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جام زهر بعدی يا جليقه 
انتحاری؛ ُگزينه سومی 

  درکار نيست
  منصور امان

هيچ تحولي به روشني تهاجم آقاي خامنه اي و بانـد           
او در آغاز سال جديد به رقباي خـود در جنـاح ميانـه              

 هسته اي در مغز "جام زهر"حكومت، نشستن عميق   
 را بـه  ي كه نماينـدگي مـي كنـد     "نظام"و قلب او و     

باند حاكم جمهـوري اسـالمي تـا        . نمايش نمي گذارد  
 فـرو رفتـه و در       "نـرمش قهرمانانـه   "نيمه در باتالق    

حالي كه زير پاي آن همه چيز شناور است، هماوردان        
فشار براي گذراندن گـل والي از سـرش را افـزايش            

    .مي دهند
   

  يك نقشه رويايي
 "مانانـه نرمش قهر"هنگامي كه باند ولي فقيه، پروژه    

را در دستور كار گذاشت، در پندار آن اين گام، جايگاه           
و كاركردي فراتر از يك اقدام ضـروري بـراي حفـظ            

 پس از خُشكانده شـدن      "نظام". وضع موجود نداشت  
ــادالت    ــادن از ســيكل مب ــرون افت ــالي و بي ــابع م من
اقتصادي، تجاري و بانكي بين المللي، تـاب كـشيدن          

ــسته اي را ا ــار بحــران ه ــودب ــده . ز دســت داده ب اي
 در نتيجه صف بندي جدي و موثر        "بمب"راهگُشاي  

خارجي عليه آن، به فاكتوري زيـان ده و بنيـان كـن             
بدل گرديده بود كه در يك محاسبه ظـاهري سـود و           
زيان چنين مي نمود كه چشم پوشي از آن سـازگاري          

  . داشته باشد"نظام"بيشتر با منافع 
شُركاي او چندان پيچيده راهكار آقاي خامنه اي و 

 را كنار مي گذاشتند، در "حق مسلم"نبود؛ آنها پروژه 
آنها ترجيح مي . عوض اما قُدرت را نگه مي داشتند

دادند خود مهتر قافله اي گردند كه سر از بيابان 
  .درآورده بود و راهي جز عقب گرد نداشت
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از روز امضاي برجام هميشه اين سـوال        
مطرح بود كه رفتار مزورانه ولي فقيـه را   
چگونه بايـد ارزيـابي، تفـسير و تحليـل          
كرد؟ مگر از جانـب افـراد تـيم مـذاكره           
كننده و برخي از نزديكان به خامنـه اي         
بارها گفته نشده كه مقام معظم در تمام        
دوران مذاكرات به طور كـل در جريـان         

 مگر خامنـه اي بـا دور زدن         .بوده است 
مجلـــس و ســـنگ روي يـــخ كـــردن 
ــه تــصميم شــوراي عــالي   دلواپــسان، ب
امنيت واليت اش در تائيد مـتن كامـل         
توافق مهر تائيد نـزد؟ پـس چـرا هنـوز           
گماشــتگان رنگارنــگ او دســت از ســر 

  برجام بر نمي دارند؟ 
براي پاسخ به اين سوالها بايد به ماهيت        

عيت اين است كه    واق. برجام مراجعه كرد  
برجام يك عقـب نـشيني از پـروژه پـر            
هزينــه هــسته اي اســت و ايــن عقــب  
نشيني نه از جانـب ظريـف يـا روحـاني           
بلكه از جانب خـود ولـي فقيـه صـورت           
گرفته و اين مقام معظم بود كه قدم بـه          
قدم از خط قرمز هايش عبور كرد و جام         
زهر هسته اي را به طـور كامـل نـوش           

 زهـر بـه سـرعت در        اين جام . جان كرد 
رگ و پي واليت جاري شد و خامنه اي         
كه قبالً اتوريته اش در هم شكسته شده   
بود، آثار مخرب جام زهر را بهتر از هـر          

ولي فقيـه كـه     . كس ديگر مشاهده كرد   
شاهد نفـوذ جـام زهـر در پيكـره نظـام            
است، به هر روش و وسيله اي متوسـل         

 او كه . مي شود تا آثار زهر را خنثي كند       
َلك و پـيس شـد،   » فتنه«واليت اش با   

فكر مي كرد بـا احمـدي نـژاد و پـروژه            
هسته اي اتوريته اش را بازسازي خواهد       

اما تحريمها بـه او فرصـت نـداد و          . كرد
چنين شد كه ابتدا مجبور بـه تـن دادن          
به روحـاني و سـپس مجبـور بـه عقـب          

از آن  . نشيني در پـروژه هـسته اي شـد        
جـدي بـراي    زمان مساله نفـوذ تهديـد       

خامنـه اي بـراي پنهـان       . خامنه اي شد  
جام زهر در واليـت اش،      » نفوذ«كردن  

پاي آمريكا را به ميـان كـشيده و بـراي     
خنثي كردن آثار عقب نشيني به موشك       
پراني و ورود تا خرخرِه در بـاتالق بـشار     

اين راهكـار بـه جـاي       . اسد متوسل شد  
درمان و يا حتي مسكن بر دردهاي بـي         

ــان وال ــزود درم ــه اي اف ــت خامن ــه . ي ن
اتوريته او بازسازي شـد، نـه تـضادهاي         
درون هرَم قدرت كاهش پيدا كرد و نـه         
مردم از ستيز با واليت دست برداشتند و        
برعكس با تحريم انتخابات ضربه جدي      
بر كليـت نظـام وارد كردنـد و حتـي آن      
ــا شــركت در   ــود ب ــرار ب ــه ق كــساني ك

ـ   » ليـست آقـا   «انتخابات بـر     د مهـر تائي
بزنند، بر شناسنامه عزيز دوردانـه هـاي        

مهمتـرين  . زدنـد » مهر باطـل شـد    «آقا  
كارگزاران نظام، از ولي فقيه تـا رياسـت    

خبرگــان و يــا دبيــر شــوراي نگهبــان و 
ــه و    ــي فقي ــروي ول ــي اب ــدگان ب نماين
سركردگان سپاه گرفته تـا روسـاي قـوه     
اجرايــي و مجمــع تــشخيص مــصلحت 

.  كننـد  نظام به اين وضعيت اعتراف مي     
هر روزه شاهد آن هستيم كه َتك خامنه  
اي با پاَتـك روحـاني و يـا رفـسنجاني           

در . پاسخ داده مي شـود و يـا بـرعكس         
مورد وضعيت بحراني واليـت يـك دزد        
قَهار كه اكنون رئيس مجلـس خبرگـان        

نماينـده  . است اظهار نگرانـي مـي كنـد       
رجــال «خامنــه اي در مــشهد از حــذف 

 نالد و احمد    مي» برجسته واليي و ديني   
خوانـدن  » امـام «جنتي فكر مي كند بـا       

. خامنه اي اتوريته او بازسازي مي شـود       
حرفهاي اين سه تـن نكـات مهمـي در          

    .تائيد تالش نافرجام خامنه اي دارد
  

 محمـد    فروردين، شـيخ   29روز يكشنبه   
، رئيس فعلي مجلـس خبرگـان و        يزدي

رئيس شـوراي عـالي جامعـه مدرسـين         
كي از كـالن دزدان  كه در ضمن ي حوزه  

نگرانــي «واليـت اســت، ضــمن اظهــار  
ــالب   ــام و انق ــده نظ ــب از آين و » عجي

ولي امـر،   «:دلداري خامنه اي از او گفت     
حـاكم الهــي و مجــري خــدا در جامعــه  
اسالمي است و كسي هم حق مخالفـت     

 فقهـا بـه     .....با برگزيـده الهـي را نـدارد       
عنوان حاكم شرعي به شمار مي روند و        

سـالم تعـدد بردارنيـست و      حاكميت در ا  
تنها يك فقيه، بايد توسط فقها به عنوان  
حاكم انتخاب شود تـا قـدرت او بيـشتر          

حاكميت به معنـاي حـق واليـت        ...شود
ــد همــه اطاعــت و   داشــتن اســت و باي

   ».پيروي كنند
  

ــه   ــزارش روز جمع ــه گ ــروردين 27ب  ف
نماينـده  سحام، آخوند احمد علم الهدي،     

 موضـوع   بـا طـرح  ولي فقيـه در مـشهد    
 اميه توسط حكومت عباسيان     سقوط بني 

يك ُگل جانانه به خوديها زد و با طـرح          
اين موضوع، ناز پروردگـان ولـي فقيـه،         

ــون  ــزدي «همچ ــصباح ي ــد  و م محم
را بـه حكومـت بنـي اميـه كـه           » يزدي

دشمنان سـوگند خـورده امامـان شـيعه         
بودند تشبيه كرد كه توسط حكومت بني       

 حــذف عبــاس، يعنــي بانــد رفــسنجاني
اگر جريانات سياسي در    «: او گفت . شدند

انتخابات سعي در حذف رجال برجـسته       
 واليي و ديني دارند، همـان نقـشه بنـي        

 ايـن افـراد   ...دهنـد   عباس را ادامـه مـي       
خواهند قـدرت را       كساني هستند كه مي   

به دست گرفته، عياشي كنند و پول بـه         
  » ...دامن استكبار بريزند

ي نگهبان در نماز ، دبير شورا احمد جنتي 
ــه روز  ــا27جمع ــروردين در تهــران ب   ف

خواندن خامنه اي به موضوعاتي     » امام«
پرداخت كه بيش از همه به ريش خود و  

چرا اينقدر  «:او گفت . امام اش مي چسبد   
آمار طالق داره باال ميـره؟ چـرا اينقـدر          
قاچاق وارد مملكت مي شه؟ چـرا بچـه         
جوانها، پسر و دختـر، هـيچ رغبتـي بـه           
ازدواج ندارند و اگر هم ازدواج كردند، دو    

او نقـش  » روز بعدش طالق مي دهنـد؟    
برادران قاچاقچي را به روي خود نيـاورد      

امـام  «:و با طرح  اقتصاد مقاومتي گفـت       
بزرگوارمون، سال را اقتصاد مقـاومتي و       

فرمودند اقدام و ...اقدام و عمل نام نهادند
. عمل، همينطوره، بايد اقدام و عمل بشه   

يعني مفهومش اينه كه تا حاال اقـدام و          
رو زبـان، رو    . حـرف بـوده   . عمل نبـوده  

. ولي اقـدام و عمـل مـي خواهـد         . كاغذ
اقدام و عمل به جز روحيه انقالبي، هيچ        

جنتـي  » .ه نـداره، امكـانش نيـست      فايد
براي عملي كردن اقتصاد مقاومتي پـس    

از طرح چنـد مـورد اقتـصادي بـه كُنـه            
حـاال  «:نظرات ولي فقيه پرداخت و گفت    

هم االن اون كساني كه اين مملكـت را   
سال سر پـا نگـه داشـتند، در مقابـل        37

چـرا قـدرداني    ...همه دشمنيها ايـستادند   
 قـدرداني   نكنيم از اينهـا؟ چـرا از سـپاه        

. نكنيم؟ سپاه خار چشم يك عـده يييـه        
ــو    ــاهي تــ ــضيهاشون گــ ــه بعــ كــ
سخنرانيهاشون هـم نـيش خودشـون را        

خـوب اگـر سـپاه نباشـه، اگـر        . مي زنند 
بسيج نباشه، اگر بچـه هـاي حـزب اهللا          
نباشه، اگر اونهايي كـه در هـر صـورتي          
فراخوان مي شن اعالم حـضور نكننـد،         
 پس كي مي خواهد اين مملكت را حفظ    

بكنه، كي مي خواهد توطئه ها را خنثي         
  » بكنه؟

  
امــا از ايــن حرفهــا مهــم تــر، مــشاجره 
كالمي خامنه اي و روحاني است كه به        
وفور در سـايتهاي اينترنـت ايـن تقابـل          

پوشش داده شده و برخي از اين سـايتها    
  .از اين جدال طنزهاي جالبي ساخته اند

: روحاني در پيام نوروزي خود مي گويـد       
 اسـفند  7 را در انتخابات     2م برجام   مرد«

و ساعتي بعـد خامنـه اي در    » كليد زدند 
سخنراني خود در مشهد به كـساني كـه         

در قــضاياي منطقــه و قــانون اساســي «
 و 3 و 2برجــام « مــي خواهنــد» كـشور 

: آورند حمله كرد و گفت     به وجود    »غيره
ــه  « ــن اســت ك ــن حــرف اي ــاي اي معن

جمهوري اسالمي از مسائل اساسي كـه       
به حكم اسـالم و برجـستگيهاي نظـام         
جمهوري اسالمي بـه آن پايبنـد اسـت          

  ».صرف نظر كند
در جمــع هنگــامي كــه حــسن روحــاني 

مديران برخي موسسات سرمايه گـذاري      
ما بايد بدانيم   «:  گفت خصوصي و بانكها  

شود، بايد  كه اقتصاد با شعار درست نمي  
در اين عرصـه گامهـاي عملـي و واقـع          

ــ ــه در جهـــت جـ ــرمايه گرايانـ ذب سـ
بايـد  . گذاريهاي خارجي برداشـته شـود      

امنيت براي آن سرمايه گذار خـارجي در      
كشورمان فراهم شود كه بيايد و سرمايه       

در جمــع ، خامنــه اي »گــذاري كنــد 
بنده ايـن روزهـا زيـاد       «:  گفت بسيجيان

شنوم كه بعضي آقايـان صـحبت از         مي
كنند، چـراغ    سرمايه گذاري خارجي مي   

شمن براي نفـوذ كـه   دهند به د  سبز مي 
ايـن حرفهـا    ....بيائيد اينجـا امـن اسـت      

  ».حرفهاي درستي نيست
نمونه هاي زيادي از ايـن دسـت وجـود          
ــن     ــد اي ــدان در ح ــتناد ب ــه اس دارد ك

  . يادداشت كوتاه نيست
مساله اصلي اما همانگونه كـه در       
باال نوشتم باز تكرار مي كنم كـه        
وضعيت به گونه اي است كه نـه        

يه قابل بازسـازي    اتوريته ولي فق  
رَم        است، نه تـضادهاي درون هـ
قدرت كاهش پيدا خواهد كـرد و       
نه مردم از ستيز با واليت دسـت     
برخواهند داشت و از همين نظـر       
تالشهاي خامنه اي بـراي مهـار       

  .آثار جام زهر ناكام خواهد ماند
  
  

  ....يادداشت سياسی 

  تالش نافرجام برای مهار زهر برجام
 مهدي سامع

جام زهر در واليت اش، پاي آمريكا را به ميان كشيده و براي خنثي كردن آثار » نفوذ«خامنه اي براي پنهان كردن 
اين راهكار به جاي درمان و يا حتي . ه موشك پراني و ورود تا خرخرِه در باتالق بشار اسد متوسل شدعقب نشيني ب

نه اتوريته او بازسازي شد، نه تضادهاي درون هرَم قدرت . مسكن بر دردهاي بي درمان واليت خامنه اي افزود
ا تحريم انتخابات ضربه جدي بر كليت نظام كاهش پيدا كرد و نه مردم از ستيز با واليت دست برداشتند و برعكس ب

مهر تائيد بزنند، بر شناسنامه عزيز » ليست آقا«وارد كردند و حتي آن كساني كه قرار بود با شركت در انتخابات بر 
 .زدند» مهر باطل شد«دوردانه هاي آقا 



  3 صفحه              سرمقاله      1395 ارديبهشت اول – 370 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جام زهر بعدی 
يا جليقه انتحاری؛ 

  ُگزينه سومی 
  درکار نيست

  1بقيه از صفحه 
دلبري آقاي احمدي نژاد، گُماشته ياغي      
ــر منــصب رياســت   ــه ب ــي فقي شــده ول
جمهوري، از آمريكا و باز كـردن كانـال         

 با هر درجـه از      -ارتباطي جداگانه با آن     
 به روشني شكل گيـري خطـر        -جديت  

يدادها و پرتـاب  عقب ماندن از پروسه رو 
بانـد  . به انتهاي آن را يـادآور مـي شـد         

 و "نـرمش قهرمانانـه  "حاكم با سياست  
ــاي    ــه طرفه ــايي ب ــرو ادع ــسليم قلم ت
خارجي، مي بايـست ابتكـار عمـل را در        
عقب نشيني اجتناب ناپذير به دست مي       
. گرفت و به بازيگر اصلي بدل مـي شـد         

اين موقعيت به آن امكان مي داد، بازي        
سازگار با منافع خويش سازمان     جديد را   

  .دهد
پيش شـرط موفقيـت در نقـشه نجـات،          
امكان تفكيك بحران مناسبات خـارجي      

 بـه پـاره هـاي مـستقل و بـي            "نظام"
بدين گونـه آقـاي     . ارتباط با يكديگر بود   

خامنه اي مي توانست در پهنـه بحـران         
هسته اي با غرب به معامله بنشيند بـي         

ع سوريه يـا     موضو - براي مثال    -آنكه  
  . عراق روي ميز گذاشته شود

چنين مي نمود كه آقاي خامنه اي يـك    
را بـا   ) بمـب اتمـي   (توهم خـسارت بـار      

توهم زيان بخش ديگري عوض كـرده        
او در جريـان مـذاكرات بـه گونـه          . باشد

تكراري يادآور مي شد موضوع گفتگوها      
فقط مساله هـسته اي اسـت تـا دسـته           

ن را به برنامه    بندي مطلوب خود از بحرا    
وي در ايـن رابطـه      . عمل تحميل كنـد   
اين مـذاكراتي كـه     ": روشن مي ساخت  

دارد انجام مي گيـرد، فقـط در موضـوع          
در هـيچ موضـوع     ! هسته اي است؛ فقط   

ــذاكره   ــا م ــا آمريكاييه ــال ب ديگــري فع
نـه در   . اين را همه بداننـد    ! نداريم، هيچ 

مسايل منطقه، نه در مـسايل گونـاگون        
   ".در مسايل بين الملليداخلي، نه 

باند شكست خورده حاكم در عمـل امـا         
فقط توانست نقشه راه خود را بـه جنـاح        
ــوان   ــه عن ــه آن را ب ــت ك ــه حكوم ميان
كارگُزار خويش در مذاكرات ارتقا نقـش       

جداسازي حوزه داخل   . داده بود، بقبوالند  
نرمش "از حوزه خارج و پذيرش انحصار  

از ســوي  در پهنــه خــارجي "قهرمانانــه
حجت االسـالم حـسن روحـاني امـري         

او پس از عهده دار شـدن       . تصادفي نبود 
ماموريت مـذاكره، بـه سـرعت تبليغـات       
ــا در   ــد ت ــاتي اش را از خــود تكان انتخاب
نقشه راه آقـاي خامنـه اي بـه حركـت           

  .درآيد
   

  ريزش توهم
بوق سست مايگي ايـن اسـتراتژي بـسا         

ـ           ه زودتر از آنچه كه پنداشته مـي شـد ب
صدا درآمـد، و آنهـم از جانـب مبتكـر و       

تنها يك هفته پس از تواُفـق       ! طراح آن 

با طرفهاي خارجي در لوزان در فروردين    
راه حلهاي الزم بـراي     " و تدوين    1394

، "دستيابي به برنامه جامع اقدام مشترك 
ــه اي از  ــوذ"آقــاي خامن  طرفهــاي "نُف

خارجي به واسطه اين تواُفق بـه شـدت         
ي كرد و به اين وسيله به هـم      ابراز نگران 

ريختن دسته بنديهاي دلبخواه و ناتواني      
در حفظ خط قرمزهـاي خيـالي خـود را          

  . آشكار ساخت
آقــاي خامنــه اي تنهــا در شــش ماهــه 

 بار بـه شـكايت    43نخُست همين سال،    
 "فقـط هـسته اي    "از سوراخ شدن سپر     

 پرداخـت و در مـاه       "نُفـوذ "زير عنـوان    
        ناسـبتي كـه در     هاي بعد نيـز بـه هـر م

محفلي ظاهر شد، آن را به تعزيه اي در         
استفاده آمريكاييها از اين مـذاكره      "باب  

و از ايــن تواُفــق بــراي نُفــوذ در داخــل 
       . تبديل كرد"كشور

تشويش فزاينده رهبر باند ولـي فقيـه از         
دو منبع خارجي و داخلي سرچشمه مـي        

وي شاهد آن گرديده كـه چگونـه     . گيرد
دي وي بــين ســنگ طــرح جنــگ ســر

ــه ذره   ــور ذره ب ــروي مزب ــياب دو ني آس
  . فرسايش مي يابد

ــول، طــرف      ــن تح ــده اي ــروي عم ني
 و در راس "نظــام"حــسابهاي خــارجي 

آنها ايـاالت متحـده آمريكـا اسـت كـه           
بحران هسته اي را در چارچوب متفاوتي    
تحليل و ارزيابي مي كنند و آن را نه به          

ـ      "بحران"مثابه   ه  جمهـوري اسـالمي ب
طور ُكلي، بلكه بخشي از آن به حـساب         

تاكيـد پيوسـته واشـنگتن بـر        . مي آورند 
اينكه تواُفق هـسته اي امكـان سـاخت         
بمب هسته اي از سوي رژيم مالها را از 
ميان بر نمي دارد، بلكه آن را بـه تـاخير     
مي اندازد، بـه قـرار داشـتن مـشكل در           

بـه بيـان    . نُقطه اي عميق تر اشاره دارد     
مريكا چگـونگي برخـورد طـرف       ديگر، آ 

تواُفق خود بـه معـضل هـسته اي را در           
نهايت مساله اي در حوزه تصميم گيري       
ــصميم    ــشخص ت ــافع م ــي و من سياس

  .گيرندگان مي بيند
ريشه اختالف آمريكا و متحدان اروپايي      
اش با رژيم جمهوري اسالمي به گونـه        
دقيق در همـين نُقطـه، يعنـي سياسـت          

اجويي هسته اي    كه ماجر  "نظام"كالن  
جزيي از آن به شمار مي رود و منـافعي          
كه از اين راه بـراي خـود متـصور مـي            

  . شود، قرار گرفته است
استراتژي موجوديت سرچشمه اي است      
كه ُشعبه هاي گونـاگون آن بـه سـمت          
عــراق، لُبنــان، ســوريه، غــزه، يمــن بــه 
ــن خــود   ــد و در دام ــده ان حركــت درآم

كـشهاي  تروريسم دولتي، جنگها و كشم    
فرقه اي، بنيادگرايي اسالمي و فروپاشي      

  . مدني را پرورش مي دهد
   

      زير تيغ دوران
ــين نمودهــاي   ــك ب ــراي غــرب تفكي ب
گوناگون بحران ناشي از رژيم مالها بـه        
گونه اي كه با بخشي مدرا كرده يـا آن          
را به خدمت بگيرد و با بخش ديگـر بـه         

آيد، رويارويي برخيزد و در پي مهار آن بر 
. به گونه فزاينده اي ناممكن مـي گـردد        

چه، بحرانها در دوره كنوني ايزوله و تنها  
در محيطي كه پديدار مي شـوند، عمـل         

براي مثال همـان گونـه كـه        . نمي كنند 
آثار و پيامدهاي حمله آمريكا بـه عـراق         
در ايـن كــشور محــدود نمانــد، مداخلــه  
نظــامي رژيــم مالهــا در حمايــت از    

ــاتور  ــاي   ديكت ــز در جغرافي ــشق ني دم
سياسي سـوريه محـصور نگرديـد و بـه          
ــه   ــي در ســطح منطق ــه بحران شــتاب ب

  . خاورميانه فراز يافت
ــد، ايــ ن ويژگــي بحرانهــاي عــصر جدي

چالشهاي جديـدي را نيـز در خاورميانـه      
برابر غرب و نظم بـين المللـي آن قـرار           

اگر تا پيش از اين مساله ثبات       . مي دهد 
در منطقه اهميت خود را براي غـرب از         
فاكتورهاي انرژي و مبادالت اقتـصادي      
ــك ضــرورتهاي   ــرد، اين ــي ك كــسب م

مـي نيـز    سياسي، اجتماعي و نظامي مبر    
بر آن افزوده شده است كه ريشه در سه         

  :چالش عمده دارد
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  و درگيريهاي خشونت آميز محلي 
اين تحول، يكي از شناسه هـايي اسـت         
كه جنگهاي مـدرن را از انـواع گذشـته          

آنچه كه در عراق،    . خود متمايز مي كند   
دارد، در سوريه، افغانستان و مالي جريان  

چارچوب مرزهاي خود باقي نمي ماند و       
در شـــكلهاي گونـــاگون و بـــه ويـــژه 
تروريسم بنيادگرا، به مناطق همجـوار و       
ــد   ــي يابـ ــسترش مـ ــر از آن ُگـ . فراتـ

پايتختهــــاي اُروپــــايي و شــــهرهاي 
آمريكايي ديرگاهي است كه به صـحنه       
ي ديگر درگيريهايي بدل شده انـد كـه         

از آنهـا   به ظاهر هزاران فرسنگ دورتـر       
ــان دارد ــار  . جري ــار و رگب ــداي انفج ص

مسلسل از كوچه و خيابانهـاي متروپـل        
بــه گــوش مــي رســد و دود و خاكــستر 
متعصبان انتحاري در هوا پراكنده شـده       
ــطح    ــاالترين س ــوز ب ــن هن ــت و اي اس

دســتگاههاي امنيتــي . درگيــري نيــست
غرب نگراني خود پيرامـون دسترسـي و        

ي از اســــتفاده بنيادگرايــــان اســــالم
ســالحهاي شــيميايي و بيولوژيــك را   

  . پنهان نمي كنند
 و  "پيرامـوني "به اين ترتيب جنگهـاي      

، غرب را با يك چالش      "فراموش شده "
امنيتي بي پيشينه داخلي روبـرو سـاخته        
است كه راه چيرگي بر آن را فقـط مـي           

  . تواند در بيرون از خود بجويد
   
 نبود اُفق پيروزي نظامي در انتهـاي        -2

  هاي دوران جديدجنگ
هيچيك از طرفهاي جنـگ، گُذشـته از         
ــا تجهيزاتــي   ــاز ي آنكــه داراي چــه امتي
باشند، توانايي خاتمه دادن به درگيري از  
طريق پيروزي نظامي و شكست قطعـي       
حريف را ندارند؛ تحول ديگري كـه بـي         
پايــان بــودن ايــن گونــه كشمكــشها را 

  . تضمين مي كند
ر بيش از يك دهـه از توفيـدن جنـگ د         

عراق و افغانستان مي گذرد، جنگ مالي       
 سال، دور جديد درگيريها در سـومالي        5

نزديك به يك دهه و جنگ در نيجريـه         
و چاد بيش از يـك دهـه را پـشت سـر             

در طـول ايـن دوره هـاي        . گذاشته انـد  
زماني، صحنه درگيري بارها جا بـه جـا         
شده، رلهاي جديـد جـايگزين نقـشهاي        

يگران تغييـر   قديمي شده اند و حتي بـاز      
كــرده انــد، بــدون آنكــه در موجوديــت 
درگيري نظامي تغييري به وجـود آمـده        

جنگ به مثابه فاكتوري معلق بـر       . باشد
فراز تناسب مجرد نيروي نظامي، خود را       

  .تثبيت كرده است
هرگاه بي فرجام بودن جنگهاي منطقـه       
اي و محلي با پديده گُسترش و صـدور          

ه نمي بود،   آن به كشورهاي خودي همرا    
بي گمان آمريكـا و اُروپـا هـم نگرانـي           

امــا روبــرو . زيــادي از آن نمــي داشــتند
شــدن دردنــاك بــا ايــن واقعيــت و نيــز 
محاسبه تناسب شوكه كننده اي كه بين      
عمر جنگها و رشد توُقف ناپذير دامنـه و         
آثار آن به وجود آمـده اسـت، در تغييـر            
ارزيابي غرب از سود و زيان ايـن گونـه          

  . رگيريها نقش موثري ايفا مي كندد
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  آن
صــدها هــزار پنــاهجو كــه جنــگ،     
درگيريهاي فرقه اي، پاكسازي قـومي و       
شرارت جنگ ساالران محلي آنها را بـه        
ــاي   ــت، مرزهـ ــشانده اسـ ــي كـ آوارگـ
جغرافيايي اُروپا بـا بحـران خاورميانـه و         

ن را بــي آفريقــا را پــاك كــرده انــد و آ
واسطه به همسايه كانونهاي آشوب بدل      

 ناگهان بـا برآمـد      "دژ اُروپا ". ساخته اند 
جنگهــاي جهــان "انــساني و اجتمــاعي 

 روبرو گرديده اسـت و همـراه آن         "سوم
چشم در چـشم چالـشهاي اقتـصادي و         

  . اجتماعي نويني در قلمرو خود مي دوزد
اين واقعيت سـخت و نمايـان از جملـه           

مبـارزه بـا    " صـداي    داليلي اسـت كـه    
 را در دولتهاي اُروپـايي بلنـد تـر          "علتها

  . كرده است
   

  برآمد
قواعد بازي تعيين شده اند و ضرورتهاي       
تازه اي، تنظيم و پيـشبرد آنچـه كـه در        
ميدان جريان دارد را براساس اين قواعد       
بيش از هـر گـاه ديگـر نـاگُزير سـاخته            

اگر رژيم شكـست خـورده مالهـا       . است
خُروج از بحران باشد، چـاره اي       خواهان  

جــز سركــشيدن جــام زهرهــاي بعــدي 
اين اجبار را آقـاي خامنـه اي بـه          . ندارد

يك زبان و آقاي روحاني به زبان ديگـر         
بيان مي كنند و شكاف رو بـه تزايـد در           
دستگاه قُدرت ترجمان مـادي آن را بـه         

  . نمايش گذاشته است
آقاي خامنه اي مي توانـد همچنـان بـه         

دن خـط و مرزهـايي كـه قـادر بـه       كشي
حفظ آنها نيست ادامه دهد، او و بانـدش     

 و "نــرمش قهرمانانــه  "بــا پــذيرش  
 هـسته اي در     "جـام زهـر   "سركشيدن  

انتها امـا بخـشي از پروسـه آغـاز شـده            
هستند و با قوانيني كه آن را به حركـت          
. در مي آورد، به جلـو رانـده مـي شـوند           
 بنابراين، باند حاكم جمهـوري اسـالمي      

دو راه بيشتر ندارد، يـا روي ريـل ژنـو و     
ــدي   ــستگاههاي بع ــه ســمت اي ــن ب وي
حركت كند يا جليقـه انفجـاري بـه تـن        

راه . كرده و قطار را از خط خـارج سـازد         
سومي، آنگونه كه در توهم اوليـه آقـاي         
ــود   ــود، وج ــه ب ــه اي شــكل گرفت خامن

    .ندارد
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خبرنگاران با استفاده از يازده و نـيم ميليـون سـند بـه              
دست آمده، اسرار تاريك و سياه پناهگاههاي مالياتي و         

ها مقام دولتي و غيردولتي را فـاش كـرده          پولشويي ده 
واكـنش مـردم در برابـر ايـن خيانـت و تبهكـاري           . اند

مالياتي كه افزون بر سياستمداران، سـتارگان سـينما و          
فه اي نيز در آن دست داشته اند، خـشم    ورزشكاران حر 

  .و اعتراضات گسترده بوده است
چنين كالشيهاي بزرگ در فرار از پرداخت مالياتهـايي         
كه از سودهاي كـالن بـه دسـت آمـده، در تـوازن بـا                
تحميل رياضـتهاي اقتـصادي و در نتيجـه فقـر و بـي              

اين كمتر از يك درصد     . خانماني ميليونها نفر قرار دارد    
هان چگونه است كه حاصل دسـترنج مـردم         جمعيت ج 

زحمتكش را كه خود نوعي ديگـر از تبهكـاري اسـت،            
بدون پرداخت ماليات در جايي ديگر انباشت مي كند و          
همزمان بيشرمانه شاهد گرسنگي و مرگ ميليونها نفـر         
مي شود؟ اينجاست كه يكبـار ديگـر بـر درسـتي نقـد              

 خـانم   ليبراليـستي كـه    -ماركسيستها بر سياستهاي نو     
تاچر و آقاي ريگان اگر چه بنيان گذار آن نبودنـد، امـا             

ــاتيو"بــه عنــوان   آن را تــرويج داده و بــر "تنهــا آلترن
زحمتكشان جهان تحميل كردند، مهـر تاييـد گذاشـته          

  . مي شود
  

      نيست"آلترناتيو"ليبراليسم 

 ليبراليسم نقش بزرگي در انواع بحرانهـاي بـزرگ      -نو  
 تا آنچه   2008؛ از بحران مالي     جهاني بازي كرده است   

كه امروز گوشه اي از آن را اسناد پاناما به مـا عرضـه               
فقر، نابرابري، نداشتن دسترسي به بهداشت و       . مي كند 

سالمت عمومي، تخريب دايمي محيط زيست، افزايش       
قدرت نيروهاي راست، فاشيستي و بنيـاد گـرا، جنـگ،           

