه در       . رده اند تمركز دارند، كوچ ك   
آمريكاي شمالي گفته مـي شـود عـصر طبقـه كـارگر             
صنعتي تمام شده، من مي گويم در واقع اكنـون تعـداد    
كارگر صنعتي در جهان بيشتر از آن است كـه تـاكنون           

  ".در تاريخ بشر وجود داشته است
 سـال   50بنا بر آمارها، شمار طبقه كـارگر صـنعتي در           

 ميليون تـا يـك ميليـارد افـزايش          200 اخير در حدود  
نس خاطر نـشان مـي كنـد كـه آمارهـا            . داشته است 

پيرامون افزايش تعداد كارگران شامل كارگراني نمـي        
پروسـه  ". شود كه بيرون از كارخانه ها كار مي كننـد         

رشد كمي كارگران صنعتي جهاني بدون وقفـه و بـي           
ني امان پيش رفته و بحثهاي ماركسيستها در باره جها       

  ."شدن سرمايه را به اثبات رسانده
  

  شكل گيري امپرياليسم مالي 

در باره اهميت امپرياليسم مدرن، كاراكتر امـروزي آن         
و رابطه آن با تحليلهايي كه پيرامون كارگران صنعتي         
مي شود، نظريه هاي بسيار زياد و گوناگوني وجود دارد          

  امانويل "كه از سوي پژوهش گراني مانند 
و ) محقـق ايتاليـايي    ("جيوداني آريگي "،  "اينوالتراشت

  .  ارايه شده است"ويليام رابينسون"
  

  براي نمونه، ويليام رابينسون، پروفسور آمريكايي در 
دانشگاه كاليفرنيا، كه تحقيقات جامعي پيرامون جامعـه        
شناسي، اقتصاد سياسي، جهاني سازي، آمريكاي التين       

قتـصادي كنـوني    و ماترياليسم تاريخي دارد، سيـستم ا      
جهان را متمركز بـر گـسترش سـرمايه بـا حمايـت از              

  . ملت توصيف كرده است– دولت "قلمرو زدايي"
نس بـا ويليـام رابينـسون موافـق اسـت كـه يكـي از                

 "قلمـرو زدايـي   "ويژگيهاي عمده شركتهاي فرامليتي     
بدين معني كه ديگر براي آنها اهميت ندارد كجا         . است

نها حاضـرند بـر پايـه سـود         آ. سرمايه گذاري مي كنند   
دهي در هر جايي سرمايه گذاري كنند يا از هـر جـايي       

   ".سرمايه خود را خارج سازند
  

  5بقيه در صفحه 
  

  آيا هنوز طبقه كارگر در مركز استراتژي انقالبي و سوسياليست قرار دارد؟
 ليال جديدي
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  آيا هنوز طبقه كارگر 

در مركز استراتژي انقالبي و 

  سوسياليست قرار دارد؟
  4بقيه از صفحه 

  
  

قـدرت امپرياليـستي    ": امانويل مس استدالل مي كنـد     
هژمونيك وجود دارد و به ويژه آن را در اياالت متحده           
مي توان يافت كه برپايه منطـق اقتـصاد امپرياليـستي           

يـدا مـي كنـد كـه از         گسترش پيدا كرده و اطمينـان پ      
ماهيت اين  . طريق مداخله نظامي تحكيم و توسعه يابد      

   ". است"امپرياليسم مالي"نوع امپرياليسم، 
من فكر مي كنم ايـن بـسيار روشـن          ": وي مي افزايد  

است كه يك پديده بحراني شـكل گرفتـه و آن نفـوذ             
آنهـا در   . نهادهاي مالي در شركتهاي چند مليتي اسـت       

ط مختلـف جهـان زيـر مجموعـه و          گذشته خود در نقا   
شعبه داشتند، اما اكنون در سطح جهاني در نهادهـايي          

سرمايه گـذاري مـي     . كه به پيمانكارشان بدل شده اند     
  ".كنند

، نويسنده و فعال سياسي سرشـناس،       "ناوومي كالين "
ُ مكانيزم كار اين نهادهاي مالي      "نه به لوگو  "در كتاب   

 زيادي توليـد نمـي   آنها چيز": را اينگونه شرح مي دهد 
كنند، اما تعيين مي كنند چه كـااليي و چگونـه توليـد             

  . "شود، بر پايه مزد بسيار كم
مي بينيم كه براي درك امپرياليسم مـدرن، توجـه بـه            
اين نمونه ها كه در چارچوب سرمايه داري مالي عمـل   

ايـن فـرم از سـرمايه       . مي كنند، اهميـت كليـدي دارد      
ن بيستم و وقتي كه بانكهاي      گذاري مالي از اروپاي قر    

آلمان در روسيه سـرمايه گـذاري كردنـد، آغـاز شـد و              
هس مـي   . اكنون در سطح جهاني گسترش يافته است      

گويد اين امر در واقع به سياسـي شـدن طبقـه كـارگر              
  . سراسر جهان منجر شده است

  ، پرفسور مردم شناس ماركسيست،"ديويد هاروي"
  

  
  

عال و جاري اسـت و در        مكانهايي كه سرمايه در آن ف     
عين حال سودآور ترين هستند و سريع ترين انباشت را          
در كوتاه مدت ترين و در باالترين نرخ ارايه مي كننـد،       
ــو، هنــگ كنــگ، و   ــدن، توكي وال ســتريت ، شــهر لن
فرانكفورت معرفي مي كند كه بيشترين منـابع خـود را        
در نقاطي مانند پرل ريور دلتاي چـين، اطـراف هنـگ            

مراكز مهم صـنعتي در هنـد، افريقـاي جنـوبي،           كنگ،  
مصر، ويتنام، و تا حدي برزيل و اندونزي بـه كـار مـي       

اين نقاط، مراكز مهم و بزرگ توسعه صـنعتي         .  اندازند
  . هستند

  
مبارزات كارگري در سراسـر جهـان چگونـه         

  پيش مي رود و در چه شرايطي؟

داده هاي موجود نشان از آن دارد كه با وجـود مراكـز              
نعتي بسيار، اما كارگران در يك شغل يا رشته بـاقي           ص

نمي مانند و پيوسته در حال تغيير محل كار و نـوع آن             

. هستند، زيرا به آنها مشاغل درازمدت داده نمـي شـود          
بنابراين، اگر روند مبارزات كارگري را مورد توجه قـرار          
دهيم، مي بينيم كه مبناي بيشترين اعتراضـها همـين          

تاب آن در مزد، ساعت كار، بيمه، مزايا و   بي ثباتي و باز   
  . غيره بوده و در سطح جهاني افزايش پيدا كرده است

  ، جامعه شناس، آمار و اسناد اعتصابات"بولري سيلور"

  
  

نيروهاي كـار،   " از دهه نود تاكنون را در كتابي به نام          
.  انتشار داده اسـت "جنبشهاي كارگري و جهاني سازي  

گونه جنبـشهاي كـارگري بـا       وي نشان مي دهد كه چ     
تحول در متغيرها در سياست، اقتـصاد و پروسـه هـاي            

در . اجتماعي، از اواخر قرن نوزدهم تحول پيدا كرده اند       
اين كتاب مي بينيم كه اعتراضها بـا تغييـر جغرافيـايي            

وي بـه  . توليد، از كشوري به كشور ديگر منتقـل شـده        
رد صورت مستند فرضيه پايان جنبـشهاي كـارگري را          

در قـرن بيـست و يكـم بـر          ": كرده و نتيجه مي گيرد    
  ".دامنه جنبشهاي كارگري به شدت افزوده خواهد شد

پرفسور نس نيز در همين زمينه از كارخانه هاي چـين           
هزاران اعتصاب در سال در كارخانـه       ": نمونه مي آورد  

هيچ شكي نيست كه تا كنـون      . رخ مي دهد  هاي چين   
. در اين ابعاد در جهان اعتصابات كارگري وجود نداشته        

اين اعتصابات حتي از سوي كارگراني كـه در اتحاديـه          
هاي تحـت كنتـرل دولـت هـستند نيـز سـازمان داده              

  ".شده
  
  

  جايگاه كارگران خدماتي چيست؟

حال سوال بعـدي ايـن خواهـد بـود كـه اعتراضـهاي              
ي در مناطقي كه كارخانه و كارگر صنعتي وجود         كارگر

ندارد يا بهتـر بگـوييم، منـاطق خـدماتي در نـيم كـره        
شمالي، به چه صـورت     
است و از چه اهميتـي       

از آن . برخــوردار اســت
 85رو كه طبق آمارها،     

درصــــد حركتهــــاي 
كــارگري در نــيم كــره 
جنوبي بـه وقـوع مـي       

  . پيوندد
نس در اين زمينه مـي      

 واقـع   شمال در ": گويد
از اســـتثمار كـــارگران 
جنوب بهره مي برد، اما 
شكي نيست كه اقتصاد    
جديد در شكل خدمات    
و تكنولــوژي و غيــره  

البته . شكل گرفته است
شاغالن در اين رشـته     

شركتهايي هم مانند   . ها نيز به شدت استثمار مي شوند      
، كارگران را به صاحب كار تبديل مي كند، امـا            "اوبر"

ار مي شوند براي ايـن شـركتها بيـشتر          در واقع آنها واد   
   ".كار كنند

  
  راهكار و چشم انداز 

نظريه پردازان در اين زمينه در تحليل نهـايي معتقدنـد    
كه اعتصابها و اعتراضات كارگران صـنعتي و خـدماتي          

ــد ســازماندهي شــود ــون . باي ــوب اكن در شــمال و جن
كارگران در حال سـاختن اتحاديـه هـا و سـنديكاهاي            

. اين امر بايد ادامه و رشـد داشـته باشـد          . دجديد هستن 
كارگران بايد از اتحاديه هاي گذشته كـه در مناسـبات           

  .نسلهاي گذشته درجا مي زنند، خود را رها كنند
اگرچه جنبشهاي كارگري از زمان صنعتي شدن افت و         
خيزها و انحرافاتي داشته اند، اما برخالف نظريه هـاي          

شـامل مـي شـود و    بسياري كه حتي بخشي از چپ را       
معتقد است سوسياليسم ديگر جايگاهي ندارد، مي بينم        
كه اكنون جهان بيش از هر زمان ديگري براي پايـان           
. دادن به رنج و درد و نابرابري به سوسياليسم نيـاز دارد  

اين امر حتي برخي از اتحاديه ها را وادار بـه تغييـرات             
 سوسياليستي در برنامه و چـشم انـدازهاي خـود كـرده       

نمونه هاي بسياري از اين تحول وجود دارد، بـه          . است
ويژه در آفريقا كه در اين نوشته مجال پرداخت به آنها           

  . نيست
  

  
  

همچنين، بيشترين تغييراتـي كـه مناسـبات اقتـصادي          
تاكنون در زندگي كارگران داده، نشاندهنده ايـن اسـت     
كه اين طبقه مهمترين پتانسيل تحول در جامعه اسـت         

ند آلترناتيوي راديكال در برابـر سـرمايه داري         و مي توا  
در واقع طبقه كارگر همچنانكه ماركس و انگلس       . باشد
 سال پيش در مانيفست حـزب كمونيـست يـادآور       160

ماركس، .  بالقوه سرمايه داري است    "گوركن"شده اند،   
كـارگر را برآمـده از دو عامـل مـي دانـست؛          طبقهآينده

عت مدرن بدان مي     اي كه صن   نخست در قدرت جمعي   
روزي اجتمـاعي كـه سـرمايه       بخشد و سپس، در تيـره     

داري براي به دست آوردن سود بيشتر او را بدان سوق           
  . مي دهد
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آنجا كه آزادي نيست، اگر با راي دادن چيـزي تغييـر           "

 ".مي كـرد، اجـازه برگـزاري انتخابـات را نمـي دادنـد        
 )مارك تواين(
 

  طرح مساله 

 

محسن رهامي، عضو شوراي سياست گـذاري اصـالح         
نيا به   فروردين به همراه رسول منتجب       23طلبان، روز   

و ديدار علي خامنه اي رفت و بـا وي مالقـات و گفتگـ        
 .كرد

: رهامي درباره جزييات ديدار خود بـا خامنـه اي گفـت           
در اين ديدار درباره موضوعات مهمـي از جملـه رفـع         "

 ".حصر و انتخابات صحبت كرديم
 نـام   وي انتشار مشروح اين ديـدار را بـه بعـد از ثبـت             

 . جمهوري موكول كردانتخابات رياست
پيش از اين در آذر ماه گذشته رهامي با سمت ريـيس             
كميته انتخاباتي اصالح طلبـان، از دولـت روحـاني بـه           

در شـرايط   ": عنوان دولتي موفق ياد كرده و گفته بـود        
فعلي دكتر روحاني بهترين گزينه براي ادامه اين رونـد          

 96است و اصالح طلبان هـم از او در انتخابـات سـال     
 ".حمايت مي كنند

 فـروردين امـسال بـراي       26همين شخص عصر شنبه     
ري رياست جمهوري نـام نويـسي كـرد و بـه        كانديداتو

فـردي از مجموعـه اصـالحات ام،       ": خبرنگاران گفـت  
  ".ولي به عنوان كانديداي مستقل وارد شدم

بـه عنـوان ريـيس بنيـاد صـلح ايـران          ": وي ادامه داد  
تالش من اين است كه گفتمان صـلح كـه يـك نيـاز              
جهاني است را در منطقه ترويج كنم، دولـت مـن ضـد       

در همين راستا مديريت و     . د رانت خواهد بود   فساد و ض  
در اين دولت مديران از همـه     . امدولت ملي را برگزيده     

قـصد دارم   . قشرها و گروههـا حـضور خواهنـد داشـت         
 ".گفتمان اصالحات را باز تعريف كنم

بنده ضمن تكميل سياسـت سـازندگي       ": وي ادامه داد  
بـه  هاشمي و گفتمان خاتمي و تقويت اعتدال روحاني،         

بازسازي گفتمان اصالحات مي پردازم و قانون اساسي        
 كنم به خـصوص فـصل هفـتم كـه           را كامال اجرا مي   

 ".مربوط به حقوق مردم است
رهامي در پايان به سياق واعظان سـري بـه صـحراي            

بايد بـا رهبـري بـه عنـوان سـتون           ": كربال زد و گفت   
خيمه نظام همكاري كـرد و در سـايه ايـن همكـاري،             

 ".اي تمدن اسالمي ايراني تالش كنيمبراي احي

تقريبا هم زمان، رسانه هايي از داخل و خـارج خبـر از             
ايـن  . پخش تصوير محمد خاتمي از صدا و سيما دادند        

، خاتمي هم   88در حالي بود كه بعد از سركوبي جنبش         
 ممنوع المنبر و از سوي "سران فتنه"به عنوان يكي از  

 .وير شده بودصدا و سيماي رژيم هم ممنوع التص
رسانه اي شدن پخـش ايـن تـصوير و آن مالقـات در          
كوران بحث و جدلهاي داخل جناحي اصول گرايـان و          
راي زني نامنسجم اعتدال گرايان كه نشانه بارز آن نام          
نويسي چند نفر از هر طيف به جاي توافق بر سر يكي            

 7از آنهاست و گفتگو با خامنه اي بر سر موضوعي كه            
خـط  "آن آلرژي دارد و به قول بعـضيها         سال است به    

 . است، معاني بسياري دارد"قرمز نظام
 

  لحاف چهل تكه ي اصول گرايي 

  
 

انتظار مي  . در اردوگاه اصول گرايي اوضاع خراب است      
رفت جناحي كه ظاهرا سالهاست با تمام امكانات مالي         
و رسانه اي پـشت رهبـر ايـستاده و از آوردن هرگونـه              

اصالحي و اعتـدالي دريـغ نداشـته، بـا          فشار بر رقباي    
نزديك شدن به موسم انتخابات در قالـب يـك يـا دو             
تشكل، در مورد كانديداتوري يك يا دو نامزد به توافق          
برسد، اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد و با وجود نـبش            
قبر  تشكلهاي قديمي و ايجاد تـشكلهاي جديـد خلـق     

.  ماندنـد  ، از يكدسـت شـدن بـاز       "جمنـا "الساعه مثل   
نتيجه آن كه چندين نفر شناخته يا كمتر شناخته شـده           

 . از اين جماعت پا به عرصه نامزدي گذاشتند
ابراهيم رييسي، باقر قاليباف، محـسن غـروي، محمـد          
غرضي، حميد رسايي، مصطفي ميرسليم و عده ديگري       
در حالي وارد گود شدند كه ابتـدا بـر سـر توافـق روي              

ر زيـادي داده شـد و سـپس         كانديداتوري رييسي مـانو   
دولت مستعجل  . جمنا به طور ضمني آن را پس گرفت       

فردي كه ادعا   . رييسي بسيار زود برآمد و فروكش كرد      
مي شد مورد وثوق خامنه اي است و حتا تا چند قدمي            
تخت واليت پيش رفت، به دليل انتشار گسترده سابقه         

 در شـبكه    60اش در كشتارهاي دهه ي      جنايت كارانه   
هاي مجازي و سمتهاي فاسد قضايي تا به امـروز و از            
همه تازه تر، جانشيني واعظ طبسي در توليـت كارتـل           
آستان قدس رضوي، به يكباره هماي سـعادتش پـرواز       
نكرده خوابيد و با توجـه بـه اينكـه تمـام ايـن سـياهه          

 تحـت   تاريك به شكلي رهبر را هم در بر مي گرفت و          
الشعاع قرار مي داد، بعيد بود كه وثوق، حمايت يا توجه          
ويژه اي از سوي خامنه اي به وي شود تا حدي كه بر             
ــاثير جــدي   ــات ت ميــزان آراي وي و سرنوشــت انتخاب

 .بگذارد
باقر قاليباف، سردار گازانبري و شهردار جهادي كـه بـا           
وجود صرف بودجه هاي هنگفت و اجير كـردن گـروه            

ــري از  ــيچ دوره   كثي ــهرداري، در ه ــره ش ــه و اك عمل
كانديداتوري موفق به جذب آراي زيادي نشده، اين بار         

واگـذاري امـالك در     . هم آب در هاون كوبيـده اسـت       
شهرداري، واگذاري پروژه هاي كالن به قرارگاه خـاتم        

سپاه، اجراي پـروژه هـاي بـي خاصـيت و پـر هزينـه               
شهري، زمـين خـواري همـسر و اخـتالس پـسرش از         

نك شهر، بـه كـارگيري اراذل و اوبـاش در تيمهـاي             با
ــشتن     ــي ك ــتم و حت ــرب و ش ــهري و ض ــي ش اجراي
دستفروشان و كارگران كارواش، بـي كفـايتي، انكـار و       
رفتار غير مسووالنه در فاجعه ساختمان پالسكو، همـه         
و همه چنان بار كجي از آب در آمـد كـه بعيـد اسـت                 

ان حمـال آن از سـاختمان خيابـان بهـشت تـا ســاختم     
 .خيابان پاستور دوام بياورد

مصطفي ميرسليم، از موتلفه، به دليـل ناشـناس بـودن           
براي مخاطـب عـام و بـه ويـژه جوانـان از سـويي، و                
منفوريت نزد اهل هنر و فرهنگ با سابقه داغ و درفش           
نشان دادن به آنها در دورانهـاي مـسووليت در صـدا و           

هاي سيما و وزارت فرهنگ، جزو معطل تـرين كانديـدا    
البتـه كـسي ماننـد محمـد        . اصول گرايان خواهد بـود    

غرضي را هم بـا چهـره خونـسرد غيـر جـدي و وزن               
سبك سياسي حتـي در ميـان هـم مـسلكانش، مـي             
بايست جـزو گـروه اخيـر بـه حـساب آورد كـه حتـي         
شوراي نگهبان هم حضورش را چنـدان جـدي تلقـي           
نكرد و عطاي تاييد صالحيتش را به لقاي خنده هاي          

 .دانه اش بخشيدبي خر
 

  سيرك سه نفره 

خامنه اي بعد از پس گردني زدن به احمـدي نـژاد بـا     
يك آقايي در مورد فالن موضوع با ما صـحبت     "جمله  

كرد، ما گفتيم كه به صالح نيست شما در اين موضوع           
، "وارد شويد، مضر است و وضعيت دو قطبي مي شـود          

او هم  . كاسه و كوزه وي را به ظاهر براي مدتي برچيد         
اي در پاسخ در نامه اي رسمي تصريح كرد كه برنامـه            

براي حضور در انتخابـات نـدارد و ايـن را در جلـسات              
مكرري نيز اعالم كرده بود لذا هرچـه را كـه حـضرت             

 بــه مــصلحت انقــالب بداننــد، بــراي وي فــصل!! آقــا
 .الخطاب خواهد بود

خامنه اي با پيش فرض جلوگيري از ايجاد فـضاي دو           
 اعتدال و اصـول     -اين بار اما دو قطبي اصالح       (قطبي  
و حفظ چنددستگي و گرم ماندن تنور انتخابات،     ) گرايي

دستور به لغو حكم بازداشت بقايي، معاون بدنام و فاسد        
احمدي نژاد را داد كه با شكايت دولت روحاني، پرونده          

ــود ــي درنــگ اعــالم . قــضايي اش مفتــوح ب بقــايي ب
ايت بي دريغ و عوام فريبانـه       كانديداتوري كرد و از حم    

بـه ايـن   . احمدي نژاد و رحـيم مـشايي برخـوردار شـد     
ترتيب اين سـه يـار كودكـستاني، شـادمان از درسـتي            
قانون بقاي پوپوليـسم در ميـدان نيـروي ارتجـاع، بـه             
پايكوبي و تبليغ و تاييد يكديگر، يا به قول احمدي نژاد        

 " كشور برنامه ريزي براي تبيين انقالب در سراسر      "به  
  .پرداختند

  7بقيه در صفحه 

 يك مالقات، يك تصوير
 هانياميد بر



  7صفحه                 1396  ارديبهشت اول –383 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  6بقيه از صفحه 
  

احمدي نژاد از آنجا كه فـردي جـاه طلـب و كينـه اي           
ست و بارها هم نشان داده كه براي رهبر و ولي نعمت            
خود هم تره خرد نمي كند، و از آنجا كه مفتـوح بـودن     
پرونده قضايي بقايي احتمال رد صـالحيت وي را بـاال           
مي برد، از فرصت ازدحام خرده طيفهاي اصول گرا در           

س رياست جمهوري سود برده و نام نويسي كرد و          كور
به اين ترتيب الابالي گري و گستاخي خـود در ناديـده            
گرفتن منويات رهبر و در حقيقـت دوام سـايه سـنگين         
خود و تيمش بر سر حاكميت را براي چندمين بـار بـه             

وي در تبليغات و مصاحبه هـاي       . رخ حضرت آقا كشيد   
ود بـا لحنـي پـر    رسانه اي خود از تاييـد صـالحيت خـ    

امـا رد صـالحيت   . اعتماد و تهديد آميز سخن گفته بود  
اخيرش به وي گوشزد كرد كه هاله نور بازي و سـنگ            

واكنش دستيار او، بقايي،    . پراني هم تاريخ مصرف دارد    
بسيار جالب بود كه در كانال تلگرامي وابسته بـه خـود            
ضمن اعالم عـزاي عمـومي، حـذف احمـدي نـژاد را             

 . م كردمصيبت اعال
 

  اعتدال ورشكسته

  

به جز حسن روحاني، معاون وي اسحاق جهـانگيري و          
مصطفي هاشمي طبا هـم نـام نويـسي كـرده و تاييـد              

اين حركت و سخنان پيـشين رهـامي        . صالحيت شدند 
نشان از آن دارد كه در اردوگـاه اعتـداليون بـر خـالف       
ادعاي حمايت از روحاني، اجماع چنداني بـر سـر ايـن            

. ش و باور كامل به برنامه هايش وجود نـدارد         تحفه بنف 
اين را مي شد پيش از ايـن هـم دسـتكم در عملكـرد               
ــانگيري در   ــه شــخص جه ــضي از وزراي او از جمل بع
داشتن ارتباط و مالقاتهاي متعـدد بـا خامنـه اي، و يـا      
كوتاه آمدن و جا زدن وزير فرهنگ در برابر تهديد ائمه        

وزراي بهداشـت و    جمعه استانها و يا دعـواي طـوالني         
نتيجه يك نظر سنجي كه به تازگي از        . رفاه درك كرد  

شهروندان تحصيل كرده دربـاره كانديـداهاي فرضـي         
رياست جمهوري دوازدهم انجام شد، ميـزان مقبوليـت         

روحاني بعـد از نـسرين      : روحاني را به وضوح نشان داد     
در مقـام   !! ستوده، ميرحسين موسـوي و رضـا پهلـوي        

  ... .چهارم قرار گرفت
تالشهاي زيادي صورت گرفته تا با تبليغ مزاياي دولت         
روحاني، مخاطب را تشويق به شـركت در انتخابـات و           

ايـن جريـان از سـوي خـارج         . راي دوباره به وي كنـد     
نشينان طرفدار بقاي نظام هـم بـسيار تقويـت شـده و             
حتي نظرات شخصي و احساسي را بـا عنـوان چرايـي            

ل سي گانه و چهـل گانـه        راي دادن به روحاني و دالي     
در شبكه ها و كانالهاي به اصطالح سياسـي آورده          ... و

اند كه عمده آنها مقايسه روحاني با احمدي نژاد، پيش          

بردن برجام و ادعاي نجات كشور از جنـگ و تحـريم،            
نگـاهي بـه    . اسـت ... بهبود شرايط زنـدگي، اينترنـت و      

 رويدادهاي چهار سال گذشته ايران، وارونگـي و كـذب    
 :اين ادعاها را روشن مي كند

 اول و مهم تر از همه اينكـه دوران احمـدي نـژاد از             -
هيچ نظر نبايد با دولتهاي قبل و بعـد مقايـسه شـده و              

