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مذاکرات مزدی بدون مشارکت نمايندگان واقعی کارگران
زينت ميرهاشمي
مذاكرات دستمزد جهت تعيين حداقل دستمزد براي سال  ٩٩قرار است در هفته دوم اسفند كار خود را شروع كند .حداقل
دستمزد براي سال  ٩٩مانند هر ساله بايد در روزهاي پاياني سال در جلسه شوراي عالي كار تعيين شود .شوراي عالي كار،
نهادي كه بر اساس قانون كار موجود ،بايد تركيبي سه گانه از نمايندگان كارفرمايان ،كارگران و دولت باشـد .همچنـين بـر
اساس ماده  ٤قانون كار ،حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم و محاسبه سبد معيشت كارگران تعيين شود.
تركيب تصميم گيرندگان و رقم خروجي شواري عالي كار ،مكمل همديگر هستند .به اين معنا كه تعيين حداقل مزدي كه
از طرف اين شورا همواره ارائه شده ،به نهادينه شدن فقر ياري رسانده تا ريشه كن كردن فقر.
همخواني حقوق كارگران و مزدبگيران با نيازهاي آنان و سبد معيشت و استاندارهاي جهاني براي زندگي ،بـه نفـع اعـضاي
شوراي عالي كار و در نتيجه به سود رژيم نيست .نماينده دولت در شواري عالي كار به معنـاي نماينـده كارفرمـاي بـزرك
است .در اين شورا ،جاي نمايندگان واقعي و مستقل كارگران خالي است .اين كه چه كساني در كميته مزد باشند و يا ايـن
كه چه افرادي در شواري عالي كار به عنوان نماينده كارگران باشند ،به وسيله حكومـت تعيـين مـي شـود و نـه از طريـق
كارگران .چينش حكومت هم به شكلي است كه به اصطﻼح نماينده كارگران به رقم تعيين شده تن مي دهد.
مناسبات اقتصادي و روابط توليدي ناشي از آن ،يعني اقتصاد شبه دولتي و مبتني بر رانت به شكلي است كه نقش شـوراي
عالي كار براي تعيين حداقل دستمزد بيشتر نمايشي است تا مذاكراتي واقعي سه جانبه .تركيب اين به اصطﻼح شورا هـيچ
جاي چانه زني و به چالش گرفتن وضعيت موجود از طرف نيروهاي كار را امكان پذير نمي كند .مي تـوان گفـت خروجـي
تصميم اين نهاد بر پايه حفظ منافع صاحبان سرمايه كه اكثريت آنان بند نافشان به دايره قدرت و سياسـت متـصل اسـت،
گرفته مي شود و مسله اصلي حفظ نظام و ايجاد شرايط مطلوب براي چپاول و استثمار خواهد بود ،همانگونـه كـه تـاكنون
بوده است.
حفظ وضع موجود يعني حفظ نظام هدف مشترك شركت كنندگان در شوراي عالي كـار اسـت .بـر ايـن منظـر ،حركتهـا،
اعتصابها و اعتراضهاي كارگري براي تحقق خواسته هاي عادﻻنه شان ،امنيتي شده و نمايندگان واقعـي كـارگران و فعـاﻻن
سنديكايي از سياهچالهاي رژيم و زير شكنجه و شﻼق سر در مي آورند تا در كميته مزد و شوراي عالي كار.
قبل از برگزاري جلسات شوراي عالي كار .مثل همه ساله ،كميته دستمزد تشكيل شده و رقمي را ارئه خواهد داد .رقمي كه
در كميته مزد تعيين مي شود به گفته خود اين اعضا رقمي براي چانه زني در شوراي عالي كار است .رقمي كه تاكنون در
كميته مزد تعيين شده بسيار كمتر از خط فقر بوده است .اعضاي اين كميته در برابـر اعتـراض كـارگران و مزدبگيـران بـه
توافق آنها با خروجي شوراي عالي كار ،مدعي مي شوند كه مخالف رقم تعيين شده توسط شـوراي كـار بـوده انـد و بـراي
مصلحت سند توافقي را امضا كرده اند .اين هم از شيادي حكومت در زمينه كاربرد ارگانهايي كه خود ساخته و افـراد آن را
خود انتخاب مي كند.
به عنوان مثال ،اعضاي كميته دستمزد شوراي عالي كار در سال  ٩٧سبد معيشت خانوارهاي كارگري را  ٣ميليـون و ٧٦٠
هزار تومان اعﻼم كرد .رقم توافق شده در شوراي عالي كار براي حداقل دستمزد براي سال  ،٩٨يـك ميليـون و  ٢٠٠هـزار
تومان بود .يعني يك سوم رقم تعيين شده به وسيله كميته دستمزد .براي سال آينده پيش بيني مي شود كه كميته مـزد
عددي كمتر از  ٥مليون براي چانه زني به شوراي عالي كار پيش نهاد كند .در ﻻيحـه بودجـه ارائـه شـده از طـرف دولـت
روحاني به مجلس ،ميزان افزايش دستمزد براي كارگران در سال  ١٥ ،٩٩درصد در نظر گرفته شده اسـت .بـا ايـن ميـزان
يعني حقوق كارگران در سال  ،٩٩حدود يك ميليون و  ٧٤٤هزار تومان خواهد شد كه اين ميزان به هيچ وجه بـر اسـاس
تورم واقعي نيست .حكومت تورم انتظاري را هيچگاه به حساب نياورده است .با توجه به شرايط ناپايدار اقتـصادي و سـلطه
سنگين مافياي واردات و قاچاق و دزدي ،رقم تورم انتظاري را نمي توان پيش بيني كرد .رقم تورمي كه حكومت در بودجه
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براي مزد كارگران در نظر گرفته است را بايد رقم تورم توافقي ناميد .رقم سازي براي تورم و پـايين نگـاه داشـتن مـزد از
شيوه هاي ضد كارگري رژيم است.
كارگزاران حكومتي در پايان سال  ،٩٧خط فقر براي سال  ٩٨را ٤ ،ميليون و  ٥٩٢هزار تومـان اعـﻼم كـرده بودنـد يعنـي
تقريبا همان رقم كميته دستمزد .البته زندگي مردم و آمارهاي غير حكومتي خط فقر را بين  ٨تـا  ٩ميليـون بـرآورد مـي
كنند .اگر حتا اين تفاوتهاي هر ساله بين رقم شوراي عالي كار با رقم كميته مزد در نظر بگيـريم دسـتاورد ايـن نهادهـاي
حكومتي فقر بيشتر است .دقيقا اين حكومت است كه كارگران و مزدبگيران را در برخوردار بودن از حـداقلهاي زنـدگي بـه
نفع ايجاد هﻼل شيعي در منطقه براي حفط امنيت خود تحريم كرده است.
وضعيت بهداشت و درمان ،يكي از مشكﻼتي است كه كارگران و مزدبگيران با حقوقهاي اندك قادر بـه تـامين آن نيـستند.
كارگزاران رژيم بار ناكارآمدي خود در تامين سﻼمت مردم را به دوش تحريمها مي اندازند .در حـالي كـه جـان و سـﻼمت
مردم براي رژيم اهميتي ندارد و اين را در سهميه بندي بودجه و فقدان زيرساختهاي امكانـات بهداشـتي مـي تـوان ديـد.
رئيس سازمان غذا و دارو مدعي مي شود كه »سهم توليد داروهاي ايراني امسال در تخصيصهاي ارزي  ٦٠درصـد و واردات
 ٤٠درصد شد «.وي از »صرفه جويي  ٣٤درصدي در ارز دارو« در سال جاري حرف زد) .ايسنا  ٢٨بهمـن ( ايـن در حـالي
است كه در بودجه اختصاص داده شده به سپاه تروريستي قدس و ساخت موشكهاي سپاه پاسداران هيچ صرفه جويي نمي
شود .دروغ اين كارگزار وقتي آشكار مي شود كه دبير كل جمعيت هﻼل اهمر از كمبود  ٤٠٠نوع دارو حرف زده است .وي
در رابطه با كمبود دارو مي گويد .مقايسه اين دو نكته نشان مي دهد كه دارو هم در اختيار همه يكسان قـرار نمـي گيـرد.
رژيم از يك طرف مدعي خودكفايي در توليد دارو مي شود و از طرف ديگر تقصر كمبود دارو را به تحريمها مربوز مي كند.
معاون تحقيقات وزير بهداشت گفته كه؛ بيش از  ٩٥درصد نياز دارويي كشور در داخل توليد ميشود) .ايسنا ٥ ،دي (٩٨
واقعيت اين است كه حكومت در هيچ حوزه مربوز به زندگي مردم كار مفيد و موثر انجام نمي دهد.

کمﮏ مالی به سازمان چريکهای فدايی خلق ايران از طريق PayPal
به آدرس bedostan@gmail.com

دستهاي مادران

ژاله روزبه

سﻼم
سﻼم مادران خاوران
مادران پارك ﻻله
مادران ناپديد شدگان شيلي
مادران ميدان مايو آرژانتين
مادران سرباز روسيه
مادران تيان آنمن چين
مادران الجزاير
و مادران شنبه تركيه
مادران چشم انتظار برگشتن جوانان خود در چند ماهه اخير ايران ،سﻼم  ...شما كه با پيدا شـدن هـر جـسد در نهـر هـا و
نيزارها ،مرگ را به آغوش كشيده ايد!
حدود  ٤٠سال قبل در آرژانتين ١٤ ،مادر كه فرزندان جوان خود را پيدا نمي كردند! در ميـدان "پـﻼزا مـايو" در بوئنـوس
آيرس روبروي كاخ رياست جمهوري تجمع كردند .اين در حالي بود كه حكومت نظامي "خورخه ويدﻻ" ،هر گونه تجمع را
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غير قانوني اعﻼم كرده بود .آنها با بافتنيهاي شان در ابتدا ،گوشه گوشه صندليهاي ميدان مي نشـستند و سـوال سـاده اي
داشتند" :فرزند من كجاست ؟"
آنها همديگر را يافته بودند و درد مشترك را در خانه هاي شان تاب نمي آوردند .فرزندان شان طي هفت سال جنگ كثيف
آرژانتين) ،(١بي هيچ نشاني ناپديد شده بودند و دولت اعﻼم بي خبري محض مي كرد .شـوراي نظـامي ،مـادران را ديوانـه
خواند و وزير وقت" ،ژنرال هارگيندگي" ،گستاخانه به طور رسمي اعﻼم كرد كه پسرها از خانـه گريختـه و دختـران شـان
روسپي شده اند .اين در حالي بود كه گاه جسد شكنجه شده تعداد محدودي از جوانان پس از ماهها بي خبري در گوشه و
كناري پيدا مي شد.
به پيشنهاد "آسوسنا ويﻼفلور" ،مادر  ٥٢ساله ي داغدار ،مادران هر پنجشنبه روسريهاي سپيدي بر سـر كـرده و گـاه نـام
فرزند خود را بر روي آن مي نوشتند و در ميدان مايو تجمع مي كردند  ...نمادي از صلح و ايستادگي.
تداوم و استقامت آنها با عزم راسخ جهت گرفتن پاسخ خود و مجازات تمامي مجرمـان ،صـداي آنهـا را از ميـدان بوئنـوس
آيرس به گوش جهانيان و فعاﻻن حقوق انساني رساند .آنها "انجمن مادران" را در سال  ١٩٧٩تاسيس كرده و با ارسال نامه
به تمامي سازمانهاي حقوق بشري ،مطالبات عدالتخواهانه خود را فرياد زدند.
در نامه هاي مادران ميدان مايو به "ريكاردو بابلين" ،وكيل سرشناس مدني ،آمده است" :ما مادران التماس نمي كنيم كـه
به ما جواب دهند؛ ما به نام عدالت پاسخگويي را از آنها مطالبه مي كنيم .اين ابتدايي ترين اصل عدالت و حق ماست".
تﻼشهاي مادران از حالت سكون خارج شده بود و با شعار "در سال جوانان ،دست آنها را بگيريد" ،با ميليونها دست كاغذي،
ميدان را پوشاندند و از  ٦٦كشور ،زنان با فرستادن عكس دست شان در حالي كه نامشان را روي آن نوشته بودنـد ،آنهـا را
تنها نگذاشتند.
مجموعه اي از گفته هاي مادران مايو با نام "حلقه پيروزي عشق بـر
مرگ" چاپ شده است كه در آن آمده:
از ما انتظار داشتند كه حرف نزنيم  ...ما متهم شان كرديم
از ما انتظار داشتند كه مطيع شان باشيم  ...ما نقـاب از چهـره شـان
برداشتيم
از ما انتظار داشتند كه سكوت كنيم ...ما با تمام توانمان فرياد كرديم
از همه بيشتر انتظار داشتند ما در خانه هايمان بمانيم  ...ما بيرون ريختيم و راهپيمايي كـرديم و بـه جاهـايي رفتـيم كـه
خوابش را هم نمي ديديم
اگرچه پس از سرنگوني دولت نظامي و روي كار آمدن دولت منتخب مردم ،تﻼشهاي به ظاهر هدفمندي در راستاي انجمن
مادران و خواسته هاي آنها در دستور كار دولت قرار گرفت ،از شكافتن گورهاي دسـته جمعـي تـا محاكمـه حـدود ١٠٠٠
مجرم سالهاي جنگ كثيف ،اما در نهايت دولتها تمايل به فراموش كردن گذشته دارند .آنها اما نتوانستند با در نظر گـرفتن
حداقل مجازات براي مجرمان و وعده پرداخت غرامت خون فرزندان ،مادران مايو را خاموش كنند و هنـوز مـادراني كـه در
آستانه  ٨٠سالگي اند ،هر پنجشنبه در ميدان مايو تجمع مي كنند تا حافظه تاريخي ملت شان را زنده نگـه دارنـد و تمـام
ديكتاتورها را به دادگاه بكشانند.
آري آنها خود را سازماندهي كردند و تداوم تجمعات شان ،موجب توقف كمكهاي نظامي امريكا به آرژانتين در سـال ١٩٧٧
شد ،جام جهاني فوتبال  ١٩٧٨را به صحنه اعتراضهاي خود بـدل سـاختند و دوران سـياه ديكتـاتوري را هدفمندانـه طـي
كردند.
خاورميانه به ميدان رقابت دنياي سرمايه داري براي دست يافتن به منابع بيشتر و سود باﻻتر تبديل شـده و ديكتـاتور هـا،
تمام تﻼش خود را براي خاموش كردن صداي مخالفان در منطقه انجام مي دهند ،اما شب ،آبستن صـبح اسـت و هميـشه
اينگونه بوده است.
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دولت فاشيستي تركيه در دهه هاي اخير با ناپديد كردن مخالفانش تمام تﻼش خود را مي كند تا چهره پليـدش را پـشت
جنازه ها پنهان نگه دارد و در صحنه جهاني خود را صلح طلب ،عدالتخواه و دموكراسي ماآب جلوه دهد .چه بيهوده خيالي
كه خورشيد پشت ابر نمي ماند و هميشه دستهايي هست كه ابرهاي دروغ و جنايت را كنار بزند.
يكي از قديمي ترين جنبشهاي مدني تركيه" ،مادران شنبه" است؛ درست مانند مادران آرژانتين.
جنبش مادران ،با ناپديد شدن "حسن اوچاك" ،معلم سي ساله و يكي از چند هزار ناپديد شده دهه  ٩٠در تركيه) (٢آغـاز
مي شود .او  ٢١مارس  ١٩٩٥توسط ماموران دولتي در خيابان ربوده شد .مسووﻻن حكومت تا  ٥٧روز پس از ناپديد شدن
حسن سكوت كردند.
سرايدار ساختمان پزشكي قانوني تركيه به طور تصادفي به برادر حسن كمك كرد تا اسناد و مداركي را پيدا و كپي كند كه
ثابت مي كرد يك كﻼنتري ،جسد حسن را به پزشكي قانوني فرستاده است ،اينك اما جسد در پزشكي قانوني نبود .بعـد از
پرس وجويي كوتاه ،خانواده فهميد كه حسن را در "گورستان گمنامان" ،در ناحيهدور افتاده اي به نام "آلتين شهير" دفن
كرده اند.
خانواده ،رسانه ها و همقطاران حسن صبح زود با دادستان به قبرستان رفتند .ابتدا به آنها اجازه نبش قبر واقعـي حـسن را
ندادند؛ مدير قبرستان آنها را به سراغ دو قبر "اشتباه" فرستاد .اما اعضاي خانواده و روزنامه نگاران متوجه شدند كـه رفتـار
مدير قبرستان مشكوك است و او را واداشتند تا شماره قبر واقعي حسن را پيدا كند .يافتن شماره قبر واقعـي تـا سـاعت ٥
عصر طول كشيد.
به نظر اعضاي خانواده و روزنامه نگاران ،مدير قبرستان به عمد پيدا كردن شماره قبر واقعي را چندان به تاخير انـداخت تـا
دادستان بتواند از نبش قبر پس از ساعت  ٥عصر )يعني ،زمان پايان كار اداري( جلوگيري كند .همين اتفاق هم رخ داد.
ساعت  ٥عصر دادستان به اعضاي خانواده گفت براي نبش قبر جديد بايد تا ساعت  ٩صبح فردا صبر كنند .اعضاي خانواده
و روزنامه نگاران به خانه نرفتند و در قبرستان ماندند تا از دوباره ناپديد شدن پيكر حسن جلوگيري كنند.
سرانجام ،فردا صبح پيكر به شدت شكنجه شده حسن را براي آزمايش دي ان اي از قبرستان به پزشكيِ قانوني بردند.
خانوادهاوچاك به محض دريافت نتيجهآزمايش ،در يك بيانيهمطبوعاتي اعﻼم كرد كه جسد به حسن تعلق دارد و او پس از
بازداشت به دست ماموران حكومت كشته شده است .سپس مراسم خاكسپاري پرجمعيتي را برگزار كردند .پـس از افـشاي
حقيقت ،خانواده اوچاك به سازماندهي خانواده هاي ناپديدشدگان پرداختند.
"امينه اوچاك" ،مادر حسن ،در دومين شنبه مي  ،١٩٩٥همزمان با روز مادر در تركيه ،ديگر زناني را كه فرزند ،همسر و يا
بستگان شان در دهه  ٨٠و  ٩٠ميﻼدي ناپديـد شـده بودنـد فراخوانـد تـا بـا عكـس گمـشدگان در ميـدان "گاﻻتـسراي"
استانبول) (٣تجمع كنند.
 ٣٠زن با عكسهايي از "ناپديد شدگان" با امينه همراه شدند تا باوجود كنترل شديد پليس و نيروهـاي امنيتـي ،نخـستين
تجمع مادران شنبه در استانبول برگزار شود.
بيش از  ٢٠سال است كه هر شنبه در اسـتانبول ،در خيابـان اصـلي شـهر بـه نـام اسـتقﻼل ،روبـروي دبيرسـتان معـروف
گاﻻتاسراي استانبول و دفتر كانون حقوق بشر ،مادراني با در دست گرفتن عكس فرزندان مفقود شـده خـود خيابـان را بـه
عرصه خواسته هاي عدالتخواهانه خود تبديل مي كنند و نه تنها دوربـين فعـاﻻن حقـوق انـساني را بـه سـمت خـود مـي
چرخانند ،بلكه حافظه تاريخي مردم شان را تا روز پاسخگويي تمامي مجرمان زنده نگـه مـي دارنـد و خـواب خـوش ر ا از
چشمهاي مسببان مي ربايند.
شعري از "اتاول بهرام اوغلو" گوياي حال زارِ اين جنايتكاران است:
"جﻼد نيمه شب از خواب مي پرد و مي گويد ،خدايا! چه معماي پيچيده اي!
هر چه آنها را مي كُشم فزوني مي يابند  ...و هر بار كه مي كُشم ،خود هﻼك مي شوم"
مادران در تجمعات بارها پراكنده شده و توسط پليس ،مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفته اند ،با فـشار آب ماشـينهاي
پليس آزار ديده اند ،مادر حسن اوچاك ،در سن  ٨٠سالگي در يكي از تجمعات دستگير مي شـود ،امـا عكـس فرزنـدان از
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سينه مادران جدا نشده .بارها از طرف دولت "مادران تروريست" خوانده شده اند و در سالهاي  ١٩٩٩تـا  ٢٠٠٩تجمعـات
آنها به دليل فشارهاي پليس برگزار نشد .اما ايستادند و ادامه دادند و شنبه ها را به نام خود در تركيه بنيان نهادند :مادران
مقاومت ،مادران عدالتخواه ،مادران داغدار.
بعضي از آنها هنوز به اصرار در همان خانه اي مانـده انـد كـه
فرزندشان رفته و درب خانه را به اميد بازگشت شان بـاز مـي
گذارند؛ اميدي كه در مقابل حاكميت ايستاده است.
در سالهاي گذشته مادر معيني ،مادر تاجبخش ،مادر بهكيش،
مادر رياحي و بسياري ديگر از مادران خاوران يك بـه يـك در
آرزوي شناسايي و اجراي عدالت در مورد عامﻼن قتل فرزندان
شان براي هميشه آرام گرفتند؛ درسـت مثـل مـادران ميـدان
"تيان آنمن" كه ربع قرن است كه خواهان روشن شدن حقايق پيرامون كـشته شـدن فرزنـدان شـان هـستند و بـه علـت
افزايش سن ديگر فرصت چنداني براي ادامهدادخواهي ندارند.
آنچه در دوران ديكتاتورها تداوم مي يابد ،خشونت و سركوب و كشتار است و شمار مادراني كـه روز بـه روز بـر تعدادشـان
اضافه مي شود.
دستان همديگر را بگيريد مادران دي و خرداد و آبان ،مـادران  ،١٣٨٨مـادران داغـدار! بايـستيد و صـداي عـدالت باشـيد.
نگذاريد حاكميت ،خاورانها بسازد و بيداد به جنايات پيوسته خود ادامه دهد .نگذاريد پشت شما را جنايتكاران خـم كننـد.
بايستيد و تاريخ ايستادگي را مشق شبمان كنيد .مويه بر دري كه بسته است راه نمي گشايد  ...بايستيد و دستان همـديگر
را در قلبهايتان بفشاريد.
ما پيروز اين گردشيم .چرا كه خورشيد از چشمهاي ما طلوع خواهد كرد.
با نگاهي بر پژوهش خانم "امينه رزان كارامان" ،پژوهشگر مطالعات زنان در دانشگاه يوسي ال اي در آمريكا.
( ) ‘The Saturday Mothers and Their Politics of ٢٠١٨Emine Rezzan Karaman
Motherhood in Turkey’, in Nadja Furlan Stante, Anja Zalta & Maja Lamberger
.٦٥-٥٤Khatib (eds.) Women against War System, Zurich: LIT Verlag, pp.
پانويسها:
) (١جنگ كثيف ،اصطﻼحي است كه به خشونتهاي دولتي كه در آرژانتين و عليه مخالفان مردمي و گروههـاي چـپ بـين
سالهاي  ١٩٧٦تا  ١٩٨٣روي داد ،اطﻼق مي شود
) (٢بنا به گزارشهاي "كانون حقوق بشر" ) ،(IHDبين سالهاي  ١٩٨٠و  ٧١٣ ،٢٠٠٠نفر ،بيشتر در شـهرهاي كردنـشين
تركيه ،ناپديد شدند :دياربكر ) ٢٣٥نفر( ،ماردين ) ١٠٩نفر( ،سيرنَك ) ٥٥نفر( ،حكاري ) ٤٩نفر( ،مـوش ) ٦نفـر( ،درسـيم
) ٣٧نفر( ،باتمان ) ٣٧نفر( ،اورفه ) ٢٤نفر( ،بينگول ) ١٧نفر( ،بيتليس ) ١٥نفر( ،آغري ) ١١نفر( ،اﻻزيغ ) ٧نفر( ،ملَطيه )٥
نفر( ،ارزروم ) ٢نفر( ،قارص ) ٢نفر( ،ارزنجان ) ١نفر(.
) (٣اولين دليل انتخاب خيابان استقﻼل براي تظاهرات اين بود كه اين خيابـان شـلوغ اسـت ،در مركـز شـهر قـرار دارد و
آدمهاي گوناگوني از آن عبور ميكنند .انتخاب دبيرستان گاﻻتاسراي هم تصادفي نبود .اين دبيرستان در چهارراه واقع شده
است ،در نتيجه از چند جهت در دسترس قرار دارد و بـه بناهـايي بـا اهميـت نمـادين نزديـك اسـت ،از جملـه پـستخانه
گاﻻتاسراي؛ جايي كه مادران از طريق آن به نخست وزير ،رييس جمهور و نمايندگان مجلس نامه ميفرستادند.
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انتخابات؛ نمايش بی تماشاچی به دکوراسيون و گريم هم نياز ندارد
منصور امان

فراسوي خبر ...پنجشنبه  ١٠بهمن
هم سطح با شكست "برجام" و آرايش جامعه عليه حاكميت ،دستگاه قُدرت ج.ا نيز خود را تجديد سازمان مي دهد .اما اگر
كسي مي پندارد كه گُذار رژيم بحران زده از يك فُرم و تركيب سياسـي بـه چيـنش و قالـب جديـد يـك جابجـايي سـاده
بوروكراتيك است ،فقط كافي است به مضحكه اي كه گرد نمايش انتخابات مجلس مﻼها به راه افتاده و خسارت روز افزوني
كه براي "نظام" در حال به بار آوردن است ،نگاهي بياندازد.
در حالي كه هنوز بازي اصلي شروع نشده ،كوس رسوايي انتخابات مجلس مﻼها با قُدرت تمام به صدا درآمده است .سقوط
به اين موقعيت ناگوار را حاكميت در درجه نخُست مديون خويشتن است .چه ،زير تاثير رويدادهاي پرشتاب و قُطب بنـدي
عميق اجتماعي بين "باﻻ" و "پايين" ،تشريفات انتخاباتي آن در نظر مخالفان ،منتقدان و حتي نزديكان حاكميت بيشتر از
يك هياهوي زرد و بي اهميت نيست.
براي باندهاي حكومتي اما داشتن كُرسيهاي مجلس اهميتي بزُرگ و چشم پوشي ناپذير دارد .حضور يـا  -از آنهـم بهتـر -
پايش اين نهاد اگرچه بي واسطه با كسب نُفوذ سياسي همراه نيست ،اما چك آن در نُقطه ديگري ،و به طور دقيق در توازن
عمومي زير "خيمه نظام" و هنگام تقسيم سهمهاي كﻼن قُدرت و ثروت نقد مي شود.
در يك شرايط به نسبت متعادل ،جدال بر سر اين پراكسي قُدرت با هر ميـزان از شـدت و حـرارت ،در چـارچوب "مـصالح
نظام" باقي مي ماند و از جانب همه طرفها به ويژه مراقبت مي شود كه زير پاي "نظام" و به بيان ديگر ،خود آنها را خـالي
نكند .اما اينكه رقابت "خودي"ها در يك وضعيت بحراني به چه شكل در مي آيد را هم اكنون رهبران و پايوران حاكميـت
در حال نشان دادن و تشريح هستند .سخنگوي شوراي نگهبان ،از بي صـﻼحيت شـمرده شـدن  ٩٠نماينـده دوره كنـوني
مجلس براي نامزدي دوره بعدي خبر داده است .آقاي عباسعلي كدخدايي در توضيح رد صـﻼحيت نزديـك بـه يـك سـوم
اعضاي حاضر اُرگان قانونگذاري كشور ،به اتهاماتي همچون ،قاچاق سيگار ،فروش گوشت دولتي در بازار سياه ،اعمال نفـوذ
براي استخدام خويشاوندان" ،مال اندوزي حرام" )دزدي و غارت( و كسب ثروت ميلياردي از منابع ناشـناخته اشـاره كـرده
است .در مقابل ،آقاي محمود صادقي از جناح مقابل ،نهاد استراتژيك شوراي نگهبـان را مـتهم مـي كنـد كـه بـراي تاييـد
صﻼحيت نامزدها رشوه ميلياردي مي گيرد و شكايت كرده كه در دور جديد نرخ خدمات آقايان جنتي ،يزدي ،كدخدايي و
ديگر همريشان تا چهار ميليارد تومان افزايش يافته است.
حمله اين دو پايور حكومتي به رقباي خود به وسيله هدف گرفتن و بي اعتبار سازي نهادهاي حاكميت و پايه هاي قُـدرت
آن ،فقط دو نمونه از ده ها آتش كوچك و بزُرگي است كه باندهاي قُدرت و ثروت زير ريش "نظام" برافروخته اند ،تفـاوت
فقط اينجاست كه جناح غالب به نفع وضعيت جديد و جناح مغلوب براي وضعيت موجود آن را دود مي دهند.
در اين راستا پازل "مهندسي انتخابات" كه تاكنون با مواردي همچون اتهامات سياسي ،تقلُب در برگه هاي راي ،دستكاري
نتايج ،صندوق دزدي و جز آن كنار يكديگر چيده مي شد ،اكنون پاره هاي جنايي و تبهكارانه نيز يافته و به خوبي استعداد
آن را دارد كه اجزاي جنسي و ناموسي هم بدان اضافه شود.
افسارگُسيختگي باند قُدرت در امر حذف رقبا و كنار گذاشتن ظاهر سازيهاي قانوني و در همان حال بـي پروايـي بانـدهاي
رقيب اش در حمله متقابل ،محصول آگاهي از فقدان مشروعيت اجتماعي و پيرو آن بي اعتباري نهادهايي همچون مجلـس
شوراي اسﻼمي است .جامعه مسير خود را از دستگاه حاكم جدا كرده و "نظام" در نمـايش محقـر و خـالي از تماشـاچي و
سياهي لشكر خود ،به دكوراسيون ،گريم و تزيينات لوكس بدرود مي گويد.

براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com
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فتح اوين
در سالگرد انقﻼب به سرقت رفته مردم ايران
م  .وحيدي
خبر فتح زندان اوين به سرعت در شهر مي پيچد .هر جا هستم خود را با عجله به محـل مي رسانم .راننده تاكـسي پــول
نمي گيرد و با شعف و خـوشحالي مي گويـد» :مهمان من!«
از سرخيابان تا انتهاي جاده اوين جمعيت عظيمي گرد آمده است .خـود را به درياي جمعيت مي سـپارم .برخـي نگــاهها
بغض آلود ،برخي خندان و بعضيها اشك تـو چشمان شان نشسته است .مادري مي گويد» :باﻻخره اين قلعه خون و ستم به
دست مردم افتاد«.
از دور و اطراف صداي تـيراندازي مي آيد .مـردي موقـر و چـهارشانه دركنـار من مي گويد» :تازه اول راهيم« ،نسيم بـوي
باروت مي آورد .خـورشيد از وسـط آسمان گذشته و باد مﻼيمي مي وزد .همان طور كه جلو مي رويـم يـاد شـعر »آنـدرو
پتوفي« مي افتم:
به پيش! همراه مردم
ازميان شعله ها و درياها
ملعون باد آن كس كه بگذارد
پرچم خلق فروافتد
معلون باد آن تنبل و ترسو
كه در هنگام رنج و مبارزه عقب بماند
ودرسايه ها
براي خود آسايشگهي بجويد
جاي سوزن انداختن نيست .از هر قشر و طـبقه ريخته اند تا زندان را ببينند .خانمي با كودكي در بغل مي گويـد» :چنـد
سال مي آمدم اينجا و مي رفتم مﻼقاتي...حاﻻ ديگه تموم شد«.
آقايي با كتابي در دست و با حرارت مي گويد» :تاريــخ داره ورق مي خوره« .انتهاي جاده زندان وسيع و گسترده ،تا زيرتپه
ها كشيده شده است .كوهـستان آرام و به دور از همهمه و جنجال نظاره گر است.
چـريكها بر باﻻي ديوارها وكيوسك نگهباني با سﻼحهاي سبك ايستاده انـد .قلـبم مـي كوبـد .هيجـان غريبـي دارم .بـدنم
ملتهب است .به زندانياني كه سالها زير شكنجه بوده اند فكر مي كـنم .بـه تحقيـر و تـوهين و اعـدام و هـزار بـﻼي ديگـر
آريامهري .خانمي كه تازه رسيده جلو درب زندان مشتش را باﻻ مـي بـرد و بـا شـور و هيجـان داد مـي زنـد» :زنــده بـاد
چريكها!«
جمعيت بيقرار است .همه فشار مي آورند به جلو در زندان برسند .درب اما بسته است و خيــال باز شدن ندارد .منتظر مي
مانيم .آفتـاب نرم ومﻼيم مي تابد .آقاي سن و سال داري با نگاهي به جمعيت لبخند مي زند و مي گويد» :عجب ملت زنده
اي!«
مرد ميان سالي بالهجه گيﻼني و با تعجب مي گويد» :ﻻمصبها كجا زندان را درست كردن...بميري صدات به هيچ كجا نمي
رسه!« خانمي دركنار من مي گويد » :خدا مي دونه طي ساليان باجوانان مردم اين تو چيكار مي كردن «.كوهستان ساكت
است .بي پرنده و بي هياهو.
يكي ازپشت سـرم مي گـويد» :مرگ برشـاه و امـپريـاليسم« .خــانمي مـي گويـد» :نبايـد گذاشـت سـاواكيها فـراركنن«.
آسمان صـاف است و بي ابرو افق تا بي انتها كشيده شده است .پيرمرد مي گويد» :بـه جـاي ايـن زنـدان اگـه خونـه مـي
ساختند مي دادند توش مي نشستيم كه بهتر بود«.
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همان خانم كنار دستي من مي گويد» :مي گن ساواكيها از يك تونل فراركردن«.
رو درب آهني زندان آثار گلوله ديده مي شود .كبوتري مي آيد رو بلندي ديوار زندان مي نشيند وشروع بـه راه رفـتن مـي
كند .نگاهها به آن سمت مي رود .ياد حرفهاي »نيمايـوشيج« مي افتم» :ملت درياست؛ اگر يك روز سـاكت مانـد ،بـاﻻخره
يك روز منقلب خواهد شد«.
هرلحظــــه بــــر
فشردگي جمعيـت
افزوده مـي شـود.
ازجـــايي صـــداي
خـــواندن خــروس
مــي آيــد .مــردي
دورتــر از جمعيــت
رو زمين نشسته و
با خلوص نماز مي
گزارد .لــحظه هـا
ديــر مــي گذرنــد.
درهمين حـال ،در
كوچكي كه در دل
درب بزرگ آهني قرار دارد گشوده مي شود .چشمها متوجه آن مي شوند .دو جوان با ســﻼح يوزي بيرون مي آيند .يكـي
شان باخـوشرويي مي گويد» :امروز بازديد نيست؛ چون بعضي جاهاي زندان ناشناخته است و رفتن درآن جاها خطرداره«.
و مي افزايد» :اﻻن آقاي طالقاني داخله؛ بعد از بازديد ميان بيرون براتون صبحت مي كنن« و بر مي گردند داخل .نـسيمي
نرم و سبك مي وزد و بوي علف تازه مي آورد .دقايقي بعد در بازمي شود و آقاي طالقاني بيرون مي آيد .چند نفر كنـارش
هستند .يكي شان بلندگوي دستي جلو صورت آقاي طالقاني مي گيرد .همهمه مي خوابد .مادري با تصوير فـرزند شهيدش
مي آيد جلو آقـاي طـالقاني مي ايستد .نمازگـزاري كه نمازش را تمام كرده لنگ لنگان خودش را به جمعيت مي رساند.
آقاي طالقاني شمرده و آرام حرف مي زند» :بنده ازجاهاي مختلف زندان بازديــــد كردم و برخي سلولها و اتاقهاي شكنجه
را ديدم ... .واقعا قلب انسان به درد مياد از ايـن همه وحشي گري...از اين همه قساوت...اعصاب آدم بهم مي ريزه ...تو ايــن
سالها چـه جوانهايي را شـكنجه كردن و سوزاندند!...چه دختـران و پـسراني را بـه ســيخ كـشيدند! ...چـه فرهيختگـاني را
كشتند؛ فقــــط براي اينكه شاه بتونه چند صباحي بيشتر حكومت كنه  ...آن تمدن بزرگي كه ازش نام مي برد اينه.«...
نفسها آرام است و نگاهها رو چهره آقاي طالقاني ميخكوب شده است» :توجه داشته باشيد كه اين جا يـك محـل تـاريخي
ست و نبايد صدمه ببينه وخراب بشه ...بايدهمين طوري كه هست باقي بمونـه و مـــوزه بـشه تـا نـسلهاي بعـدي بياينـد
ببينندكه شاه با جوانهاي ماچه كرد  ...با اساتيد و دانشمندان ما چه كرد  ...اگر روزهــاي آينده رفتيد و بازديـد كرديد ،بـه
چيزي دست نزنيد  ...بنده سالها پيش خودكاري ديدم از ملك فاروق...به ظاهر يك خودكار بـود...بعـد كـه توضـيح دادنـد
فهميديم يك سﻼح است كه شليك مي شود ...اشياي زيادي اينجا هست كه شكل معمولي دارنـد ولـي بــراي كـــارهاي
ديگري ساخته شده اند ...مراقب باشيد كه خــراب نشوند وصدمه نبينند ...بگذاريد همانطور كه هستند باقي بمانند.«...
آفتاب پايين آمده و داشت فروكش مي كرد .بعد از صبحتهاي آقاي طالقاني جمعيت شــــــروع به بازگشت مــي كند و
من درفـكر فـرداي نامعــــلوم و پرحادثه شــعر »آندرو پتوفي« را زمزمه مي كنم:
به پيش همراه مردم!
از ميان شعله ها و درياها ...
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گزارشی از سيل شهر معموﻻن*
رحمان جاري
سيل فروردين  ٩٨درمعموﻻن باعث غافلگيري مردم و مسئوﻻن شد .طبق ادعاي مسووﻻن هواشناسي ،كهنساﻻن و برخـي
افراد مطلع ،اين سيل در صد سال اخير بي سابقه بوده است .سيل فروردين به همت افراد خير و نيروهـاي مردمـي ،سـبب
شد تا باغها ومزرعه ها از گل وﻻي پاكسازي شده و خانه ها دوباره بازسازي يا بهسازي شوند.
اما
بي توجهي مسووﻻن ارشد استان به پساسيل باعث شد تا ابنيه ،راهها ،مراكز انتقـال بـرق و گـاز و راههـاي روسـتاي شـهر
معموﻻن رها شوند و اين درحالي است خانه هاي ساخته شده توسط دولت براي سيل زدگان معمـوﻻن در مراحـل سـفت
كاري هستند وبه عبارتي درحد  ٦٠درصد پيشرفت فيزيكي داشته اند.
در چنــين شــرايطي ســيل اخيــر
باعث ازبـين رفـتن دوبـاره باغهـا
وخرابي زيرساختهاي موقت شـده
است .به عنوان نمونه ميتـوان بـه
جــاده معمــوﻻن بــه خــرم آبــاد و
معموﻻن به پلدختر اشـاره نمـود.
جاده اي ترانزيتي و پدافندي كـه
بعد از سـيل هـيچ گونـه اقـدامي
براي بازسازي آن صورت نگرفت و
در پي بارشهاي چند روز گذشـته
محــور معمــوﻻن بــه خــرم آبــاد
حدفاصـل چـم حيـدر مـسدود و
مــسير معمــوﻻن بــه پلــدختر از
دهستان افرينه هم بسته شد.
عدم ايجاد زيرساخت درامر گازرساني به شهر معموﻻن كه با لوله هاي پلي اتيلن و به صورت باري به هرجهت توسـط اداره
گاز استان صورت پذيرفت و با اولين بارش قطع گرديد ،نمونه بارزي از بي مسووليتي و عدم تعهد مـديران اسـتان دربحـث
مديريت بحران است .نداشتن تخصص و تعهد باعث شده كه با وجود هشدار هواشناسي اسـتان ومـديران اسـتان بـه وقـوع
سيل بي مسووليتي مديران استان نمود پيدا كند .همانطور كه در باﻻ اشاره شد ،با شروع بارشها ،گاز شـهر معمـوﻻن قطـع
شده است ،اما مسووﻻن امر نسبت به تهيـه گازمـايع ،نفـت ووسـايل گرمايـشي هـيچ اقـدام جـدي بـراي شـهر معمـوﻻن
وروستاهاي حومه انجام نداده اند؟؟ مردم نگران و وحشت زده فقط دست به آسمان هستند تا اين بﻼ از سرشان دور شود.
مسووﻻن بي تعهد با اين اعمال و رفتارشان زمينه نارضايتي حداكثري را به وجود آورده اند .مردم مي پرسند :آيا معمـوﻻن
رها و بي كس شده است؟؟ آيا مردم فقط موقع انتخابات عزيز هستند؟ آيا وقـت آن نرسـيده مـردم دسـت در دسـت هـم
بزرگترين بﻼ و مادر تمام بﻼها و بدبختيها كه همان حاكمان ظالم جمهوري اسﻼمي هستند را از سر راه بردارند؟ ايا وقـت
آن نرسيده نهادهاي حقوق بشري به طور جدي با اين ظالمان برخورد كنند؟
*بخش معموﻻن در شهرستان پلدختر در جنوب استان لرستان بـا وسـعتي برابـر بـا ١٤٤٠كيلـومتر مربـع و  ٢٢١٠٠نفـر
جمعيت شهري و روستايي در  ٥٠كيلومتري حد فاصل شهرستان خرم آباد و پلدختر واقع شده است .
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برابری ،نخبه گرايی وانمود می شود
بين گروههاي مختلف در بازار كار ،بين افراد بومي و مهاجران ،بين اقليتها و بين نسلها رقابت وجود دارد .ما با يك واقعيت
اجتماعي بسيار پراكنده روبرو هستيم و دولتها و جنبشهاي پسافاشيستي از آن سود مي جويند تا هـر پـروژه رهـايي را بـه
مثابه خطر براي كساني كه در شرايط ناامني شغلي در بازار كار بسر مي برند ،جلوه دهند.
جانگل ورلد
برگردان :بابك
جــي.ام .تامــاس ) Gáspár Miklós
 (Tamásمدير انستيتو فلسفه آكادمي علوم
مجارســتان بــود و در حــال حاضــر پرفــسور
ميهمان در دانشگاه مركـزي اروپـا در ويـن و
بوداپست است .او نويسنده كتاب "كمونيـسم
پس از  "١٩٨٩و مقاله هاي بحث انگيـز "در
باره پست فاشيسم" و " بازگويي حقيقـت در
باره طبقه" است.
 چه تفاوتهايي بين شرق و غرب اروپا در برخورد به اصطﻼح "مساله پناهجويان" وجود دارد؟اغلب يك جنبه از مساله پناهجويان ناديده گرفته مي شود :وجود رقابت بين اروپاي شرقي و مهاجران از آفريقا و خاورميانه
برسر فرصتهاي شغلي در غرب .اين تنها دليل نيست ،اما يكي از علتهاي مخالفت كشورهاي اروپاي شـرقي بـا مهـاجرت از
خاورميانه ،آفريقا و آسياي مركزي است .آنها خواهان تصاحب فرصتهاي شغلي غرب براي شهروندان خود هستند؛ اگر ايـن
دسته پولي براي خانواده هاي شان در شرق نفرستند ،سيستم اجتماعي با تهديد فروپاشي روبروسـت .كـشورهايي اروپـاي
شرقي در اين امر تنها راه حل براي بحران عميق خود را مي بينند .اگر "صندوق انسجام" و به عبارتي رشوه اتحاديه اروپـا
پرداخت نشود و ميليونها شهروند اروپاي شرقي نتوانند در اروپاي غربي كار پيدا كنند ،آنگاه كشورهاي اروپاي شـرقي مـي
توانند تابلوي "تعطيل است" را بر سردر خود آويزان كنند.
علت دوم شناخته شده است و آسان مي تواند فهميده شود :نژادپرستي؛ يك نژادگرايي كه امروزه بـا آنچـه كـه "فرهنگـي
گرايي" مي تواند ناميدش آميخته شده و به خوبي در گفتمان راست در سراسر اروپا امـا همچنـين در كـشورهاي اروپـاي
شرقي هويدا است و بر اساس آن فرهنگها همانند ويژگيهاي نژادي ،بيولوژيك و ژنتيك به ارث مي رسند.
در امتداد اين فرهنگ گرايي ،توهم "ترويج همجنس گرايي" قرار دارد كه در اروپاي شرقي رواج دارد و بـه عنـوان نتيجـه
ديكته سياسي ديده مي شود .در اين باره از "پروپاگانداي همجنس گرايي" سخن گفته مي شود .در مجارستان اين پنـدار
با تصور "تهاجم غرب ليبرال به فرهنگ عام ما" تركيب مي شود كه البته هيچكس نمي تواند آن را تعريف كند.
 شما در مقاله "در باره پسا فاشيسم" ،منتشر شده در سال  ،٢٠٠٠توصيف مي كنيد كه چگونـه گرايـشهايپسا فاشيستي "كنجهاي سياسي خود در دنياي جديد سرمايه داري گلوبال" را پيدا مي كنند ٢٠ .سال بعد به
نظر مي رسد كه توصيف شما در مورد طيف وسيعي از دولتها از مجارستان تا تركيه و روسيه و از آمريكا تا هند
صادق باشد .پيش بيني آن هنگام خود را امروز چگونه ارزيابي مي كنيد؟
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من فكر مي كنم اين مقاله در اصل صحيح بود ،حتي اگر برخي از ويژگيهاي اين گرايش از آن زمـان تقويـت شـده باشـد.
حتي در آن دوره مشخص بود كه ترور تماميـت گـرا و خـشونت فراگيـر  -ويژگيهـاي ناسـيونال سوسياليـسم كﻼسـيك و
فاشيسم  -تا حد زيادي وجود ندارد .فقدان اين ويژگيها در درجه اول از آن روست كـه وظيفـه اصـلي فاشيـسم  -نـابودي
سوسياليسم – به انجام رسيده است .سوسياليسم در اروپا ،حتي در ويرايش به شدت نـاقص سـرمايه داري دولتـي كـه در
بلوك اتحاد جماهير شوروي سابق پياده سازي شده بود ،ديگر وجود ندارد .فاشيستها مي دانند و هميشه مي دانـستند كـه
وظيفه اصلي آنها جلوگيري از سوسياليسم اروپايي و به ويژه آلماني و ايتاليايي است.
هيتلر ،يهوديان را متحدان اصلي و به نظر وي ،رهبران اصلي انقﻼب كمونيستي مي دانست كه بدون آنها پرولتاريا "روح" و
بنيان منطقي ندارد .از جمله به همين دليل يهوديان اروپايي مي
بايست كشتار مي شدند .اروپاي امـروز بـه طـور عمـده مخلـوق
فاشيسم در معناي منفي آن است .شكـست پرولتاريـاي آلمـان،
اتريش و اسپانيا يك شكست ادامه دار است و ما ناچـاريم زمـان
زيادي با آن زندگي كنيم .اما در اذعان به شكست ،ما مي توانيم
دشمن اصلي را نيز شناسايي كنيم كه در اصل همان قبلي است.
با اين حال يك روش سياسي مهم فاشيـسم بـه جـا مانـده و آن
تبديل تابعيت به يك امتياز غيرجهاني براساس معيارهاي ملي ،به جاي تعريف آن به عنوان يك موقعيت جهاني براي همه
انسانهاست ،همانگونه كه سوسياليسم و  -به گونه غير سياسي – مسيحيت مي فهمد .پشت كردن بـه ايـن سـنت مهـم از
طريق فاشيسم ،بسيار بنيادي بود.
پس از جنگ جهاني دوم و به ويژه پس از سال  ،١٩٨٩با فروكش و سپس شكست سوسياليسم ،به نظر مي رسـيد دنيـاي
سرمايه داري ليبرال توانايي پيوند زدن مالكيت خصوصي از يكسو و برابري و حقوق شهروندي از سوي ديگر را داشته باشد.
تضاد بين اين دو به دليل غيبت سوسياليسم سياسي كه هميشه بر ناممكن بودن چنين پيوندي اشاره مـي كـرد ،پوشـانده
شد.
 اما نقد شكل گيري استبدادي سرمايه داري از قبل وجود داشتهماركس اين كيفيت را در كتاب "هيجدهم برومر" نزد ناپلئون سوم كشف كرده بود .او سال  ١٨٥٢در اين كتاب نوشت كه
اين احتمال وجود دارد كه سرمايه داري توسط بورژوازي كه در نبرد طبقاتي پيروز مي شود نجات پيدا نكند ،بلكـه توسـط
يك نيروي سوم كه دولتي مبارزه جو ،فعال و آشكار استبدادي تشكيل مي دهد؛ چيزي كه در تـضاد بـا عقﻼنيـت سـنتي
ليبراليسم و دموكراسي است و حتي مي تواند موفق شود بخشي از طبقه كارگر را بسيج كند ،آنگونه كه لويي بناپارت كرد
و آنگونه كه بعدها فاشيسم كرد و تا امروز مي كند.
بناپارتيسم طﻼيه دار فاشيسم و ناسيونال سوسياليسم بود و به نوعي تاريخ آن خود را تكرار مي كنـد .نژادپرسـتي ،بيگانـه
ستيزي و هتروسكسيسم ) (١بخشهاي مهمي از جامعه را بسيج مي كند كه حامي دولتي هستند كه به سركوب مشروعيت
مي بخشد و آن را جاري مي كند ،بدون سازشهاي بزرگ با بورژوازي ليبرال؛ امري كه ديگر آن را ﻻزم نمي بيند.
تا زماني كه مالكيت خصوصي پابرجا بماند ،سرمايه داري تحت اين چارچوب پسافاشيستي به اين يا آن شكل عمل مي كند
و ساير تنظيمات جامعه بورژوايي برآورده نمي شود .اينكه آيا اين مي تواند به واقع سرمايه داري را نجات دهد را بايد ديـد.
اين امكان پذير است ،اما به هيچ وجه قطعي نيست.
آخرين تﻼشها براي انقﻼب به مدتها قبل برمي گردد .اين واقعيت براي امروز داراي چه معنايي است؟
تهديد از جانب يك پرولتارياي انقﻼبي ديگر وجود ندارد .دولتهاي استبدادي امروز اميدوارنـد كـه بـا بـسيج نژادپرسـتانه و
بدون اصﻼحات اجتماعي به نفع طبقه كارگر كار خود را پيش ببرند؛ طبقه كارگري كه از نظر سياسي خلع سـﻼح شـده و
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عليه رقيبانش در بازار كار جبهه گرفته به جاي آنكه عليه كساني كه بازار كار را به شكل كنوني درآورده اند ،يعني سرمايه
داري ،جبهه گيري كند.
بين گروههاي مختلف در بازار كار ،بين افراد بومي و مهاجران ،بين اقليتها و بين نسلها رقابت وجود دارد .ما با يك واقعيت
اجتماعي بسيار پراكنده روبرو هستيم و دولتها و جنبشهاي پسافاشيستي از آن سود مي جويند تا هـر پـروژه رهـايي را بـه
مثابه خطر براي كساني كه در شرايط ناامني شغلي در بازار كار بسر مي برند ،جلوه دهند.
پسا فاشيسم وانمود مي كند كه "نخبگان جهاني" ،باقيمانده هاي چپ و برخي از ليبرالها نيازهاي اجتماعي مردم بـومي را
ناديــده مــي گيرنــد .بــه ايــن
ترتيب ايده برابري براي اولين
بــار در تــاريخ  -و بــه گونــه
متناقض – به عنوان يك ايده
نخبــه گــرا ظــاهر مــي شــود.
اينكه برابري امري ممتـاز بـه
نظر بيايد مسخره است ،اما به
همــين صــورت از جانــب راي
دهنــدگان جنبــشهاي پــسا
فاشيستي درك مي شود.
معناي اين پارادوكس براي تﻼش به منظور رهايي اجتماعي چيست؟
راست افراطي مبارزه طبقاتي سياسي را به تبعيض گرايي قومي ،سياسي و فرهنگي تبديل مي كند ،به ظاهر بـراي رهـايي
انسانهاي عادي و بيش از همه از چنگ هجوم نيروهاي مرموزي كه همواره به عنوان "بيگانه" – از نظر قوميت يا جنـسيت
– و نخبه گرا معرفي مي شوند .با كمال شگفتي چپ هم اغلب مساله را همينطور مي بيند .اگر امروز چپها بگويند كه فـرد
نبايد نخبه گرا باشد ،به اين معني است كه بايد از قوم پرستي ،بيگانه ستيزي و نژادپرستي راستها تقليد كرد ،زيرا بـه نظـر
مي رسد اينها احساسات واقعي كارورزان باشد.
در چنين شرايطي من ترجيح مي دهم با لنين و لوكاچ كه معموﻻ قهرمانان من نيستند ،در اين موضوع كه آگاهي تجربـي
طبقه كارگر ،چيزي كه لنين آن را "آگاهي صنفي" مي خواند ،براي ايجـاد يـك چـپ واقعـي كـافي نيـست .بـه جـز آن،
پرنسيبهاي فلسفي و اخﻼقي و نيز اقتصادي و سياسي هم وجود دارند كه لوكاچ آنها را آگاهي واقعي پرولتاريا مي دانـست؛
پرنسيبهايي كه اما در روانشناسي گروهي تجربي تهيدستان و سركوب شدگان بازتاب نمي يابد.
نظر شما درباره پوپوليسم چپ كه در سالهاي اخير شكل گرفته است چيست؟
آنچه اكنون به عنوان پوپوليسم چپ يا ناسيوناليسم چپ شناخته مي شود ،بازتابي از اين وضعيت پارادوكسيكال اسـت كـه
در آن چپ ديگر متهم نيست كه مي خواهد به كارگران ناپخته ،بي فرهنگ و مبتذل موقعيت برتر ببخشد .اين اتهام جناح
راست به روشنفكران چپ در دهه هاي بيست و نود قرن گذشته بود .اكنون آنها برعكس متهم مي شوند كه تماس بـا ايـن
توده ها را از دست داده اند ،به طور دقيق همان توده هايي كه راستها در گذشته آنها را تحقير مي كردند.
بسياري از چپها معتقدند كه در حال نبرد با يك نوليبراليسم جهاني ،جهان وطني هستند؛ چيزي كه به هـيچ وجـه ديگـر
وجود ندارد .در تاريخ سرمايه داري همواره موجهاي حمايت گرايانه و گاه تجارت آزاد خواهانه وجود داشته اسـت .در حـال
حاضر عقربه ها به سمت حمايت گرايي در حال چرخش است .دولتگرايي ،نظامي گري ،مقاومت در برابر قوانين بين المللي
و نهادهاي بين المللي :اينها ويژگيهاي اصلي عصر كنوني است.
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از اين شرايط چگونه در به اصطﻼح دموكراسي غيرليبرال ويكتور اوربان در مجارستان استفاده مي شود؟
اوربان وقتي قدرت را به دست گرفت ،در جستجوي يك ايديولوژي بود .براي او به عنوان يك ليبرال سابق روشن بـود كـه
نمي تواند قدرت را بدون ايديولوژي و همراه روشنفكران ليبرال تسخير كند .بدينگونه او در ابتدا به صورت مكـانيكي و بـه
شيوه اي بي روح كشف كرد كه تنها مكان براي او در جناح راست است و او به سمت راست حركت كرد .در آغاز ،در دهـه
نود ،اين نتيجه يك محاسبه مجرد بود.
در تصاحب قدرت توسط تيم اوربان دو چيز تعيين كننده بود :نخست ،ارتباط با سنت راستهاي مجارستان .آنها با بورژوازي
قديم كه در حسرت رژيمهاي پيش از جنگ و ناسيوناليسم قديمي بسر مي برد ،پيمان بستند .دوم  ،آنها راست ضد ليبرال
را در غرب كشف كردند كه شبيه به راست آلترناتيو ]راست افراطي[ امروز است .در ابتدا يك فرض كﻼسيك وجود داشت:
يك حقوق بشر زيادي در مجارستان به نفع "طبقه خطرناك" در جريان است؛ منظور اقليت كولي بود كه بيـشتر از عربهـا
يا آفريقاييها مورد تنفر بود .در نظرسنجيهايي با پرسشهايي نظير "شما چه كسي را به عنوان همسايه قبول خواهيد كرد؟"
كوليها كه از  ٦٠٠سال پيش در مجارستان زندگي مي كنند ،در انتهاي ليست قرار دارند؛ پايين تر از يهوديان  ،مسلمانان و
همجنس گرايان .با اين حال  ،از آنجا كه كوليها اغلب بيكار هستند و بنابراين رقباي واقعي در بـازار كـار بـه حـساب نمـي
آيند ،قدرت بسيج عليه آنها محدود و تنها در برخي از مناطق كشور موفق بود.
اين شرايط چگونه تغيير كرد؟
سپس بحران به اصطﻼح پناهندگان به وجود آمد و شكل گيري صورتبنديهاي استبدادي را شتاب بخشيد .شرايط از پـيش
آماده شده بود :بيشتر آزاديهاي مدني از سال  ٢٠١١با تغييرات مختلـف قـانون اساسـي محـدود شـده و اسـتقﻼل نـسبي
نهادهاي مختلف در دولت ،قبﻼ كاهش يافته بود .دادگاه قانون اساسي ،كل سيـستم قـضايي و ادارات محلـي در اختيـارات
شان محدود شده يا آنها را از دست داده بودند و اين در ادامه شامل رسانه ها ،دانشگاهها ،دنياي هنر ،موزه ها و موارد ديگر
نيز شد.
چه چشم اندازهايي براي اروپاي شرقي مي بينيد؟
مرتجعان مدل قديم كه در دهه  ١٩٨٠گفته بودند در اروپاي شرقي و آسيا و به ويژه در "بلوك سوسياليست" سابق نمـي
تواند جامعه بورژوازي مدل غربي وجود داشته باشد ،حق داشتند .رژيم ليبرال مشروطه در اروپاي غربـي – هـر انـدازه كـه
گهگاه ناقص و فريبنده هم باشد  -واكنشي در برابر فاشيسم بود .اين تحول انتقالي در اروپاي غربي توسط اياﻻت متحده و
انگليس تضمين شد كه اكنون از اروپا دور مي شوند و در آنها نفوذ راست افراطي پيوسته در حال رشد است.
اروپاي شرقي وارث يك سرمايه داري دولتي )يا "سوسياليسم دولتي"( برنامه ريزي شده ،تجديد تـوزيعي و برابـري خـواه
الگوي اتحاد جماهير شوروي است .اين يك تركيب عجيـب از خطـوط رهـايي و سـركوبگري بـود .جـدا سـازي رهـايي از
سركوبگري بايد وظيفه چپ اروپاي شرقي باشد.
) (١هتروسكسيسم دگرجنسگرايي را برتر از همجنسگرايي مي داند و بـر ايـن بـاور اسـت كـه انـسانها همـه مـي بايـست
دگرجنسگرا باشند و جامعه نبايد نسبت به سرنوشت انسانهاي غير دگرجنسگرا تـوجهي كنـد .لـذا بـي حقـوقي همجـنس
گرايان در قانون را امري عادي و اصولي مي داند.