اي جنايت و در كل نقض فراگير حقوق بـشر جلـوه هـ            
  . ثابت اين نظم است

 ليبراليـسم رقابـت را      -همه اينها در حاليست كـه نـو         
كاراكتر واقعي و طبيعـي انـسان توصـيف مـي كنـد و              
رقابت كنترل شده را محدوديت آزادي بـه شـمار مـي            

 ليبراليــسم خــدمات عمــومي را خــصوصي -نــو . آورد
سازي مي كند، دخالت اتحاديـه هـاي كـارگري را در            

و پيگيـري منـافع جمعـي عامـل بـي           سازماندهي كار   
نظمي در بازار آزاد بـه حـساب مـي آورد و در نهايـت،           

 هيرارشـي از بازنـدگان و برنـدگان         "طبيعي"يك فرم   
ترتيب مي دهد كه در آن نـابرابري بـه عنـوان موتـور              

از همين رو،   . توليد ثروت، طبيعي و حق تلقي مي شود       
ليـسم،   ليبرا-در بوق و كرنـاي تبليغـاتي مـدافعان نـو           

تالش براي ايجاد جامعه اي كـه در آن انـسانها برابـر             
باشند، بـي حاصـل و بـه طـور اخالقـي ناخوشـايند و               

بازار بايد مطمين شود كه هر      . نادرست وانمود مي شود   
ــود و     ــصيب اش ش ــت دارد، ن ــدازه لياق ــر ان ــس ه ك

  . تهيدستي، نشان بي لياقتي مي شود
ع به پا گرفتن     ليبراليسم از دهه هفتاد شرو     -اگر چه نو    

كرد، اما بار آن در دوره به قدرت رسيدن آقاي ريگـان            
ثروتمنـدان از پرداخـت ماليـات       . و خانم تاچر بسته شد    

رها شدند، اتحاديه هاي كـارگري زيـر ضـرب رفتنـد،            
خصوصي سـازي و مقـررات زدايـي و حـذف خـدمات             

  . عمومي همگي بخشي از بسته ليبراليسم شدند
بـين المللـي پـول، بانـك        سپس با ابزارهاي صـندوق      

 و سازمان تجارت جهاني،     "ماستريخت"جهاني، پيمان   
 ليبرالي به سراسر جهـان سـرايت داده         -سياستهاي نو   

  . شد

عـصر  "، نويسنده كتاب پـر فـروش        "جورج مونبيوت "
مانيفستي براي نظـم نـوين جهـاني و دولـت           : رضايت

 در  "گـاردين " و همچنين مقاله نويس روزنامـه        "اسير
 ليبراليسم آنجـا جالـب مـي        -نو  ": ره مي نويسد  اين با 

شود كه دكترين يا مكتبي كه وعده آزادي مـي دهـد،            
آلترنـانيو ديگـري وجـود      "همچنين اعالم مي كند كه      

  ""ندارد
 پـس از    "فردريـك هايـك   "چنانچه  ": وي مي افزايد  

سفر به شيلي در دوران پينوشه، در كتاب خود بـه نـام             
اولين جـايي   ": نويسد مي   "جاده اي به سوي بردگي    "

كه اين مكتب به طور كامل به اجـرا گذاشـته شـد، در             
شيلي بود، زيـرا تـشخيص داده شـده بـود كـه تحـت               
ديكتاتوري ليبرال بهتر مي شود ليبراليسم را پيش بـرد          
تا در كشوري كه دولت دمكراتيكي داشته باشد كه بـا           

، )1992-1899(فردريــك هايــك  (".آن دشــمني دارد
ــشگ ــي از پي ــداران  يك ــولي و از طرف ــه پ امان در نظري

ليبراليسم كالسيك در قرن بيـستم كـه نظـرات او در            
دانشگاههاي لندن، شيكاگو و فرايبورگ تـدريس مـي         

  ) شود
  

آمارهاي جهاني در سالهاي گذشته بـر پـوچي ادعـاي           
با فـاش   . تنها آلترناتيو بودن ليبراليسم گواهي مي دهد      

كه بخواهـد بدانـد    شدن اسناد پاناما كار براي هر كس        
جهان بر سر انگشتان چه كساني مي چرخد و حاصـل           

در . كار و زحمت اش كجا مي رود، آسـان شـده اسـت          
 ليبراليسم تنهـا آلترنـاتيو      -واقع روشن مي شود كه نو       

فقـط  . براي انباشت ثروت توسط عده اي معدود اسـت        
كافي است به بيش از يازده و نيم ميليون سندي كه از            

 بـه بيـرون درز كـرده،        "موساك فونسكا "دفتر وكالت   
اين اسناد دانسته هاي ما را نسبت به اينكه   . رجوع شود 

 از مردم زحمـتكش جهـان چگونـه توسـط     21در قرن  
طبقه اي مافيايي بهره برداري مي شود، افـزايش مـي           

در نظر داشته باشيم كـه موسـاك فونـسكا تنهـا            . دهد
  . چهارمين بانك بزرگ پولشويي در جهان است

اكنون براي ديرباوران روشن شده است كـه ثـروت در           
از همين رو بايد    . كجا توليد مي شود و در كجا اندوخته       

  . گفت اين اسناد كار ماركسيستها را آسان كرده است
حال مي شود ديد پشت پرده فعاليت مالي نخست وزير          
ايسلند و رابطه آن با ارزش پول ملي كه به نيم رسيده            

يتانيا، آقـاي ديويـد كـامرون، كـه بـا      يا نخست وزير بر  
سخنرانيهاي سفت و سخت و پر هيجان، پنهـاني سـد           
معبر در برابر رفـرم ماليـاتي ايجـاد مـي كـرد و غيـره                

اين اسناد حتي فاش مي كند كه چگونه دولتها    . چيست
تحريمها را دور مي زنند تا رهبران كره شمالي، سوريه،          

اشـته باشـند كـه      بتوانند حـسابهايي د   ... روسيه و ايران  
  . بتوانند به آساني به آن دسترسي داشته باشند

طبقه حاكمه با دو چهره آشكار و پنهان بـه كـار خـود              
نخست، رقابتهاي درون دولتي كه بـه       . ادامه داده است  

اما چهره  . طور روزمره از آن در خبرها مطلع مي شويم        
پنهان آن شبكه متحدي اسـت كـه در سـطح جهـاني             

آنان چنان در اين شيادي تبحـر دارنـد         . ايجاد كرده اند  
كه به مراتب دست سرويسهاي مخفي را از پشت مـي           

  . بندند
 و "چلــسي منينــگ"چنـدي پــيش افــشاگراني ماننــد  

 در همـين زمينـه شـواهدي را افـشا           "ادوارد اسنودن "
كردند كه حاكي از نفوذ دولتهـا بـه زنـدگي خـصوصي       

هاي شهروندان، قتلهـاي مخفيانـه و شـكنجه، رسـوايي         
بانكي و حتي كودك آزاري اشخاص مشهور را شـامل          

  . مي شد
اين كمتر از يك درصد، به مردم اينگونـه تفهـيم مـي             

كـشورهاي  : كند كه دنيا به دو بخش تقسيم مي شـود         
امـا وقتـي رد     . دمكراتيك و كشورهاي غير دمكراتيك    

پولها گرفته شد، مشخص مي شود، اين سـرمايه داري          
ز مسووليت و خودكامگي را بـاز     است كه راههاي فرار ا    

به طبع، فرزندان اين كالشان هم وارثان     . گذاشته است 
طبقاتي آنان مي شوند و اشرافيتي خواهيم داشـت كـه           
به دوران فئودالي و برده داري تنـه مـي زنـد، بـا ايـن                
تفاوت كه در آن دوران با دسـت رو عمـل مـي شـد و          
مشخص بود قدرت و ثروت در دست چه كساني است،          
امروز اما ما ديگر تنها با نگاه كردن بـه كاخهـاي سـر              
كشيده نمي توانيم دريابيم چه كسي آنجا ساكن است؛         

  . مراكز قدرت و ثروت بسيار پيچيده تر عمل مي كنند
  

  فرصتي براي اعتراضات جهاني 

اسناد پاناما اين فرصـت را بـه وجـود آورده كـه مـردم        
ـ          وده انـد،   سراسر جهان، حتي آنها كه اهل اعتـراض نب

وارد گفتگوهـايي در بــاره اينكـه چــه كـساني حاصــل    
حتي اگـر ايـن    . دسترنج شان را چپاول مي كنند بشوند      

افراد ماليات هم پرداخته بودند، اين پرسش كه چگونـه    
به چنين ثروتي دست پيـدا كـرده انـد، بـيش از پـيش           

تنها چند پاسخ به اين سووال را مـرور         . مطرح مي شود  
  : مي كنيم

  5ر صفحه بقيه د

  جهان در آيينه مرور
  ستها را راحت کرداسناد پاناما، کار مارکسي

 ليال جديدي
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  جهان در آيينه مرور
  

  4بقيه از صفحه 
، يـك شـبكه مخفـي گـزارش         "اكسفم" به گزارش    -

 تريليون  1.4داده است كه كمپانيهاي بزرگ آمريكايي       
  دالر پول را به آن سوي مرز فرستاده اند 

ــا  50 -  شــركت از بزرگتــرين شــركتهاي آمريكــايي ب
استفاده از ابزارها، ترفنـدها و سـوراخهايي از پرداخـت           

  ليات به طور وسيع طفره رفته اندما
 حدود  2014 تا   2008 شركت مزبور بين سالهاي      50 -

 11.2 ميليارد دالر خرج البيها كرده اند و در مقابل         2.6
اين سـود هـا از راه       . تريليون دالر سود كسب كرده اند     

وام فدرال، ضمانت وام و گرفتن كمك مالي به دسـت           
گلـدمن  "ده،  از جمله نامهـاي شـناخته شـ       . آمده است 

كوكـا  "،  "اپل"،  "ورايزن"، شركت ارتباطات    "ساكس
 4 مبلغـي بـيش از     "شـورون " و   "آي بـي ام   "،  "كوال

 تـا   2008تريليون سود در سطح جهاني بـين سـالهاي          
  .  به دست آورده اند2014

به جاي تحت پيگرد جنـايي قـرار دادن ايـن متقلبـان             
مالي كـه سـودهاي كالنـي هـم از بحـران بـدهيهاي         

 به دست آورده اند، آنها تحت پوشش حفاظـت           مسكن
مالي قرار گرفتند و با مالياتهاي زحمتكشان نجات پيدا         

  . كردند
يك سناتور امريكايي در اين مورد توجيه مي كند، اين          
بانكها آنقدر بزرگ هستند كه پيگرد قانوني آنها هم اثر          
منفي در اقتصاد ملي و هم احتماال در اقتـصاد جهـاني            

  . تخواهد داش
 كه با سود نزديك بـه       2008در اروپا، بحران اقتصادي     

صفر و تزريق تريليونها يورو به بازار سهام همراه بـود،            
نتوانست اقتصاد سرمايه داري را زنـده كنـد، زيـرا بـه              
جاي تالش براي استفاده از ايـن منـابع جهـت ايجـاد             
شغل، منـابع صـرف نجـات ثروتمنـدان بـزرگ شـد و              

  .  دنبال داشترياضت اقتصادي را به
  

  نگاهي به اعتراضهاي اخير 

 فاشيستي به ويژه در آلمان و       -گرايشات رو به رشد نو      
فرانسه هشدار دهنده اين امر است كه طبقه حـاكم در           
كشورهاي اروپايي سياستهاي تهاجمي به طبقه كـارگر        

همزمـان اعتراضـها    . را هر چه بيشتر شدت مي بخشد      
هاجم به شـرايط كـار و        ليبرالي و ت   –عليه مناسبات نو    

بـا ايـن اعتراضـها      . زندگي نيز افزايش پيدا كرده است     
افراد بيشتري از اقشار گوناگون جوامع به صحنه آورده         

  : در زير به چند نمونه اشاره مي شود. شده اند
  

  اعتراضات هزاران نفر عليه شركت ورايزن

ــا، روز  ــل، 13در آمريك ــضو  40 آوري ــارورز ع ــزار ك  ه
  . به برگزاري آكسيونهاي اعتراضي زدنداتحاديه دست 

آنها عليه حمالت تهاجمي ورايزن، شـركتي كـه قـصد         
دارد از پرداخت غرامت به كاركنـان بـه خـاطر سـوانح            
كاري خودداري كند، كاركنانش امنيت شغلي ندارنـد و         
اتحاديه هاي آنـان را در هـم مـي شـكند، دسـت بـه                

ــد  ــصاب زدن ــراض و اعت ــالي  . اعت ــركت در ح ــن ش اي
رمندان خود را محروم مي كند كه سودهاي كالنـي          كا

  . به جيب مي زند
شركت ورايزن نمونه روشني از شـركتهايي اسـت كـه           
حرص سود و انباشت سرمايه دارند؛ كمپانيهايي كـه از          
ماليات دادن فرار مي كنند، اما زندگي كارگران خـود را     

كارگران . حتي در ساعات خارج از كار كنترل مي كنند        
ي نمي تواننـد خـانواده خـود را طـي دو مـاه              گاهي حت 

 روز كــار بــدون 7ورايــزن مــي خواهــد دوران . ببيننــد
نكته جالب اينكه ايـن كـارگران    . مرخصي را باز گرداند   

اگر چه براي شركتي كه خدمات تلفني و اينترنتي مـي           
  . دهد، كار مي كنند، از داشتن اينترنت محروم هستند

  

  اعتصاب معلمان در شيكاگو 

ز اول آوريل امسال، معلمان سراسر شهر شـيكاگو از          رو
آنها با ايـن    . رفتن به كالسهاي درس خودداري كردند     

حركت نشان دادند كه همبستگي طبقاتي عميقي بـين         
ــاگوني . خــود دارنــد در ايــن اعتــصاب ســخنرانان گون

صحبت كردند و از مشكالت و مبارزات خود گفته و به           
 گونـاگون جامعـه     نقاط مشتركي كه مبارزات قشرهاي    

  .دارند اشاره كردند
  

  فرانسه و بيداري شبانه

  

 "تمـام شـب بيـداري     "تجمع و اعتراضات تحت شعار      
اين تظـاهرات كـه شـباهت       . فرانسه را به لرزه در آورد     

 در اسـپانيا، در    "برآشـوبيدگان "بسياري بـه تظـاهرات      
 در آمريكا دارد، نخست     "جنبش اشغال " و   2011سال  

  . ون كار جديد دولت شكل گرفتدر اعتراض به قان
اين رويداد در حالي اتفاق مي افتد كـه راسـتها دسـت             
باال را دارند و چپ و اتحاديه ها در سالهاي اخير حالت            

حـزب سوسياليـست بـه رهبـري        . دفاعي پيدا كرده اند   
 ليبرالـي را كـه بـه        - سياستهاي نـو     "فرانسوا اوالند "

. ه اسـت تشديد ركود اقتصادي انجاميـده هـدايت كـرد        
 رسيد و در ماه     2009درصد از سال    9بيكاري به باالي    

پس از حمالت تروريستي،    . درصد رسيد 10.2ژانويه به   
احزاب مهـم از حـزب سوسياليـست حـاكم تـا دسـت              

 موجي از حمـالت ضـد       "جبهه ملي "راستيهايي مانند   
  . مهاجران، راسيستي و ضد اسالمي را دامن زدند

 كـه از اعـضا      "فرانـسوا سـابادو   " و   "اليويه بسانـسنو  "

ضد سـرمايه داري فرانـسه هـستند در         "رهبري حزب   
  : اين باره مي گويند

يك ميليون نفر به خيابانها آمدند تـا بـه قـانون كـار              "
اما نكته مهم در اين اسـت       . آقاي اوالند اعتراض كنند   

كه اين بار نسل جديدي كه وارد صحنه شـده تنهـا از             
رس و دانشگاهها نيستند، بلكه شامل شـاغالن كـه    مدا

محل كار خود را براي شركت در آن ترك مي كننـد و            
   ".اعضا اتحاديه ها نيز مي شود

  
آنها چشم انداز را پيوستن هرچه بيشتر مـردم بـه ايـن             
اعتراضها مي دانند و مي گويند، دولت فرانسه بايـد بـه      

 درصد  70ن  نتيجه همه پرسيها نگاهي بياندازد كه در آ       

مردم مخالف شان با قانون جديد كار را ابراز داشته اند           
ايـن  .  ميليون پتيشن امضا شده اسـت      1.2و تا به حال     

در حاليست كه اعتراضات هر روز بيـشتر خواهـد شـد،            
زيرا مردم نه تنها مخالف قانون جديد هستند، بلكه بـه           
اثرات درازمدت بحران سرمايه داري در زندگي خود نيز  

  . رض شده اندمعت
: رهبــران ايــن حــزب ضــد ســرمايه داري مــي گوينــد

همچنان كه ايـن جنـبش اوج مـي گيـرد، سـوالهاي             "
بسياري پيش مي آيد كه بايد پاسخ داده شـود؛ اينكـه            
چگونه مي شود جنبشهاي هميشگي را بـا جنبـشهايي          
كه اكثريت جمعيت را به ميـدان مـي آورد، پيونـد داد؟        

نـد تـا بتواننـد جوانـان و         چگونه اتحاديه هـا عمـل كن      
كارگران را با سازمانهاي خود همراه 
ــر     ــوانيم ب ــي ت ــه م ــد؟ چگون كنن
تواناييهايمان نـه فقـط در روزهـاي       
ــراي   ــه ب ــومي، بلك ــصابات عم اعت
اعتصابات طوالني تر بيـافزايم و در       
صورتي كه دولـت قـانون جديـد را         
كنار نگذارد، بدانها تـداوم بخـشيم؟       

بايـد در   اينها سواالتي هـستند كـه       
  ".برابر خود قرار دهيم

  

تظـــاهرات ضـــد رياضـــت 

  اقتصادي در لندن 

 هـزار نفـر در      150در لندن بيش از     
 "ديويـد كـامرون   "يك تظـاهرات خواسـتار اسـتعفاي        

  . شدند
تظاهرات براي بهداشـت، مـسكن، كـار، و آمـوزش از            

مجمـع عمـومي عليـه رياضـت        "سوي گروهي به نام     
  . سازماندهي شده بود"اقتصادي 

اسناد پاناما نشان مي دهد كـه ديويـد كـامرون بـراي             
  .ثروتي كه از پدرش به او رسيده، ماليات نداده است

محافظـه  ":  مي گويد  "سام فيربايرن "دبير اين مجمع،    
كاران هر روز بيـشتر از روز پـيش از واقعيـت زنـدگي              

آنچه كه اسناد پاناما افـشا     . اكثريت مردم دور مي شوند    
 ثروتمنـدان در حـالي كـه ثـروت      كرده نشان مي دهد،   

خود را مخفي مي كنند، مردم را به رياضـت اقتـصادي       
وادار كرده اند و از پرداخت مالياتي كه مي تواند ايجـاد          
كار كند و خدمات اجتماعي را افزايش دهد، خـودداري          

مـا بـه    . مردم خشمگين هستند و حق دارنـد      . مي كنند 
 دولت در برابر    اعتراضات آنقدر ادامه خواهيم داد تا اين      

خود، جنبشي را كه توانايي خاموش كردن آن را      
   ".ندارد، ببيند

نه اگر، نـه امـا، نـه        ": معترضان شعار مي دادند   
ديويد حقه باز بيرون، مـا مـي        "،  "قطع خدمات 

   ".دانيم تو كي و چي هستي
ــا و    ــرين كاناله ــه مهمت ــت ك ــه اس ــل توج قاب

ز  ا "بي بي سي  "خبرگزاريهاي انگليس از جمله     
پخش خبر تظاهرات خودداري كردنـد و مـردم         

  .خشمگين به تويتر روي آوردند
  

  ايسلند
ــسون " ــيگموندور گونالگ ــست"س ــر ، نخ  وزي

ايسلند، كه يكي از لو رفتـه هـاي اسـناد پانامـا             
است نيز پس از اعتراضهاي وسيع مردم از سمت خـود           

آقاي گونالگسون نيز به پنهان كردن      . گيري كرد كناره
الر سرمايه تحت نام يك شركت پوششي در        ميليونها د 

  .گريزگاههاي مالياتي متهم شده بود
  

اگر چه نوع و شكل اعتراضها در كـشورهاي گونـاگون          
متفاوت است و اگر چه دوران افت و سكون نسبي نيـز            
داشته اند، اما هرگز خاموش نمـي شـوند و تـا كـسب              

  .نتيجه ادامه خواهند داشت
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 بــا مخالفــت "فرانــسوا اوالنــد"اصـالحات بــازار كــار  

همگاني روبرو شده است، چه از سوي جوانان و چـه از         
از ابتداي ماه مارس يك جنبش عظيم       . جانب كارگران 

بـا وجـود انفعـال      . عليه اين قوانين شكل گرفته اسـت      
رهبــري اتحاديــه هــا و قــوانين محــدود كننــده عليــه 

و بستن خيابانها و مراكز  گردهماييها، از شمار تظاهرات     
 مارس گامي بـه   31اعتصاب عمومي   . كاسته نمي شود  

در ايـن   . جلو در ايجاد اتحاد كارگران و دانشجويان بود       
از اعـضاي  ) Laura Varlet ("لـورا ورلـه  "باره بـا  

 در  (CCR)فراكسيون كمونيـستي انقالبـي جوانـان        
بـه گفتگـو    ) NPA ("حزب نوين ضد سرمايه داري    "

   .نشسته ايم
  
  

چه چيـزي خـشم جوانـان و دانـشجويان را           

 برانگيخته است؟
خشم و نارضايتي از سياست ضد اجتماعي دولت اوالند         

ايـن اولـين قـانون ضـد        . از مدتها پيش متـراكم شـده      
كارگري نيست كه اوالند تدوين كرده، اما ايـن همـان           
. قطره اي است كه موجب لبريز شدن ليوان مـي شـود          

زرگ در حقـوق كـارگري بـه        اين قانون يك عقبگرد ب    
حساب مي آيد؛ يك تهاجم وحشيانه عليه شـرايط كـار      
كه تاكنون هيچ دولتي، حتي دولتهاي راست نيز جرات         

  . دست زدن به آن را نداشته اند
جوانان خود را به طور مستقيم هدف ايـن قـانون مـي             
ديدند، چون اخراجها را ساده و شرايط كاري را افـزوده           

امـروزه  . ي موجـود، بـدتر مـي كنـد        بر نبود امنيت شغل   
بسياري از جوانان مجبورند در مـشاغل بـي ثبـات، بـا             

جوانان متوجه شـده انـد كـه    . دستمزد ناكافي كار كنند  
قانون كار دولت، اين شرايط سخت را وخيم تر خواهـد          

 . كرد
اين جنبش كه بيش از همه بين جوانها شـكل گرفتـه،        

ياري آن را   بـس . مهمترين جنبش در سالهاي اخير است     
 مقايسه مي كنند؛ زماني كه اتحـادي        2006با مبارزات   

از دانــشجويان و كــارگران در مبــارزه اي همبــسته    
قانون پيرامـون اولـين قـرارداد       "توانست مانع تصويب    

جنبش حاضر هنوز به اين سطح ارتقـا پيـدا        .  شود "كار
نكرده و گردهماييها با وجود رشد، هنوز مانند آن زمان          

اما شرايط براي شكل گيري يك چنـين      . ندبزرگ نيست 
 . پديده اي وجود دارد

  
جنبش در مدارس و دانشگاهها چگونه نمـود        

 مي يابد؟ 
 آوريل و در روزهاي گذشته، به       5آخرين بسيج ملي در     

 مـارس، نـشان داد كـه    31ويژه در اعتـصاب عمـومي    
در دانـشگاههايي ماننـد     . جنبش گسترش پيدا مي كند    

 گردهماييها مملو از    "1پاري" يا   "8پاريس  "،  "2رن  "
افزون بـر آن، ارتبـاط بـا جنـبش          . شركت كننده است  

  . كارگري بيشتر و بيشتر مي شود
 در مجمع عمـومي تـصميم       8براي مثال ما در پاريس      

گــرفتيم نــزد كاركنــان راه آهــن، راننــدگان اتوبــوس، 
كــارگران خودروســازي و بخــشهاي مختلفــي كــه در  

برويم تا اتحادي بين كارگران     نزديكي دانشگاه هستند    
دانشجويان شكل دهيم كه توانـايي بـه لـرزه درآوردن           
دولت و مجبور كردن آن به پس گرفتن قـانون اش را            

 . داشته باشد

ما دانشجويان به حركت درآمده ايم و مصمم هستيم تا   
آخر مبارزه كنيم، اما براي پيـروزي بـه نيـروي طبقـه             

ي كـه موفـق شـويم       تنهـا هنگـام   . كارگر نيـاز داريـم    
مجموعه اقتصاد را فلج سازيم و سـرمايه دارهـا را بـه             
اين طريق كيش كنيم، به هدف خود مبني بر عقـب وا         
. داشتن دولت و صاحبان صنايع دسـت خـواهيم يافـت         

اين انگاشت هفته گذشته در مجمـع همـاهنگي ملـي           
دانشجويان كه در آن هفتاد مركز دانشگاهي از سراسر         

 . د نيز مورد بحث قرار گرفتكشور شركت داشتن
در مدارس نيز بسيج به پيش مي رود و مناطق جديدي    

پديده خودسامانگري بسيار   . به صف مبارزه مي پيوندند    
آنها در حال حاضـر خـود را در مراكـز         . انگيزاننده است 

محلي هماهنگي سازمان مي دهند و تالش مي كننـد          
ـ        د و بـا   مجمع عمومي برگزار كنند، نماينده انتخاب كنن

   .مدارس ديگر عليه فشارها هماهنگ شوند
  

  
  

فشارها و سـركوب حكومـت تـا چـه انـداز            

 تاثيرگذار است؟
از ابتداي شروع جنبش، دولت تالش مي كند با اعمال          

 17در . فـشارهاي فزاينـده اعتراضـها را تـضعيف كنـد     
 حملـه ور  "ُتلبيـاك " 1مارس پليس به دانشگاه پاريس   

جويان را كه براي شركت در      شد و شمار زيادي از دانش     
 24در  . مجمع عمومي گرد آمده بودند، مـضروب كـرد        

 سـاله  15مارس پليس به طور وحشيانه اي دانش آموز     
ــرين محــالت "برگــسون"دبيرســتان  ، يكــي از فقيرت

  . پاريس را كتك زد
تصويرهاي سركوب وحشيانه مانند آتش بـه همـه جـا           

.  شدنددامن كشيدند و موجب برانگيختن خشم و نفرت     
 مارس به خيابان آمدند،     31كارگراني كه پس از آن در       

نه فقط عليه قانون كار، بلكه عليـه سـركوب هـم بـه              
آنها حاضر نبودند بـه پلـيس اجـازه         . اعتراض برخاستند 

 .  شان را مورد ضرب و شتم قرار دهد"فرزندان"دهند 
.  آوريل جهشي در ابعاد سركوب صورت گرفت       5اما در   

ــا ــاهرات پ ــشجو  130ريس، در تظ ــوز و دان ــش آم  دان
پس از آنكه تظاهر كنندگان مسير پيش       . دستگير شدند 

 تـن از    500بيني شده را بـه انتهـا رسـاندند، بـيش از             
ــتهانها و    ــوزان از دبيرسـ ــش آمـ ــشجويان و دانـ دانـ
دانشگاههاي گوناگون تصميم گرفتند به خانه نرونـد و         

تـا  . س به حركت درآمدند   در عوض به سمت مراكز پلي     
 . آزادي بازداشت شدگان را بخواهند

آنها در واكـنش بـه برقـراري حالـت فـوق العـاده كـه         
 نـوامبر در سـال      13حكومت از هنگـام سووقـصدهاي       

: گذشته تا كنون پابرجا نگاهداشـته، شـعار مـي دادنـد           
وضــعيت فــوق العــاده و رژيــم پليــسي مــانع ادامــه  "

اهركنندگان موفق شدند   تظ. "تظاهرات ما نخواهند شد   
اين يك پيروزي روانـي و      . دستگيرشدگان را آزاد كنند   

سياسي بزرگ براي جنبش بود، چرا كه دولـت تـالش           
مي كند مبارزات را با سركوب درهم شـكند و منـزوي            

 . كند
  

 نمود اين پروسه نزد كارگران چگونه است؟ 
اين پروسه نزد آنها آهسته تر به جلو مـي رود، اگرچـه             

ــشم  ــود دارد،   خ ــم وج ــادي ه ــاري زي ــوران انفج و ف
تـاثير ايـن اعتـصاب      .  مارس نـشان داد    31همچنانكه  

عمومي يكروزه در بخشهاي اسـتراتژيك گونـاگوني از         
بعد از اين روز مهـم      . اقتصاد مانند راه آهن مشهود بود     

رهبري اتحاديه ها تصميم گرفت فراخواني براي انجام        
يل بدهد، بـدون     آور 9 و   5حركتهاي ديگر در روزهاي     

اينگونـه  . آنكه به طور مشخص خواهان اعتصاب شـود       
آنها به همان تاكتيكي متوسـل شـدند كـه در جريـان             

 در  "سـاركوزي "جنبش عليه اصـالحات بازنشـستگي       
در آن هنگـام هـم      .  به كـار گرفتـه بودنـد       2010سال  

رهبران اتحاديه ها به تفكيك حركتهـاي اعتراضـي از          
 هيچگاه به روشني ضـرورت      آنها. اعتصاب روي آوردند  

پيشبرد يك اعتصاب عمومي تا عقب نـشيني دولـت را     
به اين طريق كوشيدند امكـان ائـتالف        . مطرح نكردند 

بين جوانان بسيج شده و كارگران عليـه قـانون كـار را            
 . كمرنگ كنند

بـراي مثـال، رهبـران اتحاديـه هـا      
ــد در   ــشنهاد دادن ــر  5پي ــل ب  آوري

 6(د  نمايندگان مجلس كـه روز بعـ      
در باره پروژه دولت تـصميم      ) آوريل

. گيري مي كردند، فـشار وارد كننـد      
اين در حالي بود كه يك اعتـصاب        
عمومي مي بايست در دسـتور كـار        

در مـورد كاركنـان     . گذاشته مي شد  
راه آهـن كـه بــا اصـالحات جديــد    
يورش ديگري بر شرايط كار خود را     

 "ث ژِ ت  "شاهد هـستند، رهبـري      
 "اعتصاب تـا اطـالع ثـانوي      "واندن به   تاكنون از فراخ  

) يعني تصميم گيري در باره ادامه اعتصاب در نشستها        (
و پيوند دادن مبـارزه عليـه اصـالحات در راه آهـن بـا               

 .مبارزه عليه اصالحات بازار كار خودداري كرده است
اين امر اما محكم ترين تضمين براي گسترش مبـارزه          

الف با جوانـان    افزون بر آن، به طور مشخص ائت      . است
را طرح مي كند؛ تحولي كه قدرت عقب راندن دولت از 

 . هر دو اصالحاتش را دارد
يك مثال خوب براي گسترش مبارزه، اتحاد جوانـان و          

، دومـين بنـدر   )Le Havre ("لـوآور "كارگران بندر 
از هنگام شروع مبارزه عليـه قـانون    . بزرگ كشور است  

م همـراه  كار، اين بخـش اسـتراتژيك بـه طـور مـصم          
آنهـا در موقعيتهـاي گونـاگون     . جوانان حركت مي كند   

بندر و كشتيراني را بلوكـه كـرده و نـشان داده انـد راه        
 . چيره شدن بر دولت و بزرگ رييسان كدام است

در نقاطي كه مـا حـضور داريـم، بـراي ايجـاد مجمـع             
عمومي تشكيل شده از بخشهاي گوناگون كارگري كه        

ش مي كنيم؛ سـنتي كـه در   در حال مبارزه هستند، تال    
 2010مبارزات عليه اصـالحات بازنشـستگي در سـال          

وجود داشت و مي تواند هنگامي كه اعتصاب بـه يـك           
چشم انـداز واقعـي بـدل مـي شـود، گزينـه اي بـراي            

مـا همچنـين در هـر    . سياست رهبري اتحاديه ها باشد 
مدرسه و دانشگاه براي بخشيدن شكل خودسامانگرانه       

مي كنيم، بـا همـاهنگي و مجـامع         به جنبش كوشش    
 . پايه اي كه نمايندگان قابل عزل را انتخاب مي كنند

اين يك مساله بنيادي در ايجاد رهبـري آلترنـاتيو بـه             
 محـسوب  UNEF" "جاي سازمانهاي سنتي ماننـد  

 كه بزرگترين اتحاديه دانشجويي     UNEF". مي شود 
كشور است، هم اكنون در حال مذاكره با دولت است و           

ود را براي دست كشيدن از مبارزه در بهترين فرصت          خ
 . آماده مي كند

 
   

  اين مهمترين جنبش در سالهای اخير است
Kgk) طبقه عليه طبقه(  

 بابك: برگردان
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رنجنامه دالرام اكبري، دانشجوي محـروم از       

   تحصيل بهايي
دالرام اكبــري، شــهروند بهــايي ســاكن ســاري و     
دانشجوي دانشگاه قدسيه اين شهر در رشته نرم افـزار          
كامپيوتر، پس از پشت سر گذاشتن ترم اول تحصيلش         