ــرد   ــرار گي ــضاوت ق ــالك ق ــدت  . م ــن دوران از ش اي
فرومايگي، عوام فريبي و عوام زدگـي دولتمـردانش در          
اساس در كـل سـاختار نادرسـت حاكميـت جمهـوري            

 پديده اي عجيب الخلقه بود و حمايـت از آن           اسالمي،
مقايسه شـخص يـا دولـت       . اشتباه تاريخي نابخشودني  

روحاني با احمدي نژاد در اساس مغلطـه بـوده و نمـي             
 .تواند ريز نمره روحاني را باال ببرد

 با وجود عدم تغيير ظاهري قيمت ارز در آغاز و پايان           -
ت زيـاد  چهار سال صدارت روحاني، نوسانات آن به شد       

بوده و تابع پروسه مذاكرات برجام، وضع اسفبار توليد و          
بـوده و برنامـه هـاي       ... صنعت و واردات بـي انـدازه و       

اقتــصادي و كارشناســانه دولــت در ايــن ميــان نقــش 
البتـه اگـر دسـت بـرادر ريـيس          . حداقلي داشته اسـت   

جمهور را در پدرخوانـدگي شـبكه دالالن ارز دسـتكم           
 .ت پر رنگ مي شودنگيريم، نقش ارزي دول

 وضع فاجعه بار اينترنت كـه بـه دليـل منـافع مـالي               -
كالن براي سپاه و مخابرات، باعث پيدايش شـركتهاي     
اينترنتي وابسته و گراني روز افزون بسته هاي اينترنتي         

 .شده است
 حقوقهاي نجومي و لو رفـتن آنهـا از خـود دولـت و               -

دولـت  وزارت بهداشت، يعني همان وزارتخانه ويتـرين        
در خـصوص  . اميد كه مـدعي پركـاري و خـدمت بـود          

ادعاي مبارزه با اين پديده و برگرداندن اموال و حقوقها      
به خزانه هم، تنها نتيجه ملموس، قانوني شدن برخورد         
قوه قضاييه با افشاگران از ايـن دسـت بـود كـه هـيچ               

 .واكنش جدي از سوي دولت در پي نداشت
ــانو - ــد در ق ــدم  طــرح محــدوديتهاي جدي ــار، ع ن ك

رسيدگي به خواسـته هـاي مـالي و صـنفي كـارگران،             
معلمان و پرسـتاران، تعطيلـي وحـشتناك كارگاههـا و           
كارخانه ها، اخراج دسـته جمعـي كـارگران، نپـرداختن           
بيمه و بازنشستگي آنها، بيكاري، اعتياد، كارتن خوابي،        
ــد    ــران ب ــان و دخت ــاني، زن ــان خياب ــوابي، كودك گورخ

رپرست و خياباني و روسپي گري، واردات بـي حـد و           س
حصر، توليد باالي نفـت بـراي جبـران كـاهش شـديد        
ــوژي    ــت و تكنول ــنايع نف ــودگي ص ــت آن و فرس قيم
استخراج و پااليش آن، تخريب شديد زيست محيطـي         
كه نشانه هاي بارز آن خشكي بسياري از درياچه هـا و    

شـن و  تاالبها، سيل در شمال و غرب كـشور و توفـان    
ريزگرد كه به جاي دشمنان اسالم، مردم خوزسـتان را          
هدف گرفته، همه و همه دستاوردهاي دولـت روحـاني          

 .است
 افزايش هر ساله بودجه نهادهاي غيـر دولتـي مثـل            -

شوراي نگهبان، سپاه، آسـتان قـدس، بنيـاد جانبـازان،           
كه هر كدام خود غولهاي اقتصادي انـد        ... بنياد صدرا و  

 پـس   "دولت تـدبير و اميـد     "ي هم به    و حساب و كتاب   
نمي دهند، نشان مي دهد كه اين دولت چقدر به فكـر            

 .مردم و توسعه و پيشرفت كشور است
 نويسنده منشور حقوق شهروندي از همـان ابتـدا تـا            -

امروز چشم خود را بر بازداشـتهاي غيرقـانوني، آزار در           
زندانها، اعدام بي رويه، وضع زندانيان سياسـي، حـبس          

گي آقايان و خانمها و گشتهاي ارشاد بـسته وگرنـه          خان
 .زحمت قلم فرسايي به خود نمي داد

 در زمينه سياست خارجي، شايد بتـوان پـيش بـردن            -
مذاكرات برجام را تنها وظيفـه دولـت اميـد در نجـات             
رژيم از بحران تحريم و خطر حمله ي نظامي دانـست،   
با فراموش نكـردن ايـن اصـل كـه سياسـت خـارجي              

رياليسم آمريكا در برابر مـزاحمينش در منطقـه، تـا           امپ

جايي كه به تامين منافعش مربوط شود، مصالحه و در          
ــه   غيــر ايــن صــورت جنــگ افــروزي و دامــن زدن ب
جنگهاي منطقه اي و نيـابتي و حتـي حملـه مـستقيم             
است؛ سياستي كه اوباما و ترامپ نمي شناسـد و از آن            

. ف مقابل است مهم تر، مستقل از عملكرد دولتهاي طر      
برجام برآيند ضعف و زبوني بين المللي رژيـم و تـامين         
خواسته ها و منافع مادي و امنيتي آمريكا و اروپاست و           
نشاني از توانمندي رييس جمهـور و وزيـر خارجـه اش      

حمايت بي دريغ شخص روحاني و قهرمان ملـي      . ندارد
كوتوله اش، ظريف، از بشار اسـد و حوثيهـاي يمـن و             

 لبنان و فرستادن معاون قاسـم سـليماني بـه           حزب اهللا 
عنوان سفير به عراق، نشان دهنده ميزان پابندي آنهـا          
به ميثاقهاي بـين المللـي و حقـوق بـشر و مبـارزه بـا                

 . تروريسم است
روحاني شايد كليد دار باشد، اما كليد دار كعبـه قـدرت            
است و يا در خوش بينانه ترين حالت سـوراخ كليـد را              

 . استعوضي گرفته 
 

  خامنه اي در پي چيست؟

  
وضعيت سياسي داخلي با توجه به درگيريهـايي كـه از           
سطح بين جناحي بـه درون جنـاحي و ميـان خوديهـا             
تغيير ماهيت داده، خامنه اي را نسبت به همه بـدگمان       

وي كه از ابتـداي تكيـه زدن بـه تخـت            . ساخته است 
نامشروع واليت تا به امـروز سـياهه سـنگين و نكبـت           

اري از مخالفت با آزاديهاي فردي و اجتماعي، قلـع و           ب
قمع مطبوعات و رسانه ها، قتلهاي زنجيره اي و حادثه          
كوي دانـشگاه گرفتـه تـا حمايـت از قـشري تـرين و               
پوپوليست ترين دولت برآمده از نظام، سـركوب شـديد          

، جاه طلبيهـاي هـسته اي و        88جنبش آزادي خواهانه    
طقــه اي و جهــاني موشــكي، حمايــت از تروريــسم من

دخالــت در امــور كــشورهاي همــسايه، كارشــكني در  
پروسه مذاكرات برجام و قتل خواص بي بـصيرت را در   
كنار بيماري جسماني خود و فساد اخالقي و اقتـصادي          
بي اندازه و نجومي اشخاص و نهادهـاي منـسوب بـه            
خود دارد، در موقعيـت انفعـال و َلختـي سياسـي قـرار              

 .صي از اين وضعيت مي انديشدگرفته و تنها به خال
با گسترش نفـوذ عربـستان در بحـران يمـن، دخالـت             
ــستان در   ــوريه و افغان ــا در س ــستقيم آمريك ــامي م نظ
روزهــاي گذشــته، چالــشهاي حقــوق بــشري مقامــات 
اروپايي و سازمانهاي بين المللـي بـا رژيـم و يكدسـت      
ــدرت سياســي در عثمــاني اردوغــان و رشــد   شــدن ق

زير گوش ولي فقيـه شـيعه، رفتـه         ديكتاتوري سني در    
رفته نفوذ و دخالتهاي رژيـم تحـت ايـن تـاثيرات گـاز       

 با "حسن همجواري"انبري كم شده و اميد چنداني به    
همسايگان و مناسبات سالم ديپلماتيك با غـرب بـراي       

 .آن باقي نمي ماند
  8بقيه در صفحه 

  

 يك مالقات، يك تصوير
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  7بقيه از صفحه 

  
  

خامنه اي، خسته و نااميد از اينكـه تنهـا بـه ريـسمان              
او مـي  . پوسيده اصول گرايي بيـاويزد، حـذر مـي كنـد        

خواهد خود را از آفت احمدي نژادها برهاند، بـه گونـه             
اي مساله حبس خانگي موسوي و كروبي و رهنـورد را          
فيصله دهد، هزينه بدنامي و فساد نجومي و بي حـد و            

 اشخاص و نهادهاي وابسته به خود ماننـد قـوه           حساب
ــستقيم و     ــه م ــا را ك ــه و بنياده ــه جمع ــضاييه، ائم ق
غيرمستقيم به وي منـسوب مـي شـود، از دوش خـود             

 .بردارد
خامنه اي احتماال بي تمايل نيست كه مناسـبات بـين           
خود و هـواداران هاشـمي و روحـاني را كـه از ابتـداي          

ز دولت روحـاني  دولت احمدي نژاد و به طور مشخص ا 
تا به امروز به سردي گراييد و با مرگ مشكوك به قتل 
هاشمي و نسبت دادن آن به وي به اوج وخامت رسـيد        

 .را تا حدي به شرايط تحمل پذير برگرداند
او احتماال بدش نمي آيد كه آشتي با اصالحات منهاي          

، 88او خاتمي را پس از جنـبش  . خاتمي را امتحان كند  
گين اما ناخوشايند و تحمل ناپـذير مـي         وزنه اي نه سن   

داند و كنشهاي محافظه كارانه و مصلحت سنجانه وي        
 .را با واكنشهاي تحقير و تمسخر آميز پاسخ داده است

همه اينها را رهبر راه گم كرده براي كـشاندن دوبـاره             
مردم به پاي صندوقهاي راي و بركشيدن يـك دولـت           

كـه نمكـي    بي خاصيت، بي دردسر و رام مـي خواهـد           
روي زخمهاي التيام ناپذير وي در ايـام پايـاني حيـات            
بيولوژيك و سياسي او نپاشد؛ يك دولت حداقلي كه با           
وي مشورت كرده و او را ستون خيمه نظام مي خواند،            

 . مي تواند از درد اين بيمار محتضر بكاهد
اجازه حـرف زدن دادن بـه برخـي اصـالح طلبـان بـا               

ه دارتر با توانايي بازخواني     ظاهري موجه تر و كم حاشي     
نوستالژي كاذب گفتمان و حاكميت قانون و كليد تدبير         
و اميد و افسانه آزادي محبوسين خانگي، استراتژي كم         
هزينه و مناسبي براي جلوگيري از خانه نشيني طبقات         
متوســط، تحــصيل كــرده و جــوان در آخــرين جمعــه  

مـاهوي  ارديبهشت، بدون الزام عملي به ايجاد تغييرات   
ــرد   ــادي در رويكــ و بنيــ

 . سياسي خامنه اي است
 

  چه بايد كرد؟

در پايان نمايش انتخابـات     
با فرض برنده شدن اصالح   
ــره   ــصاحب داي ــد و ت و امي
ــدرت   ــم ق ــاز ه كوچــك ب
ــم،  ــي رژيـ اصـــلي سياسـ
نهادهــايي چــون قــانون   
اساسي ارتجاعي و شـوراي     
نگهبان آن، قدرت نظـامي     
و انتظامي در دست سپاه و      

 نيروي انتظـامي، و     بسيج و 
ــم در   ــصادي ه ــدرت اقت ق
اختيار بيـت الفـساد خامنـه       
ــت  اي و بنيادهاســت و دول
تنهـــا بـــازوي اجرايـــي و 

 . بوروكراتيك همين سازوكار فاسد است
تجربه چند باره انتخابات گذشته نشان داده كه جريـان        
اصالح طلبـي يـا اعتـدال هرچـه بيـشتر از شـعارهاي              

ه خود را بيشتر به بدنـه     اصالح طلبانه دست كشيده و ب     
  عقب نشيني از گفتمان حاكميت . حاكميت چسبانده

ــد    ــدال و امي ــد اعت ــاتمي و كلي ــانون خ ق
روحاني هرچه بيشتر اصالح و اصول را به        

 .هم شبيه كرده است
در اين ميـان امـا آنچـه مثـل هميـشه از             
ــر     ــشهاي ديگ ــيح و بخ ــي وق ــشم ول چ
حاكميت بي بصيرت پنهان مانده و خواهد       

د، وضع اسفناك اقتصادي و اجتمـاعي       مان
كشور، تعطيلـي صـنايع، نـابودي زيـست         
محيطي، فقر، فحشا، اعتياد و گور خـوابي،       
تجارت زنان و دختـران، زخـم خوردگـان         
ــدام و    ــكو و اع ــرد و پالس ــيل و ريزگ س

خشونت خانگي و اجتماعي،  . شكنجه است 
بي سوادي و عوام زدگي و رواج خرافـات          

ران را در بر گرفتـه     به گونه اي سرطاني اي    
اعتراضـات  . و مي رود تا به انفجـار برسـد       

نيروهاي كارگر، معلم و پرستار، هر روز پر        
. جوش تر و منسجم تر به پـيش مـي رود          

اعتراضهاي روز افزون به آسيبهاي زيست      
محيطي، تخريب آثار تاريخي و فرهنگي و  
تبعــيض هــاي نــژادي و مــذهبي اشــكال 

تحريم . اندمدني اعتراض به كل حاكميت      
ــه وســيله فعــاالن سياســي و   انتخابــات ب
زندانيان رنج كشيده شاخصي چـون دكتـر    

هاشـم خواسـتار و ارژنـگ       محمد ملكـي،    
داوودي كه نمادها و سرمايه هاي جنـبش       
ــاع   ــه ارتج ــران علي ــه ي اي آزادي خواهان
جمهوري اسالمي هستند، بايد چـشم بنـد       
دموكراسي صندوق راي را از چـشم تـوده         

  . ها بردارد
گزينــه راي نــدادن منفعالنــه بــه تنهــايي 
كافي نيست؛ بايد رذيالنـه بـودن اصـل و          

از اين دست را كـه در       اساس هر انتخابي    
واقع پذيرش و تاييد رژيم قهقرايي و فاسد        
جمهوري اسـالمي اسـت، فريـاد زد و بـه          

  .تحريم آن فراخوان داد
  
  
   

  

  

  

  

كانديداي يك جنايتكار 

  شناخته شده براي 

  نمايش انتخاباتي
   

  زينت ميرهاشمي

   
بحران نمايش انتخاباتي با ورود ابراهيم رئيـسي، از معـروف تـرين             

همزمان با تشتت و صـف      . يتكاران، وارد دور جديدي خواهد شد     جنا
ــرانجام روز پنجـــشنبه   فـــروردين، 17گونـــاگون كانديـــداها، سـ

  . كانديداتوري ابراهيم رئيسي از طرف نماينده وي اعالم شد
   

با مروري بر جايگاه بازيگران انتخاباتي به اين سوال مي رسيم كـه             
 انتخابـات رياسـت جمهـوري    اين بار شيوه مهندسي ولي فقيه براي     

چگونه خواهد بود؟ ولي فقيه براي قطبي نكردن انتخابات و هـراس      
، مانع ورود احمدي نژاد بـه رقايـت         1388از تكرار رويدادهاي سال     

رئيسي مـي توانـد     اما تنور انتخابات بايد گرم شود و        . انتخاباتي شد 
 بـه   بـا توجـه   . يكي از بازيگران مطرح در اين خيمه شب بازي شود         

دستمايه ناكارآمد دولـت روحـاني و بـي خاصـيتي كليـد او در حـل         
بحران اقتصادي، كانديداي طرف مقابل با شـعار عمـل بـه اقتـصاد         

اما همان طـور كـه كليـد روحـاني          . مقاومتي وارد ميدان شده است    
نتوانست براي بحران اقتصادي و بيكاري چاره ساز باشد، هر كـس            

ياست نشيند نمي تواند بر بحـران  ديگري هم به جاي او بر كرسي ر 
  .غلبه كند

   
  

اما مساله ورود رئيسي كه يكي از اعضاي هيات مرگ بوده، جنبش            
  . دادخواهي مردم ايران را وارد مرحله جديدي خواهد كرد

 اعـضاي هيـات مـرگ متـشكل از           ابراهيم رئيسي همراه با ديگـر     
حسين علي نيري، مصطفي پورمحمـدي و مرتـضي اشـراقي اجـرا             

 67ننده فتواي خميني براي قتل عام زنـدانيان سياسـي در سـال              ك
انتشار فايل صوتي جلسه اعضاي هيات مرگ با منتظـري در           . بودند

، سند معتبري براي كـشاندن ابـراهيم رئيـسي بـه            1367 مرداد   24
دادگاههاي بين المللي جهت پاسخگويي به جنايت انجـام شـده در            

يژگي اين دور نمايش انتخاباتي     بر اين منظر و   . زندانهاي ايران است  
در صورت ادامه حضور رئيسي در كانديداتوري، مطرح شدن كـشتار           

.  و گسترده تر شدن جنـبش دادخـواهي خواهـد بـود            67 تا   60دهه  
خواست جنبش دادخواهي مبني بر شناخت حقيقت آن چـه كـه بـر              
فرزندان ايران زمين در زندانها رفت، چرايي اعـدام، قتلهـاي دسـته             

 گورهاي دسته جمعي و محل دفن و نام و تعداد آنهـا يـك                جمعي،
رئيـسي  «خواست ملي و مردمي است كه نمي توان در برابر كمپين            

جنبش براي فراموش نـشدن و عـدم        . بي تفاوت بود  » بيا رئيسي بيا  
تكرار جنايت هولنـاك در زنـدانها، نمـايش انتخابـاتي را از دريچـه               

    .جديد به چالش مي كشد
   فروردين 19شنبه .... فراسوي خبر 

  
  
  
  
  

 يك مالقات، يك تصوير
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 تشكل دانشجويي از انفعال دولـت       35انتقاد  

  در برابر فشارهاي فزاينده امنيتي

 تشكل دانشجويي در بيانيه اي مشترك نسبت بـه          35
افزايش فشارهاي امنيتي در جامعه و دانـشگاه هـشدار      
ــاد    ــه انتق ــر آن ب ــت در براب ــي دول ــي عمل داده و از ب

ــد ــت   . پرداختن ــده اس ــه آم ــور از جمل ــه مزب : در بياني
 روزهاي پاياني سال مبنـي بـر        كنندههاي نگران   خبر"

 امنيتي و بازداشت تعدادي از فعـاالن  فشارهاي فزاينده 
رسـانه و شـبكه     نگاران، فعاالن حـوزه     مدني، روزنامه   

هاي مجازي، عالوه بر ايجاد ارعاب در ميان فعـاالن،          
ايـن در حـالي   . بسياري از شهروندان را نيز آزرده است    

براز نگراني در قبال اين اتفاقات هـيچ       است كه به جز ا    
اقدام عملي، از سوي دولـت و نماينـدگان در مجلـس            

  ". گيردصورت نمي
وضعيت دانشگاهها به مراتـب     ": دانشجويان افزوده اند  

ماههاسـت فعـاالن دانـشجويي حـوزه        . تر است بغرنج  
 نشريات تا فعاالن صنفي     هاي مختلف، از فعاالن حوزه    

ي، تحت فشارهاي مختلف، خارج     و تشكلهاي دانشجوي  
از سازوكارهاي داخلي دانشگاهها قرار دارند و متحمـل         

   ". اندهاي گوناگون شدههزينه 
جاي نگراني است كه دولتـي      ": بيانيه تاكيد كرده است   

تواند در قبال اين     بود، مي    "دانشگاه امن "كه شعارش   
ي اگر باشد به گونـه  اتفاقات تا اين حد منفعل و نظاره        

كه وزارت علوم و بهداشت اين دولت عمال دانشگاهها         
  ".را به حال خود رها كرده

تلنگـر  "در پايان دانشجويان ابراز اميدواري كـرده انـد          
اخيــر و بــه خطــر افتــادن منفعــت دولــت در نزديكــي 
انتخاباتهــاي پــيشِ رو، از طريــق بازداشــت ادمينهــاي 

خره بـه   كانالهاي تلگرامي، اين دولت را وادار كند بـاال        
 هـاي خطرنـاك     مساله ورود كرده و جلوي ايـن رويـه        

  ) فروردين7دانشجو آنالين، . ("بايستد
  

ابالغيــه جديــد بــراي پــولي ســازي از     

  دانشجويان دكتري

با وجود اينكه تمامي دانشگاههاي كشور در تعطـيالت         
 فـروردين،   3آغاز سال نـو قـرار دارنـد، روز پنجـشنبه            

 آيـين نامـه جديـدي       وزارت علوم در يك اقدام عجيب     
دسـتورالعملهاي  . براي دانشجويان دكتري ابـالغ كـرد      

اين آيين نامه كه در سايت اين وزارتخانه منتشر شده،           
 به بعد اعمال خواهد     95براي دانشجويان ورودي سال     

  .شد
نگاهي به بندهاي اين آيين نامه مشخص مي كند كـه   
خيز وزارت علوم براي تبديل دانشگاهها بـه دكانهـاي          
آموزشي باوجود اعتراضات گسترده دانشجويان شـتاب       

گرفته و در اين ميان از فرصت تعطيالت دانـشگاهها         
و دانشجويان استفاده كـرده اسـت تـا بـا اعتراضـات        

  . دانشجويان مواجه نشود
دانشجويان مقطـع دكتـري كـه در ايـن سـاليان بـه         
رباتهايي براي تحقيقات اساتيد تبديل شده و تمـامي         

 علمي شان به جيب اساتيد ريختـه مـي        دستاوردهاي
شود، در كنـار نبـود رسـيدگي و حمايتهـاي مـالي و              
رفــاهي و نبــود امكانــات و تجهيــزات كــافي بــراي  
تحقيقات در دانشگاهها، با ابالغيه جديدي كه آينـده         
تحصيلي و شغلي آنها را تهديد مي كند، مواجه شـده           

  .اند
 هـر چـه     تغييرات اعمال شده در اين ابالغيه، در جهت       

گسترده كردن و پيشروي سياست پولي سازي آموزش        

و ناديــده گــرفتن حــق آمــوزش رايگــان و اعتراضــات 
  .دانشجويان است

   

 

از جمله تغييرات اعمال شده در اين آيين نامه عبـارت            
  :است از

 آيين نامه با كاهش يك ترم نـسبت بـه           9 در ماده    -1
م  سـال اعـال    4 تـا    3قبل، حداكثر دوره مجاز تحـصيل     

شده است و ترم مجاز اضافه شده به اين سالها دو ترم            
 را بـا  10 را رايگـان و تـرم    9است كه دانشجويان ترم     

پرداخت هزينه اي كـه هيـات امنـا تعيـين كنـد، مـي               
به هزينه هاي رفاهي و غذا و غيره هيچ اشاره          . گذرانند

اي نشده است و اين يعني باز گذاشتن دست دانـشگاه           
  .هاي هرچه بيشتر به دانشجويانبراي تحميل هزينه 

 آيـين نامـه از تحميـل هزينـه ديگـر بـر              11 ماده   -2
دانشجويان خبر مي دهد و آن هم پرداخت هزينه براي   
دروس افتاده و حذف شده توسط دانـشجويان اسـت؛          

يان ارشد هـم    ماده اي كه در ابالغيه سنوات دانشجو      
اعمال شده و در سال گذشته بـا اعتراضـات گـسترده     

  . دانشجويان روبرو شد
اكنون شاهد هستيم كه با اعمال چنين ابالغيه هايي،         

 تبـديل مـي شـود و        "خـاطره "تحصيل رايگـان بـه      
دانشگاهها ديگر جاي فرزنـدان طبقـه مرفـه جامعـه           
خواهند شد و استعداد و عالقه هيچ تاثيري در آينـده            

 9من يـك دانـشجو هـستم،        . (وانان نخواهد داشت  ج
  )فروردين

  
شاپور نسبت بـه اسـكان      اعتراض در جندي    

  افراد متفرقه در خوابگاهها 

امسال عيد در نبود دانشجويان، عده اي غير دانشجو را        
به خوابگاه دانشجويي علوم پزشكي جندي شاپور اهواز        

ده و آورده بودند كه همه وسايل دانشجويان را بـرهم ز        
  . وسايل آنها را در انبار ريخته بودند

  

 

 

در همين رابطه يكي از دانشجويان ايـن خوابگـاه مـي          
قرار نبـود بـراي عيـد در نبـود مـا كـسي وارد               ": گويد

خوابگاه شود، ولي بعد از عيد كه وارد خوابگـاه شـديم،           
ديديم كه همه وسايل مان را جمع كرده انـد و بـدون              

و اين نفرات غيـر     ! نبار ريخته اند  اجازه همه چيز را در ا     
. دانشجو، بالش و تشكهاي مـا را هـم برداشـته بودنـد            

اكنون هيچكس پاسخگوي ايـن وضـعيت نيـست كـه        
ــا   ــا اينجــا خوابگــاه دانــشجويي اســت و ي ــاالخره آي ب

  ) فروردين15دانشجو آنالين،  ("مسافرخانه؟
  

ــشگاه    ــشجويان دان ــي دان ــع اعتراض تجم

  نوشيرواني بابل

انشجويان دانشگاه نوشيرواني بابل در برابـر       جمعي از د  
آمفي تياتر اين دانشگاه نسبت به بدعهدي مسووالن و         
ــين در   ــه و همچن ــي صــورت گرفت ــاي امنيت برخورده
اعتــراض بــه نقــض تفــاهم نامــه شــوراي صــنفي بــا 

  . مسووالن دانشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند
  : در پالكاردهاي دانشجويان از جمله نوشته شده بود