کانال تلگرام نبرد خلق
@nabard_khalgh
https://telegram.me/nabard_khalgh
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رويدادهای هنری ماه )بهمن (٩٨
سينما

فتح اﷲ كيائيها

"ساخت بنگﻼدش"؛ رنج زنان كارگر
صحنه آغازين فيلم "ساخت بنگﻼدش" وحشت پس از حادثه در يك كارخانه پوشاك را نـشان مـي دهـد؛ يـك حادثـه از
بيــشمار حــوادث كــار كــه در بــنگﻼدش و كــشورهاي
پيرامون آن روي داده است.
نام فيلم كنايتي است بر برچسب پوشـاكهاي معروفـي
ماننــد  Benetton ،Primark ،Zara ،H&Mو ...
كه البته هيچگـاه نـام ايـن كـشور فقيـر و كـشورهاي
مشابه ديگر و اندوه دستان كارگرانش بر آنها حك نمي
شود .اما آنچه بر صورت فقر زده آنان با سـيلي سـخت
كــار حــك مــي شــود ،رد پــاي رنــج اســت و هيبــت
وحشتناك جهان طمع ورز سرمايه .ايـن فـيلم توسـط
"روبايات حسين" ،كارگردان بنگالي ،تهيه شده كه در آن به زندگي مشقت بار زنان كار در كـشورش پرداختـه شـده و بـه
تازگي "يوري بوم" ،منتقد هلندي ،به بهانه اكران فيلم در آمستردام بدان پرداخته است.
خارج از بنگﻼدش هم حوادث كار روي مي دهد .سپتامبر  ٢٠١٢در پاكستان  ٣١٤كارگر در آتش سـوزي بـزرگ كارخانـه
لباس دوزي "علي اينترپرايز" كشته شدند .همه اين حوادث و حوادث مشابه ديگر كه خبر بسياري از آنهـا هنـوز هـم كـه
هنوز است زير خاكستر پنهان كاري دفن شده ،روبايات حسين را بر آن داشت تا فيلمي براي نشان دادن رنج زنـان كـارگر
در كشور خودش و كشورهاي مشابه بسازد.
فيلم كه سپتامبر سال  ٢٠١٩بيرون آمده ،فيلمي واقع گرايانه درباره "شيمو" ،يك زن  ٢٣ساله بنگالي ،است كه در ميـان
دوستانش تنها كسي است كه قادر به خواندن و نوشتن است .او در يك كارگاه لباس دوزي در داكا كار مي كنـد و پـس از
حادثه ابتداي فيلم ،عليه شرايط نامناسب كار به اعتراض برمي خيزد .او بـاوجود كارشـكنيهاي مـدير كارخانـه و شـوهرش
تصميم مي گيرد يك اتحاديه ايجاد كند.
"انگل" ،فاتح اسكار
با انتخاب فيلم "انگل" محصول كـره جنـوبي و
به كارگرداني "بونگ جون هـو" كـه بـا كـسب
چهار جايزه اسكار از جمله جايزه بهترين فـيلم
هاليوود را فتح كرد ،اسكار  ٢٠٢٠برنـدگانش را
اينگونه معرفي كرد:
بهترين فيلم بلنـد :انگـل /بهتـرين كـارگرداني:
بونگ جون هو )اَنگل(  /بهتـرين بـازيگر نقـش
اول مــرد :واكــين فينــيكس )جــوكر( /بهتــرين
بــازيگر نقــش اول زن :رنــي زلــوگر )جــودي(/
بهترين بازيگر نقش مكمل مرد :برد پيت )روزي روزگاري در هاليوود( /بهترين بازيگر نقـش مكمـل زن :ﻻرا درن )داسـتان
ازدواج( /بهترين فيلم بين المللي :انگل )كره جنوبي( /بهترين فيلمنامه اقتباسي :جوجو ربيت /بهترين فيلمنامه اصلي :انگل/
بهترين مستند بلند :كارخانه آمريكايي /بهترين انيميشن بلند :داستان اسباب بازي  /٤بهترين تدوين :فورد در مقابل فراري/
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بهترين موسيقي متن :جوكر /بهترين ترانه اصلي :راكتمن /بهترين فيلمبرداري /١٩١٧ :بهترين طراحي لباس :زنان كوچك/
بهترين مستند كوتاه :يادگرفتن اسكيت در منطقه جنگي /بهترين چهره آرايي :بمـب شـل /بهتـرين طراحـي توليـد :روزي
روزگاري در هاليوود /بهترين جلوه هاي ويژه /١٩١٧ :بهترين صداگذاري /١٩١٧ :بهترين تدوين صدا :فورد در مقابل فراري/
بهترين فيلم كوتاه :پنجره همسايهها /بهترين انيميشن كوتاه :عشق مو.
جشنواره فيلم فجر و زجر برگزار كنندگانش
تسليت ،واژه است و از غم جانكاه نمي كاهد .در اين روزهـاي
تلخ كـه از پـسِ آبـان  ٩٨گذشـته ،چهـرهجوانـان جانباختـه،
مردمان زخم خورده ،مادران داغدار و پدران بـي تـاب ،لحظـه
اي از برابــر چــشم دور نمــي شــود .و بــه دنبــال ايــن كــشتار
دردناك ،هدف قرار گرفتن يك هواپيما با  ١٧٦نفـر سرنـشين
توسـط شـليك مــستقيم پدافنـد سـپاه پاســداران نيـز داغــي
هميشگي شد بر دل ايرانيان.
اين رويدادها همه كـس و همـه چيـز ،از جملـه هنرمنـدان و
جشنواره ها و رويدادهاي هنري را تحت تاثير قرار داده است.
در همين فضا بود كه هر روز به شمار هنرمنداني افزوده شد كه از قصد خود براي شركت نكردن در جشنواره هاي فجر و يا
لغو برگزاري كنسرتها و نمايشگاه و اجراهاي هنري ديگر سخن گفتند؛ هنرمنداني كه گفتند عزادارند و مي خواهند همـراه
با خانواده هاي داغدار سوگواري كنند؛ كساني مثل مسعود كيميايي ،فاطمه معتمد آريا ،شهرام ناظري و شماري ديگر.
شهاب حسيني ،بازيگر حكومتي مقيم آمريكا ،يكي از نادر كساني بود كـه تحـريم جـشنواره را محكـوم كـرد و بـه تحـريم
كنندگان حمله ور شد .دسته ديگري از هنرمندان هم حضوري اعتراضي در جـشنواره دولتـي را برگزيدنـد .از جملـه آنهـا
همايون غني زاده ،فيلمساز ،است كه در جشن "انجمن منتقدان" شجاعانه گفت "سـكوت كـردن دربـاره وقـايع آبـان ٩٨
قباحت دارد" و جايزه اش را هم به پويا بختياري ،يكي از كشته شدگان اعتراضات آبان  ،٩٨تقديم كرد.
البته در اين ميان بازار تهديد و ارعاب هم بي رونق نبود ،به طوري كه نصراﷲ پژمان فـر ،نماينـده عـضو جبهـه پايـداري و
سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسﻼمي ،در واكنش به اعﻼم كناره گيـري شـماري از هنرمنـدان از جـشنواره
فجر ،معترضان را به محروميت از فعاليت هنري تهديد كرد.
زنان هنرمند شانه به شانه و برابر با مردان در جشنواره گوتنبرگ
چهل و سومين دوره جشنواره جهاني گوتنبرگ كه بزرگ ترين
جشنواره سينمايي كشورهاي اسكانديناوي محسوب مـي شـود،
امسال ميزبان چهارصد فيلم از هشتاد كشور جهان بـود كـه در
بيش از هزار نوبت اكران ،صد و شصت هزار نفر را به خود جلب
كرد.
ويژگي جشنواره امسال شعاري بـود كـه برگزاركننـدگان بـراي
جشنواره انتخاب كرده بودند" :پنجاه  -پنجاه" كه اشاره اي بود
به ميزان حضور فيلمسازان زن در اين جشنواره كه براي اولـين
بار در يك جشنواره بزرگ جهاني به پنجاه درصد رسيد.
امسال اين جايزه يكصد هزار يورويي به فيلم "مراقب بچه ها باشيد" ساخته "داگ يوهان هاگرود" ،محصول مشترك نـروژ
و سوئد رسيد؛ فيلمي كه با يك داستان ساده درباره دعواي يك دختر سيزده ساله با همكﻼسي اش در حياط مدرسه آغـاز
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مي شود كه به قتل يكي از آنها مي انجامد .والدين هر دو طرف ماجرا سياستمدار هستند و فيلم در مسير ديگري قرار مـي
گيرد .نوعي كنكاش در جامعه و مفهوم همزيستي آن هم در كنار سياستمداراني كه يك سـوي آن جنـاح راسـت افراطـي
است.
فيلمهاي ديگر اين بخش هم كيفيتهاي متفاوتي داشتند .براي نمونه "ديـسكو" سـاخته "يـورون ميكلبوسـت سيورسـن"،
روايت غريبي بود از مذهبيون افراطي مسيحي كه جان و ذهن يك دختر نوجوان را به نابودي مي كشند ،اما در حالي كـه
تماشاگر منتظر است هر لحظه اين دختر سرانجام عليه اين ظلم آشكار و ناروا بشورد و زندگي ديگري را در پـيش بگيـرد،
فيلم در كمال تعجب در پايان اين دختر را خشنود از راهي كه برگزيده به تصوير مي كشد.
نقاشيهاي ادوارد هاپر جان گرفتند
"دو سه چيزي كه از ادوارد هاپر مي دانم" نام فيلمي اسـت
از "ويم وندرس" ،كـارگردان برجـسته آلمـاني كـه در يـك
نمايشگاه ويژه آثار نقاش بزرگ آمريكايي" ،ادوارد هـاپر" در
سوييس به نمايش در مي آيد.
سازنده آثار تحـسين شـده اي همچـون "پـاريس تگـزاس"
) (١٩٨٤و "بهشت برفراز برلين" ) (١٩٨٧درباره ساخته تازه
اش مي گويد كه مي خواسته با اين فيلم به تابلوهاي نقاش آمريكايي حركت ببخشد و با شماري از شاهكارهاي او داسـتان
واره هاييبسازد.
ويم وندرس كه طرفدار پروپاقرص آثار هاپر است ،چيدمان صحنه ،نور و قاب بندي آثار ممتاز اين نقاش رئاليست معاصر را
بازسازي كرده و از دل قابهاي ثابت آنها تصاويري متحرك بيرون كشيده است؛ تصويرهايي كه كارگردان فيلم خود نيـز در
شماري از آنها حاضر مي شود.
تابلوهاي هاپر تصويري از تنهايي و ماليخوليا در آمريكاي دهه هاي آغازين و ميانه سده بيست ويكم ارايه مي كند؛ تصويري
كه بر سينما و تخيل معاصر به ويژه در همين كشور تاثير فراوان داشته است.
فيلم كوتاه "دو سه چيزي كه از ادوارد هاپر مي دانم" تا  ١٧ماه مه ،يعني پايان نمايشگاه ادوارد هاپر ،در بنيـاد "بِـي لـر"
شهر بازل سويس به شكل سه بعدي به نمايش در مي آيد.
ادبيات /رسانه

سوگ و خشم در پرواز ٧٥٢
نام حامد اسماعيليون ،نويسنده و دندانپزشك مقـيم كانـادا،
كه همسرش "پريسا اقباليان" و دختر  ٩سـاله اش "ريـرا"
در فاجعه سرنگون كردن پرواز  ٧٥٢هواپيمايي اوكـراين بـا
شليك دو موشك از پدافند هوايي سپاه پاسداران جمهـوري
اسﻼمي از دست داد ،بيش از ديگر بازماندگان برجسته شده
اســت .او كــه در يكــي از پــستهاي مــاه دســامبر )پــيش از
سرنگوني هواپيما( به اعتراضات سال  ٨٨اشـاره مـي كنـد و
مي گويد" :فيسبوك را كه باز مي كنم به سردخانه مهيب و
بزرگي وارد مي شوم و درِ هر كـشويي را كـه مـي گـشايم،
چشمان درخشان يك مرد يا زن جوان با زخم گلولـه اي از
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برابرم مي گذرد؛ سردخانه اي تاريك ،سرد با سقفي بلند و كشوهايي بي انتها كه از جوانمرگي سخن مي گويند .چه كـسي
قصه اين آدمها را خواهد گفت؟"
اينك خود قلم به دست گرفته تا قصه پرواز ابدي مسافران هواپيما را بازگو كند .وي پس از بازگشت از ايران و بازگردانـدن
بقاياي پيكر همسر و دخترش به كانادا ،خطاب به همسر و دخترش با لحني صريحنوشـت" :نگذاشـتم عمامـه بـه سـرهاي
فرصت طلب و ژنرالهاي جاني با دك و پزِ قرون وسطايي شان بر پيكرت نماز بخوانند .نگذاشتم آن پرچم را بر تـابوت شـما
دراز كنند ،نگذاشتم پﻼكاردي بزنند ،نگذاشتم به حريم شما وارد شوند".
حامد اسماعيليون ،نوشتن را با وبﻼگي به نام "گمشده در راه بزرگ" آغاز كرد .نخستين كتابش در سال  ١٣٨٥بـه دسـت
ناشر سپرده شد .سرنوشت كتاب ،شبيه سرنوشت بسياري ديگر از آثاري بود كه به مذاق وزارت ارشاد خوش نمـي آيـد .دو
سال پس از آن ،پس از اصﻼحيه هاي فراوان زير چاپ رفت .كتاب دوم او هم طعم توقيف را چشيد و كتـاب سـوم نيـز بـا
حذف يك سوم داستانها منتشر شد؛ داستانهايي كه از ديد نويسنده بهترين قصه هاي كتاب بودند .او "بي آنكه دادگاهي در
ميان باشد و بي آنكه بداند جرم چيست "رفته ممنوع القلم شد".
شاه و شيخ عليه "توفيق"
عباس توفيق ،سـردبير و ريـيس هيـات تحريريـه نـشريه
"توفيق" و يكـي از روزنامـه نگـاران كهنـه كـار ايـران از
تخريب سـاختمان دفتـر تحريريـه و چاپخانـه توفيـق در
تهران كه نمايانگر بخشي از تـاريخ مطبوعـات انتقـادي و
اجتماعي ايران از دوران پهلوي اول تا انقـﻼب بهمـن ٥٧
است خبر داد.
وي گفت" :به دليل تمام اتفاقاتي كه در سـالهاي قبـل از
انقﻼب در چاپخانه رنگين رخ مـي داد ،ايـن سـاختمان از
پيشينه تاريخي برخوردار است .آن زمان چاپخانه رنگـين،
پاتوق سانسورچيمعروف آن دوره )محرمعلي خـان( شـده
بود .در تمـام آن سـالها بـه خـاطر اينكـه حاضـر نـشديم
روزنامه را به دولت بفروشيم ،توانستيم همچنان استقﻼل نشريه را حفظ كنيم ،اما در نهايت تمام نشريات "توفيق" )هفتـه
نامه ،ماهنامه ،سالنامه و كتاب و غيره( را با وجود اينكه اكثر آنها سياسي نبودند ،برخﻼف قانون مطبوعات و قانون اساسـي
توقيف كردند .حتي به چاپخانه رنگين همانند اينكه مي خواهند يك پايگـاه چريكـي را تـصرف كننـد ،حملـه ،همـه مـا و
كارگران را از چاپخانه بيرون و آنجا را ﻻك و مهر كردند و ما آن را به چاپخانه دار ديگري به قيمت مفت فروختيم".
توفيق در ادامه اين مصاحبه گفت" :چاپخانه را با اين عنوان دروغ كه مدير مسوول آن صﻼحيت ندارد ،بـستند و متاسـفانه
اين ساختمان قديمي مدتي بعد به يك انباري تبديل شد و اكنون نيز مي خواهند آن را تخريب كنند".
موسيقي

مرثيهاي براي پرواز ٧٥٢
تازه ترين اثر موسيقايي لوريس چكناوريان آهنگساز و رهبر اركستر پيشكسوت ،به نـام "مرثيـه اي بـراي پـرواز  "٧٥٢بـا
موضوع جانباختگان پرواز هواپيماي اوكرايني در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
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چكناوريان در باره انتشار اين اثـر موسـيقايي توضـيح داد:
"همانطور كه در تيزر اين اثر هم توضيح داده ام ،اتفاق تلخ
و غم انگيزي كه بـراي هواپيمـاي اوكراينـي افتـاد ،مـن را
بسيار تحت تاثير قرار داد .به همين جهت تـصميم گـرفتم
اين حس و حال را به موزيك تبديل كنم و تصور مي كـنم
يك معجزه اتفاق افتاد كه ايـن چنـين توانـستم در مـدت
كوتاهي كار را به مرحله اجرا برسانم".
وي ادامه داد" :وقتي موضوع را با دوسـت و همـراه عزيـزم
يارتا ياران در ميان گذاشتم ،او نيز شعر فـوق العـاده اي از
سعدي را پيشنهاد كرد كه من نيز با استفاده صداي خوب اين هنرمند ،تﻼش كردم روي موسيقي از كﻼم هم استفاده كرده
و كار را به مرحله ضبط برسانيم".
وي افزود" :به هر حال اين اثر نوعي همراهي من و ساير همكارانم در پروژه با هموطنان عزيزم در اين حادثه تلخ و خانواده
هاي داغدار حادثه ديده است كه اميدوارم بتوانيم از طريق زبان موسيقي كمي دردها را التيام دهيم".
اين ركوئيم در فضاي مجازي منتشر و به جانباختگان پرواز هواپيماي اوكرايني و خانواده هاي داغدارشان تقديم شده است.
تئاتر

شورش زنان چاله ميدان روي صحنه
مليكــا رضــي ،كــارگردان نمــايش "كابوســهاي مــرد
مشكوك" درباره ويژگيهاي اين اثر توضـيحاتي ارايـه
داد.
وي درباره داستان نمايش گفـت" :داسـتان ايـن اثـر
نمايشي به زمان شورش چاله ميدان اشـاره دارد كـه
توسط زنان و بـراي اعتـراض بـه مـشكل نـان شـكل
گرفت .زنان چاله ميدان در اعتراض به كمبـود نـان و
گرسنگي ،جلو كالسكه ناصرالدين شاه را مي گيرنـد و
در واقع دست به شورش مي زنند .در اين ميان مردي
به نام اسمال كبريت ساز در خواب ميبينـد كـه او را
به جاي فردي به نام اسمال پهلوان اشتباه گرفته اند و او در تمام اين مدت در حال ثابت كردن اين است كه فرد مورد نظر
نيست و در نهايت هم مفقود اﻻثر مي شود".
اين كارگردان تئاتر يادآور شد" :چون بيشتر اتفاقات نمايش در خواب ميگذرد ،ما توانستيم از مجـالس شـاديآور زنانـه و
سياه بازي در اجرا وام بگيريم .در واقع سياه و ارباب راويان اصلي داستان بوده و آنها هستند كه ابتدا متوجه شـورش زنـان
مي شوند".
رضي درباره فضاسازي و صحنه پرداري نمايش گفت" :تﻼش شده در طراحي صحنه ،آكسسوار و فضاسازي نمايش فـضايي
ملموس خلق شود تا مخاطبان از ديدن اثر لذت ببرند .همچنين وجود موسيقي زنده ايراني نيز يكي از جذابيتهاي كار است
كه فضاي دلنشيني را رقم مي زند".
)منابع :راديو زمانه ،راديو فردا ،صداي آمريكا ،يورونيوز ،كانـال تلگرامـي ايرانيـان پـاريس ،بهـارنيوز و صـفحه فـيس بـوك
ابوالقاسم فرهنگ(
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داستان كوتاه........

عبور از شب ،به ياد سياهكل

م  .وحيدي

از جنگل كه خارج شد ،نفس نفس مي زد .بدنش خيس عرق بود .حاﻻ بعد از پانزده شـانزده سـاعت راهپيمـايي دركــوره
راهها و مناطق صعب جنگل به جاده رسيده بود .خـسته ،گرسنه و باعضﻼتي منقبض و دردناك.
كوله پشتي ،دوربين ،قطب نما ،نقشه و ديگر وسايلش را پاي درختي چـال كرده و حـاﻻ فقط سﻼحش همراهش بـود كـه
زيرلباسش سنگيني مي كرد.
غـروب بود .هـوا سرد بود و خـورشيد داشت مي رفت پشت كوههاي مه آلود پنـهان شـود .از نـوك بلنـديهاي خاكـستري
كوه ،مـه رقيق و كم رنگي به سمت جــاده سرازير شده و فـضا را تيره ساخته بود .گاه صـداي پــرنده اي وحـشي مثـل
شليك تيري ناگهان ازجايي درفضا مي پيچيد و آرامش محيط را برهم مي زد.
نگاه تيز جوان تو جاده دويد .ايستاد .با دقت اطراف را كاويد .جاده خلوت و آرام بود .هوا بوي تند علف تازه و رطوبـت مـي
داد .نرمه بادي كه ازسمت شمال مي وزيد ،نوك درخـتان بي برگ زمستاني را چين مي داد و به رقص درمي آورد .دقايقي
بعد ،صداي ماشيني از دور شنيده شد .جوان كه در حال حركت بود ،قدمهاش را آهسته كرد .صدا نزديك تر شـد .جــوان
ايستاد .كاميوني را ديدكه با بار سنگ به او نزديك مي شود.
جـوان سﻼحش را از رو لباس لمس كرد .كمي مضطرب بود .كامــيون نزديك تر شد .جوان دست بلندكرد و خيره شد بـه
صورت راننده .ماشين به آرامي جلو پاش توقف كرد .جوان سوار شد .گرماي مطبوعي تو صورتش خورد .كاميون نرم حركت
كرد.
راننده دست برد تو جيب كـتش و سـيگاري
درآورد و به لب گرفت و آتش زد .سن و سال
دار بود با هيكلي درشت و سبيلي پرپـشت؛
گفت» :كجاي مي ري؟«.
جــوان كـه راحـت بــه صـندلي تكيـه داده
بود،كوتـاه گفت» :مي رم شـهر« .كابين بوي
گازوييــل مــي داد .پرنــده اي كوچــك بــه
سرعت به شيشه ماشـين خـورد و فراركـرد.
جـاده ناهموار بـود و تكانهـاي نـرم صـندلي
مثل گاهواره ،پلكهاي جوان را به هم نزديك
مي كرد.گـــرماي سـكرآور كـابين ،سـرما و
خستگي را از تيره پشت او بيـرون مـي آورد.
راننــده گفــت» :خــسته اي؟« جــوان پلــك
گشودو گفت» :كمي« و سعي كرد پلكهاش را باز نگه دارد .راننده خاكسترسيگارش را در زيـرسيگاري داشـبورت تكانـد و
دوباره سيگارش را به لب گرفت و گفت»:سـاكتي!« و همـانطور كـه حـرف مـي زد سـيگار بـرلبش مـي رقـصيد» :اسـمت
چيه؟ازكجايي مي آيي؟« و ادامه داد» :قيافه و سر و وضعت كه نشون نمي ده مال اين منطقه باشي؟«.
جوان كه تﻼش داشت پلكهاش را باز نگه دارد آرام گفت» :نه مال اين منطقه نيستم  ...از سـمت شـمال مـي آيـم...اسـمم
يوسفه« و ساكت شد .غروب كم كم جاي خود را به شب مي داد و تاريكي برجاده هاشور مي زد .چراغهاي ماشـين خـوب
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كار نمي كردند و نور تو جــاده مي لرزيد .صداي نرم و يكنواخت موتور مثل ﻻﻻيي جوان را به خوابي ناخواسته دعوت مي
كرد .راننده گفت» :اين جا چيكار مي كردي؟« جوان كوتاه فكركرد و گفت» :من يك فــدايي هستم!«
راننده با تعجب نگاهش كرد و گفت» :فدايي؟« جوان ادامه داد» :ما براي آزادي مردم مبارزه مي كنيم« .راننده سوال انگيز
گفت» :يعني باحــكومت مي جــنگيد؟« و قبل از اينكه جــوان چيزي بگويـد افـزود» :عجـب!...معلومـه كـه ســرنترسي
داريد...نمي ترسيد بگيرن تون؟« و خاكستر سيگارش را تكان داد تو زيرسيگاري و گفت» :نكنه جريـان ديـشب كـار شـما
بوده؟«
جوان روصندلي جابجا شد و گفت» :مارفته بوديم يكي ازدوستانمونو آزادكنيم« .راننده
گفت» :خبرش همه جاپيچيده...ژاندارمها دنبالتون هستن« .جوان گفت» :كـم و بيش اطﻼع دارم...براي همين مي خواستم
كمكم كني از منطقه خارج بشم« .راننده گفت » :تنها هستي؟« .يوسف گفت» :بله تنهاهستم« .راننـده دسـتي بـه سـرش
كشيد و گفت»:مـــن زن وبچه دارم« و ته سيگارش را خاموش كـرد تـو زيرسـيگاري داشـبورت و خيـره شـد بـه جـاده.
لحـظاتي گذشت .سكوت حاكم شد .جـوان تو فكر بود .راننده گفت» :ازصبـــــح تا حـاﻻ چن تا هليكوپتر تو هوا پرواز مي
كنن ...راههاي اصلي را بستن ...آدمها را بازرسي ميكنن ...روستاها را خونه گردي مي كنن ...ماشينها را مي گردن...بـساطي
راه افتاده كه بيا و ببين!«.
و شيشه ماشين را كمي پايين كشيد و ادامه داد» :بعـضي مسيرهاي فرعي به شهر مي خوره  ...براي من خطره داره...ولي با
اين حال مي برمت« و اضافه كرد» :تو گشنه ات نيست؟« .يوسف چشمهاي خواب آلودش راگشود و گفـت» :چـرا گرسـنه
هستم«.
كاميون توسرباﻻيي زوزه مي كشيد و گاه بك مي زد .رانــنده گفت» :نون و سبزي و پنيـر و سـيب زمينـي دارم ...پـشتي
صندلي را خم كن تو نايلونه!...بيار با هم بخوريم!«.
ماه پيدا نبود وتاريكي مثل بختك افتاده بود تو جاده.مه اي رقيق و سرد توسـياهي جــاده شناوربود.راننده گفـت» :شـما
نمي ترسيد با حكومت درافتاده ايد؟«.
يوسف كه مشغول آماده كردن نان و سيب زميني براي راننده بود گفت» :چرا بترسيم؟ آنها بايد بترسن كه حـق و حقـوق
مردم را مي خورن و دست به جنايت مي زنن«.
و لقمه را داد دست راننده و افزود» :آنها بايد بترسن كه با آينده و سرنوشت ميليونها نفر بازي مي كنن...مگه مـا چـي مـي
گيم؟ ما مي گيم حق كشي نباشه؛ زور نباشه؛ دزدي نباشه؛ جنايت نباشه؛ نابرابري نباشه و ثروت جامعه بـه طـور مـساوي
ميان مــردم تقسيم بشه؛ اشتباه مي گيم؟ ناحق مي گيم كه مردم بايد نان داشته باشند؟...كار داشته باشن...رفــاه داشـته
باشن  ...آزادي داشته باشن و بدون ترس حرفشونو بزنن؟« و درحاليكه لقمه اي ديگر براي خودش آماده مي كرد گفت» :ما
معتقديم ايران متعلق به همه است نه متعلق به يك نفر يا چند نفر و مردم از همه چيز سهم دارن و بايـد سهمـشون داده
بشه .نبايد ثروت و سرمايه كشور خرج عياشيها شاه و اطرافيانش و سـرمايه گـذاريهاي بيهـوده و صـرف خريـد سـﻼحهاي
تسليحاتي بي مصرف و صـرف سركوب و شكـنجه مردم بشه  ...اين همه واردات بي رويه كاﻻها براي چيه؟ چـرا مـا نبايـد
صعنت و كشاورزي پيشرفته داشته باشيم؟ چرا ما نبايد آموزش و پرورش پيشرفته داشته باشيم؟ چـرا مـا نبايـد فرهنگـي
سالم و مترقي داشته باشيم؟ چرا هرصداي مخالفي را درگلو خفه مي كنند؟«
راننده آخرين لقمه اش را از گلو پايين داد و گفت» :واﷲ من ازسياست سردرنمي آرم ...ولي حرفهـات درسـته...امـا تـابوده
همين بوده...عده اي خوردن وچاپيدن...بقيه هم تن دادن به وضع موجود...زياد هم حرف بزني سرت را زير آب مي كنن« و
سيگاري به لب گرفت و آتش زد.
سكوت شد .كامـــيون درسرازيري مي رفت و دست اندازي نبود.
راننده گفت» :شما نسل جوانيد ...درس خونده هستيد...سياست را مي فهميد...شــايد حق داشته باشيد...ولـي از امثـال مـا
ديگه كاري ساخته نيست...مسووليت ما بيشتر ازحفظ آن چيزي كه داريم نيست« و پكي عميق به سـيگارش زد و اضـافه
كرد» :يكي از فاميلهاي ماهم سياسي بود...از همين حرفهاي شما مي زد...دانـشجو بـود...هركجـا مـي نشـست بـي پـروا
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صحبت مي كرد  ...سر نترسي داشت...به من مي گفت چرا شما سنديكا و اتحاديه واقعي درست نمي كنيـد و از حقوقتـون
دفاع نمي كنيد  ...چرا متحد نمي شيد  ...چرا مي گذاريد به راحـتي حق تونو بخورن ...و از اين حرفها...جوان خوبي بـود ...
من دوستش داشتم  ...همش سرش تو كتاب بود  ...بيشتر از سنش مي دانست ...چند بار رفـتم تـو شـركتمان از وضـعيت
موجود شكايت كردم  ...فرداش حكم اخراجم را گذاشتن جلوم .ديدم موضوع جديه  ...ناچار كوتاه آمدم ...خب سخته با اين
همه سابقه لگد به همه چيز بزني و بري سراغ يك كار ديگه و از نو شروع كني«.
كاميون بي صدا و يكنواخت مي رفت .پلكهاي جوان سنگين از خواب بود .روبـاهي از وسط جاده گذشـت .چـشمهاي تيلـه
مانندش مي درخشيد .راننده گفت» :يه چايي براي من بريز!« يوسف از تو فﻼكس ،يك چاي ريخت تـو ليوان و داد دسـت
راننده.
از دور رگه هاي فجر در افق ديده مي شدند .نزديك روشنايي بود .مه فروكش كرده و جاده كامﻼً پيدا بود .از دور چراغهاي
شهر سوسو مي زدند .تاريـكي رنگ مي باخت.
كاميون درقسمتي ازجاده توقف كرد .يوسف پياده شد و راه افتاد .هواي سرد سرد صبحگاهي تنش را لرزاند .تا شهرفاصـله
چنداني نبود.