 اخـراج  1394 دي مـاه   23در اين دانـشگاه، در تـاريخ        
بر محروم شدن از تحصيل به      دالرام كه عالوه    . گرديد

دليل باورهاي دينـي اش و پيوسـتن بـه خيـل عظـيم              
دانشجويان محروم از تحصيل بهايي در ايـران، شـاهد          
بوده كه چطور حقوق اوليه ساير اعـضاي خـانواده اش           
نيز به همين دليل مـشترك نقـض شـده، بـا نگـارش              
. رنجنامه اي، وجدانهاي بيدار را به پرسش گرفته است        

مله مي گويـد كـه پـس از اخـراج از دانـشگاه،              او از ج  
مدارك تحصيلي و شهريه اي كه پرداخـت كـرده نيـز            

توقيف شده است و مسووالن دانـشگاه و اطالعـات از           
  .پس دادن آنها خودداري مي كنند

   
به همانجـايي كـه بـا تـو         "": دالرام اكبري مي نويسد   
 اين جمله بـراي مـن يعنـي       "!تماس تلفني گرفتند برو   

ــه محرو ــي اينكــه ! ميــت از حــق تحــصيالت عالي يعن
مسووالن  سـتاد خبـري اداره اطالعـات سـاري نمـي             
خواهند بنـده بـه عنـوان يـك شـهروند بهـايي درس              

  .بخوانم
با خودم مي انديشم كه چرا بايـد از تحـصيل محـروم             
شوم؟ يك بهايي بي سواد بهتر مي تواند بـراي ايـران            

را در  مفيد باشـد يـا يـك بهـايي تحـصيلكرده؟ يـا چـ              
دانشگاه ميان چند صد دانشجو، چنين مشكالتي در راه     
كسب علم و دانش فقط بـراي مـن رخ مـي دهـد؟ در      
نهايت به اين نتيجه مي رسـم كـه مـن اولـين نفـري               
نيستم كه به خاطر دينم از حق تحصيل بازمانـده ام و            

  !شايد آخرين نفر هم نباشم
 همين امسال، مغازه پدرم در سـاري در دو مرحلـه بـه            

 ماه پلمپ گرديـده و مـادرم پـس از           6 روز و    36مدت  
 سال كار در بيمارستان، به دليل اعتقاد قلبـي       7گذشت  

 3هرانـا،    (".خود به آيين بهايي از كـارش اخـراج شـد          
 )فروردين

  
تجمع دانشجويان مركز آموزش عالي گنابـاد    

  در مقابل فرمانداري 

  دانشجوي مركز آموزش عالي گناباد با تجمع       50حدود  
در مقابل فرمانداري اين شهر، خواسـتار رسـيدگي بـه            

  . وضعيت تحصيلي خود شدند
در دفترچـه تكميـل   ": يكي از تجمـع كننـدگان گفـت     

 و  "9407"ظرفيت سازمان سنجش، رشته اي بـا كـد          
عنوان مهندسي كامپيوتر دانشگاه فردوسي مشهد واحد       
گناباد وجـود داشـت و مـا دانـشجويان كـه اغلـب در               

معتبر نيز پذيرفته شده بـوديم، بـه دليـل          دانشگاههاي  
اين كه كد مذكور متعلق بـه دانـشگاه فردوسـي بـود،             
ــشگاه   ــراي ادامــه تحــصيل و گــرفتن مــدرك از دان ب

فردوســي تغييــر وضــعيت داديــم تــا رشــته مهندســي 
ــشگاه    ــوانيم و از دان ــاد بخ ــهر گناب ــامپيوتر را در ش ك

  ".فردوسي مدرك معتبر اخذ كنيم
  

د از قبولي در اين رشته و مراجعه بـه          بع": اميدي افزود 
مركز آموزش "شهر گناباد متوجه شديم كه دانشگاه به    

ــا دانــشگاه  "عــالي  تبــديل شــده و هــيچ رابطــه اي ب
در واقع يك مدرسه به مركـز آمـوزش         . فردوسي ندارد 

عالي تبديل شده و به اين ترتيب با سرنوشت خيلـي از            
 شـده  دانشجويان و جوانان مشتاق بـه تحـصيل بـازي        

  ".است
در ايـن ميــان معـاون فرمانــدار گنابـاد ايــن تجمــع را    

دانشجويان بايد يك نفر را     ": غيرقانوني دانست و گفت   
به عنوان نماينده به فرمانداري معرفي مـي كردنـد تـا            
مشكالت و مسايل مربوط را مطرح كنـد و در صـورت          

  ".پاسخگو نبودن مسووالن اقدام به تجمع مي كردند
به هر حال با حضور شخص      ":  افزود سيدجواد محمدي 

فرمانـــدار و تـــشكيل جلـــسه در ســـالن اجتماعـــات 
فرمانداري، دانشجويان خواسـته هـاي خـود را مطـرح           

قـرار اسـت از طريـق فرمانـداري موضـوع           . كرده انـد  
پيگيري شـود و نتيجـه آن ظـرف چنـد روز آينـده بـه        

  ) فروردين17خراسان،  (".اطالع دانشجويان برسد
  

هـاي دانـشگاه    انه در خوابگـاه   اعتراضات شب 

  تهران 

  

ريــيس و معاونــان دانــشگاه تهــران شــب گذشــته در  
ــوروزي در    ــد ن ــد و بازدي ــوان دي ــت عن ــمي تح مراس

خوابگاههاي دانشگاه حضور پيدا كردند كه اين مـساله          
با اعتراض تعدادي از دانشجويان به مشكالت موجـود         

  .روبرو شد
و آموزشـي   دانشجويان كه از وضعيت رفـاهي، صـنفي         

موجود رضايت نداشتند و به گفته خودشان بـر اسـاس           
شـوند،  اين اعتراضات به كميته انضباطي احـضار مـي          

و كوي چمـران    ) پسران(شب گذشته در كوي دانشگاه      
بـا در دسـت گـرفتن پالكاردهـايي، مراتـب           ) دختران(

اعتراض خود را بـه مـسووالن  دانـشگاه تهـران ابـراز         
  .داشتند

در پالكاردهاي دانشجويان معترض شـعارهايي نوشـته     
  :شده بود كه چندي از آنها عبارتند از

 احضار گسترده دانـشجويان بـه كميتـه انـضباطي           -1
  ممنوع است

ــه بخــش   -2 ــذاري ب ــران در خطــر واگ ــاه چم  خوابگ
  خصوصي

   پولي شدن آموزش را متوقف كنيد-3
   دانشگاه پادگان نيست-4
  امكانات بهداشتي است خوابگاههاي ما فاقد -5
 ما خواهان نظارت بر تمـامي طـرح هـا و بودجـه              -6

  هاي دانشگاه هستيم
 دانــشگاه محــل كــار بانكــداران و ســرمايه داران -7

  نيست
اي دانشجويان همچنين در پايان اين اعتراض بيانيـه         

خطاب به رييس دانشگاه تهران نوشتند كه مهمتـرين         
  :خوانيدبخشهاي آن را در ادامه مي 

با تمام مـشكالت دانـشجويان، در روزهـاي اخيـر           * 
 1395نـوروز   اعالميه اي مبني بر مراسم ديد و بازديد     

و ديــدار ريــيس و هيــات رييــسه دانــشگاه تهــران بــا  
بهتر . شده است  دانشجويان در سطح خوابگاه ها نصب       

هيات رييسه دانشگاه تهران بـه جـاي برگـزاري           است  
سوالهاي مسكوت مانـده     مراسم نمايشي اين چنيني به      

   . پاسخ دهند دانشجويان 
چگونه توقع داريد كه به ديدار شما بياييم در حاليكه          * 

كميتـه   هنوز يك ماه از احضار فله اي دانشجويان بـه           
     انضباطي نگذشته است؟ 

چگونه در سالن جـشن شـما حـضور بهـم رسـانيم،             * 
هنگــامي كــه دانــشجويان فعــال فرهنگــي از فعاليــت 

و اجـرا   محروم هستند و سـالني بـراي تمـرين        قل  مست 
  نصيب شان نمي شود؟

هنگامي كه تبعيضات بين دانشجويان دختـر و پـسر        * 
هـم   توانيم دوشـادوش   همچنان ادامه دارد، چگونه مي   

  مراسم جشن شما شركت كنيم؟ در 
هنگامي كه پيشرويهايتان در پولي سازي دانشگاه و        * 

را عالوه  اغل سطح پايين  سازي آموزش بار مش   كااليي  
بر بار كج آموزش نادرست، بر گرده ما گذاشته، چگونه           

  بگوييم؟ شما بنگريم و تبريك  به قامت راست و لبخند 
زماني كه از ابتدايي ترين حقوق خود در خوابگاههـا          * 

روز بـه    كه محيط زندگي مان است برخوردار نيستيم و         
ذيــه فــشار بــا افــزايش هزينــه هــاي اســكان و تغ روز 

 بينـيم هـر     مـي   كنيد و چنانكه     بيشتري بر ما وارد مي    
خوابگاههاي خصوصي اضافه مي كنيـد،       سال به تعداد    

شما تبريك بگويم و     چگونه از ما توقع داريد عيد را به         
 17خبرنامه دانـشجويان ايـران ،   (شويم؟   با شما همراه    

  )فروردين
   

سردرگمي دانشجويان از قيمتهاي سرسـام       

   هزار توماني 40 كتاب و يارانه آور

در حالي كه كمتر از يـك مـاه بـه برگـزاري بيـست و             
نهمين دوره نمايشگاه بين المللي كتاب تهران باقيست، 

 هاي اصلي دانشجويان، تهيه كتابهـايي     يكي از دغدغه  
است كه قيمت بااليي دارند و احتماال در نمايـشگاه بـا     

كتـاب هـم    بـن دانـشجويي     . شوندتخفيف عرضه مي    
 آوري   اي از تراژدي قيمتهاي سرسـام      حكايت جداگانه 

گونـه دردش دوا نمـي   است كه با اين اقدامات مسكِّن       
  .شود

كافي است دانشجوي پزشكي باشيد و براي خريـد بـه           
بازار برويد تا با خريد دو يا سه كتاب مهـم ايـن رشـته       
كه احتماال ملزومات يك ترم دانشجوي ايـن رشـته را           

  دهد، متوجه شويد كه بايد نيم ميليون تومان  مي كفاف
  8بقيه در صفحه 

  

  دانشگاه در ماهی که گذشت
 كامران عالمي نژاد
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  دانشگاه 
  در ماهی که گذشت

  
  7بقيه از صفحه 

 هـزار   40با چنـين هزينـه اي، مـساعده         . هزينه كنيد 
توماني خريد كتاب وزارت ارشاد كـه بـه دانـشجويان           

 شـود، كمـك     براي خريد در نمايشگاه كتاب داده مي      
  .زيادي به آنها نخواهد كرد

  

روز گذشته نيز خبري مبنـي بـر افـزايش ميـزان بـن           
 هزار تومان منتشر شد، اما ظاهرا       100 به   خريد كتاب 

 هزار توماني وزارت ارشاد تغييـري نكـرده و          40سهم  
 هـزار  40دانشجويان براي تهيه بن كتـاب بـه جـاي           

 هزار تومان پرداخت كنند، در حالي كه        60تومان بايد   
 هـزار  40 هزار تومان دانـشجو و  40تا سال گذشته  

 تا يـك بـن       كرد تومان نيز وزارت ارشاد هزينه مي     
  . هزار توماني تحويل دانشجو شود80

 رسد افزايش ميـزان بـن خريـد كتـاب           به نظر مي  
 هزار تومـان، پـز جديـد دولـت          100دانشجويي به   

شــود؛ اســت كــه دارد از جيــب دانــشجو داده مــي 
 هزار توماني مبلغ بن كارت دانـشجويي       20افزايش  

در حالي صورت گرفته است كه تمام ايـن افـزايش        
ب دانشجو است و سهم وزارت ارشـاد همـان          از جي 

  . هزار تومان سال گذشته است40
با اين حال اما سايت نمايشگاه كتاب همچنـان مبلـغ           

 هزار تومان سـال گذشـته     80بن دانشجويي را همان     
اعالم كرده است كه با اظهارات روز گذشته همـايون          
ــرزاده، مــشاور اجرايــي معاونــت فرهنگــي وزارت   امي

 100 بـه  80بر افزايش مبلغ بن كارت از      ارشاد، مبني   
خبرنامه دانشجويان ايران ،    . (هزار تومان تناقض دارد   

  ) فروردين18
  

   دانشجو دهيم 10مجبوريم يك اتاق را به 

  
تقريبـا  ": رييس دانشكده فنـي اميركبيـر اراك گفـت        

 دانشجوي غيربومي در اين دانشكده مشغول بـه         900
هند و اين در حـالي  تحصيل هستند كه نيازمند خوابگا   

شـويم  است كه به دليل كمبود خوابگاه مجبـور مـي           
 دانشجو بدهيم كه اين رقـم بـيش    10يك اتاق را به     

   ".از ظرفيت يك اتاق است
با وجود اينكه در سال     ": محمدنظري افزود دكتر علي   

 توانستيم تمام خوابگاههاي دانشكده فنـي حرفـه         94
تعداد خوابگاههاي مـا    اي اميركبير را تعمير كنيم، اما       

.  دهـد  كم است و دولت اجـازه سـاخت بـه مـا نمـي             

 كننـد كـه بـراي رفـع     مسووالن از ما درخواست مي   
مشكل كمبود خوابگاه از خيرين كمك گيريم، اما بـا       
وجود تالشها و پيگيريها موفق به يافتن خيـر بـراي           

   ".اين كار نشديم
حتي در سخنراني پيش از خطبـه       ": نظري بيان كرد  

نماز جمعه اراك در اين باره صحبت كرده و اين نياز           
را به گوش همگان رساندم، امـا دريـغ از مراجعـه و             

   "!تماس يك خير
در ": اي اميركبيـر گفـت    رييس دانشكده فني حرفه     

ــشجويان    ــاز، دان ــورد ني ــاه م ــامين خوابگ صــورت ت
غيربومي مجبور نخواهند شد در خارج از خوابگاه بـا          

ال ساكن شوند كه البته اينگونـه        هاي با  صرف هزينه 
ها نگرانيهايي را هم بـه    سكونت براي آنها و خانواده      

   ".دنبال دارد
وي با بيان اينكه خوابگاه خـصوصي بـراي دانـشجو           

تنها يك خوابگاه داخل    ":  شود، افزود  گران تمام مي  
دانشگاه وجود دارد و ناگزيريم مـابقي دانـشجويان را    

 دانـشجو را    80م كه ظرفيت    بيرون بفرستي به خوابگاه 
 نفـر   250خوابگاه خودمان نيـز داراي ظرفيـت        . دارد

اي سـاكن    هاي اجاره    است و بقيه مجبورند در خانه     
   ".شوند

  ) فروردين20ايسنا، (
  

تجمع اعتراضي دانشجويان تربيـت معلـم       

  ياسوج 

 تربيـت معلـم دانـشگاه     94 و   93دانشجويان ورودي   
ــا تجمــع در  ــل اداره كــل فرهنگيــان ياســوج ب مقاب

آموزش و پرورش نسبت به عدم پرداخـت مطالبـات          
خود اعتراض كرده و از مسووالن  مربوطه خواسـتند          

  .كه نسبت به پرداخت اين مطالبات اقدام كنند
 مـاه   14يكي از دانشجويان گفت، آنها حقوق خود را         

دريافت نكرده اند و با اين وجود آمـوزش و پـرورش            
گاه را از حقوق فعلي آنها كم       در نظر دارد هزينه خواب    

  .كند و مطالبات گذشته را نيز پرداخت نكند
برخي از مسووالن  با حضور در ميان دانـشجويان و           
راهنمايي آنها به داخل سالن جلـسات و همايـشهاي         
اداره كل آموزش و پرورش، به اين تجمع اعتراضـي          

  ) فروردين23تابناك، . (پايان دادند
  

ان دانشگاه بـين    اعتصاب غذايي دانشجوي  

   المللي قزوين
جمعي از دانشجويان دانشگاه بين المللـي قـزوين در       
اعتراض به آنچه كه آنها كيفيت پـايين غـذا عنـوان            

  .كردند، تجمع كردند
 200در اين تجمع كه به گفته يكي از دانـشجويان،           

تن حضور داشتند، دانشجويان خواستار بهبود غـذاي        
  .سلف شدند

اعتراض مـا   ":  تجمع كننده گفت   يكي از دانشجويان  
به كيفيت پـايين غـذا قـبال توسـط انجمـن صـنفي              
دانشجويان به مسووالن  رفاهي رسيده بود، اما عدم         

  ".رسيدگي باعث اين تجمع شد
گفتني است تجمع دانـشجويان پـس از يكـساعت و         

خبرنامـه دانـشجويان    . (خواندن بيانيه به پايان رسيد    
  )  فروردين29ايران، 

   

 سفت تر شدن حلقه ؛ي كروبنامه

  "نظام"طناب بحران بر گردن 
  

   امانمنصور
 انتخابـات  شي بـر نمـا  هيـ  فقي همان هنگام كه باند متقلب ول   در
 ي را فرو م   ي آسودگ ي نفسها ني و نخست  دهي لم "يمجلس تواُفق "

 تيـ  سـفت واقع   ني آن را بـه زمـ      يداد، نامه حجت االسالم كروب    
  .  برگرداند

  
 منتشر و پخش    ي نامه كه به گونه ُگسترده ا      ني در ا  ي كروب يآقا

 و  ي خامنـه ا   ي آقـا  ي انتخابـات  يشده، بـا اشـاره بـه ُكالهبـردار        
 آن به جامعه با گلولـه و قمـه،   لي و تحم 88همدستانش در سال    

 كـه   دهي گرد ادآوري لهي وس ني اتهام نشانده و بد    يآنان را بر صندل   
 تي مـسوول ،"يمجلس تـواُفق  "نه گذشت زمان و نه تن دادن به         

  .  داردي را از دوش آنها برنمي تبهكارنيا
  
ـ ي و امن  ي نظام ي و شُركا  ي خامنه ا  ي آقا ي حكمران ستمي س در  يت

 كه بـا  ي وجود ندارد؛ انكارتي مسوولرشي به نام پذ  ياش مفهوم 
 خردانه كـم  ي بياستهاي و سيتوجه به فهرست بلند افعال ارتكاب     

ـ تثب. ستيـ منفعت ن  ـ  ا تي  برخـورد   ونيلـه مـد    از جم  كـرد ي رو ني
آنهـا  .  است " نظام مهيخ" ري باند حاكم ز   باني رق انهيمماشات گرا 

 او، از هر    تي جلب عنا  اي ي خامنه ا  ي خشم آقا  ختنيانگي برن يبرا
 بانـد حـاكم و بـه طـور     تي به نقش و مسوول    ميگونه اشاره مستق  

 را در آنها غوطـه    "نظام" كه   يي آن در بحرانها   "رهبر"مشخص  
 خامنـه   يها نه فقـط از آقـا      "يخود".  دارند زي پره  سازند، يور م 

 فـرار او از   ي كننـد، بلكـه بـرا      ي بازخواست نم  شياستهاي و س  يا
  . كاوندي هم مچهي و دري درب پشت،يحسابرس

  
 اما در نامه سرُگشاده اش انگُـشت بـر زخـم نهـاده              ي كروب يآقا

 و "ي هــسته اييمــاجراجو" اســتي سش،يــاو بــدون آرا. اســت
 ي تا سـپس آقـا     ردي گ ي ضرب م  ري را ز  "يمنطقه ا  يبلندپرواز"

 و او را بــه خــاطر  دهي كــشدانيــ مانــهي را بــه ميخامنــه ا
 دور  " و توسـعه قُـدرت     اسـت ي و حب ر   ي جاه طلب  ،يخودمحور"

 اش را بـه بـاد    "رتينجابـت و بـص    " يبگرداند و همزمان ادعـا    
  . ردي بگشخندير

  
 تاكنون شي كه از پنج سال پ88 ي جمهوراستي انتخابات ر نامزد

ـ  تاك ي روحـان  ي برد، خطاب بـه آقـا      ي بسر م  يدر زندان خانگ    دي
 اريـ  كار را در اخت    نيكرده كه از او نه انتظار رفع حصر دارد و نه ا           

بـر  " خواسـته اسـت      ي روحـان  ياو در عوض از آقا    .  داند ي م يو
 بـر عهـده اش گذاشـته    م كه قانون اساس و مـرد    يفياساس تكل 

 ي دادگـاه علنـ  ي ويواهـد تـا بـرا     بخ " مستبد تيحاكم" از   "اند
  .  دهدليتشك

  
 كـه بـه وعـده       ي حجت االسالم حسن روحان    ستي روشن ن  هنوز

ـ  باره نني در استي عمل نكرده و حاضر ن    شي خو "رفع حصر "  زي
 برخـورد  ي كروبـ ي آقـا ي دهد، چگونه با درخواست حداقل   حيتوض

 بـه مخـالف     ي خامنه ا  ي است كه آقا   نيروشن اما ا  . خواهد كرد 
 همانطور كه نـشان     - هم   ي روحان ي دهد و آقا   ي نم بونيترخود  
 ي را به گردن نمـ ي مطالبه اني چن يريگي پ نهي نه تنها هز   –داده  

 در برجـسته شـدن دوبـاره صـف      زي ن ي بلكه در اصل منافع    رد،يگ
  . ندي بي نم88 يهايبند
  
 را كه گمان    88 ي از تبهكار  ي اهللا خامنه ا   تي فرار آ  ي كروب يآقا
بحگاه ي روادهيـ  پكي به   ري اخ ي انتخابات شيا برد با نم   يم ي صـ 

حجـت  .  اسـت  اندهي به تالش با اعمال شاقه فرا رو       ده،يبدل گرد 
 به گونـه ناخواسـته پـروژه        ني همچن لهي وس ني بد ياالسالم كروب 

ـ   "اصالح طلـب  " ي ها دهي حكومت و زا   انهيجناح م   بـر   ي آن مبن
 با زي آن را ن    و معامله بر سر    89 و   88 يزشهاي مطالبات خ  يگانيبا

ـ  ا يچالش روبرو ساخته و فشار بدنـه اجتمـاع         ـ  ن ني  را بـر آن   روي
  .     داده استشيافزا
  

 بازتاب ُگسترده   ،ي كروب ي از مندرجات و مضمون نامه آقا      گذشته
ـ  دهد كـه  يآن به گونه مجرد نشان م       و گلـه وار  ني خـون ورشي

 و ي اصـل ي، صـف بنـد  89 و 88 ي به جامعـه در سـالها    "نظام"
. گرفته در بطن آن را برهم نزده و پراكنده نـساخته اسـت            شكل  

 يني بر گردن، سـنگ    ي از بحران گذر نكرده، با حلقه طناب       "نظام"
  .   كشديآن را به دنبال م

  ني فرورد24سه شنبه ...  خبري فراسو
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اصل موضوع ديه زنـان همچنـان مـساله دار          

  است 

 معاون روحـاني در امـور زنـان و          - فروردين   12ايسنا،  
قـانوني كـه در زمينـه ديـه زن و مـرد         ": خانواده گفت 

نهايي شده، صـرفا در خـصوص ديـه حـوادث و تعهـد          
شركتهاي بيمه نسبت به ديه زنان است، ولي در مـورد           

ات اسـالمي  اصل موضوع ديـه زنـان در قـانون مجـاز          
همچنان مساله وجود دارد و هنوز به برابري ديـه زن و      

  ".ايممرد نرسيده 

 

قطعا تعامـل بـين حـوزه     ": شهيندخت موالوردي افزود  
هاي علميه، قوه مجريه و قوه مقننـه بـراي اصـالح و             
بازنگري و وضع قوانين جديد در اين حـوزه بـه شـدت      

فقه اسـت،   مورد نياز است، چرا كه مبناي قوانين ما بر          
  ".بنابراين نمي توانيم بي نياز از اين تعامل باشيم

  

شكايت اعضاي تيم فوتبال زنـان آمريكـا از         

  تبعيض در حقوق و دستمزد 

  
 فرودين، پنج عضو اصلي تـيم ملـي         12صداي امريكا،   

فوتبال زنان، برندگان جام جهـاني و قهرمـان المپيـك          
كـشور،  آمريكا، در شكايتي به يك دادگاه فـدرال ايـن           

فدراسيون فوتبـال آمريكـا را بـه تبعـيض در پرداخـت             
  .دستمزد متهم كرده اند

آنها در شكواييه مي گويند اين تـيم نيـروي اقتـصادي            
محركه اي بـراي فوتبـال آمريكـا اسـت درحـالي كـه            
بازيكنان تيم زنان فوتبال دستمزدهايي بسيار كمتـر از         

  .همتايان خود در تيم مردان دريافت مي كنند
ا كننــدگان شــكواييه از جملــه برجــسته تــرين و امــض

آنهـا در   . مشهور ترين ورزشكاران زن در جهان هستند      
شكايت خود كه روز چهارشنبه به كميسيون فرصتهاي        
شغلي برابر ارايه دادند، درخواست كردنـد دربـاره روش          

  .كار فدراسيون فوتبال تحقيق شود
مـا  ": ، كاپيتان تـيم در بيانيـه اي گفـت         "كارلي لويد "

سالها كامال صبور بوده ايم، با اين اعتقاد كه فدراسيون          
درست عمل خواهد كرد و دستمزدي عادالنـه خواهـد          

  ".پرداخت

يكي ديگر از اعـضاي تـيم گفـت، آنهـا چهـل درصـد          
حقوق فوتباليستهاي تيم مردان را دريافت مـي كننـد،           
هرچند كه سال پيش به سوي كـسب مقـام قهرمـاني            

  .جهان حركت كردند
  

  اولين رييس مجلس زن در ويتنام 

نگوين تـي كـيم     " – فروردين   12خبرگزاري آناتولي،   
 به عنوان اولين ريـيس زن در مجلـس ويتنـام             "نگان

  .انتخاب شد
 سـايت مجلـس ملـي ويتنـام،         بر اسـاس گـزارش وب     

 درصـد آرا    95.5 ساله با اخـذ      61نگوين تي كيم نگان     
نتخـاب  به عنوان اولين رييس زن مجلس اين كـشور ا         

  .شد
نگان كه تاكنون پستهاي مختلفي داشته، از پنج سـال          

  .به اين سو معاون رييس مجلس ويتنام بوده است

 

اعتراض مهمانداران زن ايرفرانس به حجاب      

   اجباري در پرواز به ايران

ــه،   ــه ول ــروردين 15دويچ ــايي  - ف ــركت هواپيم  ش
 به زودي پروازهـاي خـود از پـاريس بـه             "ايرفرانس"

به اين مناسبت شركت مزبور     . گيرد از سر مي     تهران را 
از مهمانداران زن خواسته اسـت تـا پـس از خـروج از              

ــد  ــران روســري ســر كنن ــن دســتور . هواپيمــا در اي اي
  . اي به همراه داشته استاعتراضهاي گسترده

اي را بـه خدمـه      مديران ايرفرانس به تازگي بخشنامه      
ركنـان زن بايـد     اند كه در آن آمده كا     پرواز ابالغ كرده    

شلوار و كتهـايي گـشاد بـه    ) به ايران(به هنگام پرواز   "
تن داشته باشند و به هنگـام تـرك هواپيمـا نيـز بايـد               

  ."موهاي خود را با روسري بپوشانند
در اين بخشنامه همچنين به مهمانداران زن تذكر داده         
شده كه از سيگار كشيدن در اماكن عمومي خـودداري          

  .كنند
ــماري از مهم ــايي  شـ ــركت هواپيمـ ــداران زن شـ انـ

 نسبت به دستور اين شركت مبني بر سـر          "ايرفرانس"
كردن روسري به هنگام فرود در تهران اعتراض كـرده      

، يكي از مقامهاي اتحاديـه ملـي        "كريستوف پيه ". اند
بــه خبرگــزاري ) SNPNC(خدمــه پــروازي فرانــسه 

ــت  ــه اس ــسه گفت ــهايي را از  ": فران ــا تماس ــر روز م ه
 گوينـد،   كنيم كه به ما مي    ن زن دريافت مي     مهماندارا

 اين اتحاديه از شركت     ". خواهند روسري سر كنند    نمي

هواپيمايي ايرفرانس خواسته است تا داشتن حجـاب را         
براي مهمانداران زن در پرواز به ايران داوطلبانه اعـالم   

  .كند
به گفته كريستوف پيـه، مـديران ايـن شـركت امكـان        

 پوشش سرپيچي    كه از اين بخشنامه     كساني "جريمه"
  .اندكنند را منتفي نداشته 

گوينـد كـه     هاي خدمه پـرواز ايرفـرانس مـي          اتحاديه
مهمانداران زن بايـد از حـق خـودداري از انجـام ايـن              
پروازها بدون آنكه از دستمزدشان كاسته شـود يـا بـه            

شـان بـه ثبـت       اي منفي در پرونده كاري       عنوان نكته 
  .دار باشندبرسد، برخور

در فرانسه هر زنـي كـه از برقـع يـا نقـاب در مجـامع                 
عمومي استفاده كند، به پرداخت جريمه نقدي محكـوم    

  . شودمي
  

ــت ســوييس ــوزان معافيــت دانــش : دول آم

مـسلمان از دســت دادن بــا جــنس مخــالف  

  پذيرفتني نيست

 دولت سـوييس از تـصميم      - فروردين   17بي بي سي،    
آمـوزان  عاف كردن دانـش     يك مدرسه اين كشور در م     

مسلمان پسر از دست دادن با زنـان بـه شـدت انتقـاد              
  .كرده است

روز گذشته، يك مدرسه واقع در شمال سوييس اعـالم      
آموز مسلمان اين مدرسـه ملـزم       كرد كه پسران دانش     

در سـوييس، دسـت   . نيستند با معلمان زن دست بدهند 
آموزان و معلمان يك سنت محسوب مـي        دادن دانش   

  .شود
 "بـازل "اين مدرسه كه در ناحيـه ترويـل، در كـانتون           

در شمال سوييس واقـع شـده، گفتـه اسـت كـه             ) بال(
آمـوز پـسر    تصميم فـوق را بـه درخواسـت دو دانـش            

چهارده و پانزده سـاله اتخـاذ كـرده كـه گفتـه بودنـد               
هرگونــه تمــاس فيزيكــي بــين زنــان و مــردان، مگــر 

ـ      ان، اســالم، خويـشاوندان نزديـك، بـا اصــول ديـن آن
آنـان خواسـته بودنـد از دسـت دادن بـا      . مغـايرت دارد 

  .معلمان زن معاف شوند
منتقدان مي گويند كه دست دادن دانش آموز و معلـم           
بخشي از آداب و سنن سوييسي است و كساني كـه در         

كنند، بايد بـه سـنتهاي بـومي        اين كشور تحصيل مي     
  . احترام بگذارند

 پارلمـان سـوييس     رييس كميسيون آموزش و فرهنگ    
آمـوز  نيز گفته است كـه دسـت دادن معلـم و دانـش          

ــرام و ادب اســت " ــشانه احت ــرانس "ن ــيس كنف  و ري
: وزيران آمـوزش كانتونهـاي سـوييس افـزوده اسـت          

براي ما قابل تحمل نيست كه با زنـان و مـردان در             "
  ".جامعه به شكلي متفاوت رفتار شود

  

چهار زن كانديداي سمت دبيركلي سـازمان       

  لل م

 ، نخـست  "هلن كالرك " – فروردين   17راديو زمانه،   
ــنبه    ــد، روز دوش ــشين نيوزلن ــر پي ــل4وزي  16/  آوري

فروردين كانديداتوري خـود را بـراي سـمت دبيركلـي           
او چهـارمين زنـي اسـت كـه         . سازمان ملل اعالم كرد   

  .استبراي اين سمت خود را نامزد كرده
رنامـه  گزارش رويترز، هلن كـالرك، مـدير فعلـي ب         به  

جديت در تكاپوست   هاي سازمان ملل براي توسعه، به       
تا جايگزين بان كي مون، دبيركل كنوني سازمان ملل،         

 70شود و بدين ترتيب، نخستين زني باشد كه در طول  
  . گيردسال عمر اين سازمان، سكان آن را در دست مي

من در اين انتخابات بـر اسـاس تواناييهـاي          ": او گفت 
 و  كنم و اميدوارم كه در قـرن بيـست        خود شركت مي    

يكم، كانديداتوري من به اندازه كانديداتوري يك مـرد         
  ".مورد توجه قرار گيرد

  10بقيه در صفحه 
  

  زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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  زنان در مسير رهايی
  

  9بقيه از صفحه 
بان كي مون، دبيركل كنوني سازمان ملل و وزير امـور      
خارجه پيشين كره جنوبي، پس از دو دوره پنج ساله در          

  . از سمت خود كنار خواهد كشيد2016پايان سال 

پيش از اين، هفـت نفـر ديگـر، از جملـه سـه زن نيـز              
سازمان ملـل   كانديداتوري خود را براي سمت دبيركل       

ايرينــا "ســه زن ديگــر عبارتنــد از . انــداعــالم كــرده 
وسـنا  "، دبيركل كنوني يونسكو از بلغارسـتان،        "بوكووا
ناتاليـا  "، وزير امور خارجه پيـشين كرواسـي و         "پوسيچ
  .، وزير خارجه قبلي مولداوي"قرمان