مـسووالن محتـرم لطفــا از مـسووليتهاي خـود فــرار     "
   "نكنيد

ما در مقابل كارشكنيهاي نهادهاي امنيتي و انضباطي   "
   "سكوت نمي كنيم

  "دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پذيرد"
ــرار از    " ــراي ف ــد و ب ــرون بيايي ــود بي ــاي خ از دفتره

   "پاسخگويي، دانشجويان را تهديد نكنيد
   "سته شده ايمما از وعده هاي دروغين خ"
  

  
: در اين تجمع، شوراي صنفي دانشجويان اعـالم كـرد         

ما از رياست دانشگاه نوشيرواني درخواست داريـم تـا          "
در جمــع تجمــع كننــدگان حاضــر شــود و نــسبت بــه 

ــد   ــخگو باش ــشجويان پاس ــوواالت دان ــك  . س ــي ش ب
دانشجويان اين عدم پاسخگويي در بدنـه وزارت علـوم     

ا اينكه وزيـر علـوم نيـز چنـد     را از ياد نخواهند برد، كم  
سالي است در برابر اعتراضات، نامه ها و درخواسـتهاي      

  ".صنفي دانشجويان سكوت كرده است
بنا بر توافق انجام شده ميان شـوراي صـنفي و هيـات            
رييسه دانشگاه، برگزاري جلسه علني از اختيارات شورا        

باشد كه تـا ايـن لحظـه از انجـام آن            و مسووالن مي    
ورزيـده و سـعي در امنيتـي كـردن فـضا در             خودداري  

   ".جهت سركوب صداي دانشجويان دارند
در اين تجمع دبير شوراي صنفي دانشجويان پيرامـون         

من يك دانشجو هـستم  . (مسائل موجود سخنراني كرد   
  ) فروردين21، 
  

  10بقيه در صفحه 
  

 )96فروردين(دانشگاه در ماهي كه گذشت 

 كامران عالمي نژاد
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دانشگاه در ماهي كه گذشت 

 )96فروردين(

  
  9بقيه از صفحه 

 دانشجوي دختر بـه     20جلوگيري از ورود    

  خوابگاه توسط حراست 
  

 تن از دانشجويان دختر دانـشگاه حكـيم         20حدود  
سبزواري در مقابل درب دانشگاه توسـط نيروهـاي    

نيروهـاي  . حراست اجازه ورود به دانشگاه را نيافتند 
تـران دانـشجو بـا لحـن تنـد و       حراست با ايـن دخ    

  . توهين آميزي رفتار و برخورد كردند
دليل اين اقدام سركوبگرانه و اجازه ندادن نيروهاي    
سركوبگر حراست به دختران دانـشجو بـراي ورود         
به دانشگاه، قانوني است كه رييس دانشگاه بـراي          

بر اساس ايـن    . مسووالن حراست وضع كرده است    
 شـب بـه بعـد       9 ساعت   قانون دانشجويان دختر از   

حق ورود به دانشگاه را ندارند و بايد شب را بيرون           
  . از خوابگاه به سر برند

 تن از دانشجويان دختر فقط به خاطر پـنج          20اين  
دقيقه ديـر رسـيدن از موعـد مقـرري كـه ريـيس              
دانشگاه براي دانشجويان دختـر وضـع كـرده، بـه           

ه خوابگاه رسيده بودند كه با ممانعت حراست مواجـ  
  ) فروردين2 2دانشجو آنالين، . (شدند

  
 فعال دانـشجويي بـه مراجـع        50احضار  

   انجمن اسالمي 7قضايي و تعليق 

  
  

اي از  انجمــن اســالمي دانــشجويان در بيانيــه 72
 فعال دانـشجويي بـه مراجـع قـضايي و          50احضار  
فـشار و   " انجمن اسالمي خبر دادنـد و از         7تعليق  

اليتهاي دانـشجويي    بر سر راه فع    "ايجاد محدوديت 
توســط نهادهــاي داخــل و خــارج دانــشگاه انتقــاد 

  .كردند

به گفته اين انجمنهاي اسالمي، هياتهاي نظـارت        
چينش "بر تشكلهاي دانشجويي در دانشگاهها با       

سخنرانان مراسمها يا دخالتهاي فراقانوني در روند       
مـصلحت  هاي انجمنها، بـا بهانـه     برگزاري برنامه   

 سيستماتيك به نقـض آشـكار      انديشي، به صورت  
  ."اندقانون روي آورده

در اين بيانيه بـدون اشـاره بـه تـاريخ مشخـصي             
 نفــر از فعــاالن دانــشجويي 50اعــالم شــده كــه 

ــه   ــشريات دانــشجويي ب انجمنهــاي اســالمي و ن
  . اندمراجع قضايي احضار شده

 مـورد از مـشكالت انجمنهـاي        23در اين بيانيـه     
اسالمي ذكر  
ــه از  ــده ك ش

ــ ــا جمل ه آنه
ــد و " تهديــ

ــضار  احـــــ
ــه   ــاالن ب فع
ــاي  نهادهـــ
ــي و  امنيتـــ
عدم حمايـت   
ــا از  از آنهـــ
ــوي  ســــــ
ــشگاه و  دانــ
ــه  وزارتخانــ
هاي علـوم و   

ــت ، "بهداشـ
هاي انجمنها بدون   عدم اعطاي مجوز به برنامه      "

لغو ناگهاني مجـوز صـادر      "،  "كوچكترين توضيح 
ــراي برنامــه  ــدون شــده ب هــا در دقــايق آخــر، ب

دهاي مختلـف دانـشگاه از      دخالت نها "،  "توضيح
نظارت " و   "جمله حراست در امور داخلي انجمنها     

 "پيش از چاپ بر نشريات و پوسـترهاي مربوطـه         
 ) فروردين27راديو فردا، . (است

  
تجمــع دانــشجويان دانــشگاه صــنعتي 

سهند تبريـز در اعتـراض بـه وضـعيت          

  اينترنت
شمار زيادي از دانشجويان خوابگاه اميرالمـومنين       

اه صنعتي سهند تبريـز در اعتـراض بـه          در دانشگ 
ــع    ــه تجم ــت دســت ب وضــعيت نامناســب اينترن

  . اعتراضي زدند
در اين تجمع دانشجويان خواستار اين شـدند كـه          

  . هر چه سريع تر اين وضعيت پايان پذيرد
الزم به يادآوري اسـت كـه دانـشجويان در ايـن            
دانشگاه بـا مـشكالت زيـادي مواجـه هـستند، از        
 جمله براي چند  

ــان  روز امكــــ
دانلود مقاالت از   
ســايت اصــلي  
دانشگاه فـراهم   

  . نبوده است
از ديگر مـسايل    
ــراض  ــورد اعت م
دانـــــشجويان، 
ــزش آب از  ريــ
سقف كالسهاي  
درس و          
ــث     ــه باع ــت ك ــسور اس ــي آسان ــين خراب همچن
ــده    ــشجويان ش ــراي دان ــي ب ــشكالت فراوان . م

مسووالن دانشگاه هم هيچگونه رسـيدگي بـراي        
. ت انجـام نـداده انـد      برطرف كـردن ايـن وضـعي      

  ) فروردين29دانشجو آنالين، (
  
  
  

   ثبت نام ي ُكمداز

   برد؟ي سود ميچه كس
   امانمنصور

 ي نفـر  1636 از   يري توجه پذ  تي كه اكثر  ستي ن يدي ترد ني ا در
 ثبـت نـام كـرده انـد، بـا      ي جمهوراستي نقش ريفاي ايكه برا 

ـ رمايخم  ي انتخابــاتشي نگــرفتن و تمــسخُر نمــاي از جــدي اهي
 اديـ همزمـان از    .  گذاشـته انـد    ي پا به وزارتخانه حكومت    "نظام"
 تواننـد   ي مـ  ي برد كه صحنه گردانـان انتخابـات بـه خـوب           دينبا

 شي بزننـد كـه بـه ابتــذال كـشانده شـدن آشـكار نمــا      نيتخمـ 
 نيبنـابرا .  خواهـد داشـت  ي و خارجي چه بازتاب داخل   تيمشروع

 بـا  ي كُمـد ني صحنه رفتن اي روي است كه راه برا نيپرسش ا 
  . كندي مني باز گذاشته شده و كُدام هدف را تامي ازهيچه انگ
 اسـت ي ر گـاه ي كاهش جا  ي تواند تالش برا   ي احتمال م  نينخُست

 ي مقـام، پـست    نيـ هر گـاه ا   .  قُدرت باشد  يرارشي در ه  يجمهور
 توانـد   ي مـ  ي شرط شي پ چينشان داده شود كه هر كس بدون ه       

 سنگفرش كاتوريا طنز و كار ورود به آن بري زند و مسهيبر آن تك  
ـ  نرت توان وزن آن را در توازن ُقـد     يشده، آنگاه م    ني بـا همـ  زي

 صورت گرفته در وزارت ي و براساس وزن كشدي نازل سنج اريمع
  . كردميكشور، مناسبات با آن را تنظ

 در همـان حـال كـه كنـار     ،ي جمهوراستي اعتبار مقام ر   كاهش
 كــالن همچــون يااســتهي سنيــيگذاشــتن آن را از پروســه تع

 آسان تر و با چالش كمتـر همـراه   "رهي دو و سه و غ   يبرجامها"
 توانـد   ي بدنـه حكومـت، مـ      اني در م  ژهي سازد، همزمان به و    يم

  . د كاهش دهي سازري زني از اختالفها را با ايشكاف ناش
 كه از موضع ضعف بـه  ي خامنه اي آقايعني يقي قُدرت حق يبرا

 به آن تن داده هيپردن قُوه مجر  حكومت و س   انهيشراكت جناح م  
ـ  يني سنگ اياست، سبك     ي در تـرازو   ي كـه ُقـدرت حقـوق      ي وزن

 روست نياز هم.  استيدي مساله كلكيحكومت خواهد داشت،   
 تحـت   ي و رسـانه هـا     ونيزي ثبت نام در تلو    غيكه به موازات تبل   

 بـه حـداقل رسـاندن       ي انتخابات برا  ي باند حاكم، مهندس   شيپا
  .  استاني با شدت و حرارت در جربيق نامزد ريآرا

 هيبـه حاشـ  .  خود دارد  ي تر را مبنا   يادي بن لي دل كي دوم   احتمال
 در خـدمت    ميرمستقي به گونه غ   ،ي جمهور استيكشاندن مقام ر  

ـ  حذف اي براي خامنه ا  ي آقا نيشي پ زيخ  ينيگزي مقـام و جـا  ني
اوج  و در    1390او در مهر مـاه      .  قرار دارد  ي پارلمان ستميآن با س  

 نـژاد،   ي محمود احمـد   يا شده اش، آق   ياغي يكشمكش با پادو  
  . افكنداني را به مي به پارلمانياستي نظام رليموضوع تبد

ـ  به ا  ي خامنه ا  يآقا  اسـت ي ر يفاتي بـر فرمـول تـشر      لهي وسـ  ني
 نـاهمگون   "رهبـر " و اقتدار    اراتي كه در جوهره با اخت     يجمهور

 قُدرت كـه  يشي نمامي كرد و تقس  ي غلبه م  شياست، به سود خو   
ـ  گرد ي جمهـور بـدان مـ      سيي ر يقيمشروط به التزام حق     را از   دي

    . راندي مروني بي بوروكراسرهيدا
ـ  ساختن اي فُرصت عمل  ي حل بحران هسته ا    يري ناگُز گرچه  ني

 يني و عقـب نـش     ينقشه را به او نداد، اما شكست پروژه هسته ا         
 يد ج ي كه ضربه ا   ي خارج ي در برابر طرفها   "يجام زهر "تراز  

 رود، ضرورت   ي به شمار م   ي خامنه ا  ي آقا ي انحصار تيبه موقع 
 سـاخته   دوچندان را   " نظام مهيخ" ري قُدرت در داخل و ز     ميتحك
  . است

 راهكـار   كي ناُخن خود،    ري ز ي دستگاه بوروكراس  ي ساز كپارچهي
 كه از هـم اكنـون و از         ي تواند باشد، هدف   ي راستا م  ني در ا  ديمف
ـ تحُقـق آن آغـاز گرد      ي ثبت نام حركت به سو     زيم  و چهـار    دهي

        . فُرجه داردرشي پذي فراهم كردن فضاي برازي نگريسال د
 مـضحكه وزارت كـشور پنداشـت و         ي كه بتوان برا   ي احتمال هر
 كـه سـر     ي سـاختار  اي ي پشت پرده آن از هر حفره جناح       زهيانگ

ـ   ي جانب جهي اما نت  تي آورده باشد، در نها    رونيب  ي اعتبـار  ي اش ب
جامعـه بـه دلقـك      .  حكومـت اسـت    ي انتخابات شي نما دوچندان

 تن كـرده بـا      به حكومت مستبد كه جامه گُشاد انتخابات        يوارگ
.  كندي ثبت مي داورني اري نگرد و نام خود را هم ز     ي م شخندير
  

  ني فرورد30چهارشنبه ...  خبريفراسو
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براي نخستين بار يـك زن ريـيس اجرايـي          

  هنگ كنگ شد 

  
  

ي چـين اعـالم كردنـد،       ا رسانه ه  – فروردين   6ايسنا،  
 به عنـوان اولـين     "نگور-كاري الم چنگ يوئت   "خانم  

  .رييس اجرايي زن هنگ كنگ انتخاب شده است
 گزارش داده كه "ساوث چاينا مورنينگ پست"روزنامه 

ــوع     ــسته از مجم ــگ توان ــاري الم چن  1194آراي ك
 777نماينده كميته انتخاباتي هنگ كنـگ، بـا كـسب           

راي، به مقام اولين رييس اجرايي زن در تـاريخ هنـگ           
  .كنگ دست يابد

او . كنـگ اسـت  كاري الم از پايوران اسبق شهر هنگ    
 سال سن دارد و قرار است در تاريخ اول ژوييه طي            59

مراسمي كار خود را به عنـوان ريـيس اجرايـي جديـد             
  . كنگ آغاز كندهنگ

 حاكميت خود بر هنگ كنگ را باز    1997چين در سال    
يك كشور دو   "اين منطقه بر اساس اصل      . پس گرفت 

، بـاوجود قـرار داشـتن در حاكميـت چـين، بـه       "نظـام 
صــورت فرمــال از خودمختــاري قــانوني، اقتــصادي و 

  .سياسي برخوردار است
  

فتواي چهل و دو روحاني مسلمان هندي عليه        

   ساله 16ننده دختر خوا

  
  

 16 خواننـدگي يـك دختـر        - فروردين   7ايران جوان،   
ساله هندي از سوي روحانيون مسلمان مغاير بـا شـرع           
تشخيص داده شد و با صدور فتوايي امـر نمودنـد كـه             

  .وي از آوازه خواني دست بردارد
 ساله، يكي از شركت كننـدگان در        16،  "ناهيد آفرين "

 Indian Idolبـه نـام   مـسابقه تلويزيـوني آوازخـواني    

Juniorــت ــال .  اس ــن  2015او در س ــاي اي  در رقابته
مسابقه مقام دوم را كسب كرد؛ امري كه بـا اعتـراض            
گسترده روحانيون مسلمان هند روبرو شده، تا جايي كه      

در اين فتوا به آفـرين  . حتي عليه او فتوا صادر كرده اند   
  .امر شده كه از آوازخواني در مالعام دست بردارد

اعمـال مغـاير بـا      ": در بخشي از اين حكم آمده اسـت       
شريعت، مانند اجراي موسيقي در مكـاني كـه بـر روي      
آن مسجد، مدرسه علميه و يا گورسـتان بنـا شـده، بـا              

  ".خشم و غضب اهللا روبرو خواهد شد
صدور اين فتوا، خشم حاميان حقوق زنان را برانگيخت         

نهـا بـا ايـن    آ. و آنها را به اظهار نظر و واكنش واداشت   

استدالل كـه هنـد كـشوري دموكراتيـك اسـت و نـه              
كشوري كه تحت سلطه طالبان اداره مي شود، با ايجاد    
هرگونــه محــدوديت بــراي زنــان و دختــران مخالفــت 

  .كردند
 نيز اين فتوا    "آسام"، استاندار ايالت    "سربناند سونوال "

را محكوم كرد و شادي آفرين را تحت حفاظت پلـيس           
  . قرار داد

   
متحد بـا حـضور     جلسه بريفينگ دبيركل ملل     

  مدافعان حقوق زنان از سراسر جهان

 در جريان شصت و يكمين      - فروردين   8ايران فانوس،   
دوره جلسات كميسيون وضعيت زنـان در مقـر اصـلي           

، دبيركـل   "آنتونيـو گـوترز   " متحـد در نيويـورك،       ملل
بار يـك جلـسه بريفينـگ    سازمان ملل، براي نخستين    

سووالن و اعضاي سازمانهاي غيردولتي زنان از       براي م 
سراسر جهان كه در اين دوره از جلسات شركت كـرده           

  .اند، برگزار كرد
سابقه و اولين بريفينگي بود     اين جلسه در نوع خود بي       

  . شدكه توسط دبيركل سازمان ملل شخصاً برگزار مي 
در اين جلسه نماينده يكي از سازمانهاي مدافع حقـوق          

ن در سخنراني خود كه مورد توجه دبيركل سـازمان          زنا
ملل قرار گرفت، به نقض حقوق زنان در ايـران اشـاره            

بشر عليه زنان از     فاحش حقوق    كرد و مواردي از نقض    
. جمله اعدام، اعدام در مالعام و سنگسار را بـر شـمرد           

وي همچنين درباره وضعيت وخيم زنـان در زنـدانهاي          
يح داد و بــه تبعــيض رژيــم جمهــوري اســالمي توضــ

فزاينده موجود عليه زنان در زمينه كار و امور اقتصادي          
پرداخت كه موضوع اخص جلـسات شـصت و يكمـين           

.  متحد است  دوره كميسيون وضعيت زنان سازمان ملل     
 وي از دبيركل سازمان ملل خواست با توجه به نهادينه         

بودن سـركوب اقتـصادي و اجتمـاعي عليـه زنـان در             
ت به وضعيت زنان ايرانـي توجهـات الزم را          ايران، نسب 

  .مبذول دارد
ــارات و     ــشكر از اظه ــمن ت ــد ض ــل متح ــل مل دبيرك

شده درباره وضـعيت    سخنرانان و شهادت ارايه     شهادت
 شـده را    زنان در ايران، تاكيد كـرد كـه اسـناد عنـوان           

مطالعه كرده و تـصميمهاي مقتـضي را اتخـاذ خواهـد            
  . كرد

  
محروميت پنج عضو تيم بيليارد زنان به دليل        

  عدم رعايت شئونات اسالمي

فروردين ـ بانوان اعزامي  11سفيدك، / خبرگزاري هرانا
عـدم رعايـت    "به مسابقات آزاد چين بـه دليـل آنچـه           

 گفته شده، به يك سـال محروميـت     "شئونات اسالمي 
  . محكوم شدند

يـدا  فعاليتهاي ورزشي زنان هر روز گسترش بيـشتري پ   
 كند، اما حضور آنها در ميدانهاي ورزشي بـه ويـژه            مي

  .در خارج از كشور، همچنان با موانع فراواني روبروست
كميته انضباطي فدراسـيون بولينـگ، بيليـارد و بـولس           
اعالم كرد بانوان اعزامي بـه مـسابقات آزاد چـين بـه              

 بـه مـدت يـك       "عدم رعايت شئونات اسالمي   "دليل  
ي مـسابقات داخلـي و خـارجي        سال از حضور در تمـام     

  . شوندمحروم مي
اين كميته همچنين اعالم كرد اسامي متخلفان متعاقباً        
و به صورت كتبي به هياتهاي استاني مورد نظر اعـالم        

  .خواهد شد
يك منبع حكومتي با انتشار جزييات بيـشتري از علـت           
محروميــت ايــن ورزشــكاران نوشــت، آنهــا بــه علــت 

مي و انتــشار تــصاوير رعايــت نكــردن حجــاب اســال"
  .  مجازات شده اند"ناهنجار

  
بسياري از زنان زنداني قرباني جرايم همسر       

   انديا پدر خود شده

با اينكـه تعـداد زنـان زنـداني           - فروردين   13انتخاب،  
جرايم غيرعمد زياد نيست، اما بيشتر آنها قرباني چكهـا   

  . و معامالت خانوادگي شدند
 روحاني در امـور زنـان و        شهيندخت موالوردي، معاون  

حدود يازده هزار زنداني جرايم غيرعمد ": خانواده، گفت
اعم از زن و مرد داريـم كـه خيلـي از زنـان ناخواسـته        

انـد يـا عـدم    قرباني جرايم همسران و پدران خود شده  
آگاهي و تسلط در مباحث مـالي و تجـاري آنهـا را بـه           

توانـد  حضور اين زنـان در زنـدان مـي          . زندان كشانده 
 هاي شان داشته    تبعات زيادي براي فرزندان و خانواده     

  ".باشد
  

ك بار تجاوز تاثيري بر     ي:وزير كابينه اردوغان  

  روحيه كودك ندارد 

  
  

، وزيـر   "اغلـو سيما رمضان   " –فروردين  19جهان زن،   
امور اجتماعي و خانواده تركيه، گفته است كه يك بـار           

 بـر روحيـه     مورد تجاوز جنـسي قـرار گـرفتن تـاثيري         
او اين حكم را زمـاني صـادر نمـود كـه     . كودكان ندارد 

 كودك در مدارس اسالمي 45افتضاح تجاوز جنسي به     
 در آن كـشور     "انـصار فونديـشن   "متعلق بـه موسـسه      

  . جنجال بزرگي به پا كرده است
اكثر مردم تركيه كه قبالً از تجاوز جنسي بـر كودكـان            

هـاي  بكه  هـا و شـ    خشمگين بودنـد، حـال در رسـانه         
اجتماعي خواهان بركناري و محاكمه اين وزير شده اند     

 هايي كه   و معتقدند كه او با اين حرفها بر زخم خانواده         
كودكان شان مورد بدرفتاري قـرار گرفتـه انـد، نمـك            

  .پاشيده است
پيش از اين نيز همسر رجـب طيـب اردوغـان، ريـيس             
جمهور تركيـه، بـا تمجيـد از حرمـسراهاي امپراتـوري        

ثماني، مورد انتقـادات تنـد زنـان در آن كـشور قـرار              ع
بـه مناسـبت روز      در سخنراني  "امينه اردوغان ". گرفت

مكتبـي  "جهاني زن، حرمسراهاي سالطين عثماني را       
  .  ناميد"براي زنان

جمهـوري خلـق    "، معاون رييس حزب     "جانكورتاران"
هـاي همـسر   ، در واكنش تندي نسبت به گفته       "تركيه

اظهارات ايشان ناشي از عدم كاركرد      " : گفت "اردوغان
  ".عقل نيست، بلكه نشانه انجماد فكري اوست

  
  12بقيه در صفحه 

  
  

 )96فروردين(زنان در مسير رهايي 

 اسد طاهري
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زنان در مسير رهايي 

 )96فروردين(

  
  11بقيه از صفحه 

  
  ديدني كه تاريخي شد آن زن حامله و سان 

  
، "كارمـه خاسـون   " خـانم    - فـروردين  18دويچه وله،   

او . چهره قدرتمند عرصه سياسـت اسـپانيا، درگذشـت        
جزو معدود حقوقدانان اروپا بود كه قبل از سي سالگي          

  . در اين رشته پرفسور شد
 به عنوان جوانترين عـضو كابينـه        2008سال  خاسون  

اسپانيا و در هفتمين ماه حاملگي، تصدي وزارت دفـاع          
همـان روز بـا شـكمي برآمـده از          . را به عهده گرفـت    

نيروهاي ارتش سـان ديـد و يكـروز بعـد هـم در اوج               
حاملگي به افغانستان رفت و از نيروهاي اسپانيا بازديـد      

ــرد ــداد آن رو . ك ــن دو روي ــصاوير اي ــدر  ت ــا در ص زه
هاي خبري نشست و شايد هميشه در       عكسهاي رسانه   

  .يادها بماند
تصاوير خاسون حاملـه در مقـام وزيـر دفـاع، ذهـن را              
ناخود آگاه به سوي مباحث مجلس خبرگـان در اوايـل           

در .  داد قدرت گرفتن رژيم جمهوري اسالمي سوق مي      
آن مجلس يكي از داليل مخالفت بـا ريـيس جمهـور            

، "رجـال سياسـي  " منحصر كردن آن بـه    شدن زنان و  
 شوند، ممكن   اين بود كه زنان چون پريود و حامله مي        
  .است در كار رياست جمهوري اخالل شود

خاسون ديروز در سن چهل و پـنج سـالگي بـه دليـل               
  . نارسايي قلبي مادرزادي درگذشت

  

حبس ابد در انتظـار پزشـك آمريكـايي كـه           

   كرددختران را ختنه مي

 يــك پزشــك در شــهر - فــروردين25 بــي بــي ســي
 متهم "ام جي اف"ديترويت آمريكا به ختنه دختران يا      

در صورت اثبات اتهام، اين پزشك ممكـن        . شده است 
  .است به حبس ابد محكوم شود

ام يا مثله كردن انـدام جنـسي زنـان از           جي  ختنه، اف   
  .  در آمريكا غيرقانوني اعالم شده است1996سال 

 مـتهم   "جومانـا نگـاروال   "ويت گفته كه    دادستاني ديتر 
 سال، دختـران شـش تـا هـشت          12است كه به مدت     

بعـضي از   .  كـرده اسـت    سال را در مطبش ختنـه مـي       
اند از بيرون ايالـت ميـشيگان بـه       افرادي كه ختنه شده   

ــد  ــده بودن ــت آورده ش ــت . مطــب او در ديتروي ديتروي
در حـال   .  ترين شهر ايالت ميـشيگان اسـت       پرجمعيت