***

در انتظار روز
مرجان
در آسمان شب ستاره سرنگون شد
نه يك ستاره صد ستاره غرق خون شد
پروازشان سوي ديار روشني بود
پروانه اي قرباني رقص جنون شد
از آسمان روي زمين فانوس مي ريخت
هول و هراس و وحشت و كابوس مي ريخت
تا دخترك فرياد زد  :مادر ،عروسك
از چشمهايم آتش و افسوس مي ريخت
رادارها كورند و فردا را نديدند
يك كهكشان شادي و غوغا را نديدند
يك بره آهو را به دام صيد بردند
چشمان خونباران بابا را نديدند
در داغهاي نو به نو تا سوگواريم
در چله هاي غم نشسته داغداريم
وقت خوش از تقويم هامان پر كشيده
چهل سال رفت و روز را در انتظاريم
بهمن  -٩٨ايران

آخرين تصوير
م  .وحيدي ) م  .صبح (
شبي پر ستاره
در فﻼت خونرنگ خروسخوان
به قامت آرمانهاي من
و رقص زﻻل آينه هاي تهي
من جريان دارم
در ساقه گلسرخ
مثل يك شعله آبي
درخيال باغچه
من آخرين تصويرم
در تقويم كوچك جيبي
در بد آواز ترين فصل
بگذار
باد در گيسوانت ﻻنه كند
و پرنده
در زيباترين صبح
آشيانه بسازد
قلبم را كجا بياويزم
تا سربازان
يكان به يكان
عبور كنند؟
با من باش!
واژها
بوي پيراهن تو را مي دهند
من از نژاد شبگيرم
با پرچمي درخيابانها
و نام آزادي
كس نمي داند
فواره هاي خورشيد
رنگ چشمان توست
و بهار خنده ات
چه شكوهي دارد!
در نگاهت تهي مي شوم
مثل زﻻل آسمان
در آفتاب ايستاده نيمروز

بودنت
موسيقي كوچه باغي ست
كه طراوات تو را
در برگ برگ درختان
امتداد مي دهد

***
عبور از دقايق
آدونيس )علي احمد سعيد اسبر(
برگردان :اميد آدينه
تقديم به جاودانه آموزگارِ كبير
رفيق صمد بهرنگي
اگر از اعماقِ پرسشها و ابعاد خويشتن
بيرون شوم
اگر از حوادث و كلمات و دقايق
عبور كنم
شايد به كومه هايِ بوسه و
كتيبه هايِ عرياني،
يا به خانه اي بر بسترِ نور و صدا برسم
آن جا كه:
پنجره ها و ريشه ها
به تبعيد نمي روند
و هرگز!
از اسارت ماهي و كودك در حوضِ نقاشي و شهرِ قصه
خبري نيست
آري ...همانْ حوالي
كه دهانِ تو
رويشِ تُرد ساقه ها در ضيافت خيسِ شبانه هاست
و گويي
الياف و اندامِ پرندگان را
هلهله مي كشد

زنان در مسير رهايی )بهمن (٩٨
اسد طاهري

يك زن يوناني براي نخستين بار رييس جمهور اين كشور شد
پارلمان يونان "آيكاتريني ساكﻼروپولو" را به عنوان رييس جمهور جديد اين كشور انتخاب كرد.
خانم ساكﻼروپولو توانست  ٢٦١راي موافق از  ٢٩٤كرسي نمايندگان پارلمان يونان را كـسب كنـد و بـه عنـوان نخـستين
رييس جمهور زن در تاريخ اين كشور ثبت شود.
دوره پنج سـاله ريـيس جمهـور جديـد يونـان از  ١٤مـارس )٢٤
اسفند( آغاز خواهد شد .وي به عنوان تنها داوطلب اين مقـام١٥ ،
ژانويه سال جاري توسط "كرياكوس ميتسوتاكيس"  ،نخست وزير
يونان ،به پارلمان معرفي شد كه مورد حمايت احزاب "دموكراسـي
جديد"" ،سيريزا" و "كينال" قرار گرفت.
ساكﻼروپولو در اكتبر  ٢٠١٨به عنوان اولين رييس زن دادگاه عالي
يونان انتخاب شده بود .او در آتن و سوربون پاريس تحصيل كرده و در يونان به عنوان يكي از شخصيتهاي فمينيست مدافع
حقوق زنان شناخته مي شود.
ساكﻼروپولوي  ٦٤ساله به حساسيت در مورد آزاديهاي مدني ،مسائل زيست محيطي ،حقوق پناهندگان و اقليتهـا مـشهور
است.
ورود زنان باردار به آمريكا با "ويزاي توريستي" محدود شد
دولت آمريكا دستورالعملي را صادر كرد تا آنچه كه "گردشگري زايمان" ناميده را محدود كند.
اين دستورالعمل با هـدف محـدود كـردن شـمار زنـان
بارداري تنظيم شده كه با ويزاي گردشگري وارد خـاك
اياﻻت متحده مي شوند با اين هدف كه فرزندشان را در
اين كشور به دنيا آورند و بتواننـد بـراي نـوزادان خـود
تابعيت آمريكا را اخذ كنند.
بر اساس دستورالعمل جديد وزارت خارجه آمريكـا كـه
اجراي آن آغاز شد ،زنان بارداري كـه متقاضـي ويـزاي
گردشگري هستند ،بايد مدركي ارايـه دهنـد كـه ثابـت
كند غير از زايمان ،دليل ديگري براي اين سفر دارند ،از
جمله مدركي مبني بر ضرورت پزشكي اين سفر .يكي از مقامات وزارت خارجه آمريكا اعﻼم كرد كه دستورالعمل جديد بـا
هدف كاهش خطرات براي امنيت ملي آمريكا از جمله "فعاليتهاي تبهكارانه مرتبط با سفر براي زايمان" وضع شده است.
بيش از هفت هزار خشونت عليه زنان در افغانستان ثبت شد
وزارت امور زنان افغانستان مي گويد كه در ده ماه گذشته بيش از هفت هزار مورد خشونت عليه زنان اين كشور ثبت شده
است .به گفته اين وزارتخانه ،ميزان خشونت نسبت به سال گذشته يك درصـد افـزايش يافتـه اسـت" .سـپوژمي وردك"،
معاون وزارت زنان ،در يك نشست خبري در كابل گفت كه بيشترين موارد خشونت شامل ضرب و شتم زنان است.
به گفته او بيش از چهار هزار مورد خشونت با گفتگو و مشاوره با خانواده ها حل شده و بـيش از دو هـزار مـورد ديگـر بـه
نهادهاي عدلي و قضايي ارجاع شده است.
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نود درصد خبرنگاران زن ايراني تجربه آزار جنسي دارند
تحقيق اخير "ماهنامه مديريت ارتباطات" از  ٥٩خبرنگار زن شاغل در رسانه هاي ايران نشان مي دهد كه ٩٠درصـد آنهـا
حداقل يك بار در راه تهيه خبر با آزار و مزاحمت جنسي روبرو شـده انـد كـه ٣٦درصـد آن از سـوي مـسووﻻن دولتـي و
غيردولتي اتفاق افتاده است .واكنش  ٦٦درصد خبرنگاران زن به اين مزاحمتها بي اعتنايي بوده است.
همچنين ٥٧درصد آنها گفته اند كه بـا راههـاي محافظـت از خـود در
برابر مزاحمتهاي جنسي آشنا نيستند كه نشاندهنده نبـود آمـوزش در
جامعه و رسانه هاست.
جامعه شناسان معتقدند ريشه اصلي آزار جنسي زنـان بـه طـور عـام و
خبرنگاران زن به طور خاص در فرهنـگ مـذهبي و سـنتي مردسـاﻻر
نهفته است و دو عامل "قدرت" و قوانين تبعيض گـرا باعـث تقويـت و
تداوم اين آزارها مي شود .آنها راه حل را در دو مورد خﻼصه مي كنند:
تغيير قوانين ،حذف دين از عرصه عمومي ،آموزش به جامعه و حرف زدن زنان درباره مزاحمت رخ داده.
مثله دختران؛ زخمي كه هيچگاه خوب نمي شود
"زن كولي كيسه كتاني كوچكي را از ته كيفش در آورد .با انگشتانش چيزي را درون آن جـستجو كـرد و تيغـي شكـسته
يافت .به تيغ تف انداخت و بعد آن را به لباسش ماليد .ديگر چيزي نديدم چون مادرم شالي را روي چشمهايم بـست .بعـد
حس كردم گوشتم را مي برند؛ حساس ترين بخش بدنم را  . ...بعد از حال رفتم .وقتي به هوش آمدم ،درد ميـان پاهـا آن
قدر شديد بود كه آرزو مي كردم بميرم .احساس كردم در فـضا معلـق
مي شوم  ...چشمبندم كنار رفته بود .زن پشته اي خـار كنـار خـودش
گذاشته بود و با خار پوستم را سوراخ مي كرد و با نخي سفيد بخيه مي
زد .دوباره بيهوش شدم و اين بار كه به هوش آمدم ،ديدم پاهـايم را از
قوزك تا باسن با نوارهاي پارچه به هم بسته اند". ...
"واريس" خوش شانس بود كه زنده مانـد .او در بخـشي از زندگينامـه
اش ،كتاب "گل صحرا" ،تعريـف مـي كنـد" :در سـفرهايمان خـانواده
هايي را مي ديديم و من با دختران آنها بـازي مـي كـردم .گـاه وقتـي
دوباره آنها را مي ديديم ،دخترها ديگر نبودند اما هيچكس در باره غيبت شان يا خودشان چيزي نمـي گفـت .آنهـا در پـي
مثله شدن مرده بودند؛ خونريزي تا حد مرگ ،شوك ،عفونت يا كزاز ". ...كميسيون حقوق بشر سازمان ملل از سال ،٢٠٠٤
ششم فوريه را روز جهاني مبارزه با ناقص سازي اندام جنسي زنان ناميده است؛ روزي براي درنگ در ابزارهاي خشونت عليه
زنان ،نقض حقوق انساني آنها و سنتها و تحجر؛ روزي كه با پيشنهاد بانوي اول نيجريه" ،استﻼ اوباسانجو" ،پايه گذاري شد.
سازمان ملل ختنه را عامل مرگ و مير ساﻻنه يك ميليون زن مي داند؛ سنتي كه در  ٢٨كشور جهان جريان دارد و آميـزه
اي است از خرافه ،مذهب و باورهاى قبيله اى .اين نهاد همچنين برآورد مي كند كـه  ٢٠٠ميليـون زن در سراسـر جهـان
ختنه شده باشند .حدود يك چهارم اين آمار را دختران زير  ١٤سال تشكيل مي دهند و ده كشوري كه در صـدر فهرسـت
بيشترين موارد ختنه زنان قرار دارند ،همگي آفريقايي هستند :سـومالي بـا ٩٨درصـد و گامبيـا بـا  ٧٥درصـد ،در اولـين و
دهمين رده نشسته اند.
در ايران رسم ختنه زنان در كردستان ،بوشهر ،هرمزگان ،بندر گنـگ ،جاسـك ،خوزسـتان ،آذربايجـان غربـي ،كرمانـشاه و
سيستان و بلوچستان وجود دارد .گفته مي شود اين سنت در مناطق جنوبي ايران از طريق رفت و آمد دريـايي بـه هنـد و
سومالي وارد كشور شده است .در مناطق غربي ،ختنه زنان در آذربايجان ،اورامانات ،بانه ،نوسـود ،پـاوه ،پيرانـشهر و حتـي
اطراف اروميه به چشم مي خورد.
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بهترين كشورها براي زندگي زنان
هر سال توسط  U.S. Newsو  World Reportيك نظر سنجي همگاني پيرامون بهترين كشورها براي زندگي زنـان
انجام مي شود .امسال براي گزارش در اين باره از  ٢٠هزار نفر در  ٧٣كشور
دنيا در آمريكا ،آسيا ،اروپا ،خاورميانه و آفريقـا نظرسـنجي بـه عمـل آمـده
است .در رتبه بندي اين دو رسانه پنج ويژگي در كشورها مورد توجـه قـرار
گرفته است .برابري جنسيتي ،برابري درآمد ،توجه به حقوق بشر و پيشرفت
و امنيت.
فهرست ده كشور برتر دنيا براي زنان از اين قرار است:
 .١دانمارك  .٢سوئد  .٣هلند  .٤نروژ .٥كانادا .٦ .فنﻼند  .٧سوئيس  .٨نيوزيلند .٩ .استراليا .١٠ .اتريش
ترس از دوچرخه سواري زنان حتي به طور نمايشي
مسابقه دوچرخه سواري بانوان استان قم كه قرار بود روز آدينه  ٢٥بهمن برگزار شود ،به گفته خبرگزاري دولتي ايرنـا "در
اثر برخي فشارها" لغو شد.
برگزاركنندگان مي گويند لغو اين مسابقه باوجود كسب همه مجوزهاي ﻻزم از مراجـع قـانوني صـورت گرفتـه و علـت آن
مغايرت با شئون اسﻼمي استان قم و احتمال بروز اقدام مشابه در خيابانهاي اين شهر همزمان با برگـزاري مـسابقه عنـوان
شده است.
اين در حالي است كه هيات دوچرخه سـواري اسـتان قـم ،دانـشگاه
حضرت معصومه و شهرداري قم به عنوان برگزار كنندگان "مسابقه"،
تﻼش زيادي براي تفكيك جنـسيتي ،ايجـاد محـيط بـسته و دور از
چشم و جلوگيري از انعكاس رسانه اي غيـر كنتـرل شـده آن انجـام
داده بودند.
در باره اين تدابير مصطفي اميني ،ريـيس هيـات دوچرخـه سـواري
استان قم ،توضيح داد" :طبق قوانيني كه براي شـركت كننـدگان در
اين مسابقه در نظر گرفته شده بود ،با وجود اينكـه فـضاي برگـزاري
مسابقه كامﻼ محصور بود ،ولي بانوان بايد حجاب كامل را رعايت و از آوردن تلفن همراه خودداري ميكردند".
وي افزود" :در برگه مقررات تاكيد شده بود شركتكنندگان از استفاده از دوچرخه از منزل تا محل برگزاري مـسابقه بايـد
اكيدا خودداري كنند".
همچنين به گفته اين مقام حكومتي،محل "مسابقه" خارج از محدوده شهر قم انتخاب شده بود.
وي تصريح كرد" :عده اي بر اين تصور بودند كه ما با برگزاري اين مسابقه ،بانوان را به دوچرخـه سـواري در شـهر تـشويق
ميكنيم .درصورتي كه هيات دوچرخه سواري و اداره كل ورزش و جوانان قم اين مساله را نه تاييد،نه تشويق و نه ملزوماتي
براي چنين حركتي فراهم كرده است".
زنجيره فمينيستي در محكوميت تبعيض و خشونت
حدود  ٧هزار زن روز شنبه  ١٩بهمن زنجيرهفمينيستي  ٧كيلومتري در بخش مركـزي مادريـد پايتخـت اسـپانيا تـشكيل
دادند تا به تبعيض و خشونت عليه زنان اعتراض كنند.
اين حركت اعتراضي كه يك ماه پيش از تظاهرات  ٨مارس انجام مي گيرد ،با شركت زناني در لباسهاي بنفش يـا چتـر در
دست ،اجرا شد .زنان شركت كننده در پايان مانيفستي را در ميدان "پورتا دل سول" خواندند.
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"آنا" ،يكي از شركت كنندگان ،گفت اين زنجيره فمينيستي آغاز يك ماه شورش فمينيستي تا روز  ٨مارس روز زن است.
شركت كنندگان خواستار تغييرات اساسي در همه ابعاد زندگي اجتماعي هستند كه در آنهـا زنـان بـا تبعـيض و خـشونت
مواجه اند.
زنان معترض عراقي :اجازه نمي دهيم ايران دوم شويم
هزاران زن عراقي در كنار مردان در بغداد ،بصره ،ناصريه و چند شهر ديگر عراق به خيابانها آمدنـد تـا مخالفـت خـود را بـا
دستور اخير مقتدي صدر ،روحاني بنيادگراي شيعه و رهبر جريان صدر در عراق ،كه خواستار زنانه  -مردانه شدن تظاهرات
ضد دولتي در اين كشور شده بود ،ابراز كنند.
اين زنان از همه گروههاي سني بودند و بعضي از آنها بدون حجاب و برخي حجاب داشتند .گروهي از آنها نيز صورتخود را
با شال سفيد و سياه پوشانده بودند.
اين تظاهرات به دعوت فعاﻻن حقوق زنان در عراق و با هدف تاكيد بر حضور برابر زنان و مردان در اعتراضات ضـد دولتـي
برگزار شد .اغلب زنان شركت كننده گل رز ،پرچم عراق يا پﻼكاردهـايي بـا مـضمون دفـاع از مـشاركت و نقـش زنـان در
تظاهرات تغيير رژيم در عراق را به دست داشتند .زنان خواهان مشاركت بيشتر در سيستم سياسي عراق و دولت جديد در
اين كشور شدند و شعار مي دادند" :آزادي ،انقﻼب و فمينيسم"" .زينب احمد" ،يـك دانـشجوي پزشـكي ،بـه خبرگـزاري
فرانسه گفت" :ما مي خواهيم از نقـش زنـان در اعتراضـات كـه ماننـد
مردان بوده ،پاسداري كنيم .آنها سعي كردند كه ما را از ميدان تحريـر
بيرون كنند ،اما ما قوي تر باز مي گرديم".
او ادامه داد" :برخي در روزهاي اخير سعي كردند عليـه زنـان صـحبت
كنند .آنها به دنبال اين هستند كه زنان را در خانه حبس كنند يا آنهـا
را ساكت نگه دارند .اما حضور ما زنان در اين تعداد پرشمار نـشان مـي
دهد كه تﻼشآنها با شكست روبرو خواهد شد".
اشاره اين دختر دانشجوي عراقـي بـه مقتـدي صـدر اسـت؛ او ابتـدا از
تظاهرات ضد دولتي حمايت مي كرد ،ولي سپس به بي اعتبار كردن آنها پرداخت .او گفت كه در ميـان معترضـان افـرادي
هستند كه مواد مخدر و مشروبات الكلي مصرف ميكنند و افزود كه اين غيراخﻼقـي اسـت كـه زنـان و مـردان بـا هـم در
تظاهرات شركت كنند".
"رايا اسي" ،يكي ديگر از شركت كنندگان در تظاهرات ،گفت" :آنها مي خواهند كه ما ايران دوم شـويم ،امـا زنـان عراقـي
اجازه نمي دهند كه به آنها ديكته شود كه چه كاري انجام دهند .آنها بايد ما را همان طور كه هستيم بپذيرند".
اين تظاهرات كه در بغداد و برخي از شهرهاي جنوبي عراق از جمله بصره و ناصريه برگزار شد با ساير تظاهرات ضد دولتي
كه از اكتبر گذشته در عراق برگزار شد ،متفاوت بوده است.
دانشگاه بنيادگرايان هندي از دختران دانشجو آزمايش قاعدگي گرفت
از رييس يك دانشگاه در هند به خاطر مجبور كردن تعدادي از دختران دانشجو به برهنه شـدن بـه پلـيس شـكايت شـده
است.
اين دانشگاه زير نظر اعضاي فرقه "سوامنارايان" ،از فرقه هاي افراطي هندو ،اداره مي شود و سرپرست خوابگاه و دو تـن از
معلمان آن ٦٨ ،دختر دانشجو را به دستشويي بردند و به آنها دستور دادند برهنه شوند .آنان مي خواستند مطمـئن شـوند
كه اين دختران در دوره قاعدگي نيستند.
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براساس اعتقادات اين فرقه ،زنان هنگام عادت ماهانه حق ورود به محوطه هاي خاصي را ندارند و در خوابگاه دانشجويي هم
ممنوعيت ورود به بعضي بخشها رعايت مي شود .اين دختران در موسسه آموزشي "سهجاناند" در اياﻻت گجرات در غـرب
هند تحصيل مي كنند.
بنابه اعتقاد اين دسته از بنيادگرايان ،زنان در دوره قاعدگي ناپاك هستند و اجازه ندارند در بعضي از اجتماعـات و مناسـك
ديني شركت كنند.
تظاهرات در مكزيك در اعتراض به افزايش خشونتعليه زنان
صدها زن معترض و خشمگين روز آدينه  ٢٥بهمن در اعتراض به قتل و خشونت عليه آنان در مكزيك به خيابان آمدند.
هفته گذشته ،قتل "اينگريد اسكاميﻼ" ،يك زن جوان اهل مكزيكوسيتي توسط دوست پسرش ،اين كشور را در شوك فـرو
بــرد و تبــديل بــه نمــادي بــراي اعتــراض بــه افــزايش زن كــشيو
خشونتهاي گوناگون عليه زنان شد.
معترضان به سمت ساختمان روزنامه اي كه تـصاويري از جنـازه زن
مقتول را چاپ كرده بود رفتند و يكي از خودروهاي اين روزنامه را به
آتش كشيدند .آنها هنگام راهپيمايي نيز از نيروهـاي پلـيس كـه در
برابرشان ايستاده بودند خواستار اجراي عدالت شدند.
معترضان همچنين با اسپري شعار "ما ساكت نمـي شـويم" را روي
ديوار و دروازه ورودي كاخ رياست جمهوري نوشتند.
روزانه به طور ميانگين  ١٠زن در مكزيك به دليل رفتارهاي خشونت آميز عليه زنان به قتل مي رسند .سال گذشته  ٣هزار
و  ٨٢٥زن در اين كشور به دليل خشونت جان باختند.
ديوان عالي هند به حقوق برابر زنان با مردان در ارتش راي داد
ديوان عالي هند با وجود مخالفت شديد دولت ،روز دوشنبه  ٢٨بهمن ،در حكمي دولت فدرال را موظف كرد كه به افسران
زن اين كشور اجازه دهد تا در ماموريتهاي دائمي و سمتهاي فرماندهي ارتش خدمت كنند.
عالي ترين نهاد قضايي هند همچنين استدﻻلهاي حقوقي دولت فدرال در مخالفت با خدمت افسران زن در ايـن مقامهـا را
مبتني بر "كليشه هاي جنسيتي" ارزيابي كرد.
تصميم ديوان عالي هند به اين معنا است كه زنان عضو ارتش مي توانند تا زمان بازنشستگي به خدمت در واحـدهاي غيـر
رزمي ارتش مانند بخش آموزشي ،حقوقي و پشتيباني ادامه دهند .آنها همچنين براساس ميزان شايستگي خود مي تواننـد
تا درجه سرهنگ در سلسله مراتب ارتش ارتقا پيدا كنند .زنان هم اكنون تنها مي توانند تنها بين  ١٠تا  ١٤سال در ارتش
هند خدمت كنند.
حكم ديوان عالي هند با اين حال به زنان اجازه خدمت در واحدهاي رزمي ارتش مانند بخشهاي پياده نظام ،توپخانه و سپاه
زرهي را نمي دهد.
دولت هند در توجيه ممنوعيت استفاده از زنان در جايگاههاي فرماندهي ارتش گفته بود كه نظاميـان مـرد هنـوز آمـادگي
پذيرش زنان به عنوان فرمانده خود را ندارند .دولت هند همچنين تاكيد كرده بود كه امكان برخورد برابر با زنـان و مـردان
در ارتش وجود ندارد.
مدافعان حقوق برابر زنان با مردان از تصميم ديوان عالي هند به عنوان "پيشرفتي بزرگ" تمجيد كرده اند.
)منابع :بي بي سي ،دويچه وله ،دمكراسي نا ،خبرگزاري فرانسه ،ايرنا ،يورونيوز ،اينديپندنت(
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چالشهای معلمان )بهمن (٩٨
فرنگيس بايقره