ــه    ــل از اول ژانوي ــازمان مل ــدي س ــل بع  2017دبيرك
پـنج  رد و در يـك دوره     ميالدي آغاز به كار خواهـد كـ       

ســاله بــه حــل و فــصل مــسايل بــين المللــي خواهــد 
  .پرداخت

  
ايرفرانس از حجاب اجباري يك گـام عقـب         

  نشست

ــوفردا،  ــروردين 16راديـ ــايي  - فـ ــركت هواپيمـ  شـ
 در واكنش بـه اعتراضـهاي گـسترده بـه           "ايرفرانس"

ابالغ بخشنامه حجاب اجباري بـراي مهمانـداران زن،         
ن زن اين خط هوايي مي توانند در اعالم كرد مهماندارا

صورت عدم تمايل، از حضور در پروازهاي آن به مقصد 
ايران به دليـل اجبـار در پوشـيدن روسـري خـودداري             

  .كنند
به گزارش خبرگزاري اسوشيتدپرس، ايرفرانس تصميم      

خواهنـد در مـسير   گرفت تا براي كاركنـاني كـه نمـي          
ه و آنها را در   تهران كار كنند، استثنا قايل شد      -پاريس  

پروازهاي ديگر جايگزين كنـد بـدون اينكـه مجـازات           
  .شوند

، رييس بخش اداري ايرفـرانس، در گفـت         "ژيل گاتو "
 ايـن خبـر را اعـالم كـرده          "راديو اروپاي يك  "وگو با   

  .است
در حال حاضر روسري سر كردن در برخي از پروازهاي        

ها از جمله عربـستان سـعودي       ايرفرانس به ساير كشور   
  .جباري استا

  
تصويب قانون مجازات مـشتريان كـارگران       

  جنسي در فرانسه

 مجمـع ملـي فرانـسه قـانون         - فروردين   19يورونيوز،  
بـا ايـن    . مجازات مشتريان روسـپيان را تـصويب كـرد        

اقدام، فرانسه پنجمين كشور اروپايي خواهد بود كه بعد        
از سوئد، نـروژ، ايـسلند و بريتانيـا مجـازات متقاضـيان          

  . كارگران جنسي را تصويب مي كندخدمات
اگر اين قانون به تصويب مجلس سنا برسد، مـشتريان          

 يورو جريمـه مـي شـوند و در صـورت            1500روسپيان  
  . يورو افزايش مي يابد3750تكرار جرم، اين جريمه تا 

روسپي گري در فرانسه قانوني است، امـا قـانون سـال        
تن مـ .  درخواست خياباني را ممنوع كـرده اسـت        2003

قانون جديد با ارايه كمكهاي اجتماعي و اجـازه اقامـت    
شش ماهه بـراي روسـپيان خـارجي، امكانـاتي بـراي            

  .خروج اين زنان از روسپي گري را در نظر گرفته است

حدود چهل هزار روسپي در فرانسه كار مي كننـد كـه            
ــدود  ــل   90ح ــب اه ــد و اغل ــارجي ان ــا خ  درصــد آنه

  .وماني هستندكشورهايي مانند نيجريه، چين و ر
  

كوتاه كردن مو، شـيوه جديـد زنـان ايرانـي           

  براي خالصي از جريمه بدحجابي

ــراي - فــروردين 24قاصــدان آزادي،  ــي ب ــان ايران  زن
خالصي از مواخذه و جريمه بـراي بـدحجابي در حـين        
رانندگي، به جاي رعايت قوانين رژيم، موهاي خـود را           

گي نتواننـد   كوتاه مي كنند تا ماموران راهنمايي و رانند       
  .آنها را از مردان تشخيص بدهند

خبرگزاري حكومتي فارس ضـمن تاكيـد بـر تـذكرات           
موكد مقامات، با خشم نسبت به تن ندادن زنان ايراني          

افراد بدحجاب ايـن روزهـا      ": به حجاب اجباري نوشت   
شيوه جديدي براي بدحجابي هنگام رانندگي و فـرار از          

اي يافته   آنها شيوه    .انددست مجريان قانون پيدا كرده      
اند تا ديگر نه نيازي به روسري و شال داشته باشـند و             

كوتـاه  : نه خودروي شان از سوي ماموران متوقف شود       
كردن موهاي سر به انـدازه موهـاي مـردان و پـسران            

بنابراين ماموراني كه از دور آنها را مـي         ). مدل پسرانه (
، مانع حركت بينند، به تصور اينكه اين افراد مرد هستند   

 ".شوندآنها نمي 

  
ــشار   ــر ف ــستان، زي ــاران زن در افغان خبرنگ

  تهديد، تبعيض و آزار جنسي 

  
 بر اساس نتايج منتـشر شـده        - فروردين   27يورونيوز،  

كميتــه مــصونيت خبرنگــاران "يــك پــژوهش جديــد 
، خبرنگاران زن افغان همواره مورد تهديد و        "افغانستان

اط گرايــان مــذهبي ســرزنش از ســوي خــانواده و افــر
هستند و بيش از نيمي از زنان خبرنگار در محـيط كـار    

  .مورد آزار جنسي قرار مي گيرند
اين تحقيق در هفت واليت افغانستان كه ميزان حضور        
زنان خبرنگار در آنها بيشتر است، انجام شـده و تعـداد            
صد مصاحبه شونده به سوواالت اين تحقيق پاسخ داده     

  .اند
نجيب شـريفي، ريـيس كميتـه مـصونيت خبرنگـاران           
افغانستان، روز پنج شنبه در نشـست خبـري در مركـز            

 درصد خبرنگـاران زن     69": هاي حكومت گفت  رسانه  
 درصـد  59در هنگام گرفتن گزارش در داخـل شـهر و      

ديگر در محيط كار مورد آزار و اذيت جنسي قـرار مـي          
جنـسي بيـشتر از   گيرند، اما به نظر مي رسد ميزان آزار  

هاي به دست آمده در تحقيق باشد، چون برخـي          يافته  
شان، زنان به خاطر ترس از آزار بيشتر و امنيت خانواده    

  ".حاضر نيستند كه موارد آزار جنسي را بيان كنند
در حين انجام تحقيق متوجه شده ايم كـه         ": وي افزود 

 مـيالدي تعـداد زنـان خبرنگـار در          2014پس از سال    
  ".ستان كاهش يافته استافغان

هاي آزاد در   دفتر حمايت كننده از رسانه    "پيش از اين،    
 اعالم كرد كه به خاطر ناامني، بـسياري از          "افغانستان

هـاي محلـي    اي زن از كار در رسـانه        كارمندان حرفه   
انصراف داده اند و اين يكي از چالشهاي بزرگ رسـانه           

  .در افغانستان است
   

  

ومتی، موفقيت اقتصاد مقا
 هزار ٧٠٠٠توليد 

  سرکوبگر مخفی
  

   يرهاشمي منتيز 
  

   
 يهــايي و پرگوهيــ فقي ولــي اقتــصاد مقــاومتيخروحــ

 لي هزار جاسوس و گـس     7000 ي او،، سازمانده  ياليسر
 رعـب و    جادي شكار جوانان و ا    ي مردم برا  انيآنها به م  

  . وحشت است
  

 گله وار هزاران لمپن به طور نامحـسوس فقـط    ليگس
 سـركوبگرانه  ياستهاين، اعتراف به شكست س   در تهرا 

شكل .  از سه دهه است    شي ب ي آن ط  انيدر شكل عر  
ـ ي سـركوب    ديجد  ي گلـه وار لمپنهـا  ي سـازمانده  يعن
 ي نـشانه ورشكـستگ    ،ي و سپاه در شـكل مخفـ       جيبس

 بهبـود   ي است كه بعد از سـه دهـه بـه جـا            يحكومت
 بردن فقـر و     ني كار و از ب    جادي معاش مردم، ا   تيعوض

 و ني جوانان در ماشـ    كي زنان، موز  ي به مو  ،يتنگدست
ـ  كـه تول   يكـسان .  كنـد  يلباس آنها بنـد مـ       كننـده   دي

 و منطقـه هـستند،      رانيـ خشونت، نفرت و جنـگ در ا      
ـ  خواهنـد پ ي را م»ي اخالقتيامن«طرح   در .  كننـد ادهي

 است  هي فق تيوال دهي جا اخالق اسم رمز نظام پوس      نيا
  ن  كننده فاسدان، دزدان و قاتالديكه تول

  
 بدست آمده از فـروش نفـت در دوره       ي موضوع  پولها  

 فـراوان از طـرف وابـستگان بـه          ي و اختالسها  ميتحر
 ي اختالفهااني روزها در م ني سپاه و ناجا كه ا     ينهادها
 دي بـه سـطح آمـده، بـا تـشد          ي اندك ي حكومت يباندها

 از  يبخـش .  دارد ميسركوب در ابعاد كالن ارتباط مستق     
 سپاه پاسداران بيت كه به جدرآمد حاصل از فروش نف    
 ري سـ ي بـرا دي وارد شده، باايو ناجا و قرارگاه خاتم االنب  

ـ  حفـظ امن   ي  لمـپن بـرا     7000كردن شَكم    ـ  رژ تي  مي
  .  شودنهيهز
  

 در رابطه با فروش نفـت در        ي معاون روحان  يري جهانگ
 يدر دولت گذشته هر نهـاد     «: نژاد گفت  يدوران احمد 

ـ     ك افتيكه از وزارت نفت، نفت در       يرد كه بفروشد، حت
 مقدم فرمانـده    ياحمد» . دالر به دولت بر نگرداند     كي

ـ  رژ ي انتظـام  يرويسابق ن   در مـورد عـدم بازگـشت        مي
 يمحموله اول بـرا    «ود گفته ب  يفروش دو محموله نفت   

ـ  ن91جبران كسر حقوق سال      بـه ناجـا   ي انتظـام يروي
ـ اعـداد و ارقـام همـه ا    . »داده شد   در دفتـر  هـا ي دزدني

 فروش نفت و   ي موجود است و واگذار    هيق ف يحساب ول 
 كه بـا    يتي امن ي نظام يبرداشتن پول آن توسط نهادها    

 ي م هي فق ي نژاد صورت گرفته را حتما ول      يدستور احمد 
ـ  ي منظـر بـرا    نيبر هم . داند  پاسـخ بـه كورسـو       افتني

ـ  بـه ب ي نفتـ يهاي شده بر پرونده دزد   دهي تاب ينورها  تي
  .  مراجعه كرددي ارتجاع بافهيخل
   بهشتي خبر چهارشنبه اول ارديسوفرا
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اعتراض معلمان به عدم صدور احكام ارتقاي    

 شغلي 

 فرهنگيـان نـسبت بـه صـادر         - فـروردين    13تسنيم،  
پـس از   ) خبـره و عـالي    (نشدن احكام ارتقـاي شـغلي       

 معترض 94بندي از ابتداي مهر سال    اجراي طرح رتبه    
  .هستند

 

شـهريور  ": در همين رابطه يكـي از فرهنگيـان گفـت         
ن سـال خـدمتم شـدم و        و پنجمي  وارد بيست    94سال  

قرار بود رتبه عالي را آخر شهريور دريافت كنم و اعالم          
 شـود، امـا    مهر حكم عالي برايم صادر مـي   14شد كه   

 و پــرورش از صــدور احكــام محقــق نــشد و آمــوزش
 ". كندخودداري مي

و محسن بهارلو، مديركل تعـاون و پـشتيباني آمـوزش           
خ بـه ايـن     پرورش شهرستانهاي استان تهران، در پاسـ      

 94چرا با اجراي طرح رتبه بندي از مهـر          "پرسش كه   
 " شـود؟  ديگر احكام ارتقاي شغلي معلمان صادر نمـي       

بنـدي معلمـان     رتبـه    94از ابتداي مهر    ": اظهار داشت 
در چنـين شـرايطي صـدور احكـام         . وارد فاز اجرا شـد    

 ".ارتقاي شغلي معنايي ندارد

 اداري و در همين رابطه حسن حسيني، مـديركل امـور      
: و پـرورش نيـز گفتـه اسـت        تشكيالت وزارت آموزش    

اي كه معاونت توسعه مديريت و پـشتيباني        بخشنامه  "
 صادر كرده   89 و   88وزارت آموزش و پرورش در سال       

 براي همه اجرا شـد و بـا اجـراي           94بود، تا مهر سال     
 ديگر بحث ارتقاي شـغلي قـديم        94 بندي از مهر     رتبه

  ".منتفي است
  

يه كانون صنفي معلمان ايران پيرامـون       اطالع

 "صداي معلم"خبر كذب سايت 

 كـانون صـنفي   – فـروردين  15حقوق معلم و كـارگر،     
معلمان ايران با انتشار بيانيه اي، اخبار منتـشره وبگـاه           

 در باره معلم زنـداني، رسـول بـداقي را     "صداي معلم "
  . تكذيب كرده است

ي معلـم در    سايت صـدا  ": در اين بيانيه گفته مي شود     
اقدامي كامال غير حرفه اي و خارج از عرف رسانه اي،           
با اشاره به شنيده هاي موثـق از آزادي قريـب الوقـوع        

اين در حـالي اسـت كـه        . رسول بداقي خبر داده است    
رسول بداقي، خانواده ايشان و وكيل اين معلم زنـداني          
هر گونه تحول جديد در پرونده وي را تكـذيب كـرده            

 .اند

سيله ضمن تكذيب خبر اين سايت خبرساز، بـه         بدين و 
اطالع همكاران عزيز مي رساند كه خبرهـاي مربـوط          
به همكاران دربند از طريق كميته اطالع رساني كانون      
صنفي معلمان به اطالع همگان خواهـد رسـيد و درج           
هر خبري خارج از جريان كانون صنفي معلمـان فاقـد           

 .وجاهت خبري است

ت صداي معلم، رسـول بـداقي       ضمنا برخالف خبر ساي   
مدت شش سال و هشت ماه است كه بـدون يـك روز      

  ".مرخصي در بند مي باشد
  

كشته شدن يك معلم زير آوار مدرسه خشت        

 وگلي 

 فرو ريختن ديوار مدرسه در پـي        - فروردين   16 -ايلنا  
وقوع گردباد در منطقه مرزي روتـك، بخـش مركـزي           

 جـوان   خاش، موجب مرگ حميدرضا گنگوزهي، معلـم      
  . مدرسه شد

  
فرماندار خاش در اين رابطه مدعي شد علت حادثه فرو         

 .  بوده است"ديوار منزل روستايي كنار مدرسه"ريختن 

ديوار منزل روسـتايي كـه   ": محمداكبر چاكرزهي گفت  
در همسايگي مدرسه قرار داشت، به دليل بارندگي اخير 
نم كشيده بود كه براي دانش آموزان در زنـگ تفـريح            

 ".خطرساز شد

تالش معلمان براي نجات شاگردان     ": چاكرزهي افزود 
خود كار بسيار ارزشمند و ستودني بوده كه اين سـانحه      
دردناك نتيجه اش جان باختن يكي از ايـن عزيـزان و        

 ".مجروح شدن همكار وي مي شود

 دانش آموز در ايـن دبـستان تحـصيل        53به گفته وي    
 كيلـومتر   124 منطقه مرزي روتك به طـول     . مي كنند 

در بخش مركزي خاش همجـوار بـا كـشور پاكـستان            
 .است

 كيلومتري جنوب زاهدان مركز سيستان      185خاش در   
 .و بلوچستان واقع شده است

  

  تهديد معلمان يزدي به اعتصاب

 
 برخـي معلمـان يـزدي تهديـد         - فروردين   17تابناك،  

 فـروردين حـق التـدريس       27كرده اند كه اگر تا تاريخ       
 فـروردين در مدرسـه      28داخت نشود، از شـنبه      آنها پر 

 .حاضر شده ولي سر كالس درس نخواهند رفت

معلمان يزدي سال گذشته نيز با برپايي چندين تجمـع          
خواستار اجراي قانون هماهنگ پرداخت حقوق و رفـع         

، اصالح احكـام كـارگزيني،      تبعيض بين كاركنان دولت   

پرداخت حق مسكن و لباس، اصـالح سيـستم بيمـه و           
 . پرداخت حق بازنشستگي معلمان شده بودند

تقسيم بندي  ( اجراي نظام گروه بندي براي فرهنگيان       
معلمان به معلم يار، دانشيار و استاديار و ايجاد تفـاوت           

، رعايت عدالت ميان كاركنان     )در حقوق و مزاياي آنان    

 دولت، برابري و رفع تبعيض

دستمزد و بهبود شرايط معيشتي معلمان و سامان دادن         
به شـرايط بـد آموزشـي برخـي مـدارس از مهمتـرين              

 .خواسته هاي فرهنگيان گزارش شده است

  

گري و  اعالم اعتـصاب غـذاي دو فعـال كـار         

 تمعلمان از روز دهم ارديبهش

 جعفـر عظـيم     – فـروردين    21حقوق معلم و كـارگر ،       
اده، دبير هيات مديره اتحاديـه آزاد كـارگران ايـران و     ز

اسماعيل عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمـان ايـران         
در بيانيه مشتركي اعالم كردند از روز دهم ارديبهـشت          

به مناسبت اول ماه مه و در اعتراض به امنيتي كردن           "
فعاليتهاي صنفي و تجمعـات و اعتـصابات كـارگران و           

زير خط فقر، ممنوعيت برگـزاري      معلمان، دستمزدهاي   
مـستقالنه و آزادانـه روز جهـاني كـارگر و روز جهــاني     

  .  دست به اعتصاب غذا خواهند زد"معلم
پاسـخ  ": دو فعال صـنفي در ايـن بيانيـه مـي نويـسند            

ــار معلمــان و   ــه وضــعيت فالكتب ــف ب دولتهــاي مختل
كارگران، تنها و تنها تشديد سركوب اعتراضات صنفي،        

ميل بي حقوقي بيشتر به آنان و بر اين         تالش براي تح  
بستر تسهيل زمينه هـاي غـارت و چپـاول روز افـزون          

به طوريكه در نتيجـه     . سفره هاي خالي آنها بوده است     
اين سياستها، از زمان استقرار دولـت روحـاني بـه ايـن       
سو، بخشنامه ممنوعيت اعتصاب و اعتـراض از سـوي          

رگري ابالغ  قوه قضاييه بطور رسمي به برخي مراكز كا       
شده، دامنه سركوب اعتراضات كـارگران و معلمـان در          
ابعـادي سراسـري بـه اعتراضـات آرام آنـان در محـل       
كارشان گـسترش پيـدا كـرده، صـدها كـارگر و معلـم        
احضار، بازداشت و تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند،         
چهره هاي موثر معدود تشكلهاي مـستقل كـارگران و          

ين امنيتـي مواجـه شـده انـد و         معلمان با اتهامات سنگ   
تعدادي از آنان و منجمله ما در حال گذراندن حبسهاي       

  ".طوالني در زندانهاي كشور هستيم
اجتماع و  "به ما اتهام    ": فعاالن زنداني ادامه مي گويند    

 زده انـد و     "تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي كشور       
ين بر اين اساس با حكمهاي طويل المدت در زندان او         

ما همچـون هـزاران كـارگر و معلـم          . محبوس هستيم 
معترض، هيچ فعاليتي جز دفاع از كرامت انساني خود و      

تمـام فعاليتهـاي مـا و       . هم طبقه اي هايمان نداشـتيم     
ديگر همكاران زنداني مان در كانون صـنفي معلمـان،          
اتحاديه آزاد كارگران ايران و ديگر تـشكلهاي مـستقل       

ابل ديدگان افكار عمومي قرار     كارگري و معلمان در مق    
  ".دارد و بر همگان روشن است
ما مي دانـيم و بـر ايـن    ": آنها سپس توضيح مي دهند  

امر اذعان داريم كه با فعاليتهايمـان امنيـت و آسـايش            
كساني را كه بر بستر قـانون شـكني و تحميـل فقـر و      
فالكت بر كارگران و معلمان سـاليان سـال دسـت بـه        

ه خطر انداخته ايـم و بـا اصـرار بـر            غارتگري زده اند ب   
تحقق خواستهاي بر حق مان، تداوم منافع چپاولگرانـه         

  ".آنان را به چالش كشيده ايم
  12بقيه در صفحه 

  چالشهای معلمان در فروردين ماه
 فرنگيس بايقره
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  چالشهای معلمان 
  در فروردين ماه

  

  11بقيه از صفحه 
  

حمايت گـسترده از خواسـته هـاي دو فعـال      

  زنداني كارگري و معلمان

 در پي انتشار بيانيه مشترك جعفـر عظـيم          –رسانه ها   
زاده، دبير هيات مديره اتحاديـه آزاد كـارگران ايـران و     
اسماعيل عبدي، دبيركل كانون صنفي معلمـان ايـران         

تراض به شرايط فالكت بـار كـارورزان فكـري و           در اع 
يــدي و ســركوب آنهــا، تــشكلهاي گونــاگون صــنفي  
كارگران و معلمان از سراسر كشور به حمايـت از آنهـا            

  . برخاستند
برخي از تشكلهايي كه در اين راستا پـشتيباني خـود را            

كـانون صـنفي فرهنگيـان      : اعالم داشته اند عبارتند از    
 فرهنگي شهرسـتان بروجـرد،      گيالن، جمعي از فعاالن   

جمعي از فرهنگيان استان زنجان، سنديكاي كـارگران        
نيشكر هفت تپه،  فعاالن صـنفي فرهنگيـان خراسـان           
رضــوي، كــانون صــنفي معلمــان اسالمــشهر، كميتــه 
پيگيري ايجاد تشكلهاي كارگري ايران و اتحاديـه آزاد         

  . كارگران ايران
  

ر همه معلمان، چه رسمي و چه غير رسمي زي        

 خط فقر قرار دارند

 يـك فعـال صـنفي معلمـان مـي         - فروردين   22ايلنا،  
در حالي به پايان سال تحـصيلي نزديـك مـي           ": گويد

شويم كه هنوز معلمان حق التدريس يك ريال از بابت          
چنين . زحمات هفت ماه گذشته خود دريافت نكرده اند       

 ".چيزي در هيچ كدام از ارگانهاي دولتي وجود ندارد

يبي، فعال صنفي معلمان همچنـين بـه عـدم    محمد حب 
پرداخت حق الزحمه اضافه كار معلمان رسـمي اشـاره           

تقريبا همه معلمان، چه رسمي و چه غير    ": كرد و گفت  
رسمي بنابر آمارهاي رسمي اعـالم شـده توسـط خـود      

در نتيجه بـسياري  . مراكز دولتي زير خط فقر قرار دارند   
معيشتي يا بـه    از معلمان رسمي براي جبران مشكالت       

كارهاي دوم و سوم مي پردازند يـا عـالوه بـر بيـست              
وچهار ساعت متعهد به انجام اضـافه كـاري در قالـب            

 .فعاليت حق التدريسي مي گيرند

در طول هفت ماه گذشته ،اين معلمان       ": وي ادامه داد  
رسمي هم فقـط يـك مـاه از حـق التـدريس خـود را                

ه هـاي  دريافت كـرده انـد و همچنـان بـا وجـود وعـد         
مسووالن در ماه هاي گذشته، خبري از پرداخت اضافه         

واقعا جاي تعجب و تاسف است كه يك        . كاريها نيست 
معلم براي جبران مشكالت معيشتي خود اضـافه كـار           
مي گيرد، ولي شش ماه بايد منتظر باشـد تـا دسـتمزد             

 ".خود را دريافت كند

  

امسال هم كـسري بودجـه      : خبر خوش فاني  

  خواهيم داشت

 علي اصغر بـا اشـاره بـه اينكـه     - فروردين   22سنيم،  ت
 هـزار   37 درخواست ما اختصاص اعتبار      95براي سال   

 30،7امـا در اليحـه دولـت        ": ميليارد توماني بود گفت   
ميليارد تومان اعتبار براي آمـوزش و پـرورش در نظـر            

 نيز بـا كـسري بودجـه        95گرفته شده است و در سال       
 ".مواجه خواهيم بود

 پاسخ به اين سوال كه طبق قانون بودجه سال          فاني در 
 قرار بود تا شركتهايي كه ماليات پرداخت نمي كنند     94

بخشي از درآمـدهاي خـود را بـه آمـوزش و پـرورش              
اختصاص دهند، آيا اين موضـوع محقـق شـد، عنـوان            

جلسات متعددي را با حضور آقاي ابوترابي فـرد،        ": كرد
ريت و  نايب ريـيس مجلـس و اعـضاي سـازمان مـدي           

 ميليـارد  1700برنامه ريزي برگزار كرديم، اما به جـاي   
 هـزار   34توماني كه در قانون لحاظ شـده بـود، فقـط            

ميليارد تومان جمع آوري شد و آن هم چون بـه پايـان    
مجلس به دنبال . سال رسيديم، نتوانستيم دريافت كنيم 

آن بود كه به آموزش و پرورش كمك شود اما چيـزي            
 ".گير ما نيامد

بنده در سفرهاي استاني با فرهنگيـان و        : وي ادامه داد  
نماينــدگان آنهــا ديــدارهايي را انجــام مــي دهــم كــه 
مهمتــرين مــشكالت مطــرح شــده پيرامــون مــسايل  

فرهنگيان معتقدند كـه فاصـله حقـوقي        . معيشتي است 
آنها با برخي دستگاه ها زياد است كه اين سـخن آنهـا           

 باشـيم تمـام ايـن       صحيح است، اما نبايد انتظار داشته     
  .فاصله ها طي دو سال كم شود

 

 درصــد مــدارس سيــستان و بلوچــستان 56

 تخريبي است

 مـدير كـل نوسـازي و تجهيـز          - فروردين   22تسنيم،  
مدارس استان سيستان و بلوچستان گفت كه پنجـاه و          
شش در صد از مدارس اين استان احتياج به تخريب و           

 .بازسازي دارد

 در صـد مدارسـي      56از  ": ودعليرضا راشكي اضافه نم   
 در 3كه در استان احتياج به تخريب و بازسازي دارنـد،         

صد مدارس كـامال خـشت و گلـي و در حـال ريـزش               
 ".هستند

 كـالس   576وي با اشاره به اينكه هـم اكنـون تعـداد            
لي است كه بايد نسبت به نوسازي       قديمي و خشت و گ    

 كـالس خـشت و      180امسال  ": آنان اقدام كرد، گفت   
  "گلي در دست تخريب و نوسازي است

، ســال برچيــدن 96وي اظهــار اميــدواري كــرد ســال 
 .كالسهاي خشت و گلي در سيستان و بلوچستان باشد

  

  محكوميت فعال صنفي معلمان به زندان 

  
طاهر قادر زاده، عـضو   - فروردين 26خبرگزاري هرانا،   

تبليغ عليـه   "انجمن صنفي معلمان كردستان، به اتهام       
 و " انــداختن تجمعــات صــنفي معلمــانەرا"، "نظــام

 روز حبس تعزيـري   91 ە ب "تشويش اذهان عمومي  "
پرونده وي چندي پيش بـه شـعبه پـنجم          . محكوم شد 

دادياري دادسراي عمومي و انقـالب شهرسـتان سـقز          
  ارجاع شده بود، 

فعال صنفي معلمان در ماههاي گذشـته بـه علـت     اين  
  .فعاليتهاي صنفي بارها براي بازجويي احضار شده است

  

تشكل صنفي خواهان الغاي حكم زندان عليه       

  طاهر قادر زاده شد

 شوراي هماهنگي   - فروردين   29حقوق معلم و كارگر،     
تشكلهاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور در اعتـراض        

ر قـادرزاده، عـضو انجمـن       به حكم صادره عليـه طـاه      
صنفي فرهنگيان كردستان، در بيانيه اي خواهـان لغـو          

 . حكم وي و آزادي ديگر معلمان زنداني شد

اين تشكل در بيانيه خود تاكيد مي كند احكام صـادره           
بر عليه معلمان را نقض آشكار حقوق فرهنگيـان مـي           
داند و بر مبناي مفاد اساسنامه متبوع خود، ضمن دفاع          

اليتهاي صنفي معلمان، مصرانه خواهـان پيگيـري        از فع 
آزادي همه فعاالن فرهنگي صنفي و الغاي حكم زندان   

 .عليه آقاي طاهر قادر زاده مي باشد

شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيـان سراسـر    
مـسلما احـضار، بازداشـت،      ": كشور يادآور شـده اسـت     

اراده تبعيد و احكام نارواي اين چنيني نه تنها خللي در           
راسخ جامعه بزرگ فرهنگيان ايجاد نكرده، بلكـه عـزم        
جامعه فرهنگيان را جزم تر نمـوده تـا هـر چـه بيـشتر           
حقانيت و قانوني بودن خواسته هـاي بـر حـق مطـرح             

 ".شده را به اثبات برسانند

معلمان ايران با عزمي آهنين     ": اين تشكل هشدار داده   
يانهـاي مبـاني    و استوار در برابر احكامي كه فراتر از بن        

قانوني باشد، با اتكا به موازين قانوني و حقـوق مـدني             
خواهند ايستاد و به شيوه هاي مقتضي، اعتـراض خـود      

 ".را نشان خواهند داد

  

تجمع آموزشياران نهضت سوادآموزي مقابل     

  مجلس 

ــس،   ــزاري مجلـ ــروردين 29خبرگـ ــي از - فـ  جمعـ
آموزشياران نهضت سوادآموزي در اعتراض بـه تبـديل         

كردن وضعيت قـرارداد خـود مقابـل مجلـس تجمـع            ن
ــد ــديل وضــعيت  . كردن ــتار تب ــدگان خواس ــع كنن تجم

  .قراردادي خود شدند
  

  تجمع معلمان باز نشسته مقابل مجلس

 تعدادي از معلمـان بـاز نشـسته         - فروردين   30اتحاد،  
بــراي مطالبــات صــنفي خــود مقابــل مجلــس تجمــع 

تجمـع  ايـن تجمـع كـه بـا       . اعتراضي بر گـزار كردنـد     
كارگران باز نشسته فوالد اصفهان و كرمـان همزمـان          
بود يك جمعيت چند هزار نفري را در جلـوي مجلـس            

معلمان باز نشسته كه از سكوت به نتيجـه      . تشكيل داد 
 چـون   ：اي نرسيده بودند، امروز با فريـاد شـعارهايي        

بيمـه  / خط فقر سه ميليـون، حقـوق مـا يـه ميليـون            "
بيمه رايگـان حـق مـسلم       / رايگان براي باز نشستگان   

بي عـدالتي   / معيشت، منزلت حق مسلم ماست    / ماست
چرا؟ عدالت، عدالت، سكوت را شكستند و ايـن بـار بـا       

  . فرياد خواستار مطالبات خود شدند
  

هـاي  التدريس آموزشكده   تجمع مربيان حق  

  اي سراسر كشورفني و حرفه

  جمعـي از مربيـان حـق       - فـروردين    31خبر آناليـن،    
اي سراسر كشور  هاي فني و حرفه س آموزشكدهالتدري

در اعتراض به عدم تبـديل وضـعيت، مقابـل مجلـس            
اين مربيان خواهان ارتقاء وضعيت شغلي      . تجمع كردند 

خود هستند و برخي هم نسبت بـه عـدم پرداخـت بـه              
  .موقع حقوق خود بارها اعتراض كرده اند
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   پيش درآمد
اول ماه مه هر سال فرصت مناسـب و مقتـضي بـراي             
بازبيني و بازگويي جنبش جهاني كارگران و همراهي و         
تقويت حركات اعتراضي نيروهاي كار در داخـل ايـران      

 . است

ديكتاتوري سالح و سرمايه، انحصار و بي عـدالتي بـه           
بي ثباتي سياسي، جنگهاي داخلي و خارجي، بحرانهاي      

و حتي آسيبهاي زيـست محيطـي و باليـاي          اقتصادي  
 مـديريت و    ءكه خود ناشي از بي برنامگي، سو      (طبيعي  

رها كردن مردم به دست تقدير و طبيعـت بـي منطـق             
دامن مي زند، باعث  گسترش فقـر و بيكـاري و         ) است

مهاجرت بي رويه نيروي كار و رشد ناهنجار شـهرها و           
داري قاموس سرمايه  حاشيه ي شهرها مي شود كه در      

ايـن  . مـي گوينـد  !! "روند اجتناب ناپذير توسعه"به آن  
جنگل جهاني شده شكل و تعريف كالسيك كـارگر را          
بر هم زده و نيروي كار ديگر محدود به كارگر صنعتي            
يا معدنچي و دهقان نمي شود بلكه طيف گـسترده اي           
از كارگران غيرحرفه اي ماننـد كـارگران سـاختماني و           

 حمل و نقل موتوري، نگهبان      خدمات نظافت، پيكهاي  
و پليس خصوصي موسـسات و مراكـز خريـد، پرسـتار            
كودك و سالمند تا كارشناس تخصـصي مثـل معلـم و       
مهندس و دكتراي حرفه اي مثل پزشك را در بر مـي            

عنوان و مدرك مهم نيست، كافي سـت تـا كـار            . گيرد
مستقل و سرمايه نداشته و مجبور باشـي نيـروي كـار            