  . ر دكتر نگروال بازداشت شده استحاض
دنيل لميش، جانشين دادسـتان ايالـت متحـده آمريكـا       

 رحمانه و خشونت عليه     بي"گفته كه اين عمل اقدامي      
  . است"زنان و دختران

 500 مقامهاي آمريكا اعالم كردند كـه        2012در سال   
 انـد يـا در   هزار زن و دختر در اين كشور يا ختنه شـده      

  .دن هستندمعرض خطر مثله ش
 ميليون دختـر و زن در سراسـر جهـان بـه             200حدود  

 اند كه به گفته سـازمان       نوعي از اين عمل آسيب ديده     
ملل متحد، نيمي از آنان در كشورهاي مصر، اتيـوپي و           

  .كننداندونزي زندگي مي 
  

 "روز مـرد  "تبليغ شوهر ساالري به مناسبت      

  در سطح شهر تهران 

  
 به اقتـدار تـو ايـن خانـه          -ين   فرورد 24وقايع اتفاقيه،   

 "اي مرد، به احترام غرورت سكوت خواهم كـرد        ايستاد
كنيـد؟ زنـان بـه      از اين جمله چه چيزي برداشت مـي         

 مرد قـرار اسـت در برابـر چـه چيـزي             "غرور"احترام  
   كنند؟ "سكوت"

جمله باال، نوشته اي است كه در يكـي از پوسـترهاي            
رداري تهران در سطح شهر به مناسـبت     نصب شده شه  

  .  به چشم مي خورد"روز مرد و روز پدر"
با نگاهي به يكي ديگر از اين پوسترها، تقويت نگـرش       

اي كه در آن مـرد همچنـان بـار سـنگين            مردساالرانه
كـشد،  حمايت و حفاظـت از خـانواده را بـه دوش مـي            

يك كفش گنـده كـه دو كفـش زنانـه و      . مشهود است 
دهنـده حمايـت    اند، نشان    داخل آن جا شده       گانه بچه

مرد و رياست او بر خانواده است؛ رياستي كه بنا بر نظر         
كننده آزادي زنان نيـست و يـك        طراحان پوستر، سلب  

  . است"حاكميت حكيمانه اداري"
شاهكار شهرداري تهران امـا فقـط بـه همـين مـوارد              

در يكـي از پوسـترها داشـتن زنـگ          . شودمحدود نمي   
ح در موقعيتهاي مختلف زندگي روزمره حق مردان   تفري

كه زنان به زمانهايي براي خود      قيد شده است، درحالي     
فقط مردان هستند كه نياز دارند گاهي از        . نيازي ندارند 

قيدوبند زندگي زناشـويي آزاد باشـند و زمانهـايي را در            
روز به خود و تفريحاتي كه هر انـساني بـه      طول شبانه   
همچنـين آنگونـه كـه      . ، اختـصاص دهنـد    آن نياز دارد  

دهنــد، بــه عقيــده گرداننــدگان پوســترها نــشان مــي 
شهرداري تهران، زن خوب، زنـي اسـت كـه بـا هـيچ              

كاره او  كند و همه  ها مراوده نمي    مردي، حتي فروشنده  
  .همسرش است

  
  
  
  
  

  

  دستهاي آفرينش

  براي كارگران ستمديده ميهنم
  

  )صبح . م ( وحيدي . م 

  

  گر من كار

  من رنجبر

  من تاريخ فتح انحطاط خداوندگاران 

  پوسيده سفالهاي فريب                            

  آميخته با جوهر جوشان آهن و پوالد

  با دهان چخماق باروت و آتش

  با پتك غريو آواز سپيده دمان

  

  در سوت مقطع كارخانه ها

  دستهاي آفرينش شما

  حديث گسستن زنجيرهايي ست 

  تاريخ انسانبه قدمت 

  ـ انسان غارنشين ـ

  تاشام نجيب زادگان مرگ و سرمايه

  !اي فاتحان رنج و شكيبايي

  !اي همرزم 

  !هم تالش 

  !برخيز

  و بر بستر خونين زمان

  !معجزه بازوانت را باور كن

  از خشم بيدار تو 

  سالحي خواهم ساخت

  وبارويي

  تا گستره كارخانه ها و شاليزاران آفتاب و باد 

  بذر كوهسارانوقتي كه 

  افسانه ساز

  فرياد هاي سرخ تو خواهند شد
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  دشواريهاي يك شغل سخت و زيان آور 

  

  

 تابستان سال گذشته اعتراض     - فروردين   2جام نيوز،     
 گذاري خدمات   پرستاران به اجرايي نشدن قانون تعرفه     

 تصويب شده، آنها را كمي جلوي 87پرستاران كه سال 
دوربينهــا آورد، امــا ايــن تــصوير زودتــر از آنچــه بايــد 

 همـان پاشـنه مـي   بـراي آنهـا در روي       . فراموش شـد  
  .چرخد

بيننـد؟ چـه    پرستاران چه حرفهـايي دارنـد؟ چـه مـي           
درگيريهايي دارند و در اصل چـرا ده پرسـتار در سـال             

 خاطر سختيِ كار جان شان را از دسـت داده          گذشته به 
  اند؟

 اينكـه مـي   . محبوبه، بازنشسته شغل پرسـتاري اسـت      
ر گوييم بازنشسته نه اينكه سن و سالش زيـاد باشـد، د           

 سال كار ديگر سرِ     22 سال كار او با      30واقع به جاي      
با اين حال محبوبه راضـي اسـت، چـون          . رودكار نمي   

  . اش كردهمعتقد است شغل پرستاري فرسوده 
يكي . من پرستار بيمارستان چمران بودم    ": او مي گويد  

ايـد كـه    حتما شـنيده    .  ام دو سال است بازنشسته شده    
گيرنـد و   كار معدن در نظر مـي       كارِ پرستاري را معادل   

يكي از  .  آيد شغل ما جزو مشاغل سخت به حساب مي       
.  بيداري اسـت ترين تصاويرم از اين شغل، شب   پررنگ  

 بيدار اسـت،    12 طور كلي تا ساعت      بخش پرستاري به  
 خوابند و وقتي آنها بيدار شدند،        چند نفر مي   3 تا   12از  
 پرســتاران البتــه.  صــبح هــم گــروه ديگــر6 تــا 3از  

  .بخشهاي سزارين و اتاق عمل كال بايد بيدار باشند
 ترينِ آن   هميشه درگيريهايي وجود دارد و يكي از مهم       

به جـز ايـن مـشكالت، مـسايل         . تهديد سالمتي است  
روحي و رواني، استرس و نگرانـي و درگيـري عـاطفي            

  . آوردبيش از هرچيز به پرستاران فشار مي 
ان آنطور كه بايد به پرستاران      با اين مشكالت، بيمارست   

بـه قـول پرسـتاران آنهـا نردبـاني          . گـذارد احترام نمي   
هستند تا پزشكان از طريق آن به پـول برسـند، چـون             
همه كارها با پرستار است، آنهـم در حـالي كـه حتـي              
رفتار پزشك نيز خيلي وقتها با پرستار درست نيـست و           

 و  اش دارد تا حـال اجتمـاعي      بستگي به حال شخصي     
  .ايحرفه 

  
 "قاصـدك "سابقه پرداخت طرح    ديركرد بي   

  پرستاران

 يك عـضو كـادر پرسـتاري        - فروردين   9كاشان اول،   
بيمارستان بهشتي كاشان كه ترجيح مي دهد ناشـناس         

 سـابقه پرداختيهـاي     بماند، بـا اشـاره بـه ديركـرد بـي          
اضــافه كــار ": بيمارســتان بــه پرســتاران اظهــار كــرد

آنهـا موسـوم بـه طـرح        ) پـركيس (پرستاران و كارانـه     
 حدود هشت ماه است كـه عقـب افتـاده و            "قاصدك"

اين در حالي است كه حقوق ماههاي قبـل را هـم بـه              
   ". اندصورت علي الحساب تسويه كرده

به گفته اين منبع آگاه، به جاي رسيدگي بـه شـكايات            
پرســتاران و پرداخــت معوقــات آنهــا، بــا كــساني كــه 

ردهاي امنيتي و اطالعاتي مـي      كنند برخو اعتراض مي   
خواهند آميز را مي  شود؛ طوري كه هر صداي اعتراض       

   ".در نطفه خفه كنند
  

  
  

پرداخت ":  عدالتيها گفت  وي ضمن گاليه از بعضي بي     
حقــوق پرســتاران بيمارســتان بهــشتي ديرتــر از ســاير 

ــوق بيمارســتانها صــورت مــي ــرد و همينطــور حق  گي
ناعادالنه اسـت و ايـن در       پرستاران نسبت به پزشكان     

حالي است كه اين قشر بيشترين زحمت را كشيده و از           
 بيمــاران بــستري ناماليمــات زيــادي را متحمــل مــي

  ".شود
درخواست مـا منطقـي اسـت و        ": اين پرستار ادامه داد   

 كنيم و اينگونه طـرز برخـورد   حقوق خود را مطالبه مي 
صحيح نيست كه به ما بگوينـد الگـوي شـما حـضرت        

  ".ينب است و حق هيچگونه اعتراضي نداريدز
حتي به پرستاران اين اجازه را نمـي        ": وي تصريح كرد  

خصوصي مشغول به كار شوند تا دهند كه در بيمارستان
حداقل از اين طريق حقوق عقب افتاده خود را جبـران           

  ".كنند
قرار بود كه پس از برجام، چـرخ        ": وي خاطرنشان كرد  

 امـا مـسووالن در پاسـخ بـه          زندگي مردم هم بچرخد،   
مطالبات ما هميـشه بـه وضـعيت نامناسـب بودجـه و             

  ". كنندوضعيت اقتصادي اشاره مي
  

همه طرحهـاي تـصويب شـده عليـه كـار و            

  معاش پرستاران در سال گذشته 

نـسائي،   حـسين علـي      - فروردين   14نظام پرستاري،     
عضو شورايعالي نظام پرسـتاري كـشور، بـا اشـاره بـه             

خرب وزارتخانه از جملـه كمـك پرسـتاري       طرحهاي م 
: كه جامعه پرسـتاري را بـه شـدت متـاثر كـرد، گفـت              

تربيت بيمارستاني پرستار، پرداخت مبتني بر عملكـرد        "
كه پرستاران را به بـرده تبـديل كـرد و همـه قـوانين               

در . پيــشين را نقــض كــرد نيــز از ايــن جملــه هــستند
ر بيـشتر   پرداخت مبتني بر عملكرد، تاكيد بر اضافه كـا        

وري كاركنـان  است در حالي كـه قـانون ارتقـاء بهـره           

باليني بر كيفيت كار تاكيد دارد و اينكه با ميزان اضافه           
 12كار كنترل شده، هيچ پرستاري اضافه كار بـيش از           

ساعت نداشته باشد كه البته فوايـد آن همگـي متوجـه      
  ".بيمار و مردم خواهد بود

 سالمت بار كـاري   وي كشور با بيان اينكه طرح تحول      
پرستاران در اين طرح ديده ": براي پرستاران بود، افزود

  ".نشده بودند
  علي نسائي كليد زدن برخي طرحهاي مخرب براي 

  
جامعه پرستاري را ناشـي از جريـان خـاص حـاكم بـر             

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تماميت
همين موضوع سبب مـي   ": خواهي آنها دانست و گفت    

شود تا آنها منابع را به سمت خاصي سوق دهند و بقيه            
  ". عنوان برده در سيستم محسوب شوندافراد به

  
قواره هزينه درمان در طـرح تحـول        رشد بي   

  جدول دستمزد پزشكان+سالمت

ــارس،   ــزاري ف ــروردين 20خبرگ ــي - ف ــرآورد واقع  ب
افزايش بار مـالي ناشـي از تغييـر در ارزشـهاي نـسبي            

ي، نــشانگر اخــتالف قابــل تــوجهي از خــدمات درمــان
  . برآوردهاي اوليه در طرح تحول سالمت است

 افزايش ارزشهاي نسبي خدمات درماني با انگيزه واقعي  
تر كردن قيمت خدمات و مبلغ پرداختـي بـه پزشـكان            
موسسات صورت گرفته تا در مواردي كه غيـر واقعـي           

ند، است و پزشكان انگيزه ارايه خدمت با كيفيت را ندار         
امـا بـا ايـن حـال        . كيفيت و كميت خـدمات بـاال رود       

  .مواردي وجود دارد كه با اين توجيه همخواني ندارد
در اين موارد باوجود سرانه مراجعـه بـاالي خـدمت در            
طرح تحول سالمت، خـدمت مـورد نظـر بـا افـزايش              
ارزش نسبي قابل تـوجهي همـراه بـوده اسـت كـه در             

نطقي اين خدمات مجموع منجر به افزايش هزينه غيرم    
  .شده است

 هيات علمي و پزشـكان متخـصص        2kاعمال تعرفه     
تمام وقت از مواردي است كه همزمان با طرح تحـول           
سالمت اتفاق افتاد و در هزينه هاي كل بيمه سـالمت      

سهم اين تعرفه از كل هزينه هـا در         . مشاهده مي شود  
درصد را تشكيل مـي دهـد، در        10، در حدود      94سال  

سهم آن قبل از طرح تحـول سـالمت فقـط            حالي كه   
  .درصد كل هزينه ها بوده است3

  14بقيه در صفحه 
  

  )96فروردين (كارورزان سالمت 
 اميد برهاني
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  كارورزان سالمت 

  )96فروردين (
  13بقيه از صفحه 

در بررسي تغيير ارزشهاي نـسبي، بعـد از طـرح تحـول             
سالمت در استان تهران بيشترين اختالف هزينه مربوط   

. اسـت به خدماتي است كه دفعات مراجعه زيادي داشته       
) انحـراف چـشم   (براي مثال، هزينه درمان استرابيـسم       

.  رشـد كـرده اسـت      95ا   ت 92درصد بين سالهاي    1081
بيشترين تفاوت قيمت دسـتمزد پزشـك نيـز در عمـل            
جراحي قلب و خارج كردن تيروييـد يـا سـاير عملهـاي        

  .جراحي ديده مي شود
  

   ساله در شيفت كاري 28مرگ پرستار  

  
 روز سيزدهم فروردين يك پرستار – فروردين  24ايلنا،    

ان شاغل در بيمارستان فيروزگر در حين شيفت كاري ج     
  .خود را از دست داد

پرستار متوفي، مهديه رضـايي نـام داشـت و در بخـش       
مراقبتهاي ويژه بيمارستان فيروزگر به صورت قراردادي       

  .مشغول به كار بود
گمانه زنيها حكايت از اين دارد كه اين پرستار به علـت            

در عـين  .  است فشار كاري شديد دچار ايست قلبي شده      
ن تاييد اين خبر، از مشخص حال، منابع خبري ايلنا ضم    

نبودن علت مرگ و ادامه تحقيقات براي كـشف علـت           
  .آن خبر دادند

  
 بـه وزيـر بهداشـت پزشـك و          "نه"كمپين  

  ذينفع
 بــا نزديــك شــدن بــه نمــايش - فــروردين 30ايلنــا،  

انتخابات رياست جمهـوري، جمعـي از فعـاالن صـنفي           
نـه  "پرستاران در فضاي مجازي كمپيني تحت عنـوان         

  .اند راه اندازي كرده "زير بهداشت پزشك و ذينفعبه و
هدف از اين كمپين، حمايت از انتخاب يك غير پزشك          

  .به عنوان وزير بهداشت در كابينه دولت آينده است
ايجاد كنندگان اين كمپين بخشي از مطالبات خود را به       

انتخاب وزير غير ذينفع كـه  ":  انداين شرح عنوان كرده  
باشد ذينفع اسـت، اجـراي قـوانين بـر          البته اگر پزشك    

پزشـك  (زمين مانده، اجـراي طـرح سـالمت خـانواده           
، اصالح نظام پرداخـت در حـوزه        )خانواده و نظام ارجاع   

بهداشت و درمان كشور، كـاهش تعرفـه هـاي بخـش            
خصوصي تا حدود دو برابر تعرفه هاي دولتـي، اصـالح           
نظام آموزشي وزارت بهداشت طبق نظـر كارشناسـان و     

رج نمودن دانشگاه هاي علوم پزشكي از حالت هيات         خا
  ".امنايي

هر از گـاهي از گوشـه و كنـار دنيـا مـي شـنويم كـه                  
تعدادي جنايتكار يا تروريست مردم را به گروگان مـي          

شان كـه انتقـام گيـري يـا كـسب            گيرند تا به اهداف   
ثروت است دست يابند اما در ايران برعكس همـه جـا        

شـان و     كـه مـردم، امـوال      اين مجريان قانون هستند   
خانواده هاي زنداني سياسي را به گروگان مـي گيرنـد           
تا در جامعه بـا ايجـاد رعـب و وحـشت و خفقـان بـه                 

در قـوانين   . خواسته شان كه بقاي خود اسـت، برسـند        

جمهوري اسالمي ايران آمده كه ضابطين دادگـستري        
پس از سپري كردن دوره هاي آموزشـي مـي بايـست        

ين را داشته و اقدامات صورت گرفته       كارت ويژه ضابط  
از سوي ماموران فاقد اين كارت ممنوع و بدون اعتبـار      

در جاي ديگري   ).  آيين دادرسي كيفري   30ماده  (است  
از قانون آمده كه جلب متهم بـه موجـب برگـه جلبـي        
است كه مضمون آن حاوي مشخصات مـتهم و علـت          
جلب است و مي بايست توسـط بـازپرس امـضا و بـه              

  ).  آيين دادرسي كيفري181ماده ( ابالغ شود متهم
  
  

 برايم صادر شد    95براي اجراي احكام حبسي كه مهر       
به منزل مان هجوم آوردنـد، بـا ظـاهري پوشـيده، بـا              
ماسك و كاله، بي حكم جلب و بي كـارت شناسـايي،           
توهين كردند و تهديد كردند، مرا مورد ضـرب و شـتم            

فيلم ضبط كردنـد، در  قرار دادند، بدون مجوز و پنهاني    
كمال وقاحـت بـي حجـابي مـا را نظـاره گـر بودنـد،                

طلبكارانــه از مــن و خــواهرانم نيــز . بازداشــتم كردنــد
اتهام را  2. شكايت كردند و پرونده جديدي تشكيل شد

تفهيم كردند و كفالت ضبط كردند و بعد از مدتي براي      
ـ       3اتهامات تفهيم شده براي      ب خواهر قـرار منـع تعقي

اما مجدداً براي همان اتهامـات يـك روز     . صادر كردند 
قبل از دادگاه، احضاريه را ابالغ كردند و يك روز پس           

در كمال بـي   .از دادگاه نيز حكم صادر شده ابالغ شده      
اطالعي به دادگـاه مراجعـه كـرديم و توسـط قاضـي             
خونسرد متوجه شديم كه گويا ابالغيه قرار منع تعقيب         

فرصـت خواسـتيم تـا هـم        .  شده بود  از پرونده دزديده  
برگه را ارائه دهـيم، هـم وكيـل پرونـده را مطالعـه و               
اليحه اي دفاعي تحويل دهيم امـا گفتـه شـد، حتمـاً             
اشتباه ابالغ شده و يك روز پس از دادگاه حكم جديـد    

در طول اين چند ماه پس از بازداشـتم         ! را ابالغ كردند  

 از ضـابطين    پيگيريهاي الزم را انجام دادم و همچنين      
شان منع تعقيب   سپاه ثاراهللا نيز شكايت كردم اما براي      

بـه  ! صادر شد اما اين بار هيچ اشتباهي رخ نـداده بـود           
اين حكم اعتراض كردم كه اعتراضم با دخالت ريـيس     
. زندان اوين به جايي كه بايد نرسيد و نامه ناپديد شـد           

از آنجا كه قانون خيابانيـست يـك طرفـه و بنـده نيـز        
ز برده ظلم نبودم و نيستم، جهت اعتراض به ايـن          هرگ

گروگــان گيــري بــه آقايــان اعــالم كــردم كــه بــراي 

رسيدگي به درخواسـت مـن و رفـع تخلفـات و حكـم              
ــسر   ــر اف ــد روزي را در دفت ــده چن ــانوني در پرون غيرق
نگهباني بند زنان زندان اوين تحصن خـواهم كـرد تـا           
فرصــت رســيدگي داشــته باشــند و در صــورت عــدم  

  .يدگي اعتصاب غذا خواهم كردرس
چهار روز و سـه  ، 1396 فروردين 15از صبح سه شنبه    

! شب را در اين دفتر سپري كردم و همانجا نيز خوابيدم
تنها رسيدگي شان اين بود كه اول به دليل تحصنم در       
دفتــر بــرايم اعــالم جــرم كــرده و پرونــده اي جديــد 

ـ               دنم گشودند، دوم هم بنـديانم را كـه در دفتـر بـه دي
آمدند، تهديد به وضع قوانين جديد و سـخت گيرانـه و        
تنبيهي كردند تا كسي حمـايتم نكنـد و سـوم منـشي             
رييس زندان را به بند فرستادند تا عالوه بـر تـوهين و             
تهديد، مواضع سياسي خود را اعالم و قـدرت سـپاه را            

ــشد  ــم بك ــه رخ ــنبه . ب ــروردين 19از روز ش  1396 ف
ال بـه ايـن كـار كـه         اعتصاب غذا خـواهم كـرد و حـ        

خشونت عليه خود اسـت ولـي تنهـا راه اعتراضـم بـه              
گروگان گيري و اعمال خالف قانون مجريـان قـانون          

تـا رسـيدن بـه      . است تن داده و آن را اعالم كـرده ام         
خواسته ام از ادامه اعتصاب غذا منصرف نخواهم شد و    
مسئوليت هر اتفاقي كه رخ دهد با رييس زندان اوين و 

سپاهي او و دادسـتاني اسـت، تـا آخـرين ذره            برادران  
وجودم از حق بر حق خـواهرانم دفـاع خـواهم كـرد و           
اجازه نمي دهم دستگاههاي امنيتي عالوه بـر زيـر پـا          
گذاشتن قانون خود نوشته شان، از خانواده هايمان بـه          
عنوان ابزار شكنجه رواني و ايجـاد فـضاي خفقـان در           

  اما برده ظلم نباشمحاضرم بميرم . جامعه استفاده كنند
  بند زنان زندان اوين - آتنا دائمي

  1396 فروردين 19شنبه 
  هرانا:منبع

  حاضرم بميرم اما برده ظلم نباشم

 نامه آتنا دائمي، زنداني در اعتصاب غذا



  15صفحه                   1396اول ارديبهشت   –383 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 انتشار خاطرات زندان رسول بداقي

 "تاوان معلمـي  " – فروردين   21حقوق معلم و كارگر،     
خاطرات زندان رسول بداقي، فعال صنفي معلمان است        

 در چنـد    "حقـوق معلـم و كـارگر      "كه در وب سـايت      
  . بخش منتشر مي شود

شـهر و   رسول بداقي، دبير پيشين دبيرستانهاي اسـالم        
مان اسـت كـه در جريـان    عضو ارشد كانون صنفي معل  

ــال  ــال  88اعتراضــهاي س ــن س ــاه اي ــهريور م ، در ش
  .بازداشت و محاكمه شد

عضو هيات مـديره انجمـن صـنفي معلمـان ايـران در             
 و "فعاليت تبليغي عليـه نظـام  "دادگاه انقالب به اتهام    

 6 بـه    "تباني و تجمع به قصد برهم زدن امنيت ملي        "
ــت از فعالي  ــال محرومي ــنج س ــدان و پ ــاي ســال زن ته

  . اجتماعي محكوم شد

  
 و در حالي كـه دوران محكوميـت         1394شهريور سال   

ديگـري   رسـيد، پرونـده  شش ساله بداقي به پايان مـي     
براي او تشكيل شد و دادگـاه ايـن بـار او را بـه اتهـام            

 بـه سـه سـال حـبس ديگـر           "اقدام عليه امنيت ملي   "
  .محكوم كرد

 انفرادي  بداقي در دوران محكوميت مدتي را در زنداني       
او . بــه ســر بــرد و بارهــا دســت بــه اعتــصاب غــذا زد

هـاي فـردي و امـضاي بيانيـه         همچنين با انتشار نامه     
ضـمن اعتـراض بــه وضـعيت خــود و ديگـر زنــدانيان     

  .المللي شدسياسي، خواستار رسيدگي مجامع بين 
رسول بداقي در ارديبهشت ماه سـال گذشـته پـس از            

  .ن آزاد شدتحمل هفت سال حبس از زندان اوي
وارد سـلول   ": او در بخشي از خـاطراتش مـي نويـسد         

معيـشت  (انفرادي شدم، فقط به هدفم مـي انديـشيدم          
فرهنگيان، مدارس دولتـي، مـدارس اسـتاندارد، سـالن      
ــه   ــش آمــوزان و معلمــان، كتابخان ــراي دان ورزشــي ب
مدارس، هنر در مدرسه، مسابقات علمي و ورزشي بين         

ورزشـگاههاي رايگـان،    دانش آموزان، بـين معلمـان،       
گردش علمي براي دانش آمـوزان و معلمـان، بودجـه           
آموزش محور، آموزش و پرورشي كـه محـور توسـعه           

به اين مي انديشيدم كـه آيـا مـرگ مـن            ). …باشد و 
كمكي به رسيدن به اين اهداف خواهد كـرد يـا خيـر؟             

وارد . اگر اينگونه مي شد، به مرگ خودم راضـي بـودم          
شعله هاي آتـش    .  مرگ مي داد   سالن بوي . سالن شدم 

كينه و عقده و ناكامي از درون سلولهاي سياه زبانه مي      
 ".كشيد

  

تنبيـه بـدني دانــش آمـوز؛ اسـتعفاي مــدير     

  آموزش و پرورش

رييس روابط عمومي آموزش و پرورش استان كرمـان          
مدير دولـت تـدبير و اميـد در شهرسـتان           ": اعالم كرد 

