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  ااي كشورهي كشوره  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  ....سرمقاله 
  " اصالح–اعتدال "

   در باتالق دولت دينی
  منصور امان

ــشرفت   ــوازات پي ــه م ــه"ب ــرمش قهرمانان ــارجي و "ن  خ
 بخشهاي مهمي از سـاختار ُقـدرت جمهـوري          "گُشايش"

اسالمي به سمت آمريكا و اُروپا، بر سردرگُمي كارگُزاران و          
 اجتمـاعي كـه     -مدافعان اين تحول پيرامون نظم سياسي       

بتواند با پـيش شـرطها و الزامـات ورود بـه بـازار جهـاني                
سازگار بوده و همزمان توانايي هضم اين چرخش بدون بر          

 را داشـته باشـد      "نظام"هم زدن پايه هاي قُدرت و ثبات        
آنها با اين پرسش روبـرو هـستند كـه    . نيز افزوده مي شود  

 را در ظــرف چــه مناســباتي بريزنــد و "پـسابرجام "دوران 
 گذار از ساختار و مناسبات كنوني به آن را سـازمان            چگونه

  . دهند بدون آنكه خود در ميانه راه نقش بر زمين گردند
مشكل اصلي ايـن طيـف از ُقـدرت در مـسير يـاد شـده،                

 "نظـام اسـالمي   "نداشتن طرح و برنامه براي قالب ريزي        
هم از اين روسـت كـه    . بر اساس آن در دوران جديد است      

دوران طاليــي امــام "ل خــود را در شــكل اُلگــوي ايــده آ
 اختراع مي كند تـا حـاملي        "واليت مشروطه " و   "خميني

 ايديولوژيك براي استراتژي و تاكتيك سياسـي        –سياسي  
  . خويش بتراشد و راهكارش را بر آن سوار كند

تازه ترين نمونـه از تـالش طيـف مزبـور در ايـن جهـت،                
 "اصـالح طلـب  "داستان سرايي يكي از پايوران ارشد باند      

او . حكومتي، آقاي مصطفي تاج زاده، از دوران مزبور است        
به بهانه پاسخگويي به جناح رقيب كه برخورد بانـد آقـاي            
خامنه اي با منتقدان خود را در مقايـسه بـا معاملـه آقـاي               

 توصيف كرده بود، مدل     "نجيبانه"خميني با همين دسته،     
 زهـر خـورده     "نظـام " را بـار ديگـر روي ميـز          "طاليي"

  . گذاشته است
  

  شريك ناگُزير 
نوشته وي تا آنجا كه به دستبرد به واقعيت و وارونه جلـوه             

 برمي گـردد،    "نظام"دادن دوره صدارت ولي فقيه پيشين       
از انواع مشابه خود متمـايز نمـي شـود؛ توجـه پـذير تنهـا             
كوشش رياكارانه اي است كه در آن براي فاصله گرفتن از 

لناكي كه رژيم جمهـوري اسـالمي در تابـستان          جنايت هو 
در اين سال به فرمان .  مرتكب شد، به عمل آمده است      67

آيت اهللا خُميني، هزاران زنداني سياسـي بـه گونـه دسـته             
  .جمعي به قتل رسيدند

  3بقيه در صفحه 
--------------  

  

 رويدادهای هنری ماه
   جديدي ليال

  22صفحه 

  

  اول ماه مه در ايران 
   برخی کشورهای ديگرو در

  زينت ميرهاشمي
  4صفحه 

  

 کارورزان سالمت
  اميد برهاني

  9صفحه 

  

  چالشهای معلمان 
 در ارديبهشت ماه

  فرنگيس بايقره
  11صفحه 

  

  دانشگاه در ماهی که گذشت
 كامران عالمي نژاد

  13صفحه 

  

 زنان در مسير رهايی
  ياسد طاهر

  15صفحه 

  

  .....جهان در آيينه مرور 
سازماندهی جنبش های عصر جديد پس از 

 )۴١(جنگ سرد 
 ليبراليسم و پايان پوپوليسم چپ -يورش نو 

  )، برزيل١بخش (در آمريکای التين 
  ليال جديدي

  5صفحه 

  بيانيه سازمان 
  چريکهای فدايی خلق ايران
  به مناسبت اول ماه مه، 

  روز همبستگی جهانی کارگران
  16صفحه 

  دستان، صداي فرو، پروين اعتصامي

  وجدان بيدار شعر پارسي
  )قسمت سوم، پايان(

  وحيدي. م 
  21صفحه 

  "اپل را دولت پشتيبانی مالی کرد"
TAZ 

  بابك: برگردان
  7صفحه 

 رويدادهای هنری ماه
   جديدي ليال

  22صفحه 

رخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و ب

  1395مزدبگيران در ارديبهشت 
  زينت ميرهاشمي

  8صفحه 

  .....يادداشت سياسی 
  پس ادعاهای مزورانهاهداف واقعی در 

  مهدی سامع
  2صفحه 
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ــنبه علـــي خامنـــه اي در روز    6دوشـ
ــدار اعــضاي شــوراي   ارديبهــشت در دي

 ايرانــي -عــالي مركــز الگــوي اســالمي
ضـمن مخالفـت بـا مـدلهاي        پيشرفت،  

هـدف  شناخته شده توسـعه بـه تـشريح        
و توسعه مـورد نظـرش      انقالب اسالمي   

را » تحقق تمدن اسـالمي    «او. پرداخت
او . مرحله نهايي انقالب اسـالمي ناميـد      

الگــوي پيــشرفت را » المي بــودناســ«
  .اساس كار خواند
تحقـق اهـداف انقـالب     خامنه اي براي    

  مرحلـه . پنج مرحله رديف كـرد    اسالمي  
 گيري انقالب اسالمي    فرآيند شكل  اول

 است نظام اسالميو مرحله دوم تشكيل 
كه به گمان ولي فقيه، اين دو مرحلـه از   

خميني بـوده كـه بـه     » هنرهاي بزرگ «
  .يده استسرانجام رس

خامنه اي مرحله سوم را كه بـه نظـر او           
ــان دارد   ــون جري ــت  «اكن ــشكيل دول ت

تــشكيل دولتــي بــر «يعنــي » اســالمي
اســاس الگوهــا و معيارهــاي كــامالً    

وقتـي ايـن    او گفت تـا     .  خواند »اسالمي
مرحله به طور كامل محقق نشده، نوبت       

تـشكيل جامعـه    «مرحله چهارم كـه     به  
ـ . رسـد   نمـي است،  » اسالمي ي فقيـه   ول

 را تحقـق    يا مرحله پـنجم   » گام نهايي «
اي   خامنــه. دانــست» تمــدن اســالمي«
ــالمي  « ــشرفت اس ــوي پي ــد الگ  -تولي

تمـــدن « را الزمـــه تحقـــق »ايرانـــي
دانست و در مخالفت با انـواع       » اسالمي

هـاي رايـج     الگـو «: ديگر توسعه گفـت   
توسعه، از لحاظ مباني، غلـط و بـر پايـه     

ستند و از  اومانيسم و اصول غير الهي هـ      
  اند وعـده   لحاظ آثار و نتايج نيز نتوانسته    

هايي را كه در خصوص ارزشهايي نظير       
آزادي و عــدالت داده بودنــد، محقــق   

او آثـــار ايـــن ناكارآمـــدي را » .كننـــد
» بيكاري، فقر و اختالف طبقاتي شديد     «

  . دانست
  

سوال اساسي در رابطه با ايـن سـخنان         
 و  اين است كه در پس اين مرحله بندي       

ــدافي   ــه اه ــون آن چ ــيحات پيرام توض
  كمين كرده است؟ 

  
اساس الگوي توسعه مـورد نظـر خامنـه       

اسالم مـورد   . است» اسالمي بودن «اي  
ــد  اســالمي «نظــر او و ارگــاني كــه باي

عناصــر توســعه را تاييــد كننــد » بــودن
ــامالً مــشخص اســت ــاي . ك نظــر فقه

شوراي نگهبان كه دسـت نـشاندگان او        
ر بايد پذيرفته شود    هستند بدون اما و اگ    

فصل «و خود ولي فقيه نيز در همه امور       
اين بدان معنـي اسـت       . است» الخطاب

  .كه اسالمي بودن يعني خامنه اي بودن
خامنــه اي در ايــن ســخنراني از واژه   

اسـتفاده نكـرده و     » جمهوري اسالمي «
حتي تشكيل جمهوري اسـالمي توسـط       

ــي را  ــشكيل نظــام اســالمي «خمين » ت

اين همان سياسـت    . كندفرمولبندي مي   
واليت «به  » جمهوري اسالمي «گذار از   
است كه چند سال قبل خامنه      » اسالمي

برنامه او كـه    . اي براي آن خيز برداشت    
در گام اول ناكام ماند، حـذف انتخابـات         

  . مستقيم رياست جمهوري بود
تــشكيل «خامنـه اي شـرايط كنـوني را    

 مي داند كـه هنـوز بـه         »دولت اسالمي 
بنـابرين  . ل محقق نشده اسـت    طور كام 

مي توان فهميد كـه كامـل شـدن ايـن           
عملـي  » جمهوري«مرحله با حذف واژه     

بيان صريح تر تشكيل دولت     . خواهد شد 
واليت مطلقـه  «اسالمي ايجاد و تكميل  

اگر خامنـه اي بتوانـد      . است» خامنه اي 
اين مرحله را به طور كامل عملي كنـد،         

تمــدن «و » تــشكيل جامعــه اســالمي«
ــ ــان  »المياس ــه هم ــوري « ك امپراط

واليـت جهـاني خامنـه      «و يا   » اسالمي
است، در دستور كار او قرار خواهـد        » اي

يادمان نرفته است كـه محمـود        . گرفت
احمدي نژاد ادعا مي كرد كه جهـان در         

توسـل  . حال احمدي نژادي شدن اسـت     
بـراي  » ظهـور «احمدي نژاد به مـساله      

تحقق همين امر يعني احمـدي نـژادي        
خامنه اي البته بالهـت  . جهان بودشدن  

اما بدون آن   . گماشته سابق اش را ندارد    
كه خود بيان كند، ايادي ذي نفـوذ اش          
بر پيوند مقام معظم با مساله ظهور كـه          

» تمـدن اسـالمي   «به گمـان آنـان اوج       
ناصــر مكــارم . اســت تاكيــد مــي كننــد

شيرازي كه يكي از كهنه مراجع مذهبي       
خامنـه  » يتموفق«است، يكي از داليل     

در مـسجد   » ارتباط با امام زمان   «اي را   
وي اين سـخنان را  . جمكران اعالم كرد  

ــي   ــين الملل ــايش ب ــين هم در دوازدهم
 بيـان كـرد و      دكترين مهـدويت در قـم     

ما اميـدواريم در آسـتانه ظهـور        «: گفت
ــيم ــشنبه  (» .باش ــوز، پنج ــحام ني  30س

  )1395ارديبهشت 
نه اين تشابه ميان ادعاهاي احمدي نژاد       
و خامنه اي تصادفي است و نه محصول     

خامنـه اي   . حكمراني آنان پنهان شدني   
ــج   ــاي راي ــدي اُلگوه ــصول ناكارآم مح

ــتالف  «توســعه را   ــر و اخ ــاري، فق بيك
آمـار و   . اعالم مي كنـد   » طبقاتي شديد 

ــه  ــر از آن واقعيــات جامع ارقــام و مهمت
كاري خامنـه اي    ايران درجه تزوير و ريا    

در كشوري با جمعيت    . را برمال مي كند   
 ميليون شغل دارند    22 ميليوني فقط    80

 ميليـون شـغل   16و از اين تعداد حـدود   
  . رسمي دارند

  

مشاور وزير كشور، بهمـن مـشكيني در        
ــخنراني  ــك س ــبه   ي ــه ش  28 در روز س
 ميليـون حاشـيه     11«: ارديبهشت گفـت  

نشين و بـيش از هفـت ميليـون سـاكن       
اطق بافت فرسـوده در كـشور وجـود         من

نـشين     ميليون حاشيه    18دارد كه جمعا    
با در نظـر گـرفتن      ....دهد  را تشكيل مي    

تـرين و     نرخ ميـانگين بـين خوشـبينانه        
 ميليون نفر   4ترين حالت، حدود      بدبينانه  

معتاد داريم و اين بـه معنـاي درگيـري          
اين تعداد خـانواده بـا معـضل اعتيـاد و           

بايــد حــداكثر آمــار ......تبعــات آن اســت
 درصد باشد كه اين     10طالق در كشور    

  ما ... درصد است23ميزان در كشور ما 
  

 800.....  ميليون زن سرپرست خانوار   2.6
 هزار  30هزار زنداني ثابت و غير ثابت و        

كــشته در تــصادفات راننــدگي در ســال 
  )راديو زمانه(» داريم

  
خامنه اي از اين واقعيتهاي فاجعه بـار و         
ــاحش در    ــاتي ف ــتالف طبق ــه از اخ البت

او همانند كسي است    . جامعه باخبر است  
كه در ده راهش نمي دادنـد، امـا سـراغ        
خانه كدخدا را مي گرفت، مدعي برتري       
اُلگوي توسعه اش بر انواع ديگر توسـعه        

خامنه اي اين را هم مي دانـد        . مي شود 
كه اُلگوي مورد نظرش پوچ و بي ارزش        

 مستبدان تاريخ همه    است، اما مثل همه   

چيز بايد در خدمت بقاي فرمانروايي اش    
تمـدن  «دغدغـه او بـه هيچوجـه        . باشد

او اين رويا را مزورانـه      . نيست» اسالمي
براي اين مطرح مي كند تا بقاي واليت        

مساله ظهور  . مطلقه اش را تضمين كند    
اسم رمز اقدامات جنايتكارانه مقام معظم 

درت به هر   ق. است...در عراق و سوريه و    
قيمت حتي به قيمت كـشتار چنـد صـد          
هزار مردم ايران، سوريه، عراق كه اكثـر        
آنان خود را مسلمان مي دانند، سياسـت        
خامنه اي در ُكل و جزء را تشكيل مـي          

هر حرف و نظر ديگري كه خامنـه     . دهد
  .اي مطرح كند، تزوير مطلق است

  
  

  .....يادداشت سياسی 

  اهداف واقعی در پس ادعاهای مزورانه
 مهدی سامع

  .اسالمي بودن يعني خامنه اي بودن
استفاده نكـرده و    » سالميجمهوري ا «خامنه اي در اين سخنراني از واژه        

» تشكيل نظام اسالمي  «حتي تشكيل جمهوري اسالمي توسط خميني را        
بـه  » جمهوري اسـالمي  «اين همان سياست گذار از      . فرمولبندي مي كند  

است كـه چنـد سـال قبـل خامنـه اي بـراي آن خيـز                 » واليت اسالمي «
قيم خابـات مـست  برنامه او كه در گام اول ناكـام مانـد، حـذف انت            . برداشت

 . رياست جمهوري بود
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  " اصالح–اعتدال "
   در باتالق دولت دينی

  
  1بقيه از صفحه 

ــن     ــا اي ــورد ب ــاج زاده در برخ ــاي ت آق
تبهكاري گامي به عقب نهـاده و ديگـر         

وي . در پي توجيه مستقيم آن برنمي آيد    
ــاتالن    ــش ق ــن نق ــيش از اي ــا پ ــه ت ك

در ارتكاب ايـن تبهكـاري را       ) حكومت(
 ارزيابي مي كرد، اينك آن      "حاشيه اي "

ــانوني"را  ــد"غيرق ــده و مــي گوي :  خوان
جمهوري اسالمي يك پوزش خـواهي      "

ــاي    ــانواده ه ــه خ ــي ب ــت طلب و حاللي
   ".زندانيان بدهكار است

پـوزش  "اين واقعيت كـه وي موضـوع        
 را در كـادر نوشـته اي مطـرح          "خواهي

كرده كه به طور اختصاصي براي تبريـه        
آيت اهللا خمينـي از جنايـات ارتكـابي و          

دوران سياه واليـت    مطلوب نشان دادن    
وي نگارش شده، خود به تنهايي بـراي        
. ميزان جدي بودن آن بسنده مـي كنـد        

 كمـي جلـو تـر       "اصـالح طلـب   "پايور  
داليل مشخص تري براي درستي ايـن       
ارزيابي ارايه كرده است؛ بدينگونـه كـه        
متُد قبلي خـويش بـراي نـسبي كـردن          
جنايات رهبر پيشين جمهوري اسـالمي      

ار مي گيرد، اين بار اما بـه  را دوباره به ك  
جاي شريك كـردن قُربانيـان بـا آقـاي          
خُميني، مصدق و اميركبيـر را كنـار وي         
: مي نشاند و رياكارانه استدالل مي كنـد      

   "مگر آنها خطا نداشته اند؟"
نزديـك بــه ســه دهـه پــس از قــصابي   
هزاران زنداني سياسي، آقـاي تـاج زاده        

 67گُريزي از ادامه مشاركت در جنايـت        
به اين يا آن شكل ندارد، زيرا نظمي كه         
چنـين تبهكــاري را ســازمان داده، اُفــق  

وي مي كوشد با ژست     . سياسي او است  
ــي  " ــت طلب ــوزش و حاللي ــه "پ ، درج

پذيرش آلترناتيو امتحـان پـس داده اي        
كه ارايه كرده را باال برده و راه را بـراي           

  . گُمراه كردن مخاطبانش بگشايد
رت، وي گُريـزي    با همين شدت و ضرو    

از تغيير گويش در بـاره نُقـاط سـياه تـر            
ــي" ــردن "دوران طاليــ ــرم كــ  و نــ

. استداللهاي توجيـه گرانـه خـود نـدارد        
باندها و دسته بنديهاي رقيب باند آقـاي        
ــرح   ــداختن ط ــا ان ــراي ج ــه اي، ب خامن
سياسي خود كه از گذشته به حال آورده        
اند، ناچارند چشم در چـشم تناُقـضهاي         

اين اجبار از كجـا سرچـشمه       . آن بدوزند 
  مي گيرد؟ 

  
  زير سايه شكست

بازماندگان آقاي خُميني ناچار به دسـت       
و پنجه نرم كردن با آثار و پيامدهاي دو         

از يكــسو . شكــست خُردكننــده هــستند
نظام جمهوري اسـالمي در همـه پهنـه         
هايي كه بر آنها فرمـانروايي مـي كنـد،          
ــذيري از خــود برجــا   كارنامــه دفــاع ناپ

ــ ــدي  گذاش ــف بن ــد آن، ص ته و در پيام
سياسي، ايديولوژيك و فرهنگي جامعـه      
ــه اســت  ــويش برانگيخت ــر خ . را در براب

 در همان حال كه كـشور را بـه          "نظام"
ويرانه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي        

بدل ساخته، در تار وپود فساد همه گيـر         
و انحطاط ساختاري نيز دست و پـا مـي       

  . زند
 "نظام"نيتي  از سوي ديگر، استراتژي ام    

براي تـضمين بقـا كـه بـر ريـل تـنش             
خارجي و توليد ابزار اقتدار براي مديريت       
آن حركت مي كرد، با شكستي پرهزينه       

حاكمـان  . و رسوايي بار روبرو شده است     
كشور پس از دستكم سيزده سال ناچـار        
شدند ستون اصلي اين سياسـت، يعنـي        
دستيابي به جنگ افزار هسته اي را كنار       

ــدي در  بگذ ــد و وارد دوران جديــ ارنــ
مناسبات خارجي خـود شـوند كـه تنهـا          
ُنكته روشن در آن براي آنهـا، ضـرورت         

 و روابـط آن بـا       "نظـام "سازگار سازي   
  .ها است"برجام" و "پساتحريم"شرايط 

مفهوم عملـي و برنامـه اي ايـن درك،          
عوض كردن ريل به گونه اي است كـه         

بــه بيــان ديگــر، . قطــار واژگــون نــشود
راحي مدلي بايد در دسـتور كـار باشـد     ط

كه با وجود آدابته شدن بـا ضـرورتهاي         
هـــا، "برجـــام"سياســـي و اقتـــصادي 

چارچوبها و مناسباتي كـه منـافع كـالن      
طبقه حاكم را بـرآورده و تـضمين مـي           

  . كند را نيز دست نخورده باقي بگذارد
اصـالح  " و "ميانـه "شوربختي مدافعان   

بـا صـف    اين تحول آن است كه  "طلب
بندي جامعه عليه دستگاه حـاكم روبـرو        
هستند؛ عاملي كه نه تنها دشواري گذار       

 محـدود نمـي     "بـاال "را به چالـشي در      
سازد، بلكه مهـار جامعـه و عقـب نگـه           
داشتن آن در اين پروسه را نيز در ليست     

بنـابراين  . وظايف مبرم آنان مـي گـذارد      
آنها بايد چنـان اُلگـويي از ُقـدرت ارايـه      

 كه در همان حال كه هـضم پـذير          كنند
در بازار جهاني و نظم بين المللي اسـت،      
ــضمين    ــه و ت ــرُل جامع ــايي كُنت از توان
چيرگـي انحــصاري حاكمــان بــر منــابع  

آيا بـه  . قُدرت و ثروت نيز برخوردار باشد   
  راستي چنين مدلي وجود دارد؟ 

  
  اُلگوهاي اسالم سياسي

همانگونـه كـه مثـال آقـاي تــاج زاده و     
 نـشان   67پردازش وي از ُكـشتار      شيوه  

 -اعتـدالي   "مي دهد، مدل پيـشنهادي      
، در جــوهره همــان اُلگــويي "اصــالحي

 در  "نظام"است كه هم اينك مناسبات      
دليـل  . درون و برون را شكل مي دهـد        

اين هماني انگاشت مزبور به سادگي آن       
است كه در چارچوب نظم دينـي، مـدل         

  ! ديگري وجود ندارد
ه هاي جدي كـه بانـدهاي      در همه گُزين  

رقيب جنـاح حـاكم جمهـوري اسـالمي      
تاكنون ارايـه داده انـد، پايـه مناسـبات          
ارتجاعي حاكم و منبع قُدرت اسـتبدادي     
ــي    ــم دينـ ــي نظـ ــده از آن، يعنـ برآمـ
سرسختانه حفظ شده و بدون تغيير باقي       

 "واليت فقيه مـشروطه   "از  . مانده است 
ــا  ــي"ت ــه "دوران طالي ــه جــا هم ، هم

ــاي  ــان"راهه ــالح طلب ــه " و "اص ميان
 بــه رم خــتم مـي شــود و مــدل  "روهـا 

مديريت سياسي آنها با مرزهاي اسـالم        
سياسي و دولـت دينـي تعريـف و خـط           

  . كشي مي شود
ــره   ــت، داي ــد گف ــا باي ــصفانه همينج من
انتخاب رفُرميستهاي واليي تا آنجا كـه       

به نظم ديني جامعه و استفاده از مذهب        
و فرمـانبري   براي اجبار آن بـه اطاعـت        

پـروژه  . برمي گردد، چندان فراخ نيـست     
اسالم سياسـي جـز سـه مـدل امـارات           
ــالمي    ــت اس ــان، حكوم ــالمي طالب اس
داعش و جمهوري اسالمي ولـي فقيـه،        

ه همـه فوايـد دولـت       اُلگوي ديگري كـ   
ديني در پهنه فرمانروايي، بدون زنندگي      
تجربه عملي آن در گُستره اجتمـاعي را        
داشته باشد، عرضه نكرده است و چنين       
نيز نمي نمايد كه جناح ميانـه حكومـت         
بتواند يا بخواهد چرخ را دوبـاره اختـراع         

  .كند
اسـالم سياسـي در هـر جغرافيـايي كـه      

     نتهـي گرديـده    پديدار شده، به فاجعـه م
از ايران تا افغانستان و از عراق تـا    . است

سوريه و نيجريه، ُخلفـا و فُقهـا بـا خـود          
انحطـاط مــدني، فروپاشــي اقتــصادي و  

بـا  . تراژدي انساني به ارمغان آورده انـد      
اين وجود، نه حجت االسالم روحـاني و        
نه آقاي تاج زاده به عنوان باورمندان به        

ربـست ايـن   ادغـام ديـن و دولـت، از كا   
پروژه گُريزي ندارنـد، زيـرا در انگاشـت         
. آنها دولت ديني هـدفي در خـود اسـت         

اسالم آنان هم دين است و هم دولـت؛         
يك برنامه فراگير كه هر خواسته تـابعي       
از آن است و هر اصالحي در خدمت آن         

  . قرار دارد
از اين رو در نگاه همه اجـزاي دسـتگاه          

ظـه  محاف"قُدرت جمهوري اسـالمي، از      
 تا  "اصالح طلب " و از    "تُندرو" تا   "كار
ــه رو" ــن از "ميان ، خواســت جــدايي دي

دولت آنگونه كه ائـتالف شـوراي ملـي         
ــزي آن،    ــروه مرك ــران و گ ــت اي مقاوم
سازمان دين باور مجاهدين خلق ايـران       
خواهان آن هستند، چيزي بيشتر از يك       
مطالبه سكوالريستي به شمار آمده و به       

 اي راديكـال، كُفـر      گونه روشن، خواسته  
. آميز و ضد مـذهبي ارزيـابي مـي شـود         

حال پرسش اين است كه سرچشمه اين       
پافشاري بر مناسبات اجتماعي مبتني بر      
دين كجاست؟ دغدغه ملكوتي يا منـافع      

  خاكي؟ 
  

  پالتفُرم ارتجاع خُرده بورژوازي 
ــه   ــت كـ ــه پيداسـ ــوري "ناگُفتـ جمهـ

 و جز آنهـا     "امارات اسالمي "،  "اسالمي
ر جوهره خود جز يك پـروژه سياسـي         د

نيستند كـه منـافع سياسـي و اجتمـاعي         
ــن از آن   ــزار دي ــا اب ــان و ب معينــي را بي

برنامه سياسي آيـت    . پاسداري مي كنند  
ــاي   ــته ه ــا و خواس ــي، آرزوه اهللا خُمين
ارتجاعي خُرده بورژوازي را بازتاب مـي       
داد كه از نمايندگان سـرمايه بـزُرگ، از         

ستاوردهاي اجتمـاعي   مدرنيسم غربي، د  
آن و از ايديولوژي هر دو قطـب جامعـه          
سرمايه داري، طبقـه كـارگر و سـرمايه         
دار، به يكسان نفرت دارد و ايده آل خود    
را در بازگرداندن گردونه تاريخ به عقـب        

  . مي بيند
ــر      ــا ديگ ــي ب ــت اهللا خُمين ــاوت آي تف
سخنگويان طبقه مزبور اين بود كـه بـه         

ربه تاريخ را تا    گونه دقيق مي دانست عق    
ُكجا بايد عقب كـشيد تـا مـسير ُقـدرت         
فُقها را هموار كند و براي آن مشروعيت        