 حرفه اي خود را در اختيار  شخص يـا      حرفه اي يا غير   
آنوقـت جـزو طبقـه ي       . موسسه و يا دولت قرار دهـي      

 . كارگر خواهي بود

براي پرهيز از كلـي گـويي و تكـرار تئوريـك و بـراي              
آشنايي هرچه نزديك تـر و ملمـوس تـر بـا شـرايط و               
دردسرهاي نيروهاي كـار امـروز ايـران، نمونـه هـايي            

ر بخـشي از تهـران      كامال حقيقي و پيوسـته بـا هـم د         
 . مي شوندئهبزرگ ارا

 

  آچار فرانسه

هومن، پزشك عمـومي، كـودكي را در فقـر در محلـه             
 در دانـشگاه    66 از سـال      و هاي جنوب شـهر گذرانـده     

سـال پايـان جنـگ و    ايـن زمـان      .ه است تحصيل كرد 
افزايش چند برابري ظرفيت دانشگاهها و سهميه هـاي     

ـ .  اسـت  شگاهويژه و سالهاي خفقان و مردگي در دان        ه ب
ــال     ــاي س ــد ه ــر و ببن ــشتارها و بگي ــاطر ك  و 67خ

ناسازگاري بـا كميتـه هـاي انـضباطي دانـشگاه دچـار        
بــراي . بحــران روحــي شــد و از تحــصيل عقــب مانــد

درآوردن خرج خود مجبور به كار دانشجويي با سـاعت          
بـا اينكـه از از   . و حقوق بسيار كـم و يـا تـدريس شـد           

د ولـي از سـهميه هـاي     خانواده هاي قربانيان جنگ بو    
صدا خفه كن و مفت خور ساز اسـتفاده نكـرد و بـراي              
همين از مزايايي مانند معافيت از سـربازي، تخـصص،          

با وجـود  . استخدام دولتي و پستهاي اداري محروم ماند  
دو سال خدمت در شهرهاي كوچك و روستا به تهران          

 در حالي كه هنوز اجـازه ي كـار و پروانـه ي        .بازگشت
تهـران نداشـت و تـازه در صـورت عـدم منـع              طبابت  

قانوني، بازار كار پزشـكان در آن سـالها اشـباع بـود و              
مراكز خصوصي و خيريه به پزشكان به چـشم نيـروي           

هومن كه با پس انداز دوران    . كار ارزان نگاه مي كردند    
 24 و   18خدمت ازدواج كرده بـود بايـد بـا شـيفتهاي            

ر طبابـت، بـه     ساعته و درآمد كم مي ساخت و در كنـا         
 سال تغيير شغل و     10-12بعد از   . پرداخت تدريس مي 

براي از دست نـدادن     د  پيدا كردن ثبات نسبي، حاال باي     

موقعيت شغلي خود و تامين معاش خانواده همچنان به         
 همچنـان   او. كار شيفتي و شـب بيـداريها ادامـه دهـد          

وابستگي به سازمانهاي دولتي و حكومتي ندارد و اهـل      
د و بند بـا شـركتهاي دارويـي و تجهيـزات            تجارت و ز  

... پزشكي يا فعاليتهاي كاذب پزشكي مثـل زيبـايي و           
مسووليت حرفـه اي سـنگين، بيخوابيهـاي        . هم نيست 

ممتد و وظيفه ي مراقبت از فرزندان از توان و سالمتي      
در كنار با نارضايتيها، خـستگيها و       .  است اش كم كرده  

پرستار و قرباني    كه خود    ، ندا ،دردهاي مزمن همسرش  
بهره كشي و نابرابري بخش دولتي سـت مـي سـازد و       

 ....روزها را مي گذراند

 

  بحران زده 

ندا، همسر هومن و پرستار بيمارستان دولتـي از سـالها           
ارات او از همسرش به عنوان پزشـك        ظانت. پيش است 

طي چنـد سـال     .  خانه اي از خود ندارد      و برآورده نشده 
رفه ي خود ازجمله افـزايش      گذشته شاهد بحران در ح    

ساعات كار، كمبود همكار، كمبود و پايين بودن كيفيت     
بخــشها و تجهيــزات بيمارســتاني، فراوانــي تــصاعدي 
بيماران، پرداختهاي ناعادالنه، كمبود امنيـت شـغلي و          

بوده و چون داراي وجدان كـاري حرفـه         ...حتا جاني و    
ا اي قوي ست و نابرابري و ضايع شدن حق بيمـاران ر           

هم تحمل نمي كند بـه تـدريج دچـار تـنش عـصبي،              
اختالل اسكلتي، عصبي و نوسانهاي فـشار خـون مـي           

توانـد بـيش از      خاطر فرزندان كوچكش نمـي    ه  ب. شود
ساعات مقرر كار كند و در نتيجه مورد بـي اعتنـايي و              

والن بخش و بيمارستان اسـت و از كارانـه          وانزجار مس 
 عالوه بخـشي    به. ي قانوني خود هم محروم مي شود      

ــالخورده و    ــادر س ــدر و م ــتاري از پ ــسووليت پرس از م
همكارانش براي تـامين معـاش      . بيمارش هم با اوست   

تن به هر شرايطي از قبيل كار شيفتي در دو سه جـا و              
اضافه كاري اجباري در همان محل دولتي مي دهند و          
يا براي حفظ موقعيت و منافع خود و نيفتادن از چـشم            

 با يكديگر به رقابـت و هـم چـشمي و           روسا و مديران،  
بعضيها كه شخـصيت سـالم تـر و         . خيانت مي پردازند  

شهامت بيشتر دارند دسـت بـه اعتـراض مـي زننـد و              
اعتراض خود را در قالب اجتماع، تحـصن و حمايـت از           
فعاالن خانه ي پرستاري در فضاي حقيقـي و مجـازي          

ندا بـا اينهـا و      . در اقليت اند  اين گروه   . نددهمي  نشان  
معدودي ديگر از همكارانش رابطه ي دوستانه اي دارد         
كه آنها دچار مشكالتي به مراتب بزرگتر از مـشكالت           

 ....او هستند، از جمله مليحه

 

  شاهد خيانت 

دوسـت و همكـار قـديمي نـدا و پرسـتار نـوع              ،  مليحه
دوست و وظيفه شناسي است كه كمي پيش از نـدا بـا             

ار ديوانه وار يك دانشجوي مهندسي عمران بـا او           اصر
 سـالهاي بـي      و  خيلي زود بچـه دار شـد        و ازدواج كرد 

مهنـدس   .كاري و بي پولي همـسرش را تحمـل كـرد          
جوان به خاطر نداشتن سرمايه و پارتي به كار مزدي و           
پيمـــان كاريهـــاي خـــرد بـــراي شـــركت پـــست و 

  جـايي در پيمـان      و بيمارستانهاي خصوصي مي پردازد   
پولش را به موقع نمـي دهنـد و   . كاريهاي بزرگ  ندارد   

. سـت انواده اش خـالي     ادستش براي تامين مخارج خـ     
كار پر زحمت در باز سازي و پيش بردن پـروژه هـاي             
سپرده شده، تعهد زماني به كارفرمايـان و تعهـد مـالي            
نسبت به كارگران به سرعت فرسوده اش مي كند و در     

يوگرافي قلب مي شود و     جواني راهي سي سي يو و آنژ      
مليحه، . تواند مثل گذشته به خانواده رسيدگي كند       نمي

از نو بار تمام مسووليتهاي فرزنـدان و درس و مدرسـه            
به عنوان سرپرستار بخش،    . ي آنها را برعهده مي گيرد     

با دفتر پرستاري و روساي بيمارستان برسر وضع آشفته     
 درگيـر   ي بخش و كارانه ي نا عادالنه ي پرسنل خود         

مرگ ناگهاني  و كم فاصله ي پدر و مـادرش او            . است
در . را به شـدت آسـيب پـذير و زمـين گيـر مـي كنـد              

بـه جـاي او همـسرش از        . بيمارستان بستري مي شود   
بستر برخاسته، پشيمان از راه سـالم سـالها طـي شـده             

، نـا وابـستگي بـه افـراد         ييتحصيل، پيمان كاري جز   (
 و نـا اميـد از آينـده ي كـار       .... )سرمايه دار و با نفـوذ       

صادقانه و پر مشقت، به تدريج تغيير خلق و مـرام مـي      
حضورش در خانه كم مي شـود، بـا زن ديگـري            : دهد

تا اينكه به كل مليحه و دو فرزند         رابطه برقرار مي كند   
سـرمايه ي مختـصر     . نوجوانش را تنها رهـا مـي كنـد        

مليحه و خواهرش مرجان را كه سـهم االرث خانـه ي       
ه هـم  وام بـوده و بـراي سـاخت و سـاز               يـ دري و بق  پ

. مـستقل در اختيــارش گذاشـته بودنــد برنمـي گردانــد   
نزديك به سه سـال بالنكليفـي، عـدم طـالق و عـدم            
. پرداخت حق قـانوني همـسر و فرزنـدانش مـي گـذرد      

مليحه در صورت درخواست طالق بايد از تمام حقـوق          
سـنگين  او تنها و بي همـراه، بـار   . خود صرف نظر كند   

وليت فرزندان نوجوانش را به دوش مـي كـشد در           ومس
حالي كه حقوق پرستاري كفاف هزينه هـايش را نمـي         

تنهـا  . دهد و خانواده اي هم ندارد كـه حمـايتش كنـد           
خواهرش، مرجان در كنار اوست كـه خـودش گرفتـار           

 .... ستاگونه اي ديگر از ظلم و زن كشي 

 

  همراه بي گناه 

كارمند دفتر ثبت اسناد، پـس از       مرجان، خواهر مليحه،    
مرگ پدر و بعد مادرش در حالي كه سهمي از خانه ي            
كوچك پدري به او رسيده در حالي كه قادر بـه خريـد             
خانه نيست خـود را زود هنگـام بازنشـسته كـرده و در            
حالي كه حقوق كامـل نمـي گيـرد، وقـتش را صـرف              
كمك به مليحه و فرزندانش مي كند و مختـصر پـول            

 به اميد خانه دار شدن در آينده در اختيار همسر           خود را 
بعد از مرگ مادر حقوق بازنشـستگي       . مليحه مي گذارد  

پدر هم قطع مي شود و وقتي مرجـان بـراي برقـراري           
دوباره ي حقوق پيگيري اداري را شروع مي كند و كار           

ول مربوطـه   ورا به ديوان عدالت اداري مي كشاند، مس       
قيد حقوق را بزند و به جـاي  د كه  كنبه او پيشنهاد مي     

و وقتـي  ! آن ازدواج كند تا نياز مـالي اش تـامين شـود    
مرجان با تمسخر مي گويد كه حاال مـرد خـوب خـرج             

ول به شوخي يـا جـدي و        وبده  از كجا گير بياورد، مس      
!! ي به او مـي گويـد بيـا عقـد مـن شـو       ابا لحن كريه  

مرجان، دل شكـسته و تنهـا در حـالي كـه عـالوه بـر            
ري پدري سرمايه ي مختصر خود را هم از دست     مستم

داده، سالهاي جواني خود را در كنار خواهر خيانت ديده          
و فرزندانش مي گذراند در حالي كه اميدي بـه داشـتن     

هربار ندا و . ينده ي بهتر و زندگي شادتر ندارد  آمسكن،  
هومن فرصت كنند و به آنها سر بزنند برايشان درد دل           

 ....مي كند

 

  ر از پيش سوگوا

 ساله اي ست كه سالها سـت در كلينيـك        57رقيه زن   
سرايداري و كار خدماتي مي كنـد و بـه تنهـايي خـرج      

همسرش كارگر فني نه چنـدان      . خانواده را در مي آورد    
  سالخورده اي ست كه به دليل بيماري قبلي قادر به 
  14بقيه در صفحه 

 اين چند نفر
 اميد برهاني
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 اين چند نفر
  

  13بقيه از صفحه 
  
  

دو . ردمغازه و سرمايه اي هـم از خـود نـدا          . كار نيست 
پسرشان در محيط متشتج خانواده بـزرگ مـي شـوند،           
. ترك تحصيل مي كنند و حرفـه اي يـاد نمـي گيرنـد             

پـول كـافي بـراي      . شان مي كنـد    صاحب خانه جواب  
رقيه بـا قهـر خانـه را        . وديعه و اجاره ي مسكن ندارند     

) كلينيـك ( در محـل كـار خـود    ترك مي كند و موقتـاً  
  پسرها آواره ي كوچه و . رساند شبها را به صبح مي

اولي در دام اعتياد افتـاده و كـارش   .  خيابان مي شوند   
هر چنـد   . به مصرف شيشه و تزريق هرويين  مي كشد        

روز دزدي و چاقو كشي مي كند و مرتـب بازداشـت و              
درش مـي شـود و از او        مدام مـزاحم مـا    . آزاد مي شود  

اخاذي مي كند و موقعيت او را در محل كارش متزلزل          
بدنش جاي سالم ندارد و احتمـال ايـدز در او           . مي كند 
پسر دوم هم پياله ي جوانان بيكـار و بـدتر از           . باالست

خود شده و در يك درگيري خياباني مرتكب قتل مـي            
جـرم و حكـم در      !! شود و به قصاص محكوم مي شود      

پول .  سال از ماجرا گذشته6. گي اتفاق مي افتد   سال 19
ديه ي قتل فراهم نشده ولي حكمـي هـم اجـرا نمـي              

رقيه، تنها و دردمند شب و روزش را به كـار و در          . شود
انتظار رسيدن خبر مرگ اولي و اعدام دومي مي گذراند    

انگـشت  . شود و از غصه دچار  فشار خون و ديابت مي         
در معرض قطع قرار مـي      پايش به دليل زخم ديابتيك      

با كمكهاي پزشكان و همكـارانش، بيمـاري تـا          . گيرد
 امـا درد  ،حدودي كنترل و داروهايش تامين مـي شـود      

در اين ميـان نـق زدنهـا و    ! اصلي همچنان پابرجا ست   
بهانه گيريهاي مدير و و نپرداختن بـه موقـع حقـوق و             
اضافه كار جزو برنامه هاي معمول و الينفك زندگي او      

 .است شده

 

  قرباني خوش شانس

 سـاله اهـل اسـتان مركـزي،     21شـبنم، دختـر جـوان    
اما تن به ازدواج با پـسر  . استعداد زيادي در نقاشي دارد    

عمويش مي دهد، تـرك تحـصيل مـي كنـد و بعـد از              
شوهرش كار . ازدواج در قرچك ورامين ساكن مي شود    

و حرفه ي حسابي ندارد و بعد از مدتي در يك شركت            
مجبـور  .  شهري، پيك موتوري مـي شـود       حمل و نقل  

است تمام هفته براي رسيدن به سر كار خود جـاده ي            
خطرناك قرچك تا تهران را با موتور سيكلت طي كند          

در تمام روز هم كارش حمل و نقل با موتور          . و برگردد 
بيمه ي كـار و    . سيكلت در ازدحام و آلودگي شهر است      

 دار اسـت    شـبنم خانـه   . بيمه ي حوادثي در كار نيست     
ولي با توجه به درآمد كـم و كـار پـر خطـر همـسرش          

تنها كـاري كـه نـسبتا       . تصميم به كار كردن مي گيرد     
.  خدمتكاري در منـازل اسـت      ،تواند پيدا كند   راحت مي 

اما شركتهاي خدمات در منزل، وثيقـه و گـواهي عـدم          
بــه آگهيهــاي روزنامــه . مــي خواهنــد... سوپيــشينه و 

نـداي  . نـدا را پيـدا مـي كنـد     مراجعه مي كند و تلفـن       
پرستار و همسرش گرفتار برنامه ي كاري فشرده اند و          
براي كار منزل و نگه داري از بچه ها به خدمتكار نياز            

شبنم مدتي بـه    . وثيقه و ضامن هم نمي خواهند     . دارند
خوبي در خانه ي آنها كار مـي كنـد و طـرفين از هـم                

ر بـه   و همـسرش مجبـو  شـبنم بعد از مدتي . راضي اند 
با وجودي كه هر دو كار مي كنند . يير خانه مي شوند   غت

راه سـريع و  . پول كافي براي رهن خانه ي تازه ندارنـد  
با اينكه مي داند صـاحب      : رسد ساده اي به نظرش مي    

كارش وضع مالي خوبي ندارد از اعتماد به موجود آمده          
 استفاده كرده و در يك فرصت مناسـب، مختـصر           ءسو

   اندوخته ي سالهاي كار و جواني اش طالي ندا را كه

  
  

بود بر مي دارد و     
ــد ــي كن ــرار م . ف

شــوهرش هــم  
ــد روزي در  چنــ
محل كـار خـود     
. آفتابي نمي شود  

ــوض   ــه را ع خان
 .مي كنند

ــدا از   ــكايت ن ش
ايــن ســرقت بــه 
. جايي نمي رسـد   

روند قضايي كند،   
دست و پـاگير و     
ــز   ــرم گريـ مجـ
اســـت، مـــدرك 

 و وثيقه اي هـم      محكمه پسندي وجود ندارد و ضمانت     
شبنم در هر دو دادگاه اوليه و تجديد        . كه در كار نيستر   

اوضاع چندان هـم بـر وفـق مـراد          ! نظر تبرئه مي شود   
 شوهرش باقي مانده ي پـول طالهـاي بـاد           ،نمي ماند 

از !! آورده را خرج زنان تن فروش و مواد مخدر مي كند
 .....سرنوشت اين زوج ديگر اطالعي در دست نيست

 

  لين پير و جوان بر با

ثريا زن گيالني، ديپلمه و با وجود سـن كـم داراي دو              
همسرش هم با وجـود     . دختر نوجوان و يك پسر است     

جواني دچار تومور مغزي شده و بينايي و حركـت خـود       
ـ  از كار افتاده شده و پرسـتار دا        ،را از دست مي دهد     م ي

. درمان پر هزينه و سنگين و كم نتيجه است . الزم دارد 
در منطقـه كـار   . واده منبع درآمد و پشتيباني ندارنـد     خان

ثريا همسر معلول و پسر خرد سـالش را         . پيدا نمي شود  
سـپارد و بـراي كـار راهـي      به دختران نوجـوانش مـي     

تنها در شـركتهاي خـدمات در منـزل         . تهران مي شود  
براي مراقبت ازسالمند فرصت كاري هست و البته فقط    
با يك حقوق ساده كه بايد با آن هزينه هاي فرزندان و  

تمام وقت بايد   . ادامه ي درمان همسرش را تامين كند      
 كنـد و   از كار افتاده و تنهـا مراقبـت      انبر بالين سالمند  

فقـط سـه روز در   . كارهاي خانه شان را هم انجام دهد     
ماه مرخصي دارد كه مي تواند در آن سـه روز در كنـار     

با تلـف   . فرزندان و بالين همسر جوان و معلولش بماند       
شدن هر كدام از سالمندان تحت مـراقبتش بايـد چنـد        
روزي بيكار و بالتكليف بماند تا مورد ديگري از سـوي     

گاهي مورد سوظن و خـشونتهاي      . شودشركت معرفي   
راهـي  . كالمي خانواده و بستگان سالمند قرار مي گيرد       

پـس از چنـد   . جز ادامه ي كار با شرايط سـخت نـدارد    
سال تالش موفق مي شود خـانواده اش را در يكـي از          

پسرش بـه سـن     . شهركهاي اطراف تهران سكني دهد    
ر راهنمايي رسيده، يكي از دخترانش كه در وقت بي س         

و ساماني خانواده ازدواج نامناسـبي كـرده بـود طـالق            
ثريا در صدد پيدا    ! گرفته و دچار بحران روحي مي شود      

 ...كردن كاري براي دختر جوانش بر مي آيد

 

  ياس و مرگ 

خليل، مرد هفتاد سـاله اي سـت كـه بـا ورشكـستگي          
كارگـــاه كفاشـــي اش، بـــراي ادامـــه ي معـــاش و  

كاري در كلينيــك برقرارمانــدن  مــستمري، بــه خــدمت
با نشاط، خوش صحبت و بـا تجربـه         . مشغول مي شود  

با وجود كم سوادي ادبيات قـديم را خـوب مـي            . است
بـا آمـدن حكـم      . با هومن بـسيار صـميمي سـت       . داند

بازنشـستگي اش درخواســت ادامــه ي خــدمت و مــزد  
بـه   با وجـود سـالها خـدمت در آنجـا،      . ساعتي مي كند  

  او، بــا درخواســتبهانــه ي پرگــويي و كنــدي دركــار
موافقت نمي شـود و خليـل خـوش صـحبت و خـوش        

  شود، در حالي كه  جوش، خانه نشين و افسرده مي

  
  

مـستمري اش كفــاف زنــدگي و هزينــه هــاي درمــان  
مـرگ ناگهـاني قلبـي      . خودش  و زنش را نمـي دهـد        

در كمتـر از    . وردآهمسرش او را به كلي از پـا در مـي            
عد، سكته ي مغزي و     يك سال دچار اختالل بينايي و ب      

با وجود بـستري در بيمارسـتان دولتـي،      . كوما مي شود  
 باالست و فرزندانش بـه      "آي سي يو  " هزينه ي تخت  

... ناچار پدر نيمه زنـده را بـه خانـه منتقـل مـي كننـد               
كارفرمايان سابق پا جلو مي گذارنـد و خيلـي بـيش از             
پولي را كه خليـل زنـده نيـاز داشـت، در قالـب دارو و                

! ات پزشكي صرف خليل به كما رفته مـي كننـد    تجهيز
 .....خليل بر نمي گردد

 

 پرده ي آخر 

نگاهي به  آدمهـاي مجموعـه ي بـاال كـه زنـدگي و               
سرنوشت شان به گونه اي در هم تنيده شده نشان مي           

 هستند، زناني كه حقوق مادي      "زن"دهد كه اكثر آنها     
و معنوي شان از جملـه حـق كـار، تحـصيل، انتخـاب              

ــسوس و   ازدو ــتم مح ــر س ــتن در براب ــد داش اج و فرزن
نكتـه ي   . شان زير پا له شده است      نامحسوس پيرامون 

دوم اين كه اكثرشان مسكن ندارند و تبعـات نداشـتن            
تازه اين . خانه بر زندگي و روابط آنها سايه افكنده است 

نمونه ي آماري تصادفي با حجم انـدك، مجموعـه اي     
كــه اعــضايش كــامال ويترينــي و شــسته رفتــه ســت 

خاسـتگاه خـرده بــورژوازي داشـته، از سـواد و امكــان     
ــوده و معــضالتي چــون   ــدگي شــهري برخــوردار ب زن

اما در . مهاجرت، حاشيه نشيني و كپر نشيني نداشته اند    
 خروارها ادبار، ناكامي، رنج و      ازهر حال مشت كوچكي     

كه از نزديـك بـه سـه دهـه پـيش ، يعنـي        است  ظلم  
شروع سياستهاي نـو ليبـرال و       درست بالفاصله بعد از     

ورشكسته ي به اصطالح سازندگي به اكثريت اليه ها         
ويــژه نيروهــاي كــار ه و طبقــات جامعــه ي ايــران بــ

پيشكش شد و در دولتهاي مهـرورزي و اعتـدال سـير            
تصاعدي پيدا كرد و به نتايج دهشتناكي چـون گرانـي           
لجام گسيخته، افزايش چند ميليوني و تورم نيروي كار،      

ردش اعتياد و جرم و جنايت، كـارتن خـوابي، تـن            گست
ــر    ــشورهاي ديگ ــه ك ــر ب ــدور زن و دخت ــي، ص فروش

 ...انجاميد

جرثومه ي بي عدالتي، ديكتاتوري  و بهره كـشي كـه            
جنگ و ويراني به بار مي آورد و نابودي منابع طبيعـي            
را هدف مي گيرد، همان جرثومه اي ست كـه اقتـصاد            

 دهـد، درب صـنعت و       داللي و وارداتي را سـامان مـي       
توليد را تخته مي كند، از حقوق و مزايا و رفـاه كـارگر              
مي دزدد و سرانجام طيف نيروي كار، از پزشك جـوان     

 .گرفته تا سرايدار پير را با يك چوب مي نوازد
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  : سخن روز

همواره زماني فرا مي رسد كه ميان تماشا گر بودن و           "
ايـن معيـار انـسان    . عمل كردن بايد يكي را برگـزينيم      

  ".شدن است
ــامو   ــرت ك ــوامبر 7(آلب ــه 4 - 1913 ن ، )1960 ژانوي

 و يكـي از      نگار فرانـسوي    نويسنده، فيلسوف و روزنامه     
 او نويسنده و خـالق    .  بزرگ قرن بيستم است    ◌ٔ فالسفه

  .كتاب بيگانه است
   
ــراي    " ــما را ب ــا ش ــت ت ــت اس ــشه طبيع ــست نق شك

  ".مسووليتهاي بزرگ آماده كند
ــل  ــاپلئون هي ــر 26(ن ــوامبر 8 - 1883 اكتب ، )1970 ن

نويسنده آمريكايي كه يكي از پيشگامان سبك مـدرن         
ترين اثـار   يكي از معروف   . ادبيات موفقيت شخصي بود   

ــويد، از پر  ــد ش ــشيد و ثروتمن ــرين  او، بيندي ــروش ت ف
او مشاور رئيس جمهور، فرانكلين     .كتابهاي جهان است    

به هر چه ذهـن انـسان   "دي روزولت بود و معتقد بود؛   
  ".يابد تصور و باور كند، به او دست مي

  
  .....كتاب

  
  روز جهاني كتاب 

سـوم و   ( آوريل   23 روز   1995سازمان يونسكو در سال     
و حقوق  را روز جهاني كتاب     ) امسال چهارم ارديبهشت  

  .اعالم كرد) كپي رايت(مولف 
      لـي بـه كتابهـاي الكترونيـك        كتاب  كه از لوحهـاي گ

از نوشتن بر لوح    . دارد   عمر    پنج هزار ساله   حدودرسيده  
طـول كـشيده   4500لي تا آغاز نشر گـسترده كتـاب     گ 

  .است
وضعيت نشر و كتـاب ارتبـاط مـستقيمي بـا جامعـه و              

ز هـر چيـز بـا       شرايط اجتماعي كشورها دارد و بـيش ا       
  . شرايط سياسي و فرهنگي جامعه در پيوند است

درايران از ديرباز صنعت نشر دچار مشكالت سـاختاري      
اي آشكار شـده و بـر          اي به گونه     بوده كه در هر دوره    

در از زمـان انقـالب      . وضعيت كتاب تأثير گذاشته است    
 تا امروز بر اين مـشكالت افـزوده شـده و            1357سال  

  .كننده پيدا كرده است  نگرانامروز ابعادي 
بنا به نظر كارشناسان، دخالت دولت نه تنها مـشكالت          
نشر را برطرف نكرده، بلكه فشار بيشتري بر بازار كتاب    

  وارد آورده است
  

  .....فيلم
  

جــشنواره بــين المللــي ســينماي تبعيــد، در 

  گراميداشت روز كارگر 

روز جشنواره بين المللي سينماي تبعيد در گراميداشـت         
كارگر و در همبستگي با كارگران و زحمتكشان جهـان         

  .  را به نمايش مي گذارد"نمك زمين"فيلم سينمايي 
 ساخته هربـرت بيـرمن،      " نمك زمين  " فيلم سينمايي 

يكي از شاهكارهاي فراموش نشدني كالسـيك تـاريخ        
اين فيلم مبارزه طبقاتي كـارگران، مبـارزه       . سينما است 

فـردي و اجتمـاعي و مبـارزه        زنان براي برابري حقوق     
كارگران مهاجر براي حقوق و شرايط برابر با كـارگران          

  .محلي را به تصوير در آورده است
شامل سخنراني و بحـث     نمايش فيلم همچنين    مراسم  

چشم انداز چالـشهاي جنـبش زنـان    "و گفتگوبا عنوان   
مريم محسني و پروين كابلي از    .  است "كارگر در ايران  

  . هستندسخنرانان  مراسم

  ورود آزاد
  18:30ساعت ) 2016(  آپريل 30شنبه : زمان

 Hagabion( سالن ويكتوريا :  محل برگزاري برنامه 
– Viktoriahuset(  

  اف. ب .  آ-باهمكاري اتحاديه آموزشي كارگران سوئد
  
  .....نقاشي 

  
درس نقاشــي از رشــته هــاي گونــاگون    

  هنرستان حذف شد

ي انتخـاب رشـته     حذف كلي رشته نقاشي در دفترچـه  
ي   هاي گوناگون هنرسـتان در شـاخه        مربوط به رشته  

اي، بـسياري از هنرمنـدان را بـار ديگـر             فني و حرفـه   
ي وضـعيت و موقعيـت هنـر و صـدمات             نگران آينـده  

جدي كه به اين حوزه در كـشور وارد خواهـد سـاخت،             
اي    در اين رابطه، جمعي ازهنرمندان نامـه      . نموده است 

اند تا اعتراض       آموزش و پرورش نوشته    خطاب به وزير  
  . له نشان دهنداخود را به اين مس

هاي هنـري   شمتأسفانه در گراي  : در اين نامه آمده است    
تغييراتي صورت گرفته كه در صورت عدم اصـالح آن          

ي هنر در كـشور وارد خواهـد           صدماتي جدي به حوزه   
ساخت و در درازمدت موجب ويراني بنيانهـاي هنـر در           

  . خواهد شدكشور 
رسد بدون    به نظر مي  : در اين نامه همچنين آمده است     

ها، كارشناسي مناسبي در اين       توجه به تاريخ اين رشته    
  .خصوص صورت نگرفته است

 از  "نقاشـي "در تغييرات اخيـر عـالوه برحـذف رشـته           
دروس اصلي هنرستان هنرهاي زيبا، رشته گرافيك بـا         

گزين شـده    جـاي  "فتـو گرافيـك   "تعريف جديد به نام     
است و بسياري از مفاد پايه و تاريخي محتـواي دروس      

براي امضاي نامه به آدرسـهاي زيـر     . لحاظ نشده است  
  .رجوع شود

http://artschool.farhang.gov.ir/fa
/contactus/contactsite  

 : آدرس ايميل
Artsschool.th@gmail.com  

  
  

   .....موسيقي

  
ــه  "بــروس اسپرينگــستين" در اعتــراض ب

 كنسرت خـود را لغـو       ،قوانين ضد تراجنسها  

  كرد

ــناس راك   ــده سرشـ ــستين، خواننـ ــروس اسپرينگـ بـ
آمريكايي، كنسرت خود در ايالت كارولينـاي شـمالي را     

  .در اعتراض به يك قانون اين ايالت لغو كرده است
افراد اين قانون، اقداماتي را كه براي رفع تبعيض عليه          

  . است لغو كرده راشد  ته مي به كار گرف"تراجنس"
طبق اين قانون، افراد تراجنس، بايد در زمان استفاده از    
دستشوييهاي عمومي، از دستشويي متناسب با جنسيت       
خـود در بـدو تولــد اسـتفاده كننــد و نـه از دستــشويي     

  .متناسب با هويت فعلي
آقاي اسپرينگستين، در پيامي كه روي وب سايت خود         

قانون به شدت انتقاد كرده و گفتـه  منتشر كرده، از اين    
در زندگي چيزهايي هست كه از برگزاري يـك      " ؛است

كنسرت موسيقي راك اهميت بيشتري دارند؛ از جملـه         
  ".داوري و كوته فكري  مبارزه با پيش

 در پي شدت گرفتن مخالفتها با اين قانون، شركت پي          
 طرح توسعه فعاليتهاي ايـن شـركت در       ؛پل اعالم كرد    

  .كند  كاروليناي شمالي را متوقف ميايالت 
سازندگان يك سريال تلويزيوني نيز كه قرار بود در اين 
ايالت فيلمبرداري شود، اعالم كردند كه فيلمبرداري در        

  .كانادا انجام خواهد شد
  

   به رهبري مهرداد بران"رود"اجراي سرود 

از  كــه "رود" و ،"خــون ارغوانهــا"كليــپ ســرودهاي 
 سرودهاي سازمان چريكهـاي فـدايي       بيادماندني ترين 

گـروه  "  ايران و در سـال گذشـته توسـط توسـط           خلق
اجرا شد، در شبكه جهاني اينترنت قابل مـشاهده     "بهار

   . است
  

  "رود"سرود 

  سعيد سلطانپور: شعر
  مهرداد بران :  اركستآهنگ ساز و رهبر

  
  رود
 خفته هزاران گل در سـينه       ،گذرد در شب آئينه رود      مي
  رود
ســر زده از اشـك       ،ـن لبخنــد فـــردائي مـــوج     ُگلب 

  سيمينه رود
  فَرازِ رود نغمه خوان

   كهكشانغشكفته با
  مـي ســوزد شــب در ايــن ميــان

   مـي رود تا دريـاي دور، اوج و فرودش،رود و سرودش
 مــي رود تـا ژرفـاي        ، دارد در سينــه   ،بـــــاغ آئينـه 

  دور
  بندد موجي در موجي مي

  خندد ب مي افسون شرب
  پيوندد ها مي با آبي

  فـردا رود افشـان ابـريشـم در دريـا مـي خوابــد
  تابد  بر دريا مي،رويد خورشيد از باغ خاور مي