عمومي از سمت خود    رودبار در راستاي احترام به افكار       
  ".استعفا كرد

اميد سالجقه در مورد تنبيه بدني دانش آموز رودبـاري          
با وجود اينكه مكررا اعالم نموده ايم كه تنبيـه          ": گفت

بدني در مدارس ممنوع است و با متخلفان برخورد مي          
گردد، متاسفانه اين اتفاق در شهرستان رودبـار جنـوب          

  ".رخ داده است
با توجـه بـه تكـرار تنبيـه بـدني           ": دوي ادامه ادامه دا   

توسط يك معلم خاطي در شهرسـتان رودبـار جنـوب،           
ــن    ــرورش اي ــوزش و پ ــدير آم ــواني، م ــماعيل پهل اس
شهرســتان، در راســتاي احتــرام بــه افكــار عمــومي و  
پاسخگو بودن مسووالن در دولت تدبير و اميد از سمت    

  ".خود استعفا كرد
 بـه هيـات     مدير و معلم متخلـف نيـز      ": سالجقه گفت 

رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شده اند تـا مطـابق           
  ".ضوابط با آنها برخورد شود

 

قتل معلم بـر اثـر تيرانـدازي در سيـستان و         

 بلوچستان 

و  عليرضا نخعي، مـديركل آمـوزش      - فروردين   27آنا،  
پرورش استان سيـستان و بلوچـستان دربـاره جزييـات          

 از معلمـان    يكـي ": قتل يك معلم در اين استان گفت      
 خـرداد روسـتاي پوتـاپ واقـع در     15پايه سوم مدرسه   

شهرستان نيكشهر، روز گذشته پس از اقامه نماز مغرب    
و عشا، توسط يكي از اقوامش بـه ضـرب گلولـه جـان       

 ".خود را از دست داد

علت حادثه هيچگونه ارتباطي بـه جايگـاه        ": وي افزود 
دليـل  معلم و آموزش و پرورش ندارد و گويا قاتـل بـه            

نزاع و اختالفات خانوادگي دست به چنين اقـدامي زده          
 ".است

معلـم فـوت شـده يكـي از         ": نخعي خاطرنـشان كـرد    
نيروهاي استخدامي وزارت آمـوزش و پـرورش اسـتان       

  ".بوده است
  

وضعيت آسـيب سـيل بـه مـدارس اسـتان           

  آذربايجان شرقي 

  
ــسنيم،  ــروردين 27ت ــه - ف ــروردين در 25 روز جمع  ف

 نفـر را در شـهرهاي       40آذربايجان شرقي، سيل حدود     
آذرشــهر و عجــب شــير بــه كــام مــرگ كــشاند و بــه 
تاسيسات زيربنايي برخي مناطق اسـتان آسـيب جـدي       

در اين رابطه جعفر پاشايي، مديركل آموزش       . وارد كرد 
ه منطقـه   سـ ":وپرورش استان آذربايجان شرقي، گفـت     

.  وپرورش گوگان، آذرشهر و عجب شير درگيـر        آموزش
هفت مدرسه در منـاطق ذكـر شـده دچـار         . سيل بودند 

انـد، دو مدرسـه در منطقـه گوگـان، سـه             آسيب شـده  
 تبريـز  4مدرسه در عجب شير، يك مدرسـه در ناحيـه        

 .روستاي ليقوان و يك مدرسه در مراغه

مدرسـه و   گل و الي در محوطه و حيـاط         ": وي افزود 
شـد، امـا تخريبـي      بعضا كالسهاي درس مشاهده مي      

وپرورش، نداشتيم و توانستيم با بسيج امكانات آموزش        
 گل و الي را از محوطه مـدارس خـارج كنـيم و هـم               

 آموزان در كالسهاي    اكنون مشكلي براي حضور دانش    
بـا توجـه بـه تعطيلـي       ":  وي گفت  ".درس وجود ندارد  

  "ت جاني نداشتيممدارس در اين روز، تلفا
  

تجمع معلمـان بازنشـسته مقابـل سـازمان         

 برنامه و بودجه

 شــماري از معلمــان بازنشــسته – فــروردين 28ايلنــا، 
 .كشور مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع كردند

 هاي جاري است كـه  اين چندمين بار در ماهها و هفته 
معلمان بازنشسته مقابـل مجلـس و نهادهـاي ذيـربط           

 . كنندات اعتراضي برگزار ميديگر تجمع

خواسته ما ": يكي از بازنشستگان حاضر در تجمع گفت  
پرداخت مطالبات مزدي از جمله پاداش پايان خـدمت،         
اجراي صحيح همسان سازي مستمريها و ارتقا خدمات        

 ".درماني بيمه تكميلي است

 

 كــالس درس در آذربايجــان 800 هــزار و 7

 شرقي تخريبي هستند

 مـديركل نوسـازي،     - فـروردين    30رس،  خبرگزاري فا 
توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان شرقي با بيان اينكه         

 9 كالس درس استان، فقط   700 هزار و    23از مجموع   
:  كالس مستحكم و ايمن وجود دارد، گفت    637هزار و   

 هزار و   7 كالس درس نيمه مستحكم و       257 هزار و    6
ــد 800 ــتان نيازمن ــستحكم در اس   كــالس درس غيرم

 . مقاوم سازي و تخريب و بازسازي است

محمدرضا عيدي ابـراز اميـدواري كـرد كـه مـشاركت          
 .خيران به ساماندهي سريع اين وضـعيت كمـك كنـد          

ــرد ــدود ": وي اضــافه ك ــار 35ح  108 درصــد از اعتب
ميليارد تومـاني اداره كـل نوسـازي، توسـعه و تجهيـز             

 95مــدارس اســتان از محــل منــابع دولتــي در ســال  
   ".يدا كرده استتخصيص پ

 

 هنـوز   93معوقات دانـشجو معلمـان ورودي       

  پرداخت نشده است 

  
سرپرسـت دانـشگاه    - فروردين 30خبرگزاري فارس، 

فرهنگيان بـا بيـان اينكـه معوقـات دانـشجو معلمـان             
بـراي  ":  هنوز پرداخت نـشده اسـت، گفـت      93ورودي  

تخصيص اعتبار معادل دانشگاه هاي كشور بايـد چانـه      
  ".كه تاكنون راه به جايي نبرديمزني كنيم 

محمود مهرمحمدي ضـمن اشـاره بـر فـراهم نـشدن            
 و  93شرايط پرداخت معوقات دانشجو معلمـان ورودي        

با بيان اينكـه همچنـين بخـشي از معوقـات دانـشگاه             
درقبال خدماتي كه به آموزش و پـرورش ارايـه كـرده            
هنوز باقي است، ابراز اميدواري كـرد بـا دسـتور وزيـر             

ش و پرورش اين بخـش از معوقـات نيـز محقـق             آموز
شده و دانشگاه از اين شرايط ناخوشـايند اعتبـاري بـه            

  .مدد اين پرداختها خارج شود
  16بقيه در صفحه 

 )96(چالشهاي معلمان در فروردين ماه 

 فرنگيس بايقره
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 )96(در فروردين ماه  چالشهاي معلمان

  
  15بقيه از صفحه 

  
تشكيل شوراي هماهنگي مووسسان مدارس غيردولتـي در        

 استانها

 معاون وزير آموزش و پـرورش و ريـيس سـازمان      - فروردين   30ايسنا،  
مدارس غيردولتي با اشاره بـه تـشكيل شـوراي همـاهنگي مووسـسان              

تفـويض  ":  نخستين بار، گفـت    مدارس غيردولتي در سطح استانها براي     
اختيارات به شوراهاي همـاهنگي مووسـسان حركتـي بـسيار جـدي در              

 ".شودراستاي تمركز زدايي در آموزش و پروش قلمداد مي 

نخـست دعـوت از     . ما در اين زمينه دو نقش داريم      ": مرضيه گرد افزود  
دستگاهها در حوزه بـرون سـازماني و اسـتفاده از ظرفيتهـاي بيـرون از                

ارتخانه و دوم استفاده از مشاركت سرمايه گذاران آموزشي در مدارس           وز
 ".غيردولتي

تـر از قبـل      در حال حاضر نقش مووسسان مدارس جـدي          ": وي گفت 
نگاه وزير آموزش و پرورش نيز اين است كـه اختيـارات تـا              . شده است 

جاي ممكن به مدارس و مناطق تقسيم شود و ما در ستاد نقش حمايتي     
در همين راستا براي نخستين بـار شـكل   .  مان را تقويت كنيم    و نظارتي 

گيري شوراي هماهنگي مووسسان مدارس غير دولتي را ابالغ كرديم تا         
اميــدواريم . ايــن افــراد در كنــار مــسووالن آمــوزش و پــرورش باشــند

نمايندگان اين شوراها در نهادهايي چون سازمان تـامين اجتمـاعي هـم      
 ".حضور پيدا كنند

گرد با اشاره به تفويض اختيارات به شوراها نظير صـدور مجـوز             مرضيه  
نظـارت بـر نحـوه      ": براي مراكز و مسووليت نظارت بر آنها اظهار كـرد         

اجراي الگوي شهريه نيز به شوراهاي مناطق واگذار شده و ما معتقـديم             
دهد كه اختيار را به موسـس و        كيفيت بخشي به مدارس زماني رخ مي        

  ". بر عملكرد آنها نظارت كنيممدير بدهيم و بعد

  

 1196 تكليف پـروژه     تجمع فرهنگيان زنجاني براي تعيين    

  واحدي مسكن مهر

  

 تكليـف پـروژه      فرهنگيان زنجـان بـراي تعيـين       - فروردين   31تسنيم،  
 . واحدي مسكن مهر مقابل استانداري زنجان تجمع كردند1196

ال احداث را پشت    پروژه مسكن فرهنگيان زنجان در حالي يازدهمين س       
 و قـرارداد بعـدي بـا        88گذاشته كه بر اساس قرارداد اوليه بايد در سال          

 .   شد واگذار مي94احتساب تاخيرها، در سال 

معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش استان زنجان امروز           
 آميز فرهنگيان همزمان با آنكـه مـدعي شـد پـروژه             در تجمع اعتراض  

:  درصد پيـشرفت فيزيكـي دارد، ابـراز كـرد    90ان پونك   مسكن فرهنگي 
  ".پيمانكار آن طور كه بايد و شايد به تعهدات عمل نكرده است"

 اي كه بـا مـديركل       در جلسه ": يعقوبعلي عبادي به معترضان وعده داد     
سياسي و امنيتي استانداري و نمايندگان اعضا برگزار شد، مقرر شد تا در       

هاي ذيربط را دعوت كنند تا پروژه تعيـين         مدت يك هفته همه دستگاه    
  ".تكليف شود

نزديك به دو هزار خانواده فرهنگي، بيشتر از يازده سـال اسـت كـه در                
.  واحدي فرهنگيـان زنجـان هـستند     196انتظار اتمام پروژه يك هزار و       

  ساله مي  12 تا   10يكي از متقاضيان پروژه فرهنگيان با گاليه از انتظار          
 فرهنگي مگر چقدر است كه هم اجاره خانـه دهـد            گويد كه حقوق يك   

هم قسط وام خانه هاي تحويل داده نشده را دهد و هم خرج زنـدگي را        
  "تامين كند؟

 

 

اگر بخواهيم حمله موشـكي اخيـر آمريكـا بـه      
يك پايگاه نظامي اسد را واقع گرايانه ارزيـابي         
كنيم، بايد از نگاه مجرد بـدين رويـداد پرهيـز           
كرده و نخست زمينه هاي وقوع آنـرا بررسـي          

  كنيم

در آغاز امر، مردم سوريه در خيزشـي عمـومي          
عليه ديكتـاتوري اسـد دسـت بـه اعتـراض و            

رژيـم اسـد بـا     . ميـز زدنـد   مقاومت مـسالمت آ   
همدستي و همراهي رژيم جمهوري اسالمي و       
روسيه به كشتار و جنايـت و قتـل عـام مـردم      
ــسيبهاي    ــامي پرن ــن راه تم ــت و در اي برخاس
انساني را زير پا گذاشته و كمر به نابودي مردم 

با توجه به اين فاكتها و در    . تا آخرين نفر بست   
 نيروهاي  نتيجه آن، نيروهاي گوناگون از جمله     

ارتجاعي با اهداف گوناگون وارد ايـن صـحنه         
بر همين بستر كشورهاي ديگر     . مرگ زا شدند  

از جمله آمريكا نيز مستقيم و يا غيـر مـستقيم           

در ادامه، اسد وقيحانـه و در  . وارد صحنه شدند 
برابر نگاه بي تفاوت جهان، دو بـار دسـت بـه            

  .حمله شيميايي عليه مردم سوريه زد
 و با اين پيش زمينـه مـي تـوانيم           از اين منظر  

  .ارزيابي زير را داشته باشيم
 ما همواره در جبهه مخالف اسد و قتل وعام          -

در سوريه و كمكهاي جمهوري اسالمي بـه او         

بوده ايم و آنها را آغازگر و باز كننده درهـا بـه         
  .روي امپرياليسم و ارتجاع مي دانيم

ــع    - ــالم واق ــوريه در ع ــر س ــال حاض  در ح
مـا  . اه امپرياليسم و ارتجاع گشته است     جوالنگ

مخالف حضور همه نيروهاي خارجي به ويـژه         
  جمهوري اسالمي در سوريه هستيم 

 بمباران پايگاه هوايي اسد توسط امپرياليسم       -
آمريكــا هــيچ تغييــري در سياســت منفعالنــه 
آمريكا نداده است و اين كشور همچنان هدفي     

  .كه بركناري اسد را شامل شود، ندارد
 اقدام امريكا با هدفي كه انجام شـده باشـد،         -

مهار كننده اسد در استفاده از سالح هسته اي         
خواهد بود؛ امري كه اوباما از آن در نخـستين          
بار طفره رفت و دست اسـد را بـراي بـار دوم             
براي ارتكاب به چنين اقدام فاجعـه بـاري بـاز          

  .گذاشت
 ما از اپوزيسيون و مردم سوريه حمايت مـي          -

ــساني و    ــي، ان ــه سياس ــن را وظيف ــيم و اي كن

  .انقالبي خود مي دانيم
 ما همچنان در جبهه مخالف اسـد و همـراه           -

مردم سوريه بوده و هستيم و از هر اقدامي كه          
به سرنگوني اسد به دست مردم سوريه كمـك    

  . كند، اگر چه ناكافي باشد، حمايت مي كنيم
   فروردين 21دوشنبه ... فراسوي خبر

  

  باز كننده درها به روي اسد

   امپرياليسم و ارتجاع در سوريه

  يديليال جد
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   :سخن ماه

از كرامات شيخ الشيوخ ام القرا همين بس كه در ايـام            
تعطيالت نوروزي موزه ها بسته مـي شـوند و ايـن در             
حالي است كه در ديگر نقاط جهان با شـور و هيجـان             
فوق العـاده، بـه خـصوص در ايـام تعطيـل، بـه فكـر                
كشاندن مردم به موزه هـا و نمايـشگاهها و سـالنهاي            

حال موزه چه خصومتي مي     . تندهنري و كتابخانه هس   
تواند با ولي فقيه داشـته باشـد، خـود سـوالي ديگـري        

اما وحشت ولي فقيـه از هـر اسـتفاده فرهنگـي            . است
سكوالر از ايام فراغت، دم خروسي است كـه بـا هـيچ         

  .ترفندي پنهان شدني نيست
، مديركل موزه هاي كشور     "تبيان"بر اساس خبري از     

كاخ احمدشـاهي مجموعـه     كاخ اصلي نياوران،    ": گفت
نياوران، موزه پژوهشي مردم شناسـي، مـوزه هنرهـاي          
زيباي سعدآباد، موزه مردم شناسي كاخ گلستان و موزه         
هنرهاي ملي در تهران و مـوزه رشـت، در ايـام نـوروز          

  ".تعطيل خواهد بود
 "تعميـرات و بازسـازي    "وي علت عمـده تعطيليهـا را        

هاي ديگري هم    امكان دارد موزه     ": بيان كرد و گفت   
در حال حاضر تعطيل باشد، امـا هنـوز مـسووالن ايـن      

  ".موزه ها اطالعي در اين باره به ما نداده اند
از موزه كه بگذريم بهتر است كه همچنان و در حال و            

پس با هم سري مي كشيم بـه       . هواي نمايشگاه باشيم  
  :نمايشگاهها و موضوعات داغ شان

  
  .....نمايشگاه

  

   شورش در نمايشگاه ها نقاشي و نقش پر

  
  
 به مناسبت هشتادمين سال آفـرينش اش،        "گرونيكا"

اين . در نمايشگاهي در مادريد حضوري پر رنگ داشت       
تابلو ضد جنگ كه توسط پيكاسو بـه تـصوير كـشيده            
شـده، توانـست نــام خـالقش را در پهنــه هنـر جهــان     

رحمت و وحـشت    "عنوان اين نمايشگاه    . جاودانه سازد 
  .  است"كاسودر آثار پي

 سپتامبر سال گشوده خواهد  4دربهاي اين نمايشگاه تا     
 از  40 و   30،  1920هـاي    اثـر دهـه      180بود و در آن     

  .پيكاسو به نمايش گذاشته خواهد شد
  
  

  ....موسيقي

  
  باب ديلن نوبل را به طور مشروط پذيرفت

باالخره وسوسه نوبل ادبي باب ديلن را هم فريفت و او        
اخير، بر فراز قلـه اورسـت ايـستاد تـا           پس از چند ماه ت    

تابلوي اينجا مرتفع ترين قله جهان اسـت را بـر دوش            
  . بگيرد

اهداي "لئونارد كوهن، هنرمند فقيد كانادايي، گفته بود        
نوبل ادبي به باب ديلن مثل اين است كه بر فـراز قلـه    

اورست پالكاردي بياويزيم با اين مـضمون كـه اينجـا           
  ." است ترين قله جهانمرتفع

  

  
ديلن پس از دريافت اين جايزه و بـدون آنكـه در بـاره           
اش سخني بگويد، روي سن رفت و به خوانـدن ترانـه            

او گـرفتن جـايزه را مـشروط بـر حـضور            . مشغول شد 
نداشتن خبرنگاران كـرده بـود و چنـان شـد كـه مـي               

  .خواست
كميته نوبل اكتبر سال گذشته اعالم كـرد كـه جـايزه            

خلـق بيـاني شـاعرانه مبتنـي بـر      " نوبل ادبي به خاطر 
 بـه بـاب ديلـن، خواننـده و          "سنت موسيقي آمريكايي  

آكادمي نوبل اما   .  گيرد سراي آمريكايي، تعلق مي   ترانه  
آكـادمي  .  روز موفق نشد با او تلفني صحبت كند        12تا  

 نزاكتـي بـاب ديلـن تعبيـر     نوبل اين موضوع را به بـي   
  .كرده بود

ديـدار  "، "61بزرگـراه  "نـد   هاي ديلـن مان ترانهبرخي  
چون "،  "قاي تمبورين من  "،  "بلوند بر بلوند  "،  "دوباره

 بـه تـاريخ     "دميـدن در بـاد    " و   "دوشبـه   يك خانـه    
  . اندموسيقي جهان راه يافته

  

  جنگ اوكراين و روسيه در صحنه موسيقي

درگيري روسيه و اوكراين به صحنه هاي موسيقي هم         
ماينده امـسال روسـيه   راه يافت به طوري كه اوكراين ن   

 را كـه در     "يـورو ويـژن   "در رقابت آوازخواني اروپا يـا       
شهر كيف برگزار مي شود، ممنوع الورود كرد و به اين           

   .ترتيب اختالفات سياسي دو كشور بار ديگر اوج گرفت
  

  
، "جوليـا سـامويلوا   "گفته مي شود دولت اوكراين ورود       

و اجـراي  نماينده روسيه، را به دليـل سـفر بـه كريمـه        
برنامه در آن منطقه، به مدت سه سال به ايـن كـشور              
ممنوع كرده و او قادر نخواهد بود در يورو ويژن امسال           
كه در ماه مي در شهر كيف برگزار مي شـود، شـركت             

  .كند
جوليا سـامويلوا بيـست و هـشت سـال دارد و يكـي از            

او از . ورترين خواننـده هـاي جـوان روسـي اسـت       مشه
كــودكي دچــار معلوليــت جــسماني شــد و از صــندلي  

  .چرخدار استفاده مي كند

ــا در ســال  ــت آوازخــواني 2013جولي اكــس " در رقاب
 روسيه دوم شد، او يكي از خوانندگاني بود كـه           "فكتور

 در  "سـوچي "در مراسم افتتاحيه پارا المپيك زمستاني       
  . به هنرنمايي پرداخت2014روسيه در سال 

  

  كمرنگ ولي پر سر و صدا 

نمايشگاه آالت موسيقي جهاني در فرانكفورت، پر سـر         
در اين نمايشگاه حضور    . وصدا ولي كمرنگ برگزار شد    

  . سازهاي ايراني هم جلوه خاصي داشت
 5در سي و هشتمين نمايشگاه جهاني موسيقي كـه از           

در فرانكفـورت    فروردين   19 تا   16 / 2017 آوريل   8تا  
. برگزار شد، از ايـران سـازندگان سـاز شـركت داشـتند       

 كـشور جهـان     45 نمايـشگر از     1920امسال اگرچه با    
ها از سالهاي پيش در اين نمايشگاه كمتـر         تعداد غرفه   

داد، بود و تعداد بازديدكنندگان نيز كاهش نـشان مـي           
 "دتلــف بــراون"امــا بــه گفتــه سرپرســت نمايــشگاه، 

Detlev Braun  بيشترين توان و امكانات نمايـشگران ،
 سازها نشد و توليدكننـدگان كتابهـا،   فقط صرف عرضه 

 آموزي هم توانستند  كمك ابزارها و تسهيالت موسيقي    
  . هاي خود را به نمايش بگذارندكارها و ساخته

 هـاي بـزرگ نمايـشگاه، در    كه در بيشتر غرفهدرحالي  
 گـري   كي جلـوه  درجه نخست كيبرد و پيانوهاي الكتري     

 تر بـه فكـر بازسـازي و         كردند، شركتهاي كوچك  مي  
از ميان  . نوسازي سازها و طرحهاي قديمي افتاده بودند      

از اسـپانيا،   Pons guitars "پونس گيتارز"آنها شركت 
اي عرضه كرده كه نوازنده به خواست       گيتار چند قطعه    

اي را به رنگ، اندازه و شـكل         تواند هر قطعه     خود مي 
دلخواه خود روي هم سوار كند و گيتار دلخواه خـود را            

  .پديد آورد
  

   را برد"ناباكوف/پن"آدونيس جايزه 

، شـاعر و    "آدونـيس " آمريكـا،    "نابـاكوف /پـن "مركز  
 هزار  50 عنوان برنده جايزه     مترجم پرآوازه سوري را به    

المللـي  دالري يك عمر دستاورد ادبي در عرصه بـين           
  . اعالم كرد

  
 بـا تخلـص آدونـيس، شـاعر،         "مد سعيد اسبر  علي اح "

 20 نويس و مترجمي است كه تـاكنون بـيش از            مقاله
جلد كتاب و مجموعه شعر به زبان عربي منتشر كـرده           

او كـه  . انـد كه به زبانهاي مختلـف نيـز ترجمـه شـده        
 ترين شاعر در قيد حيات جهـان عـرب را      عنوان بزرگ 

وي برگردانـده    كشد، چند اثر را از زبان فرانس       يدك مي 
 عنوان نامزد دريافت جايزه نوبـل       و نامش سالهاست به   

  . شودادبيات مطرح مي
او بـه   .  در غرب سوريه به دنيا آمد      1930آدونيس سال   

گرايانه و سكوالرش مدتي خاطر عقايد و اظهارات ملي     
 راهي پـاريس    1985پس از آن، در سال      . در زندان بود  

ت دارد و بيــشتر او اكنــون در ايــن شــهر ســكون. شــد
  .كندفعاليتهايش را در فرانسه و لبنان دنبال مي 
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رويدادهاي هنري ماه 

  )96فروردين(
  

  17بقيه از صفحه 
  
 بهترين اثر ادبي سـال خـود را معرفـي           "پن"

  كرد 

 را كـه    "ژان اشـتاين  " هزار دالري    75 جايزه   "پن"بنياد  
، نويـسنده   "هـشام مطـر   "ويژه بهترين اثر سال است، به       

) بازگشت(مطر با كتاب خاطرات خود      . ليبيايي، تقديم كرد  
  .دست بياورديزه را به توانست اين جا

 بـا همكـاري چهـار هـزار      1922مركز پن آمريكا از سال      
صورت سـاالنه جـوايزش را      نويسنده در سراسر جهان به      

 و  "سوزان سـونتاگ  "،  " بك جان اشتاين ".  كند اعطا مي 
 از جمله نويسندگان سرشناسي هـستند كـه         "آرتور ميلر "

  . اندعضو اين مركز بوده
  

به خاطر نشر اسناد پانامـا و        "پوليتزر"اهداي  

  گزارش درباره فعاليتهاي ترامپ

 دانند؛  ترين جايزه خبرنگاري در جهان مي     پوليتزر را مهم    
هاي ادبيات،  اي، حوزه اي كه فراتر از دنياي رسانه    جايزه  

  . گيردموسيقي و تياتر را نيز در بر مي 
المللـي خبرنگـاران افـشاگر    شـبكه بـين    "در سال جاري    

كالتچي مك  "اي آمريكايي   ، شركت رسانه    ")اشنگتنو(
 جايزه امسال   21 "ميامي هارالد " و روزنامه    ")ساكارامنتو(

  .پوليتزر را از آن خود كردند
  

  ....سينما
  

  ويكي ليكس روي اكران

گويا سينما عزم جزم كرده تـا روايتهـاي پنهـان و پـشت              
پرده جنگ در افغانـستان و عـراق را بـه روايـت تـصوير               