او بازگشت به چهارده قرن پـيش       . بخرد

را هدف قرار داد؛ زمـاني كـه نُخـستين          
دولت اسالمي شكل گرفـت و راهبـران        
دين، راهبران و مجريان نظم نوين هـم        

فقط به اين وسيله بود كـه رژيـم         . بودند
ــات    ــر مطالب ــست ب ــي توان ــالمي م اس

 مهـر كُفـر و ضـد        57دموكراتيك قيـام    
دين بزند، با توسل به آموزه هاي ديني،        
ــده هــاي اجتمــاعي و سياســي   ــه پدي ب
مشخص، ماهيت دروغـين ايـديولوژيك      
بدهــد و بــر ايــن اســاس جامعــه را بــه 

  .  تقسيم كند"خودي" و غير "خودي"
 با برجسته سازي قهري عنصر دين بـود       

 كـه   "چپ اسالمي "كه آقاي خُميني و     
آقاي تاج زاده از طريق عضويت در باند         

 فاشيستي مجاهـدين انقـالب      –امنيتي  
اسالمي در زمره شان قرار داشت، موفق       
شــدند صــف بنــدي عينــي عليــه ســتم 
سياسي و اقتصادي آمريكا را به بيراهـه        

 "شـيطان بـزُرگ   "جهاد آسماني عليـه     
ــي آزادي و  ــديل زمين ــدون ب ــدالت ب  ع

  . بكشانند
بي ترديد همين نيز مهمترين دليلي بود        
كه غرب را در فرآينـد سـرنگوني گُريـز          

، راضي به انتقـال  57ناپذير شاه در سال     
آمريكـا و   . قُدرت به آقاي خُمينـي كـرد      

اُروپا استقرار پوپوليسم مذهبي و نـاقص       
ــسبت توســعه مناســبات   ــه ن ــان را ب اين

بـه  دموكراتيك و ملـي، خطـر كمتـري         
  . حساب مي آوردند

  
  برآمد

ــذرخواهي رياكارانــه آقــاي تــاج زاده،  ع
گامي رو به جلو و براي پشت سر نهادن         
گذشته اي خونبار و ننگين نيست، بلكـه        
كوششي براي بازگشت بدان و بازسازي      
اش زير تابلوهاي جديد و غيرواقعي بـه        

 و يـا  "دوران طاليي امـام خُمينـي    "نام  
بـا ايـن    . اسـت  "واليت فقيه مشروطه  "

 همانها  - "نظام"افسون حتي پاسداران    
دوران "كــه وي در پاســخ بــه تمــسخُر 

 توسط شان دست به قلم بـرده        "طاليي
  .  را هم نمي توان گُمراه كرد-

او براي جا انداختن اين پروژه انـدكي از         
ــسته و   ــب نش ــشين اش عق ــع پي مواض
انتظار مـي رود زيـر فـشار از ايـن هـم             

ــب بكــشد ــشتر عق ــا چرخــشهاي ا. بي م
ــار،    ــازه ك ــسران ت ــن مف ــواهي اي دلبخ
پاسخگوي هيچيك از چالشهاي جامعـه      

زيـر هـر تـابلويي،      . كنوني ايران نيـست   
دولت دينـي دشـمن سرسـخت حقـوق         
ــسم سياســي و فرهنگــي،   ــشر، پلورالي ب
آزاديهاي دموكراتيك و ارزشهاي تمدن      

مدل سياسي آنهـا هـر      . هزاره دوم است  
شد، براي توجيـه و     برچسبي كه داشته با   

 سـلطه  "حـق "مشروعيت بخشيدن بـه     
 ايديولوژيك خود، راهـي جـز       -سياسي  

نفي اجتماعي زنان، اقليتها، ديگربـاوران      
  . و دگرانديشان نمي شناسد

 باند آقاي خامنـه اي      "خودي"منتقدان  
در باتالق دولت ديني فـرو رفتـه انـد و           

حـال  . توانايي كنده شده از آن را ندارنـد   
واست و حركت در جهت جـدايي       آنكه خ 

اين دو فاكتور از يكديگر، عنصر بنيادين       
  . هر تحول در ايران است
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 ارديبهشت مراسم   11بر اساس گزارش رسيده  در روز        
روز جهاني كارگر در دفتر سـنديكاي خبـازان سـقز بـا             

بـه  .  از كـارگران خبـاز برگـزار گرديـد         تنحضور دهها   
كميتــه همــاهنگي بــراي كمــك بــه ايجــاد  گــزارش 

در اين مراسـم رئـيس سـنديكاي        ،  تشكلهاي كارگري 
تمـاعي و   خبازان در بـاره وضـعيت سـازمان تـامين اج          
سـپس  .  مشكالت معيشتي كـارگران سـخنراني كـرد       

يكي از كارگران  حاضر قطعه  شعري  قرائـت كـرد  و         
در ادامــه جــالل حــسيني  فعــال كــارگري،  قطعنامــه 

سـنديكاي  (سنديكاها و تـشكلهاي مـستقل كـارگري         
 سـنديكاي نقاشـان     ،شركت واحد، سنديكاي هفت تپه    

را قرائت كرد   ) البرز، كميته پيگيري و كميته هماهنگي     
  .ن قرار گرفتاكه مورد استقبال حاضر

روز ،  اتحاديه آزاد كـارگران ايـران     همچنين به گزارش    
جمعـي از   هشت برابر با اول مـاه مـه،    يب ارد 12يكشنبه  

هماهنگ بـا    طور مستقل و  ه  مردم سنندج ب   كارگران و 
در دست داشتن پالكاردهايي بمناسـبت اول مـاه مـي           

اين راهپيمـايي كـه    .ابان آمدندجهاني كارگر به خي    روز
تقريبا از اول خيابان انقالب شروع شده بود تا نزديـك           

شـركت كننـدگان بـا       .چهار راه سيروس ادامه داشـت     
دسـتمزدهاي  ، كارگر زنداني آزاد بايد گـردد   «شعارهاي  

بيمه بيكاري  ،  معوقه كارگران بايد فوري پرداخت گردد     
اول ماه مـه  ، اربراي تمامي كارگران بيكار و آماده به ك       

ايـن  ، »بايد تعطيل رسمي اعالم گردد  روزجهاني كارگر 
تـصميم مـستقل خـود،       روز بزرگ را با تكيه به اراده و       

  . گرامي داشتند
مناسبت روز  ه   ارديبهشت مراسمي ب   11 روز شنبه    عصر

جهاني كارگر در محل سنديكاي كارگران خباز سنندج        
شد كـه ظهـر     اين مراسم در حالي برگزار     .برگزار گرديد 
به احـضار   نمايندگان كارگران خباز منجر شنبه فشار بر  

دو نفر از كارگران خبـاز بـه اسـامي يـداهللا صـمدي و               
  .جميل شهابي گرديد

در اقـدامي نمـادين در      ،  به گزارش كميتـه همـاهنگي     
 12(اســتقبال از اول مــاه مــه روز جهــاني كــارگر     

جمعي از اعضاي كميته هماهنگي و ديگـر        ) ارديبهشت
ن كارگري شهر سـنندج، آسـمان ايـن    ارگران و فعاال  ك

بنــا بــر ايــن گــزارش ايــن . شــهر را نوربــاران كردنــد
 شب در اكثر نقاط شهر از جمله        9نورافشاني در ساعت    

ميدان انقالب، خيابانهاي ناصر خسرو، سيروس، محلـه        
غفور، شريف آباد، ميدان گاز، شهرك بهاران و روبروي         

ن مراسم بـا اسـتقبال گـرم      اي. زندان مركزي انجام شد   
در هنگـام نورافـشاني شـهر سـنندج         . مردم روبرو شـد   

نيروهاي امنيتي و اطالعاتي در بـسياري از خيابانهـا و           
  .محالت شهر حضور چشمگيري داشتند

  

  مراسم گلگشت خانوادگي به مناسبت

  )اول ماه مه(روز جهاني كارگر 

هر ساله مراسم گلگـشت خـانوادگي بـه مناسـبت روز            
ــان ــارگر جه ــه (ي ك ــاه م ــاي  ) اول م ــط گروهه توس

كوهنوردي كارخانجات استان البرز و تهران برگزار مي        
بر اين اساس در آخرين جلسه اداره كـار و رفـاه            . گردد

ن گروههاي كوهنـوردي كـارگري      اجتماعي با مسئوال  
كارخانجات قرار بر اين شـد كـه مراسـم گـل گـشت              

ــه  ــ10خــانوادگي در روز جمع ــا ميزب اني  ارديبهــشت ب
. كارخانه قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا در كرج اجرا شود      

ن كوهنـوردي    از مـسئوال   تـن اما در روز چهارشنبه دو      
دعـوت  ) اطالعات(كارگران البرز از طريق ستاد خبري       

مي شوند و به آنها مي گويند كـه برنامـه گـل گـشت               
 اتحاديـه آزاد    به گـزارش  . خانوادگي نبايستي اجرا شود   

ليرغم تالش براي عدم برگزاري اين      ع،  كارگران ايران 

گل گشت، اين مراسم در اطراف كرج توسط تعدادي از  
در اين مراسم   . شان برگزار شد   كارگران و خانواده هاي   

ابتدا تاريخچه اي از روز جهاني كارگر توسـط يكـي از            
سـپس يكـي ديگـر از كـارگران         . كارگران خوانده شـد   

طـه بـا   گزارشـي از آمارهـاي موسـسات جهـاني در راب    

 از  تـن  60تمركز بيش از نيمي ثروتهاي دنيـا در بـين           
 و همچنـين آمـار آن در        2016سرمايه داران در سـال      

سپس يكي ديگر از كارگران     . سالهاي گذشته ارائه كرد   
در رابطه با مسائل محيط زيست سخنان كوتاهي ايراد         

همچنين يكـي از كـارگران گزارشـي از وضـعيت       . كرد
ن اشان بـه حاضـر     رايط زندگي كارگران بازنشسته و ش   

ن بـا   ادر فواصل مختلف بين برنامـه حاضـر       . ارائه كرد 
خوانــدن ترانــه و ســرود و دكلمــه و اجــراي موســيقي 
. فضايي دوستانه و صـميمي بـر برنامـه حـاكم كردنـد            

همچنين در انتها كارگران ضمن گذراندن يـك روز در          
ــا خــانواده هــاي شــان و صــرف ناهــار، در  طبيعــت ب

د نفره بـه بحـث و گفتگـو در رابطـه بـا              گروههاي چن 
در اين مراسم حـدود     . مسائل جنبش كارگري پرداختند   

  . حضور داشتندتن 100
  

  اول ماه مه در ساير كشورها

 كـارگران و مزدبگيـران      2016روز يكشنبه اول ماه مه      
در بسياري از شهرهاي جهان مراسم روز كـارگر را بـا            

در  ايـن مراسـم      . برگـزار كردنـد    تظاهرات و راهپيمايي  
شهرهاي مختلف فرانسه، آلمان، روسيه، ايتاليا، چـك،        

به شـكل   ......آمريكا، تركيه، اسپانيا، كره جنوبي، ژاپن و      
  .با شكوه برگزار شد

  
. در رم اول ماه مه با گردهمĤيي و تظاهرات همراه بـود          

در تظاهرات رم و كنسرتي كه به اين مناسـبت برگـزار       
 از شهروندان ايتاليا شـركت  شد، نزديك به يك ميليون  

  .كردند
، "جوليـو رجينـي   " مراسـم از  اين  كارگران ايتاليايي در    

دانشجوي ايتاليايي كه در حين پژوهش درباره مـسائل         
، تجليـل  بـه قتـل رسـيد   كارگري مصر، در اين كـشور   

ــد ــه  در .كردن ، جــسد رجينــي  در حواشــي 2016فوري
 هويدا  آثار شكنجه بر بدن او به خوبيكهپايتخت مصر  

  .، پيدا شدبود
  

در يـك راهپيمـايي شـركت    تـن  دهها هزار   در پاريس   
پليس با شليك گـاز اشـك       در پايان راهپيمايي    . كردند

امـسال  . با گروهـي از تظاهركننـدگان درگيـر شـد         آور  
عـالوه بـر    . بيشترين شعارها عليه تغيير قانون كار بـود       

هاي دانـشجويان و     سنديكاهاي چپ كارگري، اتحاديه   
آموزان نيز نمايندگان و رهبران خود را به صـف            شدان

  .پيمايان فرستاده بودند  اول راه

 ه بوردو و مارس، نانت همچوندر ساير شهرهاي فرانسه 
  . نيز اول ماه مه برگزار گرديد

در پاريس فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران        
  . در اين تظاهرات شركت كردند

  
 پايتخت كره   ،در سئول 
ــوب ــاهرات جنــ ي تظــ

. برگزار شـد  كوهي  پرش
در اين تظاهرات بـيش     

ــن از 300از  ــزار تـ  هـ
كارگران و مزدبگيـران    

  .شركت كردند
  

 بـه مناسـبت     در اسپانيا 
اول ماه مه دهها هـزار      
تـــــن تظـــــاهرات  
پرشـــكوهي برگـــزار   

بزرگتــــرين . كردنــــد
تظــاهرات در مادريــد و 

و  بارسـلون انجــام شــد 
ــاهرات  ــن تظـ ــا ايـ بـ

  . ديپايان رسه يونال بخواندن سرود انترناس
  

ــورك،    ــون نيوي ــا همچ ــف آمريك ــهرهاي مختل در ش
كليولند، سـان   واشتگتن، لس آنجلس، پورتلند، سياتل،      

ــد ــسيكو، اوكلن ــامي ، فران ــا  ....ومي ــن ب ــزار ت ــا ه دهه
در شـهر  . راهپيمايي روز جهاني كارگر را برگزار كردنـد     

كننـدگان بـه      براي متفرق كردن تظاهر    ، پليس سياتل
ان حمله كرده و تعدادي از تظاهركننـدگان را   صفوف آن 

  .دستگير كرد
در واشنگتن فعاالن سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق           
ايران در تظاهراتي كه در اين شهر برگزار شد شـركت           

  .كردند
  

 در ميـدان    تـن پايتخت روسيه دههـا هـزار       در مسكو،   
اتحاد، همبـستگي و حقـوق       «شعار. سرخ تجمع كردند  

ي روز كارگر در روسيه نقش بـسته        بر پوسترها » كارگر
  .بود
  

و تظـاهرات   اول ماه مه در شهرهاي مختلف آلمان بـا          
، كلن، مونيخ،   شهرهاي برلين در  . گردهمĤيي برگزار شد  

در كلـن  . تظاهرات گوناگوني برگـزار شـد    ...وهامبورگ  
فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران با برگزاري      

ب به تشريح مواضـع     ستاند، نمايشگاه عكس و ميز كتا     
در مونيخ نيز هواداران سازمان به طور فعـال         . پرداختند

  . در مراسم روز كارگر شركت كردند
  

ــراگ ــداران  ،در پ ــز طرف  پايتخــت جمهــوري چــك ني
گروههاي مختلف سياسي تجمعاتي در نقـاط مختلـف         

  . شهر برگزار كردند
  

بـه   تركيـه    ويژه پلـيس  نيروهاي  ،  در استانبول و آنكارا   
با اسـتفاده  كارگران و زحمتكشان حمله كرده و صفوف  

ــاش  ــاســپري فلفــل و از ماشــينهاي آب پ  تظــاهر هب
  . حمله كردكنندگان 

  
اي اعـالم   فدراسيون اتحاديه كـارگري ژاپـن در بيانيـه     

اول  در راهپيمـايي سـاالنه       تن هزار   30كرد كه حدود    
شعار اصلي تظـاهرات،    . شركت كردند در توكيو   ماه مه   

زد بيشتر و بهبود اسـتانداردهاي معيـشتي        مطالبه دستم 
  . كارگران بود

  مه در ايران و در برخی کشورهای ديگراول ماه 
 زينت ميرهاشمي



  5 صفحه          جهان در آيينه مرور      1395اول خرداد  – 371 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنگامي كه توليدات كاال بـه دليـل تقاضـاي سـيراب            
نشدني چين رونق پيدا كرده بود و يا نفت پر بهـا و پـر      
سود بود، مردم كـشورهاي توليـد كننـده در آمريكـاي            
التين، دولتهاي پوپوليستي چپ گرا را بـه اميـد آنكـه            
ثروت به دست آمـده بـين آنـان تقـسيم خواهـد شـد،              

ان فـضاي اقتـصادي در      در آن زمـ   . انتخاب مي كردند  
و ) 2012 - 2002(، برزيـل    )2007 - 2003(آرژانتين  
شكوفا و گشايش يافته بود و      ) 2013 - 1999(ونزوئال  

انقـالب  "رهبران چپ گراي اين كشورها با شـعارهاي     
دمكراسـي   ("انقالب بوليـواري " و "قرن بيست و يكم  

مردمي، استقالل اقتصادي، توزيع عادالنـه درآمـدها و         
نه تنها در انتخابات پيروز     )  دادن به فساد سياسي    پايان

مي شدند، بلكه جانشينان خود را نيز تعيين كرده و بـر            
اما بـا سـقوط بهـاي نفـت و       . مسند قدرت مي نشاندند   

توليدات كشاورزي و صنعتي از رونق بازار بكلي كاسته         
  . شد و توهم زندگي بهتر در اين جوامع رنگ باخت

 هاي طبقه حاكمه، جرياني كـه       از سوي ديگر، در اليه    
توسط غولهاي مالي بين المللي حمايت مـي شـد، بـه            
وجود آمده بود كـه در سياسـتهاي اقتـصادي و روابـط            
ــارگران و    ــه ك ــي را متوج ــدهاي عميق ــاتي تهدي طبق

از دست رفتن مشاغل، بيكاري و      . زحمتكشان مي كرد  
تهاجم به حقوق پايه اي مردم و كاهش اسـتانداردهاي      

  . ندگي اثرات مهيبي بر جاي مي گذاشتاوليه ز
آنچه كه امروزه در آمريكاي التين و به ويژه سه كشور   
برزيل، ونزوئال و آرژانتين مي گذرد، آينـه تمـام نمـاي           
بحراني است كه حكومتهاي پوپوليستي بنام چپ و نـه          
روابط واقعي سوسياليستي و برنامه آن بـه وجـود آورده       

، تـار و  2008مالي سال اند؛ به طوري كه تحت بحران   
در خـالء   . پود اقتـصاد و جامعـه از هـم گسـسته شـد            

نيروهاي چپ سوسياليست و با وضـعيت ايجـاد شـده،           
دست احزاب راست گرا براي غارت هر چه بيشتر مردم         

  . اين كشورها باز شده است
، اقتـصاد سراسـر   2008پيش از بحران اقتصادي سـال   

رشد . فا شده بود  آمريكاي التين به ويژه در برزيل شكو      
 4/4 بـه    2010 تـا    2004اقتصادي برزيل بين سالهاي     

 حاكم در برزيل توانسته     "حزب كارگران ". درصد رسيد 
بود دست به برنامه هاي مددهاي اجتماعي براي مردم         

در عـين حـال، شـرايطي نيـز بـراي كـسب        . فقير بزند 
سودهاي كالن بـراي كمپانيهـاي بـزرگ و اليگارشـي       

ده بود كه در تاريخ ايـن كـشور نظيـر         مالي به وجود آم   
افــزون بــر برزيــل، دولتهــاي پوپوليــستي در . نداشــت

آمريكاي التين كه به اصطالح گرايش به چپ داشتند،      
از جمله آرژانتين و ونـزوئال هـم كمـابيش بـه همـين              

  . منوال عمل كردند
اين كشورها برنامه اي بـراي مقابلـه بـا بحـران مـالي       

ــس  ــتند و نتوان ــاني نداش ــاهش  جه ــاري و ك تند از بيك
آنها مجبور شدند سياستهاي    . دستمزدها جلوگيري كنند  

رياضت اقتصادي را بر مردم تحميـل كننـد تـا بتوانـد             
از اين رو، اميد   . رضايت بازار مالي جهاني را جذب كنند      

  . به كاهش فقر و بيكاري دود شد و به هوا رفت
 در مرور شرايط و ناگزيريهاي دولتهاي مزبور، نخـست        

به رويدادهاي برزيل، بزرگترين كشور آمريكاي التـين        
 ميليـون جمعيـت، هفتمـين اقتـصاد بـزرگ      200كه با   

  :جهان به حساب مي آيد، مي پردازيم
   

  در برزيل چه مي گذرد؟

، 1395 ارديبهـشت  13/ 2016 ماه مـه    2روز پنجشنبه   
 راي  22 راي مثبـت در برابـر        55مجلس اين كشور با     

، ريـيس  )Dilma Rousseff ("ديلما روسـف "منفي، 
ــرد    ــضاح ك ــشور را استي ــن ك ــور اي ــواهد و . جمه ش

رويدادهاي پيش آمده نشان مي دهد كه اگر چه خـانم         
 روز از حكمرانـي ممنـوع شـده         180روسف براي تنها    

بـه  ) PT( سال حكومت حـزب كـارگران      13است، اما   
  . پايان رسيده است

ارز ديلما روسف كه در گذشته نه چندان دور چريك مب         
لـوييس  " پـس از   2011و زنداني سياسي بود، در سال       

 Luiz Inácio “Lula” da ("ايناسيو لوال دا سـيلوا 
Silva (  رييس جمهـور چـپ گـراي    "لوال"معروف به ،

از حــزب كــارگران، از درون ) 2011 – 2003(برزيــل 
خانم روسف اكنون متهم بـه      . همان حزب انتخاب شد   

چندين خالف شده است كه دو مورد آن بحث انگيز تر      
  .است

  
نخست، دسـتكاري در بودجـه پـيش از انتخابـات كـه             
هدف از آن مخفي كردن كمبود بودجه و بهتـر نـشان            

واقع اگر چه او به     . دادن وضعيت مالي اين كشور است     
مرتكب چنين خطايي شده اسـت، امـا هـيچكس بـاور        
نمي كند كه اين علت واقعي استيضاح او باشد، زيرا در           

  . برزيل اين يك امر معمول به حساب مي آيد
. دومين اتهام او تخريب و نابودي اقتصاد كـشور اسـت          

اين درست است كه اقتـصاد برزيـل در واقـع بحرانـي             
يگر مشاهده مي شود،    است، اما همانطور كه در نقاط د      

 و بحران جهاني مالي، تمامي كشورهايي   2008از سال   
كه اقتصادشان بر پايه صادرات قرار داشـته، بـه علـت            
كاهش تقاضا با چنين مشكلي دست به گريبـان شـده           

، رشـد   2014 تـا    2011در اين دوره، بين سـالهاي       . اند
اين در . كاهش يافت درصد 2/1 اقتصادي برزيل به

درصـد  4/4،  2010 تـا    2004 بين سالهاي    حاليست كه 
 4در حال حاضر رشد اقتصادي برزيل نزديك بـه          . بود

 . درصد تنزل يافته است
در دوران شكوفايي اقتصادي، برنامه حزب كارگر حاكم    
بدين قرار بود كه ثروتمندان ثروتمند تر و فقيرها كمتر          

. اين مدل اقتصادي دولت روسف هم هست . فقير بودند 
كه مبارزه طبقاتي در برزيل بين دو رنگ سياه         اين امر   

نيمي از جمعيت   . و سفيد است، بر كسي پوشيده نيست      

ــاي   ــر از نژاده ــيم ديگ ــستند، دارا و ن كــه ســفيدها ه
  . گوناگون و به ويژه سياهان، فقير مي باشند

مهمترين اقدام دولت پرداخت پول نقد بـه مـردم كـم            
 آنهـا ثابـت     درآمد و زير خط فقر بود، با اين شرط كـه          

 درصـد مواقـع سـر       85كنند كه كودكان شان دستكم      
ايـن  . كالس درس حاضر بوده و كامال واكسن زده اند        

  .  ميليون نفر را از فقر مطلق نجات داده است45اقدام 
از ديگر اتهامـات وارده بـه روسـف، گـزينش لـوييس             

 جمهـوري پيـشين بـه       ايناسيو لـوال دا سـيلوا، ريـيس       
 شـويي و    پـول اتهـام ديگـر     . رياست دفتر خـود اسـت     

ــي   ــركت نفتـ ــوه از شـ ــراس"دريافـــت رشـ  "پتروبـ
)Petrobras(  ــه ــضايي ب ــيدگي ق ــوگيري از رس  و جل

 مـيالدي   2014پرونده بخشودگي مالياتي فيفا در سال       
   .مي باشد

با اين حال بركناري يك رييس جمهور در ايـن كـشور     
نماينـدگان مجلـس نيـز      . به انتخابات موكول مي شود    

در اين صورت اين سوال     . ك بدين امر آگاهند   بدون ش 
باقي مي ماند كه علت اصـلي چيـست و چـه اهـدافي              

  .پشت پرده است
   

 ليبرالها و دست راستيهاي فاسد صـحنه      -نو  

  قدرت را اشغال مي كنند

ســرجيو " يــك قاضــي ناشــناس بنــام 2014در ســال 
تحقيقاتي پيرامون فـساد  ) Sérgio Moro ("مورو

ايـن تحقيقـات، از رشـوه       . از كـرد  مالي در برزيـل آغـ     
خواريهاي گسترده، دست درازي به داراييهاي عمـومي        
از سوي همه احزاب بزرگ، فـساد و دزدي در شـركت            

ــت   ــرده برداش ــره پ ــراس و غي ــي پتروب ــد . نفت در پيام
 نفـر از ثروتمنـدان بـزرگ ايـن          133تحقيقات مزبـور،    

جالب آنكه سياستمداران موافق و     . كشور دستگير شدند  
. الف دولت همگي در اين فـساد مـشاركت داشـتند          مخ

رياكاري نماينـدگان مجلـس كـه بـه استيـضاح خـانم        
رييس جمهور راي داده اند از اينجا آشكار مي شود كه           

 تن از آنان داراي پرونـده هـستند و تحـت تعقيـب              40
  يكروز پس از استيضاح خانم روسف، . قضايي مي باشند

  6بقيه در صفحه 

  .....جهان در آيينه مرور 

 )۴١(جنگ سرد سازماندهی جنبش های عصر جديد پس از 
   ليبراليسم و پايان پوپوليسم چپ در آمريکای التين -يورش نو 

  )، برزيل١بخش (
  ليال جديدي
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  .....جهان در آيينه مرور 
  

 ليبراليسم و پايان -يورش نو 
پوپوليسم چپ در آمريکای التين 

  )، برزيل١بخش (
  
  
  

  5بقيه از صفحه 
  
  

يــك مــدير ارشــد شــركت چنــد مليتــي نفــت و گــاز  
 Renan ("رنن كـالروس "پتروبراس فاش كرد كه 

Calheiros(     ،ميليـون دالر از     6، رييس مجلس سنا 
يك نمونـه ديگـر،    . ت رشوه گرفته است   منابع تامين نف  
، يك راسـت  )Eduardo Cunha(ادواردو كوينيا 