مخالفت دادستان با آزادي مشروط اسماعيل عبدي
حسين تاج ،وكيل مدافع اسماعيل عبدي ،فعال صـنفي معلمـان
محبوس در زندان اوين ،از مخالفت دادستاني با درخواست آزادي
مشروط موكلش خبر داد .اسماعيل عبدي ،عـضو هيـات مـديره
كانون صنفي معلمـان ،بعـد از بازداشـت در تيرمـاه  ،٩٤توسـط
دادگاه انقﻼب تهران به  ٦سال حبس محكوم شد كه بـا اسـتناد
ماده  ١٣٤قانون مجازات اسﻼمي  ٥سـال از آن قابليـت اجرايـي
داشته است.
تاج در اين رابطه گفت " :مخالفت با درخواسـت آزادي مـشروط
اسماعيل عبدي در حالي است كه از دوره حـبس  ٥سـاله او ١٠
ماه باقي است .در حال حاضر هـم درخواسـت مرخـصي موكـل،
درحال بررسي است و منتظر اعﻼم نظر دادستاني هستيم".
بايد يادآور شد كه اسماعيل عبدي در طول مدت حبس تنها سه مرتبه اجازه استفاده از مرخصي را داشته است.
تاج ادامه داد" :به تازگي نيز اداره آموزش و پرورش با مرخصي بدون حقوق موكل من مخالفت كـرده و پرونـده وي بـراي
رسيدگي به هيات تخلفات ارسال و ارجاع شده است .اميدوارم مراجع اداري و قضايي به سابقه  ٢٥ساله معلمي و فرهنگي و
خدمات او توجه كنند و اين مﻼحظه در مورد تمام معلماني كه در مقام فعالين صنفي اعتراضاتي داشته اند ،رعايت شود".
اسماعيل عبدي ،دبير كانون صنفي معلمان و دبير رياضي است كه در ششم تيرماه  ١٣٩٤زماني كـه بـراي پيگيـري علـت
ممنوع الخروج بودنش به دادسراي اوين مراجعه كرده بود ،پس از ساعتها بازجويي ،بازداشت شد و پس از گذشت  ٦مـاه از
بازداشت ،در اسفندماه همان سال توسط شعبه  ١٥دادگاه انقﻼب به رياست قاضي صلواتي به اتهام "تبليـغ عليـه نظـام" و
"اجتماع و تباني عليه امنيت ملي" به شش سال حبس تعزيري محكوم شد.
انتقال محمد حبيبي به زندان تهران بزرگ
محمد حبيبي ،از اعضاي هيات مديره و مسوول تشكيﻼت كانون صنفي معلمان ايران ،به دستور مستقيم دادستان به زندان
تهران بزرگ منتقل شد.
اين انتقال نابهنگام در حالي صورت مـي گيـرد كـه بـر
اساس حكم دادگـاه حبيبـي مـي بايـست ماننـد ديگـر
زندانيان سياسي ،دوران حكم حبس خـود را در زنـدان
اويــن بگذارنــد .همچنــين هيچيــك از ديگــر زنــدانيان
سياسي اوين منتقل نشده انـد و اجـراي ايـن حكـم بـه
صورت اختصاصي و در ادامه فشار بر ايـن فعـال صـنفي
صورت گرفته است.
محمد حبيبي پيشتر به مدت  ٦هفته ممنوع المﻼقات بود و از ابتداي بازداشت تاكنون حتي يك روز هم به مرخصي نيامده
و از درمان و رسيدگي پزشكي در رابطه با تومور دست چپش نيز محروم مانده است.
محمد حبيبي از اعضاي ارشد كانون صنفي معلمان تهران است كه در جريـان اعتراضـات معلمـان توسـط اطﻼعـات سـپاه
بازداشت شد و حكم دهشتناك ده سال و نيم زندان و  ٧٤ضربه شﻼق را بر وي تحميل كردند
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كميته دفاع از محمد حبيبي ضمن محكوم نمودن اين اقدام غيرقانوني و ناعادﻻنه ،مقامهاي زندان و قوه قضاييه و دادستاني
را مسوول حفظ جان و سﻼمتي اين معلم زنداني دانسته و نسبت به هر گونه خطر جسمي و روحي براي اين معلم هـشدار
داده است.
جعفر ابراهيمي با قرار وثيقه آزاد شد
جعفر ابراهيمي ،معلم و عضو كانون صنفي معلمان تهران ،با توديـع قـرار
وثيقه از زندان رجايي شهر كرج آزاد شد .وي پيشتر در تاريخ  ٥دي ماه،
مصادف با چهلم كشته شدگان اعتراضات آبان ،در بهـشت سـكينه كـرج
توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و به بازداشتگاه اطﻼعات سپاه در زنـدان
رجايي شهر كرج منتقل شده بود.
ﻻزم به ذكر است كه طي اين مدت ،قرار بازداشت جعفر ابراهيمي دو بـار
تمديد شده بود .تمديد بازداشت وي در حالي صورت گرفته بود كه ايـن
فعال صنفي داراي بيمـاري گوارشـي حـاد بـوده و در زمـان بازداشـت از
دسترسي به دارو و خدمات درماني محروم مانده بود.
گفتني است ،تا لحظه تنظيم اين گزارش از اتهامات مطروحه عليه آقاي ابراهيمي اطﻼع دقيقي در دست نيست.
تجمع معلمان خارج از كشور مقابل وزارت آموزش و پرورش
جمعي از معلماني كه طي چند سال گذشته به خارج از كشور اعزام شده
بودند و اكنون مأموريت آنها پايان يافته است،روز يكشنبه  ٦بهمن ،بـراي
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان مقابـل وزارت آمـوزش و پـرورش
تجمع كردند.
اين معلمان گفتند كه تعدادشان به  ٣٥٠نفر مي رسد و  ٢تـا  ١٠هـزار
يورو از وزارت آموزش و پرورش طلب دارند و خواهان اين هستند كه اين
وجوه به طور يكجا به آنها پرداخت شود تا بتوانند به زخمي از زندگي شان بزنند.
محاكمه فعال صنفي با حضور حمايتي معلمان در دادگاه
اسكندر لطفي ،فعال صنفي معلمان و بازرس شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان ،توسط دادگاه كيفري سنندج به
دو سال حبس تعزيري محكوم شد.
جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات آقاي لطفي ،روز دوشنبه  ٧بهمن ماه ،برگزار شده بود.
محاكمه اين شهروند در حالي صورت گرفت كه بيش از  ٥٠نفر از معلمان شهرستان مريـوان بـراي حمايـت از وي و سـاير
فعاﻻن صنفي در محل دادگاه حضور يافتند .قاضي دادگاه با استناد به گنجايش محدود سالن جلسه ،تنهـا بـه سـي نفـر از
معلمان اجازه حضور داد و ساير معلمان تا پايان زمان رسيدگي به اتهامات اين معلـم در راهروهـاي دادگـاه منتظـر پايـان
جلسه ماندند.
گفتني است ،اسكندر لطفي روز دوشنبه  ٣٠دي ماه با دريافت ابﻼغيه اي به شعبه  ١٠٤دادگاه كيفري سنندج احضار شد.
در اين احضاريه از وي خواسته شده بود كه صبح روز دوشنبه هفتم بهمن ماه ،در اين شعبه حاضر شود .طي  ٤مـاه اخيـر،
اين ششمين بار بود كه آقاي لطفي به مراجع قضايي احضار مي شد.
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اين شهروند روز چهارشنبه  ٢٢خردادماه  ،١٣٩٨در پي شكايت اطﻼعات سپاه پاسـداران بـه شـعبه دوم بازپرسـي دادگـاه
انقﻼب سنندج احضار و به دليل "اجتماع و تباني عليه نظام ،تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب" تفهيم اتهام شده و در
نهايت با گذاشتن قرار آزاد شده بود.
محكوميت هاشم خواستار و همراهانش
هشت تن از كساني كه تابستان امسال با نوشتن نامه اي خواستار استعفاي خامنه اي شده بودنـد ،توسـط دادگـاه انقـﻼب
مشهد در مجموع به  ٧٢سال حبس تعزيري ٦ ،سال ممنوعيت خروج از كشور و  ٦سال تبعيد محكوم شدند.
احكام صادره كه روز شنبه  ١٢بهمن ماه  ٩٨توسط شعبه  ٤دادگاه انقﻼب مشهد به رياست قاضي منصوري صادر و امـروز
يكشنبه  ١٣بهمن ماه به اين شهروندان ابﻼغ شده از اين قرار است:
 هاشم خواستار به  ١٦سال حبس ٣ ،سال تبعيد به شهرسـتاننيكشهر و  ٣سال ممنوعيت خروج از كشور
 محمد حسين سپهري به  ٦سال حبس فاطمه سپهري به  ٦سال حبس عبدالرسول مرتضوي به  ٢٦سال حبس محمد نوري زاد به  ١٥سال حبس ٣ ،سال تبعيد به ايـذه و ٣سال ممنوعيت خروج از كشور
_هاشم رجايي ،محمد حسين پور و مرتضي قاسمي هر كدام  ١سال تعزيري
پرونده جواد لعل محمدي ،ديگر متهم اين پرونده ،نيز كماكان مفتوح است.
گردهمايي اعتراضي در سقز
اعضاي كانون صنفي فرهنگيان كردستان )سقز و زيويه( ،در اعتراض به محكوميت هفت تن از كنشگران فرهنگي خراسـان
شــمالي از ســوي دادگــاه
جمهوري اسﻼمي دست بـه
برگزاري يك تجمع زدند.
معلمان معترض با در دست
داشــتن دستنوشــته هــايي
خواهان بسته شدن پرونـده
و لغو احكـام صـادره عليـه
اعـــضاي انجمـــن صـــنفي
فرهنگيان خراسان شـمالي
شدند .در همين رابطه نيـز
شوراي هماهنگي تشكلهاي
صنفي فرهنگيـان اتهامـات
وارده به اين معلمان را رد كرده است.
اين هقت معلم به نامهاي محمدرضا رمضان زاده ،سعيد حق پرست ،علي فروتن ،مصطفي رباطي ،حسن جوهري ،حميدرضا
رجايي و حسين رمضان پور از اعضاي انجمن صنفي فرهنگيان خراسان شمالي هستند كه پيشتر طي اعتراضات مهر و آبان
 ٩٧بازداشت شده و سپس با قرار وثيقه آزادشده بودند و اكنون به حبس و شﻼق محكوم شده اند.
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دستگيري دبير كانون صنفي معلمان تهران
محمدتقي فﻼحي ،دبير كانون صنفي معلمان تهران ،از سوي اطﻼعات سپاه دستگير شد.
عوامل سپاه پاسداران پس از دستگير كردن محمدتقي فﻼحي در خيابان ،به خانه وي هجوم برده ،كامپيوتر و دستگاه هاي
ارتباطي او و خانواده اش را هم ضبط كردند.
از وضعيت اين كنشگر فرهنگي هيچ خبري در دست نيست و ماموران امنيتي از خانواده او خواسته اند تا درباره وضعيت او
اطﻼع رساني نكنند.
بازگشت جعفر ابراهيمي به مدرسه
بــه دنبــال حمايــت و پيگيــري معلمــان و دانــش آمــوزان
"دبيرستان سرداران" ده مويز شهريار ،روز دوشنبه  ٢١بهمن
ماه جعفـر ابراهيمـي ،بـازرس شـوراي همـاهنگي تـشكلهاي
صنفي فرهنگيان ايران ،به مدرسه كﻼس درس بازگشت.
جعفر ابراهيمي روز ششم بهمن ماه پس از  ٣١روز بازداشت
موقت در سلولهاي انفـرادي بنـد هـشت وزارت اطﻼعـات ،از
زندان گوهردشت )رجايي شـهر كـرج( آزاد شـد و بﻼفاصـله
براي شروع كار به اداره آمـوزش و پـرورش شـهريار مراجعـه
نمود ،اما به وي اجازه ندادند در مدرسه اي كه سـالها معلـم
بوده ،مشغول به كار شود و نيروي جايگزين براي وي تعيين
كردند.
اين امر موجب اعتراض اين فعال صنفي ،همكـاران و دانـش
آموزانش قرار گرفت و با پيگيـري و حمايـت والـدين دانـش
آموزان ،سرانجام پس از دو هفته وي موفـق شـد بـه كـﻼس
درس در دبيرستان سرداران بازگردد.
تجمع مال باختگان تعاوني مسكن فرهنگيان تبريز
فرهنگيـــان تبريـــزي در اعتـــراض بـــه
كﻼهبرداري تعاوني مسكن فرهنگيان كـه
 ١٧سال است پول آنان را دريافت و خانـه
اي تحويل نداده ،روز يكـشنبه  ٢٠بهمـن،
در برابــــر اداره كــــل راه و شهرســــازي
آذربايجان شرقي دست به اعتراض زدند.
معترضان كه عضو شركت تعـاوني مـسكن
فرهنگيان هستند خواستار تعيين تكليـف
وعده  ١٧ساله پروژه بعثـت هـستند .آنهـا
مي گويند" :ما اعضاي فاز پنج پروژه بعثت
هستيم .هفده سال براي تحويل واحدهاي
مسكوني انتظار كشيده ايم ،اما خبري از تحويل آنها نشد .حاﻻ از راه و شهرسازي مي خواهيم به خواسته هاي ما رسيدگي
كند".
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بر روي پﻼكارهاي در دست فرهنگيان نوشته شده بود" :فرهنگي صبور است ،اما صبر نوح و صبر ايوب ندارد ١٧ ،سال بس
است" و "اعضا مالباخته و نجيب فاز پنج بعثت فرهنگيان تبريز بعد از  ١٧سال انتظار ،اجراي تعهد مسكن و شهرسـازي را
خواهانند".
به گفته معترضان ،حدود بيست سال پيش شركت تعاوني مسكن فرهنگيان تبريز در توافقي با اتحاديه شـركتهاي تعـاوني
مسكن كاركنان دولت ،براي  ٧٥٠نفر از اعضاي فاقد مسكن خود اقدام به خريد زمين مـي كنـد و در پـي آن  ٦٠٠نفـر از
 ٧٥٠عضو اين تعاوني ،با پرداخت پول زمين اقدام به خريد مي كنند .بـا هـر يـك از  ٦٠٠عـضو تعـاوني ،قـرارداد رسـمي
مشاركت منعقد مي شود ،اما  ١٧سال پس از اين ،نه از پول نشاني هست و نه از مسكن!
كانون صنفي معلمان ايران خواهان آزادي بي قيد و شرط محمد تقي فﻼحي شد
كانون صنفي معلمان ايران با انتشار بيانيه اي به دستگيري دبيركل خود اعتراض كرد و خواهان آزادي فوري و بـدون قيـد
وشرط وي شد .اين تشكل صنفي تاكيد كرد "از تمام توان و پتانسيل خود براي آزادي محمد تقي فﻼحي استفاده خواهـد
كرد".
كانون صنفي معلمان همچنين ضمن حمايت از معلمان دربند از جمله محمود بهشتي لنگرودي ،محمد حبيبي و اسماعيل
عبدي و ظالمانه خواندن احكام صادره عليه آنان اعﻼم كرد" :بازداشت غيرقانوني و چندباره دبيركل يـك تـشكل صـنفي و
قانوني ،مصداق بارز تشويش اذهان عمومي خصوصا فرهنگيان است .هر چند اين روند شـوربختانه در دو دهـه مـسبوق بـه
سابقه بوده است ،اما ايستادگي و مقاومت فعاﻻن و تشكلهاي صنفي نشان مي دهد كه تﻼش براي تحقق عدالت آموزشي و
بهبود منزلت و معيشت فرهنگيان )شاغل و بازنشسته( از اهداف واﻻي انساني و صنفي ماست".
سه فعال صنفي به پرداخت جريمه محكوم شدند
سه تن از اعضاي هيات مديره كانون صنفي فرهنگيان استان قزوين در دادگاه تجديد نظر به پرداخت جريمه نقدي محكوم
شدند .اين فعاﻻن صنفي پيشتر در تاريخ  ١٣آبان  ،٩٨توسط دادگاه انقﻼب قزوين در مجمـوع بـه تحمـل  ٢٤مـاه حـبس
تعزيري محكوم شده بودند.
دادگاه تجديد نظر ،محمدرضا بهنام نژاد ،مريم زيرك و سهيﻼ زال بيگي را در مجموع به پرداخت مبلغ  ١٢ميليـون و صـد
هزار تومان جريمه نقدي محكوم كرد.
ﻻزم به يادآوري است كه به دنبال تحصن سراسري معلمان طي سال گذشته كه در اعتراض به بـي تـوجهي بـه مطالبـات
فرهنگيان از جمله مشكﻼت آموزش و پرورش ،اختصاص ندادن بودجه عادﻻنه ،نبود سرانه مدارس ،حذف آموزش رايگان و
وضعيت نامناسب معيشت معلمان شكل گرفت ،در تاريخ  ١٤اسفند ماه ،تلفن همراه و رايانه محمدرضـا بهنـام نـژاد ،مـريم
زيرك و سهيﻼ زال بيگي ضبط و براي آنان پرونده قضايي تشكيل شد.
پرونده اين كوشندگان صنفي در نهايت با قرار وثيقه  ٤٥٠ميليون توماني به دادگاه انقﻼب قزوين ارسال شده بود.
)منابع :هرانا ،كانال معلمان عدالت خواه ،ايلنا ،پيام ،كانون صنفي معلمان ،راديو زمانه ،كانال صنفي معلمان ايران(
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دانشگاه در ماهی که گذشت )بهمن (٩٨
كامران عالمي نژاد
سهم مراكز آموزش عالي كشور از بودجه سال ٩٩
هر ساله يكي از اقدامات پر حاشيه دولتهاي منتخب ولي فقيه نظام ،تدوين ﻻيحه بودجه سال پيش روي است .طبق قانون
محاسبات عمومي "اين بودجه حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي
كه منجر به نيـل سياسـتها و هـدفهاي
قانوني مي شود" است .اما اين مهـم در
رژيم جمهوري اسﻼمي به گونه عجيـب
و غريبي كژ و ناموزون است.
دولت حسن روحاني ،سقف كل بودجـه
سال آينده را  ١٩٨٨هزار ميليارد تومان
در نظر گرفته كه از ايـن ميـزان ١٤٨٣
هزار ميليارد تومـان بودجـه شـركتهاي
دولتي و  ٤٨٤هزار ميليـارد تومـان آن
بودجه عمومي دولت است .از آنجـا كـه
فروش نفت و گاز در جمهوري اسﻼمي،
پايــه اي تــرين و مهمتــرين شــاهرگ
تامين بودجه دولت مي باشد ،دولت روحاني نيز ٤٠درصد از تامين "كل بودجه" را بر مبناي فروش داخلي و خارجي نفـت
و از آن جمله فروش محصوﻻت نفتي و گازي برآورد كرده است؛ خيالي واهي كه با در نظر گرفتن تحريمهـاي كمـر شـكن
آمريكا در زمينه فروش نفت در سالهاي اخير و به خصوص سال جاري ،و كاهش فروش نفت در ماههاي گذشته بـه سـطح
 ٦٠٠هزار بشكه در روز به روشني مي توان حدس زد كه دولت "تدبير و اميد" در سال پيش رو با چالشهاي جـدي روبـرو
خواهد شد.
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسﻼمي در گزارشي كسري بودجه سال  ١٣٩٩را  ١٣١هزار ميليارد تومان اعﻼم كرد كه از
اين ميان ٣٨ ،هزار ميليارد تومان آن مربوط به محاسبه سازمان برنامه و بودجه كشور با فرض صادرات يك ميليون بـشكه
در روز است.
اين مركز در ادامه مي افزايد" :با فرض فروش روزانه نفت به ميزان  ٦٠٠هزار بشكه و سهم ٢٠درصد صندوق توسعه ملـي،
كل درآمد ارزي سهم دولت حدود  ٩,٥ميليارد دﻻر خواهد بود .لذا منابع ارزي كافي براي اختـصاص بـه واردات كاﻻهـاي
اساسي ) ١٠,٥ميليارد دﻻر اعﻼم شده توسط دولت با نرخ دﻻر  ٤٢٠٠تومان( وجود ندارد".
فروش اموال منقول و غير منقول دولت ،يكي ديگر از راه هاي درآمدزايي دولت است .در سال جاري و با گذشت هفت مـاه
از شروع آن ،دولت توانست تنها  ١٨٧ميليارد تومان از اين طريق كسب درآمد كند كه با توجه به ﻻيحه بودجه ارائـه شـده
كه مبلغ  ٤٤٥٠ميليارد تومان در آن ذكر شده بود ،تنها ٤درصد از كل اين ميزان به دست آمده .اين در حاليست كه دولت
در نظر دارد سال آينده با جهشي ده برابري به نسبت سال جاري ،يعني  ٤٩هزار و  ٥٠٠ميليارد تومان ،معـادل ده درصـد
كل بودجه عمومي كشور را از اين راه درآمدزايي كند.
با اين تفاصيل و بيش برآوردهاي خيالبافانه از منابع درآمدي دولت و اقرار افـراد خـودي حكومـت ،بـه روشـني مـي تـوان
دريافت كه سال  ١٣٩٩براي مردم ايران سالي به مراتب دشوارتر از سالهاي پيش خواهد بود.
دانشجويان به عنوان قشر آگاه و تحصيل كرده جامعه اما يكي از اقشاري هستند كه در دوره حاكميت آخوندها بـه صـورت
پياپي و مستمر مورد هجوم سياسي و اقتصادي قرار گرفته اند .آنان هر از گاهي با شيوه ها و ترفندهاي جديدي از قـوانين
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تصويب شده و نشده دولت در به تاراج بردن و يورش سياستهاي دولتي در تنگ تر كردن محيط آموزشي و فعاليت سياسي
شان مواجه بوده اند.
با توجه به رشد تورم لگام گسيخته )بيش از ٥٠درصد( در كشور ،دولت حسن روحاني در ﻻيحـه بودجـه سـال  ،١٣٩٩بـا
تخصيص بودجه  ٢٠٩هزار و  ١٣ميليارد و  ٤٧٦ميليون ريال به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و تنها با رشد  ١٠درصدي
نسبت به سال جاري ،در عمل مراكز آموزش عالي را براي تامين بودجه خود به جيب بري از دانشجويان تشويق و راهنمايي
مي كند .اين در حاليست كه همين بودجه ناكافي هيچگاه به موقع و تمام و كمال در اختيار دانشگاه ها قرار نگرفته است.
دكتر جبارعلي ذاكري ،رييس دانشگاه علم و صنعت ،در اين باره مي گويد" :متاسفانه در  ٩ماه اول سال جاري ،تنها حدود
٥٤درصد بودجه تخصيص يافته و ضرورت دارد كه اين موضوع پيگيري شود ،چراكه اگرچه نمـي تـوانيم ميـزان بودجـه را
افزايش دهيم ،اما اگر تخصيص بودجه به موقع اتفاق بيفتد ،مي توانيم امكانات رفاهي ،دانشجويي و بخش تغذيه و همچنين
ساير امور هزينه اي را تامين كنيم".
جمهوري اسﻼمي سالها و به قدمت حكمراني اش ،در بودجه كشور ،گسترش رفاه عمومي ،كارايي و توانمنـدي شـهروندان،
سرمايه گذاري و عمران را در اولويت نداشته ،بلكه تﻼش براي پنهان نگاهداشتن نحوه و صرف بودجه ،يكـي از شـگردهاي
شيادانه اين رژيم ضد بشري بوده است .با اين حال بودجه سازمانها و مراكز تبليغات اسﻼمي كه كاري جز پرورش مـزدور و
روضه خوان و رواج جهل و خرافات ندارند و در ﻻيحه بودجه به تفصيل ذكر شده اند ،فقط سـهم كـوچكي از تـاراج مـردم
توسط دولتهاي گوناگون ولي فقيه مي باشد.
حكومتي كه مجموع بودجه حوزه هاي علميه در آن ٤٦٨ ،برابر بودجه حمايت از دانش آمـوزان ابتـدايي منـاطق محـروم،
 ١١٤برابر بودجه سازمان مديريت بحران كل كشور ٦٨ ،برابر بودجه كمك به بيمارستانهاي مناطق محروم ٥٤ ،برابر بودجه
برنامه حفاظت و حمايت از منابع طبيعي كشور ١٦ ،برابر بودجه بنياد بيماريهاي خاص و ده برابر بودجه كاهش آلودگي هوا
است چطور مي تواند به فكر هواي سالم ،جاده هاي ايمن ،بهره مندي از بيمه كارآمد ،حقوق مكفي بازنشـستگي ،تحـصيل
رايگان ،سرمايه گذاري جهت ساخت اتوموبيلهاي با ضريب ايمني باﻻ ،ساخت مدارس جديـد ،سـاخت ميـدانها و سـالنهاي
ورزشي براي دانش آموزان و دانشجويان باشد.
چاقوي جراحي ولي فقيه ،براي پرداخت مخارج شبه نظاميان وﻻيت از قبيل حزب اﷲ در لبنـان ،فـاطميون در افغانـستان،
حشد الشعبي در عراق ،گروههاي حوثي در يمن و سپاه پاسداران در داخل و خارج كشور ،پيكـر ﻻغـر و نحيـف جامعـه را
سﻼخي و پوست و گوشتشان را مي درد .اين اما چيزي نيست كه مردم و دانشجويان آگاه كشور ،تن به آن دهند.
ناقوس مرگ رژيم جمهوري اسﻼمي چندي است كه به صدا در آمده ،سرعت ضرب اين نوا اما ،از لحظـه شـليك رگبـار در
نيزار هاي ماهشهر ريتم تندتري گرفته است .صداي آن رساتر از قبل به گوش مي رسد ،گويي در همين نزديكي است.
پنج مووسسه آموزش عالي خصوصي لغو مجوز شدند
براســاس گزارشــهاي مركــز نظــارت ارزيــابي و
تــضمين كيفيــت وزارت علــوم و ســاير مراجــع
مربوط ،شوراي گسترش و برنامه ريـزي آمـوزش
عالي مجوز موسسات آموزش عـالي غيـر دولتـي
غيرانتفاعي ارس و عـين القـضات در آذربايجـان
شرقي ،زرينه در آذربايجان غربي و مهـر اراك در
استان مركزي را لغو كرد.
مقرر شد كليه خدمات آموزشي و دانشجويي اين
مووســسات بــا هم ـاهنگي دفتــر آمــوزش عــالي
غيردولتي ،به مووسسات واجد شرايط ديگري انتقال يابد.
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همچنين اين شورا با انحﻼل مووسسه آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي ساريان در استان مازندران موافقت كرد و مقـرر
شد كليه خدمات آموزشي و دانشجويي آن با هماهنگي دفتر آموزش عالي غيردولتي به مؤسسه واجد شرايط ديگري انتقال
يابد.
انتخاب  ٤رشتهاز دانشگاه آزاد گرفته شد
بر اساس مصوبه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو در آذر مـاه ،پـذيرش دانـشجو در چهـار رشـته پزشـكي ،دندانپزشـكي،
داروسازي و دامپزشكي در همه زيرنظامهاي آموزشي از جمله دانشگاه آزاد اسﻼمي ،به صـورت متمركـز از طريـق سـازمان
سنجش صورت مي گيرد.
رييس سازمان سنجش با اعﻼم اين خبر گفت" :به اين ترتيب دانشگاه آزاد بايد ظرفيتهاي تعيـين و تاييـد شـده از سـوي
وزارت بهداشت در سه رشته پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي و يك رشته دامپزشكي تاييد شده از سوي وزارت علوم را بـه
سازمان سنجش ارائه دهد و انتخاب رشته تنها يكبار از سوي داوطلبان و به صورت متمركز انجام مي گيرد".
دكتر ابراهيم خدايي درباره ابﻼغ موضوع منع تحصيل  ١٣٤نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد در رشته هاي علوم پزشكي كـه
با تخلف وارد اين رشته ها شده بودند نيز گفت" :اين مصوبه امروز ) ٢بهمن( به دانشگاه آزاد ابﻼغ مي شود".
خودكشي يك دانشجوي دختر در ايﻼم
محمد ميرزايي حيدري ،رييس دانشگاه آزاد ايﻼم ،اعﻼم كرد كه يك دانشجوي دختر جوان در اين دانشگاه پس از شـركت
در آزمون ،روز جمعه  ١١بهمنخود را از طبقه دوم ساختمان به پايين پرت كرد و با وجود انتقال به بيمارستان جان خـود
را از دست داد.
دانشجويان علوم پزشكي اصفهان تجمع كردند
باوجود اينكه حق دوست ،معاون آموزشي وزارت علـوم،
اعﻼم كرد كه ايجاد رشته كارشناسي داروسازي منتفـي
است ،اما اعتراضات دانشجويان دانـشگاه علـوم پزشـكي
اصفهان همچنان ادامه دارد.
حــدود  ٢٠٠نفــر از دانــشجويان ايــن دانــشكده روز دو
شنبه  ١٤بهمن با تجمـع مقابـل دانـشكده داروسـازي
اعتراض خود را اعﻼم كردند.
دانــشجويان مــي گوينــد كــه منتفــي شــدن تاســيس
كارشناسي داروسازي به صورت رسمي به دانـشكده هـا
ابﻼغ نشده است و ممكن است در صورت اتمام اعتراضات ،دوباره اين موضوع به جريان بيفتد.
دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در كانالهاي تلگرامي و صفحه هاي مجازي خود از ادامه اين اعتراضات خبـر مـي
دهند.
تجميع خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه عﻼمه
معاون دانشجويي دانشگاه عﻼمه طباطبايي از آغاز برنامه تجميع خوابگاه هـاي دانـشجويي ايـن دانـشگاه از سـال آينـده و
عملياتي كردن اين برنامه طي سه فاز متفاوت خبر داد.
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غﻼمرضا لطيفي گفت" :برنامه خوابگاه هاي متمركز يكي از مهمترين برنامه هاي حوزه دانـشجويي دانـشگاه اسـت كـه بـا
همكاري صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از سال آينده اين پروژه را عملياتي خواهيم كرد و بر اساس آن خوابگاه هـاي
دانشجويي دانشگاه در منطقه خرگوش دره متمركز خواهد شد".
وي افزود" :با توجه به گستردگي تعداد خوابگاه ها و دانشجويان خوابگاهي سعي كرديم در فـاز اول حـدود  ٢٠هـزار متـر
مربع بنا براي متمركز كردن اين خوابگاه ها در دستور كار قرار دهيم تا بخش عمده اي از نيازهاي خوابگـاهي مـا برطـرف
شود".
او توضيح داد" :در حال حاضر اين دانشگاه  ١٢خوابگاه فعـال و يـك خوابگـاه در دسـت تعميـر دارد و ايـن خوابگـاه ١٢٠
ظرفيتي هنوز مشخص نيست به دانشجويان پسر اختصاص دارد يا دانشجويان دختر".
دانشگاه علوم پزشكي ايران؛ كمبود بودجه و بدهي ميلياردي
جليل كوهپايه زاده ،رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران ،در نشست روساي دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي ايران گفـت:
"با توجه به نزديك شدن پايان سال و نهـايي شـدن ﻻيحـه
بودجه سال  ،١٣٩٩افـزايش بودجـه ايـن دانـشگاه در سـال
آينده ناكافي است و از همين رو دانشگاه نخواهد توانست بـا
ضرب آهنگ سال جاري حركت كند".
وي با اشاره به بدهيهاي چند ميليـاردي دانـشگاه در حـوزه
فعاليتهاي پژوهشي ،خـاطر نـشان كـرد" :بهتـر اسـت ابتـدا
پژوهــشهاي گذشــته بــه ســرانجام برســد و عــﻼوه بــر آن
پژوهشهاي جديد بايد مبتني بر خروجي مـورد نيـاز و قابـل
توليد به فناوريهاي مورد نياز ،مصوب شوند .اين رويكرد بايد
در پايان نامه ها نيز مورد توجه قرار گيرد".
رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران افزود" :به دليل كمبود منابع مالي ،مراكز وابسته دانشگاه علوم پزشـكي ايـران نبايـد در
سال آينده انتظار افزايش مالي مرسوم تفاهم نامه ها را داشته باشند .البته مديران دانشگاه با اسـتفاده از تجربيـات خـود و
كمك از گروه هاي دانشكده مديريت و اطﻼع رساني پزشكي مي توانند راه هاي مناسبي براي مشكﻼت سـال آينـده پيـدا
كنند".
ادعاي تخلف رييس سابق دانشگاه آزاد
يك وبگاه بسيج دانشجويي از وجود اسـنادي مبنـي بـر
تخلفات جواد جاسبي ،پسر رييس اسـبق دانـشگاه آزاد،
خبر داد .به نوشته اين منبـع ،ايـن درحـالي اسـت كـه
تخلفات عبداﷲ جاسبي در دانشگاه آزاد هنـوز مـسكوت
مانده و كسي نمي داند پرونـده تحقيـق و تفحـص او از
سال  ٩٣تا كنون به كجا رسيده است.
منبع مزبور )خبرنامـه دانـشجويان ايـران( مـي نويـسد:
"گفته مي شود بخش اعظمي از پرونده تخلفات دانشگاه
آزاد بــه دوران رياســت عبــداﷲ جاســبي برمــي گــردد.
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اتهاماتي كه براي اين پرونده به او زده شده بود از زمين خواري و كﻼهبرداري  ٤٠٠ميلياردي همكار او تا مفاسد عديده اي
من جمله پروژه دكترسازي از درس نخوانده هايي كه بعضي شايد رنگ و بوي جزوه و درس و كﻼس را هم نديده بودنـد را
شامل مي شد".
نام پژوهشگر ديپورتي در ليست كانديداهاي اصولگرايان براي مجلس
فهرست كامل شوراي ائتﻼف نيروهاي انقﻼب اسﻼمي براي انتخابات مجلس يازدهم در حوزه انتخابيه تهران ،ري ،اسﻼمشهر
و شميرانات مشخص شد و نام سـيد محـسن دهنـوي در
بين كانديداهاي جوان اين شورا ديده مي شود.
دهنــوي روز ســه شــنبه  ٢٠تيرمــاه  ١٣٩٦بــا در دســت
داشــتن ويــزاي "جــي وان" بــه منظــور تحقيقــات در
بيمارســتان كودكــان بوســتون ،وابــسته بــه دانــشگاه
"هاروارد" ،وارد فرودگاه لوگان شد ،اما پس از  ٣٠سـاعت
انتظار در اين فرودگاه ،به ايران بازگردانده شد .اين ويزا به
افرادي داده مي شود كه براي يك دوره كارآموزي و يا كار
موقت به آمريكا مي روند.
گفته مي شود محسن دهنوي پزشك و پژوهشگر است هر چند وي در سالهاي اخير مسووليت بسيج دانـشجويي دانـشگاه
شريف را بر عهده داشته و يكي از چهره شناخته شده بسيج دانشجويي مي باشـد .او در جريـان انتخابـات سـال  ١٣٩٢در
ستاد انتخاباتي سعيد جليلي فعال بوده و همچنين در انتخابات رياست جمهوري گذشته ايران از "جبهه مردمـي نيروهـاي
انقﻼب اسﻼمي )جمنا(" حمايت كرده است.
"خوابگاه درجه يك در كشور نداريم"
معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت ،وضعيت ايمني خوابگاه هاي دانشگاه هاي علـوم پزشـكي كـشور را نامناسـب
توصيف كرد و گفت" :در حال حاضر  ١٩١خوابگاه ما باﻻي  ٣٠سال قدمت دارند و  ٨٧خوابگاه ايمني ﻻزم را ندارند".
دكتر سيما سادات ﻻري افزود" :اگر بخواهيم بر اساس سطح بندي رتبه اين خوابگاه ها را اعﻼم كنـيم ٧٧ ،خوابگـاه مـا در
درجه  ١٩٥ ، ٤خوابگاه در درجه  ٣و  ١٥خوابگاه نيز در درجه  ٢قرار دارند و در واقـع مـا خوابگـاه درجـه يـك در كـشور
نداريم".
عادل گرجي ،دانشجوي دانشگاه آزاد تهران به حبس و كار اجباري محكوم شد
عادل گرجي ،دانشجوي دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران ،توسط شعبه  ٢٦دادگاه انقﻼب تهران به رياست قاضي
ايمان افشاري ،به  ٤ماه حبس تعزيري ٣ ،ماه فعاليت رايگان در معاونت آموزش
دانشگاه آزاد و  ٢سال ممنوعيت از فعاليت و عضويت در احزاب محكوم شد.
اين حكم روز دوشنبه  ٢١بهمن ماه به وي ابﻼغ شـده اسـت .آقـاي گرجـي در
تاريخ  ٧شهريور ماه امسال توسط نيروهاي امنيتي براي مـدتي بازداشـت شـده
بود.
عــادل گرجــي در تــاريخ  ٧شــهريور مــاه  ٩٨نيــز در پــي اعتــراض جمعــي از
دانشجويان دانشگاه آزاد تهران در اعتراض بـه دسـتور انتقـال دانـشگاه آنـان از
ساختمان ميدان فلسطين به سوهانك ،همراه با دو دانشجوي ديگر توسـط نيروهـاي امنيتـي بازداشـت و روز يكـشنبه ١٧
شهريور ماه  ١٣٩٨با توديع قرار كفالت و تا پايان مراحل دادرسي آزاد شده بود.
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اين دانشجو پيشتر نيز در تاريخ  ١١ارديبهشت ماه سال جاري و در جريان تجمع روز جهاني كارگر توسط نيروهاي امنيتي
بازداشت و پس از  ٥روز با توديع قرار كفالت آزاد شده بود.
اعتراض دانشجويان دانشگاه عﻼمه به تمديد نكردن قرارداد درس يك استاد
جمعي از دانشجويان دانشكده ارتباطات دانشگاه عﻼمه طباطبايي نسبت به خودداري مسووﻻن دانـشگاه از تمديـد قـرارداد
يكي از اساتيد خود اعتراض كردند.
يكي از دانشجويان معترض در اين رابطه گفت" :دكتر حسن نمك دوست تهراني از اساتيد خوب گروه ارتباطات است ،امـا
مسووﻻن دانشگاه به دليل آنچه "منع قانوني استخدام دانشجويان دكتري" مي نامند ،از تمديد قرارداد وي خـودداري مـي
كنند".
يكي ديگر از دانشجويان گفت" :دكتر نمك دوست پژوهشگر برگزيده سال است ،متاسفيم كه با نوابغ اينگونه برخـورد مـي
شود ".وي تصريح كرد" :دانشجويان در حمايت از دكتر نمك دوست و اعتراض به اين امر در محوطه دانـشكده ارتباطـات
تحصن مي كنند".
اين دانشجو گفت" :اساتيد ديگري با وضعيت مشابه دكتر نمك دوست اكنون در دانشگاه به تدريس مشغولند".
ابهام در خريد و فروش سوواﻻت در دانشگاه علوم پزشكي اهواز
به تازگي دو امتحان ورودي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي اهواز به دليل خريد و فروش سواﻻت پيش از برگزاري آزمون،
باطل شد.
اين ماجرا از آنجايي آغاز شد كه پس از تفاوت فاحش ميان نمرات بخش و امتحان كتبـي برخـي از دانـشجويان ،اسـاتيد و
مسوولين اين دانشكده به احتمال لو رفتن سواﻻت مشكوك و بعد از بررسيهاي ابتدايي اين فرضيه به واقعيت پيوست.
به نوشته رسانه هاي محلي ،مسوولين دانشكده تصميم به ابطال و برگزاري مجدد دو امتحان دانـشجويان ورودي  ٩٤و ٩٥
گرفته اند؛ تصميمي كه البته از سوي دانشجويان مورد قبول واقع نشده و آنها خواستار برخورد فقط با افراد خاطي هستند.
تجمع اعتراضي در دانشگاه اميركبير تهران
روز يكشنبه  ٢٧بهمن جمعي از دانشجويان دانشگاه اميركبير در اعتراض به وقايع اخير در ايران تجمع اعتراضي برپا كردند.
دانشجويان در اين تجمع ،خواستار تحريم انتخابات مجلس و آزادي زندانيان سياسي و از آن جمله نرگس محمدي ،نسرين
ستوده ،ندا ناجي و بهاره هدايت شدند.
دانشجويان در اين تجمع همچنين اعتراض خود نـسبت بـه سرنوشـت پرونـده
شليك پدافند سپاه به هواپيماي مـسافربري اوكـراين در حومـه تهـران و برجـا
ماندن شمار قابل توجهي قرباني در پي اعتراضهاي آبان ماه اعﻼم داشتند.
دانشجويان شعار مي دادند" :نه صندوق ،نه آرا ،تحريم انتخابات"" ،از ايـران تـا
بغداد ،فقر ستم اسـتبداد"" ،حكومـت نظـامي نمـي خـواهيم نمـي خـواهيم"،
" ١٥٠٠نفر ،كشته آبان ماست"" ،زنداني سياسي ،آزاد بايد گردد"" ،دانشجو مي ميرد ،ذلت نمي پذيرد"" ،به من نگو فتنه
گر ،فتنه تويي ستمگر"" ،نه تهديد ،نه سركوب ،اين است حرف مردم"" ،آبان دي و خرداد ،ياد آخوند و بيداد"" ،سـپاهي
سپاهي قاتل ما شمايي"ُ" ،خطاي انساني تويي ،شليك پنهاني تويي«" ،مادر چه داغدار است اينجا همه نيزار است" و ....
تجمع اعتراضي دانشجويان دندانپزشكي علوم پزشكي اصفهان
دانشجويان دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در اعتراض به تغييـر سـاعتهاي درسـي و كـاهش زمـان حـضور در
بخشهاي درماني تجمع كردند.
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دانشجويان معتقدند كه سياستها و برنامه ريزيهاي جديد دانشگاه علوم پزشـكي در ايـن دانـشكده باعـث كـاهش كيفيـت
آموزش مي شود.
براساس سياستهاي جديد آموزشي دانـشگاه علـوم پزشـكي در دانـشكده دندانپزشـكي ،سـاعتهاي حـضور دانـشجويان در
بخشهاي پزشكي و درماني كاهش يافته و دانشجويان بايد تعداد بيماران بيشتري را در زمان كمتري ويزيـت كننـد كـه در
اين صورت كيفيت آموزش پايين مي آيد.
در اين تجمع كه روز يكشنبه  ٢٧بهمن برگزار شد ،دانشجويان تقاضـاي برگـشتن بـه وضـعيت قبـل و كـاهش سـاعتهاي
دانشگاه به نصف شدند.
تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت
روز دوشنبه  ٢٨بهمن ،دانشجويان دانشگاه علم و صنعت تهران براي اعتراض به سرنگون كردن هواپيماي اوكرايني ،كشتار
بيش از  ١٥٠٠تن از جوانان در جريان قيام آبان ،تجمع اعتراضي برگزار كردند .دانشجويان تراكتهاي اعتراضـي در دسـت
داشتند كه روي آنها از جمله در رابطه با تحريم انتخابات نمايشي رژيم نوشته شده بود" :نه شركت نـه تحـريم ،حـضور در
خيابان"" ،مجلس ما خيابان است"" ،مادر چه داغدار است ،ايران همه نيزار است"،
تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه هاي بوعلي سيناي همدان و دانشگاه عﻼمه تهران
روز سه شنبه  ٢٩بهمن ،دانشجويان دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان و دانشگاه عﻼمه تهران در چهلمين روز كشته شدن
مسافران بيگناه توسط موشكهاي سپاه پاسداران تجمع اعتراضي برگزار كردند.
يكي از دانشجويان گفت" :تجمع دانشجويان دانشگاه عﻼمه در چهلمين روز درگذشـت انهـدام هوايپمـاي مـسافربري و در
اعتراض به خفقان و سركوب حاكم بر كشور برگزار شده است".
پــس از اينكــه يكــي از دانــشجويان گفــت "رفرانــدوم
بگذاريــد ببينيــد مــردم شــما را قبــول دارنــد يــا نــه"
دانشجويان با هـم شـعار دادنـد" :رفرانـدوم رفرانـدوم،
اينست شعار مردم".
دانشجويان دانشگاه عﻼمه در تظاهرات خود شعار مـي
دادند" :
"خطاي انساني تويي ،شـليك پنهـاني تـويي"" ،غلـط
كردي خطا كردي"" ،ننگ ما ننگ ما ،صدا و سـيماي
ما"" ،مردم درگير فقرند  ،اينا تو فكر راي اند"" ،زنداني سياسي آزاد بايد گردد"" ،هم ظالميـد هـم شـياد ،ننـگ بـر ايـن
استبداد" ،آزادي ،عدالت ،اين است شعار ملت"" ،خار چشم استبداد ،اتحاد ،اتحاد".
دانشجويان عﻼمه در پايان بيانيه اي ايراد كردند.
همچنين در دانشگاه بوعلي سينا در همدان نيز تجمع مشابهي در چهلم كشته شدگان هواپيماي اوكرايني برگزار شد.
دانشجويان در جريان اين تجمع ضمن اعتراض به بازداشت برخي دانشجويان و نقض اسـتقﻼل دانـشگاه هـا ،بـا فرمايـشي
خواندن انتخابات مجلس ،خواستار آزادي زندانيان سياسي و برگزاري رفراندوم شدند.
دانشجويان معترض در جريان اين تجمع شعارهايي از جمله "استقﻼل ،آزادي ،دانشگاه ايراني"" ،نه تحـريم ،نـه سـركوب،
اين است حرف مردم"" ،آزادي ،عدالت ،اين است شعار ملت" و "خار چشم استبداد ،اتحاد ،اتحاد" سر دادند.
)منابع :خبرگزاري دانشجو ،آنا ،حكيم مهر ،خبرگزاري هرانا ،خبرنامه دانشجويان ايران ،مهر ،ايسنا ،ايلنا(
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کارورزان سﻼمت )بهمن (٩٨
اميد برهاني