كشد و اين بار در صدد است كه با اكران فيلمي در بـاره            ب
 به اين واقعيـت جـاني دوبـاره دهـد كـه       "ويكي ليكس "

سوداگران اسلحه چگونه بذر جنـگ و بـي خانمـاني و در             
به گزارشي كوتاه   . بدري را در جهان سوم تكثير مي كنند       

  :شده از دويچه وله در اين باره توجه كنيد
شـهروند  "تهيـه فـيلم مـستند        به خـاطر     "لورا پويترس "

، همكـار   "ادوارد اسـنودن  " دربـاره    )Citizenfour ("چهار
. سابق دستگاه امنيتي آمريكـا، برنـده جـايزه اسـكار شـد            

، "جوليان آسـانژ  "اكنون همين فيلمساز آمريكايي زندگي      
  . ليكس، را به تصوير كشيده است گذار ويكي پايه

  
ـ ) Risk ("ريـسك "فيلم مستند جديد او      قـرار  . ام دارد ن

است اين مستند نخست در سينماها به نمـايش درآيـد و             
.  پخش شـود   "شو تايم "سپس توسط فرستنده آمريكايي     

 سـال پـيش سـاختن       6به گفته اين فرستنده، پويترس از       
 اي نزديـك بـا ويكـي     را شروع كـرده، رابطـه        "ريسك"

ليكس داشته و توانسته داستان افشاگريهاي اين پالتفـرم         
  . دنبال كند" دروناز"را 
  

بازگشت يك فعال سـكوالر از بـايكوت بـه          

  سينما

، زني كـه مجلـه      "مدلين ماري اوهير  "داستان زندگي   
 "منفورترين زن آمريكا  " سال پيش، لقب     53 "اليف"

 چاپ كـرد، نـيم قـرن    را زير عكس او روي جلد مجله     
ــل ف  ــد از قت ــبع ــانواده اش در  جي ــضاي خ ع وي و اع

 بر پـرده    "نت فليكس "بكه  تگزاس، در مستندي در ش    
خانم اوهير يك فعال حقوق مـدني بـود، كـه           . آيدمي  

موفق شد حكم لغو تعليمات دينـي و دعـا در مـدارس             
  .دولتي را از ديوانعالي آمريكا دريافت كند

كـرد، در  او كه در آن زمان در ايالت مريلند زندگي مي  
دعواي حقوقي عليه نظام آموزش دولتي شهر بالتيمور،        

دالل كرد كه خواندن اجباري انجيل و وادار كـردن    است
 آموزان به شركت در كالسهاي دعا در مـدارس          دانش

دعـواي  . دولتي، بر خالف قانون اساسي آمريكـا اسـت      
، بـه ديـوان عـالي       1963حقوقي او سرانجام در سـال       

آمريكا كشيده شد و هشت قاضي از ُنه قاضي، مدارس          
از آن هنگام، دعا و     . دولتي بالتيمور را محكوم شناختند    

  . كالس مذهبي در مدارس دولتي لغو شد
نت "، بازيگر صاحب اسكار، كه در مستند        "مليسا لئو "

كنـد، از    را بـازي مـي       "اوهيـر " نقش خانم    "فليكس
اينكه اين شخصيت برجسته حقوق مـدني بـراي اكثـر     

  . مردم ناشناس است، اظهار شگفتي كرده است
  

  
 تگـزاس مـي     "آستين"نواره  اي در جش  او در مصاحبه    

واقعا جالب است كه آدمي كه كـارش طنينـي          ": گويد
   ".به اين گستردگي داشته، تا اين اندازه ناشناس باشد

حذف مـدلين مـاري اوهيـر از انظـار عمـومي، نـه در               
. سالهاي اخير، بلكه در زمان حيات خودش اتفاق افتـاد     

خانم اوهير يـك فعـال ضـد ديـن بـود كـه سـازمان                
 را بنيـان  Atheist Americans"شناسان آمريكـا خدان"

، رياسـت آن را بـر   1986 تـا  1963گذاشت و از سـال    
اگر تالش مليسا لئـو نبـود، ممكـن بـود           . عهده داشت 
ــناريوي  ــاور"سـ ــامي اوهـ ، Tommy O’Haver "تـ

ي كارگردان فيلم، همچنان در كشوي ميز تحرير او باق        
او دوسال بعد از نوشته شدن سناريو به فكر افتاد       . بماند

  .كه آن را براي مليسا لئو بفرستد
مـشت  "مليسا لئو كه براي ايفاي نقش مادر در فـيلم            

 جايزه اسكار گرفت، اسم اوهيـر را  The Fighter "زن
نشنيده بود، اما بعد از خواندن سناريو، تالش بزرگي به          

منفـورترين زن   "وي فـيلم    راه انداخت كه براي سـناري     
، سـتاره   "اليزابت بـنكس  ".  سرمايه جلب كند   "آمريكا

برجسته و كارگردان هاليوودي، به خانم لئو در اين راه          
  .كمك كرد

 براي  "نت فليكس " سال طول كشيد كه شركت       5اما  
كـار  . تامين سرمايه اندك توليد اين فيلم، پيشقدم شود       

  . روزه پايان يافت18فيلمبرداري 
  
  
دويچه وله ، راديو فردا، راديو زمانه، بي بي سـي    : ابعمن

  ، صداي آمريكا ،تبيان ، ايسنا و آفتاب نيوز 
  
  
  
  
  

  
  
   

  ي ضد انسانواكنش

 تي در برابر جنامي رژ

  بشار اسد در ادلب
   

   يرهاشمي منتيز
   
   

 ي عمل ي در ب  هي و روس  ي مثلث اسد، خامنه ا    گري د بار
ـ ه جنـگ و جنا     در مورد ادام   ي الملل ني ب ينهادها  تي

 دردنـاك را بـه مـردم    ي كشتار و قتل عام ه،يدر سور 
ـ  تحمهي دفـاع و بـه خـصوص كودكـان سـور        يب  لي

 ارتش بـشار اسـد در       يروهاي ن ييايميحمله ش . كردند
 در  حون،ي به شهر خان ش    ني فرورد 16روز سه شنبه    

 از انزجار و نفرت در جهان ي ادلب، موج يحومه جنوب 
  . را رسوا كردهي سوروركتاتي داني و حامختيبرانگ

 خفـه   ييايمي كه در اثر گـاز شـ       ي باز كودكان  چشمان
 ي سوال را در برابر همگان مـ       ني ا گريشده اند، بار د   

 ي ادامه دارد؟ چـه كـسان  هيگذارد كه چرا بحران سور 
ـ  از اي جنـگ هـستند و چـه كـسان    ني ااري ب زميه  ني

   برند؟ي ضرر مايجنگ سود و 
   

ــس ــاياريب ــي از دولته ــستان،  منجي غرب ــه، انگل مل
ـ  اتحاد ي خـارج  اسـت ي و مسئول س   كايفرانسه، آمر   هي

 بشار اسد نشانه گرفته     ياروپا، انگشت خود را به سو     
بـه درخواسـت دولـت      .  عمل را محكوم كردند    نيو ا 

ـ  امن ي شورا يفرانسه جلسه اضطرار    ملـل متحـد    تي
 و  راني ا مي رژ يري موضع گ  اني م نيدر ا .  شد ليتشك
 بشار اسد، مشوق    يكتاتوري د ي اصل ي دو حام  ه،يروس

ـ  ادامـه شـرارت و جنا      ي سفاك بـرا   كتاتوري د نيا  تي
  .است

   
 از نظـر    هي جنگ در سـور    گراني كه از باز   راني ا ميرژ
 حفـظ بـشار   ي اسـت، بـرا  ييروي و ن يحاتي تسل ،يمال

 ييايمي حملـه شـ    ني كرده و بنابر   ي گذار هياسد سرما 
  .  كندي مهي توجچهي درنيدر ادلب را هم از هم

ـ  وزارت امور خارجه رژ    ي سخنگو يقاسم بهرام  در  مي
 بدون مشخص كردن    ييايمي حمله ش  نيواكنش به ا  

ـ عامـل ا  ـ  جناني  را »ييايميكـاربرد سـالح شـ    «ت،ي
 مقابـل را بـه    ي بالفاصـه طرفهـا    يو. محكوم كـرد  

 جهـت دار و     غـات ي چندگانـه، تبل   يارهايمع« داشتن  
 ي زود هنگـام و اسـتفاده ابـزار      ي بر قـضاوتها   يمبتن
ـ    ا يبرا ـ  و تثب يتهـام زن  يهـا   مواضـع و خواسـته  تي
 با  يا  شهي را مانع برخورد ر    گراني از باز  ي برخ ياسيس
  .  دانستتهايجنا»  گونهنيا
ـ  بـا گفـتن ا     ني فرورد 16 روز چهارشنبه    يو  كـه   ني
 ياسي اختالل در روند س    داد،ي رو ني از اهداف ا   يكي«

 شده در رونـد  مي و تحكجاديو برهم زدن آتش بس ا 
تالش كرد تا بـار     » .است)  قزاقستان ختتيپا(آستانه  

 از دوش بشار اسد برداشته ي جهانتي محكوم نيسنگ
 و  ياسـ يشود و در ضمن خـود را مـدافع راه حـل س            

ـ  فق تي وال مي رژ يدر حال . آتش بس نشان دهد     بـا   هي
 كند و ي اخالل م ياسي گوناگون در راه حل س     ليوسا

ـ  كه بشار اسد را مـسئول ا    نيهمزمان از ا    فاجعـه  ني
  .  كندي مي كند، خودداريرفمع
  ني فرورد17...  خبر پنجشنبه يفراسو 

  
  
  



  19صفحه                   1396  ارديبهشت اول –383 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
   حركت اعتراضي73

حركتهاي اعتراضي كارگران بر خـالف سـال گذشـته          
بالفاصله بعد از روز اول عيد شروع شـد و در مجمـوع             

 حركت اعتراضي در ايـن مـاه از جانـب كـارگران،             73
بازنشستگان، بيكارانِ جوياي كار و كـشاورزان در ايـن          

به جز مواردي مثل حقوقهاي عقب      . ماه صورت گرفت  
مه، عيدي، وضـعيت اسـتخدامي، اخـراج        افتاده، حق بي  

كه فصل مشترك بـسياري از حركتهـاي اعتراضـي       ...و
است، يك پديده مهم در حركتهـاي اعتراضـي توجـه            

اهالي منطقـه   . بيشتر به حفاظت از محيط زيست است      
اهالي محله هاللي بوشـهر     ، تجمع   چهاردانگه مازندران 

، تجمـع  در اعتراض به تخريب بخشي از پـارك محـل   
 اشكذر در اسـتان يـزد در اعتـراض بـه افـزايش              مردم

الودگي هواي ناشي از گسترش صنايع در محدوده اين         
دامـداران و  كـشاورزان شهرسـتان        ، تجمـع    شهرستان

و تجمـع   كوهدشت در اعتراض به تخريب اراضي ملي        
اهالي خرم آباد در اعتراض به مصوبه شـوراي شـهر و            

نـام  شهرداري خرم آبـاد بـراي سـاختمان سـازي بـه             
 از آن جملـه     بازنشستگان در محل پـارك معلـم خـرم        

ــاد عليــه  . اســت در حركــت اعتراضــي مــردم خــرم آب
ساختمان سازي در پارك معلـم خـرم كـه شـهرداري            
آقدام خود را به نام بازنشـستگان معرفـي كـرده، خـود             

  .بازنشستگان به همراه مردم به اين امر اعتراض كردند
مـاه گذشـته بـه      حركتهاي اعتراضي نيروهاي كـار در       

شكل تجمع، اعتـصاب، راهپيمـايي، تحـصن و بـستن           
بستن جاده ها در ماههاي اخير      . جاده ها صورت گرفت   

رو به افزايش بوده و در ماه فروردين هم اين شـكل از           
كارگران بيكـار شـده     براي مثال   . اعتراض وجود داشت  

ــان و    ــتان زنج ــوران در اس ــرب و روي انگ ــدن س مع
ا تجمع مقابل مجتمع و مـسدود       متقاضيان كار منطقه ب   

كردن مسير تردد وسايل نقليه مانع بارگيري كاميونهـا         
  .شدند

حركتهاي اعتراضي كارگران شهرداريها و دستفروشـان       
. از جمله حركتهـايي اسـت كـه رو بـه افـزايش اسـت              

شركت خانواده هاي كارگران در حركتهـاي اعتراضـي         
كـارگران  بـراي مثـال تجمـع       . نيز قابـل توجـه اسـت      

بازنشسته و اخراجي كارخانـه قنـد ياسـوج بـه همـراه             
مشروح برخي از حركتهاي اعتراضي     . آنهاهاي    خانواده  

   .در فروردين ماه را در ادامه خواهيد خواند
  
 فـروردين،  2به گزارش ايرنا، ظهـر روز چهـار شـنبه           *

اسـتان  (كارگران سـيمان بـاقران شهرسـتان درميـان          
 ن روحـاني در همزمـان بـا حضورحـس   ) خراسان جنوبي 

 12نسبت بـه عـدم پرداخـت         شان را  كارخانه اعتراض 
بـدين ترتيـب اولـين       نمايش گذاشـتند و   ه  ماه حقوق ب  

   . را رقم زدند1396اعتراض كارگري سال 
  
اهـالي منطقـه چهاردانگـه      ،   فروردين 3پنجشنبه  روز  *

 سـاله زبالـه     11له انتقـال    امازندران با اعتراض به مـس     
 كردند و مانع انتقـال زبالـه        ساري در اين منطقه تجمع    

دانگه شدند و دو يا سه كـاميون حمـل           ساري به چهار  
فـارس،   بـه گـزارش    .زباله به ساري برگشت داده شـد      

كنندگان با اعالم اينكه انتقال و دفـن نامناسـب            تجمع
، هزباله باعث آلودگي شديد زيست محيطي منطقه شـد        

ـ           : اعالم كردند  ن بايد زمينه توقـف زبالـه سـاري بـه اي
  .منطقه فراهم شود

  
 فـروردين، همزمـان بـا       5 روز شـنبه     ،ايلنابه گزارش   *

سفرحسن روحاني بـه كردسـتان، جمعـي از كـارگران           

بيكار شده كارخانـه فـوالد زاگـرس مقابـل سـاختمان            
يكي از كارگران درباره پيشينه      .استانداري تجمع كردند  

سه سال اسـت   :  گفت مشكالت كارگران فوالد زاگرس   
 كارگر تعطيل شده    400والد زاگرس با حدود     كارخانه ف 

 ت دولت در سـفرهاي    ااما هنوز هيچ يك از اعضاي هي      
شان به استان كردستان براي حل مشكالتمان اقدامي        

  .اند  انجام نداده
  
 از كـارگران مجتمـع      ي، جمع نيفرورد 6 يكشنبه   روز*

اعتراض نسبت بـه      آب در  اني م شكريكشت و صنعت ن   
مقابل براي دومين روز متوالي      خود   ي استخدام تيوضع

 تجمـع   آب   انيـ ساختمان مجتمـع كـشت و صـنعت م        
خواهـان  معتـرض    كـارگران ،  لنـا يا به گـزارش     .كردند

  . خود هستندي شغلتي موقعتيتثب
  
عشاير محدوده نشين    فروردين، 8سه شنبه   ظهر روز   *

كشت و صنعت مغـان در اعتـراض بـه عـدم تعيـين و           
يـه زنـدگي در مقابـل       تكليف و محروم از امكانـات اول      

بـه   .فرمانداري شهرسـتان پـارس آبـاد تجمـع كردنـد          
، در اين تجمع كه جمعي از اهـالي       آران ارمغان  گزارش

روستاهاي نجف كندي، موسي لو، هزار كندي، صـفرلو   
نسبت به عدم دسترسي به امكانات اوليه زندگي و         ... و  

  .ندكردعدم اجراي طرح هادي اعتراض 
  
  از كارگران چـوب و     ي، جمع نيرد فرو 14 دوشنبه   روز*

دنبـال  ه   ب ،كارشدنياعتراض به ب   در) چوفا( فلز اردكان 
 يديـ ع ماه حقوق و   3 عدم پرداخت   كارخانه و  يليتعط

 بـه  . اردكـان زدنـد    يدست به تجمع مقابـل فرمانـدار      
 بـا   يديـ  شركت تول  ني معترض ا  كارگران،  ايلناگزارش  

ن در   خواستار پاسخ مـسئوال    ياعتراض مقابل فرماندار  
 يايمزا عدم پرداخت حقوق و     كارخانه و  يليمقابل تعط 
  .خود شدند

  
تعدادي از كارگران اخراجي خـدمات و فـضاي سـبز           *

يـك شــركت پيمانكـاري طــرف قـرارداد بــا دانــشگاه    
 درب فرمانـداري    مقابـل تجمع  با  صنعتي جندي شاپور    

نماينده  به گزارش ايرنا،     .خواستار بازگشت به كار شدند    
تيرمـاه پارسـال از     : اين كارگران به خبرنگـاران گفـت      

سوي پيمانكار طرف قرارداد دانـشگاه صـنعتي جنـدي          
 در حـالي كـه هـر كـدام از       ،شاپور دزفول اخراج شديم   

 سـال سـابقه كـار و متاهـل و           17 تا   10كارگران بين   
  .داراي فرزند هستند

  
 جمعي از اعضاي كتابخانه    فروردين، 15 روزسه شنبه *

مركزي ياسوج در اعتراض به كاهش سـاعت مطالعـه          
 .مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمـع كردنـد        
 به گزارش ريواس جنوب،  يكي از اين تجمع كنندگان         

چرا با برخي از تصميمهاي غيركارشناسـي مـانع         : گفت
شـود و تنهـا        افزايش سـاعت مطالعـه در جامعـه مـي         

  .ستخواسته ما افزايش ساعت مطالعه ا
  
راننـدگان خودروهـاي    ،   فـروردين  16 شنبه   روز چهار *

 دست از    براي سومين روز متوالي    لجن كش شهر بابل   
كار كشيدند و با نصب پارچه نوشـته هـائي بـر شيـشه           

شان  خواستار تعيين مكان مشخصي براي        خودروهاي
اين رانندگان در  به گزارش ايرنا،    .تخليه فاضالب شدند  

شان را پـارك كـرده و        دروهايجنب بازار روز بابل خو    
  .شدندخواستار رفع مشكل مكان تخليه فاضالب 

  

ــنبه روز * ــروردين16چهارش ــصاب ،  ف ــد روزه اعت چن
 در هــاي نفتــي راننــدگان كاميونهــاي حمــل فــرآورده

به گزارش فارس، رانندگان . منطقه اصفهان پايان يافت
مخالفـت  با اجراي طرح عقـد قـرارداد بـا پيمانكـاران            

هاي    عامل شركت پخش فرآورده    به گفته مدير  . كردند
نفتي منطقه اصفهان با صحبتهاي صورت گرفته، روند        

هـاي حمـل    كار به حالـت عـادي بازگـشته و كـاميون         
هاي نفتي همانند سـابق بـه كـار خـود ادامـه              فرآورده

  .خواهند داد
  
ــشنبه روز * ــروردين17پنج ــسي و  ، ف ــدگان تاك  رانن

براي سومين  تان البرز   سرويس مدارس منطقه آسارا اس    
بـه گـزارش البـرز     .دست به اعتصاب زدنـد   روز متوالي   

تابناك، سرويس مدارس يكي از مـشكالت هميـشگي         
 بـسياري از مـدارس بـا عقـد          ومدارس و والدين بوده     

قراردادي تعـدادي خـودرو در اختيـار مـي گيرنـد كـه              
  . معموال از نظر ايمني درجه پاييني دارند

  
كارگران كارخانه چوب و فلـز  ،  ين فرورد 19شنبه  روز  *

شـان نـسبت بـه       ادامـه اعتراضـات    در )چوفـا (اردكان  
شان دست به تجمـع      عدم پرداخت مطالبات   بيكاري و 

، يكـي  ايلنابه گزارش  .نماينده مجلس زدند  مقابل دفتر 
اعتــصاب و  : از كــارگران حاضــر در تجمــع گفــت   

اعتراضمان در تجمع مقابل فرمانداي شهرسـتان، اداره        
و امـروز در     فـروردين    14در روز   ر و امور اجتمـاعي      كا

  .دفتر نماينده شهرستان همچنان بي نتيجه مانده است
  
كارگران كارخانه قند ممسني     فروردين، 19شنبه   روز*

بنياد استان      يكي از شهرستانهاي تازه    ،شهرستان رستم 
بـراي چنـدمين بــار در اعتـراض بـه تعطيلــي     ، فـارس 

حقوق و حق بيمه جلـوي ايـن   عدم پرداخت    كارخانه و 
معـاون  ،  به گزارش ديارممـسني    .كارخانه تجمع كردند  

فرمانداري شهرسـتان رسـتم در جمـع ايـن كـارگران            
 حضور پيدا كرد و وعده پيگيري داد امـا بـه نظـر مـي              

رسد گره اين كارخانه آنقدر كور باشد كه باز كردن آن            
  . كار حضرت فيل باشد

  
ارگران آب و فاضـالب     ك فروروردين، 20 يكشنبه روز*

شـركت خواهـان تبـديل    ايـن  تجمـع مقابـل     بـا  اهواز
 بـه   .وضعيت از نيـروي حجمـي بـه قـراردادي شـدند           

يكي از كـارگران معتـرض كـه خواسـت          گزارش ايرنا،   
ما تعدادي از كارگران با سابقه       :نامش فاش نشود گفت   

 ساله در پستهاي سازماني اپراتور، نگهبـان و         19 و   18
ت ، فاضـالب و سـپتيك مـشغول بـه        عمران، تاسيـسا  

انجام وظيفه هستيم كه با عنـوان نيـروي حجمـي در            
كنار ساير كارگران قراردادي اين شـركت مـشغول بـه           
كاريم با اين تفاوت كه آنها مزاياي قانون كار رادريافت    

اين مزايـا    مي كنند اما ما به عنوان كارگران حجمي از        
  .محروم هستيم

  
ــشنبه روز * ــروردين20يكـ ــركت  ،  فـ ــارگران شـ كـ

خودروسازي مديران خـودرو در اعتـراض بـه طـوالني           
بودن ساعات كاري و حقوق كم روبروي مسجد جـامع          

اين شـركت حتـي      ،تسنيمبه گزارش    .بم تجمع كردند  
دهــد و  در تعطـيالت رسـمي هـم فراخــوان كـار مـي     

 .له را هـم ندارنـد     اكارگران اجازه اعتراض به ايـن مـس       
   مديران ارشد اين شركت :يكي از اين كارگران گفت

  20بقيه در صفحه 
  

  1396فروردين عتراضي كارگران و مزدبگيران در برخي از حركتهاي ا
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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  19بقيه از صفحه 
  

در شهرستان حضور ندارند و همگي در تهران هستند و     
تواننـد بـه او مراجعـه     تنها كسي كه در بم كارگران مي  

كنند مدير منابع انساني است اما وي نيز به مـشكالت           
  .كن كارگران توجهي نمي

  
 فروردين، جمعي از رانندگان خدمات      20روز يكشنبه   *

ان دراعتراض بـه عـدم       شهرداري آباد  2شهري منطقه   
شان مقابل فرمانداري اين شهرستان      پرداخت مطالبات 

ايـن راننـدگان عنـوان       ايلنـا،    به گزارش  .تجمع كردند 
آالت از    حدود يك سال بـراي كـاركرد ماشـين         :كردند

 2قبيل لودر، بولـدرز و كـاميون، از شـهرداري منطقـه             
آبادان طلبكاريم ولي تاكنون شهرداري هـيچ پرداختـي     

  .ته استنداش
  
مالباختگان پروژه مسكوني   ،   فروردين 20يكشنبه  روز  *

ــي   ــه بالتكليف ــراض ب ــا در اعت ــل 6آريان ــاله، مقاب  س
به گزارش   .ساختمان فرمانداري شهر ري تجمع كردند     

تسنيم، خريداران پروژه مسكوني آريانا واقـع در ورودي   
 ساله و عدم توجه 6شهر ري در اعتراض به بالتكليفي      

هاي انها مقابل سـاختمان        طرح به خواسته  سازنده اين   
  .فرمانداري شهر ري تجمع كردند

  
ــنبه روز* ــروردين،  19 ش ــن ف ــدها ت ــارگران   ازص ك

شـان از    اعتراض به اخـراج    در 2پااليشگاه گاز بيدبلند    
ـ      توسط فرماندار بهبهان و    كار كـار  ه  بـراي بازگـشت ب

مقابل فرمانـداري شهرسـتان     براي سومين روز متوالي     
به گزارش عصر بهبهان، كارگران      . تجمع كردند  بهمئي

اخراجي بعد از اقدام ناشـيانه فرمانـدار بهبهـان مقابـل            
ـ         ه فرمانداري بهمئي تجمع كردند و خواهان بازگشت ب

 پااليـشگاه بـا   اين  شاغل   كارگران اخراجي و   .كارشدند
همراهي جوانان متقاضي كـار در راه دسـت يـابي بـه             

 .ركت را مـسدود كردنـد  شان مسير تردد به ش     تامطالب
 ، دستور مدير عامـل و فرمانـدار شهرسـتان بهبهـان           هب

  .پااليشگاه تا اطالع ثانوي تعطيل شداين پروژه 
 ،يمتـوال   روزني پنجمـ يبـرا ،  ني فرورد 21 دوشنبهروز  

 در   كار يجوانان متقاض  و 2 دبلندي ب شگاهيكارگران پاال 
  .شان مقابل مجتمع ادامه دادند منطقه به تجمعاين 

  
صـدها كـارگزار صـندوق      ،   فـروردين  20يكشنبه  روز  *

بيمه كشاوورزي سراسر كشور بـراي تبـديل وضـعيت،          
مقابل سازمان مديريت و برنامه ريـزي كـشور تجمـع           