 Michel ("ميشل تمـر "افراطي مذهبي از متحدان 
Temer( ــت ــف اس ــشين روس ــز داراي . ، جان وي ني

 برابر ثروتـي  7پرونده فساد است و در بانكهاي سويس    
ــه دارد  ــرده، اندوخت ــل اعــالم ك ــه در برزي ــن در . ك اي

تمامي رسانه ها بر فـساد عوامـل روسـف          حاليست كه   
اگر چه گفتـه مـي شـود هيچيـك از           . متمركز شده اند  

اعمال شخص خانم روسف تا كنون غير قانوني نبـوده          
  . است

تحت چنـين شـرايطي، سياسـتمداران فاسـد و دسـت            
راستي دست به اقدامي زدند كه اكنون طرفداران حزب         

 هنـوز  . يـاد مـي كننـد   "كودتـا "حاكم از آن به عنوان    
 روزه ريـس جمهـور شـروع نـشده، تمـام            180فرصت  

وزراي اين كشور جايگزين شده انـد، تمـام بخـشها در         
حال منحل شدن است و دستگاه دولتي به طور عميق           

  . تصفيه مي شود
برخي از مجريان اين اقدامات، پيـشتر متحـدان دولـت      

حزب كارگران براي رهايي از بحران بـه وجـود          . بودند
 تالش كرد به همين قشر قول مقامهـاي  آمده از يكسو  

باالتر و قدرت بيشتر دهد، از سوي ديگر كوشيد آنها را           
متقاعد كند كه بهتر مي تواند رياضـتهاي اقتـصادي را           
اجرا كند، زيرا اتوريته بيـشتري بـه خـاطر پيـروزي در             

  . انتخابات دارد
اما روسف موفق نشد و اكنون ميشل تمـر، معـاون او،             

وي در نبـود روسـف بـا      . ست گرفته اسـت   امور را در د   
 "نجات ملـي  "لحني خودمدارانه و مستبدانه شعارهاي      

.  را آويزه دوران جديـد كـرده اسـت         "نظم و توسعه  "و  
هدف اما انتقال قدرت به راسـتها بـراي ايجـاد روابـط             

 ليبراليــستي اســت كــه بازگــشت بــه -اقتــصادي نــو 
به  سال پيش    30مناسبات اقتصادي ديكتاتوري نظامي     

 ليبـرال   -تمـر طرفـدار اقتـصاد نـو         . حساب مـي آيـد    
ــت  ــدوكس اس ــافتن   . ارت ــزايش ني ــه، اف ــوازن بودج ت

دستمزدها و نپرداختن مزايا به طبقـه كـارگر از جملـه             
  . اهداف اوست

بر اساس برخي از اسناد منتشر شده، تمـر بـا برخـي از         
.  گفتگـو كـرده اسـت      2006مقامات آمريكايي در سال     

ينده پارلمان برزيـل بـود و اوضـاع         وي در آن زمان نما    
سياسي برزيل را در آستانه برگزاري انتخابات عمـومي         
كه لوال داسيلوا متعاقب آن رييس جمهور برزيـل شـد،           

در . در اختيار مقامات آمريكـايي قـرار مـي داده اسـت           
ــال    ــن س ــه در ژوئ ــات وي ك ــشي از مكاتب  2006بخ

چ لوال به هـي   ":  منتشر كرد، آمده است    "ويكي ليكس "
  ".يك از وزيران كابينه اختيار و قدرت نمي دهد

حكومـت  ": روزنامه تايمز مالي در مقاله اي مي نويسد       
آينده مي تواند براي سرمايه گزاران خارجي، بـه ويـژه           
سرمايه گزاران آمريكـاي التـين، يـك هديـه خـدايي            
باشد؛ رويدادي كه مي تواند رهبـران چـپ و آنهـا كـه        

   ".صحنه سياست حذف كندگرايش به چپ دارند را از 

 
، مــدير )Alejandro Werner(آلهانــدرو ورنــر 

صندوق بين المللي پول در نـيم كـره غربـي نيـز مـي            
زمـان مناسـب    ... برزيل رو به بهبـودي اسـت        ": گويد

بــراي پــايين آوردن مخــارج دولــت، آزادي تجــارت و 
   ".روابط مالي فرا رسيده است

   

  قرباني اصلي كيست؟ 

  
 مـي   "كودتـا "وليت آنچه حزب كارگران     بيشترين مسو 

قرباني اصلي آن رييس    . نامد، بر دوش اين حزب است     
جمهور و دوستان سياستمدار وي نيـستند، بلكـه تـوده           

پوپوليستهاي چپ، . هاي زحمتكش و ستم ديده هستند     
حزب كارگران را بين طبقه كـارگر بـه عنـوان ابـزاري           
جهت ساختن يك حزب انقالبي ماركسيست جـا مـي          
زدند و تصويري از خـود ارايـه مـي دادنـد كـه گـويي                

  . مشغول هموار كردن جاده سوسياليسم هستند
اما برنامه هاي حكومت نه به نفـع زحمتكـشان، بلكـه            

اي طبقه متوسط باال طرح ريزي مي شد و از سـوي            بر
ديگـر، جلـوگيري از مبـارزه طبقـاتي و سـر بــر آوردن      
تنشهاي اجتماعي را هدف قرار مـي داد و همزمـان از            

  . سرمايه داري دفاع مي كرد
همچنان كه اين حزب به تدريج و تحت رهبـري لـوال          
داسيلوا، رييس جمهور پيشين كه زمـاني رهبـر سـابق           

 فلزكاران بـود، بـه راسـت متمايـل مـي شـد،              اتحاديه
بسياري از گرايشهاي چپ حزب به بيرون پرتـاب مـي           

دولت جديد خانم روسف همچنان اين سياسـت        . شدند
را ادامه داد و حتي زماني كه استيضاح شد هيچ نشاني           

  . از رهبري انقالبي از او ديده نشد
   

  نتيجه
عي كـه   برزيل هنوز با وجود تظاهرات و اعتراضات وسي       

به حمايت يا مخالفت با روسـف رخ داده، بـه خـشونت         
  . كشيده نشده است

اگرچه بيشتر جمعيت معترض در خيابانها عليـه دولـت          
روسف را سفيد پوستان تشكيل مي دهند، امـا ميـشل           

  تمر، رييس جمهور موقت، براي اداره مملكت روزگار 
  

تظـاهر كننـدگان    . سختي را در پيش خواهـد داشـت       
ا روسف و حـزب كـارگران از هـم اكنـون            حامي ديلم 

راديكاليزه شده و مبـارزات خيابـاني آنهـا اوج گرفتـه            
تظاهرات بزرگ و وسيع آنهـا بـا سـنگر بنـدي            . است

براي پيش آمدهاي بعدي همه جا به چشم مي خـورد      
و مقابله بـا آنهـا حتـي در زمـان برگـزاري مـسابقات            

بـه  )  مـرداد  31 تـا    15(المپيك تابستاني در مـاه اوت       
سختي امكان خاموش شدن دارد؛ امري كه بي شـك         

  . به ارتش بهانه اشغال خيابانها را خواهد داد
 -شهروندان برزيلي حق دارنـد كـه از بـازار آزاد، نـو              

ليبراليسم و سرمايه گذاري خارجي در وحشت باشـند،         
زيرا آنها دوران ديكتاتوري خشونت آميز راست گراها را   

پ در آن زمان هـم واكـنش    چرخش به چ  . به ياد دارند  
به رنجي بود كه در دوران جنگ سرد با آن روبرو شده            

  .بودند
، نويـسنده  )Jeffery Webber( "جفـري وبـر  "

 و  "مبـارزات بوميـان چـپ     "،  "اكتبـر سـرخ   "كتابهاي  
راسـتها  " : در ايـن بـاره مـي نويـسد    "بوليوي مـدرن  "

آنهـا  . اكنون به شكل ديگـري وارد صـحنه شـده انـد           
كـوزين  " با جنبشي به نـام      2013ژوئن  نخست در ماه    

 كه مردان سفيد پوست طبقه مرفه را نمايندگي         "هاس
دهها هزار نفر با در دسـت       . مي كرد، وارد صحنه شدند    

گرفتن پرچم ملي برزيل به رنگ سبز و زرد عليه تعرفه    
اتوبوس به خيابان آمدنـد و بـه تظـاهر كننـدگاني كـه          

   ".ندپرچمي با عاليم چپ داشتند، حمله كرد
راستها اكنون بـه خـوبي سـازماندهي        ": وي مي افزايد  

نظامي شده اند و داراي كادرهاي سياسـي، اسـتراتژي          
منسجم، تجربه تاكتيكي و آموزش سياسـي از طريـق           
سالها كار در سيستم دانشگاههاي دولتـي و خـصوصي          

با اين حال آنها اگرچه مي تواننـد روسـف را از          . هستند
قد ابزار سياسي معتبر بـراي پـر        قدرت خلع كنند، اما فا    

آنهـا نـاتوان از رقابـت بـا         . كردن خال قـدرت هـستند     
هژموني هستند كه حزب كارگران بدون بر جا گذاشتن         

  ".آلترناتيو از دست داده است

در نهايت، دوره اي كه ايـن احـزاب بتواننـد           

. طبقه كارگر را خاموش كنند، گذشـته اسـت        

قـه  بحرانهاي كنوني نشان مي دهـد كـه طب        

حاكمه نمي تواند به همـان صـورت گذشـته          

حكومت كند و كـارگران و زحمتكـشان هـم          

. نمي توانند تحت شرايط گذشته ادامه بدهند      

ايــن تركيــب، حاصــلخيزترين زمــين بــراي 

  . خيزشهاي انقالبي است
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ــاتو" ــا مازوكـ ، Mariana Mazzucato) ("ماريانـ

 ايتاليـايي مـي گويـد نوآوريهـا         -اقتصاددان آمريكايي   
فقط با پول دولت ممكن مي شـوند، از ايـن رو دولـت        

مازوكاتو پرفسور  . مي بايد در سود آن نيز شريك گردد       
ــوآوري در دانــشگاه ساســكس   sussex(اقتــصاد ن

university (        ـ ه همـراه   در جنوب انگلـيس اسـت و ب
و جـــوزف ) Thomas Piketty(تومــاس پيكتــي   

، به حزب كـارگر و  )Joseph Stiglitz(استيگليز 
كتـاب  .  مـشاوره مـي دهـد      "حزب ملي اسكاتلند  "نيز  

 The ("دولــت كــارآفرين "مــشهور او بــه نــام   

Entrepreneurial State(  2013 منتشره در سـال ،
بـه  نگـاه او    . به آينده اقتصاد و نقش دولت مي پـردازد        

دولت سرمايه داري، شـباهتهاي بـسياري بـه نظـرات           
  .  دارد"كينز"

  

خانم مازوكاتو، شـما مطـرح مـي كنيـد كـه            
دولتهايي با رشد ضعيف مي توانند به سادگي        
مشكل شان را حل كنند، اما بـه ايـن منظـور       
. بايد در رابطه دولت و بازار تجديد نظر شـود   

  چرا؟ 
 

ي و چگـونگي  من كشورهاي داراي رشد بـاال را بررسـ    
بررسـي مـن    . دستيابي آنها به اين امر را مطالعه كردم       

نشان داد كه دولتهـاي ايـن كـشورها بـه طـور فعـال               
بازارهايي را ايجاد و شكل داده انـد؛ كـشورهايي مثـل            
آمريكا كه دست به اقداماتي بيـشتر از حـل مـشكالت         

ما اكنـون مـا بـه      . بازار به هنگام ورشكستگي مي زنند     
ر گمراه كننده كه دولت متورم مانع رشد  خاطر اين تصو  

است، به كلي ديگر نمي توانيم در باره ضرورت دولـت           
  . استراتژيك انديش سخني به زبان بياوريم

  

شما در كتـاب تـان مـي نويـسيد، داسـتان            
 اينگونه نيـست كـه كـساني        "اپل"موفقيت  

بدون دخالت دولت توانستند هر چه دلـشان        
  . خواست اختراع كنند

 

البته آنها باهوش هستند، مايل باشيد مي توانيـد         . دقيقا
اما اين فقـط يـك روي سـكه         . آنها را نابغه هم بدانيد    

آي "است، روي ديگر سكه آن است كه هر چيزي كه           
 را هوشمند مي كند با منابع مالي دولتي به وجود         "فون
 و كارمندان او فقـط تعـدادي فـن          "استيو جابز ". آمده

 هم گذاشـتند و در يـك قالـب          آوريهاي موجود را كنار   
اينترنت، جـي پـي اس، صـفحه        . شيك و زيبا جا دادند    

، تقويم كاري، وجود همـه اينهـا        )Siri(لمسي، سيري   
ــومي اســت  ــابع عم ــديون من ــت رســمي از . م در رواي

سرگذشت اين شركت، اين بخش دولتـي آن بـه كلـي      
پنهان مي شود و سود را تنها بـه جيـب خـودش مـي               

  . ريزد
  

  

  ماليات مي دهداپل ولي 
نه، اپل از هر حفره مالياتي كه فكرش را بتـوان كـرد،             

با اين شيوه ها اپل يـا گوگـل شـاخه          . استفاده مي كند  
ايـن شـركتها    . اي كه بر آن نشسته اند را اره مي كنند         

همـــراه مجمـــع ســـرمايه گـــذاران ريـــسك پـــذير 
)Venture Capitalist Association (

اكنون در . بي گري كردند  سالها براي كاهش مالياتها ال    
  . درصد است15آمريكا ماليات بر سود فقط حدود 

  
  

ولــي . ايــن رقــم شــايد قابــل بحــث باشــد
آيا . هيچكس منكر اصل جبران هزينه نيست     

شما هدفي اشتباهي را نشانه نگرفته ايد، بـه         
 ويژه در نظر به اروپا؟ 

 حتي بسيار بـدتر بـه       "دولت چابك "در اروپا اصطالح    
آلمـان بـه كـشورهاي ضـعيف        . ده مـي شـود    زبان آور 

اروپايي مانند يونان، اسپانيا يا ايتاليا مرتـب مـي گويـد            
. بايد صرفه جويي كنند تا توانايي رقابت داشـته باشـند          

اما تا جايي كه بتواند بـه آنهـا نمـي گويـد كـه بـراي                 
ــاني     ــايي مثــل انــستيتو آلم  "فــراون هــوف "جاه

)Fraunhof (      ري آلمـاني   يا بانك دولتي سـرمايه گـذا
KfW)    موســـسه اعتبــــاري بـــراي بازســــازي- 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (   بايـد منـابع
نا توازني در اروپا به اين علت به وجـود          . اختصاص داد 

نيامده كه آلمان هنگام رايج شـدن يـورو كلـك زده و             
همچنين به دليل دستمزدهاي پايين در اين كـشور يـا           

ليل به سـادگي ايـن      د.  هم نيست  "2010دستور كار   "
  . است كه آلمان يك اكوسيستم نوآوري كارآمد دارد

 

بر اين اساس دولتها بايد بـراي رشـد بايـد           
  پول بيشتري صرف تحقيقات و توسعه كنند؟ 

 

نه، آنها بايد در امتداد مجمـوع فرآينـد نـوآوري فعـال             
نه فقط در پهنه تحقيق و توسعه، بلكه همچنين         . باشند

. يز در پـشتيباني اوليـه از شـركتها        در بخش كاربرد و ن    
در حقيقـت بـا ايـن    ) Silicon Valley(سيليكن ولي "

همه به آنجا خيره شده اند و آنچه . سيستم كار مي كند 
در حـالي كـه   . مي بينند فقط انعطاف بـازار كـار اسـت      

عظيمـي سـرمايه گـذاري دولتـي        سيليكن ولي مقادير    
 چيـزي  -دريافت كرده است، در فـن آوري اطالعـات        

 امـا همچنـين در بخـشهاي        -كه بدان مشهور اسـت      
  . ديگري مانند بيوتكنولوژي

  

برخي در اصل به رشـد اقتـصادي بـه ديـده            
نظر شما در بـاره جنـبش     . انتقادي مي نگرند  

  مهار رشد چيست؟ 
 

در يـك  . اجمي مـي آيـد  به نظرم تقريبا متكبرانه و ته     
وضعيت ايستا، بدون مهاجرت، بـدون رشـد جمعيـت،          

در غير اينصورت،   . آري مي شود جلوي رشد را گرفت      
اما يك نكتـه خـوب   . اين امر موجب بيكاري مي شود 

رشـد نبايـد هـيچكس را       . رد رشد به هر قيمـت     : دارد
با اين حال، رشد    . محروم كند و عقالني و پايدار باشد      

فقط به معناي بودجه براي باد و آفتـاب         سبز براي من    
نيست، بلكه همچنين به مفهوم تغييـر شـيوه زنـدگي           

ــالب  . ماســت ــسيل انق ــد از پتان ــار باي ــن ك ــراي اي ب
  . انفورماتيك تا سر حد كمال بهره برد

   
به گونه غيرمنتظره اي شما آمريكا و چين را         
. بزرگترين قاتالن محيط زيست نمي دانيـد      

هت تكنولوژي سـبز را     شما تالش آنها در ج    
  اين به چه معناست؟ . ستايش مي كنيد

 

امروزه چين تالش مي كند ميـزان توليـد دي اكـسيد             
كربن خود را به گونه وسيع كاهش دهد، با وجود آنكـه    
هنوز هم به گونه باورناپذيري محيط زيست آلوده مـي          

دولت آمريكا ولي اكنون، پس از يك برنامه سـبز         . شود
رگ، با پشتيباني از استخراج نفـت       محرك اقتصادي بز  

 ايجــاد – Fracking(توســط تكنولــوژي فركينــگ 
دوبـاره تـا حـدودي بـه        ) ترك در سطحهاي زير زمين    

من از هيچكس ستايش نمي كنم،      . عقب برگشته است  
 - اگر بخواهند   –من مي خواهم نشان دهم كه دولتها        

طبيعي است كه اين دليـل      . مي توانند تاثير گذار باشند    
اگـر  . ي براي با دقت نگريستن به اعمال آنهاسـت         خوب

يك دولت دست به اقدامات بالهت بار زد، آنوقت چه؟          
در هر حال ما نمي توانيم تكنولوژيهاي زيست محيطي         

سـرمايه گـذاريهاي   . را به بخش خصوصي واگذار كنيم 
چشم اندازهاي بزرگ بـه     . آنان بسيار كوته بينانه است    

  . دولت نياز دارد
   

 كتاب تان پيشنهاد مـي كنيـد بـراي          شما در 
اينكه دولت بتواند اين تكنولوژيهـا را تـامين         
مالي كند، شركتها مي توانند به آن حق امتياز         

اين امر چگونـه بايـد حـل        . استفاده بپردازند 
  وفصل شود؟ 

 

اما به خودي خود مهم اسـت       . من كه حقوقدان نيستم   
بـران  مـساله ج  . كه سووال شود پول از كجا بايد بيايـد        

اين امر مي تواند از طريق خريـد        . هزينه بايد حل شود   
سهام ترجيحي، اعطاي وامي كه بازپرداخت آن به سود     

كـاري كـه برخـي دولتهـا هـم          (احتمالي مشروط شده    
، بـه وسـيله پرداخـت حـق امتيـاز يـا            )اكنون مي كنند  

  . افزايش ماليات صورت بگيرد
  

 .شبيه توماس پيكتي حرف مي زنيد

يكتي به طور انحصاري از ماليات بر دارايي به         بله، اما پ  
  من برعكس معتقدم بايد . عنوان راه حل حرف مي زند

. به راههاي گوناگون براي تامين مالي دولت فكر كـرد         
هوشمندانه اين است كه نه فقط ريسك، بلكه سود هم      

  . هر چه بيشتر اجتماعي شود
   

آيا شركتها تهديد به مهاجرت به كـشورهاي        
  خواهند كرد؟ ديگر ن

 

شـركتهاي كـه انـسان    . چرا، ولي آنها جايي نمي رونـد  
پول تاكسي بقيه   . مايل به حفظ آنها باشد، خواهند ماند      

. را بايد داد و روانه شان كرد به جايي كه مـي خواهنـد           
نه، اين تهديد توخالي در حقيقت دليل تن دادن دولتها          

  . به همه حماقتهايي است كه مرتكب مي شوند
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   حركت اعتراضي97
ــي  * ــارگران اخراج ــشت، ك ــنبه اول ارديبه روز چهارش

كارخانه روغن نباتي گلناز كرمان در اعتراض به اخـراج          
بـه گـزارش   . از كار و بيكارشدن دست به تجمـع زدنـد    

جوان، مدير عامل دفتر تهـران كارخانـه روغـن نبـاتي            
با كـاهش شـديد     : گلناز درباره مشكل پيش آمده گفت     

تـن در روز، ايـن شـركت بـه          100 تن به    800توليد از   
صورت موقت ناچار به كـاهش شـيفتها از سـه شـيفت             
كاري به يك شيفت در روز و تمديـد نكـردن قـرارداد             

  .تعدادي از پرسنل شده است
  
اهالي شهر مرزن آبـاد     ،  روز چهارشنبه اول ارديبهشت   *

از توابع چالوس در غرب استان مازندران در اعتراض به         
ت عوارض براي استفاده از آزاد راه چـالوس  خاطر پرداخ 

بـه   . كرج در برابر عوارضي اين مسير تجمـع كردنـد          -
گزارش ايرنا، تجمع كنندگان خواستار كاهش عـوارض        
پرداختي مردم شهرسـتان بـراي تـردد در ايـن آزاد راه             

  .شدند
  
روز چهارشنبه اول ارديبهشت، اهالي روستاي هـزارود    *

آب «ابـل شـهرداري شـهر    در سالروز هواي پاك در مق  
آب «در اعتراض به ريختن نخاله توسط شهرداري        » بر
به گزارش برگ زيتون،    . به اراضي روستا انجام شد    » بر

متأسفانه ريختن زباله در سطح معـابر فرهنـگ غلطـي           
شـود و وقتـي    ترها انجـام مـي   است كه از سوي بزرگ    

فرزندان مـا بـستر مناسـب و آموزشـهاي الزم در ايـن        
. بينند، چگونه بايد انتظاري از آنان داشـت         را نمي زمينه  

توجه به محيط زيست و حفظ سالمتي انـسان و همـه            
موجودات كره زمين يكـي از اصـول اساسـي در بقـاي            

  . زندگي است
  
 ارديبهشت، كارگران اخراجي پتروشـيمي      3روز آدينه   *

كارون در اعتراض به اخراج و بـراي بازگـشت بـه كـار       
 منطقه ويژه اقتـصادي پتروشـيمي       مقابل دفتر مديريت  

به گـزارش مانـا، ايـن كـارگران     . ماهشهر تجمع كردند  
پـس از چهـار سـال كـار و تـالش در مجتمـع               : گفتند

پتروشيمي كارون، بدون هيچ گونه دليلي از كار اخـراج          
  .شده و به صف بيكاران پيوسته ايم

  
كارگران بيكارشده معدن زغال سـنگ چـشمه پودنـه      *

 كـار و اعتـراض بـه عـدم پرداخـت            براي بازگشت بـه   
 ارديبهـشت، دسـت بـه    4مطالبات شـان در روز شـنبه        
بـه گـزارش   .  راور زدنـد -تجمع در جاده ترانزيتي زرند   

فارس، كارگران معترض مسير زرند به راور در دو راهي          
دشتخاك و مسير زرند به كوهبنان را مسدود كردنـد و           

ــو  ــردد خودروهــا و كاميونهــاي ترانزيتــي جل گيري از ت
  .كردند

  
 ارديبهـشت، چنـد صـد كـارگر  اخراجـي           4روز شنبه   *

پارس سرام در شهرستان قرچك مقابل كارخانه تجمع         
به گـزارش قرچـك آناليـن، كارخانـه توليـدي           . كردند

چيني بهداشتي پارس سـرام بـا وجـود توليـد خـوب و              
سابقه فـروش محـصوالت خـود در داخـل و خـارج از              

ج سـريالي كـارگران      شـروع اخـرا    1389كشور، از سال    
  .كرده است

  
 ارديبهشت، كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي    4روز شنبه   *

واحد جيرفت در پي عدم پرداخت حقوق و پاداش شان           
به گزارش آرمان كرمـان، ايـن       . دست به اعتصاب زدند   

مشكل ناشي از بي انظباطي مالي دانشگاه اسـت و بـه            
ه رسد ايـن موضـوع باعـث زيانـدهي دانـشگا            نظر مي   

  .گرديده است
  
 ارديبهــشت، جمعــي از اهــالي روســتاي 4روز شــنبه *

سفيدان عتيق در اعتـراض بـه واگـذاري غيـر قـانوني             

اراضــي روستانــشينان توســط اداره كــل منــابع طبيعــي و 
آبخيزداري آذربايجان شرقي به بخش معدن در مقابل اين         

بــه گــزارش آنــاج، تجمــع كننــدگان . اداره تجمــع كردنــد
رداندن زمينهاي تصرف شـده بـوده و اعـالم          خواستار بازگ 

كردند كه اين اراضي طبق سند به نام خودشان است و به            
صورت غير قانوني و بدون پرداخت مبلغي به بخش معدن          

  .واگذار شده است
  
 ارديبهشت، بـيش از سـه هـزار راننـده       4عصر روز شنبه    *

ماشينهاي سنگين و كاميون در بندرعباس تجمع اعتراضي      
به گزارش ايران خبر، معترضان خيابـان بابـا   . كردندبرگزار  

غالم بندرعباس كه به پايانه حمل و نقل ايـن شـهر مـي              
هفتـه  . رسد را بسته و مانع هر تردد به ايـن پايانـه شـدند             

گذشته كارگزاران رژيم به اين راننـدگان قـول دادنـد كـه             
مطالبات آنها را حل و فصل كنند، اما نه تنها كاري نكردند   

  .   سخنگوي رانندگان را دستگير كردندبلكه
  
 ارديبهشت، متقاضـيان مـسكن مهـر مقابـل     4روز شنبه  *

سازمان همياري شهرداريهاي استان كهگيلويه و بويراحمد       
به گزارش كبنانيوز، در اين تجمع تعدادي از        . تجمع كردند 

اين متقاضيان كه سالها پيش ثبت نام نموده اند نسبت بـه    
ازمان همياريها و ناهمـاهنگي ادارات     آنچه سهل انگاري س   

  .استان مي ناميدند اعتراض داشتند
  
 ارديبهشت، تعدادي از بازنشـستگان      5صبح روز يكشنبه    *

راه آهن استان يزد در اعتراض به عدم پرداخـت عيـدي و             
بـه  . عدم تمديد بيمه مقابل استانداري يزد تجمـع كردنـد          

ته خـود   گزارش تابناك، اين بازنشستگان،عيدي سال گذش     
آنهـا از   . تمديـد نـشده اسـت      را نگرفته اند و بيمه آنها نيز      