  بندد موجي در موجي مي
  خندد بر افسون شب مي

  پيوندد ها مي  با آبي
  فـردا رود طغيـان شــورافكـن در دريـا مـي خـوابــد

  تابد   بر دريا مي،رويد خورشيد از شرق سوزان مي
  بند موجي در موجي مي
  خندد بر افسون شب مي

  پيوندد ها مي با آبي
 در  2016 جـون    11 و   10كنسرت امسال  گـروه بهـار        

  ، رزرو بليط در آدرس زيرپاريس خواهد بود
2016concert/com.choralebahar.www   

  
 : "رود" كليپآدرس 

https://www.facebook.com/IranianChoir
/videos/1052007851512286/?__mref=m
essage_bubble  

  
دي ســي در آمريكــا بــا / كنــسرت اي ســي

  خواننده گروه گانز اند روزس

كنــسرتهاي ) AC/DC(ســي  دي/ســي گـروه راك اي 
 خواننده گـروه    ،خود را در آمريكا با خوانندگي اكسل رز       

  .دهد  ادامه مي"نز ان رززگا"
اين گروه چندي پيش به دليـل احتمـال ناشـنوا شـدن      

 خواننـده گـروه، كنـسرتهايش را بـه          ،برايان جانـسون  
  .تعويق انداخته بود

سـي    دي/سي   اي ،هاي آمريكا تاكسل رز عالوه بر كنسر    
  همراهي خواهد كرد و سپس براي   را در تور اروپايي

  16بقيه در صفحه 
  

  رويدادهای هنری ماه
 ليال جديدي
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  رويدادهای هنری ماه

  
  15بقيه از صفحه 

  
  .شود كنسرتهاي گروه خود در تابستان از آنها جدا مي

 دو  ، پـس از همراهـي دوبـاره اعـضاي         "گانز ان رزز  "
  . سال به روي صحنه رفت23هفته پيش پس از 

 اكسل رز   "حمايت"اي از      سي در اطالعيه    دي/سي  اي
  .ابراز خوشنودي كرده است

  

  ....طنز

  

ـ    محاكمه   ،تور مركل دسه  ب ه كمدين آلمـاني ب

  خاطر طنز عليه اردغان

 مجـوز   ؛ صـدراعظم آلمـان اعـالم كـرد        ،آنگال مركـل  
رسيدگي قضايي به پرونده كمديني را صادر كرده كـه          

مـورد  را  رجب طيب اردوغـان ريـيس جمهـور تركيـه           
  . استقرار داده تمسخر

بر اساس قوانين آلمان، دولت بايد هـر نـوع تحقيقـات          
 درباره توهين به رهبران و نهادهاي كشورهاي        كيفري

  .ديگر را تاييد كند
مركل مي گويد، دولت آلمان سعي خواهـد كـرد ايـن            

  .قانون را ملغي كند
  سال دارد و محبوب    35اردوغان عليه يان بومرمن كه      

محسوب مي شـود،    در حال حاضر    ترين كمدين آلمان      
  .اعالم جرم كرده است

داف   فته پـيش از شـبكه زد      بومرمن در شعري كه دو ه     
آلمان پخش شد به شدت رجب طيب اردوغـان را بـه            

در اين شعر به رابطه جنسي با بـز و           .سخره گرفته بود  
. گوسفند و پايمال كردن حقوق اقليتها اشاره شده است        

آقاي بومرمن پيش از خواندن شعر كامال روشن كـرده          
 بود كه اين شعر نقض قانون آلمان در مورد توهين بـه         

  .سران يا نهادهاي كشورهاي ديگر خواهد بود
 آميـز و    ادبانه و تـوهين      و بي  "وقيح"برخي اين شعر را     

برخي نابخردانه توصيف كردند و برخي معتقدند خـانم         
مركل به دليل نياز اروپا به تركيه در بحران مهـاجران،           
اصل اساسي آزادي بيان را ناديده گرفته بـه خـصوص           

 خوانـده   "تـوهين عمـدي   "را  تر اين شعر       اينكه پيش 
  .بود

لـه آزادي بيـان     اافكار عمومي آلمان اين موضـوع را م       
بينند و خانم مركل پس از اين تـصميم بـه شـدت               مي

  .تحت فشار افكار عمومي قرار گرفته است
  

   ....آثار هنري

  

اي در بزرگداشــت چــارلي چــاپلين در  مــوزه

  سويس برگزار شد 

سپنـسر چـاپلين،    اي در بزرگداشـت سـر چـارلز ا           موزه
معروف به چارلي چاپلين، بازيگر، فيلمـساز و آهنگـساز    

در سـوئيس بازگـشايي شـده       ،   برنده اسـكار    و برجسته
اي وسـيع در محلـي كـه           اين موزه در محوطـه    . است

 ســال آخــر عمــرش را در آن جــا 25چــارلي چــاپلين 
  .گذراند، قرار دارد

اله از جمله آثار به نمايش گذاشته شده در اين موزه ك          
چـارلي چـاپلين در     .  و كفش معروف اين هنرمند است     

طول دوران فعاليت هنري خود جوايز متعددي دريافت        
كرد كه از آن جمله مي توان بـه دريافـت سـه جـايزه             

  .اسكار اشاره كرد
  

  

  .....تاتر

  

مراســم چهارصــدمين ســالمرگ ويليــام 

  شكسپير در بريتانيا

ويليام  مراسم چهارصدمين سالمرگ ، آوريل23روز  
نــويس مــشهور در سراســر   شكــسپير، نمايــشنامه

 ميالدي 1616 آوريل 23او  . شود  بريتانيا برگزار مي  
  در زادگاهش استرتفورد درگذشت

آمريكـا كـه مهمـان       جمهـور    باراك اوباما، ريـيس   
، بـه سـالن نمـايش        خواهد بود  وزير بريتانيا   نخست

در اين مراسم شـركت     شكسپير به نام تئاتر گلوب      
  .خواهد كرد

هاي ويليـام شكـسپير        در سراسر بريتانيا نمايشنامه   
شود، از جمله يك نمايش زنده بـا اجـراي            اجرا مي 

  بـي   جودي دنچ، هلن ميرن و ديويد تننت كه بـي         
  .كند  سي به طور زنده پخش مي

بخــشي از مراســم گراميداشــت شكــسپير شــامل  
يي كه بـا اسـتناد      نمايشهاي خياباني است و فيلمها    

هــاي او ســاخته شــده روي پــرده   بــه نمايــشنامه
  .رود مي
  

  .....شعر

  

  انگيز دانشجوي خوزستاني شعر غم

شاعر جوان خوزستاني در واكنش بـه گـرد و غبـار       
  .شديد خوزستان شعري سروده است

ديروز توي عكسها خوزسـتان رنـگ   : فردين آريش 
رگزاريهـا  هـا و خب      پريده بود؛ خسته و نزار، روزنامه     

خوزستانيها اما . "نفس خوزستان بند آمده  ": نوشتند
حاال در گوشـه اي     . به اين حال و هوا عادت دارند      
ت دلـم بـراي مـردم         از اين تهران شلوغ و بي تفاو      

حاال كه كار ديگري نمي     . تنهاي واليتم تنگ شده   
شود كرد اين شعر را با حـسرت و دريـغ و درد بـه              

 خوزسـتان كـه ايـن       خوزستان تقديم مي كنم، بـه     
  .روزها به خاكستان شبيه شده

  

  نمي زنيشود و دم  كارون كوير مي

  
  هاي محكم و سبز و تناورتلاز نخ

  خرما بچين، اگرچه تكيده ست پيكرت

  خرما بچين كه موسم خرماپزان شده است

  شود پس از اين نعش دلبر تشييع مي

  كن  كني و سرفه مي سينه ستبر مي

  ي الغرلكنت گرفته است نفسها

  اي و   تو مثل چاي از دهن افتاده

  پاشيده گرد مرگ به روي سماورت

  زني  شود و دم نمي  كارون كوير مي

  شايد گذشته است دگر آب از سر

  "اينجا براي از تو نوشتن هوا كم است"

  ايم فقط در برابرت  تنها نشسته

  
  
 

  
  
  
  

  

  
  

  برای بیژن و سرودش

  

  فتح هللا کیاییھا
  زندگيش
  يبايي بودتصوير ز
  بي رنگ
  بنشسته 

  بر زمينه ي ديوار
  

  سردي راه راهي
  از آهن

  آنسوي تر
  محبوس كرده بود

  شادي و پرواز و شوق را
  

  انگار ناودان را
  ترانه اي از خون

  به رقص وا مي داشت
  

  زندگي اش 
  تصوير زيبايي بود

  بنشسته در نگاه
  چندين گوزن مست جوان

  در جنگل خموش
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برخورد غيرقانوني حراسـت بيمارسـتان بـا         

 نماينده پرستاري

قائم مقام سازمان نظام پرسـتاري       - فروردين   11مهر،  
قـانوني   اخالقـي و غيـر     كشور، نسبت بـه رفتـار غيـر       

حراست بيمارستان شهرستان تكاب بـا نماينـده نظـام          
محمد شريفي مقدم، بـه      .پرستاري به شدت انتقاد كرد    

و شوراي عالي نظام پرستاري از      جلوگيري از ديدار عض   
ــزود  ــرد و اف ــاره ك ــاب اش ــتان تك ــال : بيمارس ــه دنب ب

اعتراضات كاركنان پرستاري بيمارستان تكـاب، آقـاي        
نصيري به نمايندگي از طرف رئيس كل سازمان نظـام          
ــتاران    ــعيت پرس ــه وض ــشي ب ــصد سرك ــتاري، ق پرس
بيمارستان شهرستان تكاب، به اين مركز درماني رفتـه         

ضاي شــوراي عــالي بــه عنــوان نماينــدگان اعــ و بــود
منتخب پرستاران و جهت بررسي وضعيت پرستاري در        
هر زماني مي توانند به مراكز درماني مراجعه نماينـد و           
با پرستاران ديدار داشته باشند و اين در حالي بوده كـه            
عضو شوراي عالي در تماس تلفني با رئيس بيمارستان         

ان را اطالع داده و     تكاب، موضوع حضورش در بيمارست    
  .رئيس بيمارستان نيز موافقت كرده بود

  
  نمي خواهم وزير بمانم : وزيرمظلوم نمايي 

عـضو   - فـروردين    14 سازمان نظام پرسـتاري،   سايت  
ــتار      ــشور، خواس ــتاري ك ــام پرس ــالي نظ ــوراي ع ش
پاسخگويي وزير بهداشت به مسائل و مشكالت حـوزه         

دعيـر بوعـذار    .پرستاري قبل از پايان دوران وزارت شد  
نظر اخير وزير بهداشـت مبنـي بـر     در واكنش به اظهار  

اصـوال وزرا   : گفـت  اينكه در دوره بعد وزير نخواهد شد      
وظيفه دارند در دوراني كه مـسئوليت وزارتخانـه اي را           
بر عهده دارند، وظايف خودشان را به نحو احسن انجام          

بـه  دهند و تمام امور و كارهايي را كه انجـام داده انـد            
وي با بيان اين مطلـب       .صورت شفاف به مردم بگويند    

كه براي فرار از پاسخگويي نيـازي بـه مظلـوم نمـايي            
گفتن اينكه من ديگر وزير نخواهم   :نيست، اظهارداشت 

 .شد، يك ضعف است

 

منــشي   تــسليم شــرايط كدخــداانپرســتار

 د شدننخواه

كـريم   - فـروردين    14 سازمان نظام پرسـتاري،   سايت  
: عضو شـوراي مركـزي خانـه پرسـتار گفـت          ،  عابديني

جامعه پرستاري كشور از ديربـاز كـانون نارضـايتيهاي          
گسترده بوده و قريب به سي سـال اسـت همراسـتا بـا           
ارتقاء دانش علمي خود بحـران هويـت را تجربـه مـي         

در مسير گذر از پرستاري سنتي      :  وي اظهار داشت   .كند
بــه مــدرن همچنــان در چنبــره آفــت بــزرگ پزشــك 

الري گير كرده ايم و متاسفانه گرفتار شـدن بحـث           سا
طبابت در وادي تجارت به پشتوانه ساز و كـار پزشـك           
ساالر موجود موجبات تقويت بيش از پيش اين سـلطه          

 .موروثي از دوره سنتي را فراهم كرده است

  
خريد راهبردي خدمات سـالمت غيرقـانوني       

 است

رشـهر و   نماينده مردم تبريـز، آذ     - فروردين   18فارس،  
اسكو در مجلس، مسعود پزشكيان با بيان اينكه وزارت         
بهداشت نتوانسته است خريد راهبـردي خـدمات را در          

خريـد خـدمت    : حوزه سالمت انجام دهد، اظهـار كـرد       
گرفـت كـه      راهبردي بايد براساس قانون صـورت مـي       

وي  .وزارت بهداشت در اين مسير حركت نكرده اسـت        
: اي نيست، ادامه داد     تعرفهبا بيان اينكه خريد راهبردي      

در خريد راهبردي خدمات سالمت بايد قيمـت واقعـي          
خدمات را استخراج كرده و به صورت راهبـردي آن را           
خريداري كنند؛ در واقـع در خريـد راهبـردي، خـدمات          

شود نه اينكه بار مراجعه بيمـاران      سالمت خريداري مي  
 .خريداري شود

  
انتقاد صـريح بـه اظهـارات       

 »يرچيحر«اخير 

 20 سازمان نظام پرسـتاري،   سايت  
معاون ،  محمود عميدي  -فروردين  

پشتيباني سازمان نظـام پرسـتاري      
مـشكل پرسـتاران در     : كشور گفت 

شان بوده   هميشه ي تاريخ سكوت   
و شما نيز سكوت پرستاران را كـه        
 حاصل تهديدات مسئوالن مستقيم   

ــيس   ــز و رئ ــيس مراك ــان از رئ ش
بـه   است را …حراست و مترون و    

عنــوان عــدم نارضــايتي تلقــي    
كنيد يا شايد هم دانسته چنـين         مي

در : داشـت اظهـار   در ادامـه مـي   .كنيد  تلقيي را القا مي   
كه درآمد پزشكان در مراكز خـصوصي خـارج از            حالي

 زيرميزيها چندين برابر مراكز دولتي بوده و حتي تعرفـه        
شان هم طبق مصوبات چهار برابر مراكـز دولتـي        هاي  

كـم     قاعدتاً بايد دستمزد پرسـتاران نيـز دسـت        است و   
چهار برابر پرستاران مراكـز دولتـي باشـد، قـائم مقـام             

ــر بهداشــت مــي ــد نــصف پرســتاران  محتــرم وزي گوي
 .بيمارستانهاي دولتي دريافتي دارند

  
افزايش تقاضاي پرستاران براي مهاجرت در      

 95فروردين 

في محمد شري  - فروردين   24،  باشگاه خبرنگاران جوان  
تقاضاي : قائم مقام سازمان نظام پرستاري گفت     ،  مقدم

 نـسبت بـه سـال    95مهاجرت پرسـتاران در فـروردين       
وي  .درصـد افـزايش پيـدا كـرده اسـت          200  گذشته  

با توجه به نقش پرستاران و سـخت و زيـان آور             :افزود
در دنيـا بـراي نگهداشـت پرسـتاران         بودن اين حرفـه،   

غل تعريف كرده اند كه     جذابيتهاي بيشتري براي اين ش    
از آن جمله مي تـوان بـه عادالنـه بـودن پرداختهـا و               

با  :وي ادامه داد. جايگاه باالي اجتماعي آنها اشاره كرد     
توجه به اين كه در كشور ما كادر درماني به شدت بـه             
نيروي پرستار نيازمند است، متاسفانه مـوارد يـاد شـده           

ض در  رعايت نمـي شـود و اخـتالف پرداختهـا و تبعـي            
برخورد ها باعث شده پرستاران يـا مهـاجرت كننـد يـا          

 .شغل خود را تغيير دهند

 

  پروين اعتصامی
صدای فرودستان، وجدان بي�دار 

  )قسمت دوم(شعر پارسی 
  

  18بقيه از صفحه 
پروين طبع بسيار بلند و توانـايي       ": سعيد نفيسي نوشت  

داشته و تقريباً همه جا هرچه مي خواسـته اسـت، مـي         
وزن و قافيـه، طبـع او را محـدود          .  است بگويد  توانسته

ــرد  ــي ك ــالق و    ".نم ــيف اخ ــسي در توص ــعيد نفي س
قيافـه بـسيار آرامـي      " : نوشـت  پروينشخصيت فردي   

ياد ندارم در   . چشمانش بيشتر به زير افكنده بود     . داشت
او تحسين مي    وقتي از شعر  . برابر من خنده كرده باشد    

جـد و نـه     نـه و  . با كمال آرامـش مـي پـذيرفت        كردم،
هرگز يك كلمه   . نشاطي مي نمود، نه چيزي مي گفت      

خودستايي از او نشنيدم و رفتاري كـه بخواهـد انـدك            
  ".نمايش برتري دهد، از او نديدم

 اديـب، تـاريخ نگـار و پژوهـشگر بـا            "عالمه قزوينـي  
هرچه بيشتر مي رفـتم و بيـشتر       ": شگفتي نوشته است  

شد كـه  مي خواندم، استعجاب من به تعجب مبدل مي      
چگونه امروز در اين قحط الرجال فـضــل  ادب يـك            

در ايـران   ) ملكه زنان شـاعر   (چنين ملكه النسا الشواعر     
ظهور كرد كه اشعارش با بهترين  قصايد اسـاتيد و بـه            
خصوص ناصرخسرو دم برابري مي زند و موفق گـشته        

   ".است
سالست و متانت شعر هـم رتبـه        "دهخدا پروين را در     

  . مي شمارد"نظماستادان قديم 
از نوابغ  " و او را     "بلند آسمان "شهريار ديوان پروين را     

  .  توصيف كرده است"ادب
او مستقل ترين شاعر دوره ": شفيعي كدكني مي گويد     

شعر فارسي پس از مشروطيت و مـضمون شـعرهايش          
خـرَد و   " وي شــــعر او را شـعر        ".داراي تازگي است  

يـك واقعـه    "را   و ظهور او پس از مشروطيت        "عاطفه
  . خوانده است"بزرگ ادبي

پروين اعجوبه  " :گفت) سايه. افا. هـ( هوشنگ ابتهاج 
 مـرگش مـصادف   رد و ثانيـاً  بي موقع ماي بود كه اوالً 

آن ميان   نتيجه شعر وي در    شد با غوغاي شعر نو و در      
  ".درك نشد

از قاآني به   " :دكتر احسان يارشاطر تصريح مي كند كه      
وي .  اهميت و اعتبار پروين نيـست     اين سو، شاعري به   

حـافظ   استقالل، از همه شاعران ما پس از در اصالت و  
  ".و صائب برتر است

پروين در شـعر خـود، روح       " :نوشتمحمد معين    دكتر
عمل، نيك بختي و فـضيلت       انسان را به سوي سعي و     

  ".سوق مي دهد
به استعمال زينت   " : تدكتر محمد علي اسالمي ندوش    

پوشش متانـت و زيبـايي را بـه          در .اشتآالت توجه ند  
 رنگهـاي آرام در لباسـهايش       ،اعتدال رعايت مي كـرد    

از آرايـش ظـاهري و       بيشتر به چشم مي خـــــورد و      
  . كرد خود آرايي همواره دوري مي

  : پروين خود سروده بود
  دست زن نكو پروين براي گردن و

  سزاست گوهر دانش، نه گوهر الوان
  

  پانويس
 دولت بـه دانـشمندان و بزرگـان علـم و          زمان  آن  در  *

. ادب مدالهاي لياقـت يا نشانهاي دولتي اعطا مي كـرد      
مدالي كه نشان سپاس و احترام دولت از خدمات علمي  

ـ      ر  و فرهنگي فرد مـورد نظـ        را در اناسـت و سـپس آن
درسـال  . مراسمي خاص مورد قـدرداني قـرار مـي داد         

ين مدال   مدال لياقت به پروين داده شد ولي او ا         1315
    . را قبول نكرد 

  ..... ادامه دارد
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. استواري برخي اشعار دوران نوجواني او قابل ذكر است      

 شمـسي   1300 را، وي درسال       "ذره"في المثل قطعه    
در سن چهارده ـ پانزده سالگي سروده است كه از نظر  
سبك و اسلوب و حتي مضمون يادآور اشـعار اسـتادان           

  : قرون پيشين است

  اگر به عقل و هنر همسر افالطوني
  ستاد لقمانيوگر به دانش و فضل او

  در آن زمان كه رسي عاقبت به حد كمال
  چونيك درنگري دركمال، نقصاني 

  
سرنوشت پروين اعتصامي تنفس در فـضايي آزاد نبـود          
كه به او مجال اظهار صـريح و بـي پـرده بـه انديـشه               

بيست سال دوران خالقيت شـاعرانه او       . هايش را دهد  
اني دقيقا همان بيست سال فرمانروايي اسـتبداد رضـاخ        

. بود كه در طي آن حق آزادي سخـــن پايمال گـشت         
دوره اي كه شاعران مردم را يا در زندان مـي افكندنـد    

). عـشقي (و يا در خيابان به قتل مي رسـاندند          ) فرخي(
صرفنظر از خفقان حاكم بر جو سياسي كـشور، محـيط      
اجتمــاعي ايــران نيــز در آن روزگــار بــراي شــكوفايي 

 پروين كه بـا تربيتـي سـنتي         استعداد زن جـواني مانند   
عليـرغم  . بزرگ شده بـود، چنـدان سـازگاري نداشـت         

تحصيل در كالـــج آمريكايي و حشر و نشر با بزرگان           
فضل و ادب، آداب اجتمـاعي چنـان قيـد و بنـدي بـر               
دست و پاي او نهاده بود كـه نمـي توانـست بـه ميـل           
خويش زندگي كند و دوستان و آشنايان موافق خـود را       

براين اساس، او براي بيـان مخالفـت و   .  برگزيند آزادانه
اعتراض خود شيوه خاصي ابتكـار كـرد و در  شــــعر             
ــه در آن عناصــر   ــسانه اي آفريدك ــاني اف ــويش جه خ
سـتيزنده بـا يكـديگر رمــز عوامـل متنـازع اخالقــي و      
اجتماعي و سياسي كشور و زبان حال طبقات مظلوم و          

  . درمانده بودند
، طبيعتـا بـا خـصال درونگـرا و        استفاده از سبك تمثيل   

ــرا از روي   كنــاره جــوي پــروين مناســبت داشــت و آن
ناچاري، چون شگردي براي گريز از پنجه ستمگرِ قهار         

سـپري  . اختيار نمود، براي وي سپري پنهان كننده بود       
از جانوران و اشيا بـي جـان كـه بايـست همـه جـا در                 
ـــاظرات   ــا و   منــــ ــســـانه هـ ـــثيالت و افـ تمـــ

نغمـه  "در شعر   . ورش، زبان حال او و مردم باشند      مشه

 كــه محتمــل اســت در نخــستين ســالهاي  "صبــــح
سلطنت پهلوي سروده باشد، هشدار مـي دهـد كـه در            

 "صياد جان شـكار   "شور و شعف صبحگاهي، از وجود       
  :غافل نبايد بود

  آنگــونه به پر  كه پر نريــزي
  در دامن روزگار سنگ است

   خــيزيبسيار    مكن بلند   
  كافتادن نام نيك   ننگ است
  صياد زمانه  جان شكار است

  
درگفتگو از خلقيـات پـروين و عكـس العملهـاي او در             
مــسايل مختلــف سياســي و اجتمــاعي دوران حيــاتش 

 1926هرگز نوشته آن مرد آمريكـايي را كـه در سـال             
با وي مصاحبه كرده اسـت، نبايـد از نظـر دور        ) 1305(

پروين فوق العـاده كمـرو بـود        " :او نوشته است  . داشت
در كم نورترين گوشــــــه اتـاق نشـسته بـود و در            ...

تمام مدت يك ساعت و نيم كـه مـن حـضور داشـتم،           
چهره خود را زير حجاب پوشانده بود و وقتي براي خدا           
حافظي با او دست دادم از وحشت نزديك بـود هـالك     

   ".شود
اي پرفسور  بدين ترتيب، عدم موافقت پروين را با تقاض       

   دانشــــمند هندي كه مي                                                                "محمد اسحاق"
خواسته بـا ايـن شـاعر زن سرشـناس ايـران مالقـات              
كند،به چيزي جز همين حجب فـوق العـاده وي نمـي            

  . توان تعبير كرد
  
  

ـ         روين صرف نظر از وجود محدويتهاي اجباري، ظاهرا پ
. مشتاق شغل اداري و معاشرتهاي اجتماعي نبوده است       

وي قدر قريحه سـخن آفـرين خـود را مـي دانـست و            
زندگاني در عالم احساسات و انديشه ها و هنر شاعري          
. خود را بر مشاغل بي حاصـل ديگـر تـرجيح مـي داد             

پروين شـــــاعر خلق شـده بـود و سـرودن اشـعار را             
در مـدت كمـا     . داداي وظيفه هستي خويش مي شـمر      

  قصيده و قطعه     209بيش بيست سال دوران شاعري        
 قطعه كوتاه، دو بيتي و سه بيتي و    5و غزل و مثنوي و      

 بيـت مـي     5606يازده تك بيت كه در مجموع بالغ بر         
شود، سرود و اين رقم كما بيش برابر بـا تعـداد ابيـاتي            
است كه حافظ در حدود پنجاه سـال روزگـار شـاعري            

ديوان پروين مجموعه اي است يك      . استخود سروده   
پارچه با خـصايص سـبك شناسـي، هماهنـگ و يـك       
دست و نماينــده ذوق و نـوعي ازتفكـرات اخالقـي و             
اجتماعي متجانس و فاقد تناقضات آشكار و سازشهاي        

بـدين ترتيـب،    . مصلحت آميز با شـرايط زمانـه اسـت        
اشــعار پروين را مـي تـوان برحـسب موضـوع دسـته             

بوسـتان  " قسمت را با عنواني مناسب شبيه  بندي و هر  
عبدالعلي دستغيب، منتقد معاصـر     .  تدوين نمود  "سعدي

شعر پروين زود به دل مي نـشيند و بـا           ": نوشته است   
ديوان او از اوان انتشار در جامعه . خواننده آشنا مي شود   

ايران نفوذ كرد و به زودي بر سـر زبانهـا افتـاد و ايـن                
موضوع ساده اي نيست، چرا كه او در همـان تـاريخي            
كه شعر مـي سـرود، رقيبـان نيرومنـدي چـون بهـار،               

اينـان هـم اسـتاد ادب و    . دهخدا، نيما و شهريار داشت  
   ".هم شاعر بودند

اشعار پـروين از لحـاظ    ": دكترشفيعي كدكني مي گويد   
رح مـسايل اجتمـاعي و انـســاني در لحـن           شكل و ط  

بسيار صميمي و پاك كه تا عـصر او در شـعر فارسـي              
كمتر مورد توجه بزرگان ادب بوده  است، سروده شـده           

آنچه شخصيت اصلي يك شاعر را مي سـازد،         ... است  
. پشتوانه فرهنگـي و گـستردگي مردمـي شـعر اوسـت           

پـروين از ايــن دو خصيـصه يعنــي فرهنـگ، دانــش و    
ي برخوردار و با چاپ ديوان خود در زمان حيـاتش      آگاه

و استقبالي كه از آن شد و ادامه يافته اسـت، شـاعري             
  ".موفق بوده است

 با پسر عموي پدرش،     1313 تيرماه سال    19پروين در   
فضل اهللا اعتصامي رييس شـهرباني كرمانـشاه ازدواج         

اما پس از حدود دو ماه زندگي بـا همـسرش بـه              . كرد
 از وي   1314 ماه بعد، در مـرداد       9زگشت و   خانه پدر با  

ابوالفتح اعتصامي علت جدايي او را ناسازگاري . جدا شد 
روحيــه نظــامي همــسر بــا روح لطـــيف و آزاد پــروين 

امـا پـروين در نامـه اي بـه مـه كامـه              . دانسته اسـت  
، كــه دردوران خـود      )مادر اردشير محصص  (محصص  

 شاعري سرشناس بـوده اسـت، علـت جـدايي خـود را            
. همسرش ذكر كرده است   ) ترياكي(افيــــوني بودن   "

او تا پايان عمر درباره اين ازدواج ناموفق سكوت اختيار      
  :  كرد و سرود

  اي گل تو ز جمعيت گلزار چه ديـدي
  جز سوزش و جز سرزنش خار چه ديدي؟
  رفتي به چمن ليك قفس گشت نصيبت
  غير از قفس اي مرغ گرفتار چه ديدي؟

ايي از همسرش مدتي به عنوان مدير       پروين پس از جد   
در دوران  . كتابخانه دانشسراي عالي مشغول به كار شد      

تصدي او، نظم و ترتيب در كتابخانه زبانزد دانشجويان         
پروين بر پشــت جلــــد برخـي كتابهـا         . و اساتيد بود  

. اظهار نظرهايي مي نوشت كه شايد هنوز بـاقي باشـد          
ه او به كـار خـود در   اما انـزوا طلبي پروين باعث شد ك     

 كنـاره  1316دانشسراي عالي ادامـه ندهـد و در سـال       
  .گيري كند

  
اشعار پـروين درنـشريات مختلـف از جملـه در مجلـه             

اما چاپ نخستين ديوان او در     .  منتشر مي شدند   "بهار"
 شمسي توسـط چاپخانـه مجلـس شـوراي        1314سال  

ملي، همراه با مقدمه اي از ملك الشعراي بهار صورت          
 "سعيد نفيــسي ". ت و با استقبال بسيار مواجه شد      گرف

در روزنامه ايران به معرفي و ستايش پروين پرداخت و          
 بـراي تقـدير از پـروين بـه او نـشان             "وزارت معارف "

  *علمي اهدا كرد اما پروين نپذيرفت
در برابر نشان لياقـت     ": ابوالفتح اعتصامي نوشته است     

 با ايـن پيـام كـه     كه براي او فرستادند، وي نپذيرفت و      
  ".نشان را پس فرستاد من بسيارند، شايسته تر از

  
اغلب منتقدان ادبي پروين را شاعري بزرگ مي دانند و      
او را بــا شــاعران تــراز اول كهــن ايــران مقايــسه و از 
سجاياي نيك اخالقـي و شخـصيت واالي انـساني او           

سياسـت و   "برخي شـــعر او را شعر       .سخن مي گويند  
  . ده اند نامي"اخالق

سـفر  "ملك الشعراي بهار معتقد است؛ اگر تنهـا شـعر           
 از ديوان او منتشر مي شد، جايگـاه وااليـي           "اشـــك

او درمقدمه ديـوان    . در علم و ادب فارسي پيدا مي كرد       
. ايران كان سخن و فرهنگ است     ": پروين نوشته است  

اگر شاعراني از جنس مرد پيدا شده اند، جـاي تعجـب            
كنون شـاعري از جـنس زن كـه داراي          امــا تا . نيست

اين قريحه و استعداد باشد و با اين توانايي چنين نغز و            
نكو بسرايد، از نوادر محسوب و جـاي بـسي تعجـب و             

به ســــعي   ... شايسته هزاران تمجيد و تحسين است       
   ".او ادب پارسي غني تر شده است

  17بقيه در صفحه 
  
  
  

  پروين اعتصامی
  )قسمت دوم(صدای فرودستان، وجدان بيدار شعر پارسی 

 وحيدي . م 
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  ركت اعتراضيح 103

ــنبه صــبح روز* ــه ش ــروردين، 10 س  ف
جمعي از كـشاورزان شـهر اصـفهان در         
ــه   ــاز نــشدن آب رودخان ــه ب اعتــراض ب

هـاي     رود و عمل نشدن به وعـده        زاينده
ــل   ــه، مقابـ ــن زمينـ ــسئوالن در ايـ مـ

بـه   .فرمانداري اصـفهان تجمـع كردنـد      
پيش از اين قرار بود كه       گزارش تسنيم، 

 كـــشاورزان آب ســـوم كـــشت بهـــاره
  . فروردين باز شود10اصفهاني از 

  
كارگران  فروردين، 14 شتبه   صبح روز *

كارخانه نساجي مازندران در اعتراض به      
شرايط جديدي كه كارفرماي اين واحـد       
 ،نساجي براي اشتغال آنها در نظر گرفته      
 مقابل ساختمان فرمانـداري قـائم شـهر       

اسـاس   بر به گزارش ايلنا،   .تجمع كردند 
اي كـه  بـه تـازگي از سـوي              مهبخشنا

ــامي    ــت تم ــده اس ــشر ش ــا منت كارفرم
كارگراني كـه از ايـن پـس در نـساجي           

شـوند بايـد   مي مازندران مشغول به كار     
عــالوه بــر داشــتن گــواهي عــدم ســوء 
پيشينه و اعتياد، به كارفرما سفته و تعهد      

  .كتبي نيز ارائه كنند
  
، كـــارگران  فـــروردين14 شـــنبه روز*

سراميك ايفـا     كاشي و  اخراجي كارخانه 
اعتراض به بيكارشـدن دسـت       سرام  در  

 به تجمع مقابل ساختمان شـوراي شـهر   
 به گـزارش اردكـان گويـا،       .زدند اردكان