وزارت بهداشت و درمان در دست مافياي پزشكي است
دبيركل خانه پرستار با اشاره به انتخابات سازمان نظام پرستاري كه چند ماه پـيش برگـزار شـد و در تهـران فقـط حـدود
٥درصد پرستاران مشاركت كردند گفت" :با توجه به اينكه اين انتخابات يكـي از بزرگتـرين رخـدادهاي صـنفي پرسـتارها
محسوب مي شود و اينگونه با اين بـي ميلـي روبـرو
مي شود ،قطعا اين حالت در انتخابـات مجلـس هـم
تاثير گذار خواهد بود ،در حال حاضر يك نارضـايتي
زير پوستي ذخيره شده در پرستارها وجود دارد كـه
هر لحظه ممكن است سرباز كند و به شكلي خودش
را نشان دهد".
محمد شريفي مقدم افزود" :با توجه به اينكه بودجه
وزارتخانه بهداشت و درمان كم نيست و مبالغي هـم
به صورت غير مستقيم وارد نظام سﻼمت مي شـود،
سوال اين است كه چرا اين مبالغ در راستاي بهبـود
وضعيت پرستار صرف نمي شود؟"
وي تاكيد كرد" :وزارت بهداشت و درمان در دست مافياي پزشكي است و با صدور دستورالعملهايي تمام منابع درآمـدي را
در جيب خودشان مي گذارند و از اين درآمد مبالغ بسيار ناچيزي به ديگر كادر درماني تزريق مي كنند".
او گفت" :پرستاران در سراسر كشور وضعيت موجود را ناشي از تشديد محروميت ،سرخوردگي و بي عـدالتي مـي دادنـد و
اين متغيرها احساس ناكارآمدي را در بين پرستاران ايجاد مي كند".
تبديل بيمار به كاﻻي تجاري
صداي پزشك از داخل مطب به گوش مي رسد كه به بيمار مي گويد آدرس داروخانه را از منشي بگيريد .بيمار كه از مطب
خارج مي شود ،منشي كارت و آدرس دو داروخانه را به بيمار مي دهد و مي گويد حتما داروها را از اين داروخانه ها تهيـه
كنيد.
نوبت به بيماران ديگر كه مي رسد همين كار ادامـه پيـدا
مي كند؛ من هم بنا به توصيه منشي براي تهيه داروها به
يكي از همين داروخانه ها مراجعه مي كنم؛ وقتي از يكي
از پرسنل داروخانه در مورد دليل ارجـاع بيمـاران مطـب
آقاي دكتر به اين داروخانه سوال مي كنم مي گويد" :اين
كه موضوع عجيب و غريبي نيست ،پزشك بـه هـر بيمـار
كارت يكي از داروخانه هايي را مي دهد كه با آنها كار مي
كند .اگر اين اتفاق نيفتد كه ما نمي تـوانيم بـا داروخانـه
هاي ديگر رقابت كنيم و بيمار دارويش را از جاي ديگري
تهيه مي كند".
قانون نانوشته بين داروخانه و پزشك آنجا جالب مي شود كه نسخه پيچ مي گويد" :درصد مشخصي بين داروخانه و پزشك
تعيين مي شود و پزشك به ازاي نسخه هايي كه مي فرستد ،مبلغ معيني را دريافت مي كند؛ گاهي اين مبلغ بـه چنـدين
ميليون تومان در ماه هم مي رسد".
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به طور كلي در مواجهه با اين پزشكان مي توان آنها را به چند گروه تقسيم بندي كرد؛ گروهي كه تمايلي براي زدوبنـد بـا
داروخانه ها ندارند ،گروهي توافق شان در حد معرفي به داروخانه و دريافت درصدي از مبلغ نسخه است و گروهـي ديگـر،
عﻼوه بر داروخانه ها با شركتهاي پخش مكملهاي غذايي نيز قراردادهاي نانوشته دارند و اين شـركتها ترتيـب مـسافرتهاي
خارج از كشور ،هديه سكه هاي طﻼ يا پرداخت مبالغي به ازاي فروش اماني مكملها در مطب را مي دهند.
اما ابعاد سودجويي فقط به همين زد و بندها ختم نمي شود؛ پزشكاني كه اسـم و رسـمي دارنـد سـهامدار شـركتهاي وارد
كننده محصوﻻت پزشكي و تجهيزات پزشكي و دارويي هستند و محصوﻻت شركت خود را براي بيمار تجويز مي كنند ،يـا
اينكه دارويي را به صورت اماني در مطب نگهداري مي كنند و به ازاي فروش آن درصدي را دريافت مي كنند.
سازمان نظام پرستاري؛ يك تشكل دولتي
ســازمان نظــام پرســتاري ،تــشكلي كــه از ســوي
وزارت بهداشت و درمان و مجلس شوراي اسﻼمي
به عنوان سازمان صـنفي پرسـتاران بـه رسـميت
شناخته مي شود ،ويژگيهاي جـامع يـك تـشكل
مستقل را دارا نيست.
منتقــدان ايــن ســازمان معتقدنــد قــانون نظــام
پرســتاري كــه مــشتمل بــر  ٢٨مــاده اســت و
اساسنامه آن در آذر ماه سال  ٨٠نوشته شده ،در
مورد امكانات عـزل و نـصب نماينـدگان صـنفي،
نظارت و بررسي صﻼحيت آنان نيازمند بررسي و
واكاوي است.
از ديرباز دو ائتﻼف شامل "ائتﻼف كشوري پرستاران عدالتخواه" و "ائتﻼف هويت رفاه و همدلي" در انتخابات اين سـازمان
تنها گروههايي بوده اند كه شانس پيروزي در انتخابات را داشتهاند .افراد مستقل يا طيفهاي ديگـر يـا امكـان عبـور از سـد
بررسي صﻼحيتها را نداشته اند و يا به علت شانس باﻻي راي آوري ليستها ،كانديداتوري به صورت فردي شـانس چنـداني
ندارد.
ديگر نقدي كه به اين ساختار وارد است اينكه؛ سيستم نظارت جامعه پرستاري بر رده هاي باﻻتر سـازمان نظـام پرسـتاري
قوي نيست .تشكلهايي كه كار بازرسي و نظارت را به دشوارترين شكل به اجرا مي رسانند ،نمـي تواننـد تـشكلهاي صـنفي
مستقلي باشند.
شوراي عالي نظام پرستاري ٢٥ ،عضو اصلي و  ٥عضو علي البدل دارد .كه  ٥نفر از اين تعداد انتـصابي هـستند و در عمـل
نمي توان آنها را نمايندگان مستقل دانست .در ضمن حضور نمايندگان انتصابي به علت قـدرت نهادهـاي منـصوب كننـده
)مجلس ،وزارت بهداشت ،ستاد فرماندهي كل قوا ،پزشكي قانوني( در اخراج پرستاران از واحدهايي كه در آن اشتغال دارند،
شرايط را براي نمايندگان واقعي سخت مي كند.
تركيب هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پرستاري شامل دو نفر به انتخاب وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ،دو
نفر نماينده به عنوان ناظر با معرفي كميسيون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شوراي اسـﻼمي ،يكنفـر نماينـده وزارت
كشور ،يكنفر نماينده دادستان كل كشور به عنوان ناظر و دو نفر نماينده سازمان نظام پزشكي است .حتي نام يك نماينـده
به انتخاب پرستاران در تركيب نهادي كه صﻼحيت كانديداهاي انتخاباتي تشكل پرستاران را بررسي مي كنـد ،ديـده نمـي
شود.
واقعيت ماجرا اين است كه پرستاران تشكل صنفي ندارند.
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شماري از پزشكان خواستار اجراي قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري شدند
جمعي از پرستاران از همراهي برخي پزشكان با مطالبات حقهپرستاران قدرداني كردند .اين پرستاران مي گويند در روزهاي
گذشته ،جمعي از پزشكان در فضاي مجازي از مطالبات پرستاران حمايت كرده و اعﻼم داشـتند كـه نظـام پزشـك سـاﻻر
عادﻻنه نيست و بايد قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري سيزده سال بعد از تصويب اجرايي شود.
براي نمونه يك پزشك متخصص در صفحه شخصي خود نوشت" :واقعا عادﻻنه نيـست رگ گيـري بـا نـرس باشـد ،امـا در
تعرفهپزشك بيايد".
به گفتهاين پزشك ،بزرگترين لطف به بيماران و كادر درمان ،عدالت در پرداختها و اصﻼح تعرفه هاست.
پرستاران مي گويند پزشكاني كه با ما همراه شده اند ،خواستار بهبود ساختار درمان و باﻻ رفتن كيفيت نظام درماني كشور
هستند و اين حركت بسيار پسنديده است.
پيشنهاد استخدام پرستاران و مراقبت از بيماران راي نياورد
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسﻼمي بيان اينكه ﻻيحه بودجه به طور عمده به سمت و سوي سازمانها و
نهادهاي غير پاسخگو هدايت مي شـود ،اظهـار
كرد" :به عنوان مثال ،متولي اصلي سـاماندهي
ناهنجاريهــا و آســيبهاي اجتمــاعي منــاطق
محروم ،معتـادان و ناهماهنگيهـاي اجتمـاعي،
ســازمان بهزيــستي اســت ،در حاليكــه بودجــه
رسيدگي به آسيبهاي اجتماعي به نهاد ديگري
داده مــي شــود .در حــوزه وزارت بهداشــت و
درمان نيز به همين صـورت اسـت .بـه عنـوان
مثال مشكل اساسي كـشور در حـوزه سـﻼمت
كمبود پرستار و مراقبـت از بيمـاران در منـزل
است ،بر همين اسـاس مـا پيـشنهاد اسـتخدام
پرستاران و مراقبت از بيماران را مطرح كـرديم
كه متاسفانه راي نياورد".
حيدر علي عابدي با انتقاد از شكل بررسي ﻻيحه بودجه گفت" :نهادها و سازمانهاي مربوط به كميسيون بهداشت و درمـان
بايد اطﻼع داشته باشند كه اين كميسيون نقشي در كاهش يا افزايش بودجه شان نداشته است ،چرا كه تنها سه نماينده از
جانب كميسيون بهداشت در تلفيق حضور دارند و اغلب پيشنهادات شان از سوي ديگر اعضا وتو مي شود".
تجمع پرستاران عضو تعاوني مسكن همدان مقابل اداره كل كار استان
جمعي از پرستاران عضو تعاوني مسكن همدان در روز يكشنبه  ١٣بهمن ،براي اعتراض به عملكرد اعضاي هيات مديره اين
تعاوني دست به تجمع مقابل اداره كل كار استان همدان زدند.
مدير روابط عمومي اداره كل كار استان همدان در رابطه با تجمع پرسـتاران عـضو تعـاوني مـسكن گفـت :در ايـن تجمـع
پرستاران خواستار رسيدگي به وضعيت مسكن خود شدند .وي با بيان اينكه اختﻼف اين پرستاران عضو تعاوني مـسكن بـر
سر طبقات واحدهاي خريداري شده است ،ادامه داد :در جلسه سه ساعتي كه در اداره كار براي اين پرستاران تشكيل شـد
صورتجلسه اي در  ١٠بند مبني بر پيگيري رفع مشكﻼت شاكيان تنظيم شده و قرار شده تا هفته آينده تصميم قطعـي در
اين زمينه گرفته شود.
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تجمع داروسازان و دانشجويان داروسازي
روز شنبه  ١٩بهمن ،جمعي از داروسازان و دانشجويان داروسازي سراسركشور براي اعتراض بـه آراي ديـوان عـدالت اداري
ميني بر ابطال چندين باره تعرفه خدمات دارويي ،ابطال كدهاي خدمات داروسازان در داروخانه و بيمارستان و ابﻼغ حكم
آزادسازي تأسيس داروخانه مقابل سازمان نظام پزشكي در تهران تجمع كردند .در اين تجمع كه تعداد زيادي از داروسازان
و دانشجويان داروسازي حضور داشتند ،حاضران خواستار ابطال رأي ديوان عدالت بودند و آن را مغـاير بـا حقـوق داروسـاز
قلمداد ميكردند .داروسازان معتقدند كه دخالت ارگانهاي غيرمرتيط در امر سﻼمت جامعـه و اتفاقـات مـشكوك و سـريال
گونه ،نشانگر اراده اي قوي در جهت نابودي داروخانه داري مستقل است.
نااميدي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اروميه از پرداخت معوقات
در دانشگاه علوم پزشكي اروميه حداقل به مدت دو سال است پرداخت كارانه با  ٨الي  ١٤ماه تاخير مواجـه اسـت .امـسال
يعني در سال  ،٩٨تاكنون  ٤كارانـه مربـوط
به سال  ٩٦و  ٤كارانه مربوط به سـال  ٩٧را
پرداخت شده است.
دكتر موسوي ،معاون دانشگاه علـوم پزشـكي
آذربايجان غربي ،درباره تعويـق در پرداخـت
كارانه و اضافه كار پرستاران گفت" :پرسـنل
محترم تاكنون  ١٣كارانه دريافتي داشته اند
كه در عمل تاخير پرداختي  ١١ماه نبـوده و
در مقايسه با ساير دانشگاههاي كـه كارانـه و
اضافه كار را باهم )بر اساس سامانه قاصدك( پرداخت مي كنند ،در عمل  ٦ماه تاخير خواهد بود".
اين در حالي است كه با وجود واريزي  ١٣مورد پرداختي از طرف دانشگاه در سال جاري ،ميزان بدهي دانشگاه به كاركنان
دانشگاه علوم پزشكي از بابت كارانه  ١٢ماه تاخير و ميزان بدهي از بابت اضافه كاري تا آخر بهمن ماه  ٥مـاه تـاخير دارد .
همچنين حقوق و دستمزد كاركنان شركتي و نيروهاي خدماتي شركتي نيز با  ٢الي  ٤مـاه تـاخير و بـه صـورت اقـساطي
پرداخت مي شود.
كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اروميه ديگر اميدي به مسووﻻن و رياسـت دانـشگاه نـسبت بـه پرداخـت معوقـات ندارنـد و
اميدوارند مسووﻻن استاني و كشوري در فكر راهكاري مناسب براي رفع مشكﻼت و معوقات و مطالبـات بـه حـق كاركنـان
دانشگاه علوم پزشكي اروميه باشند.
بيمارستانها :بيماران دارو و لوازم درمان خود را تهيه كنند
مشكﻼت نقدينگي و پرداخت نشدن مطالبات بيمارسـتانها از
سوي بيمه ها باعث شده تا بيمارستانها ،بيمـاران بـستري را
مجبور به تهيه داروها و لوازم مصرفي مورد نياز كنند.
يكي از بنـدهاي طـرح تحـول سـﻼمت در آغـاز اجـراي آن،
ممنوعيت ارجاع بيمار بستري به خارج از بيمارستان بود .در
يكي دو سال اخير كه منابع سﻼمت با محدوديتهايي مواجـه
شده ،بيمارستانها در تامين نيازهـاي دارويـي و تجهيـزات و
ملزومات پزشكي مورد نياز بيماران بستري ،با مشكل مواجه
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شده اند .آنها در برخورد به اين مساله از همراهان بيمار بستري مي خواهند كه دارو و لوازم مصرفي مورد نياز بيمارشـان را
از داروخانه ها و فروشگاه هاي تجهيزات پزشكي تهيه كنند.
در همان حال كه فرستادن بيمار به دنبال تهيه دارو و تجهيزات در حال تبديل به يك رويه است ،ايرج حريرچـي ،معـاون
كل وزارت بهداشت ،مي گويد" :مردم و بيماران در صورت مواجه شـدن بـا چنـين تخلفـاتي موضـوع را بـا  ١٩٠در ميـان
بگذارند و مطمئن باشند كه پيگيري و برخورد قاطع خواهد شد".
روزي كه شيفت بودم ،بچه ام سقط شد
"وقتي پرستار باشي از زندگي چيزي نمي فهمي .اكثر اقوام و آشنايان وقتي دچار مشكل يا بيماري مي شوند در هر ساعت
از شبانه روز تماس مي گيرند و مشاوره مي خواهند ،اما وقتي ما دچار گرفتاري مي شويم ،هيچكس نيست كـه حالمـان را
بپرسد".
اين پرستار كه دوست ندارد اسمش را بياورد درباره تجربه هاي كاري اش مي گويد" :بيمار ،سكته قلبي حـاد كـرده بـود و
دچار كم رسيدن اكسيژن به مغـز شـده
بــود و يكبــاره بلنــد شــد و روي تخــت
ايستاد .اگر مـي افتـاد بـه بيمـار تخـت
كناري مي خورد .بنابراين سريع دويدم و
بيمار را گـرفتم كـه روي زمـين نيفتـد.
همكارانم مي گفتند از ترس صورتت كج
شده بود .از همان روز با مـشكل مواجـه
شدم و بچهدومم سقط شـد .حـداقل دو
مــاه زمــان بــرد تــا بتــوانم بــه زنــدگي
عاديبرگردم".
اين پرستار درباره دغدغه هاي كاري اش مي گويد" :پرستاران بايد طبق قانون وزارت كار  ١٩٥ساعت در ماه كار كنند كه
شامل كار هر روزه به همراه دو شيفت جمعه در ماه مي شود .اين قـانون در بيمارسـتانهاي دولتـي بـه طـور تقريبـي و در
بيمارستانهاي خصوصي در كل اجرا نمي شود".
او ادامه مي دهد" :پرستاري تا دو سال گذشته مشاغل سخت محسوب مي شد ،اما به دليـل اختﻼفـات موجـود و مـشكل
پرداخت تامين اجتماعي ،ديگر جزو مشاغل سخت محسوب نمي شود".
اين پرستار مي گويد :بيمارستانهاي خصوصي به بهانه مسائل اقتصادي كشور و تحريم ،در حقوق و دستمزد پرستاران صرفه
جويي مي كنند ،زيرا پرستاران بيشترين قشر يك بيمارستان را تشكيل مي دهند و نسبت به كادرهاي ديگر در دسترس تر
هستند .به همين دليل يا مبلغ اضافه كاري آنها كم مي شود يا ساعت كاري شان افزايش پيدا مي كند".
به گفته اين پرستار در حال حاضر پايهحقوق پرستاران طبق قانون كار دو ميليون تومان است و حقوق دريافتياين قشر در
بيمارستان خصوصي حدود دو ميليون و پانصد هزار تومان است .اين مبلغ در بيمارستانهاي دولتي باﻻي سه ميليون تومان
است.
)منابع :خانه ملت ،ايلنا ،مهر ،سﻼمت نيوز ،ايسنا ،فارس(

براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com
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جنبش رنگين کمان بيشماران )بهمن (٩٨
گردآوري و تنظيم :پويا رضواني
در ماههاي آخر هر سال موضوع تعيين حداقل دستمزد به طور جدي براي كارگران و مزدبگيران مطرح مي شود .حكومـت
و كارفرمايان با استفاده از كساني كه آنها را نمايندگان كارگران معرفي مي كنند ،حداقل دستمزد را چنـذين بـار كمتـر از
خط فقر و سبد هزينه نيروهاي كار تعيين مي كنند .مساله تعيين حداقل دستمزد در ماه آينده كه به زيان كارگران تعيين
مي شود ،مثل هر سال مورد مخالفت تشكلهاي مستقل كارگري و جامعه كارگري قرار مي گيرد.
در ماه گذشته مساله خصوصي سازي و يا به بيان دقيق تر خصولتي سازي ،يك مساله مهم در اعتراضـهاي كـارگري بـود.
خصولتي كردن كارخانه هپكو كه با اعتراض گسترده كارگران اين واحد توليدي منجر به لغو قرارداد واگذاري شد ،همچنان
در دستور كار سازمان خصوصي سازي است .بنا به گزارشي كه خبرگـزاري حكـومتي ايلنـا در مـاه گذشـته منتـشر كـرد،
كارگران شركت توليد تجهيزات سنگين هپكو از احتمال عدم پرداخت معوقات مزدي و عيدي تا پايـان سـال ابـراز نگرانـي
كردند .به گفته آنها؛ كارگران دستمزد آذر و دي را هنوز دريافت نكرده و اين درحالي است كه پرداخت معوقات كارگران به
وام  ٣٠ميليارد توماني »اقتصاد مقاومتي« بستگي دارد كه همچنان تعيين تكليف نشده است.
در روز آدينه  ١١بهمن ماه ،همايش روز جهاني تاﻻبها در كنار تاﻻب بين المللي گاوخوني برگـزار شـد .در ميـان تاﻻبهـاي
ايران گاوخوني كه همچون نگيني در فﻼت مركزي ايران و گنجينه اي براي ايران از اهميت خاصي برخوردار است .به همت
و تﻼش كارگزاران نظام در حال نابودي است .نابودي بخش مهمي از تاﻻبهاي خوزستان به خاطر فعاليتهايي اسـت كـه بـه
طور عمده توسط سپاه پاسداران صورت مي گيرد .بر اساس بررسيهاي مركز پژوهشهاي مجلس رژيم ٧٥ ،درصـد تاﻻبهـاي
ايران در معرض خشك شدن هستند و حدود  ٨٥درصد مساحت تاﻻبها تاكنون از بين رفته است.
مدير عامل شركت آب منطقه اي اصفهان در اين همايش اعتـراف كـرد كـه  ٨٠درصـد پهنـه اسـتان اصـفهان در معـرض
خشكسالي و كم آبي است.
عﻼوه بر مساله آب كه همچنان مهمترين مساله جامعه و محيط زيست ايران است ،موضوع فرونشست زمين كه وابسته بـه
استفاده غلط از آبهاي زير زميني و برخي عوامل ديگر است ،زندگي مـردم را تهديـد مـي كنـد .در ايـن مـورد خبرگـزاري
حكومتي ايسنا به نقل از مديركل مديريت بحران استان قزوين اعﻼم كرد كه؛ فرونشست در بخشي از جنوب استان قـزوين
وجود دارد كه طبق مطالعات انجام شده به طور ميانگين  ١٨سانتي متر در سال است.
در ماه گذشته مبارزه فعاﻻن دفاع از محيط زيست ادامه داشت .اين مبارزه از سطح نخبگان فعال فراتر رفته و هر روز ابعاد
توده اي آن بيشتر مي شود .تجمع اعتراضي طرفداران محيط زيست و دوستداران طبيعت نسبت به تخريـب غـار نمكـدان
قشم ،تجمع اعتراضي اهالي و طرفداران محيط زيست منطقه مشكان ني ريز نـسبت واگـذاري معـادن سـنگ مرمـر كـوه
جهسك ،تجمع طرفداران محيط زيست در شاهرود براي جلوگيري از هرس سنگين درختان خيابانهاي شهر ،تجمع جمعي
از دانش آموزان شهرستان ايذه در محل دفن زباله هاي ايذه )حاشيه قبرستان روضه الزهرا( براي اعتراض به اين اقدام كـه
تهديد عليه بهداشت عمومي است و  ...از جمله حركتهاي اعتراضي در بهمن ماه است كه مشروح خبر آن در اين مجموعـه
همراه با خبر  ٩٨اعتراض از جانب نيروهاي كار آمده است*.
*روز پنج شنبه  ٣بهمن ،صدها تن از كشاورزان اصفهان براي اعتراض به ساخت و ساز در حريم و بـستر رودخانـه زاينـده
رود توسط نيروگاه برق اسﻼم آباد و براي آزاد سازي مسير رودخانه با تخريب ديوار ساخته شده دست به تجمع مقابل اين
نيروگاه واقع در درچه اصفهان زدند كه با يورش نيروي يگان ويژه روبرو شدند .به گزارش ايمنا ،يكي از كشاورزان گفـت :از
ابتداي امسال تاكنون حدود سه يا چهار مرتبه با تجمع در مقابل نيروگاه ،خواستار آزاد سازي حريم و بستر رودخانه شديم؛
قرار براين بود كه اين نيروگاه نسبت به آزادسازي حريم رودخانه اقدام كند ،اما برخﻼف اين امر ،به تازگي بلوك ريزي نيـز
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كرده است .يكي ديگر از كشاورزان گفت :حكم قضايي مبني بر آزادسازي و تخليه حريم و بستر رودخانه توسط نيروگاه برق
در سال  ١٣٨٨صادر شد ،اما متاسفانه مديران اين نيروگاه از اجراي قانون امتناع مي كنند.
*روز پنج شنبه  ٣بهمن،جمعي از غرفه داران و صاحبان اسباب بازيهـاي پـارك آزادي شـيراز بـراي اعتـراض بـه احتمـال
تعطيلي محل كارشان دست به تجمع مقابل شوراي فرمايشي شهر زدند .به گزارش آفتاب نيوز ،تجمع كنندگان با سر دادن
شعار »هيهات منا الذله« قصد ورود به صحن علني شوراي قﻼبي شهر را داشتند كه از ورود آنان ممانعت شد .يكي از تجمع
كنندگان گفت :شهرداري شيراز به بهانه تعميرات پارك در محل نصب وسايل شـهربازي قـصد تعطيلـي شـهربازي پـارك
آزادي دارد.
*روز شنبه  ٥بهمن ،صدها كارگر پاﻻيشگاه فاز  ١٤پارس ) ٢كنگان( با اعتصاب و بستن درب ورودي كنترل افراد اين فاز،
به عدم پرداخت  ٤ماه حقوق اعتراض كردند .به گزارش ايرنا ،در همين رابطـه معـاون فرمانـدار و دبيركميـسيون كـارگري
شهرستان كنگان گفت :با تماسي كه با مسئوﻻن شركت نفت و گاز پارس به عنوان كارفرماي فاز  ١٤برقرار شد قرار اسـت
هفته آينده  ٢ماه از حقوق معوق كارگران پرداخت و مابقي نيز تﻼش مي شود در كمترين زمان ممكن بـه آنـان پرداخـت
شود.
روز يكشنبه  ٦بهمن ،كارگران پيمانكاري فاز  ١٤پارس جنوبي در اعتراض به عدم دريافت معوقات مزدي خود براي دومين
روز متوالي در محوطه كارگاه تجمع كردند.
منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس مشتمل بر سه منطقه پارس يك )پارس جنوبي( محدوده شهرستان عسلويه ،پارس دو )
كنگان( در محدوده شهرستان كنگان و پارس سه ) پارس شمالي( در محدوده شهرستانهاي دير ،دشتي ،تنگستان و بوشهر
واقع شده است و پارس ) ٢كنگان ( شامل  ٨فاز پاﻻيشگاهي و يك طرح  LNGاسـت .سـاخت فازهـاي ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١
 ٢٣ ،٢٢ ،١٩و  ٢٤و كارخانه ي ) (IRAN LNGدر اين منطقه برنامه ريزي شده است.
*روز چهارشنبه  ٢بهمن ،كارگران معدن چادرملو )شركت بهاوند باراد( شاغل در بخش استخراج سنگ آهن براي اعتـراض
به اخراج همكاران شان دست از كار كشيدند و در محل كارشان تجمع كردند .به گزارش ايلنـا ،كـارگران گفتنـد :مـا تـازه
انجمن صنفي تشكيل داديم و اميدوار بوديم كه شرايط شغلي مان بهتر شود نه اين كه در نگراني از تعديل به سـر ببـريم؛
قبﻼً قراردادهاي ما دو ماهه بود اما اﻻن قرارداد پانزده روزه امضا كرده ايم.
روز پنج شنبه  ٣بهمن ،براي دومين روز متوالي ،كارگران معدن چادرملو )شركت بهاونـد بـاراد( بـراي اعتـراض بـه اخـراج
همكاران ونداشتن امنيت شغلي از رفتن برسركار خودداري كردند.
روز شنبه  ٥بهمن ،كارگران شركت بهاوند باراد شاغل در بخش استخراج سنگ آهن معدن چادرملو براي اعتراض به اخراج
همكاران و نداشتن امنيت شغلي به اعتصاب وتجمع شان ادامه دادند.
*روز يكشنبه  ٦بهمن ،كارگران طرح سد و سامانه انتقال آب گاران در ادامه اعتراض شان به بﻼتكليفي شغلي و معيـشتي
دست به تجمع مقابل فرمانداري شهرستان مريوان زدند .به گزارش ايلنا ،دبير سنديكاي صنفي كارگران فصلي و ساختماني
مريوان گفت :ما نزديك به  ١٠٠نفر هستيم كه براي شركت شايگان مهر آپادانا در پروژه آبرساني سد گاران كار ميكـرديم
اما نزديك به سه ماه است كه شركت تعطيل و معوقات مزدي كارگران پرداخت نشده است .معوقات مزدي كارگران بين ٤
تا  ٦ماه است كه بعد از سه ماه تعطيليِ شركت ،هنوز پرداخت نشده است.
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*به گزارش مهر ،روز يكشنبه  ٦بهمن ،همزمان با مراسم توديع و معارفه رؤساي سـابق و جديـد سـازمان نظـام مهندسـي
كشور ،جمعي از مهندسان شركت كننده در آزمون ورود به حرفه مهندسي و نظارت بر ساختمان ،بـراي اعتـراض بـه ايـن
آزمون كه در مهر ماه سال جاري برگزار شد دست به تجمع مقابل وزارت راه و شهرسازي زدند.
*روز دوشنبه  ٧بهمن ،براي دومين روز متوالي ،صدها كارگر واحد تعميرات پتروشيمي اروند براي اعتراض به نحوه اجراي
طرح طبقه بندي مشاغل و همچنين كسر چندين قسط وام و بيمه تكميلي ازحقوق ماهيانه به اعتصاب شان ادامه دادند .به
گزارش ايلنا ،معترضان گفتند :طرح طبقه بندي مشاغل بدون حضور نماينـده كـارگري انجـام شـد و بـه درسـتي مـدارك
تحصيلي و سابقه نفرات و حق تخصص آنان در پتروشيمي اروند لحاظ نگرديده است .به عنوان مثال ،در اجراي اين طـرح،
ميان يك جوشكار يا مكانيك كه فني محسوب مي شوند با يك كارگر خدماتي ساده فرقي در نظر گرفته نـشده ،در حـالي
كه در ديگر شركتهاي هم جوار و زير مجموعه هلدينگ خليج فارس ،نفرات فني حق تخصص دريافت مـي كننـد ولـي در
پتروشيمي اروند ،اين حق به نيروهاي فني پرداخت نگرديده است.
*روز سه شنبه  ٨بهمن ،براي پنجمين روز متوالي ،كارگران شهرداري منطقه يك اهواز در اعتراض به عدم پرداخت ماههـا
حقوق و حق بيمه و باطل شدن دفترچه بيمه در اعتصاب هستند و از جمع آوري زباله ها از سـطح شـهر خـوداداري مـي
كنند .به گزارش ايسنا ،مطالبات اين كارگران به سالهاي  ٩٤و  ٩٥مربوط مي شود .در دوره شوراي پـنجم ،ماهانـه حقـوق
كارگران پرداخت شده است اما پيمانكار حدود شش ماه طلبكار است و بعضا برخي كارگران شش ماه حقوق دريافت نكرده
اند.
*روز دوشــــــــنبه ٧
بهمن،جمعي از اهالي و
طرفــــداران محــــيط
زيست منطقه مـشكان
ني ريز در استان فارس
بـــراي اعتـــراض بـــه
واگذاري معادن سـنگ
مرمــر كــوه جهــسك
دست به تجمع زدند و
مانع ادامه كار ماشـين
راهــسازي و تاسي ـسات
معدن كاوي شدند .بـه
گــزارش ايرنــا ،يكـي از
اعضاي تشكل زيست محيطي پاكسازان طبيعت مشكان گفت :اهالي مشكان به برداشـتهاي غيـر اصـولي از معـادن سـنگ
مرمريت در كوه جهسك اعتراض دارند و اجازه نمي دهند مواهب طبيعي در اين كوه كه نسلهاي مختلفي در شهر مـشكان
ارزشهاي زيست محيطي آن را به ياد دارند به يغما رود.
*روز سه شنبه  ٨بهمن ،جمعي از دوستداران محيط زيست در اعتراض به تعرض به حريم آثار طبيعي و تاريخي ژئو پارك
قشم از طريق واگذاري اراضي ،در محدوده اين اثر طبيعي ملي دست به تجمع زدند .به گزارش مهر ،اين روزها تصاويري از
تخريب اين غار نمكي در ژئوپارك قشم در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود كه اين موضوع واكنش