نحوه مديريت و عدم پيگيري دهقان پور مديركل راه آهن          
  .يزد شكايت داشتند

  
 ارديبهشت، كارگران و كارمندان شهرداري   6روز دوشنبه   *

 ماه حقوق بـا دسـت       7نالوس دراعتراض به عدم پرداخت      
به . هرداري تجمع كردند  كشيدن از كار مقابل ساختمان ش     

 7: گزارش شنوباس، يكي از كارمندان تجمع كننده گفـت        
ماه است شهرداري نـالوس بـه دليـل مـشكالت مـالي از              

ـ . پرداخت حقوق كارگران و كارمندان خود ناتوان است    ن اي
متاسـفانه مـديريت    : كارمند شهرداري نالوس اظهـار كـرد      

نادرست و نداشتن منبع درآمدي بـراي شـهرداري نـالوس      
منجر به ايجاد مشكالت زيادي مانند نـاتواني در پرداخـت        

  .حقوق پرسنل شهرداري شده است
  
در ) نادري(تعدادي از دستفروشان خيابان سلمان فارسي       *

 ايـن شـهر مبنـي بـر         اعتراض به مصوبه شوراي اسـالمي     
برچيدن بساط دستفروشان و انتقال آنها به پارك ربيع ، در       

 ارديبهـشت، در ايـن خيابـان    5 و 4شنبه و يكشنبه شـب،   
به گزارش ايرنا، به اعتقاد ايـن دستفروشـان         . تجمع كردند 

محلي كه براي استقرار آنها در پارك ربيع در نظـر گرفتـه             
ناسبي بـراي كـسب     شده، بسيار دور افتاده است و محل م       

  .نيست
  
زرد       ارديبهشت، اهالي روسـتاي پـي      6صبح روز دوشنبه    *

بهرام بيگي بـا حـضور در محـل اسـتانداري كهگيلويـه و              
بويراحمد به دليل خطر رانش زمين و ريزش كـوه تجمـع             

زرد    سال پيش روستاي پي      23به گزارش كبنانيوز،    . كردند
د كـه در    بهرام بيگي دچار رانش زمين و ريـزش كـوه شـ           

 هكتـار جهـت    10همين راستا قطعه زمينـي بـه مـساحت          
اسكان اهالي ايـن روسـتا توسـط مـسئوالن كهگيلويـه و             
بويراحمد در نظر گرفته شد و بنياد مسكن اقدام به قطعـه            

مردم ايـن روسـتا   . بندي آن كرد و تحويل مردم روستا داد    
از نظر مالي بضاعت كافي ندارند و اين روسـتا فاقـد آب و           

  .ق و ساير خدمات رفاهي استبر
 18بقيه در صفحه 
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  و واقعي نيست؟
 

براي مثال يك شعبه  ) Pfizer ("فايزر"شركت بيوتكنولوژي   
 شهري در جنوب شـرقي  – Kent ("كنت"خود را در اينجا،    

دليـل  امـا نـه بـه       .  رفت "بوستون"تعطيل كرد و به     ) انگليس
ماليات و نه به خاطر اينكه آنجا قوانين و مقررات كمتري دارد،  

 ميلياردي كه دولت آمريكا در نـوآوري ايـن          32بلكه به خاطر    
شركتهايي كه بـراي مثـال      . بخش سرمايه گذاري كرده است    

  . فقط دنبال نيروي كار ارزان مي گردند را فراموش كنيد
   

من روشـن   منابع تامين مالي طرح شما هنوز براي        

آيا نبايد در كوتاه مدت يا شركتها به گونـه          . نيست

وسيع تري پاي صندوق پرداخـت آورده شـوند يـا           

  اينكه قرضهاي دولتي بيشتر شود؟ 
 

مـن  . افزايش ماليات در حال حاضر به هيچ وجه واقعي نيست         
فقط مي گويم روش هوشمندانه تري از كاستن دايمي هزينـه           

نمي گويم بايـد طـور ديگـري        من  . هاي دولت هم وجود دارد    
باشد، فقط نشان مي دهم در نقاطي كه اين كار اجرا مي شود،    

  . نتايج بهتري به دست مي آيد
  

  شايد ديگران منبع مالي ندارند؟
 

آيا تا به حال شنيده ايـد كـه كـشوري گفتـه باشـد مـا بـراي            
لشكركشي به عراق پول نداريم؟ كسي كه براي جنگ به پول           

  .، راهي هم براي كسب آن پيدا مي كندنياز داشته باشد
   

آيا براي باز شدن گره بحران اروپا در سال جـاري           
  شانسي مي بينيد؟ 

 

براي اين كار آلمان بايد دست از اجبار كشورهاي ضـعيف تـر             
اقـدام بانـك مركـزي اروپـا در خريـد           . به صرفه جويي بردارد   

ـ            ن اوراق اعتباري، هدر دادن هنگفت پول است، مگر اينكـه اي
پول در اقتصاد واقعي سرمايه گذاري شود و بـه جيـب بانكهـا              

تا زماني كه قصه تغيير نكند و پـول را در نقـاطي خـرج               . نرود
نكنيم كه براي آينده توانايي رقابت اروپا تعيين كننده نيـست،           

  . راه حلي براي بحران در اروپا هم وجود نخواهد داشت
  

 مورد  شما در كتاب خود به استراتژيهاي سست در       
چرخش انرژي حمله مي كنيد و همزمان به ستايش  
از آلمان مي پردازيد كه چگونه موفق به ايجاد رشد          

  ... سبز شده است
 

  .دانمارك هم نمونه بدي نيست... 
  

 آيا بقيه اروپاييها هم بايد همين راه را بروند؟

  
چرخش انرژي فقط روي محور تكنولـوژي سـبز قـرار نـدارد،             

.  است كه چگونه هر بخش عمل مي كند        مساله همچنين اين  
موتور جديد براي خودروها، شهرهاي سبز، ديگر كشورها هـم          

براي من اما كشورها . بايد كار زيادي در اين مسير انجام دهند      
كـشورها بايـد   : حرف من اين است. به طور منفرد مهم نيستند  

. آينده مي تواند سـبز، زرد، قرمـز يـا آبـي باشـد          . انتخاب كنند 
مي كه آنها در اين رابطه مي گيرنـد، بـه ميـزان زيـادي       تصمي

به اين يا آن شكل آنها بايد خـود را بـراي            . تعيين كننده است  
اگر آنها گمان مي كنند با چند       . دخالت وسيع دولت آماده كنند    

سرمايه گذاري يا گذاشتن چند اهرم ماليـاتي كـار تمـام مـي               
  . شود، شكست خواهند خورد

  

رخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در ب

  1395ارديبهشت 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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در ماههاي گذشته همان طور كه چندان دور از انتظـار       
نبود، حركات اعتراضي عمـده اي از سـوي پرسـتاران           

 :ديده نشد و اين ناشي از چند دليل است
 در مقايسه با كارگران كه ايـن روزهـا در سـونامي             -1

تعطيلي و ورشكستگي كارگاههـا و اخراجهـاي دسـته          
 حال حاضـر  جمعي به سر مي برند، پرستاران شاغل در      

بر سر كار خود هـستند و بـه نـدرت گرفتـار اخـراج و                
 .بيكاري اجباري مي شوند

 سازمانهاي نظـام پرسـتاري منتخـب ايـن دوره در          -2
شهرهاي مختلف مطالبات جمعيت پرستاري را طرح و        
از فرصــتهاي پــيش آمــده در رســانه هــا، ســمينارها و 
مجلس براي نقـد عملكـرد وزارت بهداشـت در زمينـه        

 .ق اين كارورزان استفاده ممكن را مي كنندحقو
 كـه زمـاني در كنـار طـرح     "طرح تحول سالمت  " -3

تـدبير و  "مذاكرات هسته اي، كارت برنـده و شـاخص       
محسوب مي شـد، اكنـون      ) به زعم كليد دارش    ("اميد

پس از دو سال به پاشنه آشيل دولت كليـد گـم كـرده             
 چـون   تبديل شده و كم كم دارد از كنار گور طرحهايي         

 سر بيرون مي    "مسكن مهر " و   "هدفمندي يارانه ها  "
آورد و پيراهن عثمان مناسبي بـراي دعـواي دولـت و            

در واقـع   . شـده اسـت   ) "برجام"در كنار   (مخالفان اش   
توپ اعتراضات پرستاري در زمـين دولـت و حاكميـت           

 .فرود آمده است
با اين حال بدنه جامعه پرستاري نبايد به اين دعواهاي          

دل خوش كرده و انتظار معجـزه از ايـن امـام            زرگري  
بلكه بايد تجربه كارگران    . زاده هاي قالبي داشته باشد    

و معلمان ايـران را در پـيش چـشم داشـته، همچنـان              
مصمم تر از گذشته در كنار اين دو جمعيت بـزرگ بـر             

 .ايفاي حقوق خود پاي فشارد
 

 بودجه و چالش در طرح تحول سالمت

ــيما  ــدا و س ــزاري ص ــروردين 30، خبرگ ــول - ف  رس
درصـدي  8.2خضري، نماينده مجلس، با اشاره به رشد    

اين در حـالي اسـت كـه        ": بودجه عمومي كشور گفت   
 درصد بوده و    7.5رشد بودجه سالمت در اليحه دولت       

اين يعني رشد بودجه سـالمت كمتـر از رشـد بودجـه             
  ".عمومي كشور است

جـه  خضري با انتقاد از عملكرد دولت در اختصاص بود        
بـا وجـود اجـراي      ": در بخش سالمت خاطرنشان كرد    

درصـد  20 تـا    15طرح تحـول سـالمت بايـد حـداقل          
افزايش بودجه سالمت را مي داشـتيم كـه يـك سـوم         

 ".مبلغ مورد انتظار محقق شده است
ها نيز متناسـب بـا تـورم        رشد بيمه   ": وي تصريح كرد  

 7نبوده است، در حالي كه در بيمه سالمت ايران حدود    
 ".ار ميليارد تومان كسري بودجه داريمهز

خضري به تالش نمايندگان مبني بر خلق منبـع بـراي     
 95كسري بودجه در حوزه سالمت در اليحـه بودجـه           

بحث ماليـات و عوارضـي كـه بـر     ": اشاره كرد و گفت 
خرده فروشي سيگارهاي داخلي و خارجي گذاشته شد،        

هايت در راستاي ترميم اين كسري بودجه بود ولي در ن         
 وي توصيه ". جاي نداد95دولت اين مبلغ را در بودجه  

دولت واقع بين باشد و متناسب با امكانات مورد         ": كرد
نياز براي اجراي طرح تحول سـالمت پـول در اختيـار            

 ".متولي امر بگذارد
 

  درصدي مهاجرت پرستاران300افزايش 

 يك نماينده مجلس    – ارديبهشت   1خبرگزاري فارس،   
 درصدي مهاجرت پرستاران ايرانـي بـه   300از افزايش  

  . خارج از كشور خبر داد

تـوجهي بـه مـشكالت      بـي   ":  نژاد گفـت   احمد آريايي 
اقتصادي جامعـه پرسـتاري و همچنـين عـدم اجـراي            
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري، موجب افـزايش        

 وي ".مهاجرت اين قشر به خارج از كشور شـده اسـت      
 خـدمات پرسـتاري را در       اجراي قانون تعرفـه گـذاري     

جلوگيري از مهاجرت پرستاران به خارج از كشور مـوثر      
  سال پيش تصويب   9اگرچه اين قانون    ": خواند و افزود  

 كند و شده، ولي همچنان دولت در اجراي آن تعلل مي     
عامل اجرايي نشدن آن را عدم تامين بار مـالي عنـوان     

قـانون  وي در مورد راههاي تامين مالي ايـن         . كندمي  
با استفاده از ظرفيت بخش خـصوصي، خيـرين    ": گفت

  جـويي در منـابع حـوزه سـالمت بـه           سالمت و صرفه  
 ".توان اين قانون را اجرايي كردراحتي مي 

 
 تاخير چند ماهه در پرداخت كارانه پرستاران

 قائم مقام سازمان نظام پرسـتاري       - ارديبهشت   6پانا،  
 .نه پرستاران خبر داداز تاخير چند ماهه در پرداخت كارا

مهمترين دليل در پرداخت    ": محمد شريفي مقدم گفت   
ديرهنگام كارانه ها نبود بودجه و بـدهي بيمـه هـا بـه              
مراكز درماني است كه باعث شده تا كارانـه پرسـتاران           

پرداخـت  ":  وي افـزود   ".با تاخير چند ماهه روبرو شود     
كارانــه در بيمارســتانها متفــاوت اســت كــه در برخــي 

مارسـتانها مـديريت مـالي وجـود دارد، امـا در قالـب       بي
بيمارستانها بـه دليـل بـدهكاري بيمـه هـاي درمـاني             
مشكالت جدي پيش آمده است كه يكي از آنها عـدم           

  ".پرداخت چند ماهه كارانه كادر پرستاري است
 

  لغو همايش نقد طرح تحول سالمت 

  

  
ــ  ــاه اطــالع رس ــتاري،  پايگ ــام پرس ــازمان نظ  6اني س

دومــين همــايش ملــي نقــد " برگــزاري -ارديبهــشت 
 بـه زمـان     "عملكرد دولت يـازدهم در حـوزه سـالمت        

اين در حالي است كـه اجـراي        . ديگري موكول گرديد  
طرح تحول نظام سالمت، به عنوان پاشنه آشيل دولت         

 .يازدهم تلقي مي شود
يـه اي از    كميته اطالع رساني همايش با صـدور اطالع       

لغو دومين همايش ملي نقد عملكرد دولـت يـازدهم و           
 .برگزاري آن در آينده اي نزديك خبر داد

 بـه اطـالع شـركت     ": متن اطالعيه بدين شرح اسـت     
كنندگان در فراخوان و مدعوين دومين همـايش ملـي          

 رساند برگزاري همـايش  نقد عملكرد دولت يازدهم مي 
 برگـزار  95شت مـاه    كه مقرر گرديده بود اوايل ارديبهـ      

 ".شود، به زمان ديگري در سال جاري موكول شد
 

كلينيك خصوصي وزير بزرگترين وارد كننـده       

  لنز و عينك طبي

 رييس اتحاديه صنف سـازندگان     - ارديبهشت   16ايلنا،  
و فروشندگان عينك واردات بخش عمـده اي از لنـز و        

عينك طبي توسط مركز متعلق به وزير بهداشـت خبـر      
  . داد

ميزان عينك مورد نياز كـشور      ": حميد ثابت قدم گفت   
 7 ميليون زوج لنز است كـه از ايـن مقـدار             30ساليانه  

ميليون آن بـه صـورت قـانوني از كـشورهاي آلمـان،             
 .شودايتاليا، فرانسه، ژاپن و چين وارد مي 

مـا بـه عنـوان يـك نهـاد          ": حميد ثابت قدم ادامه داد    
هـا از بخـش     مجوز دار و نماينده بخـش خـصوصي تن        

اي از كمي از اين واردات با خبر هستيم و بخش عمده       
تـر  آن توسط وزارت بهداشت و اگـر بخـواهيم دقيـق            

  ". گيرد صورت مي"كلينيك نور"بگوييم، 

 
در حاليكه فروشندگان داراي مجـوز از       ": وي ادامه داد  

اين اتحاديه هر ساله ماليات و عوارض خود را پرداخت          
  عينـك سـفارش مـي   3مـت روزي  كنند و بـه زح   مي  

 مغـازه   200گيرند، اما كلينيك نـور روزانـه بـه انـدازه            
عينك سازي فروش عينك دارد به همين سبب اسـت          
كه اين اتحاديه هيچ اطالعي از ميـزان واردات لنـز در            

 ثابت قدم تصريح ".كشور و خصوصا اين كلينيك ندارد   
 بـه   در مورد بقيه مراكز درماني نيز همين است،       ": كرد

 عـدد و    30 تـا    20طوري كه بينـايي سـنجيها روزانـه         
 عـدد در روز سـفارش       30مراكز چشم پزشكي بيش از      

اين درحالي ست كـه مطـابق       .  گيرند عينك سازي مي  
راي ديوان عدالت اداري فروش هرگونه عينك طبي و         

 .لنز در مراكز پزشكي و درماني ممنوع است
 عينـك   رييس اتحاديه صنف سازندگان و فروشـندگان      

 واحـد توليـد فـريم     5ما قبل از انقـالب      ": تصريح كرد 
عينك داشتيم كه به دليل نبود تكنولـوژي روز و عـدم            

 واحـد   5حمايت دولت از آنها تعطيـل شـدند و اكنـون            
اي را تـامين    عدسي تراشي داريم كه سفارشات نسخه       

 درصد از 5ها فقط تامين توانايي   كنند كه اين واحد   مي  
 ".دارندنياز كشور را 

 
افـــسردگي و فاصـــله طبقـــاتي دو عامـــل 

 خودكشي 

ــا،  ــشت 19ايرن ــيبهاي  - ارديبه ــي آس ــست بررس  نش
اجتماعي با موضوع خودكشي با حضور كارشناسـاني از         
حــوزه روانــشناسي، جامعــه شناســي و روانپزشــكي در 

 .وزارت بهداشت برگزار شد
مير طاهر موسوي، استاد جامعه شناسي دانشگاه علـوم         

نبايـد از   ": و توانبخشي، در اين نشست گفت     بهزيستي  
رسانه ها انتظار داشـته باشـيم آسـيبهاي اجتمـاعي را            
كتمان كنند، اين مسايل بايد در جامعه مطرح شـود تـا        

نظـام  ":  وي افـزود   ".مسووالن به فكر راه حل بيفتنـد      
رانت و فساد در كشور سيستمي شده است، جامعه بين          

ـ         دسـتان  شكر تهـي    فقير و غني دو قطبي شده است، ل
  افزايش يافته است و بايد مساله فرادستان و فرودستان 

  10بقيه در صفحه 

 کارورزان سالمت
  اميد برهاني
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 کارورزان سالمت
  

  9بقيه از صفحه 
  

  
  

:  موسـوي گفـت    ".را در تحليل خودكشي لحاظ كنـيم      
جامعه ما با اكثريـت فقيـر و اقليـت ثروتمنـد مواجـه              "

است، مهاجرت، اسكان غير رسمي و نبود برنامه ريزي         
اجتماعي و فرهنگي در بروز موارد خودكشي موثر بوده         

ر داريم كـه     ميليون نفر حاشيه نشين در كشو      15. است
اند و به همين علـت  سالها مورد بي توجهي قرار داشته   

آسيبهاي اجتماعي و از جمله خودكشي در اين منـاطق         
 ".بيشتر است
 كند نمايش رژه ثروت، جامعه را تهديد مي  ": وي افزود 

ــت،  ــزايش داده اس ــشي را اف ــا  و خودك ــه ب ــرادي ك اف
  ميليـاردي در   50 ميلياردي و خانه هـاي       3خودروهاي  

ــه    ــسردگي را در جامع ــسادت و اف ــستند، ح ــه ه جامع
 درصـد   80 تـا    70گسترش مي دهند به همـين علـت         

 ".خودكشيها در شهرهاست
ــستي و    ــوم بهزي ــشگاه عل ــي دان ــه شناس ــتاد جامع اس

حسادت نه بـه معنـاي عاميانـه،        ": توانبخشي ادامه داد  
بلكه به معناي عقب ماندن در رقابتهاي اجتمـاعي بـه           

ي زنـد، در حـالي كـه كـشورهاي          اين مساله دامـن مـ     
پيشرفته با ايجاد نظام حقـوق شـهروندي از گـسترش           

 ".اين مسائل جلوگيري كرده اند
 

 هاي پرداختي مـردم در طـرح تحـول          هزينه

 سالمت كاهش نيافته است

 دكتر محمـد حـسن      – ارديبهشت   20خبرگزاري مهر،   
همايش نقد و بررسي واقعـي طـرح        "منفرد در   طريقت  

 كـه در كـانون پـرورش فكـري          "المتتحول نظام س  
تا سـال   ": كودكان و نوجوانان برگزار شد، اظهار داشت      

 69 خـدمات بيمارسـتاني رايگــان بـود، از ســال    1368
 گــذاري شــد و درمــان تــامين اجتمــاعي دوبــاره پايــه

از . شـد درصدي به عنوان فرانشيز از مردم دريافت مي         
 سازمان خدمات درماني تـشكيل شـد كـه          1375سال  

 .قرار بود همه اقشار را تحت پوشش بگيرد
 تـا   93از فـروردين    : وزير سابق بهداشت در ادامه گفت     

 هـاي    هزار تومـان بـر هزينـه       900 بالغ بر  93دي ماه   
بستري افزوده شده است كه در مقابـل فقـط چنـد ده             

 ".ايمهزار تومان كاهش پرداختي از جيب بيمار داشته 
 خـدمات بـستري      درصد 80وي با بيان اين مطلب كه       

 درصد در بخش خصوصي است،      20در بخش دولتي و     
 درصـد خـدمات     80ايـن در حـالي اسـت كـه          ": گفت

درصــد در بخــش 20ســرپايي در بخــش خــصوصي و 
 ".شوددولتي ارايه مي 

 52وزير سابق بهداشت بـا اعـالم اينكـه نزديـك بـه              
 شـود،   درصد هزينه درمان صرف خدمات سرپايي مـي       

جه به رونـد اجـراي طـرح تحـول          با تو ": اظهار داشت 
سالمت در هيچ كجا پرداخت از جيب مردم كم نـشده           

 ".است
 

چشم وزارت بهداشت بـه دنبـال       

 صندوق بيمه كارگران

ــا،  ــشت 25ايرن ــل،  - ارديبه ــامبيز لع  ك
شناس تامين اجتمـاعي بـا اشـاره بـه          كار

وزارت ": ها اظهار كرد  طرح تجميع بيمه    
ها تاكيد   بهداشت هميشه بر تجميع بيمه    

داشته اسـت، امـا تـاكنون مـستنداتي در          
شناسي وضع موجود و مدل     زمينه آسيب   

تحليلي كه بـر اسـاس آن توضـيح دهـد          
مشكالت سيستم بهداشـت و درمـان بـا         

شود ارايه نـداده    ها حل مي    تجميع بيمه   
 ".است

رسـد؛ آنچـه   به نظر مـي   ": وي ادامه داد  
كه در پسِ خواسته وزارت بهداشت وجود       

 اي است كه رد، دسترسي به منابع بيمه   دا
قطعيت وصول آن از منابع دولتي بيـشتر        

 ".است
ايـن امكـان و حـق    ": وي تـصريح كـرد  

اي كه كارگران   وجود ندارد كه حق بيمه      
 هـاي مختلـف بـه تـامين         در طي دهـه   

انـد را در اختيـار      اجتماعي پرداخت كرده    
 ".نهاد ديگري قرار دهيم

هـا، منـابع،    مـه با تجميـع بي   ": لعل گفت 
امكانــات و تعهــدات صــندوق تــامين    
اجتماعي با بقيه صندوقها كه مـدل خـود      

 شود و اين مساله نـه       را دارند مختلط مي   
تنها به لحـاظ حقـوقي، بلكـه بـه لحـاظ         

 وي بـا بيــان  ".شـرعي هـم مــساله دارد  
اينكه مـدل وزارت بهداشـت در تجميـع         

ها مبني بـر آن كـه عرضـه كننـده           بيمه  
مين كننده مـالي خـدمات نيـز    خدمات، تا 

باشد، در نظامهاي بهداشتي در دنيـا كـه         
 هـا   مبتني بر تامين مالي از طـرق بيمـه        

متاسـفانه  ": هستند وجـود نـدارد، گفـت      
پيشنهاد وزارت بهداشت مبتني بـر هـيچ        
يك از مباني نظري يـا تجـارب جهـاني          
نيست و اگر هست، شواهد آن ارايه نشده       

 ".است
ن وزارت بهداشـت    مـسووال ": لعل افزود 

ــارِ   ــه جــاي ك ــه ب ــن زمين ــاكنون در اي ت
اند و متاسفانه   رشناسي فقط حرف زده     كا

كساني كه هم كه در مجلـس راجـع بـه           
دهند يـا نماينـدگاني     اين مساله نظر مي     

هستند كه اطالع كافي از نظام سـالمت        
ندارند يا پزشكاني هستند كه منافع آن با        

سـت و   منافع وزارتخانه به شدت درگيـر ا      
 . كنددار مياين قضيه را مساله 

  
تجمع كاركنان خدماتي و درماني     

  بيمارستان هشترود

ــان 25ايــسنا، شــنبه   ارديبهــشت، كاركن
خدماتي و درماني بيمارسـتان شهرسـتان       
هــشترود بــراي چنــدمين بــار بــه علــت 
پرداخــت نــشدن مطالبــات خــود اعــم از 
اضافه كاري، كارانه و ديگر مطالبات خود      

يكـي از   .  تجمع اعتراضي زدنـد    دست به 
اگـر  : پرستاران بيمارستان هشترود گفـت    

مطالبات خودم را از بيمارسـتان دريافـت        
نكنم از اول خرداد به هـيچ عنـوان يـك         

در . ساعت هم اضافه كـار نخـواهم كـرد     
اين تجمع اعتراض آميز رئيس بيمارستان 

ضور نداشت و مدير بيمارستان در محل ح  
  .نيز جوابگوي معترضان نبود

  

 روزنامه نگار 230 نامه ي سطرهانيب

  چه نوشته شده؟
  

  منصور امان 
 پنداشت، دوران ماه عسل او ي م ي روحان ي بسا زودتر از آنچه كه آقا     
 انهيجناح م.  به انتها استدني در حال رس يدر سواحل تواُفق هسته ا    

جـام  " نوشـاندن  جـه ينكه توانـسته اسـت در نت   حكومت همزمان با آ   
ـ  موقعب،ي به باند رق  "زهر  ُقـدرت و ثـروت را   يرارشـ ي خـود در ه تي

 خـود  ي بدنـه اجتمـاع    ي فشار جامعه و حت    ريبهبود بخشد، به شتاب ز    
 ي مـ  "برجـام " خواهان لمس آثـار      شي كه به نوبه خو    ردي گ يقرار م 
بـه كـارگُزاران     تحـول را     ني روزنامه نگار، ا   230مضمون نامه   . باشد

  .  كندي ميادآوري يهسته ا
  
 نامه سرگُشاده خطاب به حجت االسالم       كي روزنامه نگاران در     ني ا

 يتهـا ي ضـمن اعتـراض بـه حـبس و صـدور محكوم       ،يحسن روحان 
 و  ريتـدب " كرده اند كـه بـه        دي تاك ي كوشندگان رسانه ا   هي عل نيسنگ