كارگران معترض با بيان اينكه كارخانـه       
اي كه شش سال اسـت برپـا شـده و از      

حاال اخـراج   در آن كار گرده ايم،       ما   اول
. نـد مان كـرده و بهانـه تراشـي مـي كن          

 سراميك ايفا سـرام در     كارخانه كاشي و  
ــزد و ــومتر  در اســتان ي  اردكــان 20كيل

  .نايين واقع شده است
  
فـــروردين،  15 يكـــشنبه صـــبح روز*

كارگران شركتهاي مبين، اولنگ و چـاه       
ــروزه در ــه تبعــيض در    في اعتــراض ب

اعتــصاب و پرداخـت حقــوق دســت بــه  
 بابك تجمع مقابل مجتمع ميدوك شهر    

 ايـن تجمـع     ابك خبر، به گزارش ب   .زدند
 آغـاز   اعتصاب كـارگري در سـال     اولين  

  .است 95 سال
  
از تعـدادي   فـروردين،    15 يكشنبه   روز*

كارگران فضاي سـبز شـهرداري كـوت        
عبـــداهللا بـــه دليـــل عـــدم پرداخـــت 
بيمــه،حقوق و عيـــدي روبـــروي درب  
 .شوراي شهر كوت عبداهللا تجمع كردند     

 فروردين  12روز   به گزارش كارون نيوز،   
ز كارگران فـضاي سـبز در محـل    يكي ا 

 شكست  اوكار خود بر اثر حادثه اي پاي   
و به دليل نداشتن بيمه هيچ كس تقبـل        

  .هزينه هاي درماني آن را نكرد
  
ــروردين15يكــشنبه روز * كــارگران ،  ف

يكي از شركتهاي مرغداري آمـل بـراي       
دريافــت مطالبــات معوقــه خــود مقابــل 

به  .شهرس تجمع كردند  اين  فرمانداري  
كـارگران بـه    ايـن   زارش كرات آملي،    گ

دليــل عــدم دريافــت حقــوق و مزايــاي 
چندين ماه تجمع كرده و خواستار احقاق  

  .حقوق خود شدند
  
، صـدها تـن از       فروردين 14شنبه  روز  *

ــدگان تاكــسي  ــدمين روز رانن ــراي جن ب
ــل شــركت تاكــسيراني   ــوالي مقاب در مت

بـه گـزارش    . تجمع كردند خيابان ملك   
ماه جلوتر  كه از چندن اين رانندگا شرق،  

انـد     حق بيمـه خـود را پرداخـت كـرده         
اي در كار بـوده        نه بيمه  ده اند ش  متوجه  

  كه همـه   و حاال    گردد  و نه پولشان برمي   
چيز لو رفته و مالكان شركت كارگزاري        

انـد     شان زده، رانندگان مانده    بيمه غيب 
ماه كار بدون بيمه و كسي نيست        و چند 

اين رانندگان تاكـسي    . پاسخ آنها را دهد   
ــن  هــزار  كــه حــداقل دو نفرشــان از اي

شركت كارگزاري بيمـه بـراي پرداخـت        
حق بيمـه از سـوي تاكـسيراني معرفـي      

روز اول سـال جديـد       شده بودند از چند   
روز  مقابل اين شركت كه گويـا در چنـد    

تعطيــل اول ســال تخليــه شــده اســت، 
  .كنند تجمع مي

  
ــنبه روز* ــروردين 14 ش ــدادي از،ف   تع

شهر    خميني درسيم     رانندگان تاكسي بي  
به نشانه اعتراض دست از كار كشيده و        

 .شان شـدند   خواستار توجه به مشكالت   
فــارس، راننــدگان تاكــسي  بــه گــزارش

سيم عدم برخورد مناسب مسئوالن و        بي
متوليان امر و همچنـين نبـود مـديريت         
واحــد بــر ايــن صــنف را دليــل تجمــع 

  .اعتراضي خود بيان كردند
  
، اعتـصاب و     فـروردين  16دوشنبه  روز  *

ــع  ــتيك   تجم ــه الس ــارگران كارخان ك
ــتان ــشت  خوزس ــود را پ  ســومين روز خ

ــا، . سرگذاشــت ــزارش ايرن ــه گ ــر ب تغيي
ــك   ــارگران از ي ــرارداد ك ــه   ق ــاله ب س

 روزه، يك ماهه و بعـضا       45قراردادهاي  
عدم پرداخت حقوق سه ماهـه      ،   روزه 15

دليل اين كارگران   و عيدي94آخر سال 
كـارگران در روز    . كت اعتراضي است  حر

و مقابل ساختمان فرمانداري گتوند     دوم  
تجمع كـرده   مقابل كارخانه   در روز سوم    

اجازه ورود و خروج به داخل كارخانـه         و
  .نددارا نمي د

  
، تعـدادي از     فـروردين  16دوشنبه  روز  *

زرند كـه     واگن سازي پلور سبز    انكارگر
 ،انداخراج شده    سال جاري از كار    آغاز با

ــه اخــراج ــراض ب ــراي  شــان و در اعت ب
كار دست به تجمـع مقابـل       ه  بازگشت ب 

به گزارش صـداي زرنـد،       .كارخانه زدند 
بدهيها  :مدير كارخانه واگن سازي گفت    

ها به كارخانه واگـن  يشركتها و مشتر  كه  
ــااليي    ــغ ب ــد مبل ــازي دارن ــت س  واس

ــدن   ــه وجــود آم ــل ب ــه دلي متاســفانه ب
مطالبـات  بحرانهاي مالي و عدم وصول      

 39كارخانه ما مجبور به تعـديل حـدود         
  .نيرو از اين كارخانه شده ايم

  
 800 حـدود    ، فروردين 15روز يكشنبه   *

 از كارگران پيمانكاري معـادن مـس        تن
شهربابك در اعتراض به شرايط نـابرابر       
 مزدي كه ميان آنهـا و ديگـر همكـاران       

ــل درب ورودي   ــود دارد، مقاب ــان وج ش
به گزارش   .دندمجتمع ميدوك تجمع كر   

 مـا : يكـي از ايـن كـارگران گفـت         ايلنا،
كـــارگران شـــركتهاي معـــادن مـــس 

شـهربابك  » چاه فيـروزه  «و  » ميدوك«
استان كرمان هستيم نـسبت بـه عمـل         

هـاي داده      نكردن مـسئوالن بـه وعـده      
 شده مبني بر همـسان سـازي حقـوق و         

مزاياي كارگران قرارداد موقت بـا ديگـر      
ــه    ــوم ب ــرارداد موس ــابع ق ــارگران ت  ك

ــع  » 2430« ــل درب ورودي مجتم مقاب
  .تجمع كرديم

  
، صـدها تـن از       فروردين 14شنبه  روز  *

ــدگان تاكــسي  ــدمين روز رانن ــراي جن ب
ــل شــركت تاكــسيراني   ــوالي مقاب در مت

بـه گـزارش    . تجمع كردند خيابان ملك   
ماه جلوتر  از چندكه اين رانندگان  شرق،  

انـد     حق بيمـه خـود را پرداخـت كـرده         
اي در كار بـوده        نه بيمه  ده اند ش  متوجه  

  كه همـه   و حاال    گردد  و نه پولشان برمي   
چيز لو رفته و مالكان شركت كارگزاري        

انـد     شان زده، رانندگان مانده    بيمه غيب 
ماه كار بدون بيمه و كسي نيست        و چند 

انندگان تاكـسي   اين ر . پاسخ آنها را دهد   
ــن  هــزار  كــه حــداقل دو نفرشــان از اي

شركت كارگزاري بيمـه بـراي پرداخـت        
حق بيمـه از سـوي تاكـسيراني معرفـي      

روز اول سـال جديـد       شده بودند از چند   
روز  مقابل اين شركت كه گويـا در چنـد    

تعطيــل اول ســال تخليــه شــده اســت، 
ايــن تجمــع در روز . ردنــدك تجمــع مــي

اي چهارمين روز    فروردين بر  16دوشنبه  
رضـا   به گـزارش ايـسنا،    . ادامه پيدا كرد  

ريـزي تاكـسيراني      قاضي، معاون برنامـه   
شهرداري تهران در واكـنش بـه تجمـع        
: چند روز اخير راننـدگان تاكـسي گفـت        

ايــن شــركت كــه نــام شــركت تعــاوني 
كــشد، هــيچ  تاكــسيرانان را يــدك مــي

ارتباطي با سازمان تاكسيراني شهرداري     
ــدارد و ــران ن ــز  ته ــته ني ــال گذش  از س

شهرداري تهران طي مكاتبات گـسترده      
با وزارت تعاون نسبت به استفاده از نـام         
تاكسيراني و شـباهت آرم ايـن شـركت         
تعاوني بـا سـازمان تاكـسيراني مراتـب         

  .اعتراض خود را اعالم كرده است
  
كـارگران   فروردين، 11 چهارشنبه   روز*

ـ       همـراه  ه  اخراجي سيمان آرتا اردبيـل ب
ــانوا ــايخ ــالي  شــان و ده ه ــامي اه تم

از توابع يخـش مركـزي       ،روستاي گرده 
  از جوانـان تـا زنـان و      ،شهرستان نمـين  

مردان كهنسال دست به تجمـع مقابـل        
 ،به گزارش ايلنـا   . باسكول كارخانه زدند  

ايـن  اين دومين تجمع اعتراضي اهـالي       

 اين تجمعات در اعتراض به     . است روستا
ـ    مديريت شركت آرتـا   * ل سـيمان اردبي

نـسبت بـه اخـراج تعـدادي از كـارگران      
  كـارگر  30 ساكن روستا و جذب حـدود     

 جديد خارج از منطقه  در ايـن كارخانـه         
  . است

سومين تجمع   فروردين،   15روز يكشنبه   
 كارگران اخراجي سيمان آرتا اردبيـل بـا       

همراهي اهـالي روسـتاي گـرده مقابـل         
ــه ــدكارخان ــام ش ــنبه .  انج  16روز دوش

مـه تجمعـات اعتراضـي       در ادا فروردين،  
كارگران اخراجي كارخانـه سـيمان آرتـا        

 جلسه  ،همراه خانواده هايشان  ه  اردبيل ب 
مـسئوالن شهرســتان نمــين و كارخانــه  

ن، شـوراها و    اسيمان اردبيـل بـا معتمـد      
نمايندگان مردم روسـتاي گـرده برگـزار        
شده و مشكالت و خواسته هاي اهـالي        

 در ايـن  .روستا مورد بررسي قرار گرفـت   
ــدار نمــين گفــتروز  در صــورت : فرمان

ــيمان و    ــه س ــدد در كارخان ــع مج تجم
هرگونه اقدام مخل جامعه با عوامل آنها       

  .برخورد خواهد شد
  
 ، تعـدادي از    فـروردين  16دوشنبه  روز  *

كارگر كارخانه چيني و بهداشتي صـدف       
وابسته به شركت تهيـه و توزيـع خـاك          

اخـراج  كـه از كـار    نسوز استقالل آبـاده     
تجمـع  مقابل شهرداري آبـاده     ،  نده ا شد

به گزارش آبـاده نمـا، كـارگران        . كردند
  عترض خواهان بازگشت به كار شدندم
  
از تعـدادي   ، فروردين17 سه شنبه    روز*

كارگران ني بر مجتمع نيشكر هفت تپه        
در اعتراض به تاخير افتـادن بخـشي از          
مطالبات مزدي خود مانند مزد اسفند ماه   

براي دومـين   95 و عيدي سال   94سال  
ــه  روز در  ــل درب ورودي كارخانـ مقابـ

به گفتـه     ايلنا،  به گزارش  .تجمع كردند 
يكي از كارگران اين واحد اين مطالبـات     
جدا از بحث نگرانيهايي اسـت كـه ايـن         
روزهــا در ميــان آنهــا از بابــت تــصميم 
دولت براي خصوصي سـازي مجموعـه       

  .تپه گرفته شده است  هفت
  
راننـدگان  ن،   فـروردي  17روز سه شنبه    *

مشهد دراعتراض به    شركت سامان سير  
ــات  ــت مطالب ــدم پرداخ ــان  ع ــراي ش ب

مقابـل  سومين روز دست به اعتـصاب و        
بــه گــزارش .  تجمــع كردنـد اسـتانداري 

ــوان  ــي در روز  ج ــت اعتراض ــن حرك اي
بــه .  فــروردين شــروع شــد15يكــشنبه 

ــهر آرا،  ــزارش ش ــي از گ ــدگان  يك رانن
 اتوبـوس شـركت ســامان سـير رضــوي   

 مشكالت ما بسيار است اما بحث       گفت؛
اعتصاب ما موضوع عدم پرداخت حق و       
حقوق ما بـوده اسـت، چـرا كـه حقـوق            
اسفند خود را دريافت نكرديم و تنها روز        

هـزار تومـان     700اول سال نو براي ما      
  .واريز كردند

  20بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای 
اعتراضی کارگران و 

مزدبگيران در فروردين 
١٣٩۵  

  19بقيه از صفحه 
كـارگران   فروردين،   17روز سه شنبه    * 

كارخانه ايستك سنندج به دليل بركنـار       
 شدن از كار و عدم تمديـد قراردادهـاي        

براي چنـدمين روز    ،  95شان براي سال    
ــل     ــي مقاب ــع اعتراض ــه تجم ــت ب دس

 بـه گـزارش    .زدنـد استانداري كردستان   
 يكــي از كــارگران معتــرض كردپــرس،

ما به همراه كارگران براي     : اظهار داشت 
جلوگيري از بسته شدن كارخانه به اداره       
كــار و اســتانداري مراجعــه كــرديم كــه 

ــس ــا از  الئوم ــد ت ــشي كنن ــاره اندي ن چ
تعطيلي آن جلوگيري شـود و اميـدواريم       

خاطر توسعه استان و اشـتغال مجـدد   ه  ب
گران در ايـن راسـتا همكـاري        اين كـار  

  .كنند
  
ــنبه   * ــه ش ــوان، روز س ــزارش ج ــه گ ب

اعتــصاب وتجمــع كــارگران شــهرداري 
اعتراض به عدم پرداخـت      سوسنگرد در 

عيـدي   ماه حق بيمـه و     7 ماه حقوق،  5
 اين شـهر هفتمـين      مقابل شهرداري در  

  .روز خود را پشت سر گذاشت
  
جمعـي از    فروردين، 18 روز چهارشنبه *

ش نشاني كالنشهر اراك بـا      كاركنان آت 
ــوراي    ــاختمان ش ــل س ــضور در مقاب ح
اسالمي اين شهر خواستار رسـيدگي بـه       

 به گـزارش ايرنـا،     .شان شدند  مشكالت
آتــش نــشانان معتــرض خواســتار رفــع 
تبعيضات پرسنلي و برقـراري عـدالت از        

  . سوي مسئوالن امر شدند
  
ــنبه روز * ــروردين18جهارش ــردم ،  ف م

ير ديوانـدره بـه     روستاي رشيد آباد، مـس    
به گزارش بـاراني    . مسدود كردند سقز را   

خبر، هرساله تعـداد زيـادي تـصادف در         
اين مـسير بـه دليـل نبـود زيرگـذر رخ            

مردم روستاي رشيد آباد كه در      . دهد  مي
 كيلومتري ديواندره به طرف سقز و در        4

مسير اصلي واقع شده است در سـالهاي        
 اخير شاهد حوادث ناگواري در اين مسير  

  .اند  بوده
  
 تعـدادي از    ، فروردين 19روز پنجشنبه   *

 كارگران مجتمع نيـشكر هفـت تپـه در        
اعتراض به عملي نشدن وعده پرداخـت       

بهــره بــرداري خــود، در  حـق پــاداش و 
ــد  ــع كردن ــه تجم ــه كارخان ــه  .محوط ب

ـ  ا ،گزارش ايلنا  تجمـع اعتراضـي بـا       ني
مـشاركت كــارگران بخـشهاي مختلــف   

بـه   . شـد  مجتمع نيشكر هفت تپـه برپـا      
گفته كارگران، اين واحـد توليـد كننـده         
شكر در بازار رقابت از فروش خوبي بـر         

 بــا ايــن حــال وضــعيت ،خــوردار اســت
مطالبات معوقه آنها همچنـان  پرداخـت    

  .نشده باقيمانده است
  
، صدها تـن     فروردين 19پنجشنبه  روز  *
كــارگران اخراجــي كارخانــه نــساجي از 

ن شــدتمديــد  در اعتــراض بــه بروجــرد
مقابـل  مين بـار     چند كاري براي قرارداد  
به گزارش . تجمع كردند نساجي  كارخانه  

ــرد،  ــاب بروج ــال   بازت ــداي س  95از ابت
ــرارداد  ــرد  500ق ــساجي بروج ــارگر ن  ك

تمديد نشد و اين اولين خبر تلـخ بـراي          
 .سال جديد كارگران نساجي بروجرد بود     

بيكاري كارگران و عدم تمديد قرارداد و       
ان قصه تكراري شده كه     يا اخراج كارگر  

در اين ميـان تنهـا كـارگران و خـانواده           
هاي آنها هستند كـه بيـشترين رنـج را          

  .تحمل مي كنند
  
جمعـي   فروردين،20  آدينه از صبح روز  *

از رانندگان سيرجاني كه از معـدن گـل         
گهـر بـارگيري مـي كردنـد در حركتــي     
اعتراضي نسبت بـه كـاهش كرايـه بـار          

گـزارش  بـه    .دست بـه اعتـصاب زدنـد      
ــر، راننــدگان در پــي ايــن   ســيرجان خب
اعتراض جاده منتهي به مجتمع صنعتي      
معــدني گــل گهــر را بــستند و تعــدادي 
الســتيك خــودروي تريلــر را در مــسير 
عبور و مرور به آتش كشيدند، همچنـين    
ــا مــشاهده ايــن   ســاير راننــدگان نيــز ب
اعتصاب، خودروي خود را متوقف كـرده       

  .يوستندو به جمع اعتصاب كنندگان پ
  
 ، فــروردين19صــبح روز پنجــشنبه  *

گوهر واقـع   كارگران كارخانه گوني بافي   
در شهرك صنعتي اميركبير كاشان براي      

  . دومين روز متوالي اعتصاب كردند
بـه گفتـه    ،  همبـستگي ملـي   به گزارش   

، تا زماني كه به خواسته نيكي از كارگرا  
ــات آنهــا   ــشود و معوق آنهــا رســيدگي ن

راض آنهــا ادامــه پيگيــري نگــردد، اعتــ
  .خواهد داشت

  
 اهـالي شـهر    فـروردين،  20 آدينه   روز*

 سـه  مـانع بتنـي در  هرند در اعتراض به  
 كوهپايه در محـل ميـدان       -راهي هرند 

سردار آقابابايي هرندي تجمع و خواستار      
بــه  .رســيدگي بــه مــشكل خــود شــدند

اصفهان شرق، در اين اجتمـاع،        گزارش
بـه  مردم خواستار رسيدگي كارشناسـانه      

  . اين موضوع شدند
  
تعـدادي   ، فروردين21بامداد روز شنبه  *
 كاركنان پيمانكاري شـاغل در پـروژه      از  

 عسلويه به دليـل معوقـات       19  هاي فاز   
مزدي خـود در محـل ورودي ايـن فـاز           

بـه گـزارش     .تجمع اعتراضي برپا كردند   
 شـركت مـادر     به گفتـه كـارگران،     ايلنا،

بدون توجه به خواسته كارگران از افـراد        
قوي هيكل براي پراكنده سـاختن ايـن        

  .كار گران روي آورد
  
ــنبه روز * ــروردين21ش ــال  ،  ف ــه دنب ب

تجمــع اعتراضــي كــارگران اعتــصاب و 
 بـا  اخراجي كارخانه واگـن سـازي زرنـد       

 قراردادشان براي  ، آنان خانوادهمشاركت  
صـداي  بـه گـزارش     . ماه تمديد شـد    3

مديران كارخانه واگن سازي زرنـد       زرند،
 كـارگر از ايـن   39در هفته هاي گذشته     

كارخانه را اخراج كردند كه اين موضوع        
  سبب اعتصاب و تجمع كارگران و 

  

  تجمع اعتراضی رانندگان : عكس

  
خانواده هاي آنـان جلـوي درب ورودي        

  . اين كارخانه شد
  
كـــارگران ،  فـــروردين21شـــنبه روز *

بـه  در اعتراض   نيشكر هفت تپه    مجتمع  
 خصوصي سازي، عدم پرداخـت حقـوق،      

بار ديگر در محوطـه      عيدي حق بيمه و  
بـه   .اين مجتمع صنعتي تجمـع كردنـد      

اجتمـاع اعتراضـي    اين  در   گزارش ايلنا، 
 از كـارگران    تـن  700كم حـدود       دست

كارگران معتـرض كـه از       .حضور داشتند 
 بخشهاي مختلف مجتمع نيشكر هفـت      

ــري تپــه آمــد  ــر پيگي ــد عــالوه ب ه بودن
معوقات مزدي پرداخت نشده، بار ديگـر       
نگراني خـود را از واگـذاري مـديريت و          

تپـه بـه      مالكيت مجتمـع نيـشكر هفـت      
  .بخش خصوصي اعالم كردند

  
كـــارگران ،  فـــروردين21شـــنبه روز *

سـازي اراك     اخراجي كارخانـه كمبـاين    
مقابل كارخانه تجمـع    براي چندمين بار    

يت اخراج آنهـا مـشخص      دند تا وضع  كر
به گزارش ايسنا، يكي از كـارگران       . شود

اواخـر سـال    : اخراجي اين كارخانه گفت   
ــته وام   ميليــارد تومــاني بــه   18گذش

 60كارخانــه پرداخــت شــد، امــا حــدود 
كــارگر بــه كارخانــه بازگــشتند و عمــال 

 هـاي بـي     مابقي اخراج شدگان با وعده    
ــين   عمــل هــم  ــر و دار تعي چنــان درگي

  .براي بازگشت به كار هستندتكليف 
  
از ، جمعــي  فــروردين21شــنبه روز *

كاووس  كارگران يك واحد توليدي گنبد    
اداره تعاون، كار و رفاه اجتمـاعي       مقابل  

به گزارش ايرنـا،    .  تجمع كردند  اين شهر 
  نماينده كارگران معترض پرداخت 

  

  
نكردن سه ماه حقوق، عيـدي و پـاداش       

نج ماه حق آخر سال و نيز واريز نكردن پ 
بيمه كارگران از سوي كارفرمـاي يـك        
شــركت توليــدي را مــشكل معترضــان 

  .اعالم كرد
  
ــنبه روز * ــروردين21ش ــي از  ف ، گروه

هنرمندان، اساتيد دانشگاه و دانشجويان     
  رشته هنر 

بـه  ايـن مـوزه     اعتراض به واگـذاري      در
مقابل مـوزه هنرهـاي     ،  بخش خصوصي 

، گـزارش ايـسنا   به  .  تجمع كردند  معاصر
روي برخي پالكاردهايي كـه در دسـت        

هايي مانند    شد، جمله   معترضان ديده مي  
، »گنجينـــه ملـــي را واگـــذار نكنيـــد«
..... و» ســرمايه ملــي را واگــذار نكنيــد«

  .نوشته شده بود
  
فـروردين، اهـالي     21 شـنبه    صبح روز *

شيخ آباد به نشانه اعتـراض نـسبت بـه          
ــل     ــا در مقاب ــه ه ــدن زبال ــته ش انباش

 به گزارش  .ل تجمع كردند  شهرداري زاب 
يكي از شـهروندان كـه در ايـن          اوشيدا،

متاسـفانه  : تجمع حـضور داشـت گفـت      
ماشينهاي حمل زباله، زباله جمـع آوري       
شده از سطح شهر را در شيخ آباد تخليه         
مي كنند كه دپـو زبالـه در ايـن محـل            

  .باعث انتشار بوي نامطبوع شده است
  
ــروردين، كــارگران  22 يكــشنبه روز* ف
خراجي خشمگين نساجي بروجرد پـس      ا

در  از تجمع اعتراضـي مقابـل اداره كـار        
 دسـت بـه شكـستن       خشمگينانهاقدامي  
ــشه ــر     شي ــت از ورود ديگ ــا و ممانع ه

  كارگران به كارخانه زده و با ورود به 
  21بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای 
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران 
  ١٣٩۵در فروردين 

  
  20بقيه از صفحه 

توليدي و با خـاموش كـردن        اين واحد  
آالت، خطــوط توليــد را  تمــامي ماشــين

بـا اوج   به گزارش تسنيم، .متوقف كردند 
خبري كـارگران از سرنوشـت        گرفتن بي 

مبهم خود براي ادامه امـرار و معـاش و          
 اخــراج شــده انكــارگر، يفعاليــت كــار

خواستار استيفاي حق خـود و بازگـشت        
  .به كار شدند

  
كارگران  فروردين، 18 چهار شنبه     روز*

 مجتمع مس ميدوك براي دومين بار در      
 .استاديوم ورزشي دست به تجمـع زدنـد       

ــان،  ــان كرم ــزارش آرم ــه گ ــي از  ب يك
تجمــع ايــن كــارگران معتــرض دربــاره 

اديوم بـاره در اسـت     هم اكنون  دو   : گفت
ورزشي متحصن شده ايم اما هيچ كـدام    

ن بــراي پاســخگويي حاضــر از مــسئوال
 ، فردوين 22 عصر روز يكشنبه     .نشده اند 

ــس     ــع م ــاري مجتم ــارگران پيمانك ك
دنبال وعده رسيدگي خواسته    ه  ميدوك ب 

 شان ازجانب كارفرما بـه اعتـصاب       هاي
ــه داده و  ــان خاتم ــ ش سركارشــان ه ب

   .بازگشتند
  
 از   تعدادي فروردين، 18 چهارشنبه   روز*

آبـاد در     كارگران كارخانه پارسيلون خـرم    
بـراي سـومين    محل استانداري لرستان    

گـزارش   بـه    .تجمـع كردنـد   روز متوالي   
يكي از كارگران كارخانـه     ،  افالك سفير

پارســيلون : آبــاد گفــت  پارســيلون خــرم
ــرم ــرين   خ ــادر و بزرگت ــه م ــاد كارخان آب

ه كارخانه خاورميانه است و از زمـاني كـ        
آن را به بخش خصوصي واگذار كردنـد        

  .نابود شد
مسبب اصلي ايـن مـشكالت   : وي افزود 

دولت است كه وقتي اين كارخانه زيـان        
دهي داشته چـرا بـه بخـش خـصوصي          

   واگذارشده است؟
  
تعـدادي از    فـروردين،  23 دوشنبه   روز*

كــارگزاران بيمــه كــشاورزي از سراســر 
 كشور در اعتراض به وضعيت استخدامي    

اي     شرايط نامساعد شغلي و بيمـه      شان،
احتمــال اخــراج گــسترده در ماههــاي  و

بـه   .آينده، مقابل مجلس تجمـع كردنـد     
ــوج،  ــزارش م ــع   گ ــن تجم ــي از اي يك

كنندگان با بيان اين كه كارگزاران بيمه       
كشاورزي در كشور حدود چهار هزار نفر       
هستند كه با مشكالت زيادي رو بـه رو         

، تحـت   بيمه كـشاورزي  : شده اند، گفت  
ــا    ــت ام ــشاورزي اس ــك ك ــش بان پوش
متاسفانه اين بانك ما را بيمه نمي كنـد         
و به وضعيت استخدامي كارگزاران بيمه      

  .كشاورزي رسيدگي نمي كند
  
جمعــي از ،  فــروردين23دوشــنبه روز *

ــراض در   ــشانه اعت ــه ن ــاميون داران ب ك
بـه گـزارش     .پايانه بار يزد تجمع كردند    

نحـوه  ن،  ااعتراض اصلي معترضـ    جوان،
  . توزيع بار اعالم شد

  
ــنبهروز * ــروردين،23 دوش ــارگران   ف ك

كــشت و صــنعت مهابــاد بــراي احقــاق 
حقوق خود بـراي چنـدمين بـار جلـوي          
درب فرمانداري ايـن شهرسـتان تجمـع     

يكــي از  بــه گــزارش مكريــان، .كردنــد
كارگراني كه در اين تجمع شركت كرده       
بود از بي توجهي مـسئوالن بـه حـق و           

ان اين مجموعه گاليه كرد     حقوق كارگر 
متاسـفانه علـي رغـم صـراحت       : و افزود 

قانون در خصوص ممتـاز بـودن ديـون         
مربوط به كارگران اما متاسفانه تـاكنون       
جديتي براي پيگيـري و احقـاق حقـوق         
ــوي    ــنعت از س ــشت و ص ــارگران ك ك

  .مسئوالن شهرستان ديده نشده است
  
ــنبه صــبح روز * ــه ش ــروردين،24س   ف

 معـدن زغـال سـنگ       جمعي از كارگران  
پرورده طبس، به دليل پرداخـت نـشدن        

مطالبــات مــزدي خــود و    بخــشي از
همچنين در اعتراض بـه نـوع قـرار داد          

 مقابـل ايـن واحـد معـدني تجمـع           ،كار
به گزارش ايلنا، اين كارگران كه       .كردند

المـاس  «به واسطه شـركت پيمانكـاري    
به كار اسـتخراج زغـال سـنگ در      » مته

ه طـبس اشـتغال     منطقه معـدني پـرورد    
دارند، عالوه بر تعويـق حـدود سـه مـاه         
دســتمزد بــه نــوع قــرار داد كــاري كــه 
كارفرما در سال جـاري بـا آنـان منعقـد          

  .كرده است معترضند
  
جمعـي از  ،  فـروردين  24سه شنبه   روز  *

مالباختگان بنياد تعاون ناجا در اعتـراض       
بـه عــدم تحويــل بـه موقــع واحــدهاي   

ي ايـن   تجاري و مسكوني خـود از سـو       
بـه   .تعاوني مقابل مجلس تجمع كردنـد     

اين افراد بـا     گزارش خبرگزاري مجلس،  
در دست داشتن پالكاردهايي نسبت بـه       
عدم تحويل بـه موقـع واحـدهاي خـود          
معترض بـوده و خواهـان رسـيدگي بـه          

  . شان شدند مشكل
  
هزار  3بيش از ،  فروردين20آدينه  روز  *

ري راننده كاميون و تريلر در پايانـه بـارب        
بندرعباس به نحوه توزيع بار و ضعف در      

ـ نظارت و ار   ه خـدمات در ايـن مركـز        اي
 .تجمع كردند براي چهارمين روز متوالي     

به گزارش تسنيم، رانندگان معتـرض بـا       
روز در محـل    26اشاره به توقف بيش از      

بيشترين اعتـراض   ،  پايانه بار بندرعباس  
را به نحوه توزيع بار داشـتند و بـا بيـان            

ــل  اينكــه د ــام انتظــار متحم ر طــول اي
: هاي گزافي شده اند اظهار داشتند      هزينه

بارها شاهد اعالم بار توسـط متـصديان        
پايانه بار بوده اند اما ليست اعالم شـده         
با تعداد خودرو هـايي كـه بـار دريافـت           

ــي   ــارج م ــتان خ ــرده و از اس ــوند  ك ش
  . همخواني ندارد

پس ازگذشـت   ،  فروردين 22روز يكشنبه 
گاههاي نظارتي آمادگي خود    روز، دست  5

را براي پاسخگويي به رانندگان معترض      
  .در پايانه باربري بندرعباس، ابراز كردند

  

 جمعـي از  ،   فروردين 25جهارشنبه  روز  *
كاركنــان اداره كــل ارشــاد گلــستان در 
اعتراض به عدم دريافت خدمات از بيمه       
آرمان براي اعتراض و روشن تـر شـدن         

ه در گرگـان     دفتـر ايـن بيمـ      درموضوع  
 گلـستان مـا،    بـه گـزارش    . كردند تجمع

يكـي از كارمنـدان ايـن اداره كـل مــي     
 26گويــد بــه ازاي هــر نفــر مبلــغ      

هزارتومان ماهانه هزينه بيمه تكميلي از      
حقوق كارمندان برداشت مي شود ولـي       
ــه    ــدماتي ب ــه خ ــت ك ــاهي اس ــد م چن

  .كارمندان از طرف بيمه داده نمي شود 
  
ــنبه * ــروردين25روز چهارش ــراي ، ف  ب

دومين بار تعدادي از خريـداران تعـاوني        
ــماره    ــالكي ش ــود م ــر خ ــسكن مه  2م

كاركنــان شــهرداري قــدس بــه جهــت 
پيگيري مشكالت خود مقابل فرمانداري     

ــد  ــع كردن ــدس تجم ــتان ق ــه . شهرس ب
اين تجمع در پايـان      گزارش قدس خبر،  

در محل سالن جلسات فرمانداري قدس      
 تبـديل شـد تـا از ميـان          به يك جلـسه   

افرادي كه با مشكالت عديـده اي كـه          
در خصوص مسكنهاي خريـداري شـده       
روبرو شده اند تعدادي به عنوان نماينده       
انتخاب شده و پيگيـر مـوارد مـرتبط در          