ــد ــزارش .كردن ــه گ ــن   ب ــته اي ــرين خواس ــا، مهمت ايلن
كارگزاران كه به طور متوسط ده تا دوازده سال سـابقه           

قرارداد مستقيم با  كار دارند، تعيين تكليف شغلي و عقد        
  .صندوق بيمه كشاورزي است

 صـندوق   كـارگزاران ، تجمـع    ني فرورد 21 دوشنبهروز  
مقابـل مجلـس    ي براي دومين روز پياپي       كشاورز مهيب

   .برگزار شد
  
ـ  .ي كـارگران آ   ن،ي فرورد 21 دوشنبه   روز* در  يآ .يت
 صـاحبان   ي درآمدن وعـده هـا     ي دنبال توخال  به رازيش

شان مقابل كارخانه    ت مطالبات  بر پرداخ  يكارخانه مبن 
 معتـرض  كـارگران  بـه گـزارش تـسنيم،        .تجمع كردند 

 بار تا گرفتن حق خود همچنان به تجمع در          نيا: گفتند
 سـال گذشـته     رماهيدر ت . يمده يمقابل كارخانه ادامه م   

 به كارگران قول دادنـد  ي جلسه ايصاحبان كارخانه ط 
بـا   مـاه و هـر مـاه         18 يكه مطالبات كـارگران را طـ      

 كنند اما قول آنهـا  هي تومان تسوارديلي م3 تا 2پرداخت  
  . نشده استيتاكنون عمل

  

جمعــي از كــارگران ،  فــروردين16 شــنبه روز چهــار*
 2كارخانه روغن نباتي قو در اعتراض به عدم پرداخت           

دسـت بـه   براي سومين روز متوالي  عيدي   ماه حقوق و  
ـ   ،  ايلنا به گزارش    .تجمع زدند  اتي قـو   كارگران روغن نب

 تجمعي اعتراضي مقابل    95پيش از اين در اسفند سال       
 .دفتر سهام دار عمده اين كارخانه  برگزار كـرده بودنـد    

، كارگران كارخانه روغن نباتي  فروردين21 شنبه دو روز
در محوطه كارخانه روغـن نبـاتي    مين روزهفتقو براي  

 ي با پالكـارد هـا     كارگراندر اين روز    . قو تجمع كردند  
  به تجمع  »نان دغدغه كارگر  « و   » نان ندارد  گري د بابا«

  .شان ادامه دادند
  
ــرورد21 دوشــنبه روز* ــان منطقــه وني ف ــ، كاركن  ژهي

مـاه   3در اعتراض به عـدم پرداخـت          بوشهر ياقتصاد
 منطقه تجمع اعتـراض     نيدر محوطه ا  ي  ديحقوق و ع  

 مـاه  20 بـا ي تقروز،ي گزارش گام ن  به . برگزار كردند  زيآم
 ژهيــ بــه منطقــه ونري از ورود كــانتاســت كــه گمــرك

 وارد شـده  ي اقتصادي فشارهاني كند و ا   ي م يريجلوگ
 ي از سو  نري كانت صي به علت عدم تخص    ژهيبه منطقه و  

 ژهي درآمد منطقه و   يگمرك استان بوشهر كه منبع اصل     
 از سه ماه حقوق     شياست موجب شده تا كاركنان آن ب      

  .ند نكنافتي سال را دراني پايديمعوقه خود و ع
  
 معـدن   شده كاري كارگران ب  ن،يفرورد 21 دوشنبه روز*

نشان    از بخشهاي شهرستان ماه    انگوران   يرو سرب و 
 كـار منطقـه بـا تجمـع         انيمتقاضـ  ودر استان زنجان    

ـ  نقلليوسا تردد ريمسدود كردن مس مقابل مجتمع و   هي
   گزارش فارس، به .ها شدندوني كاميريمانع بارگ

 2جـوق واقـع در       قلعـه  ي مـردم روسـتا    يكـار ي ب علت
ــومتريك ــيل ــردن زمني معــدن انگــوران از ب ــاي ب  ينه

  . استيكشاورز
،  فروردين22سه شنبه   روز  به گزارش شميم ماهنشان،     

معـدن و بيكـاران روسـتاهاي       اين  كارگران بيكار شده    
براي شيخلر و به خصوص قلعه جوق سادات      ساغرچي،

 مانع مسير ارتباطي معدن انگوران را بسته ودومين روز 
  .ها شدند تردد و بارگيري كاميون

  
ــروردين،  21صــبح روز دوشــنبه * ــه ســاكنانف  منطق

بـه منظـور رسـيدگي بـه        ) شهرستان بـافق  ( سبزدشت
مشكالت جاده گزوئيه مقابل اداره محيط زيست استان        

بـه دليـل   ،  بـه گـزارش بـافق خبـر        .يزد تجمع كردنـد   
مشكالتي كه كشاورزان در محل خـود داشـتند، بـاهم         

نوا شدند و تكميل جاده گزوئيه را فرياد      صدا و هم    يك
زدند و از مسئوالن ذيربط خواستار پيگيري تـا حـصول      

  .ندشدنتيجه 
  
ــنبه روز* ــروردين، 21 دوش ــسيهاي   ف ــدگان تاك رانن

عمومي زرد متعلق به حمل و نقل همگاني شـهرداري          
  در،ين در شمال غربـي اسـتان خراسـان شـمالي          اسفرا

اعتراض به مصوبه شـوراي ترافيـك  ايـن شهرسـتان            
به گزارش سپهرآيين، شهردار اسفراين      .اعتصاب كردند 

پـيش از   : با اشاره به اعتصاب رانندگان تاكـسي گفـت        
اين با مـصوبه شـوراي ترافيـك شهرسـتان اسـفراين            

كار ساماندهي حمل و نقل همگاني شـهري در دسـتور         
  .قرار گرفت

  
شــده  فــروردين، كــارگران بيكــار 23 چهارشــنبه روز*

عـدم   شدن و  اعتراض به بيكار   كارخانه قند ممسني در   
شـان   ديگر مطالبات  حق بيمه و   پرداخت ماهها حقوق،  

 اسـتان   درشهر رستم دربراي دومين بار در يك هفته،    
 مقابـل   ،حركت از كارخانه   با فارس راهپيمايي كردند و   

 منزلـت،  «سر دادن شعار   با داري اجتماع كردند و   فرمان
شـان را بنمـايش       اعتراض »معيشت حق مسلم ماست   

به گزارش نور اناليـن، فرمانـدار شهرسـتان         . گذاشتند
مـا آمـاده    : رستم با حـضور در بـين كـارگران  گفـت           
ـ   همكاري با كارخانه قند هستيم اما مسئوال       ت ان و هي

مـاني كـه آنهـا      مديره كارخانه ورود نمي كنند و تـا ز        
  .نيايند اين مسائل حل نمي شود

  
 24 پـنج شـنبه       روز از ظهـر    بعـد  م،يبه گزارش تـسن   *

ـ اعتـراض بـه عـدم تكم     درني ورامي اهال ن،يفرورد  لي
 حركت قطـار    ري قطار در مس   ي شده عبور  بي تخر ريمس

 تـابلو   در . را مـسدود كردنـد     ري مـس  ني مشهد،ا -تهران
د قـرار داشـت،      افرا ني از ا  ي كه در دست برخ    ياعتراض

از » بـاغ صــالح  « نا و ســاكنيمــا اهـال : نوشـته شـده  
 گـذر   ري به مشكالت ز   يدگي عدم رس  لي به دل  نمسئوال

 مـاه راه عبـور و مـرور را مـسدود نمـوده اسـت                5كه  
 چكداميه: دي افزا ي م ي تابلو اعتراض  نيا .مي دار تيشكا

)  و راه آهـن    ي فرمانـدار  ،يشهردار( مربوط   ياز نهادها 
  . پاسخگو استياشند، چه كس بيپاسخگو نم

  
 ي از كارگران قـرارداد    ي جمع ن،ي فرورد 26 شنبه   روز*

اعتــراض بــه عــدم  آبــاد در   خــرملونيكارخانــه پارســ
ـ   يبرا شان و  پرداخت ماهها مطالبات   كـار  ه   بازگشت ب

 ي بـه تجمـع مقابـل اسـتاندار        دسـت  گري د ي بار يبرا
 از كارگران كارخانه    يك به گزارش مهر، ي    .لرستان زدند 

ـ  بـا ب   يدر سخنان  ـ  از كـارگران ا ي تعـداد نكـه ي ااني  ني
حـدود هـشت سـال      : گفـت   هستند يكارخانه قرار داد  

ـ  بـا ب يو .است كه مطالبات ما پرداخت نشده است        اني
 حـدود  لوني پارسـ  ي هر كدام از كارگران قرار داد      نكهيا

:  تومان از كارخانه طلب دارند گفتونيلي م12هشت تا  
 يالبـات خـود در اسـتاندار       پرداخت مط  ي برا زيامروز ن 

  .مي كرده ادايلرستان حضور پ
  
  بوشهر در  ي محله هالل  ي اهال ن،ي فرورد 26 شنبه   روز*

 از پـارك محلـه دسـت بـه      ي بخش بياعتراض به تخر  
 شهر بوشهر  يبه گزارش گام نيوز، شهردار     .تجمع زدند 

ـ       ي بخش بيبا حفر و تخر    ـ  ا ي از پـارك محلـه هالل  ني
  . محله شدنيشهر موجب اعتراض ساكنان ا

ــا تخريشــهردار ــ ب ــ از اي بخــشبي ــارك قــصد ني  پ
 شود ي موضوع سبب مني را در آن دارد كه ا     يساختمان

ـ كه تنها پارك ا     خـود را از     يبـا ي ز عـت ي محلـه، طب   ني
  .دست دهد

  
 دستفروش بـازار  جوانان ن،يفرورد 26 شنبهعصر روز   *

 آبـادان   ياعتـراض بـه شـهردار       آبادان در  يهاينجته ل 
 ي تحت لـوا ني دروغيوعده ها  وي آورنسبت به جمع 

تجمــع در   وييمــاي بــه راهپدســت ،يطــرح ســامانده
 ايرنــا،  گــزارشبــه . شــهر زدنــدنيــ اينــي خمابــانيخ

 ي در حـال   يشـهردار :به خبرنگاران گفتنـد    دستفروشان
ـ ي خمابـان ي دست فروشـان از خ  ياقدام به جمع آور     ين

 در بـازار دسـت   يي همه آنها غرفـه هـا  يكرده كه  برا  
  . استدهيشان تدارك ندفرو
  
 يريـ  خم ينكرهـا يكارگران ت ،  ني فرورد 26 شنبهروز  *

ــان ــركتهايك ــس از ش ــاري پي م ــس يمانك ــدن م  مع
 يبـرا   و تي وضـع  لياعتراض به عدم تبد    سرچشمه در 
 مقابل معدن مس سـر چـشمه تجمـع          ميقرارداد مستق 

 سـال   5از  :  كارگران گفتند  نيا به گزارش ايلنا،     .كردند
 ينكرهاي در شركت ت   يمانكارير پ  به صورت كارگ   شيپ

 مس متعلق بـه معـدن مـس سرچـشمه           ي كان يريخم
 مـدت   ني و حاال پس از گذشت ا      ميمشغول به كار شد   

  بـا    مي و انعقـاد قـرارداد مـستق       تي وضع ليخواهان تبد 
  .ميمعدن مس سرچشمه هست

 ي از كارگران اخراج   يجمع،  ني فرورد 27 كشنبهروز ي *
 تي  وضـع   يريـ گيپ يبـرا   جهـان  يكارخانه روغن نبات  

  اما پاسخ تجمع كردند  اداره كار زنجان در شاني شغل
  21بقيه در صفحه 

  1396فروردين برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در 
 



  21صفحه                 1396  ارديبهشت اول –383 نبرد خلق شماره
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران

  
  20بقيه از صفحه 

 بـه   . آنـان داده نـشده اسـت       ي به خواسـته هـا     يروشن
 كارگر اعـالم عـدم      160 ني اخراج ا  ليدلگزارش ايلنا،   

 از جانب كارفرمـا عنـوان شـده         هي و كمبود مواد اول    ازين
  .است

  
در جمعي از مـردم اشـكذر   ،   فروردين 27يكشنبه  روز  *
در اعتراض به افزايش الودگي هواي ناشـي        تان يزد   اس

از گسترش صنايع در محدوده ايـن شهرسـتان مقابـل           
باشـگاه  به گـزارش    . فرمانداري اين شهر تجمع كردند    

 زنان بودند   بيشتر تجمع كنندگان كه     ،خبرنگاران جوان 
با در دست داشتن پارچه نوشته هايي خواسـتار توقـف           

ـ      بـه گفتـه    . ن شـهر شـدند    استقرار صنايع االينده در اي
ــودگي هــوا در ايــن شهرســتان افــزايش   معترضــان ال
بــسياري از بيماريهــاي تنفــسي و ســرطانها را بــدنبال 

  داشته است
  
 از مالباختگان   يتعداد،  ني فرورد 27 كشنبهي روز   ظهر*

 غــرب مقابــل مجلــس  تجمــع كــرده و نيپــروژه نگــ
 بـه  . سـاله خـود شـدند   16 به پرونده    يدگيخواستار رس 

 نيپـروژه نگـ   « يمـاجرا   مجلـس،  يش خبرگـزار  گزار
ـ    1379 از سـال     »غرب ـ  ي انتـشار آگهـ    ي و در پ  شي پ

 ني مجتمـع نگـ    ي و مـسكون   ي تجـار  يفروش واحدها 
هـزاران نفـر     .غرب انجمن انبوه سازان شفق آغاز شـد       

 مجتمع كردند كـه قـرار       ني در ا  يگذار  هياقدام به سرما  
 مـاه بـه   24 ي فـروش شـده طـ   شي پيبود ساختمانها 

 كه البته پـس از گذشـت        ي واگذار شود، امر   انيضمتقا
  .چند سال از زمان مقرر هنوز محقق نشده است

  
كـارگران كارخانـه    ،  ني فـرورد  27 كـشنبه ي روز   ظهر*

براي افزايش دستمزد دست    ) مجموعه سايپا  زير(زامياد  
رفـتن بـه رسـتوران كارخانـه      به تحريم غذا زدنـد و از   

ركنـان زحمـت    به گزارش فـارس، كا     .خودداري كردند 
ما كارگران زاميـاد  تعلتم كردند كه؛ كش شركت زامياد    

پس از سالها تحمل فقـر اقتـصادي و تحمـل سـخت             
ترين شرايط زندگي اينك گرد هـم آمـده ايـم تـا بـه               

خواسـته مـا     .خواسته هاي بـه حـق خودمـان برسـيم         
رسيدن به حقوق و مزاياي شركتهاي هـم طـراز نظيـر      

  .رس خودرو استسايپا، سازه گستر سايپا و پا
  
ــنبه روز * ــروردين28دوش ــيان  ،  ف ــدادي از متقاض تع

مسكن مهر در اعتراض به طوالني شدن روند تكميـل          
هـاي داده    و تحويل واحدهاي خود و عدم تحقق وعده  

شده مقابل ساختمان شـركت عمـران پـرديس تجمـع          
آنها پالركاردهايي با مضمون  ،  به گزارش تسنيم   .كردند

خيانـت در   «،  »موم شده صـبرمان   عمران نابسامان، ت  «
وزارت راه به فكر انبوه سازان، انبـوه سـازان          «،  »امانت

  .ندشتدر دست دا...  و »به فكر جيبشان
  
از كـارگران  ، تعدادي  فروردين29سه شنبه صبح روز  *

اعتراض به قطع بيمـه   بازنشسته ذوب آهن اصفهان در  
خدمات درماني مقابل ساختمان صـندوق بازنشـستگي        

،  تـسنيم  بـه گـزارش    . در تهـران تجمـع كردنـد       فوالد
مقابــل ســپس بازنشـستگان معتــرض صــنعت فـوالد،   

كارگران بازنشسته ذوب آهن     .وزارت كار اجتماع كردند   
يك اختالس كم بشه، بيمه ما حـل       «با سر دادن شعار   

  .نمايش گذاشتنده  را ب خودخشم»ميشه
  
فروردين، جمعـي از كـارگران       29روز سه شنبه    ظهر  *

ت شير پاستوريزه تهـران دسـت بـه يـك تجمـع             شرك
اعتراضي در تقاطع خيابان وليعصر جامي  زدند كـه بـا            

بـه گـزارش     .دخالت نيروي انتظامي خاتمه پيـدا كـرد       

، تجمع كنندگان بـا در      تسنيم
دست داشـتن دسـت نوشـته       
هايي خواسـتار رسـيدگي بـه       
وضــعيت مــشكالت خــود در 

  . اين واحد توليدي شدند
  
 ،نيفـــرورد 26 شـــنبه روز*

كارگران بازنشـسته كارخانـه     
 رازيمخــــابرات راه دور شــــ

)I.T.I (    در اعتراض به عدم
 و يپرداخــت مطالبــات مــزد

 مقابــل يســنوات بازنشــستگ
 اســتان فــارس  ياســتاندار

، لناياگزارش  به   .تجمع كردند 
: يكي از اين كـارگران گفـت      

ـ  تول ي كارخانه صنعت  ني ا رانيمد  كننـده محـصوالت     دي
 ي را بـه دسـت فراموشـ       ماخت مطالبات    پردا يمخابرات
ـ  بازنشـستگان ا تعـداد . انـد    سپرده  كارخانـه كـه بـا    ني

 از بابـت عـدم پرداخـت مطالبـات،         يشتيـ مشكالت مع 
  . نفر است1200 از شي بكنند يدست و پنجه نرم م

كارگران بازنشـسته كارخانـه     ،   فروردين 28دوشنبه  روز  
ــيراز  ــابرات راه دور ش ــاره درمقا دو) I.T.I(مخ ــل ب ب

   .استانداري تجمع كردند
كـارگران  صـدها تـن از      فـروردين،    29 روز سه شـنبه   

 ) I.T.I(بازنشسته كارخانـه مخـابرات راه دور شـيراز     
براي سومين روز مقابل استانداري استان فارس تجمع        

  .كردند
  
 درون  يرانندگان اتوبوسها ،  ني فرورد 27 كشنبهروز ي *

تـصاب  اع . كرمانشاه دسـت بـه اعتـصاب زدنـد       يشهر
رانندگان اتوبوسراني در كرمانشاه وضعيت حمل و نقـل   

ـ به گزارش تـسنيم، ا    . شهر را مختل كرد     راننـدگان   ني
ــدل ــع لي ــود را وض ــراض خ ــسامان تي اعت ــه،ي ناب  اران

ـ  بـودن  بـودن تعم      نهي و پرهز  ي طوالن يمسافتها  راتي
  .اتوبوسها اعالم كردند

راننـدگان اتوبـوس درون     ،   فـروردين  29سه شنبه   روز  
براي دومين  شان   ادامه اعتراضات  شهري كرمانشاه در  

   .مقابل استانداري تجمع كردندبار 
  
جمعي از دامداران و    فروردين، 29 سه شنبه  صبح روز *

 براي   در استان لرستان   كشاورزان شهرستان كوهدشت  
اعتراض به تخريـب اراضـي ملـي مقابـل فرمانـداري            

رش سفير افالك، اين دامـداران و       به گزا  .تجمع كردند 
كشاورزان در اعتراض به بي توجهي مسئوالن، تجمـع         
 .اعتراض آميز برگزار و زنجيره ي انساني تشكيل دادند        

آنها در اين تجمع، با حمل پالكاردهايي خواستار توجه         
  .مسئوالن به حفظ منابع طبيعي منطقه شدند

  
ــنبه روز* ــارگران  30 چهارش ــي از ك ــروردين، جمع  ف

بازنشسته و اخراجي كارخانـه قنـد ياسـوج بـه همـراه             
اعتــراض بــه عــدم پرداخــت  شــان در هــاي  خــانواده
تخليه خانه سازماني دست بـه تجمـع         شان و  مطالبات

به . مقابل استانداري و ستاد خبري اداره اطالعات زدند       
ــانيوز،  ــزارش كبن ــدود  گ ــارگران و  120ح ــر از ك  نف

 سـال مطالبـات     بازنشستگان كارخانـه قنـد ياسـوج دو       
معوق از اين كارخانـه دارنـد و مطالبـات هـر كـارگر و         

  . ميليون است100 تا 50بازنشسته حدود 
  
جمعي از كـارگران     فروردين، 30 چهارشنبه صبح روز *

 اعتراض به عدم پرداخـت     در اهواز 5 شهرداري منطقه 
شان مقابل ساختمان اين   ديگر مطالبات  ماه حقوق و   4

ايـن   به گزارش ايرنـا، در پـي         .شهرداري تجمع كردند  
حقـوق يـك مـاه      : تجمع شـهردار ايـن منطقـه گفـت        

  .كارگران تا فردا پنجشنبه پرداخت مي شود
  

 فروردين، در اعتـراض     30  چهارشنبه بعد از ظهر روز   *
 موتورسوار در جاده مرگبار گهربـاران       2به حادثه مرگ    

استان مازندران، مردم و جوانان   درشهرستان مياندورود 
اضي از وضعيت محور گهربـاران، در حاشـيه جـاده            نار

نزديكي روستاي طبقده تجمع و اقدام به مـسدود ايـن           
جاده كردند و خواستار رسـيدگي مـسؤوالن بـه مـرگ            

، بـه گـزارش فـارس      .طنانمان در اين جـاده شـدند        هم
 پيگيري قانوني مردم در سالهاي گذشـته هـيچ نتيجـه          

، مـردم  از    مـرگ تعـداد زيـادي      ه خـاطر  اي نداشته و ب    
اهالي منطقه براي چنـدمين مرتبـه اقـدام بـه مـسدود           

  .كردن جاده مرگبار گهرباران كردند
  
ــروردين30چهارشــنبه روز * ــاد ، ف ــالي خــرم آب در  اه

 و شهرداري خرم آبـاد    شهر   ي به مصوبه شورا   اعتراض
در محـل    سازي بـه نـام بازنشـستگان         ساختمانبراي  

به  برآنالين،به گزارش خ  . كرددپارك معلم خرم تجمع     
علت اعتراض تعدادي از انجمنهاي زيـست محيطـي و     

  .لغو گرديداين اقدام بازنشستگان 
  
 از كـــارگران يجمعـــ، ني فـــرورد27 كـــشنبهروز ي*

 نـخ سـمنان در اعتـراض بـه        نيبازنشسته كارخانه رنگ  
 مطالبـات   افـت ي سـاله در در    ني چنـد  يفـ يآنچه بالتكل 

ــنوات ــزد  ويس ــدار  يم ــاختمان فرمان ــل س  و ي مقاب
، لنـا ي ا  گـزارش  بـه  . سـمنان تجمـع كردنـد      ياستاندار

ـ  نخ سمنان در حال حاضر تعطنيكارخانه رنگ   شـده  لي
 مختلف آن حدود    ي  در بخشها   ني از ا  شياست اما تا پ   

 مـشغول كـار     ي كارگر قـرارداد   20 و   ي كارگر رسم  55
 كارگران بازنشـسته    ن،ي فرورد 30روز چهارشنبه    .بودند

بــه تجمــع رمين روز بــراي چهــا نــخ نيكارخانــه رنگــ
 سمنان ادامه   ي مقابل ساختمان فرماندار   شاني  اعتراض

   .دادند
  
 تعـداد   ن،ي فـرورد  31 پنجشنبه   روز،   فارس  گزارش به*
 ي سازمان نظـام مهندسـ     ي از مهندسان و اعضا    ياديز

  كرده    و در مقابل بانك شهر تجمع      ي فردوس دانيدر م 
 ي كه اعضا  يو خواستار توجه مسئوالن به سپرده گذار      

اند شده و اعـالم كردنـد      سابق انجام دادهرهي مد أتيه
ـ  تكل ديكه با  ـ گ   بـازپس  في ـ لي م 40 سـپرده    و يري  اردي
ـ  بلوكـه شـده نـزد ا       يتومان  عتري بانـك هرچـه سـر      ني

  .مشخص شود
  
از دستفروشـان    صدها نفر    ،نيفرورد 31 پنجشنبه   روز*

 كاهش سـاعت كـسب و     و ريياعتراض به تغ   سنندج در 
  تجمــع كردنــد وي مركــزيداركارشــان مقابــل شــهر

بـه   . شـدند  ي شـهردار  ميتـصم  در  نظر ديخواهان تجد 
ـ گفتنـد؛   يدستفروشان معترض م، گزارش كردپرس  ه ب

شـان بـه     ساعتها، اجناس  نيا آمد در   نبود رفت و   ليدل
 موجــب ي شــهردارمي تــصمنيــا  رود ويفــروش نمــ

 شـده   رشـان ينم و بخـور   و زيكاهش همان درآمد نـاچ    
  .است
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قلم ها شكـسته مـي      . گذشته تمام نمي شود   

شوند و روايت ها نانوشته مي مانند اما سـينه   

به سينه پيش مي آيند و به نسلها هويت مـي   

  .بخشند

تاريخ پر سنگالخ مان روايـت درد بـسيار در          

ســينه دارد و مــا نــسل ســوخته ايــن ديــار  

همچنان دوره مي كنيم زخمهايي كه بر پيكـر   

  .پدرانمان بوده را

  

  
بهار را بـه يـاد يـازدهمين        ) زينب جالليان (زينب جانم   

بهاري كه پشت ميله هاي زنداني آغاز مي كـنم و بـه             
به انفراديهاي طوالني مدت و     . استقامتت فكر مي كنم   

  .شكنجه هاي روحي و جسمي كه تاب آورده اي
به مرخصيهاي هرگز نرفته ات و به چشمان زيبايت كه      

  .ان محرومت كرده اندكينه توزانه از حق درمان ش
به ايستادگي ات فكر مي كنم و هرگز سر خم نكردنت           

خواسـت بـه زانـو       در برابر اين حجم سنگيني كه مـي       
  .دربيارت اما قوي ترت نمود