  . "!و نه بالعكس"  باشندهي روني اريي داده اند تا شاهد تغي را"دياُم
  

 ده هـا روزنامـه   ،ي روحـان ي است كه در دوره صدارت آقا ني فاكت ا 
 تـن  ي شده و هم اكنون دستكم س    ري دستگ ينگار و كوشنده رسانه ا    
 در ي حجـت االسـالم روحـان      "ريتدب".  برند ياز آنها در زندان بسر م     

 بـه  "دياُم" فرش و بستن ري بر جارو كردن موضوع زشتري راستا ب نيا
 اش ُخالصه تيمشمول مرور زمان شدن آن و كاسته شدن از حساس       

  . شده است
  
ـ  با باند رق   يغاتي تبل ي مشاجره دوره ا   كي  ـ  بي  آن و   هيي ُقـوه قـضا    اي

 ي سپردن موضوع تا نوبت بعد، مجمـوع كارنامـه و       يگانيسپس به با  
 ي م لي پهنه را تشك   ني سركوبگرانه در ا   يدر برخورد به تاخت وتازها    

 گونه كه  نيبد!  هر دو طرف   ي برد برا  - به ظاهر برد     يز با كيدهد؛  
ـ  آرا ي م شي خود را با وعده ها     يدك ان ي روحان يآقا ـ  و اطراف  دي  را  اني

 شي خشونت بـار خـو     استي س زي سازد، در مقابل باند حاكم ن      يآرام م 
 چگونـه ي و كوشـندگان آنهـا را بـدون ه        ي اطالع رسان  ي ابزارها هيعل
  .  بردي مشي به پيرييتغ
  
 است كـه ترفنـد      تي واقع نيامه  سرگُشاده روزنامه نگاران نشانگر ا       ن

 سـاختن مخاطبـان     ي خود در راضـ    يي كارا ي ا ندهيمزبور به گونه فزا   
 از روشنفكران و كوشندگان كـه  ييشهايگرا.  دهدياش را از دست م   

ـ يامن – يسي پل مي پابرجا ماندن رژ   ني از ا  شيتا پ   بـا وجـود عقـب       يت
 في تخف ي مذاكرات هسته ا   شرفتيبا مصلحت پ   ا باند حاكم ر   ينينش
پسا " مزبور به دوران     طي شدن شرا  دهي كه شاهد كش   نكي دادند، ا  يم

  . رندي گي بار فاصله ماني محاسبه زني از اجي شده اند، به تدر"برجام
  

 "دولـت اعتـدال   " كردي داوطلبانه رو  ي حال، انتظار دگرگون   ني در هم 
ـ  ني و كوشندگان آن واقع   التيجي و د  ي چاپ يدر برابر رسانه ها    . ستي

ـ  با باند رقيني معيكي تاكت ي حكومت اگر چه اختالفها    انهيجناح م   بي
 هـم   يدر كُنترُل، سانسور و مهار رسانه ها دارد، اما بـه همـان خـوب              

 ي بـاز  ني مانـدن در زمـ     ي باق زي و ن  "نظام" مصالح   ياآماده است بر  
ـ قُدرت، ا  ـ  سـال گذشـته   .  اختالفهـا را كنـار بگـذارد       ني  ي آقـا  ي وقت

 راني شد در اي مدعي در گفتگو با خبرنگاران خارج  فيمحمدجواد ظر 
 كـه در زنـدان   ي كـرد كـسان  دي وجود ندارد و تاك  يروزنامه نگار زندان  

 نيـ ن عنوان پنهان شده انـد، ا يهستند، قانون شكن هستند و پشت ا      
 بلند باال به چماق سـركوب بانـد   مي را در شكل تعظ   يكيانعطاف تاكت 

  . گذاشتشياكم به نماح
  
 ي روزنامه نگار به دولـت كـارگزاران هـسته ا          230 خطوط نامه    ني ب
 ،ي خارج يني و عقب نش   ي توان خواند كه تواُفق اتُم     ي هشدار را م   نيا

ـ  آن در حيني شدن آثار عدهيبه طور مجرد و بدون د     – ياسـ ي ساتي
 ي كـس  ي به پا  يازي و امت  دي آ ي به حساب نم   ي جامعه، ارزش  ياقتصاد

 كــارگران، معلمــان، پرســتاران، ياعتراضــ يحركتهــا. سديــ نوينمــ
 كاسبان خُرد، دستفروشها و جز آنها كه بر تعداد و حجـم   ان،يدانشجو

  .   استي آگاهني اي ماداني شود، بيشان به گونه منظم افزوده م
  بهشتي ارد19 كشنبهي...  خبريفراسو
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سخنگوي زنداني كانون صنفي معلمان ايران      

  اعالم اعتصاب غذا كرد 

 
 محمـود بهـشتي     - ارديبهشت   1حقوق معلم و كارگر،     

لنگرودي، در نامه اي اعالم كرد در اعتراض به صـدور      
حكم ظالمانه عليه خود دست به اعتصاب غـذا خواهـد           

دبيركل پيشين و سـخنگوي فعلـي كـانون صـنفي        . زد
ــران  ــب محمــود بهــشتي ": نوشــتمعلمــان اي اينجان

لنگرودي در اعتراض به احكام ظالمانه اي كـه توسـط       
قضات دادگاههاي انقالب، آقايـان صـلواتي و مقيـسه          

 سـال   14برايم صادر گرديـده و مجموعـاً بنـده را بـه             
ــنبه اول     ــد، از روز چهارش ــرده ان ــوم ك ــبس محك ح

 تا زمـان توقـف اجـراي حكـم و           1395ارديبهشت ماه   
 168ادگـاه علنـي و قـانوني مطـابق اصـل            برگزاري د 

قانون اساسي، دست به اعتصاب غـذا خـواهم زد و بـه       
  . جز آب، چاي، قند و نمك چيز ديگري نخواهم خورد

الزم به ذكر است مسووليت هر اتفاق ناگواري كه طي          
مدت اعتصاب غذا و يـا پـس از آن بـرايم پـيش آيـد،          

ظام خواهي متوجه تمام كساني خواهد بود كه در برابر ن  
  ".اينجانب سكوت يا بي اعتنايي كنند

   
  كمبود معلم مرد در تهران

 مدير كل آموزش و پرورش شهر     - ارديبهشت   7ايسنا،  
امسال در برخي دروس جديـد و دروس        ": تهران گفت 

  ".علوم پايه دچار كمبود معلم هستيم
در حـال حاضـر دچــار   ": اسـفنديار چهاربنـد ادامـه داد   

ار هستيم و به نيروي انـساني مـرد    كمبود نيروي آموزگ  
در هر سه دوره ابتدايي، متوسـطه اول و متوسـطه دوم           

وي درباره نياز بـه نيـروي انـساني بـراي            ".نياز داريم 
: دروس جديد التاليف مقطع متوسـطه دوم اظهـار كـرد      

در برخــي مــواد درســي جديــد و دروس علــوم پايــه "
 همچنـين كمبـود نيـروي     . كماكان كمبود معلم داريـم    

 270تربيت بدني مرد نيز احساس مي شـود و نيازمنـد            
  "".مربي تربيت بدني مرد جديد در تهران هستيم

   
   رسول بداقي آزاد شد

 رسـول بـداقي،     - ارديبهشت   10حقوق معلم و كارگر،     
، پس از هفت )تهران(عضو كانون صنفي معلمان ايران      

  .سال تحمل زندان آزاد شد

 در  1388 صنفي در سال     بداقي كه به خاطر فعاليتهاي    
محل كار خود بازداشت شده بـود، بـا حكـم اوليـه بـه              
شش سال زندان محكوم شد، اين دوران محكوميت در 

و ( پايان مي يافت كه در همان زمـان        1394مرداد ماه   
به سه سال حكم تعزيـري ديگـر محكـوم        ) در زندان 

بداقي بعد از طي كردن هشت ماه از حكم جديد          . شد
  . اد شدخود ديشب آز

  

رسول بداقي در تمـام مـدت زنـدان خـود حتـي يـك               
  .ساعت به مرخصي نيامده بود

الزم به ذكر اسـت كـه هـم اكنـون تعـداد ديگـري از            
. فعاالن صـنفي معلمـان در زنـدان بـه سـر مـي برنـد        

اسماعيل عبدي، محمـود بهـشتي لنگـرودي، عليرضـا          
همچنين علي اكبر باغاني كه در تبعيد به سـر    . هاشمي
  .دمي بر

   
از روز معلم   : خانواده محمود بهشتي لنگرودي   

  اعتصاب غذا مي كنيم
 اعضاي خانواده   – ارديبهشت   11حقوق معلم و كارگر،     

بهشتي لنگرودي، معلم زنداني كه از اول ارديبهشت در       
اعتراض به حكم ناعادالنه دادگاه در اعتصاب غـذا بـه           

 ارديبهشت مـصادف    12سر مي برد، اعالم كرده اند از        
  .با روز معلم دست به اعتصاب غذا خواهند زد

آنها در نامـه اي كـه بـه همـين مناسـبت خطـاب بـه         
 :مقامات قضايي و اجرايي نوشته اند، تاكيـد كـرده انـد           

از آنجا كه عزيز دربندمان، محمود بهشتي لنگـرودي،    "
معلم و فعال صنفي محبوس در بند هفت زندان اويـن،        

كـه توسـط قـضات      در اعتراض به احكام ظالمانـه اي        
دادگاه انقالب عليه ايشان صادر شده از روز چهارشـنبه    

، تن رنجور، نحيف و بيمـار خـود را          95اول ارديبهشت   
محروم از غذا گذاشته و براي سومين بار در هشت ماه           

واده ايـن  اخير، دست به اعتصاب غذا زده است، ما خـان       
ــشان از روز    ــا اي ــي ب ــت همراه ــد جه  12آزاده در بن

ارديبهشت، مصادف با روز معلم و آغاز هفته معلـم، در           
اعتصاب غذا با ايشان همراهي خواهيم نمود و از آنجـا           
كه اراده و ايمان تزلزل ناپذير ايشان را در خـود سـراغ             

 روز ادامـه خواهـد      2نداريم، ايـن همراهـي بـه مـدت          
  .داشت

اريم كه گوش شنوا و وجدان بيـداري بـراي ايـن          اميدو
تاريخ و وجـدان ملـت      . تظلم خواهي وجود داشته باشد    

آگاه ايران در آينـده بـر ايـن روزهـا قـضاوت خواهنـد              
  ".داشت

   
قطعنامه فعاالن مـستقل صـنفي فرهنگيـان        

    ارديبهشت، روز معلم12سنندج به مناسبت 
مستقل  فعاالن – ارديبهشت 11حقوق معلم و كارگر،    

صنفي فرهنگيان سنندج در قطعنامه اي اشاره بـه روز     
معلم از مشكالت معيشتي و امنيتـي معلمـان سـخن           
گفته و به ديگر مشكالت آمـوزش و پـرورش اشـاره             

آنها در اين قطعنامه ضمن محكـوم كـردن         . كرده اند 
سياستهاي نادرست، خواسته هاي خـود را از دولـت و           

  : مسووالن برشمرده اند
ش حقوق و مزاياي فرهنگيان به باالتر از خـط     افزاي -

  فقر
 تجهيز و نوسازي مدارس به طوري كـه معلمـان و            -

دانش آموزان در مدارس احـساس امنيـت كننـد، نـه            
  اينكه هر لحظه منتظر حادثه اي ناگوار باشند

ــيه و   - ــاطق حاش ــي در من ــدالت آموزش ــراري ع  برق
  رسيدگي بيشتر به اوضاع دانش آموزان اين مناطق

 برقراري بيمه تكميلي مناسب و پايين آوردن هزينه         -
  هاي درمان براي فرهنگيان و خانواده هاي آنان

 برداشــتن فــضاي امنيتــي از روي دوش معلمــان و -
فعاالن صنفي و قطع ارعاب، تهديد و احـضار فعـاالن       

  صنفي فرهنگيان
 برقراري دادگاه علني با حضور هيات منصفه بـراي          -

ن و آزادي بي قيد و شرط آنـان از          فعاالن صنفي معلما  
زندان در صورتي كه فعاليت آنان از مدار صنفي خـارج           

  نشده است

  
 پرداخــت كامــل و يكجــاي پــاداش پايــان خــدمت  -

بازنشــستگان زحمــتكش فرهنگــي بــه محــض اتمــام 
سنوات خدمت و زحمتها و مشقات فراواني كه در ايـن           

  راه كشيده اند
 و تـصحيح اوراق      پرداخت حق الزحمه اضافه كـاري      -

امتحاني فرهنگيان به طور كامل، بدون شانتاژ خبري و        
  فرافكني رسانه اي

 رسيدگي به وضعيت معلمان حق التدريس و مربيـان          -
پيش دبستاني و نيروهاي خريـد خـدمت در آمـوزش و      

  پرورش
 قانون اساسي و تحصيل رايگان      30 تمكين به اصل     -

  كودكان و نوجوانان و جوانان كشور
ديد مجوز كانونهاي صنفي و صدور مجوز فعاليت         تم -

  براي تشكلهاي صنفي مستقل جديد فرهنگيان
 برقراري حق مسكن و وامهاي كم بهره و بلندمـدت           -

  همانند ساير كاركنان دولت
  12بقيه در صفحه 

 چالشهای معلمان در ارديبهشت ماه
 فرنگيس بايقره
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  چالشهای معلمان 
 در ارديبهشت ماه

  
  11بقيه از صفحه 

  

تجمع آموزشياران نهضت سـواد آمـوزي در        

  مقابل مجلس

 تعدادي از آموزشياران نهـضت      - ارديبهشت   12ايسنا،  
ــغلي و      ــعيت ش ــه وض ــراض ب ــوزي در اعت ــواد آم س

  .استخدامي خود در مقابل مجلس تجمع كردند
ضت سـواد   اين چندمين بار است كـه آموزشـياران نهـ         

  .آموزي در مقابل مجلس تجمع مي كنند
ــعيت     ــه وض ــيدگي ب ــراد رس ــن اف ــلي اي ــته اص خواس

  .استخدامي با توجه به سابقه كار آنان است
   

ادامـه تجمعهـاي اعتراضـي معلمـان پــيش     

  دبستاني 

  

 جمعــي از معلمــان و آمــوزش - ارديبهــشت 13ايلنــا، 
دهندگان مقطع پيش دبستاني براي چنـدمين بـار و در     
اعتراض به وضعيت اسـتخدامي شـان در مقابـل درب           
مجلس تجمع كردند و خواستار تعيين تكليف هـر چـه           

  .سريع تر در اين خصوص شدند
به گفته نماينده اين تجمع كنندگان، حـداقل خواسـته           
معلمان پيش دبستاني استخدام آنهـا بـه صـورت حـق      
التدريسي است و با وجود اينكه سـالها چنـدين بـار در             

درب مجلس تجمع كـرده انـد و بـا تعـدادي از             مقابل  
نمايندگان در اين خصوص صحبت كرده اند، همچنان        

  .در وضعيت استخدامي نا مشخصي قرار دارند
   

ضرب و شتم رسول بداقي و تشكيل پرونـده         

  جديد براي او

 رسول بداقي، فعـال     – ارديبهشت   20خبرگزاري هرانا،   
ه بود، در زمان صنفي معلمان كه اخيرا از زندان آزاد شد

مراجعه به بيمارسـتان بـا هـدف مالقـات بـا محمـود              
بهشتي لنگرودي، معلم زنداني كه در بيمارستان به سر         
مي برد، توسط مـاموران بازداشـت و بـه زنـدان اويـن              

  . منتقل شد
آقاي بداقي هنگام بازداشت مورد ضـرب و شـتم قـرار            

شــهيد "گرفـت و امــروز نيـز بــا حـضور در دادســراي    
اوين مورد تفهيم اتهام قرار گرفت و بـراي او           "مقدس

  .تعيين وثيقه شد
يك منبع نزديك به اين فعال صنفي معلمان بـا تاييـد            

صـبح امـروز جلـسه بازپرسـي آقـاي          ": اين خبر افزود  
بداقي در دادسراي شهيد مقدس زندان اويـن برگـزار و    

 ميليون توماني صادر شده اسـت و        70براي وي وثيقه    
  .:ير روند قضايي و آزادي او هستندهمكاران وي پيگ

   

  

  

  محمود بهشتي لنگرودي آزاد شد

 بـر اسـاس     – ارديبهـشت    22حقوق معلم و كـارگر،      
اطالعات دريافتي، محمود بهشتي لنگرودي، پـس از        

 روز اعتصاب غذا از بيمارستان ترخيص شـد و در           22
   .حال حاضر در راه رسيدن به منزل است

ا حــال جــسمي او پـس از چنــدين روز اعتــصاب غــذ 
محمـود بهـشتي لنگـرودي بـا        . چندان خوب نيـست   

درخواست اعاده دادرسي از اول ارديبهـشت اعتـصاب       
  .غذا را آغاز كرده بود

جامعه معلمين و خانواده بهـشتي از ايـن آزادي ابـراز            
  .خوشحالي و خرسندي نمودند

   

تجمع مربيان سـازمان فنـي و حرفـه اي در           

  برابر مجلس

 جمعي از مربيان مشمول قـانون       -هشت   ارديب 21ايلنا،  
تعيين تكليف استخدامي سازمان فنـي و حرفـه اي در           
اعتراض به وضعيت اسـتخدامي شـان در مقابـل درب           

  .ورود مجلس تجمع كردند
به گفته تجمع كنندگان، مجلـس شـوراي اسـالمي در         

 قــانوني را در خــصوص تعيــين 1391 مــرداد 8تــاريخ 
 تصويب رسانده كـه     تكليف وضعيت استخدامي آنها به    

 بــه تــصويب هيــات وزيــران 1393 دي 10در تــاريخ 
رسيده، اما همچنان اقـدامي در راسـتاي حـل مـشكل            

  .استخدامي آنها انجام نشده است
   

اعتصاب معلمان دبيرستاني در اعتـراض بـه        

   ماه حقوق3عدم پرداخت 

ــات روز،  ــتان - ارديبهــشت 24اطالع ــان دبيرس  معلم
ستان البرز در اعتراض به عـدم       دخترانه امام حسن در ا    

 ماه حقوق دست به اعتصاب زدند و از حضور    3دريافت  
  .در كالسها خودداري كردند

  

آزادي اسماعيل عبدي با قرار وثيقـه سيـصد         

  ميليوني

ــم و كــارگر،   اســماعيل – ارديبهــشت 25حقــوق معل
، )تهـران (عبدي، دبير كل كانون صنفي معلمان ايـران         

 در بازداشت به سر مي بـرد،      1394كه از ششم تير ماه      
  .با قرار وثيقه سيصد ميليوني آزاد شد

عبدي كه قرار بود در كنگره ي هفتم سازمان جهـاني           
پس از توقيف پاسپورت    .  آي شركت كند   -معلمان اي   

به دادستاني زندان اويـن فـرا خوانـده شـد و از همـان         
 اسـفند  در. زمان بازداشت و تحت بازجويي قرار گرفـت  

 دادگاه او تشكيل شد و به اتهام اقـدام عليـه   1394ماه  
  .امنيت ملي به شش سال حبس محكوم شد

عبدي كه به جز فعاليت صـنفي در چهـارچوب قواعـد            
قانوني هيچ فعاليت ديگري نداشت، از دهم ارديبهشت        

 بــا خواســت برداشــتن اتهــام امنيتــي از پرونــده 1395
  .ا زدفعاالن صنفي، دست به اعتصاب غذ

پس از گذشت چندين روز از اين اقدام، امروز مقامـات           
قضايي با تبـديل قـرار بازداشـت وي بـه قـرار وثيقـه،           
مقدمات آزادي او را تـا تـشكيل دادگـاه تجديـد نظـر              

  .فراهم ساختند

   
  

  :پيام اعتصاب زندانيان
  من درد مشترکم،  "

  "مرا فرياد کن
  

 يدي جدالي ل
 اعتراض اقدام بـه     ي برا ياسي س اني كه زندان  ني علت ا 

 حـق  ي كنند روشن است؛ همه راه ها   ياعتصاب غذا م  
 مانـده، ي آنها بسته شده و تنها امكان باقي به رو  يخواه

 ي برا يي رسوا ني چن نيا. نهادن جان خود بر كف است     
 به عكس نشان از سطح مقاومـت و         ه،ي فق تي وال ميرژ

 يمبارزان.  زحمتكشان داردزات مبارشگاماني پيجانفشان
 رونـد، بـه     ي مـرگ مـ    ايـ  سخت و    يكه تا سرحد رنج   

 كه  يمي رژ ي از سو  ي واكنش مثبت  چي دانند ه  ي م يخوب
 نخواهد  ي رو ست،ي جان شهروندان قائل ن    ي برا يارزش
ـ اما آنهـا بـه ا     . داد ـ  ام ني  هـستند كـه رنـج خـود را          دي

 نـد، ي گو يآنها مـ  .  در جامعه قرار دهند    يسرچشمه انرژ 
  ." كنادي درد مشتركم مرا فرمن"

 توانـد   ي بس خطرناك اسـت كـه مـ        ي اعتصاب اقدام 
ـ  بدون درمان شود و      يهايماري از ب  يموجب بروز برخ    اي

 باشـد   ي ابـزار  ني آخر دي با نيبنابرا. به مرگ ختم گردد   
 خود بـه     تحقق خواسته  اي رساندن نظر    ي برا يكه زندان 

ـ در واقع اعتصاب غذا .  آوردي ميآن رو   اعتـراض  كي
ـ  عل يده، سـالح  به زبان سـا   .  است يعموم ـ  س هي  ستمي

 رهبــر جنــبش نــگ،ي لــوتر كنيمــارت. خــشونت اســت
 را ياسـ ي ساني زنداني اعتصاب غذا كا،يساهپوستان آمر 

 خــشونت هيــ خــاموش شــده عليصــدا" يبــه درســت
  .  كرده استفي توص" انهيوحش

ـ  ام ني به ا  ي اسالم ي جمهور  ي كـه اعتـصاب غـذا      دي
 "يعـاد " ي در درك عمـوم    جي به تدر  ياسي س انيزندان

 ي كند، اما از ژرفـا     ي م يي اعتنا يشود، به ظاهر بدان ب    
  .اثرات آن در جامعه در هراس است

ـ  رژ يي و رسـوا   60 پس از قتـل عـام دهـه          ـ  از ا  مي  ني
 همچنـان  ياسـ ي مقاوم س  اني زندان ت،ي بشر هي عل تيجنا

آنها كماكان  .  اعدام شده اند   ي علن اي انهيشكنجه و مخف  
ا روشـن نگـه داشـته        اند و خانه ر    ستادهيدر برابر تندر ا   

 و  مي وخـ  طي از آنها در زنـدانها تحـت شـرا         ياريبس. اند
ـ  ن ي كه به درمان فور    يهايماري با ب  يبرخ ـ   ازي  ي دارد، ب

تـا كنـون صـدها نفـر دسـت بـه       . مداوا رها شـده انـد   
  . كوتاه و بلند مدت زده اندياعتصاب غذاها
 بهتر  ي زندگ ي مقاوم را كه برا    اني زندان ي اعتصاب غذا 

 و  ي كننـد، بـا همبـستگ      ي جامعه تالش مـ    همه افراد 
 ي ارج مي و جهان ي همه جانبه در سطح داخل     يبانيپشت
  . ميگذار

 ،ي عبــدلي زاده، اســماعمي درود بــه جعفــر عظــ  
 زاده و ده هـا      مي بهنام ابـراه   ،ي لنگرود يمحمودبهشت

ـ  كـه پ   گري د ياسي س يزندان  مبـارزات بـه حـق       شگامي
 .زحمتكشان هستند

  
  بهشتي ارد18شنبه ...  خبريفراسو
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اعتصاب كاركنـان دانـشگاه آزاد جيرفـت در         

  اعتراض به پرداخت نشدن حقوق

كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي واحد جيرفت در پي عدم     
. پرداخت حقوق و پاداش خود دست به اعتـصاب زدنـد          

اين مشكل ناشي از بي انضباطي مالي دانشگاه است و          
 رسد اين موضوع باعث زيان دهي دانشگاه        به نظر مي  

  .يده استگرد
قطعاً با حل مشكالت مديريتي، حذف پاداشـهاي غيـر          
ــروري،     ــاي غيرض ــق ماموريته ــاهش ح ــي و ك واقع
دانــشگاهها از زيــان دهــي خــارج شــده و ايــن قبيــل 

آرمان كرمـان،   . (مشكالت براي كاركنان رخ نمي دهد     
  ) ارديبهشت4
   

ــشكده    ــشجويان دان ــي دان ــع اعتراض تجم

  تجسمي پرديس 

جسمي پـرديس هنرهـاي زيبـا       دانشجويان دانشكده ت  
دانـشگاه تهـران بــراي بيـان مطالبــات خـود تجمعــي     

ايـن تجمـع مقابـل سـاختمان        . اعتراضي برگزار كردند  
دانشكده تجسمي آغاز شد و سـپس بـا اضـافه شـدن             

 ها، به سـمت حيـاط مركـزي و     دانشجويان باقي رشته  
  .مقابل دفتر رياست پرديس ادامه يافت

و به امضاي جمع كثيري از  اي خوانده شد سپس بيانيه
از اين بيانيه سه نسخه تهيه و به دفتـر          . حاضران رسيد 

رياســت پــرديس، معاونــت دانــشجويي و رياســت     
  .تجسمي ارسال شددانشكده

 نفـر از حاضـران از       8در ادامه پس از موافقـت جمـع،         
 سازي و يكي از      هاي نقاشي، عكاسي و مجسمه     رشته

تراض و خواسـته    اعضاي شوراي صنفي، براي طرح اع     
  .هاي شان به دفتر عزيزي، رياست پرديس رفتند

  :بحثها با رياست پرديس حول سه محور زير انجام شد
 تــامين امكانــات و جلــوگيري از تخريــب و تقــسيم -

   هاي ديگر نقاشي و رشتهفضاهاي آموزشي رشته
 درخواسـت جلـسات حـضوري ادواري بـراي دخيـل      -

ريها و اعالم تصميمات    گيكردن دانشجويان در تصميم     
  رياست دانشكده تجسمي

رسيدگي به مشكالت بين دانشجويان و اساتيد بدون        -
ــشجويان    ــراي دان ــب آن ب ــه از عواق ــه (واهم خبرنام

  ) ارديبهشت5دانشجويان ايران، 
  

 دهـيم   اجـازه نمـي   : پنج تشكل دانـشجويي   

  دانشگاه جوالنگاه اقتدارگرايان شود 

  
 آزاد در نامـه اي بـه        پنج تشكل دانـشجويي دانـشگاه     

رييس دانشگاه تبريز به تـشنج كـشيده شـدن برنامـه            
دانشجويان در روز سـه شـنبه توسـط گـروه فـشار را              

 اي در لباس محكوم كرده و خاطرنشان كردند كه عده    
دانشجو با غوغا سـاالري و تماميـت خـواهي حرمـت            