٤٩

فعـــاﻻن محـــيط
زيست را به همـراه
داشته اسـت .ايـن
اقدام در ژئو پـارك
قــشم در شــرايطي
انجام ميشـود كـه
پــــيش از ايــــن
يونسكو نـسبت بـه
فعاليتها در حريم و
عرصــه ژئوســايتها
اخطار داده بود.
ژئــو پــارك قــشم،
ســال  ٨٥توســط
يونــــسكو ثبــــت
جهاني شد ٦ .سال
بعد در سال  ٩١به دليل آنچه »مشكﻼت مديريتي« عنوان شد ،اين ژئو پارك از فهرست يونسكو خـارج شـد .در سـال ٩٦
پس از اصﻼح ايرادها بار ديگر به فهرست يونسكو بازگشت .اكنون به دليل تعرض به حريم آثار طبيعـي و تـاريخي قـشم از
طريق واگذاري اراضي ،خطر خط خوردن از فهرست يونسكو ،اين گنجينه ملي ايران را تهديد ميكند.
*روز چهارشنبه  ٩بهمن ،جمعي از طرفداران محيط زيست در شهرستان شاهرود براي جلوگيري از هرس سنگين درختان
دست به تجمع در خيابان آسياب مندلي زدند .به گزارش ايرنا ،يكي از حاضران در تجمع درباره علت مخالفت با اين شيوه
هرس سنگين برخي از درختان سطح شهر،گفت :از حدود يك ماه پيش متوجه سربرداري بسيار سـنگين درختـان اقاقيـا،
زبان گنجشك و "آيﻼنتوس" شديم اما ترجيح داديم واكنش سريعي نشان ندهيم شايد شهرداري به دليل خاصـي در ايـن
مقطع كوتاه در برخي خيابانها اين هدف را در پيش گرفته باشد .وي افزود :مدتي گذشت و به ظاهر اين كار متوقـف شـده
بود اما اكنون سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهرداري دوباره به اين كار اقدام كرده و درختان سطح شهر بـه شـدت در
حال قلع و قمع هستند.
*روز سه شنبه  ١بهمن ،كارگران رسمي و پيماني پتروشيمي بندر امام )بندر شاهپور سابق( در اعتراض به كـاهش پـاداش
توليد و دستور مديرعامل مبني بر توقف پرداخت اضافه كاريها ،دست از كار كشيده و در ايـن مجتمـع تجمـع كردنـد .بـه
گزارش وبسايت »نفتي ها« ،اين اعتصاب مصادف است با حضورهياتي از مديران و كارشناسان مناطق نفت خيز جنوب ،كه
براي بررسي وضعيت تامين خوراك پتروشيميها به اين مجتمع آمده اند و گويا بر اثر اين تجمع اين مهمانـان از طريـق در
اضطراري وارد مجموعه شدند.
معترضان مي خواهند بدانند چرا مدير عامل اين مجموعه ،قصد داشته پاداش بهره وري كاركنان و كـارگران را بـا قطـع
هزينه ي اضافه كاريها و كاهش توليد پرداخت نمايد.
اعتصاب كارگران پتروشيمي بندرامام در اعتراض به كاهش پاداش توليد و توقف پرداخت اضـافه كاريهـا بـراي نهمـين روز
كماكان ادامه داشت.
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*روز چهارشنبه  ٩بهمن ،كارگران واحد تعميرات مجتمع پتروشيمي اروند واقع در بندر امام پس از سـه روز بـه اعتـصاب
شان به طور موقت پايان دادند .به گزارش ايلنا ،كارگران واحد تعميرات پتروشيمي اروند به اجرا نشدن »حق تخـصص در
تطبيق مشاغل« كه اجراي آن در ارتباط با »طرح طبقه بندي مشاغل« در محيط هاي كارگاهي ضـروري اسـت ،اعتـراض
دارند و مي گويند كه حق تخصص بايد مانند ساير شركتهاي »هلدينگ خليج فارس« در اين شركت هم اجرايي شود.
*روز شنبه  ١٢بهمن ،كارگران كارخانه خوش نوش واقع در كيلومتر  ٣جاده همدان به تهران ،بـراي اعتـراض بـه اجرايـي
نشدن بازنشستگي پيش از موعد براساس قانون مشاغل سخت و زيان آور دست به تجمع مقابل اداره كل كار استان همدان
زدند .به گزارش ايرنا ،كارگران معترض اين واحد توليدي نوشـيدني علـت تجمـع شـان را بـيتـوجهي مـديريت اداره كـل
كاراستان همدان و عدم رسيدگي به پرونده مشاغل سخت و زيان آورشان كه مدت  ٢٨ماه است در نوبت رسـيدگي اسـت
عنوان كردند.
*روز شنبه  ١٢بهمن ،كارگران پتروشيمي آپادانا در عسلويه كه درصد باﻻيي از آنها را جوانان ايذه اي تشكيل مـي دهنـد،
در اعتراض به  ٥ماه حقوق عقب افتاده شان دست از كار كشيده و اعتصاب كردند .به گزارش ايران كارگر ،كارگران گفتند:
وقتي ما روزانه بيش از  ١٢ساعت كار مي كنيم و مجبوريم براي تامين مخـارج زنـدگي ماههـا دور از خـانواده در بـدترين
شرايط و با آلودگي ناشي از مواد شيميايي و گوگردهايي كه به شدت در هوا پراكنده هستند در عسلويه به سر ببريم ،نبايد
اين ظلم مضاعف بر ما تحميل شود .چرا ما بايد چندين ماه از گرفتن حقوق خود محروم باشيم.
*روز شنبه  ١٢بهمن ،تعدادي از مردم محله نجاركﻼ در لواسان بـراي اعتـراض بـه زمـين خـواري تپـه سـرخه در مقابـل
بخشداري و شهرداري لواسان تجمع كردند.
به گزارش فارس ،در اين تجمع مردم نسبت به انسداد راه توسط زمين خواران تپـه سـرخه و سـكوت كـارگزاران رژيـم در
شهرداري لواسان اعتراض كردند .مردم نجار كﻼ گفتند ،زمينخوران با انسداد يك راه آسفالت و شناخته شده و ايجاد گيت
مانع استفاده از قبرستان موقوفه باﻻدست اين محدوده ميشوند.
*روز يكشنبه  ١٣بهمن ،جمعي از رانندگان خودروهاي سنگين و ناوگان حمـل و نقـل بـين شـهري كـشور كـه در طـرح
ساماندهي و تعويض خودروهاي فرسوده شركت كردند به دليل دريافت نكردن خودروهاي شان و بي توجهي شركت سـايپا
ديزل به تعهداتش ،مقابل مجتمع قضايي مفتح در تهران تجمع كردند .به گزارش موج ،اين رانندگان پيشتر مقابل شـركت
سايپا ديزل و وزارت صنعت تجمع كرده بودند و خواستار تحويل خودروهايي هستند كه ابزار تأمين معاش آنها بوده و بيش
از حدود  ٢سال از زمان تحويل آنها مي گذرد.
*روز يكشنبه ١٣بهمن ،جمعي از خريداران كاميونهاي سايپا ديزل در ادامه اعتراض به عدم تحويل خودروهاي شان مقابل
مجتمع قضايي مفتح در تهران تجمع كردند .به گزارش فارس ،رانندگان خودروهاي سـنگين و ناوگـان حمـل و نقـل بـين
شهري كشور كه در طرح ساماندهي و تعويض خودروهاي فرسوده شركت كرده اند ،به دليل عدم تحويل خودرو بـا وجـود
پيگيريها متعدد و همچنين بي توجهي شركت سايپا ديزل ،اعتراض كردند .معترضان خواستار تحويل خودروهـايي هـستند
كه ابزار تأمين معاش شان است و بيش از حدود  ٢سال از موعد تحويل شان مي گذرد.
*روز يكشنبه  ١٣بهمن ،كارگران بخش خدمات پتروشيمي ارونـد )شـركتهاي پيمانكـاري معـراج گـستر ،كيـان كـارگر و
شركتي پيمانكاري كه مسئوليت تهيه غذا و امور آشپزخانه را برعهده دارد( در اعتراض به تصميم شركت مبنـي بـر تغييـر
وضعيت قراردادشان به قرارداد حجمي ،اعتصاب كردند .به گزارش ايلنا ،صدها كارگر بخش تعميرات اين پتروشيمي هم كه
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هفته ي گذشته براي اعتراض به نحوه اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و همچنين كسر چندين قسط وام و بيمه تكميلـي
بهصورت يكجا از حقوق شان دست ازكاركشيده و مقابل ساختمان مركزي اين شركت تجمع كردند.
كارگران معترض از ملحق شدن كارگران بخش تعميرات پتروشيمي اروند به اين تجمع خبر دادند و گفتنـد :بـا توجـه بـه
نزديك بودن اتمام كار پيمانكار ،شركت تصميم گرفته تا پيمانكار بعدي با ما قرارداد حجمي منعقد كند.
روز دوشنبه  ١٤بهمن براي دومين روز متوالي در هفته جاري ،كارگران بخشهاي تعميرات و خدمات پتروشيمي ارونـد بـه
اعتصاب شان ادامه دادند و دوباره مقابل ساختمان مركزي اين شركت تجمع كردند.
پتروشيمي اروند ،زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس واقع در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي است.
*روز دوشنبه  ١٤بهمن ،كارگران كارخانه سيمان ايﻼم براي اعتراض به عدم اجـراي طـرح طبقـه بنـدي مـشاغل ،مقابـل
استانداري ايﻼم تجمع كردند .به گزارش فارس ،يكي از كارگران تجمع كننده گفت :سالها است كـارگران كارخانـه سـيمان
خواهان اجراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند اما اين خواسته به حق آنها اجرايي نشده است.
*روز دوشنبه  ١٤بهمن ،كسبه صوفيان در اعتراض به تصرف اراضي اهـالي شـهر توسـط اداره كـل اوقـاف و امـور خيريـه
آذربايجان شرقي اعتصاب كرده و مغازه هاي خود را بستند .به گزارش مهر ،معاون سياسـي ،امنيتـي و اجتمـاعي اسـتاندار
آذربايجان شرقي گفت :زمينهاي موقوفي از حدود  ٢٧سال گذشته مطرح بوده و تا به امروز حل نشده است و با توجـه بـه
اهميت موضوع ،طي نشستي راهكارهاي مورد نياز براي رفع اين مشكل مورد رسيدگي قرار خواهد گرفـت .وي بـراي حـل
مشگل يك ماه فرصت خواست .بنا به خبر منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي ،از روز سه شنبه  ٨بهمـن ،مـردم و كـسبه
شهر صوفيان در اعتراض به عدم رسيدگي به مشكﻼت اسناد مالكيت رسمي اراضي )مسكوني ،زراعي و  (..روزانه بـه مـدت
چهار ساعت در مسجد جامع شهر تحصن كردند .سپس از ساعت  ٤بعد از ظهر روز شنبه  ١٢بهمن به صورت شـبانه روزي
دست به تحصن در اين مسجد زدند.
*روز دوشنبه  ١٤بهمن ،همزمان با افتتاح زيرگذر و تونل استاد معين توسط شهردار تهران ،جمعي از اهالي اين منطقه بـا
تجمع و سردادن شعارهاي »جاده يك طرفه نمي خوايم نميخوايم« و »ما اعتراض داريم« سـردادند .بـه گـزارش تـسنيم،
زيرگذر استاد معين تهران سرانجام بعد از  ٥سال به بهره برداري رسيد تا طرشت در شمال و استاد معين در جنوب خيابان
آزادي را به يكديگر متصل كند ،اما با اعﻼم مسئوﻻن راهور و شهرداري اين زيرگذر يكطرفه خواهد بود كـه مـورد اعتـراض
ساكنان منطقه قرار گرفت.
*روز دوشنبه  ١٤بهمن ،جمعي از جوانان متقاضي كار شهر قلعه رئيسي در استان كهگيلويه و بويراحمد براي اعتـراض بـه
بيكاري و استخدامهاي بدون ضابطه در اداره گاز چاروسا ،مقابل شركت گاز ناحيه قلعه رئيسي تجمع كردند.به گزارش عصر
دنا ،بعد از گازرساني به بخش چاروسا و ديشموك ،اكنون موضـوع اسـتخدام اداره گـاز جهـت نماينـدگي در دو منطقـه و
جاورده و قلعه دختر در ميان است.
روز سه شنبه  ١٥بهمن براي دومين روز متوالي ،جمعي از اين جوانان مقابل شركت گاز ناحيه قلعه رئيسي تجمع كردند.
اعتراض عكاسان
روز سه شنبه  ١بهمن ،عكاسان اهواز در اعتراض به اجبار كردن شهروندان براي گرفتن عكـس در پلـيس  ١٠+كـه باعـث
بيكاري عكاسان اين شهر شده تجمع كردند.
روز چهارشنبه  ١٠بهمن ،تعدادي از عكاسان اهواز ،مشهد و شهرهاي ديگر در اعتراض به اجبار كردن شـهروندان جهـت
عكاسي در پليس  ١٠+كه باعث بيكاري عكاسان اين شهرها شده دست به تجمع زدند.
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روز ســـه شـــنبه ١٥
بهمــــن ،جمعــــي از
عكاســـان تهـــران در
اعتــراض بــه عكاســي
پرسنلي كه به اجبار در
ارگانهاي دولتي و نيمه
دولتــي ،مثــل پلــيس
 ،١٠+دفــاتر پيـشخوان
دولــت ،ثبــت احــوال،
اداره پــست و  ..انجــام
مي گيـرد و منجـر بـه
نــابودي صــنف بــزرگ
عكاسان با حـدود نـيم
ميليون نفر شاغل شده است ،مقابل وزارت صنعت رژيم تجمع كردند .به گزارش ايران كارگر ،تجمع كنندگان با خود بنرها
و تراكتهايي داشتند كه روي آنها از جمله نوشته شده بود :دولتيها خصولتيها ،دسـتتان را از جيـب صـنف عكاسـان خـارج
نماييد معيشت عكاس نابوده ،شركت پژوهش ناجا باعث نابودي خانواده عكاسان ،باعث بيكاري خانواده عكاسان شده است.
*روز چهارشنبه  ١٦بهمن ،كارگران شركت حمل و نقل خليج فارس بار ديگر راهـي پايتخـت شـدند تـا بـا تجمـع مقابـل
سازمان خصوصي سازي به بﻼتكليفي شغلي و معيشتي اعتراض كنند .به گزارش ايلنا ،تجمع كننـدگان گفتنـد :بـه دليـل
نارضايتي از بخش خصوصي و اين كه از مهر ماه سال جاري تاكنون پرداخت مطالبات مزدي كارگران اين واحد خدماتي با
وقفه روبرو شده ،اين تجمع براي چندمين بار مقابل ساختمان سازمان خصوصي سازي برپا شده است.
*روز شنبه  ١٩بهمن ،كارگران مجتمع پتروشيمي لردگان واقع در اسـتان چهارمحـال و بختيـاري و زيرمجموعـه شـركت
صنايع پتروشيمي خليج فارس راهي تهران شدند و مقابل ساختمان مركزي اين هلدينگ در خيابان كريم خان زند تجمـع
كردند .به گزارش نفتي ها ،كارگران و نيروهاي پيمانكار مجتمع پتروشيمي لردگان و شـركتهاي )HSEبهداشـت ،ايمنـي،
محيط زيست( خواهان مﻼقات با مديرعامل هلدينگ خليج فارس شدند .نيروهاي حراست از حـضور تجمـع كننـدگان بـه
داخل ساختمان جلوگيري كردند و يكي از مسئوﻻن نيروي انساني هلدينگ با حضور در ميان جمع معترضان قـول مرتفـع
كردن مشكﻼت و گﻼيه هاي آنها را تا پيش از  ٢٢بهمن داد.
*روز شنبه  ١٩بهمن ،جمعي از كارگران اخراجي تعاوني اعتبار وحدت )آرمان( بـه نماينـدگي ازهمكـاران شـان از سراسـر
كشور بري اعتراض به عدم پرداخت مطالبات شان ،پس از گذشت ٢سال ،مقابـل سـاختمان موسـسه مـالي ملـل واقـع در
خيابان شيراز پايينتر از اتوبان همت در تهران ،تجمع كردند.
به گزارش انصاف نيوز ،يكي از كارگران حاضر در اين تجمع گفت :پول ما را دو ساله خوردند ،نيروها را عزل كردند و هـيچ
خبري هم نشده .قرار است با وام حقوق معوقه ما رو پرداخت كننـد .يكـي از كـارگران زن معتـرض گفـت :بـه وزارت كـار
شكايت برديم اما رسيدگي نشد .مدير اين موسسه ،نميگذارد من كارگر و كارمند درست زندگي كنيم.
*روز شنبه  ١٩بهمن ،كارگران ني برمجتمع كشت و صنعت نيشكر هفت تپه براي اعتراض به بﻼتكليفي شغلي ،معيشتي و
بازنشستگي دست به تجمع مقابل اداره تامين اجتماعي زدند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان گفتنـد :براسـاس توافقنامـه
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مورخ ٣١شهريور ماه سال جاري كه بين كارفرما و كارگران ني به امـضا رسـيده ،مـديريت شـركت هفـت تپـه موظـف بـه
پرداخت حقوق ماههاي سوم و چهارم است در عين حال از ابتداي مهر ماه نيز بايد كارگران ني بر در مجتمع هفت تپه بـه
كار گرفته مي شدند اما تاكنون اين اتفاق نيفتاده و آنها همچنان بﻼتكليف و بيكار هستند.
*روز شنبه  ١٩بهمن ،كارگران شهرداري سريش آباد ،در شهرستان قروه استان كردستان ،براي اعتراض به عدم پرداخت ٤
ماه حقوق دست از كاركشيده و مقابل ساختمان اين شهرداري تجمع كردند .به گزارش كُرد پرس ،شهردار سـريش آبـاد از
وعده رفع اين مشكل و همكاري مسئوﻻن در اين زمينه خبر داد و گفت كه براي جبـران ايـن تـأخير در پرداخـت حقـوق
كارگران زميني را به مزايده گذاشته ايم تا بتوان با فروش آن كمكي به اين معضل كرد.
*روز يكشنبه  ١٣بهمن براي باري ديگر ،بازنشستگان مخابرات راه دور شيراز براي اعتراض نسبت به عدم پرداخت مطالبات
شان دست به تجمع مقابل استانداري فارس زدند .به گزارش ايلنا ،بازنشستگان معترض گفتند :بيش از  ١٣سـال از وعـده
هايي كه مديران شركت براي پرداخت مطالبات ما داده اند ،ميگذرد .در اين سالها تجمعهاي متعددي را برگزار كـرديم؛ از
چادر زدن در محوطه كارخانه تا تجمع مقابل وزارت صنعت ،معدن و تجارت و همين محل كه امروز هم در آن جمع شـده
ايم.
به گفته اين كارگران ،ميزان مطالبات بدون احتساب خسارت تاخير و تاديه ٣٥ ،ميليارد تومان است و با احتساب اين موارد
به بيشتر از  ١٠٠ميليارد تومان ميرسد.
روز سه شنبه  ١٥بهمن براي دومين بار در هفته جاري ،كارگران بازنشسته مخابرات راه دور شيراز دست به تجمع مقابـل
استانداري فارس زدند.
روز دوشنبه  ٢١بهمن ،كارگران بازنشسته كارخانه مخابرات راه دور شيراز در سومين روز از دور جديـد اعتـراض بـه عـدم
پرداخت حق وحقوق دست به تجمع خانوادگي مقابل استانداري فارس زدند.
*روز دوشنبه  ٢١بهمن ،دهها كشاورز رفسنجان و خانواده هاي شان براي اعتراض به تاثيرات مخرب معـدن شـن و ماسـه
گيو علي آباد دست به تجمع مقابل استانداري كرمان زدند .به گزارش ايرنا ،يكي از كشاورزان معترض گفت :معـدن شـن و
ماسه منطقه گيو علي آباد بايد جمع آوري شود زيرا فعاليت اين معدن به طول هـشت كيلـومتر انـواع بوتـه هـا و پوشـش
گياهي و جانوري را از بين برده است .وي افزود :بارندگيهاي فراوان ،چندين قنات ،مراتع و پوشش گياهي غني در نزديكـي
رودخانه گيو روستاي خنامان رفسنجان وجود دارد و كشاورزان و دامداران بسياري از اين راه امرار معاش مي كنند.
روز چهارشنبه  ٢٣بهمن ،كشاورزان جنوب كرمان براي اعتراض به افت شديد قيمت خيارسبز ،راه رودبارجنوب  -زهكلوت
را باتخليه محصوﻻت شان درجاده مسدود كردند .به گزارش ايرنا ،روز پنج شنبه  ٢٤بهمن ،كشاورزان جنوب كرمان درادامه
اعتراض شان دست به تجمع مقابل فرمانداري رودبار جنوب زدند.
*روز شنبه  ٢٦بهمن ،كارگران اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قـزوين در ادامـه اعتـراض بـه بﻼتكليفـي
شغلي و معيشتي پس از الكترونيكي كردن عوارضي آزاد راه ،مقابـل وزارت راه و شهرسـازي در تهـران تجمـع كردنـد .بـه
گزارش صبح قزوين ،يكي از تجمع كنندگان گفت :ما دو مشكل اصلي داريم كه يك مورد مربوط بـه نحـوه تقـسيم بنـدي
پرسنل و مورد بعدي هم مربوط به عدم امنيت شغلي ما است به طوري كه در به كارگيري نيروها بـسيار سـليقه اي عمـل
شده است .وي عنوان كرد :براي مثال فردي تنها با  ٣يا  ٤ماه سابقه و فقط به خاطر روابطي كه دارد در سازمان راهداري و
حمل و نقل جاده اي جذب شد اما برخي ديگر از نيروها با وجود سابقه ٢٠ساله در شركت »سپندار« جذب شدند و ما بـه
نحوه تقسيم بندي كه كامﻼ سليقه اي است ،اعتراض داريم.
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*روز شنبه  ٢٦بهمن ،رانندگان سواري كرايه فعال در شركت سير و سفر فرودگاه امام براي اعتراض به قرارداد يك طرفـه،
مقابل دفتر اين شركت در تهران تجمع كردند .به گزارش تين نيوز ،يكي از رانندگان معترض در مـورد دليـل ايـن تجمـع
گفت :شركت سير و سفر براي امضاي قراردادي يك طرفه كه صرفاً به نفع شركت و به ضرر رانندگان تنظيم شده ،رانندگان
را تحت فشار قرار داده است.
*روز شنبه  ٢٦بهمـن،
خانواده هاي مبتﻼيـان
بــه بيمــاري  SMAو
حاميان حقوق معلوﻻن
در اعتــراض بــه عــدم
حمايـت دولــت از ايـن
بيمــاران مقابــل وزارت
بهداشت تجمع كردند.
به گزارش اعتماد ،سارا
يزدانــــي ،نماينــــده
بيماران  SMAدرباره
اي ـن تجمــع اعتراض ـي
گفت» :اين خانواده ها،
بــه وضــعيت تـــامين
داروي بيماران اعتراض
دارند چون ظرف  ١٨ماه گذشته ،به هيچ نتيجه اي نرسيدند و فرزندان بيمار خود را هم از دست دادند .گفته مي شود بـه
دليل نبود بودجه يا تحريم ،دارو وارد كشور نمي شود .در ايران از هر چهار هزار تولد زنده يك مبتﻼ داريم و متاسفانه براي
اين بيماري ،غربالگري انجام نمي شود و به همين دليل ،سال گذشته  ٣٦٠كودك مبتﻼ به  SMAمتولد شدند آن هـم در
حالي كه در صورت كمبود تجهيزات ﻻزم ،هفته اي دو بيمار  SMAدر ايران فوت ميكند «.يكي از مادران تجمـع كننـده
كه فرياد مي زد گفت :يك سال و چند ماه گذشته ما  ٨٠تا بچه رو از دست داديم .هيچكس جوابگو نيست .خدا ميدونه تو
ايرون امروز چند تا بچه به دنيا ميآد ،اين ماه چند تا بچه از دنيا ميره .خيلي راحت نشستن .بچه هاي خودشون نيست .بچه
هاي ما هستن.
*روز يكشنبه  ٢٧بهمن ،كارگران خط  ٣متروي تهران )كارگاههاي ايـستگاه نوبنيـاد و اقدسـيه( بـراي اعتـراض بـه عـدم
پرداخت  ١٨ماه حقوق مقابل ساختمان شوراي قﻼبي شهر تجمع كردند .به گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان گفتنـد :مـديران
مترو به ما قول مي دهند كه حقوقتان را واريز مي كنيم ،در حالي كه با وعده و وعيد  ١٨ماه است كه بدون حقوق مشغول
به كاريم.
*روز يكشنبه  ٢٧بهمن ،كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن منطقه لرستان )شركت تراورس( براي اعتراض به عدم
پرداخت چندماه حقوق ،حق بيمه و مطالبات ديگر دست از كاركشيده و تجمع كردند .به گزارش ايلنـا ،كـارگران معتـرض
خواهان استعفاي دسته جمعي مديران ستادي راه آهن و شركت تراورس به علت وعـده هـاي دروغ و بـي ليـاقتي و بـي
توجهي به حق الناس كارگران شدند .روز سه شنبه  ٢٩بهمن ،كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن منطقه لرسـتان
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در ادامه اعتراض شان به عدم پرداخت چندماه حقوق ،حق بيمه و مطالبات ديگر دست به تجمع مقابل اداره كـل راه آهـن
لرستان زدند .در همين روز كارگران خط و ابنيه فني راه آهن شهرسـتان دورود )شـركت تـراورس( در اعتـراض بـه عـدم
پرداخت چند ماه حقوق و حق بيمه و اخراج و تبعيد  ٨كارگر حق طلب اعتصاب و تجمع كردند.
روز دوشنبه  ٢٨بهمن ،كارگران نگهداري خط و ابنيه فني راه آهن منطقه خراسان براي اعتراض به عدم پرداخت به موقـع
مطالبات و نداشتن امنيت شغلي مقابل فرمانداري نيشابور تجمع كردند.
*روز دوشنبه  ٢٨بهمن ،بازاريان شهر پاوه در اعتراض به كشته شدن دو كولبر و زخمي شدن هفـت كـولبر ديگـر توسـط
نيروهاي مرزي جمهوري اسﻼمي ايران دست به اعتصاب زذند .به گزارش شبكه حقوق بشر كردستان ،نيروهاي هنگ مرزي
نوسود در شهرستان پاوه روز يكشنبه  ٢٧بهمن به تعدادي از كولبران شليك كردند كه يك كولبر به نـام احمـد صـحرايي
كشته و هشت نفر ديگر زخمي شدند .همچنين روز دوشنبه شاهد اداك ،يكي از اين كولبران مجروح شـده در بيمارسـتان
فوت شد .او  ٢٠ساله و از اهالي روستاي ژيوار در شهر سروآباد ،و مجرد بود .بر اساس اين گزارش ،پس از شـليك بـه ايـن
كولبران گروهي از شهروندان نوسود در محل درمانگاه اين شهرستان تجمع كرده و شعارهايي عليه نيروهاي هنـگ مـرزي
سر دادند.
*روز سه شنبه  ٢٩بهمن ،كارگران كارخانه كنتورسازي در قزوين براي اعتراض به عـدم پرداخـت بـيش از ٢سـال حقـوق
مقابل دفتر امام جمعه قزوين تجمع كردند .به گزارش صبح قزوين ،مديركل سازمان صـنعت ،معـدن و تجـارت در اسـتان
قزوين در جمع كارگران حاضر شد اما كارگران معترض اعﻼم كردند از آنجا كه استاندار و رئيس كل دادگستري بارها وعده
رسيدگي و پاسخگويي به خواسته هاي شان را داده اند بايد درتجمع شان حاضرشوند و تا زماني كه اين مسئوﻻن در جمع
آنان حاضر نشوند به تجمع خود پايان نمي دهند.
*صبح روز چهارشنبه  ٣٠بهمن ،جمعي از رانندگان عضو پروژه هاي سپيدار  ٢و  ٣در ادامه اعتراض شان به عـدم تحويـل
مسكن پس از  ٦سال مقابل ساختمان تعاوني مسكن مركزي شركت واحد اتوبوسـراني تهـران و حومـه تجمـع كردنـد .بـه
گزارش ايلنا ،تجمع كنندگان گفتند :شش سال است كه ساخت واحدها متوقف شده و اين اواخر ،بعد اين همه سال تاخير،
اخطار دادند بازهم پول بدهيد.
*روز شنبه  ٢٦بهمن ،كارگران اخراجي شركت پخش فرآورده هاي نفتي ماهشهر در ادامه كنشهاي شان براي بازگشت بـه
كار دست به تجمع دو باره مقابل شركت زدند.
به گزارش عصر جنوب ،تجمع كنندگان گفتند :آنها به صورت گروهي اخراج شـده انـد تـا نيروهـاي سفارشـي جـاي آنهـا
استخدام شوند .روز چهارشنبه  ٣٠بهمن ،براي پنجمين روز متوالي ،كارگران اخراجي شـركت پخـش فـرآوردههـاي نفتـي
ماهشهر جهت بازگشت به كار مقابل درب ورود و خروج تانكرها به انبار نفتي نـوربخش تجمـع كردنـد .كـارگران معتـرض
گفتند :اولويت براي جذب نيرو بايد به كارگران بومي منطقه داده شود ولي مديران شركت نـوربخش ايـن اصـل را ناديـده
گرفتند .انبار نوربخش ماهشهر سوخت مورد نياز نيروگاههاي سنندج ،كرمانشاه BOT،شيراز ،حافظ شيراز ،سيكل تركيبي
كازرون ،افق ماهشهر ،گناوه و عسلويه را تامين مي كند.
*روز چهارشنبه ٣٠بهمن ،كارگران شهرداري منطقه  ٣بندرعباس )شركت پيمانكاري فرس( براي اعتراض به عدم پرداخت
 ٤ماه حقوق و حق بيمه ومطالبات ديگر مقابل استانداري هرمزگان تجمع كردند .به گزارش تـسنيم ،ايـن كـارگران عـﻼوه
برپرداخت نشدن  ٤ماه حقوق و حق بيمه به عدم پرداخت حق اضافه كاري ،ندادن مرخصي و توزيع نشدن لبـاس ،كفـش
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كار و ديگر وسايل ضروري كارشان نيز اعتراض كردند .يكي از اين كارگران گفت :از برج  ٧تاكنون هـيچ حقـوقي دريافـت
نكرده ام.
اخبار كوتاه بر اساس گزارشهاي منتشر شده در شبكه هاي اجتماعي
سه شنبه  ١بهمن :غارت شدگان مؤسسه مالي و اعتباري كاسپين با وجود برودت هوا مقابل ساختمان هيات تـصفيه ايـن
مؤسسه ،با سردادن شعار خواستار تعيين تكليف مطالبات شان از سوي مسئوﻻن مرتبط با ساماندهي شدند .آنهـا در حـالي
كه از شدت سرما مي لرزيدند شعار مي دادند :غارتگري بسه ديگه ارزش پولمان رفته ديگه /تجمع كودكان معلول سـاكن
اروميه آغازگر اعتراض سراسري معلوﻻن جسمي -حركتي ،ناشنوا و كم توان ذهني ،با شعار »بودجهي معلـوﻻن كجاسـت«
شد /.تجمع مردم شهرستان كاكي واقع در استان بوشهر مقابل شوراي قﻼبي شهر براي اعتراض به بحران آب و سوخت كه
زندگي روزانه آنها را مختل كرده است.
چهارشنبه  ٢بهمن :تجمع كارگران شهرداري بندر لنگه و خانواده هاي شان در اعتـراض بـه پرداخـت نـشدن پـنج مـاه
حقوق.
پنج شنبه  ٣بهمن :تجمع مردم زابل در اعتراض به نبود گاز مقابل فرمانـداري شـهر /.تجمـع جمعـي از دانـش آمـوزان
شهرستان ايذه در محل دفن زباله هاي ايذه )حاشيه قبرستان روضه الزهرا( براي اعتراض به ايـن اقـدام كـه تهديـد عليـه
بهداشت عمومي است
سه شنبه  ٨بهمن :تجمع ساكنان شهرك آب زنگي شيراز در اعتراض به تخريب خانه هاي شان توسط شهرداري ،مقابـل
دفتر استاندار.
شنبه  ١٢بهمن :اعتصاب و تجمع اعتراضي كارگران طرحي شركت آب و فاضﻼب استان خوزستان در اعتراض به وضـعيت
نامعلوم شغلي و عدم تبديل وضعيت ،سطح نازل حقوق و چندين ماه تاخير در پرداخت آن براي دومين روز متوالي.
يكشنبه  ١٣بهمن :اعتصاب و تجمع پرسنل شهرداري ﻻلي براي اعتراض به عدم دريافت نه ماه حقوق عقب افتاده خود.
سه شنبه  ١٥بهمن :تجمع كاركنان اخراجي موسسه وحدت در مشهد مقابل سرپرستي ملل.
سه شنبه  ١٥بهمن :تجمع بازنشستگان صنعت نفت اراك مقابل ساختمان صندوق بازنشستگي صنعت نفت براي اعتراض
به خصوصي سازي و الحاق به صندوق بازنشستگي استان كرمانشاه.
يكشنبه  ٢٠بهمن :تجمع اهالي شهرك ياسر اميديه در استان خوزستان مقابل شهرداري اميديه ،براي اعتـراض بـه عـدم
رسيدگي به مشكﻼت اين منطقه.
دوشنبه  ٢١بهمن :تجمع رانندگان تاكسي مقابل در تهران مقابل بانك انصار در خيابان پاسداران )سلطنت آباد سـابق( در
اعتراض به نحوه پرداخت وام و محقق نشدن مطالبات شان.
چهارشنبه  ٢٣بهمن :تجمع شهروندان ﻻهيجان دراستان گيﻼن مقابل ساختمان اداره بـرق بـراي اعتـراض بـه طـوﻻني
شدن قصعي آب و برق پس از بارش برف.
شنبه  ٢٦بهمن :تجمع كارگران راه آهن لرستان در ايستگاه كشور روستايي از توابع بخش پاپي شهرستان خرم آباد ،براي
اعتراض به  ١٠روز بي آبي و عدم پيگيري مسئوﻻن.
يكشنبه  ٢٧بهمن :اعتصاب و تجمع كارگران كارخانه چوكا )شركت صنايع چوب و كاغذ ايران ( واقع دركيلومتر  ٥جـاده
رضوانشهر به تالش در استان گيﻼن.
* اخبار حركتهاي اعتراضي معلمان ،دانشجويان و پرستاران هر ماه به طور جداگانه در ماهنامه نبردخلق منتشر مي شود.
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قيام آبان ،فاکتور اصلی برای يکدست سازی
مهدي سامع
نمايشي كه قرار است فردا ،جمعه  ٢اسفند ،به صحنه آورده شود ،از جمله تﻼشهاي ولي فقيه نظام بـراي يكدسـت كـردن
رژيم وﻻيت فقيه است .خامنه اي چند بار براي تحقق اين امر تﻼش كرده و تاكنون به نتيجه دلخواه نرسيده است .او پـس
از پايان دوره دوم رياست جمهوري رفسنجاني درصدد بود تا ناطق نوري را به رياست جمهوري برساند .اما شرايط به گونـه
اي بود كه مجبور شد به خاتمي تن دهد .پس از پايان دوره دوم خاتمي و در شرايطي كه آمريكا اقدام به جنگ تجاوزكارانه
عليه حكومت صدام حسين كرد )بهار  (١٣٨٢و اين كشور را اشغال نمود ،خامنه اي براي يكدست كردن نظام خيز برداشت
و در رقابت درون حاكميت با تقلب محمود احمدي نژاد را براي مسند رياست جمهوري برگمار كـرد .ايـن تقلـب در بـازي
درون نظام به شكلي پيش رفت كه رقبا هريك در كوتاه ترين كﻼم به آن واكنش نشان دادند .رفسنجاني به خدا پناه برد و
كروبي گفت چند ساعت خوابيدم و نتايج شمارش آرا تغيير كرد .دوره اول احمدي نژاد با تﻼطمات بسيار همـراه بـود .امـا
استفاده كامل از فرصت اشغال عراق و زمان ﻻزم براي كامل كردن پروژه هسته اي ،و كامل كردن يكدست سازي كه خامنه
اي آن را »ريل گذاري« جديد در وﻻيت تعريف مي كرد نياز به قلع و قمع بيشتري داشت .جبهه بندي درون هرَم قدرت و
بحران درون حاكميت تحت تاثير كشاكش مردم با نظام هر روز اوج بيشتري مـي گرفـت .بـراي ولـي فقيـه ادامـه حـضور
احمدي نژاد در قدرت ضروري بود و بنابرين اقدام به كﻼن تقلب در نمايش انتخابات رياست جمهوري )بهار  (١٣٨٨و برهم
زدن رقابت درون وﻻيت ،احمدي نژاد را به موسوي و كروبي تحميل كرد .اين كﻼن تقلب آشكار منجر به خيزشـي وسـيع،
ابتدا با شعار »راي من كو« ،منجر شد كه در ادامه آن و در روز  ٦دي ) ١٣٨٨روز عاشورا( به قيامي عليه حاكميت با شعار
»مرگ بر اصل وﻻيت فقيه« تكامل يافت .خامنه اي با وجود شرايط و بحران انقﻼبي توانست با سركوب و بگير و ببند قيـام
را مهار كند .اما وجود شرايط انقﻼبي ،سياستهاي ضد مردمي حاكميت كه در يك قلم حدود  ٨٠٠ميليارد دﻻر درآمد ارزي
را به فنا داد و قرار گرفتن پروژه هسته اي روي ميز جامعه جهاني ،هم تضادهاي درون حاكميت را تشديد كرد و هم منجر
به جنبشهاي گسترده اجتماعي شد .مهمترين و ضد مردمي ترين اقدام احمدي نژاد حذف يارانه ها بـا ادا و اطـوار دفـاع از
محرومان بود .اين اقدام فريبكارانه به تعرض به سطح زندگي و معيشت مردم ابعاد بي سابقه اي داد .يـاغي شـدن احمـدي
نژاد و خانه نشيني يازده روز او و طرح چپاولگري برادران ﻻريجاني به وسيله احمدي نژاد در جلسه علني مجلس )يكشنبه
سياه براي رژيم( ،چنان شرايطي به وجود آورد كه ولي فقيه به ناچار و به طور موقت از يكدست كردن وﻻيت كوتاه آمـد و
به رقابت درون حاكميت براي نمايش موسوم به انتخابات تن داد .بايد تاكيد كرد كه تحريمهـاي جهـاني و چنـد قطعنامـه
شوراي امنيت در اين تصميم نقش تعيين كننده داشت .انتخاب حسن روحاني در سال  ،١٣٩٠پروژه »نـرمش قهرمانانـه«
ولي فقيه را در دستور كار قرار داد و تيم جواد ظريف با اجازه و نظارت كامل ولي فقيه ،توافقنامه وين )برجام( را امضا كرد.
پيرامون اين رويداد دو مسير راه در درون نظام مطرح شد .روحاني برجامهاي دو و سه و چهار را مطـرح كـرد و خامنـه اي
برجام را فرصتي براي پيشبرد پروژه موشكي و دخالتگري ماجراجويانه در كشورهاي ديگر ارزيابي كرد و روحاني را مجبـور
به تسليم كرد .در دوره اول رياست روحاني ،دست اندازي سپاه منفور پاسداران به حوزه هاي اقتصادي ،سياسي و اجتماعي
كه از دوره اول رياست محمود احمدي نژاد شروع شده بود با سرعت گسترش يافت .پروژه موشكي با سرعت ادامه پيدا كرد
و قاسم سليماني ،سركرده سپاه تروريستي قدس به »شاه منطقه« تبديل شد.
اصﻼح طلبان حكومتي كه با كناره گيري عارف قافيه را باخته بودنـد ،بـه زائـده جريـان ميـاني حاكميـت كـه در راس آن
رفسنجاني بود ،تبديل شدند و در ائتﻼف با اين جريان توانستند به يك فراكسيون در مجلس دهم ارتجاع با عنوان »اميـد«
تبديل شوند .آنها فكر مي كردند با نردبان باند مياني مي توانند از ديوار سخت وﻻيت باﻻ رفتـه و دوران خـاتمي و مجلـس
ششم را احيا كنند .اما در عمل آنها هزينه كرنش روحاني به هسته سخت قدرت را مي پرداختند.
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حاكميت بدون توجه به نيازهاي جامعه و مردم به تاخت و تاز پرداخت و درآمدهاي حاصل از برجـام را در سـوريه ،لبنـان،
عراق ،يمن و ...برباد داد .توده هاي مردم روز به روز فقير تر و سفره هاي آنها ﻻغرتر مي شـد .جنبـشهاي اقـشار گونـاگون
مردم به يك پديده روزانه تبديل مي شد و جبهه بندي در مقابل روحاني با چراغ سبز ولي فقيه شكل جديدي به خود مي
گرفت.
در چنين شرايطي خامنه اي بازهم در صدد برآمد تا براي يكدست سازي و مهار بحران دست بـه عمـل زنـد .كانديـداي او
براي نمايش انتخابات سال  ١٣٩٦يك جﻼد شناخته شده با نام ايراهيم رئيسي بود .ولي فقيه مطمئن بـود كـه مـي توانـد
رئيسي را از صندوقها بيرون آورد .اما نتوانست و حسن روحاني دوباره بر صندلي رياست نشست .خامنه اي ضمن »حماسه«
ناميدن شعبده بازي اش ،به روحاني تبريك نگفت و تصميم گرفت او را نمد مالي كند و او را به نقطه اي برسـاند تـا همـه
كاسه و كوزه ها بر سر او شكسته شود و چنين شد.
در همين زمان است كه ترامپ در آمريكا به قدرت مي رسد و مساله خروج از برجام و تحريمهـاي سـخت در دسـتور كـار
آمريكا قرار مي گيرد .براي خامنه اي خروج آمريكا از برجام به شرطي كه منجر به تحريمهاي همه جانبـه نـشود ،چنـدان
مهم نبود .نقشه خامنه اي اين بود تا از طريق گسترش دخالتگري در عراق ،سوريه ،لبنان ،يمن و  ...به نـوعي از تعـادل بـا
آمريكا در اين منطقه دست يابد.
خامنه اي در اين ارزيابي يك مساله مهم را ناديده گرفته بود و در محاسبه اش شورش مردم به درستي وارد نشده بود .ولي
فقيه البته از سال  ١٣٨٨تا سال  ١٣٩٦شاهد هزاران حركت اعتراضي از جانب اقشار مختلـف مـردم بـه ويـژه كـارگران و
مزدبگيران بود .اما او ارزيابي درستي از بروز خشم و نفرت انباشت شده نداشت .اين خشم و نفرت در دي مـاه  ١٣٩٦ابتـدا
در مشهد و به سرعت در بيش از  ١٥٠شهر به مدت ده روز در مقابل چشمان بهت زده حاكمـان خـود را نـشان داد .قيـام
تهيدستان و فرودستان ستونهاي كاخ ولي فقيه و اركان كل حاكميت را به لرزه درآورد .از اين زمان است كه براي حاكميت
و در راس آن ولي فقيه مساله بقا به طور عملي و مشخص و نه به مثابه يك امر هميشگي براي مستبدان ،مطرح مي شود.
در فاصله دي ماه  ١٣٩٦تا آبان  ،١٣٩٨چندين هزار حركت اعتراضي بزرگ و كوچك و شورشها و خيزشهاي پرتـوان ،امـا
جدا از هم صورت مي گيرد .فقر ،بي خانماني و بي كاري همراه با فقدان آزادي ،همچون آتشفشاني در جامعـه بـه سـرعت
ذخيره مي شد.
سه برابر كردن قيمت بنزين موجب فوران خشم و نفرت توده ها در آبـان سـال جـاري شـد .اگـر قيـام دي مـاه  ١٣٩٦در
پيرامون كﻼن شهرها و شهرهاي كوچك بود ،قيام آبان در كانون كﻼن شهرها و البته بسياري ديگر از شـهرهاي كوچـك و
بزرگ جريان پيدا كرد.
خيزش آبان ضربه بي سابقه اي به حاكميت وارد كرد و خامنه اي براي فرونشاندن آن فرمان شليك مستقيم گلوله جنگـي
داد و بيش از  ١٥٠٠زن و مرد را به شهادت رساند .اما آتش خاموش نشد و جامعه از تَپِش باز نايستاد.
تخمي كه مرده بود ،كنون يافت زندگي
رازي كه خاك داشت ،كنون گشت آشكار
)مولوي(
اكنون براي خامنه اي كه نقش اصلي در جمهوري اسﻼمي دارد ،مساله جلوگيري از بروز مجدد قيام نقش محـوري دارد و
براي همين است كه دوباره تصميم به يكدست سازي گرفته و گام اول در اين نقشه راه ،اجراي شعبده بازي انتخابات براي
ايجاد يك مجلس بي بو و خاصيت تر از مجلس دهم و بدون افراد مساله ساز است .پس از اين ولي فقيه تحت عنوان جوان
سازي براي به كرسي نشاندن يك گماشته گوش به فرمان در مسند رياست جمهوري برنامه ريزي خواهد كرد.
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براي خامنه اي كه به دروغ از »امنيت ايران« دم مي زند ،اجراي اين نمايش و به طور يقين »پيروزي« اعﻼم كردن آن يك
مساله امنيتي است .دغدغه ولي فقيه و شركا نه امنيت ايران كه »امنيت وﻻيـت« اسـت و ايـن موضـوعي اسـت كـه همـه
باندهاي رژيم به شمول اصﻼح طلبان حكومتي را به كـرنش وادار مـي كنـد .خروجـي تمـام نـق زدنهـاي بانـد ميـاني بـه
سركردگي روحاني و باند اصﻼح طلب حكومتي ،شركت در شعبده بازي به سود هسته سخت قـدرت و شـخص خامنـه اي
است .حكومت دروغ و تقلب كه با تحريم گسترده روبرو شده ،بازهم براي مقابله با قيامهـاي پـيش رو بـه خدعـه و فريـب
متوسل مي شود و مشتي از اراذل و اوباش پرسابقه در سركوب و چپـاول را وارد »بهارسـتان« مـي كنـد تـا از بهـار مـردم
جلوگيري كند .به گمانم در اين شعبده ،فيس و افاده در مقابل خارجيها و مدياي مماشات نقـش مهمـي نـدارد و آن چـه
تعيين كننده است ،راهكار جلوگيري از بروز مجدد خيزشي از جنس قيام آبان است .حكومت مي خواهـد بـا دقلكـاري بـه
مردم دهنكَجي كند و چشم در چشم به توده هاي قيام كننده بگويد كه هم سركوبتان كرديم و هم آش خود را پختيم.
اما در مقابل رژيم ،مردمي قرار دارند كه براي »نان ،كار ،آزادي« قيام كردند و اكنون كه اين نمايش موسوم به انتخابـات را
تحريم كرده اند ،راه قيامهاي آينده را هموار مي كنند .نگاه مشترك حاكميت و مردم به قيام آبان و شهداي آن است .يكي
در فكر خاموش كردن و ديگري در انديشه شعله ور كردن آن.

سركوب ،آزار ،پرونده سازي ،دستگيري ،شكنجه و محاكمه فعاﻻن كارگري در
ايران را به شدت محكوم مي

كنيم.

٦٠

گرامی باد خاطره رفيق شهيد ،مجتبی خرم آبادی
تهيه و تنظيم :امير ابراهيمي
خانواده بزرگ خرم آبادي ،در بروجرد شناخته شده و با فعاليت سياسي ،زندان و جامعه اشنايي و ارتباط گسترده داشـت و
از سنين جواني وارد فعاليت مي شدند.
رفيق مجتبي خرم آبادي توسط برادر بزرگترش ،رفيق محمود به عضويت گروه زنده ياد رفيق دكتر اعظمي درامد كه پـس
از مدتي بسياري از اعضاي اين گروه دستگير و تعدادي از آنها نيز به سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران پيوسـت .پـسر
عموي آنها ،فدايي شهيد رفيق احمد خرم ابادي كه سال  ١٣٥٠اعدام شد نامه و نامش در جنبش انقﻼبي بسيار مـشهور و
معروف است.
جسارت و دﻻوري مجتبي آنچنان بود كه با اطﻼع از دستگيري عده اي از رفقـاي گـروه ،توجـه بـه اينكـه بازرسـي منـزل
دستگيرشدگان مي تواند مدارك و مهمات موجود در خانه به اعدام آنها منجر شود ،تصميم مي گيرند به آن خانـه رفتـه و
مدارك را نابود كند .او همراه و تحت حمايت رفيق محمود در روز  ١٢اسفند  ١٣٥٢به آدرس مورد نظر رفته و وارد خانـه
مي شود .ماموران ساواك متوجه اين موضوع شده و تﻼش مي كنند وي را دستگير كنند ،كـار بـه درگيـري و تيرانـدازي
كشيده مي شود و رفيق مجتبي طي درگيري و كشتن چند ساواكي ،توسط اتشباري ماموران كميته مشترك بـه شـهادت
مي رسد و برادرش رفيق محمود موفق به فرار مي شود.
در همان موقع روزنامه ها خبر اين درگيري را منتشر كردند و سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران يكي ديگر از يـارانش را
كه به طور پيگير عليه ديكتاتوري و در راه خلق مبارزه مي كرد ،از دست داد.
ياد و نامش جاودان

٦١

شهداي فدايي در اسفند ماه

رفقا :رحيم سماعي  -مهدي اسحاقي  -علي اكبر صفايي فراهاني – احمد فرهودي  -جليل انفـرادي  -اسـكندر رحيمـي -
هادي فاضلي  -اسماعيل معيني عراقي  -شعاع الدين مشيدي  -هـادي بنـده خـدا لنگـرودي  -عبـاس دانـش بهـزادي -
محمدعلي محدث قندچي  -غفور حسن پور اصيل  -هوشنگ نيري  -ناصر صيف دليل صفايي  -مسعود احمدزاده  -عباس
مفتاحي  -اسداﷲ مفتاحي  -مجيد احمدزاده  -مهدي سواﻻني  -حميد توكلي  -غﻼمرضا گلـوي  -بهمـن آژنـگ  -سـعيد
آريان  -عبـدالكريم حاجيـان
سه پله  -مناف فلكي  -علـي
رضا نابدل  -يحيي امين نيا -
جعفر اردبيلچي  -محمـدعلي
تقـــي زاده  -اصـــغر عـــرب
هريسي  -اكبر مؤيـد  -علـي
نقي آرش  -حسن سركاري –
مجتبي خرم آبادي – ابراهيم
پور رضا خليـق  -صـبا بيـژن
زاده  -بهنــام اميــري دوان -
هوشــــــنگ پــــــوركريمي
درياكناري  -عبدالرضا كﻼنتر
نيــسانكي  -احمــد غﻼميــان
لنگـــــرودي  -محمدرضـــــا
بهكيش  -يداﷲ گـل مـژده -
حميــد آزادي  -جعفــر پنجــه
شاهي  -محمدعلي معتقـد -
جواد غفوريان  -جليل حواري
نسب  -سعيد عقيقي  -علـي
خليقي  -هوشنگ افبالي  -عبدالرحيم صبوري  -تيمور ستاري  -منصور سعيدي  -اقبال طاهرخو  -بهاء الدين نگهداري -
خسرو قره داغي  -سيروس خرده بين  -قنبر پيشدست  -ناصر نجم الديني  -داود امير احمدي  -هاشم احمدزاده  -شاپور
تقربي  -حميد رضوان  -عليرضا ظريفي باميان چوبـداري  -يعقـوب شـكرالهي  -فريبـرز كـشاورز  -رضـا حـشمت زاده -
مهشيد معتضد  -موسي مكاري  -حميد آقاوردي زاده  -غﻼمرضا باقري آق بابا  -فريده يوسفي  -منوچهر مميز شـهادت -
علي بيگلري  -قدرت اﷲ ارجمندي  -محمدرضا راستي  -حشمت خداداد  -منـصوره حبيبـي زاده  -طـي سـالهاي  ٤٩تـا
كنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع ،در مبارزه عليه رژيمهاي شاه و خميني و براي تحقق دموكراسي و سوسياليـسم
به شهادت رسيدند.

نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني
زنده باد استقﻼل ،دموكراسي ،صلح و سوسياليسم

٦٢

نبرد خلق
ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران
 زينت ميرهاشمي:سردبير
 زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات دبيران
 مهدي سامع، زينت ميرهاشمي، منصور امان:هيات تحريريه
 فتح اﷲ كيائيها، كامران عالمي نژآد، اسد طاهري، فرنگيس بايقره،اميد برهاني:همكاران نشريه
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