  .ادامه موضوع باشند
  
ــبح روز* ــنبه ص ــروردين، 25 چهارش  ف

اعضاي واحد خدمات فني، آزمايشگاهي     
ظــام مهندســي و ژئوتكنيــك ســازمان ن

ساختمان تهران در دفتـر شـوراي شـهر      
به گزارش تـسنيم،     .تهران تجمع كردند  

تجمــع كننــدگان بــا در دســت داشــتن 
پالكاردهايي اعتراض خود را نسبت بـه       
لغو تفاهمنامه سـازمان نظـام مهندسـي        
ــالم   ــران اع ســاختمان و شــهرداري ته

  .كردند
  
 كــارگر 620 ن،يفــرورد 28 شــنبه روز*

مـاه  4 هرمزگان كـه بـا       ي المهد وميآلمن
 سال گذشته اخراج    انيحقوق معوقه درپا  

ــل درب ورود ــدند در مقابـ ــ ايشـ  نيـ
ـ  گزارش ا  به .كارخانه تجمع كردند    سنا،ي

ــي ــه آلوميك ــارگران كارخان ــني از ك  ومي
 از  شي هرمزگان كه سابقه كار ب     يالمهد

بـه  :  كارخانه دارد گفـت  ني سال در ا   23
 فتاي دري كارخانه براري مدرسدي نظر م
 عمل زده   ني دست به ا   ي دولت التيتسه
 و تنها ستي نشي بييوي اقدام سنار  نيو ا 

 و  ارگران شوند كـ   ي كه متضرر م   يكسان
  .هستند آنها يخانواده ها

  
ــنبهروز * ــرورد28 ش ــدادي ني ف از ، تع

 معدن چشمه پودنه در اعتراض      انكارگر
عدم   ويبه پرداخت نشدن مطالبات مزد

ــشا ــتا ييبازگ ــل اس ــدن، مقاب  يندار مع
 لنـا، ي گـزارش ا   بـه  .كرمان تجمع كردند  

معدن :  معدن  گفتني از كارگران ا  يكي
چـــشمه پودنـــه واقـــع در شهرســـتان 
كوهبنان از توابع استان كرمان است كه       

 در پرداخت مزد كارگران  ي ناتوان ليبه دل 
 ماه سال   ي د ي از ابتدا  ها   نهي هز گريو د 

  . شدليگذشته تعط
  

گران  كـــارن،يفـــرورد 28 شـــنبه روز*
اعتراض بـه    در  گر ختهي ر ديكارخانه سد 

ـ  و عـدم پرداخـت       ي شغل يفيبالتكل  كي
 مقابل كارخانـه    ،مهيحق ب   حقوق و  سال

 بــه .مجلـس دســت بــه تجمــع زدنــد  و
 گـر   ختـه ي ر ديكارگران سد ،  لنايا گزارش

 خواســـتار ي تجمـــع اعتراضـــنيـــدر ا
 خــود ي شــغلتيمــشخص شــدن وضــع

 ي پرداخت حداقل بخـش    نيهمچن. شدند
 گذشـته شـان  از       سـال  كيالبات  از مط 

 مطالبـات كـارگران عنـوان شـده         گريد
  .است

  
 از  يري، جمع كث  ني فرورد 28 شنبه   روز*

 يكارگران كشت و صـنعت مهابـاد بـرا        
 بـار   ني چنـدم  ياحقاق حقوق خـود بـرا     

ـ  ا ي درب فرماندار  يجلو  شهرسـتان   ني
 وز،يــن  اسـو  گـزارش بـه  .تجمـع كردنـد  

 ي و صـنعت مهابـاد بـرا       كشتكارگران  
 بر احقاق حقوق خـود در برابـر         يفشارپا

 شهرستان تجمع كردند و    ني ا يفرماندار
  . شدندتشاني  به وضعيدگيخواستار رس

  
 از  يكـه گروهـ       هفته پـس از آن     كي*

هنرمندان در مقابل موزه معاصر تهـران       
، ني فـرورد  28 شـنبه روز  تجمع كردنـد،    

 اهـواز در   يهنرمندان و فعـاالن فرهنگـ     
 موزه دي جد تيري مد  ي  اعتراض به نحوه  

ـ  معاصـر ا   يهنرها دسـت بـه     شـهر    ني
ـ  گـزارش ا   بـه . نـد زدتجمع   مـوزه   سنا،ي
 ي از مراكـز   يكـ ي معاصر اهواز    يهنرها
ـ دل   در كشور اسـت كـه بـه        يفرهنگ  لي

 ي بــه بخــش خــصوصيمــشكالت مــال
  .واگذار شده است

  
ــرورد29 كــشنبهروز ي*  اعتــصاب، ني ف

 ي سـاز  كيكارخانـه السـت    كارگرصدها  
ــتان ــه خوزس ــشت   هفت ــود را پ دوم خ
ـ به گـزارش ا   . سرگذاشت  يكـي از    سنا،ي
ــارگران  ــرد  ك ــاد از نحــوه عملك ــا انتق ب

با گذشت  :  كرد حي كارخانه تصر  تيريمد
 ري كارآمـدن مـد    ي از رو  مي و ن  سال كي

 في به شدت ضع   تيري عملكرد مد  د،يجد
ـ  ا ي داخل يتهايريبوده و مد    كارخانـه   ني

 ي و طــشــوند ي عــوض مــي در پــيپــ
ـ  اخ يروزها ـ  ن ري سرپرسـت كارخانـه     زي

ـ ا. اسـت عـوض شـده     كـارگر علـت   ني
 را حقـوق    يمانكاري كارگران پ  يتينارضا

ـ       3معوقه    عـدم   ني ماهـه آنـان و همچن
  .كرد عنوان يديپرداخت ع

  
ــشنبه  * ــداد روز پنج ــروردين 26بام  ،ف

ــه  ــارگران تـــن 200نزديـــك بـ  از كـ
 19  طبقه در فـاز    پيمانكاري شركت بلند  

بـي  عسلويه به دليل معوقـات مـزدي و         
شـان تجمـع     پاسخ ماندن خواسته هاي   

 بـه گـزارش ايلنـا،      .اعتراضي برپا كردند  
نيـز ادامـه    بعـد   تجمع اعتراض روز    اين  
  .يافت

كارگران معترض خواستار پرداخت شدن     
 ماه معوقات مزدي معوقه خـود       4حدود  

توسط پيمانكار پروژه هـستند و از قـرار         
معلوم كارفرما به آنها وعده داده كـه تـا          

 به تعهدات انجام نـشده       رديبهشتنيمه ا 
   يكشنبهروز.  خود عمل خواهد كرد
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برخی از حرکتهای  
اعتراضی کارگران و 

  مزدبگيران 
  ١٣٩۵در فروردين 

  21بقيه از صفحه 
ــرورد29  ــارگران ن،يفـ ــات كـ  اعتراضـ
 19فــاز ( شــركت بلندطبقــه يمانكــاريپ

مـاه  4نسبت به عـدم پرداخـت     ) هيعسلو
 و  افـت يادامه   براي چهارمين روز     حقوق

كارگران پـس از آنكـه از       در همين روز    
ات مزدي خود براي    وعده پرداخت معوق  

روز اول ارديبهشت ماه مطمئن شدند به       
  .اعتراضات خود خاتمه دادند

  
ــروردين، كــارگران  29 يكــشنبه روز* ف

ــازي    ــتيك س ــه الس ــصابي كارخان اعت
خوزســـتان دراعتـــراض بـــه تحميـــل 
قراردادهاي يك ماهـه، بـراي بـارديگر        
دست به تجمع مقابل فرمانداري گتونـد       

ن كارگران كـه    به گزارش ايرنا، اي    .زدند
نسبت به نحوه انعقاد قـرارداد و شـرايط         
سخت و طاقت فرسـاي كـاري در ايـن          
شركت معترض بودند با برپـايي تجمـع        
خواستار پيگيري و رفع مـشكالت ايـن        

  .والن ذيربط شدندئشركت از سوي مس
  

ــبح روز* ــنبه صـ ــروردين،  30 دوشـ فـ
 آبـاد در    كارگران كارخانه پارسيلون خـرم    

سال حقـوق    2 داختاعتراض به عدم پر   
بـراي هفتمـين بـار       ماه حق بيمـه،    5 و

دست به تجمع مقابل استانداري لرستان      
ــد ــسنيم، .زدن ــزارش ت ــه گ ــود  ب ــا وج ب

اعتراضات مكرر اين كارگران هنوز گـره      
شــان بــاز نــشده و كــسي  از مــشكالت

كـه هـر     طوري پاسخگوي آنها نيست به   
 ايـن     بـار شـاهد تجمـع       چند وقت يـك   
  .كارگران هستيم

 ساله لرستان از زماني كه بـه   40صنعت  
ــذار شـــده     ــصوصي واگـ ــش خـ بخـ
بـدهكاريهاي زيـادي را بـه بـار آورده و     
اكنون توان پرداخـت حقـوق و مزايـاي         

  .كارگران خود را ندارد
  
فروردين، جمعي   30 دوشنبه   صبح روز *

از بازنشستگان اداره مخابرات مازنـدران      
 اعتراض به عـدم پرداخـت مطالبـات        در

كـل      به تجمـع مقابـل اداره      شان دست 
بـه گــزارش  . زدنـد  مخـابرات مازنـدران  

بالغ، در سال گذشته بـيش از دويـست         

كارمند اداره مخابرات مازندران بازنشسته     
شدند و منتظر دريافت مطالبات معـوق و        

  .حق بازنشستگي خود هستند
  
تعـدادي از    فروردين، 31 سه شنبه    روز*

كــارگران پتروشــيمي كــارون در حاشــيه 
رگزاري همايش ملي توسعه كـارآفريني      ب

مقابل محل برگزاري اين همايش دسـت     
بـه گـزارش     .به تجمـع اعتراضـي زدنـد      

فارس، اين كارگران با در دسـت گـرفتن         
  .خود بودندپالكارد خواستار احقاق حقوق 

  
 جمعـي از  ، فـروردين 31سه شـنبه  روز  *

مهندسان عضو سازمان نظـام مهندسـي       
شـهروندان در   استان تهـران و برخـي از        

اعتراض به حذف نظارت سـازمان نظـام        
 مهندسي و مجريان ذي صالح بر ساخت      

ها در مقابل ساختمان شوراي شهر        وساز  
بـه گـزارش ايلنـا،       .تهران تجمع كردنـد   

هايي را بـه       تجمع كنندگان پارچه نوشته   
هـا  نهمراه داشتند كه بر روي برخـي از آ        

مـا خواهـان اجـراي      «نوشته شـده بـود؛      
ــانو ــص ق ــارگيري متخص ــه ك ن و ان و ب

ــردن   ســازندگان ذي ــاه ك صــالح و كوت
دست منفعت طلبان عرصه ساخت و ساز       

ــستيم  ــهري هـ ــرل  «، »شـ ــدم كنتـ عـ
و » فاجعه در ساخت و سـاز     = ژئوتكنيك  

  »شوراي شهر استيضاح، استيضاح«

  
 شي ب ن،يفرورد 29 سه شنبه     روز بامداد*
هزار بازنشسته صنعت فوالد كـشور       3 از

بـراي سـومين روز      مختلـف    يااز استانه 
 يبــا تجمــع مقابــل ضــلع شــرقمتــوالي 
 بـه مطالبـات     يدگي خواستار رسـ   ،مجلس

 و ي مــسئوالن دولتــييخــود و پاســخگو
  . مجلس شدند

به گزارش خبـرآنالين، معترضـان خيـال        
آنهـا  . ندارند به تجمعات خود پايان دهند     

شـان انـدك اسـت و        مي گوينـد حقـوق    
صـورت  پرداخت حقوق نيز بـه آنهـا بـه          

  . نامرتب صورت مي گيرد
  

ــازي،   ــده سـ ــركوب، آزار، پرونـ سـ

دستگيري، شكنجه و محاكمه فعاالن     

كارگري در ايران را به شدت محكوم       

  .مي كنيم

  

توضيح كوتاه در مورد 

  تاريخچه اول ماه مه

  
ــال  ــتراليا در  1856در س ــارگران اس  ك

اعتراض به شرايط دشـوار كـار و بـراي      
ــت   ــه حرك ــار روزان ــاعت ك ــشت س  ه

اعتراضي خود را آغاز كردنـد و پـس از          
. مبارزه متحد و سراسـري پيـروز شـدند      

پس از اين حركت متحدانه آنان تصميم 
گرفتند كه هر سال در يـك روز معـين          
دست از كار كشيده و همبستگي خود را    
در مقابل سرمايه داران و حاميـان آنـان    

  .نشان دهند
 كارگران نساجي شيكاگو    1886در سال   
ا طي يك تظاهرات بـزرگ در       در آمريك 

ــت  ــاه خواس ــار 8روز اول م ــاعت ك  س
اين تظاهرات به   . روزانه را مطرح كردند   

. شدت سركوب و به خون كـشيده شـد        
 هر سـاله  1889كارگران آمريكا تا سال   

ــين روزي دســت از كــار مــي     در چن
كشيدند و با تظـاهرات خيابـاني قـدرت        

ود را در مقابل نيروهاي مدافع جهـل،        خ
  .استثمار و بردگي نشان مي دادند

ــال  ــيونال  1889در س ــره انترناس  كنگ
احزاب كارگري و سوسياليستي روز اول      
مــاه مــه را روز همبــستگي جهــاني    

از آن زمان تاكنون    . كارگران اعالم كرد  
كارگران و زحمتكشان جهان در شرايط      

ر مـي   متفاوت روز اول ماه دست از كـا       
كشند و با همبستگي خواسته هـاي بـر         

  .حق خود را مطرح مي كنند
در ايران بـراي اولـين بـار و بـه ابتكـار         

شوراي مركزي فدراسيون سنديكاهاي «
 1299در ســـــــال » كـــــــارگري

جـشن اول   )  مـيالدي  1920(خورشيدي
ماه مه به شكل نيمـه مخفـي در واحـد     
هاي توليدي برگزار شد و يك سال بعد        

ين تشكل مراسم اول مـاه      به ابتكار هم  
  .در تهران به شكل علني برگزار شدمه 
 

  "انترناسيونال"سرود در باره 
اين سرود در اصل بـه زبـان فرانـسه و           

ــط  ــه«توس  Eugén[» اوژن پوتي
Pottier [او در . ســروده شــده اســت

اي فقير تولد يافت و تمام عمـر          خانواده  
شـغل نخـست او   . خود را در فقر گذراند   

عنوان   بندي بود و بعدها به          كارگر بسته 
  .كرد  ريز امرار معاش مي قالب

در روزهاي تـشكيل كمـون پـاريس در       
بـه  » اوژن پوتيـه  « ميالدي   1871سال  

عضويت كمون انتخاب شد ولي بعـد از        
 مـارس آن    18يورش پليس فرانسه در     

مجبـور  » پوتيـه «سال و سقوط كمون،     
شد به تبعيد اول به انگـستان و از آنجـا    

شــــعر مــــشهور . ريكــــا رودبـــه آم 
ــيونال« ــال   » انترناس ــن س را او در ژوئ

 ميالدي و در فرداي شكست ماه       1871
  .مه آن سال سرود

 مــيالدي بــه 1880در ســال » پوتيــه«
نخستين دفتر اشعار او    . فرانسه بازگشت 

 و دومين جلد آن تحـت       1884در سال   
در سـال   »  هـاي انقالبـي     ترانه«عنوان  
 سال بعـد از     او سه . چاپ رسيد    به 1887

چاپ اين دفتر، در هـشتم نـوامبر سـال      
 در فقــر و تنگدســتي در پــاريس 1887

ــت ــه«. درگذشـ ــتان » پوتيـ در گورسـ
پرالشز، و در محـل دفـن كمونارهـاي         

  .خاك سپرده شد اعدامي به 
 ميالدي، شش   1888در ماه ژوئن سال     
يـر  پي«،  » اوژن پوتيه «ماه بعد از مرگ     

ــه ] Pierre Degeyter[» دوژيت
او نيز كارگر بـود، بـا دسـتگاه ارگ          كه  

اي كه در خانه داشت ريـتم     بسيار ساده   
و آهنگــي بــر ايــن شــعر گذاشــت كــه 

  .نام گرفت» سرود انترناسيونال«
اين سرود بارها و بارها بـه زبـان هـاي           

مشهورترين . مختلف ترجمه شده است     
ترجمـــه ي آن بـــه فارســـي توســـط 

  . انجام شده است"ابوالقاسم الهوتي"
  

  »زنان نيروي تغيير«كانال تلگرام : عمنب
  

  انترناسيونال
  اوژن پوتيه

  ابوالقاسم الهوتي : ترجمه

 Pierre هبا آهنگ سروده پيير دژيت
Degeyter   

  
برخيز اي داغ لعنت خورده دنياي فقر و 

  بندگي
شوريده خاطر ما را برده، به جنگ مرگ 

  و زندگي
بايد از ريشه براندازيم، كهنه جهان جور 

  و بند
وآنگه نوين جهاني سازيم، هيچ بودگان 

  هر چيز گردند
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  انترناسيونال است نجات انسانها
  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما

  انترناسيونال است، نجات انسانها
  

برما نبخشند فتح و شادي نه بت، نه 
  شه، نه قهرمان

 با دست خود گيريم آزادي در پيكارهاي
  بي امان

تا ظلم از عالم بروبيم، نعمت خود آريم 
  به كف

دميم آتش را و بكوبيم تا وقتي كه آهن 
  گرم است

  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما
  انترناسيونال است نجات انسانها

  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما
  انترناسيونال است نجات انسانها

  
  رتنها ما توده جهاني، اردوي بيشمار كا

داريم حقوق جهانباني، نه كه 
  خونخواران غدار

غرد وقتي رعد مرگ آور بر رهزنان و 
  دژخيمان

در اين عالم بر ما سراسر تابد خورشيد 
  نور افشان

  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما
  انترناسيونال است نجات انسانها

  روز قطعي جدال است، آخرين رزم ما
  انترناسيونال است نجات انسانها 
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ــاد  ــسان و طبيعــت اطــرافش ي ــراي ان ــا ب ور آبهــار زيب

اما براي بـسياري يـادآور مـرگ     . بازآفريني زندگي ست  
مادرم پنجاه و دو سال قبل در چنين روزي براي          . است

هر سـال او بـه مـن تبريـك تولـد            . اولين بار مادر شد   
امـسال امـا    . گفت و من به او تبريـك مـادر شـدن            مي
دنيـا آوردي و روز بـه       ه   ب خواهم به او بگويم تو مرا       مي

روز يادم دادي معنـاي زنـدگي را از پنجـره چـشمها و              
آنچـه بـر مـن جـاري كـردي بـه            . ديدگاهت به جهان  

اما مدتي سـت چيزهـاي ديگـري يـاد     . دخترانم سپردم 
خـواهم بـه     من ياد داد و اكنون مي     ه  دخترم ب . ام   گرفته

مادرم، يادت باشد كساني هستند كـه بـسيار         . تو بسپرم 
در . انـد   ش از تو دوران سخت فقدان را تجربه كـرده         پي

چنين روزهـاي   . اند   تنهايي و غربت، بسيار تلخ گريسته     
زنـان  . بهاري براي آنان يادآور خزان و زمـستان اسـت         

انـد و    شان را از دست داده  هاي  بسياري فرزندان و نوه   
هزاران زن بار   . شان چون تو رسا نبوده و نيست       صداي

  . چنان در سكوتند رند و همغم به دوش دا
صـدايت  . راه ورسم درس دادن را بلدي     . تو معلم بودي  

. رسـد   به ته كـالس مـي      مثل همه معلمها بلند است و     
خواني  قران مي  نشيني و   ات مي    وقتي كنار باغچه نوه   

ريحانهـا را   . زني، فقط ريحان را صدا نـزن       فرياد مي  و
نهـان  ببين كه در سراسر اين سـرزمين در دل خـاك پ           

ريحانهايي كه هر كدام نوه ارشد مادر بزرگـي         . اند   شده
شـان را   اند كه توفان اعدام و موشك و جفا جـان         بوده

اگـر  . شان را در بهار پرپر كرده      گرفته و شكوفه زندگي   
گوش كني صداي باد صبا به گوشت خواهد رسيد كـه           

كـه تـا     خواهد آغوشت را بازكني براي كساني        از تومي 
انـد و هنـوز بغـض در سـينه             هايي گريسته كنون به تن  

هايت بگذارند و زار   بگذاري سرشان را روي شانه . دارند
شـان از    شايد بعد از سبك شـدن سـينه   . زار گريه كنند  

تـو يادشـان    . بغض فروخفته، صداي آنها هم رسا شـود       
بده چگونه راست بايستند و نه بگويند به مرگ آفرينان          

گويند تـو را بـه      ه من مي  كسان زيادي ب  . جانهاي جوان 
ـ    شان ببوسم و سالم گرم     جاي . تـو برسـانم   ه  شان را ب

كساني كه تو را دوسـت      . عقايد متفاوت از تو    كساني با 
بـراي معلمـي و     . دارند براي شهامت و صـداي بلنـدت       

تو حتي وقتي به ديدار دختر سربندي رفتي به   . آموزشت
ـ      به او . او چيزي ياد دادي    اد گفتي تو هم بـه دختـرت ي

را داشـت    بده كه اگر كسي قـصد دسـت درازي بـه او           
  .نترسد و دست متجاوز را بشكند

اما چه كنيم با كساني كه قصد دست درازي بـه آزادي            
را دارند؟ معلمي كن و يادم بـده كـه چگونـه از كيـان               

مـان بيـاموزيم    تا من و ما به فرزندان. آزادي دفاع كنم  
ه شاهراه آزادي   يادم بده چگون  . ...دهي آنچه يادمان مي  

مـان   ام كه اعدام فرزندان      تا كنون دانسته  . را پيدا كنم  
حتـي اگـر در     . سدي بر رسيدن به ايـن شـاهراه اسـت         

گوشم نجوا كني خود فريادي است كه به چهار گوشـه           
هر . چرا كه چون تو مادران بسيارند. جهان خواهد رسيد  

  . ايد  چند هنوز همديگر را پيدا نكرده
زنان تا ابد سر    . ندگي و زايش ايمان دارم    من به تداوم ز   

ايمان دارم نفـس  . ي اين زايش را در دست دارند    رشته
 يقـين دارم عـالم پيـر    ،باد صبا مشك فشان خواهد شد 

. زنان حافظـان زنـدگي انـد      . دگر باره جوان خواهد شد    
گاه چون آسـيه، فرزنـد      . شان مراقبان پسران و دختران   

 چـون همـسر يزدگـرد       كننـد، گـاه     بر رود نيل رها مـي     
. دهنـد  شان را از چهار گوشه شهر فـراري مـي      فرزندان

دونـد بـراي     گاه چون هاجر از كوهي بـه كـوهي مـي          

گـاه چـون اكـرم كفـش و عـصاي           . نجات پاره تن  
  . آهنين دارند براي يافتن سعادت زندگي شان

گيرنـد تـا فرزنـد        گاه چون مريم روزه سكوت مـي      
. شـوند    ستار مي  سخن بگويد و گاه چون گوهر زبان      

من اما، اكنون .......زنان سلسله جنبان محافظ زمينند  
كه پـيش از     دانم كه اگر اسير خواب شوم، چنان        مي

هـاي بيـشتر و     اين بودم، آينـده چيـزي جـز چوبـه        
ــد  ــر نخواهــد زايي ــدانهاي فراخت ــي . زن پــس، الالي

ــرادرانم   ــواهران و ب ــوش خ ــد در گ ــواهم خوان . نخ
 خراشيده، سراسيمه مـي   برعكس، با صدايي تلخ و ن     

گــويم آي آدمهــا بجنبيــد پــيش از آن كــه مقهــور  
هـاي تبليغـاتي سيـستماتيكي      ق الاليي بنگاهها و بو   

  بندند و به خـواب مـي         شويد كه چشمهايتان را مي    
اي ربـوده     برند تا ندانيد كه هر روز جـواني از خانـه          

جـاي رقـص در       شود تا بـاالي دار برقـصد بـه           مي
  . ميدان زندگي

مادرم، تنها يك آرزو دارم و آن ايران بـدون اعـدام            
يي از زنجير انـساني نـه بـه           خواهم حلقه   مي. است

خواهم پيش از ترك دنياي فاني به         مي. اعدام باشم 
. گـويم   گاليه نكن كه از مرگ مـي      . اين آرزو برسم  

داني دنياي فراخ و زيبا، بعد از ريحـان          كه خود مي  
دانـي كـه ديگـر اسـير         مي. كند  برايم فريبايي نمي  

و هـر لحظـه از شـوق ديـدار        . خور و خواب نيـستم    
مـرگ بـراي مـن تلـخ     . شـوم  ريحان غرق لذت مي  

. اين را ريحان يـادم داد     . ترسم   از مرگ نمي  . نيست
اما تـا آن زمـان كـار بـسيار          . آموزم  من نيز بتو مي   

مي بايست با اژدهاي هفـت      . است و بار بر دوشمان    
.  و چشم در چـشم باشـيم       سر مدافع مرگ رو در رو     

  . يي ديگر كند چوبه اي غفلت، برپا مي لحظه
تو براي دخترانم هفت خـوان رسـتم و اسـفنديار را            

. از حيله ها و مكر مكاران در مسير گفتـي         . خواندي
ــو ســپيد  ــو از ضــحاك و . از جــادوي اژدهــا و دي ت

اش گفتــي كــه اشــتهاي ســيري   مارهــاي گرســنه
تو از كاوه گفتي    . تندناپذيري براي جان جوانان داش    

تـو  . و ارمايل و گرمايل و آبتين و فرانك و فريـدون  
هـا و    ها را گفتي و بعدها ديگراني تفسير قصه       قصه

  . رازهاي پنهان در هزار اليه را
من نسلي هستم ميان دو نـسل       . مادرم، گاليه نكن  

قدرتمند و صبور چون تو و عصيانگر و انـسان گـرا             
خودم را با زندگي روشـن      بايد تكليف   . چون ريحان 

  قبر نـوه    خواهم مادري مثل تو كنار سنگ       نمي. كنم
خواهم دختـري چـون        نمي. ش بنشيند  ا ي اعدامي 

. ريحان پشت ميله ها بزرگ شـود و بـر دار برقـصد      
خواهم زني مثل من ميان دو نسل گـم شـود و         نمي

خـواهم بـا سـاز ناسـاز           نمـي . نداند چه كند با غـم     
. ساز عـشق  .  ساز خود را دارم    .خدايان مرگ برقصم  

.  ساز مردن براي زندگي ريحـان هـايم       . ساز زيبايي 
خواهم    مي. ام در گورستان باشد     خواهم باغچه   نمي

  در باغي به وسعت جهان تماشا كنم شكفتن غنچـه         
مي خواهم كبوتران   . ها را    هاي جوان و پرواز پروانه    

. آزادي در گوشه گوشه آسمان بيكران پـرواز كننـد          
تـو  . عشق ريحان مرا اينچنـين شـوريده سـر كـرد          

  .گاليه نكن
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  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 نتي ز،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشميم

  

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

  امع سي مهده،ي، جعفر پويرهاشمي منتيز

  

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران و        نبر

اما بـديهي اسـت     . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سـازمان و جنـبش            
مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم          

، دهــد و اطــالع از آن مفيــد اســت نــشريه اجــازه مــي
مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در           . كند خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظرات خـود آنـان         نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همـسو          

بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلق   . يا اختالف داشته باشد   
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
ي نبرد خلـق تمـاس      براي اشتراك نبرد خلق با آدرسها     

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــران و   ــارگران، مزدبگي ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب

يران، عراق ومسائل بين    كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ا    
المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را          

  .هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران 

  و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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 ،چنين شوريده سر كرد عشق ريحان مرا اين

  تو گاليه نكن
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  خواسته های معلمان
  در تجمع شانزدهم مهر

  روز جهانی معلم
حق تحصيل رايگان طبـق اصـل سـي قـانون            . 1

  اساسي و توقف خصوصي سازي مدارس
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فرهنگيان و رفع موانع موجود در مسير فعاليتهـاي         
كانونهــاي صــنفي معلمــان و همكــاري در جهــت 

ي ايـن   برگزاري هر چه سـريع تـر مجـامع عمـوم          
  تشكلها

: آزادي هر چه سريعتر فعـاالن صـنفي آقايـان       . 10
بداقي، عبدي، باغاني، هاشمي و بهـشتي و توقـف          

  اجراي احكام صادر شده عليه ايشان
  

  :چند توضيح
ــارگر 1586* ــي ك ــت اعتراض ــتاران و  حرك ان، پرس

 كـه در بـيالن زيـر جمـع آوري شـده فقـط               معلمان
مع، تحصن مربوط به حركتهاي اعتراضي از قبيل تج      

 شماره نبرد خلق در سـال  12و اعتصاب است كه در  
 به شكل مشروح تـري همـراه بـا منبـع خبـر           1394

   .منتشر شده است
 كه در   اعتراضيبسياري از حركتهاي    در اين بيالن    *

و يا مـا آن     رسانه هاي جمعي پوشش خبري نداشته       
بنـابرين ايـن ليـست نمـي     . وجود نداردرا نديده ايم،   

مجموعـه حركتهـاي اعتراضـي از       . باشد كامل   دتوان
  .جانب نيروهاي كار چندين هزار است

 دانـشجويان، در ايـن بـيالن حركتهـاي اعتراضـي     *
و حركتهـاي اعتراضـي در      كاركنان هنري، فرهنگي    

  .به جز موارد استثنايي منظور نشده استمحالت 
در اين بيالن هر گاه كارگران يك واحـد چنـد روز          *

 اعتراضي كرده انـد، هـر روز        متوالي اقدام به حركت   
  .يك حركت به حساب آمده است

اعتراضي براي اطالع روزانه از چالشها و حركتهاي        *
ــارگران ــران، كـ ــان و  مزدبگيـ ــتاران، معلمـ ، پرسـ
آدرس زيـر   سايت جنگ خبر در      ايران به    دانشجويان

  :مراجعه كنيد
http://www.jonge-khabar.com  

اعتراضـي  نبردخلق در هر مـاه فـشرده حركتهـاي          *
كارگران، معلمان، پرستاران و دانـشجويان را منتـشر         

براي اطالع از اين اخبار بـه سـايت ايـران           . مي كند 
  نبرد در آدرس زير مراجعه كنيد

http://www.iran-nabard.com  
  دبير خانه سازمان 

  چريكهاي فدايي خلق ايران
  1395فروردين 

  

    

  اسكويي رفيق مرضيه احمدي

  

  شهداي فدايي

  در ارديبهشت ماه
  

علـي  ، خليل سلماني نژاد، كاظم سعادتيمحمد : رفقاي فدايي 
حبيـب اهللا   ،   مرضيه احمدي اسـكويي    ،جعفري) فريدون(اكبر  

الدن ، هادي فرجـاد ،  منصور فرشيدي ،  محمود نمازي ،  مومني
، )فـضيلت كـالم   (، شـيرين معاضـد      مهـوش حـاتمي   ،  آل آقا 

،  عـزت غـروي    ،فـرزاد دادگـر   ،  محمدرضا و احمدرضا قنبرپور   
، فرهـاد صـديقي پاشـاكي   ،  ارژنگ و ناصر شايگان شام اسبي     

، جهانگير بـاقرپور  ،  قربانعلي رزگار ،   )تلخستاني(تورج اشتري     
حـسين  ، زهره مديرشانه چي، اسماعيل عابدي،  بهروز ارمغاني 

، حبيب اهللا خسروشاهي بـرادران،      محمود خرم آبادي  ،  فاطمي
ميتـرا  ،  فريده غـروي  ،  شتپ مصطفي حسن پور اصيل شيرجو    

نـسرين  ، عليرضـا باصـري  ،  عبداهللا پنجه شـاهي   ،  بلبل صفت 
 ، منوچهر حامدي، هوشنگ اعظمي لرستاني، پنجه شاهي
، بـاقري  غالم عباس ،  ايماني دارستاني  امان اهللا ،  كمال كيانفر 

 ،محسن رفعتـي  ،  بامري )ناصر( رضا علي،  باقري پور  جهانگير
ـ  ،  احسان اهللا ايماني   هيبـت اهللا بهرامـي     ،  ازغالمحسين خاكب

رويا علي پنـاه فـرد،      ، محسن بهكيش، ناصر بهرامي،      ساماني
كوروش پيروزي، ابوالقاسم تاجعلي، كريم تيمور زاده، منـصور         

مقصود بيرام زاده،   جابري، نبي جديدي، وجيه اهللا چشم فروز،        
موسي مكاري، محمد علي حـسني، هوشـنگ حنيفـي، علـي       

رضـا   معتـصد كيـوان،      كرم داودي، محمـد راكعـي، مهـشيد       
فرشـته  ،  مسعود دانيالي ،  مهدي حاتمي ، كبرا حيدريان،    نعمتي

 .... وگل انبريان
 تاكنون، به دست رژيمهـاي شـاه و خمينـي بـه             50 از سال   

 .شهادت رسيدند