  .كنندمقدس دانشگاه را دچار خدشه مي 
اشمر، بروجرد، اروميـه و   تشكلهاي دانشجويي مشهد، ك   

 خود از رييس دانـشگاه خواسـته        آيت اهللا آملي در نامه    

بيانات مقام معظم رهبري كـه فرمودنـد        "اند كه طبق    
توانند جلـوي ايـن     ها به مسووالن و كساني كه مي        بار

، با ايـن افـراد برخـورد        " ام ها را بگيرند، تذكر داده    چيز
ما با آن سـه     ": اندآنها تاكيد كرده    . قاطع و سريع شود   

 ايم كه دانـشگاه محـل       قطره خون اهورايي عهد بسته    
قاصدان آزادي و آزادگي اسـت و اجـازه نخـواهيم داد            

اي اقتدارگرا و دانـشجو نمـا شـود و در           جوالنگاه عده   
  .تر خواهيم بوداصالح اين مسير هر روز استوار

پيش از اين گزارش شـده بـود كـه جلـسه سـخنراني              
 توسط گروهي در دانشگاه     "فهرست اميد "كانديداهاي  

پيش از آغاز اين برنامه، . آزاد تبريز به تشنج كشيده شد
اي خواسـتار لغـو برنامـه انجمـن         بسيج با انتشار بيانيه     

  ) ارديبهشت9كلمه، . (شده بود
  

چهــار مــاه از قــول اولويــت اســتخدام     

  دانشجويان صنعت نفت گذشت

عت نفـت   مشكل استخدامي دانشجويان دانـشگاه صـن      
 هـاي   هنوز حل نشده است و اين دانشجويان در نامـه         

سرگشاده اي خطاب به ريـيس جمهـور و قـائم مقـام             
  .وزارت نفت، خواستار بررسي اين موضوع شدند

ــشگاه   ــشجويان دان ــدين روزه دان ــصاب چن ــد از اعت بع
صنعت نفت واحدهاي آبادان و تهران در دي مـاه كـه            

ي و دانـشگاهي  اسر و صداي زيادي در فضاي رسـانه     
كشور به راه انداخت، مسووالن دانشگاه قول حل ايـن          

 مـاه هنـوز     4مشكل را دادند اما با گذشت نزديك بـه          
  دانشجويان بالتكليفند

اي وزارت نفت در پي اعتراضات دانـشجويان ابالغيـه          
 صادر كرد كه بر اسـاس آن اولويـت         1394 دي   27در  

ت نفت بـاز    استخدام به دانشجويان ممتاز دانشگاه صنع     
 گشت و روند كاريابي فـارغ التحـصيالن ممتـاز در        مي

  .صف استخدام از همان روز شروع مي شد
 27 ماه از صدور ابالغيـه       4رغم گذشت   متاسفانه علي   

ديماه و پيگيري مستمر، تغييري در وضعيت استخدامي        
دانشجويان حاصل نشده و مـسووالن مربوطـه پاسـخ          

ابساماني وضعيت موجـود    روشني در قبال اين تاخير و ن      
  .اندفارغ التحصيالن ارايه نداده 
 هـايي   التحصيالن در نامـه   بنابراين دانشجويان و فارغ     

سرگشاده خطاب به حـسن روحـاني و كـاظم وزيـري            
هامانه، معاون وزير نفـت، خواهـان رسـيدگي بـه بـي             

خبرنامـــه . (لين شـــدندتـــوجهي و كوتـــاهي مـــسوو
  ) ارديبهشت15دانشجويان ايران، 

  
دانشگاهها مركز فـسق و     : امام جمعه مشهد  

   فجور شده

  
الهـدي در نمـاز جمعـه مـشهد          اهللا سيداحمد علم     آيت

اگر بنا شد فضاي تعليم و تربيت فـضاي     ": تصريح كرد 
آلوده و ناهنجار فرهنگي شود، معلم و اسـتاد دانـشگاه           

وقتـي  . لت انسان سازي خود را ايفا كنـد     تواند رسا نمي  
بنا شد در كالس درس پسري كنار دختري بنشيند كه          
اين دختر آرايش كرده و موهايش پريشان است و بوي          
عطر آن در بيني اين پسر پيچيده، ايـن معلـم چگونـه             

  ". انسان بسازد2 جوان 2مي تواند از اين 
يهـا  فـضاي دانـشگاه را ناهنجار   : علم الهدي ادامـه داد    

گرفته است، به رييس يكي از دانـشگاهها گفـتم شـما            
مدير يك معبد هستي، شما مدير يك عبادتگاه هستي         

 گذاريد  و اينجا بايد انسان سازي صورت گيرد، چرا مي        
ــي از     ــود، خيل ــور ش ــسق و فج ــز ف ــان مرك ــن مك اي

ههاي تهران اين كـار را كـرده انـد و حراسـت             دانشگا
رود دختـران دانـشجوي     دانشگاه از طريق نگهباني از و     

ناهنجار و آرايش كرده و با قيافه نامناسـب جلـوگيري           
  ".مي كنند

نماينده ولي فقيه در استان خراسان رضوي با اشاره بـه   
اينكه بعد از دو هفته من از رييس دانشگاه پيگيـر ايـن    

او گفـت مـا جلـوي ايـن         ": مطالبه شدم، اضـافه كـرد     
كارد بلند كردنـد    دانشجوها را گرفتيم، اما بعد از آن پال       

و گفتند آپارتايد جنسي محكوم است و ما هـم آنهـا را             
  ".رها كرديم

بي حجابي آپارتايد جنـسي اسـت نـه         ": وي تاكيد كرد  
حجاب، اينكه يك بي حجاب مي خواهد خود را ملعبـه    
يك عده قرار دهد آپارتايد جنسي اسـت نـه باحجـابي            

  ".بانوان
از در ايـن    من يك دانشگاه سـ    : امام جمعه مشهد گفت   

مملكتم و در رابطه بـا موضـوعات دانـشگاهي اجنبـي            
پشت اين قضيه يك جريان عوضي، ناهنجـار و   . نيستم

دار را آيـد و بعـضي دانـشجوهاي زمينـه        ضد دين مي    
عمله منويات خودش مي كند چون فكر كرده آنجا مي          
ــاورد  ــه وجــود بي . توانــد يــك گــروه ضــد فرهنگــي ب

هــاي انحرافــي بيــرون دانــشجويان نبايــد عملــه جريان
  ) ارديبهشت17انتخاب، ( ".دانشگاه شوند

  
حمايت دانشجويان دانشگاه گوهردشت كرج     

  از زندانيان در بند

گروهي از دانـشجويان دانـشگاه گوهردشـت كـرج بـا            
انتشار بيانيه اي از خواسـته هـاي كـارگران و معلمـان          

  . زنداني حمايت كرده و خواهان آزادي آنها شدند
امروز در ايران اگـر     ": در اين بيانيه نوشتند   دانشجويان  

كارگر به دستمزد زير خـط فقـر، بـه قـرارداد موقـت و        
نداشتن امنيت شغلي، به پرداخـت نـشدن حقـوق، بـه            
اخراج و به بيكاري اعتراض كند، امنيت ملي بـه خطـر         

اگر معلم به حقـوق پـايين و بـه طـرح حـق              . مي افتد 
مكان آمـوزش  التدريسي و در دسترس همگاني نبودن ا  

اعتراض داشته باشند، امنيت ملي به خطر مـي افتـد و            
اگر دانشجو و ديگر فعـاالن اجتمـاعي خواهـان آزادي           
بيان و انديشه باشند، باز هم امنيت ملي به خطـر مـي             

ما مي پرسيم كه اين امنيت ملي چيست كه بايـد          ! افتد
به بهاي فقر و گرسنگي و خفقان براي اكثـر جمعيـت             

   شود؟جامعه تأمين
اكنون دهها فعـال كـارگري و معلمـي و دانـشجويي و       
اجتماعي به خـاطر اعتـراض بـه مـصايب معيـشتي و              
اجتماعي در زندان هستند كه اتهام شـان اقـدام عليـه            

از جملـه فعـاالن زنـداني، اسـماعيل         . امنيت ملي است  
عبدي، دبير كانون صنفي معلمان و جعفر عظـيم زاده،          

 ايران هستند كه در اعتراض      دبير اتحاديه آزاد كارگران   
به اين پرونده سازيهاي امنيتي عليه فعـاالن صـنفي و           

  .اجتماعي دست به اعتصاب غذا زده اند
  14بقيه در صفحه 

  

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

  
  13بقيه از صفحه 

  
ما خواهان حذف اتهام بي اسـاس اقـدام عليـه امنيـت          
ملي از پرونده هاي فعاالن صنفي و اجتمـاعي و آزادي        

بـديهي اسـت كـه مـسووالن     . فوري آنان مـي باشـيم   
قضايي و زندان در قبال هر گونه آسيبي كه در جريـان          

جعفـر عظـيم زاده     اعتصاب غذا بر اسماعيل عبـدي و        
اتحاديه آزاد كـارگران     (".وارد آيد، مسوول خواهند بود    

  ) ارديبهشت18ايران، 
  

التحـصيالن دانـشگاه    تجمع و اعتصاب فارغ     

  صنعت نفت 

  
جمعي از دانشجويان و فارغ التحصيالن دانـشگاههاي        
صنعت نفت در اعتراض بـه بـدقولي دولـت در زمينـه             

  .نفت تجمع كردنداستخدام دانشجويان مقابل وزارت 
بـا  ": يكي از تجمع كنندگان درباره ايـن تجمـع گفـت       

توجه به پيگيريها و نامه نگاريهايي كه تـاكنون انجـام           
شده و پاسـخ مناسـبي بـه آن داده نـشده بـود، فـارغ                
التحصيالن دانشگاه صـنعت نفـت مجـددا دسـت بـه            
اعتصاب و تجمع روبروي ساختمان اصلي وزارت نفـت         

  ".زدند
منــابع انــساني وزارت نفــت ابهــام در ": ادوي ادامــه د

 ديماه را مانع از اجرايـي شـدن آن معرفـي            27ابالغيه  
با توجه به گذشت بـيش از سـه مـاه از ايـن        . مي كنند 

ابالغيه، فارغ التحصيالن دانشگاه صنعت نفت با تجمع     
مقابل اين وزارتخانه خواستار جلسه نمايندگان شان بـا         

پاسخ مثبتـي بـه رفـع       رييس تدوين مقررات شدند كه      
تا اين لحظه نمايندگان موفـق      . ابهامات موجود بگيرند  

 ".به گرفتن زمان مالقات از مسوول مربوطه نشده انـد      
  ) ارديبهشت18خبرنامه دانشجويان ايران، (

  

 19اقامت دانـشجويان تبعـه افغانـستان در         

  استان ايران ممنوع شد 

  
از سازمان سنجش و آموزش ايـران اقامـت آن دسـته            

هـاي ايـران را كـه تبعـه         متقاضيان ورود بـه دانـشگاه     
 اسـتان ممنـوع اعـالم       19افغانستان هستند در سـطح      

اين دانشجويان همچنـين اجـازه ندارنـد كـه در           . كرد
 هـاي مـرتبط بـا فيزيـك و هواپيمـا در ايـران               رشته

  .تحصيل كنند
سازمان سنجش و آموزش ايران نسخه ويرايش شـده   

 هاي ممنوعه براي    رها و رشته   اي از فهرست شه    تازه
  .تحصيل اتباع غير ايراني منتشر كرد

اين سازمان اعالم كرد كـه چنانچـه داوطلبـان غيـر            
 ها و شهرهايي كـه در ايـن فهرسـت           ايراني در رشته  

ها و موسسات آموزش عالي پذيرفتـه       آمده در دانشگاه  
  . تلقي خواهد شد"كان لم يكن"شوند، پذيرش آنها 

ك اتمي، فيزيـك هـسته اي، فيزيـك         رشته هاي فيزي  
، فيزيـك ذرات بنيـادي، مهندسـي        )پالسـما (مولكولي  

گــرايش بازرســي فنــي و (پالســما، مهندســي ايمنــي 
هليكوپتر (، مهندسي تعمير و نگهداري )حفاظت هواپيما 

( ، مهندسي هوا فـضا، مهندسـي هوانـوردي          )و هواپيما 
، خلباني، ناوبري هواپيمـا، تعميـر و نگهـداري هواپيمـا          

ــرواز ــاني هليكــوپتر و مراقبــت پ ــوم نظــامي، )خلب ، عل
الكترونيــك هواپيمــايي، تعميــر و نگهــداري هواپيمــا، 

 ITمراقبت پرواز، مخابرات هواپيما، فناوري اطالعـات    
و مهندسي فناوري مـاهواره از      ) گرايش مخابرات امن  (

هايي هستند كه بـراي اتبـاع غيـر ايرانـي           جمله رشته   
  . اندممنوع اعالم شده

همچنين بر اساس اين فهرسـت، اتبـاع افغـاني مجـاز            
 استان ايران اقامت 19نيستند در هيچ يك از شهرهاي     

داشته باشند و اقامت آنهـا تنهـا در سـه اسـتان البـرز،               
بـال  "ديگـر   تهران و قم و چند شـهر در هفـت اسـتان           

  . است"مانع
ديگر اتباع غير ايراني، از جمله اتباع عراقي نيـز مجـاز            

 در بسياري از شهرها به ويژه شـهرهاي مـرزي           نيستند
  ) ارديبهشت25راديو زمانه، . (استانها اقامت كنند

  

تجمع دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند در      

  اعتراض به وضع غذا

ــهند در   ــنعتي س ــشگاه ص ــشجويان دان ــماري از دان ش
اعتراض به وضع غذاي سلف دانشگاه تجمع اعتراضي        

  .برگزار كردند
ار پرس ناهار در سلف اين دانشگاه بـه         روزانه حدود هز  

دانشجويان عرضه مي شود كـه امـروز ظهـر بـيش از             
نيمي از دانشجوياني كه غذا رزرو كرده بودنـد، غـذاي           

 امـور  خود را از مقابل سـلف تـا مقابـل اتـاق مـسوول            
دانشجويي روي زمين چيدند و پس از آن بـا برگـزاري     
تجمعي در يكي از معابر دانـشگاه، اعتـراض مـسالمت           

  .آميز خود را نشان دادند
وضع غـذاي ايـن     ": يكي از دانشجويان معترض گفت    

دانشگاه چندان خوب نبود، ولي از ماههـاي اخيـر ايـن         
وضع بدتر شـده و كيفيـت غـداها بـسيار پـايين آمـده              

  ".تاس
هدف اصلي ما از اين اعتراض بهبود       ": وي عنوان كرد  

وضع غذاست و مسووالن دانشگاه بايد به اعتراض مـا          
پاسخ داده و كيفيت غذاها را بهبود بخـشند، زيـرا كـه             
اكثر دانشجويان اين دانشگاه خوابگاهي هـستند و هـر          
روز از غذاي سلف تغذيه مي كنند و با اين كيفيت غذا            

  ". نشستن در كالس وجود نداردانرژي الزم براي
ــا ســر دادن   ــن تجمــع اعتراضــي ب ــشجويان در اي دان

 خـوايم، نمـي   غذاي بي كيفيت نمي "شعارهايي مانند   
 دانـشجو مـي ميـرد،       " و   "مسوول بايد بياد  "،  "خوايم

 اعتـراض خـود را نـشان دادنـد و در            "ذلت نمي پذيرد  
 پايان با خواندن بيانيه اي خواستار رسيدگي مـسووالن        

  )  ارديبهشت25ايسنا، . (شدند
  

 روزه دانـشجويان    6پايان تحصن و تجمـع      

  دانشگاه زنجان 

جمعي از دانشجويان دانشگاه زنجـان در اعتـراض بـه           
  مشكالت صنفي رفاهي كه در راس آنها مشكالت 

تغذيه اي بود، تجمع اعتراض آميزي در سـلف پـسران       
 شـب   دانشگاه برگزار كردند و جمعي از دانشجويان نيز       

  .را در محل سلف پسران گذراندند
اين تحصن همچنان نيز در جريان است و بنابر تصميم     
كميته هاي متحصنان و راي دانشجويان قرار است تـا          

  .زمان رسيدن به مطالبات ادامه داشته باشد
دانشجويان اين دانشگاه همواره اعتراضاتي به كيفيـت        

 ايـن   غذاهاي سرو شده در اين دانـشگاه داشـته انـد و           
ــر   ــر پيمانكــاران ســلف دانــشگاه، تغيي ــا تغيي مــساله ب
معاونتهاي دانشجويي و حتي تغيير رياسـت نيـز ثابـت           
مانده است؛ زيرا دانـشجويان معتقدنـد دانـشگاه تـوان           
ارايه غذاهاي با كيفيت مطلوب و متناسب بـا خواسـت           
دانشجويان را دارد، اما به علت كسب سـود بيـشتر يـا             

عداد زياد دانشجويان، از اين امر      برخي داليل از جمله ت    
 24ايـن جركـت اعتراضـي كـه از روز        . سر باز مي زند   

 ارديبهـشت بـه دنبـال       29ارديبهشت آغاز شد، در روز      
. پذيرفته شدن خواسته هاي دانـشجويان پايـان يافـت         

  ) ارديبهشت29خبرنامه دانشجويان ايران، (
  

پايــان تجمــع شــبانه روزي و ســه روزه    

  ه نوشيرواني بابل دانشجويان دانشگا

پيداشدن كـرم در درون غـذاي دانـشجويان دانـشگاه           
نوشيرواني بابل موجب تحصن دانشجويان اين دانشگاه   

دانشجويان معترض معتقدند در يكي از غذاها كرم       . شد
پيدا شده است و البته اين موضوع سابقه نيـز داشـته و             
قبال دندان، آدامس و زيپ نيـز در غـذاي دانـشجويان            

ــودمــشاهد ــشان دادن . ه شــده ب ــراي ن ــشجويان ب دان
اعتراض خود، ظروف غذاي خـود را از سـلف تـا اتـاق            

 31ايـن تحـصن در روز       . رياست دانشگاه رديف كردند   
. ارديبهشت با جريمه كردن پيمانكار سلف خاتمه يافت       

  )  ارديبهشت31جوان، (
  
  
  
  
  
  

  منتشر شد
  

  زير محک زمان
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تصوير يك زن فعـال حقـوق سـياهان روي          

   دالري آمريكا 20اسكناس 

  
 براي اولين بار، تـصوير      - ارديبهشت   1صداي آمريكا،   

  . يك زن روي اسكناسهاي آمريكا چاپ مي شود
، وزير خزانه داري آمريكا اعالم كرد تا سال         "جك لو "

 دالري، بـه جـاي      20 ميالدي در اسكناسـهاي      2020
فتمين ريـيس جمهـوري آمريكـا،       ، ه "اندرو جكسون "

، زن مبـارز عليـه بـرده داري         "هريـت تـابمن   "عكس  
 اين اولين بـاري خواهـد بـود كـه           .نقش خواهد بست  

عكس يك زن به عنوان چهره اصـلي روي اسـكناس           
 .دالر آمريكا چاپ مي شود

اين تصميم بعد از آن گرفته مي شود كه از يك سـال             
 Women on 20sپيش سازمان غير دولتي زنان 

هريت "پس از يك راي گيري، خواستار انتشار تصوير         
  . دالري شد20 روي اسكناسهاي "تابمن

 دالري، تـصويري از     10همزمان، در پـشت اسـكناس       
فعاالن حقوق زنان نقش خواهـد بـست؛ زنـاني چـون            

، "سوزان آنتـوني  "،  "سوجرنر تروث "،  "لوكريشا مات "
  ."آليس پال" و "اليزابت استنتون"

 دو قرن پيش از چهره هاي مشهور مبارزه  هريت تابمن 
او يكي از رهبران شبكه مخفيانـه       . داري بود عليه برده   

آهن بود كه به بردگان كمك مي كرد از ايالتهـاي           راه  
جنوبي خود را به شـمال كـه بـرده داري ممنـوع بـود،       

   .برسانند
تابمن در مريلند آمريكا به دنيا آمـد و از بچگـي بـرده              

سالگي بـا يـك مـرد سـياه پوسـت آزاد             24او در   . بود
او بعد به جنبش كمك     . ازدواج كرد و به فيالدلفيا رفت     

 بـرده بـراي     300به رهايي بردگان پيوست و به حدود        
   .فرار از بردگي كمك كرد

او در جنگ داخلي آمريكا به ارتـش ايالتهـاي شـمالي            
پيوست و به عنوان اولين زن، فرماندهي يك عمليـات          

 700وبيها را بر عهده گرفت كـه در آن        نظامي عليه جن  
  .برده آزاد شدند

او . خانم تابمن به جنبش فعاالن زن در آمريكا پيوست        
 و پيش از آنكه زنـان حـق راي بدسـت       1913در سال   

  .آورند، درگذشت
   

جلوگيري از حضور نوازندگان زن در كنسرت       

  ناظري 

  

 زنــان عــضو اركــستر حــافظ - ارديبهــشت 18ايــسنا، 
  . حضور در كنسرت اصفهان را پيدا نكردند اجازهناظري

 و  30 اثر حافظ ناظري     "ناگفته"دور سوم تور كنسرت     
اين . شودماه از شهر اصفهان شروع مي   ارديبهشت   31

در حالي است كه اعضاي زن اركـستر نتوانـستند روي           
 حضور پيدا كنند و حـافظ نـاظري بـا تغييـر در              صحنه

  .رودياعضاي اركسترش روي صحنه م
ساالر غفـار بجـويي بـه جـاي آتنـا اشـتياقي در ايـن                
كنسرت ويلـن سـل خواهـد نواخـت و شـيوا سـروش،        

 محمدي و الهه حيدري كه همسرايان اجرا        مهرناز شاه 
ايـن در حـالي   . بودند، از كنسرت اصفهان حذف شـدند    

شـود، كنـسرت يادشـده در شـهر         است كه شنيده مي     
 خواهـد بـود، بـا       نيشابور هم كه مقصد بعدي اين تـور       

  .رودهمين ساختار روي صحنه مي 
   

ــيش از  ــين 220ســاالنه ب  هــزار ســقط جن

   شودغيرقانوني در ايران انجام مي

 يك كارشناس دولتي   - ارديبهشت   21خبرگزاري مهر،   
 هزار سقط جنين در سال گذشته    220با اشاره به اينكه     

 هـزار سـقط در      6كمتـر از    ": انجام شده اسـت، گفـت     
  ".نوني بوده استكشور قا

دكتر حسين مروتي در مورد علت افزايش آمـار سـقط            
به نظر بنده علت محوري افـزايش آمـار         ": جنين گفت 

. اين آسيب اجتماعي، فرهنـگ تنظـيم خـانواده اسـت          
: يعني قريب به سه دهه است كه ما به مردم گفته ايـم          

يعنـي كـودك و در حقيقـت        . فرزند كمتر، زندگي بهتر   
 كــرده ايــم بــراي مــديريت مــسايل انــسان را ابــزاري

  ".خانواده
برخالف تصور عموم   ": وي در ادامه صحبتهايش افزود    

مردم، علت عمده سقط جنين، روابط نامشروع نيست و         
 درصد آمار ساالنه سقط مربـوط بـه         90اكنون بيش از    

پدر و مادرهايي است كه تصميم به قتل فرزندشان مي         
   ".گيرند

طبـق  ": مروتي در مورد وضع فعلي سقط جنين گفـت        
 سـه سـال     –آمار وزارت بهداشت، خوشـبختانه در دو        

اخير سقط جنين كاهش يافته و سال گذشته، نسبت به          
، سي هزار مـورد از آمـار سـقط كاسـته شـده              92سال  
   ".است

مردم بايد باور كننـد     ": كارشناس دولتي در ادامه گفت    
.  يك دروغ بزرگ است    "رفرزند كمتر، زندگي بهت   "كه  

به عنوان يك نمونه، در حالي كه فرزنـدآوري مـادران           
ايراني در سه دهه اخير يك چهـارم شـده اسـت، آمـار       

يعني با بچـه    .  برابر شده است   5نسبي طالق قريب به     
كمتر، شايد آسايش بيشتري نصيب مردم شـده باشـد،          

  ".ولي قطعا از آرامش خانواده ها كاسته شده است
   

اي معاون پارلمان فرانسه در پي اتهام       استعف

  آزار جنسي 

 نايـب   - ارديبهشت   21شبكه اطالع رساني افغانستان،     
رييس پارلمان فرانسه در پي متهم شـدن بـه اذيـت و             
آزار جنسي از سوي ديگر سياستمداران ايـن كـشور، از           

  .سمت خود استعفا كرد
به گزارش خبرگزاري رويترز، اين اتفاق در فرانسه كـه          

ــداماتي ســرپوش گذاشــته  ا ــين اق ــر چن ــب در آن ب غل
  .شود، نادر استمي
  
، قانونگذار مجلس ملي فرانسه و نايـب        "دنيس بوپن "

اي كـه در وبـسايتش      رييس ايـن مجلـس، در بيانيـه         
منتشر كرد، ضمن اعالم استعفا از اين سمت، اتهام آزار    
جنسي مطرح شده عليه خـود را رد كـرد و گفـت كـه               

  .كندود در اين مجلس را حفظ مي كرسي نمايندگي خ
حفـظ شـهرت    "وي در اين بيانيه مي گويد به منظـور          
 از سمت نايب    "پارلمان فرانسه و براي دفاع از خودش      

بـوپن تاكيـد كـرده اتهامـات        . دهـد رييس استعفا مـي   
  . هستند"اساس و افترادروغهاي بي "

، وزير مسكن فرانسه، نيز     "امانوئل كاس "بوپن، شوهر   
 اخيرا حزب سـبزهاي فرانـسه را نيـز در پـي             او. هست

اختالفاتي كه با مقامهاي اين حزب بر سر راهبردهـاي       
او از سوي هشت زن از جملـه    . حزب داشت، ترك كرد   

 و  "درازيدسـت   "چهار نماينـده مجلـس، مـتهم بـه          
فرستادن پيامهاي كوتاه تلفني با محتواي جنسي شـده         

  .است
ي فرانـسه،   ، سخنگوي حزب سـبزها    "ساندرين روسو "

 و رسـانه    "فرانس اينتـر  "در مصاحبه با شبكه راديويي      
 گفت كه دنـيس بـوپن در اكتبـر          "مدياپارت"اينترنتي  

  .  وي را مورد اذيت و آزار جنسي قرار داده است2011
  

  اخراج به دليل نپوشيدن كفش پاشنه بلند
 يـك شـركت در پايتخـت        - ارديبهشت   24رسانه ها،   

ـ       نپوشـيدن  "ه دليلـي آنچـه      انگليس، كارمند زنـي را ب
 عنوان كـرده، از كـار اخـراج كـرده           "كفش پاشنه بلند  

  .است
  ، "اينديپندنت"بر اساس گزارش روزنامه انگليسي 

 16بقيه در صفحه 

 زنان در مسير رهايی
 ياسد طاهر
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  بيانيه سازمان 