تو نماد نسلي هستي كه سركوب و خفقان و ارتجـاع و            
فاشيسم را نفس كشيد و هنوز زنده اسـت و همچنـان            

ها كنار روند و آزادي    اميدوار است به فردايي كه مترسك     
چنان بدمد كه ديگـر      دامن گستراند و طليعه آفتاب آن     

يادآور ريسمان و چوبه دار و پاهاي آويخته و پيكرهاي          
  .معلق بين زمين و آسمان نباشد

اگر چه سقوط كرده ايم در خود و به شعبده خو گرفتـه             
ايم و پشت نقاب هايي كه بر صـورتمان كـشيده انـد،             

 و روز را، اگر چه ارتجاع هنوز بر ما     دوره مي كنيم شب   
مي تازد و استبداد چون يوغي بر گردنمان سنگيني مي        
كند، اگرچه كم اند زينب هايمان كه اين دنياي وارونـه    
را تاب بياورند و آزادگي را به جوهر جان بـر صـفحات             

تـو تكثيـر مـي      . تاريخ ثبت كنند، اما فردا بعيد نيـست       
  .اه مي گذردشوي و فصل پرواز كالغهاي سي

روزگار زيستن زير ذره بين جهل شان و لحظه لحظـه            
رصد شدن زندگي مان و تفتيش مغزهامان و ورق زدن        

حق گرفتنـي اسـت و مـي    . روزهايمان تمام خواهد شد 
ستانيمش و ديگـر بيگانـه نخـواهيم بـود در خانـه ي              

  .پدري
هنـوز  . كودكي مان خاكستري بود و بوي خون مي داد        

ه است و رد سرخي اش بر دامنه هاي         در مشام مان تاز   

توچال خيال را پرواز مي دهد تا آن روزهـاي تلـخ كـه       
  .چون تاولي بر سينه ي تاريخ مان مانده است

هربار كه به اين تكه ي كوچك آسمان كه سهم ايـن            
روزهايم است، نگاه مي كنم، به سهم تو از آسمان، در           
اين سالها كه به بـيش از يـك دهـه مـي رسـد، مـي                 

ما سهم مان كم نبود اگر به بغض شان دريـغ           . ديشمان
  .مان نمي كردند

بگـذار تركـه ي     . بگذار به بندمان كـشند زينـب جـانم        
بگذار سهم مان از    . بيدادشان پيكرهامان را درهم بريزد    

بودن، عشق و حتي چشمان مان، چون سـهم مـان از            
ما ايستاده ايم بر حقانيت خـود       . آسمان از ما دريغ شود    

م قطـور از تـاريخ را كـه آشـفته و ترسـان و             و آن حج  
  .ناتوان از ورق زدنش مانده اند را سنگين تر كنيم

) سلطان پور (اينجا هربار كه باد مي وزد، داستان سعيد         
در گوش مـان زمزمـه     

اين تپـه هـا     . مي شود 
ــه خــون آن  بيهــوده ب
هزاران الله ي عاشق    
ــد   ــشده ان ــون ن . گلگ

ــون   ــان دارد خـ جريـ
ق شان، حتي اگر شقاي   

هاي روييده بر خـاك     
شــان را درو كننــد و  
درو كنند و باز هم درو      

  .كنند
بگذار بـر چوبـه هـاي       
دار سجده برند و فكـر      

) احمـدي (كنند شهرام   
در سينه ي گورستاني بسيار دورتر از سـرزمين مـادري       

آرزوهايش، استقامتش و حقانيتش    . به خاك سپرده شد   
  .در ما تكثير مي شود

ـ (بگذار چون مريم     كودكـان مـان را از      ) ري منفـرد  اكب
آغوش مان بيرون كشند و نزديك به يك دهه محروم          
مان كنند از نوازشـها و الالييهـاي شـبانه ي مادرانـه،          
محروم مان كننـد از تماشـاي كـودك مـان در صـف              

كودكي كه پـشت شيـشه هـاي كـدر كـابين            . مدرسه
مالقات قد كشيد و در سينه اش كتـابي دارد از تـاريخ              

  . زندگي روزگار بر ما گذشتما كه بي
بگذار بر خانه هايمان يورش بياورند و بازهم رفقايمـان         
را چون مجيد اسدي كه به تازگي پس از اتمـام مـدت             

ما ايـن بـي   . برندش آزاد شده بود، به ناكجاآباد    ا حبس
چراكـه  . خبري عبوس را تاب مي آوريم و مـي مـانيم          

است و عزم مان    ) عظيم زاده (دستمان در دستان جعفر     
  .با او كه چون كوهي ايستاده، يكي است

ما در جاي درست تاريخ ايستاده ايم زينب جانم، حتـي           
بگذار پرچم ريا و تزويرشان بـه       . اگر تحريف مان كنند   

مـا ذات مـان     . بيهوده تاب نمي آوريـم    ما  . اهتزاز باشد 
است و باورمان جاودانه، حتي اگر از ميانه راه         » هست«

به تيشه كين، ساقه هايمان را سـاقط كننـد، بـاز هـم              
ريشه مي زنيم تا آيندگان، همانگونه كـه خـود جوانـه            
زديم از بذر پيـشينيان و آنكـه نيـست مـي شـود ايـن               

آمـده، امـا   منجالبي است كه تا خرخـره هايمـان بـاال     
  .ياراي خموش كردن مان را ندارد

  .فردا از آن ماست و روز خوبتر فرداست
   زنداني محكوم به حبس ابد–براي زينب جالليان 

   بند زنان زندان اوين–گلرخ ايرايي 
  96فروردين 

  
  هرانا: منبع

 

 يجانيچشم صادق الر

 دي جدشيرايروشن؛ و

  "ي نجوميحقوقها"
  
  

  منصور امان 

  
ــشم ــادق چ ــانيالر ص ــن؛ ويج ــ روش ــ جدشيراي  دي

ـ        "ي نجوم يحقوقها"  ي منصور امان به پرونده تـاراج ب
 حاكمان كـشور، بـرگ     ي از سو  ي خزانه همگان  يمحابا

بـه مـوازات شـدت گـرفتن        .  افزوده شده است   يگريد
ـ  در دستگاه ُقـدرت، جنـاح رق       ي انتخابات يهايريدرگ  بي

 كبـار ي را   هيي پرده خلوت خانه ُقـوه قـضا       هي فق يباند ول 
 در برابر نگاه    لهي وس نيآنچه كه بد  .  باال زده است   گريد

 ژهيــ بانـد و بــه و نيــ ايي قــرار گرفتـه، رســوا يعمـوم 
 را به گونه    "نظام" دستگاه عدالت و قضاوت      يدگيگند

 جامعـه   ني زده و خشمگ   رتي به رخ ح   ي كننده تر  رهيخ
ـ  ،ي محمود صـادق  يآقا.  كشد يم  ي حـام نـده ي نماكي

ـ  سند د  كي از   يدولت، بخش   محاسـبات كـشور را     واني
ـ لي م 285فاش ساخته كه در آن چپاول         تومـان در    اردي

 "ژهي وِ يپاداش و پرداختها  " عنوان   ري ز ييدستگاه قضا 
ـ  د ،ي صـادق  يبـه گُفتـه آقـا     . گُزارش شده اسـت     واني

 مجلـس مالهـا    ي ادار رمجموعـه ي ز كيمحاسبات كه   
ــت، ا ــاس ــ ني ــه تلق ــزارش را محرمان ــرده و از ي ُگ  ك

 ست كـه    يگفتن. جلس پنهان ساخته است    م ندگانيانم
 اسـت كـه   يمبلغ شگفت آور مزبور، جدا از سود هنگُفت      

 ارشــد ي مقامهــاگــري و ديجــاني اهللا صــادق الرتيــآ
 به طور ماهانـه از محـل سـود سـپرده            ييدستگاه قضا 

براسـاس  .  كننـد ي مـ افـت ي نهاد در بانكها در    ني ا يها
ــوا  ــده رس ــدرجات پرون ــسابها" ييمن ، "ي شخــصيح

ـ  هييردانندگان ُقـوه قـضا    گ ـ لي م22 از شي ماهانـه ب  اردي
 يپرونده فساد مـال   .  دوشند ي م ردهي گاو ش  نيتومان از ا  

 تـر شـده اسـت كـه         ني سـنگ  ي در حال  ييدستگاه قضا 
 و  ي آن با وجود بازتاب گُسترده اجتمـاع       نيشيافتضاح پ 

ـ  يبدنام ـ  پ ي ب  دسـتگاه عـدالت و      ي كـه بـرا    ي ا نهيشي
 يبدون هر گونه حـسابرس     آورد،   ار به ب  "نظام"قضاوت  

 كه سـركردگان    نجاستيجالب ا .  مانده است  يريگيو پ 
 يحقوقهـا " يي در رسـوا   ه،يي ُقـوه قـضا    يخوش اشتها 

ـ  بانـد رق   "يُنجوم  سرسـخت و    ي بـه جامـه مـدع      ب،ي
 صـادق   ي درآمده بودند و آقـا     "حقوق مردم "پرحرارت  

 بـه  از پنجره اتـاقش     ي از جمله به طور افراط     يجانيالر
 كي كه   رفتي توان پذ  ينم": خم شد تا جار بزند     رونيب

كارگر با حقوق اندك از صبح تا شب تالش كنـد و در             
 ونيلي صد مي ماهي دولت رهي مد اتي ه كيمقابل، عضو   

كـارگر بـا حقـوق      " اكنـون    ".تومان درآمد داشته باشد   
 ي تواند درك كند كه سرچشمه دلسوز      ي بهتر م  "اندك

 خامنـه   يا نهفته بوده و آقـا      در ُكج  او اهللا به حال     تيآ
   شنودي اش را م"ي هاهيگال" ي با چه گوشيا

  

  ما در جاي درست تاريخ ايستاده ايم
  به زينب جالليان ايرايي گلرخ ابراهيمينامه
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   و حراجيروحان

  نيدر كاخ كرمل
  

   يدي جدالي ل
  

 يديــ جدالي لــني و حــراج در كــاخ كــرمليروحـان 
ـ  احتمال نه چندان بع    نيچنانچه ا   وجـود داشـته     دي

 يباشد كه روابط واشنگتن و مـسكو رو بـه بهبـود       
ـ  جمهور رژ  سيي جز ر  يبرود، چه كس    ي جمهـور مي

 لي مسكو شود تـا سـب     ي راه مهي سراس دي با ياسالم
 هي سـور  ني و خون  تنگاتنگد در روابط    همدست خو 

 14 ه،ي در سفر خود بـه روسـ  يرا چرب كند؟ روحان  
 را در   ي بهتر گفته شـود بـاج دهـ        اي يسند همكار 

اگرچه در  .  كرد ني پوت ريمي والد مي تقد نيكاخ كرمل 
 منتشر شده كه    ي مشترك هياني ب ي سفر روحان  يانتها

 ي هانهيارتقا سطح روابط در زم    "بدان رنگ روغن    
ــ ــي س،يصاداقت ــا "ي و فرهنگــياس ــده، ام  زده ش
 در سفر به مـسكو نـشان        ي همراهان روحان  بيترك

 صنعت، معـدن   ي وزرا ،يهمسفران و .  دارد يگريد
 يو تجارت، نفت، امور خارجه، ارتباطـات و فنـاور         

 بودنـد كـه     ي كل بانـك مركـز     سيياطالعات و ر  
 ي قراردادهــاهيــ ملزومــات اراهيــ تهانگريــ بشتريــب

 كـه منـافع آن      است ي اقتصاد فهكطري انهيسودجو
جهـت نمونـه، از جملـه       .  شـود  ي مـ  هي روس بينص

 ي اتم روگاهي انجام شده، احداث دو واحد ن      يتوافقها
ـ  در بوشهر و     ديجد ـ  روگـاه ي ن كي  در بنـدر    ي حرارت

 يارديليبا در نظر گرفتن تجربه چاه م      . عباس است 
 كـه   ي خانمان سوز  يكاري بوشهر و فقر و ب     روگاهين

 روگـاه ي احـداث ن   هستند، آن   ريبانگي گر رانيمردم ا 
 كـه از خزانـه      ي ثروت "ارتقا سطح " جز   دي جد ياتم
 يي شود، معنا  ي م ري سراز ني گشاد پوت  بي به ج  يمل

 بـسته  لي دخي اهي به روسي اسالم يجمهور. ندارد
 چون آن همـواره     ياست كه از فرصتها و فرودستان     

 از  يسوواستفاده كرده و امروز هم همزمان با اخاذ       
 بيــ بــا دو رقي همكــاررش در حــال گــستم،يــرژ

اما .  استه،ي و تركي آن، عربستان سعوديمنطقه ا
 نـه ي گز ي اسـالم  ي جمهـور  ي ضـد مردمـ    مي رژ ايآ
   هم دارد؟يگريد

  ني فرورد14دوشنبه ...  خبريفراسو
  
  
  
  

  
  

مناسبات با رژيم ايران را مشروط 

  !به رعايت حقوق بشر كنيد
  زينت ميرهاشمي 

   
هاي جمهوري اسالمي براي جلوگيري    عليرغم سياه بازي  

از تمديد ماموريت گزارشگر ويژه حقـوق بـشر در مـورد     
شـوراي  . ايران، ماموريت عاصمه جهـانگير تمديـد شـد      

حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگراني از نقض فـاحش          
حقوق بشر در ايران با تمديد ماموريت عاصمه جهانگير         

  . داز حكومت ايران خواهان همكاري با وي ش
عاصمه جهانگير به درستي به بخشهايي از نقض حقوق        

شمار باالي اعدامها، استفاده از مجازاتهايي      «بشر مانند   
مانند شالق و كور كـردن، اعـدام مجرمـان زيـر سـن              
قانوني، استفاده از شكنجه و عدم دسترسي به دادرسـي          

امـا  . اشاره كـرده اسـت   » عادالنه در نظام قضايي ايران    
به زندانهاي علني او ليل عدم دسترسي وي به دگزارش 

و مخفي، عدم ارتباط با خانواده هاي زندانيان و همـان           
طور كه خود اشاره كرده ايجاد نـاامني از طـرف رژيـم             

بـا ايـن    .  كامـل نباشـد    كهبراي شاهدان، طبيعي است     
 مردم ايران و نيز     به سود  گامي مثبت    وجود اين گزارش  

  . بشر استفعاالن حقوق براي دستاورد مثبت 
   

واكنشهاي عصبي كارگزاران رژيـم و تمديـد ماموريـت          
گزارشگر ويژه، گوشه اي از اهميت اين گونـه گزارشـها      

به ويژه در شرايطي كه تـيم روحـاني    . را نشان مي دهد   
در خارج از ايران دنبال عادي كردن روابط با نهادهـاي           

  . استبين المللي 
ـ        ي دبيـر سـتاد     كاظم غريب آبادي معاون امور بين الملل

اقدامي «را  شوراي حقوق بشر    حقوق بشر، قطعنامه    ضد  
بـا  دانست و مدعي شد كه اين گزارش        »  سياسي كامالً

  . تيسسازگار ن» واقعيتهاي حقوق بشري در ايران«
شـوراي حقـوق    سخنگوي وزارت خارجه رژيم قطعنامه      

تضعيف روزافزون اعتبار نظـام حقـوق       «جهت  در را   بشر
حرفهاي اين پايور رژيم مـا      . نستدا» بشري ملل متحد  

گربـه دسـتش بـه      «: را به ياد اين مثل مي انـدازد كـه         
رژيمي كه هيچ . »گوشت نمي رسيد مي گفت بو مي ده  

آبرويي در عرضه رعايت حقـوق بـشر نـدارد، دلـواپس            
  .اعتبار نظام حقوق بشر ملل متحد است

   
 ضـربه   11718 حكـم ،  95سـال   طـي    حكومتي كـه     با

در بيـدادگاههايش صـادر   ايراني شالق براي شهروندان  
كردن كور    مورد حكم6، كردهاعدام را  نفر   601كرده،  
 مـورد حكـم قطـع       11 مورد حكم سنگـسار و       2چشم،  

نمـي   بدون فـشار و تحـريم سياسـي         كردهدست صادر   
منبـع آمـار از گـزارش سـاالنه         . (وارد گفتگو شـد   توان  

  )خبرگزاري هرانا
 به گزارش عاصمه جهانگير و در        ايوران رژيم واكنش پ 

پي آن تمديد ماموريت وي براي يك سال ديگر، نشان          
 ظرفيت در ديكتاتوري واليت فقيـه بـراي     فقداندهنده  

منـشور حقـوق    . اسـت گفتگو بر سر مساله حقوق بـشر        
شهروندي ارائه شده از طرف حسن روحاني يـك سـياه          

بشر اسـت    حقوق   شبازي براي پنهان كردن نقض فاح     
هـيچ  اين سند عاصمه جهانگير، خانم  و بر خالف حرف     

تا وقتـي جامعـه     . تحول اميد بخشي به حساب نمي آيد      
جهاني مناسبات اقتصادي با رژيم ايران را مـشروط بـه           
لغو مجازات اعدام و رعايت حقوق بشر نكنـد، وضـعيت           
حقوق شهروندي در ايران نه فقط بهبود نخواهد يافـت،      

  . تر از سال قبل خواهد شدبلكه هر سال بد
   فروردين5شنبه ....فراسوي خبر 

  
  
  
  
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
 نتي ز،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشميم
 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهد،يرهاشمي منتيز
   فرهنگي نبردانجمن: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران و          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           . نـد ك خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظـرات خـود آنـان          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

ئل بـين   كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسا      
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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  م زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليس–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

 21 ي دهقـان، زنـدان    ناي سر به دار شـدن سـ       حكم 
ـ  فق تي وال مي از تنفر نسبت به رژ     يساله، موج   را  هي

 دهقـان بـه   نايس.  استختهي و جهان برانگ رانيدر ا 
 ي شـبكه هـا   ي بـر رو   يجرم نوشتن مطالب انتقاد   

 توسط سـپاه پاسـداران      1394 در مهرماه    ياجتماع
 داماع امبري به پ  ني و قرار است به جرم توه      ريدستگ
  . شود

  
ـ    (ي جرم ني اعدام به بهانه چن    ييچرا و ) يسـب النب
 جمهــوري  در حكومــت فاســد انيــ اعــدام بهائايــ

 جز  يزي آن چ  كيدئولوژي تَنگ ا  رهي و در دا   ياسالم
ـ بـه جـز ا    .  تواند باشد  ي نم يتي امن ديوجود تهد   ن،ي

 از ياري بـس ي اعـدامها بـرا    نگونـه ي ا يـي  چرا هيتوج
 ني منظر ا  نيبر ا . ت سوال اس  ي جا شاني اند كيتار

 مي رژ ي برا ي ناامن دي تهد لي به دل  قاينوع اعدامها دق  
 حكومت كـردن و     ي اثر بودن ابزار مذهب برا     يو ب 

 ي دهقان نـه بـرا     ناياعدام س . تسلط بر جامعه است   
 بلكه به خاطر چـالش بـا سـاختار       امبر،ي به پ  نيتوه

 است كه به نام خدا، و با حربه بهشت         ينظام فاسد 
 را بر هم زنـد را       ظام ن تي كه امن  يكسو جهنم، هر    

  .از سر راهش برخواهد داشت
   

 كه جـرمش    ي دهقان، سرباز  ناي س تي وضع سهيمقا
 اسـت   ي اجتماع يفقط نوشتن و آنهم در شبكه ها      

ـ  فقي ولي نژاد، نورچشم ي باند احمد  يهايبا دزد   ه،ي
 ي را نشان مـ هي فق تي وال ميعمق فاجعه نكبتبار رژ   

 يگـر ي شـود و د ي مـ   به اعدام محكـوم    يكي. دهد
 برداشته  زي قدرت خ  ي كند و برا   ي و چپاول م   يدزد

  . ستا
 و در   ي جمهور استي انتخابات ر  شي هنگامه نما  در

 درون حكومـت،    يجدال بـه سـطح آمـده بانـدها        
بـه  .  شـود  ي روشن م  شتري ب مي رژ وراني پا يهايدزد

 و يي نژاد، بقايعنوان مثال با فعال شدن باند احمد  
 بـه   گـر ي آنها بار د   استين ر  دورا يهاي دزد ،يمشاع

  .  شده استدهيمطبوعات كش

  

بهاران برعزيزان در بند 

 خجسته باد

  فتح اهللا كياييها

  
  همين تنگي روزنه هم كافيست

  .بهار ما را در مي يابد
 دور از دسترس روزنه اما تنگ بود و

  به هم زنجيرش گفت
  همين هم كافي است

  بهار مي آيد
   .ه از بلنديو ن نه از تنگي در هراس است

 تاريك و دور از دسترس روزنه تنگ بود اما

  ت،ديوارها فرو ريخت و زنجيرها گسس ناگاه
  :هم بندش پرسيد از بهار بود كه مي آمد

  بهار را ميشنوي؟
 گفت فرزندانش را مادري از دور خجسته باد مي

 محكم بود و رسا

  ديوارها فرو ريخت و زنجيرها گسست
  ي،تاريككشيد بر  مادري فرياد مي

زين بوم و  تا آخرين نفس اهريمن راجارو خواهيم كرد
  بر

 !دبهار از دريچه گذر كر

  
=======  

  
 كـه   ي تومان پـول   ارديلي م 600« شدن   دهي دزد يماجرا

و »  واگذار شدهي انتظاميرويدر قالب فروش نفت به ن  
 مطـرح شـده     گريبه وزارت نفت برگردانده نشده، بار د      

 و بودجه به اجازه فروش      برنامه ونيسي كم سيرئ. است
 نـژاد انگـشت   ي از طرف احمدي انتظاميروينفت به ن 

 پول به خزانه دولـت بـاز        ني كرد كه ا   ديگذاشت و تاك  
  )95اسفند 17منبع روزنامه شرق . (نگشته است

 نـژاد  ي مجلس با توجه به فعال شدن احمد تي سا وب
 كشور بدون حساب    30 او به حدود     غيدري ب ياز كمكها 

:  آمده اسـت   تي وب سا  نيدر ا .  داده است  و كتاب خبر  
 كي دالر به پاكستان، اختصاص      ونيلي م 330پرداخت  

 پرداخـت   النكا،ي دالر وام به سر    ونيلي م 500 و   ارديليم
و بـر اسـاس گفتـه       .... كاراگوئهي دالر به ن   ونيلي م 350
 در ونــزوئال، ســاختن ده هــزار خانــه در ميــ رژريســف

ــوال ــو پ.....ونزئ ــداي ــدن چك ــه ارزش تقري ش ــي ب  يب
 سـابق كـل بانـك       سي دالر در چمدان رئ    ونيليم770
  .  اقدامات استني از ايينمونه ها... و يمركز

 ي نوشته هـا   تي توان اهم  ي است كه م   طي شرا ني ا در
 اني دهقان و حكم اعدام او و سركوب و آزار زندان          نايس
ـ  و عق  ياسيس ـ  را فهم يدتي  حكومـت مـساله   يبـرا . دي

ـ  دفاع از امن   ي برا ينه ا  بها امبري به پ  نيتوه  كـالن   تي
  .دزدان است

   ني فرورد12شنبه .... خبر يفراسو

  
 

  
  

شهداي فدايي در 

  ارديبهشت ماه

  
، خليل سلماني نـژاد   ،  كاظم سعادتي محمد  : رفقاي فدايي 

،  مرضـيه احمـدي اسـكويي      ،جعفري) فريدون(علي اكبر   
، منـصور فرشـيدي   ،  محمـود نمـازي   ،  حبيب اهللا مـومني   

، شــيرين مهــوش حــاتمي، الدن آل آقــا، هــادي فرجــاد
، محمدرضا و احمدرضـا قنبرپـور     ،  )فضيلت كالم (معاضد  

ارژنگ و ناصـر شـايگان شـام    ،  عزت غروي ،فرزاد دادگر 
،  )تلخستاني(تورج اشتري   ،  فرهاد صديقي پاشاكي  ،  اسبي

اسماعيل ،  بهروز ارمغاني ،  جهانگير باقرپور ،  قربانعلي رزگار 
محمود خرم ،  حسين فاطمي ،  زهره مديرشانه چي  ،  عابدي
مـصطفي حـسن    ، حبيب اهللا خسروشاهي برادران،      آبادي

، ميترا بلبل صـفت ،  فريده غروي ،  شتپ پور اصيل شيرجو  
نـسرين پنجـه   ،  عليرضـا باصـري   ،  عبداهللا پنجـه شـاهي    

كمال ، منوچهر حامدي، هوشنگ اعظمي لرستاني ،  شاهي
، بـاقري  غـالم عبـاس   ،  ايماني دارستاني  امان اهللا ،  كيانفر

، زينـب   بـامري  )ناصـر ( رضـا  علـي ،  باقري پور  جهانگير
،  احــسان اهللا ايمــاني،محــسن رفعتـي حيــاتي، ) طـاهره (

، محـسن   هيبت اهللا بهرامي سـاماني    ،  غالمحسين خاكباز 
كـوروش  رويـا علـي پنـاه فـرد،         بهكيش، ناصر بهرامي،    

پيروزي، ابوالقاسـم تـاجعلي، كـريم تيمـور زاده، منـصور            
مقصود بيـرام  ه اهللا چشم فروز،     جابري، نبي جديدي، وجي   

موســي مكــاري، محمــد علــي حــسني، هوشــنگ  زاده، 
حنيفي، علي كرم داودي، محمد راكعي، مهـشيد معتـصد        

مسعود ،  مهدي حاتمي ، كبرا حيدريان،    رضا نعمتي كيوان،  
 .... وفرشته گل انبريان، دانيالي

 تاكنون، به دست رژيمهاي شاه و خميني بـه          50از سال   
  .شهادت رسيدند

 

   دهقاننايس

   حفظيقربان

   دزدان دانه درشتتيمنا
  يرهاشمي منتيز