  چريكهاي فدايي خلق ايران

  اول ماه مه،  به مناسبت

روز همبستگي جهاني 

  كارگران
  

 را بـه  ، روز همبستگي جهاني نيروهاي كـار  اول ماه مه  
 مي گوييمتمامي كارگران و مزدبگيران جهان شادباش     

عليـه اسـتثمار،   كـارگران و زحمتكـشان   و براي مبارزه   
  فقيتهـاي بـزرگ آرزو مـي      مانـدگي مو    استبداد و عقب    

اردوي كـار و    همبـستگي خـود را بـا مبـارزه           ما. كنيم
 كه سازندگان اصلي جهاني انـساني و عـاري از           زحمت

تمامي اشكال استبداد، ستم، جهل، تبعـيض و اسـتثمار       
  . يمكن  هستند، اعالم مي

 ضمن همبـستگي    راني خلق ا  يي فدا يكهايسازمان چر 
 و پرستاران ايـران كـه       با كارگران، مزدبگيران، معلمان   

بار خود مبارزه مي كنند، سـركوبي    عليه شرايط فالكت  
و دســتگيري اعــضاي ســنديكاها، تــشكلهاي مــستقل 

 و صـدور احكـام زنـدان        كارگران، معلمان و پرسـتاران    
د و بــراي فعــاالن نيروهــاي كــار را محكــوم مــي كنــ

خواستار آزادي بي درنـگ تمـام زنـدانيان سـنديكايي،           
  .عي استسياسي و اجتما

طي سال گذشته نيروهاي كار در تمـامي كـشورها بـا            
ادامه تعرض به سطح زنـدگي و معيـشت خـود روبـرو             

نظـام جهـاني سـرمايه داري هـم در كانونهـاي        . بودند
اصلي و هم در مناطق پيراموني به وحشيانه ترين شيوه 
. ها بـه اسـتثمار و غـارت مـردم زحمـتكش ادامـه داد              

 امپرياليستي به سطح كار     تهاجم بدون وقفه انحصارات   
ان و محرومــان و پايمــال كــردن شو زنــدگي زحمتكــ

حقوق كـارگران و مزدبگيـران در ضـد انـساني تـرين             
هزينه هـاي سرسـام آور جنـگ،        . شكل ادامه پيدا كرد   

نظاميگري، انباشـت سـالحهاي مخـرب، تروريـسم و          
 در حــالي كــه .دبــوزحمتكــشان بنيـادگرايي بــر دوش  

ــصيب ا نحــصارات ســرمايه داري ســودهاي سرشــار ن
، شاخصهاي زيست و كـار تـوده هـاي محـروم            گرديد

قوط كـرد و جهـاني شـدن بربريـت و           سـ هرچه بيشتر   
ــا همــه ي ابعــاد مخــرب آن   ســيماي ،توســعه فقــر ب

عوامفريبانه مدافعان ليبراليسم اقتصادي جديد را نمايان   
بيهوده نيست كه ما همچنـان شـاهد جنبـشهاي          . كرد

اعتراضي بيشماران در هر گوشـه  اجتماعي و حركتهاي    
  . جهان هستيم

  17بقيه در صفحه 

  

 زنان در مسير رهايی
  

  15بقيه از صفحه 
  
در توجيه اين اقدام    ) PWC ("پي دبليو سي  "شركت   

خود مدعي شده است كه بر اساس آنچه در قرارداد بـا            
كارمندان زن اين شركت ذكر شـده، آنهـا موظفنـد بـا             

  .ضر شوندكفش پاشنه بلند سر كار حا
كارمندان زن طرف   ) PWC ("پي دبليو سي  "شركت  

قــرارداد ايــن شــركت را موظــف كــرده اســت كــه از  
 سانتي متري بـراي حـضور       10 تا   5كفشهايي با پاشنه    

  .در سر كار استفاده كنند
چه امروز كه از كار اخـراج شـدم و         ": خانم تورپ گفت  

چه روزي كه براي نخستين بار وارد اين شركت شـدم           
باره اين رويكرد به مـن اطـالع داده شـد، شـوكه             و در 

شدم، اما فكر نمي كردم كه آنها تا اين اندازه در امـور              
  ".شخصي افراد دخالت كنند

كارفرماها اجازه دارند كه مقررات متفاوتي      ": وي افزود 
درباره پوشش به كاركنان خـود تحميـل كننـد و ايـن             

 حرف مـن ايـن اسـت كـه بـا      . اختيار غيرعادالنه است  
تحميل كفش پاشنه بلند به زنها در واقع بـين آنهـا بـا              
مردان تبعيض قايل مي شويد، چرا كه نوع كفشي كـه           

  ".آنها بايد بپوشند در كارشان تاثيري ندارد
بـا راه انـداختن كمپينـي بـه مقابلـه بـا          » تورپ«خانم  

كمپـين او بـيش از صـد و         . كارفرمايان خود رفته است   
وي همچنـين   . تبيست هـزار امـضا جمـع كـرده اسـ          

ــوگيري از    ــراي جل ــه و ب ــن رابط ــتي را در اي دادخواس
كارفرماياني كه كارمنـدان شـان را مجبـور مـي كننـد          
آنگونه كه آنها مي خواهند لباس بپوشند، آمـاده كـرده           

  .است
 هـزار  100در انگليس به دادخواسـتهايي كـه بـيش از       

امضا داشته باشد، رسيدگي مي شود و احتماال موضـوع     
ـ   سيتي از طريـق تحميـل نـوع پوشـش در           تبعيض جن

  .پارلمان بريتانيا مورد بحث قرار خواهد گرفت
 "پــي دبليــو ســي"در پــي امــضاي طومــار، شــركت 

)PWC (         مقررات مربوط به پوشش خود را تغيير داد و
از اين پس كاركنان زن ملزم به پوشيدن كفش پاشـنه           

  .بلند نيستند
  

 در برابـر آزار   :  وزير زن سابق فرانـسوي     17

  كنيمجنسي سكوت نمي 

  
 با برمال شدن چند مـورد       - ارديبهشت   27دويچه وله،   

 وزيـر   17آزار جنسي توسـط سياسـتمداران فرانـسوي،         
سابق زن اعالم كردند كه ديگـر در برابـر آزار جنـسي             

ـ . كننـد همكاران مرد خود سكوت نمـي        دي پـيش   چن
ــسي   ــه آزار جن ــسه ب ــاون ســخنگوي پارلمــان فران مع

  .نمايندگان پارلمان متهم شد
اين سياستمداران كه از احزاب مختلف فرانسه هستند،        

 "مـانش ژورنـال دو دي   "اي كه در روزنامـه      در بيانيه   
هاي جنسي و حركات    طعنه  ": منتشر شد، تاكيد كردند   

منـد  نظـام   و رفتار ناشايست بايد در آينده بـه صـورت           
  ".محكوم شود

كريـستين  " المللي پـول،     كنوني صندوق بين  نام رييس 
كار،  و شماري از سياستمداران احزاب محافظه        "الگارد

سوسياليست و حزب سـبزهاي فرانـسه در پايـان ايـن            
  .خوردبيانيه به چشم مي

: اين سياستمداران در بيانيه خـود خـاطر نـشان كردنـد         
هـايي قـرار گـرفتيم كـه        همه ما زناني كـه در محيط      «

پيشتر انحصاراً به مردان تعلق داشت، از تبعيض جنسي        
  ".ايمايم و با آن مبارزه كرده رنج كشيده

بـر عهـده زنـان    ": آنها در ادامه خطاب به زنان نوشتند   
نيست كه با اين محيطها سـازگار شـوند، بلكـه رفتـار             

  ".برخي مردان خاص است كه بايد تغيير كند
بق از همه قربانيان آزار جنـسي خواسـته         اين وزراي سا  

 "درازيهـا دسـت "اند شهامت داشته باشـند و در مـورد        
  .حرف بزنند و به مراجع قانوني مراجعه كنند

اند، بررسـي كننـد   آنها همچنين از احزاب خود خواسته     
كه آيا چنين مواردي در حزب آنها اتفاق افتاده يا خيـر            

نند تـا از حقيقـت      و در صورت نياز به قربانيان كمك ك       
  .پرده بردارند

اند كه براي مقابلـه بـا چنـين سـوو           آنها تصريح كرده    
رفتارهايي ابزارهاي قانوني وجـود دارد، امـا در قـوانين           

  .شودحقوقي به اندازه كافي از اين ابزارها استفاده نمي 
در ادامه بيانيه آنها همچنين تاكيد شده كه قوانين كـار         

ن قوانين اغلب مورد احترام قرار حامي زنان است، اما اي   
از آن گذشته، تنها تعداد اندكي از زناني كـه       . گيردنمي  

 اند، شكايت مـي مورد تبعيض و آزار جنسي قرار گرفته     
كنند و در موارد بسيار اندكي اين شكايتها بـه محكـوم       

   ".شودكردن فرد متهم ختم مي 
  

رسانه هاي قنـدهار حـق پخـش آهنـگ بـا            

  ندارندصداي زن را 

 نهـاد غيـر دولتـي       - ارديبهشت   30خبرگزاري بخدي،   
خبر داده  ) ني(حمايت كننده رسانه هاي آزاد افغانستان       

كه پخش آهنگ زنـان در واليـت قنـدهار در جنـوب             
كشور از سوي رياست اطالعات و فرهنگ اين واليـت        

  .ممنوع اعالم شده است
اين نهاد گفته كه رياست اطالعات و فرهنـگ قنـدهار       

 تمام رسانه ها دستور داده است كه از نشر آهنگ به          به
در بـاره دليـل ايـن       . صداي زنان جداً خـودداري كننـد      
  .ممنوعيت چيزي گفته نشده است

اين نخستين بار پس از سقوط رژيم طالبان اسـت كـه            
پخش صـداي خواننـدگان زن در حاكميـت حكومـت           

  .افغانستان ممنوع مي شود
يـن بـاره بـا رياسـت     خبرگزاري بخدي تالش كرد در ا 

اطالعات و فرهنگ واليـت قنـدهار گفتگـو كنـد، امـا         
  .موفق به انجام مصاحبه با مسووالن اين رياست نشد

 با انتشار اعالميه اي ايجاد محـدوديت تـازه بـر            "ني"
رسانه هاي قندهار را به شدت محكـوم كـرده و آن را             

  .خالف قانون اساسي كشور خوانده است
 از شـكل گيـري حكومـت    گزارشها حاكيست كه پـس   

وحدت ملي، فشار بـر رسـانه هـاي آزاد در افغانـستان             
بيشتر شده است و قبال نيز خبرنگاران گفته بودنـد كـه       
به سبب فشار ادارات دولتي مجبور به خـود سانـسوري        

  .شده اند
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  بيانيه سازمان 

  چريكهاي فدايي خلق ايران

  اول ماه مه،  به مناسبت

  روز همبستگي جهاني كارگران
  16بقيه از صفحه 
نيروهاي كـار در   شرايط زيست  وخامت در سال گذشته  
 ،فقـر . سرسام آور يافت   شتابي   دوچندان و ايران ابعادي   

، زنــدگي بــي آينــدگيو  رنــج، بيكــاري، بــي خانمــاني
شان را بـه فالكـت        كار و خانواده هاي    ليونها نيروي يم

تعطيل زنجيره اي واحدهاي توليدي، اخراجهاي      . كشيد
 و عـدم پرداخـت      نـرخ تـورم دو رقمـي      دسته جمعـي،    

دستمزد ناچيز كارگران، شرايط زنـدگي زحمتكـشان را         
  . كرده استروز به روز دشوار تر 

اقتصاد مقاومتي ولي فقيه در عمل جيب سرمايه داران         
ران را فربه تر كرده و ضـمن تالشـي توليـد،            و چپاولگ 

   .زندگي توده هاي مردم را به قهقرا كشانده است
 -هزينه پيوستن رژيـم بـه اردوي جهـاني سـازي نـو              

 گسيخته سرمايه داران به سـطح     افسارليبرال و تعرض    
زندگي و معيشت نيروهاي كار، سفره نيروهـاي كـار را          

  .تهي تر كرده است
مايه گـذاري خـارجي جـدي در      در حالي كه هـيچ سـر      

عرصه توليد و اشتغال صورت نگرفته، بار اصلي حـذف          
يارانه ها و خصوصي سازيهاي گـسترده كـه در جهـت        
پيروي رژيم از پيشنهادات صندوق بين المللـي پـول و           
بانك جهاني صورت مي گيـرد، بـر دوش زحمتكـشان           

نيروهاي كار ايران به خوبي دريافته    . گذاشته شده است  
تعامـل بـا    «ه عقب نشيني هـسته اي و سياسـت          اند ك 

دستاوردي براي آنان نداشته و تنهـا صـاحبان         » جهان
  . قدرت و ثروت از شرايط پسا برجام سود برده اند

دستاورد اقتصاد مقـاومتي ولـي فقيـه فقـط چپاولهـاي           
افزايش يابنده يكـي    بيكاري  . كالن و بي سابقه نيست    

 . استديگر از رهاوردهاي رژيم واليت فقيه 
 ميليون بيكـار در     5رئيس اتاق بازرگاني ايران از وجود       

بـراي از بـين بـردن بيكـاري         «: كشور خبرداد و گفـت    
  ». شغل ايجاد كنيم5 سال، هر دقيقه بايد 5ظرف 

 خبرگـزاري   1395 فـروردين    21به گزارش روز شـنبه      
اگر هرساعت  «:  پور گفت   حكومتي مهر، محسن جالل   

تـوانيم از رشـد و         مـي     شغل ايجـاد كنـيم، تنهـا       150
افزايش بيكـاري جلـوگيري كنـيم در حـالي كـه اگـر              
بخواهيم طي پنج سال آينده، بيكاري را به عـدد صـفر      

 شغل در سـاعت     300نزديك كنيم، بايد دو برابر يعني       
  ». شغل در دقيقه ايجاد كنيم5و 

رئيس مركز آمار رژيم نرخ بيكاري تحصيل كردگان را         
تلويزيون شبكه خبر، سـه     . (د و نيم درصد اعالم كر     18

  )1395 فروردين 24شنبه 
مركز آمار ايران اعالم كـرد كـه در دو سـال گذشـته،              

 هزار تن در بخش صنعت بيكار شـده انـد           166حداقل  
  )1395 فروردين 23راديو فردا، دوشنبه (

اقتصاد مقاومتي ولي فقيه در عرصه پارامترهاي كـالن         
قتصادي، فقـدان   كاهش نرخ رشد ا   . نيز فاجعه بار است   

سرمايه گذاري موثر در توليد صنعتي و در حـوزه هـاي     
اشتغال زا، ورشكست شدن شـركتهاي صـنعتي، رانـت          
خواري باندهاي تشكيل دهنده هرم قدرت و گـسترش         
اقتصاد داللي و سوداگري، زندگي نيروهاي كـار را بـه           

  .نابودي سوق داده است
 بـي   ترين شاخص اقتصادي كه     نقدينگي به عنوان مهم   

واسطه بر افزايش نرخ تورم تاثير مي گـذارد، از حـدود            
 حـدود هـزار    به   ،1384 هزار ميليارد تومان در سال       60

افزايش . رسيد 1394در پايان سال    هزار ميليارد تومان    
نقدينگي و واردات بي رويه كاال چنان ضربه مهلكي به    
اقتصاد ايران وارد كرده كه بـا هـيچ دوران ديگـري در      

  . اصر ايران قابل مقايسه نيستتاريخ مع

ــنعت،   ــدن صـ ــوك شـ ــوه و پـ ــون واردات انبـ پيرامـ
دبيركميسيون امنيت مجلس ارتجاع اعتراف مـي كنـد         

. »امروز حتي چوب بـستني هـم وارد مـي كنـيم           «كه  
   )1394 فروردين 24تسنيم، سه شنبه (

ــاومتي،     ــصاد مق ــر از اقت ــه ديگ ــك جنب ــرداختن ي نپ
اخراجهـاي دسـته    دستمزدها براي ماههـاي طـوالني،       

 اسـت   گسترش شركتهاي چپاولگر پيمانكاري    و   جمعي
. ه اسـت   زندگي نيروهاي كار را بـه تبـاهي كـشاند          كه

فــشار و تبعــيض جنــسيتي بــر كــارگران زن و اعمــال 
محروميت بر فرزندان آنـان و كودكـان كـار بـه طـور              

حـداقل   در چنين شـرايطي      .تصاعدي افزايش پيدا كرد   
چهـارم  اري كمتر از يـك      حقوق كارگران براي سال ج    

  . استميزان خط فقر تعيين شده
سپاه و بسيج در اقتصاد     فزاينده  نقش  به موارد باال بايد     

قرارگاه بازسـازي   به لطف اقتصاد مقاومتي،     . تاكيد كرد 
خاتم االنبياء و بنياد تعاون سپاه به طور مستقيم و يا از            
طريق صدها شركت اقماري در مهمترين پـروژه هـاي    

 اين سهم كالن سپاه در اقتـصاد        .شاركت دارند كشور م 
در كنار نهادها، موسسات و شركتهاي تحت امـر ولـي           
فقيه كه به طور كلي هيچ گونه ماليـاتي هـم پرداخـت        
نمي كنند، در عمل اقتصاد كشور را با معضالت بـدون           

تالش رژيـم بـراي صـدور       . راه حل مواجه كرده است    
يغ از ديكتاتوري   تروريسم و بنيادگرايي و حمايت بي در      

بار سنگيني بر دوش اقتـصاد نحيـف ايـران          بشار اسد،   
براي مردم ايران و به ويژه براي زحمتكشان        گذاشته و   

  .ارمغاني جز توسعه فقر و خانه خرابي نداشته است
  

 پيكار روزمره براي رهايي
در ســال گذشــته همچــون ســالهاي قبــل، كــارگران، 
مزدبگيران، معلمان و پرسـتاران در مقابـل سياسـتهاي      
ضد بشري و ضـد كـارگري حكومـت مـدافع سـرمايه             

 براي نجـات از گرسـنگي،       آنان. داران ساكت ننشستند  
بيكاري، بـي خانمـاني، اسـتبداد و عقـب مانـدگي بـه              

 شكايات طرح. اشكال گوناگون مبارزه و مقاومت كردند   
به طور علني و خطاب بـه گرداننـدگان رژيـم، تجمـع             
اعتراضي، اعتصاب، تحصن، بستن جاده ها، راه پيمايي        

شيوه هايي بود كه كارگران در مبارزه خود به كـار           ... و
ــل  . بــستند نيروهــاي ســركوبگر رژيــم گرچــه در مقاب

اعتراضهاي خُرد كارگري با احتياط برخورد مي كردند،         
ي كه جنبش كارگري گامهـايي بـزرگ        اما در حركتهاي  

به جلو بر مي داشت، با سركوب ددمنشانه رژيم مواجه          
و همزمان در زندانهاي جمهوري اسالمي فشار    مي شد   

در اثـر  . بر فعاالن سنديكايي به طور آشكار جريان دارد    
همين فشارهاي بي حـد تـاكنون تعـدادي از زنـدانيان            

اهرخ زماني  سياسي و سنديكايي همچون زنده يادان ش      
  . و كوروش بخشنده جان باخته اند

دبيرخانه سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران بـيالن          
برخي حركتهاي اعتراضـي كـارگران و مزدبگيـران در          

بـر اسـاس ايـن    .*  را منتـشر كـرده اسـت       1394سال  
از حركـت اعتراضـي     1586ترازنامه، در سـال گذشـته       

 صورت  انجانب كارگران، مزدبگيران، معلمان و پرستار     
ــسياري از حركتهــاي . گرفتــه اســت در ايــن بــيالن ب

اعتراضي كه در رسـانه هـاي جمعـي پوشـش خبـري             
. نداشته و يا ما از آن اطالع پيدا نكرديم، وجـود نـدارد            

بنابراين، اين ليست نمي تواند كامل باشـد و مجموعـه         
حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار چنـدين هـزار مـورد          

  .است
 حركتهــاي نيروهــاي كــار طــي چهــار ســال گذشــته،

كساني كه در توليـد، توزيـع و خـدمات كـار يـدي و               (
فكري مي كنند و در مقابل فروش نيروي كار خود مزد    

از نظر كمي هر سال نسبت به سـال  ) دريافت مي كنند  
  .قبل افزايش قابل توجهي داشته است

 و 1390 حركـت اعتراضـي در سـال         350در حالي كه    
 حركـت   556 و   1391  حركت اعتراضي در سـال     446

 حركـت اعتراضـي در   995 و 1392اعتراضي در سـال    
 1568 صـورت گرفتـه مـا شـاهد بـيش از       1393سال  

 1394حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كار در سـال          
  .بوديم

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران حمايت كامل خود      
را از خواسته هاي برحق كارگران، مزدبگيران، معلمـان       

تمـامي اتحاديـه هـا،      از   اعالم مـي دارد و       و پرستاران 
سنديكاها و سـازمانهاي جهـاني كـارگري و نيروهـاي           
سياسي مترقي جهان مي خواهد كه به مبـارزه برحـق           
نيروهاي كار در ايران براي كسب حقـوق اوليـه شـان            

  . ياري رسانند
ما از شوراي حقـوق بـشر سـازمان ملـل و از سـازمان             

 بر جمهوري اسـالمي     جهاني كار مي خواهيم كه فشار     
را براي به رسميت شناختن حقوق حقه كارگران بـيش          

  .از پيش افزايش دهند
ما تمامي كارگران، كاركنـان و مزدبگيـران شـاغل در           
مراكز دولتي و خـصوصي و تمـامي مـدافعان آزادي و            
توسعه پايدار را فرا مي خوانيم كه براي سرنگوني نظام          

  .ندننگين واليت فقيه متحد و متشكل شو
   

  زنده باد اول ماه مه روز 

  همبستگي بين المللي كارگران

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  – 1395 ارديبهشت 8چهارشنبه 

   2016 آوريل 27 

  
 حركت اعتراضي كـارگران در      1586بيالن  * 

  1394سال 
http://www.iran-
nabard.com/etelayeha/1394%20bila
n%20jonbesh%20kargari.pdf  

  
  
  

اين بيالن همراه بـا خواسـته هـاي         
اوليه كارگران، معلمـان و پرسـتاران       

 درج شـده و در آدرس  370در ضميمه نبردخلق شماره   
  .زير قابل مشاهده و مطالعه است

 نبردخلق در هـر مـاه فـشرده حركتهـاي اعتراضـي             -
كارگران، معلمان، پرستاران و دانشجويان را منتشر مي        

بار به سايت ايـران نبـرد در        براي اطالع از اين اخ    . كند
   :آدرس زير مراجعه كنيد

com.nabard-iran.www://http  
 

  
  
 براي اطالع و شنيدن رويـدادهاي       -

مهم هر هفتـه بـه ويـژه اعتراضـات       
  :نيروهاي كار به سايت راديو پيشگام مراجعه كنيد

com.radiopishgam.www://http 
  
 

  
 براي اطـالع روزانـه از چالـشها و          -

ــران   ــارگران و مزدبگي ــاي ك حركته
  :ايران به سايت جنگ خبر در آدرس زير مراجعه كنيد

com.khabar-jonge.www://http 
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  برخی از 
  حرکتهای اعتراضی

   کارگران و مزدبگيران
  

  8بقيه از صفحه 
ــنبه  * ــه ش ــارگران  7روز س ــشت، ك  ارديبه

شركت مخابرات كهگيلويـه در اعتـراض بـه      
پرداخت نشدن حق و حقوق پنج ماهه خـود         

بــه گــزارش ايلنــا، . دســت بــه تجمــع زدنــد
معترضان جلوي اين شركت واقع در گلستان       

 به پرداخـت نـشدن    تجمع كرده و نسبت   13
هاي خود در پنج ماهه گذشته        حقوق و بيمه    
  .اعتراض كردند

  
 ارديبهشت، كارگران   8صبح روز چهارشنبه    *

كارخانه چوكا در اعتراض به عـدم پرداخـت         
حقوق و مطالبات شان دست به تجمع مقابل 

بـه گـزارش رضـوان      . دفتر مدير عامل زدند   
خبر، اين كارگران از سال گذشـته بـه دليـل          
عدم دريافت به موقع حقوق خود و مطالبات        
گذشته با مشكالتي مواجه بوده و بارها اقدام        
به تجمع و تحصن نمودند اما هر بار با دادن          
وعده و وعيد و يا با تزريق مسكني در برابـر           
اجحافها سكوت كردند تا شـايد گـذر زمـان          

  .مشكالت اين كارخانه را حل كند
  
ارگران  ارديبهــشت، كــ 8روز چهارشــنبه *

كارخانه ريزدانه هاي شب تـاب در اعتـراض         
به بالتكيفي شغلي و حقوقي در اداره تعاون،        
كار و رفاه اجتماعي فراهـان تجمـع كـرده و       
خواستار پيگيري دريافـت معوقـات شـان از         

بـه گـزارش    . كارفرمايي سابق شركت شدند   
فراهان خبر، اين شركت اولين توليـد كننـده         

 خـط كـشي     رنگ دانه هـايي اسـت كـه در        
خيابانها و معـابر كـاربرد دارد و محـصوالت          
شركت توسط راه و شهرسازي خريداري مي       

  .شود
  
ــشنبه * ــصاب و  9روز پنج ــشت، اعت  ارديبه

ــوم    ــارگران آلوميني ــبانه روزي ك ــع ش تجم
المهدي هرمزآل سومين روز خـود را پـشت         

كـارگران ايـن كارخانـه وعـده        . سر گذاشت 
ــداري   هـــاي كميـــسيون كـــارگري فرمانـ

هرستان بندرعباس را فاقد اعتبار خوانـده و   ش
اعالم نمودند تا حصول نتيجـه مطلـوب بـه          

بـه گـزارش    . تجمع شان ادامـه خواهنـد داد      
ايلنا، خريدار شركت اعالم نمـوده كـه هـيچ          
ــسيون كــارگري   كــدام از وعــده هــاي كمي
فرمانــداري را قبــول نداشــته و بايــد بخــش 

 از  زيادي ازكارگران اخراج شده و الباقي نيـز       
روز . شرايط سخت و زيـان آور خـارج شـوند     

ــه  ــه  10آدين ــارگران كارخان ــشت، ك  ارديبه
آلومينيوم المهدي هرمـزآل درچهـارمين روز       
اعتراض شان دست به راهپيمـايي درسـطح        

  .شهر بندرعباس زدند
  
ــنبه * ــتانه  11روز شـ ــشت، در آسـ  ارديبهـ

آي شـيراز   .تي.روزجهاني كارگر، كارگران آي   
رداخت حقوق و سنوات،    دراعتراض به عدم پ   

بـه گـزارش    . مقابل كارخانـه تجمـع كردنـد      
تسنيم، يكي ازكارگران اين كارخانـه گفـت؛        
چند تن از كـارگران در بيمارسـتان بـستري          
هستند و بايد براي پيوند كليه و كبد هزينـه          
بااليي پرداخت كنند امـا چـون هنـوز هـيچ           
اقدامي براي احقاق حقوق آنها نـشده، قـادر         

  .هزينه درمان نيستندبه پرداخت 
  
ــنبه  * ــبح روز ش ــسنا، ص ــزارش اي ــه گ  11ب

نـشانان بخـش    ارديبهشت، تعدادي از آتـش    
خصوصي در اعتراض بـه ميـزان دريـافتي و        

عدم امنيـت شـغلي خـود مقابـل سـاختمان           
  . شوراي اسالمي شهر مشهد تجمع  كردند

  
 ارديبهـــشت، كـــارگران 12روز يكـــشنبه *

 متـوالي   شهرداري خرمشهر براي دومين روز    
ــع   ــد تجم ــه آزاد ارون ــل ســازمان منطق مقاب

ــد ــارگران   . كردن ــدوس، ك ــزارش في ــه گ ب
شــهرداري خرمــشهر در اعتــراض بــه عــدم 
پرداخت حقوق ماههاي بهمن و اسفند سـال     
گذشته و كاهش حقوق شان در سال جـاري        

  .دست به تجمع زدند
  
ــشنبه * ــدادي از  12روز يك ــشت، تع  ارديبه

شـهر آبـادان بـا    جوانان بيكار جوياي كار در      
تجمع در مقابل پااليشگاه آبادان خواستار به       

به گزارش  . كارگيري در اين پااليشگاه شدند    
ــا، حاضــران در ايــن اجتمــاع اعتراضــي   ايرن
ضمن بيـان اينكـه بـا داشـتن زن و بچـه و          
نداشتن امرار معاش از بيكاري رنج مي برند،        
خواســتار بــه كــارگيري در ايــن پااليــشگاه  

  .شدند
  
 ارديبهشت، جمعي از    13روز دوشنبه   صبح  *

  كارگران شركت حفاري ژئو تكنيك سد چـم    
شير گچساران در اعتراض به عدم پرداخـت         

 ماه حقـوق خـود مقابـل فرمانـداري ايـن            5
به گزارش تسنيم،   . شهرستان تجمع كردند  *

 5: يكي از كارگران اين شركت اظهار داشت      
ماه است كه حقوق ما پرداخت نشده و امروز         

ــه  ــل   ب ــارگران در مقاب ــي از ك ــراه جمع هم
فرمانداري براي مشخص شدن وضعيت خود  

  .تجمع كرديم
  
ــنبه * ــدادي از  13روز دوش ــشت، تع  ارديبه

كارگران فضاي سـبز شـهرداري نيـشابور در     
اعتراض  به عـدم پرداخـت مطالبـات شـان           
دست از كار كـشيده و در محـل بـاغ امـين             

بـه  . االسالمي شهر نيـشابور تجمـع كردنـد       
ارش روزنـه، نماينـده كـارگران معتـرض         گز

 اسفند سال گذشته هيچ حقوقي      27از  : گفت
دريافت نكرده ايم و شـرمنده خـانواده هـاي     

  .خود براي تأمين مخارج آنها هستيم
  
 ارديبهشت، نيروي انتظامي    13روز دوشنبه   *

تجمع متقاضيان كار مقابل شركت كـشت و        
بـه گـزارش    . صنعت هفت تپـه را بـرهم زد       

 يكي از كارجويان كـه در محـل بـود           قانون،
در ورودي شركت پالكاردي زده شده      : گفت

كه كارجويان به اداره كار شهرستان شـوش        
پس از مراجعـه بـه اداره كـار،         . مراجعه كنند 

. آنجا به ما گفتند هيچ استخدامي وجود ندارد     
پـس از آن مــا تــصميم گــرفتيم در شــركت  

  .تجمع كنيم
  
راوان كـه از    كارگر بازنشسته شهرداري سـ    *

 حقوق دريافت نكـرده اسـت در روز   86سال  
 ارديبهشت بـراي چهـارمين روز       13دوشنبه  

با لحاف و تشك  مقابل درب شهرداري اين         
به گزارش شـستون،    . شهرستان تحصن كرد  

ــسته     ــارگر بازنش ــي ك ــاج زه ــداهللا محت عب
شهرداري با اشاره به وضع معيـشتي خـود و          

ن بـراي   با بيان اين كه پولي جهت خريد نـا        
چند روز اسـت كـه    : خانواده خود ندارد، گفت   

براي گرفتن حـق خـود بـا لحـاف و تـشك            
  .داخل شهرداري تحصن كرده ام

  
 ارديبهشت، جمعـي    14صبح روز سه شنبه     *

از كارگران سابق شركت غدير به دليل ديـر         
پرداخت شدن مطالبات آنـان از سـوي ايـن          
شركت با حضور در كارخانه ضمن قطع برق        

 درب ورودي آن مـانع فعاليـت ايـن         و بستن 
بـه  . كارخانه به مدت حدود دو ساعت شـدند      

گـزارش صـداي زرنـد، كـارگران سـپس بــا      
تجمع در دفتر مركزي ايـن شـركت مراتـب          

اعتراض چندين مرتبه اي خود را نـسبت بـه     
شرايط ايجاد شده براي آنان را به مـسئوالن     

  .اين شركت اعالم كردند
  
ت، كــارگران  ارديبهــش14روز ســه شــنبه *

خدمات شهري شهرداري خرمشهر كه بيش      
ــود را   5از  ــاي خ ــوق و مزاي ــت حق ــاه اس  م

 چندين  94اند و از بهمن سال      دريافت نكرده   
بار اعتصاب كرده انـد، بـراي چهـارمين روز          
متوالي در منطقـه آزاد ارونـد و مقابـل درب           

به گزارش تسنيم،   . اين سازمان تجمع كردند   
كارگران خدمات شهري شهرداري خرمشهر     

زمان با روز كارگر مقابل منطقه آزاد اروند     هم
تجمع كرده و خواستار پرداخت حقوق معوق        

  .خود شدند
  
ــنبه * ــدادي از  13روز دوش ــشت، تع  ارديبه

آهن اصفهان در اعتـراض   بازنشستگان ذوب  
به عدم پرداخت به موقع حقوقهاي معـوق و         

اي گذشته خـود   بيمه براي بازگشت به نظام       
بـه  . دست به تجمع مقابل وزارت كـار زدنـد        

گزارش اعتماد، بازنشستگان ايـن شـركت از        
مطالبـه  . ابتداي سال حقوقي دريافت نكردند    

اصلي معترضان دريافت به موقع حقوقهـاي       
اي گذشـته و      شان، بازگشت به نظـام بيمـه          

  .دريافت حقوق معوقه است
  
دستفروشـان   ارديبهشت،   14روز سه شنبه    *

هسته مركزي شهر اهواز كه چندي پيش بـا         
تصميم مسئوالن محلي به پارك ربيع واقـع        
در منطقه آخر آسفالت اين شهر منتقل شدند       
به دليل استقبال كم شهروندان از اين محل،      
به نشانه اعتـراض مقابـل فرمانـداري اهـواز         

ــد  ــع كردن ــن   . تجم ــا، اي ــزارش ايرن ــه گ ب
دن محـل   دستفروشان خواستار مشخص شـ    

يكـي  . مناسب تري براي استقرار خود شدند     
پارك ربيـع از    : از اين دستفروشان اظهاركرد   

مناطق كم تردد اهواز است و استقرار مـا در          
اين محل بيشتر از اين كه به سود مـا باشـد           

  .براي ما ضرر دارد
  
به گزارش خبرگـزاري مجلـس، جمعـي از         *

  متقاضيان مسكن مهـر در اعتـراض بـه بـي     
و شهرســـازي و عـــدم  وزارت راه تـــوجهي 

واگذاري مسكنها به متقاضـياني كـه هزينـه         
 14آن را پرداخت كرده اند، در روز سه شنبه          

  .ارديبهشت مقابل مجلس رژيم تجمع كردند
  
ــنبه * ــارگران 15روز چهارش ــشت، ك  ارديبه

در ) سبالن پارجه (كارخانه آرتا تجارت زرين     
اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق شـان        

بـه  . مقابل استانداري اردبيل تجمـع كردنـد       
گزارش مهر، در اين تجمع كارگران با اشاره        
به مشكالت معيشتي به دليل عدم دريافـت        
مطالبات طي چنـد سـال گذشـته، خواسـتار          
حضور و پاسخگويي شخص استاندار اردبيـل   

  .و رسيدگي به مشكالت خود شدند
  
به دنبال وقوع دو مـورد حادثـه منجـر بـه            *

راي كارگران واحد الفـين پتروشـيمي       فوت ب 
ايالم، كارگران اين بخش در روز چهارشـنبه        

 ارديبهـشت بـا تجمـع خواسـتار بــازبيني     15
شرايط و كاهش سـاعات كـار روزانـه خـود           

به گزارش ايلنا، در حال حاضر عمـده        . شدند
ترين خواسته كارگران واحد الفين پتروشيمي        

 كاهش ساعات روزانه كار است و در همـين        
رابطه گروههايي از كارگران از طريـق چنـد         

  .تجمع اعتراضي اين موضوع را مطرح كردند
  
 ارديبهشت، حـدود    15صبح روز چهارشنبه    *

ــوم  1000 ــركت آلوميني ــارگران ش ــن از ك  ت
المهدي هرمزآل به همراه خانواده هاي شان       
و  جمع كثيري از شـهروندان هرمزگـاني در          

ن ايـن    تن از كـارگرا    620اعتراض به اخراج    

مجتمع، حذف حقوق شرايط سخت و زيـان        
آور محيط كار، افزايش ساعات كاري، عـدم        
وجود امنيت شغلي، عدم پرداخـت بـه موقـع        
حقوق، عدم پرداخت حـق بيمـه تكميلـي و           
عدم پرداخت مزاياي مصوب از قبيـل بهـره         
وري  و عيدانـــه در مقابـــل اســــتاتداري   

ايـن تجمـع در روز      . هرمزگان تجمع كردنـد   
 ارديبهـشت بـراي دومـين روز        16به  پنجشن

  .متوالي ادامه يافت
  
كــارگران چاههــاي نفــت تنــگ بيجــار و  *

 ارديبهشت، در   15كمانكوه در روز چهارشنبه     
ــغلي مقابــل      ــي ش ــه بالتكيلف ــراض ب اعت

بـه گـزارش    . استانداري ايالم تجمع گردنـد    
قـدس آناليـن، يكـي از ايـن كـارگران كـه       

گر  كار 200: نخواست نامش فاش شود گفت    
طرح توسعه چاههـاي نفـت تنگـه بيجـار و           

 هفتـه اسـت كـه در        2كمانكوه ايالم،حـدود    
بالتكليف بسر مي بريم و پيمانكـار تـوجهي         
به ما كارگران ندارد و هيچ مقام مـسئولي در      

حركـت  . استان هـم پاسـخگوي مـا نيـست        
 16كــارگران ايــن كــارگرن در روز پنــشنبه 

 اردبيبهشت براي دومـين روز متـوالي ادامـه        
  .يافت

  
 ارديبهـشت، جمعـي از      18صبح روز شنبه    *

كارگران ني بر كشت و صنعت نيشكر هفت         
تپه در اعتراض به نامشخص بودن وضـعيت        
استخدامي شان دسـت از كـار كـشيده و بـا            
تجمــع جلــوي درب ورودي كارخانــه، مــانع 

ــدند  ــروج ش ــا،  . ورود و خ ــزارش ايرن ــه گ ب
ــه    ــا ورود ب ــين ب ــرض همچن ــارگران معت ك

اداري و نگهباني ايـن شـركت بـه       ساختمان  
. اموال و ساختمان اداري خسارت وارد كردند      

گفته مي شـود در پـي ايـن اعتـراض بـرق             
كارخانه نيشكر هفت تپه از صـبح روز شـنبه         
براي چنـد سـاعت بـه دليـل نـامعلوم قطـع         
گرديد و توليد شكر در اين كارخانـه متوقـف       

همچنين گفته مـي شـود شيـشه هـاي          . شد
ــا ســنگ چنــد خــودرو در  ورودي شــركت ب

  .شكسته شده است
  
 ارديبهشت، كارگران كارخانـه  18روز شنبه  *

ــدختر در   ــتان پل ــي شهرس ــه آهك ــر ماس آج
اعتراض به عـدم پرداخـت حقـوق معوقـه و           
مطالبات خود، مقابـل ايـن كارخانـه تجمـع          
كرده و از مسئوالن كارخانه خواستار پرداخت    

بـه گـزارش    . حقوق و مطالبات خـود شـدند      
، پس از تجمعات اعتراضـي كـارگران        تسنيم

آباد و نساجي بروجـرد     كارخانه پارسيلون خرم  
اين بار نوبـت بـه كـارگران كارخانـه آجـر و         
ماسه پلـدختر رسـيد و ايـن كـارگران بـراي        
دريافــت مطالبــات خــود دســت بــه تجمــع  

  .اعتراضي زدند
  
 ارديبهشت، جمـع كثيـري از       18روز شنبه   *

 شركت مترو راهبران متروي تهران در مقابل   
بـه  . واقـع در زيـر پـل كـالج تجمـع كردنـد      

گزارش فـارس، كمبـود راهبـر، اضـافه كـار           
اجباري بدون حقوق و نبود پايانه بخـشي از         

بـرداري متـرو    مشكالت رهبران شركت بهره  
  .تهران است

  
 ارديبهشت، جوانان جوياي    19روز يكشنبه   *

كار در شهرستان جاجرم براي چنـدمين روز        
كارخانه آلومينا جـاجرم تجمـع      متوالي مقابل   

به گزارش سايت جاجرم، جوانـان بـه    . كردند
دليل فضاي بي اعتمادي جوانان شهرسـتان       
جاجرم به مـسئوالن كارخانـه آلومينـا خـود          
دست به كار شدند و با تجمـع در جلـو درب            
كارخانه آلومينا خواهان كار در ايـن كارخانـه       

  .شدند
 19بقيه در صفحه 
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  برخی از 
  حرکتهای اعتراضی

   کارگران و مزدبگيران
  18بقيه از صفحه 

  
 شـهر  6شماري از كارگران ساختماني فـاز      *

 ارديبهـشت در    19پرند، صـبح روز يكـشنبه       
اعتراض به تاخير در پرداخت مطالبات مزدي       
خود مقابل ساختمان شـركت عمـران پرنـد         

بــه گــزارش ايلنــا، يكــي از . تجمــع كردنــد
ض درباره داليـل ايـن تجمـع        كارگران معتر 

 كــارگر ســاختماني 100مــا بــيش از : گفــت
 شـهرك  6هاي تجاري فـاز   شاغل در پروژه  

پرند هستيم كه كـه تحـت مـسئوليت چنـد           
شركت پيمانكاري از پنج ماه قبـل دسـتمزد         

  .نگرفته ايم
  
 ارديبهشت، جمعي از    19عصر روز يكشنبه    *

بازرسان سازمان تاكسيراني رشت به منظـور       
اض به عدم پرداخت حقوق معوقه خـود        اعتر

مقابل ساختمان شوراي اسالمي ايـن شـهر        
بــه گــزارش فــارس، عــضو . تجمــع كردنــد

شوراي اسالمي شهر رشت در حاشيه تجمع       
آميز بازرسـان سـازمان تاكـسيراني         اعتراض  

تعــدادي از شــهروندان در نيمــه دوم : گفــت
ســال گذشــته بــه عنــوان بــازرس ســازمان 

با توجـه بـه     . ن نهاد شدند  تاكسيراني وارد اي  
مشكالت مالي كه شهرداري با آن دست به         
گريبان است، شـهردار نتوانـست نـسبت بـه          

  .انجام تعهدات در مقابل بازرسان اقدام كند
  
ــشنبه * ــع  19روز يكـ ــشت، تجمـ  ارديبهـ

ــازمان    ــرمهمانداران سـ ــداران و سـ مهمانـ
هواپيمايي كـشور در اعتـراض بـه وضـعيت          

كـي از مـساجد     معيشتي و سـختي كـار در ي       
ــد   ــزار ش ــران برگ ــرب ته ــزارش  . غ ــه گ ب

همشهري، حاضران در اين تجمع با اعتراض 
به وضعيت معيشتي و سختي كار مهمانداران  
هواپيما اعالم كردند كـه پيگيـر شـكايتهاي         
ــا   خــود از هواپيمــايي جمهــوري اســالمي ت

  .احقاق حقوق خود خواهند بود
  
ــشنبه * ــي از  19روز يك ــشت، گروه  ارديبه

ان فضاي سـبز شـهرداري منطقـه دو         كارگر
اهواز در اعتراض به عدم دريافـت مطالبـات         
ــهرداري   ــل ســاختمان ش ــه خــود مقاب معوق

به گزارش ايلنـا،    . مركزي اهواز تجمع كردند   
ــركت     ــتخدام ش ــه در اس ــارگران ك ــن ك اي

» صنعتگران جوان نـادر كـارون     «پيمانكاري  
هستند در اين تجمع خواسـتار پاسـخ قـاطع          

پيمانكـاري در خــصوص  مـسئوالن شـركت   
 و  94پرداخت كردن دستمزد ماههاي اسفند      

  .فرودين سال جاري شدند
  
ــشنبه * ــشاورزان  19روز يك ــشت، ك  ارديبه

رودباري كه زحمات و سرمايه گـذاري يـك         
ساله خود را بر باد رفته مي ديدند بـا تجمـع          
در محل خريد بار در ابتداي جـاده زهكلـوت     

را بـه   با مسدود كردن جـاده اعتـراض خـود          
بــه . وضـعيت موجــود بـه نمــايش گذاشـتند   

گزارش رودبار ما، يك جوان حاضـر در ايـن          
من مدرك ليـسانس دارم ولـي       : تجمع گفت 

به دليل نبود كار شروع به كشاورزي كردم و         
االن تا خرخره در قرض هـستم و ايـن هـم           
عاقبت  قيمت محصول امسال كـه بايـد بـه     

الن فكر برگشت چكها و زندان باشم و مسئو
به خصوص متوليان كـشاورزي جنـوب كـه         
سال گذشته در ابتداي مسئوليت شـان مـي         
گفتند نمي گذاريم يك گرم محـصول روي        

  .زمين بماند اكنون جواب دهند
   

شماري از صيادان و لنج داران هنـديجاني،   *
 ارديبهـشت در اعتـراض بـه     19روز يكشنبه   

توجهي مـسئوالن بـه مـشكالت آنـان،           بي  
بـه  . اري اين شهر تجمع كردند    مقابل فرماند 

 مـاه  4گزارش ايلنا، پايگاه دريـايي از حـدود      
پيش به صياداني كه از تعاوني صيادان مجوز   

 گيرند اجازه صيد و ورود به دريـا را         صيد مي 
ايــن در حاليــست كــه تعــاوني . دهــد نمــي 

 صـيد، مبلـغ     ◌ٔ صيادي براي صدور دفترچـه    
گيـرد، ولـي       هزار تومان از صيادان مـي      200

  .كند پايگاه دريايي آن را قبول نمي
  
 ارديبهـــشت، كـــارگران 19روز يكـــشنبه *

رستوران خلـيج فـارس كـه در جـاده فـشم            
ميگون قرار دارد در اعتراض به عدم پرداخت    
چهار ماه دستمزد، در محل كار خـود تجمـع        

  .كردند
ــران،   بــه گــزارش اتحاديــه آزاد كــارگران اي

ر تجمع كنندگان ضمن بحث و تبادل نظر د        
مورد مـشكالت معيـشتي و زنـدگي طاقـت          
فرساي كارگران، حمايت خـود را از فعـاالن         
كارگري زنداني ابراز داشته و ازخواسته آنهـا        

ــات     ــذف اتهام ــر ح ــي ب ــي"مبن  از "امنيت
ــاالن   ــشتي فع ــه معي ــاي حــق طلبان فعاليته

  .كارگري و معلمان پشتيباني كردند
  
ــشنبه * ــدادي از  19روز يك ــشت، تع  ارديبه

قه اي از نيـشابور در اعتـراض بـه          زنان منط 
قطــع آب آشــاميدني و نداشــتن گــاز بــراي 
چندمين بـار مقابـل فرمانـداري ايـن شـهر           

ــد ــشابور، . تجمــع كردن ــه گــزارش عطارني ب
نماينــده بــانوان معتــرض دربــاره مــشكالت 

 روز اســت كــه آب 13: منطقــه خــود گفــت
مصرفي اين منطقه را قطـع كـرده انـد و در            

ينـد كـه شـما در       جواب اين مشكل مـي گو     
محدوده شهري نيستيد، در حالي كه منـازل        
ما با منازل مسكن مهر و خوابگـاه دانـشگاه          

  . متر فاصله دارد300آزاد 
  
 ارديبهـــشت، كـــارگران 20روز دوشـــنبه *

بـراي  ) چوكـا (كارخانه چوب و كاغذ اسـالم        
دومين بار در سـال جـاري در اعتـراض بـه            

ههـا  نداشتن قرارداد كاري و عدم پرداخت ما      
حقوق و حق بيمه دست به تجمع دركارخانه        

به گزارش رضـوان خبـر، ايـن تجمـع          . زدند
منتهي به درگيـري بـا دو تـن از مـسئوالن            
اداري و بيرون انـداختن شـان ازمحوطـه ي          

  .كارخانه شد
  
ــنبه * ــدود 20روز دوش ــشت، ح  250 ارديبه

گـري ماشـين سـازي        كارگر كارخانه ريختـه   
در ) درشــهرك صــنعتي قراملــك  (تبريــز 

اعتراض به واگذاري اين كارخانه بـه بخـش         
خــصوصي، نداشــتن امنيــت شــغلي و عــدم  

 ماه حقوق و حق بيمه در محوطه        2پرداخت  
بــه گــزارش ايلنــا، . كارخانــه تجمــع كردنــد

گري ماشين سازي تبريـز تـا         شركت ريخته   
سـازمان  ( دولتـي بـود   1394قبـل از اسـفند   

، بعــد از آن در راســتاي )گــسترش نوســازي
بـه  ( به بخش خصوصي 44استهاي اصل   سي

واگـذار شـد و از      ) صندوق بازنشستگي فوالد  
آن زمان تاكنون وضـعيت مـالي كارخانـه و          

تر شده و عمـده مزايـاي شـغلي           كارگران بد 
  .كارگران نيز قطع شده است

  
 ارديبهشت، كارگران شاغل    20روز دوشنبه   *

در بخشهاي خدمات شهري محدوده منطقه      
) مجموعه شهرداري خرمشهر  زير  (آزاد اروند   

در اعتراض به بالتكليفـي قـرارداد كـاري و          
عدم پرداخت حقوق و مطالبات شان در برابر        

بـه  . سازمان منطقه آزاد اروند تجمـع كردنـد       
گزارش ايرنا، اين كارگران اعالم كردند كـه         
در بخشهاي مختلف شـهري نظيـر فـضاي         
سبز، جمع آوري زباله و ديگر بخشهاي ايـن       

اليت مي كنند و از فـروردين سـال        منطقه فع 
 تــا شــهريور همــان ســال زيــر نظــر  1394

شهرداري مينو شهر كار كردنـد امـا تـاكنون      
بيمه درماني، بازنشستگي، عيـدي و سـنوات        

  .به آنها پرداخت نشده است
 روز از سـال جـاري       45همچنين با گذشـت     

زير نظر پيمانكار مشغول به كـار شـديم امـا          
ــر    ــت نك ــوقي درياف ــوز حق ــدون هن ده و ب

  .هيچگونه قرارداد فعاليت مي كنيم
  
 ارديبهـــشت، كـــارگران 20روز دوشـــنبه *

مخابرات جيرفت و عنبرآباد بـه دليـل عـدم          
. پرداخت حق بيمه و حقوق اعتصاب نمودنـد       
ن به گزارش سفيرجنوب، تعدادي از مـشتركا      

مخابرات شهرستان عنبرآباد با مشكل قطعي      
خطوط ارتبـاطي روبـرو هـستند و بـه دليـل         
اعتصاب كارگران و نبود كارگر امكان وصـل    

  .كردن اين خطوط و اينترنت وجود ندارد 
  
 ارديبهشت، جمعي از    20صبح روز دوشنبه    *

ساكنان مسكن مهر اميد اكباتان همـدان در        
هي تـوج  اعتراض به مشكالت مـسكن و بـي   

مسئوالن به اين مشكالت مقابل استانداري      
به گزارش فارس، يكي   . همدان تجمع كردند  

از ساكنان مسكن مهر اميد اكباتان با تأكيـد         
اي در    بر اينكه اين مجتمع مشكالت عديده       

مصالح به كار   : ساخت و ساز دارد، اظهار كرد     
رفته در ساخت اين مساكن به هـيچ عنـوان          

د تخلـف اساسـي در       مور 17كيفيت ندارند و    
ساخت مسكن مهر وجود دارد و اين مـساله          
مورد تأييـد مـسكن و شهرسـازي نيـز قـرار        

  .گرفته است
  
جمعي از كارگران شركت جلفاكـاران ارس       *

 ارديبهـشت بـا در دسـت        20در روز دوشنبه    
ــه تجمــع در   داشــتن پالكاردهــايي اقــدام ب
محوطـــه ســـايت اداري منطقـــه آزاد ارس 

فــانيوز، شــركت  بــه گــزارش جل . كردنــد
جلفاكاران ارس با فعاليت در امور نـساجي از         

  . شروع به كار نموده است1388سال 
  
بــه دنبــال افــت قيمــت پيــاز و نارضــايتي *

 ارديبهــشت، 21كــشاورزان، روز ســه شــنبه 
كارناوال غم كشاورزان در اعتراض بـه ايـن         

 بـار جيرفـت تـا        مشكل از ميدان ميوه و تره     
به گزارش فارس، بـا     . فرمانداري به راه افتاد   

ايـن حركــت اعتراضـي كــشاورزان، خيابــان   
دولت به سمت فرمانداري جيرفـت مـسدود         
شد و پيازهاي حمـل شـده در بولـوار امـام،            
بولوار بهشت زهرا و خيابان دولـت بـر كـف           

  .خيابان ريخته شد
  
ــنبه * ــارگران 22روز چهارش ــشت، ك  ارديبه

كارخانه كاشي نيلو در اعتـراض بـه نداشـتن     
يت شغلي و عدم پرداخت به موقع حقـوق       امن

ماهيانه دست بـه تجمـع مقابـل فرمانـداري       
بـه گـزارش ايرنـا، حقـوق و     . نجف آباد زدند 

مزاياي كارگران اين كارخانه كه متعلـق بـه         
بخــش خــصوصي اســت، طــي هــشت مــاه 

  .گذشته پرداخت نشده است
  
ــنبه * ــبح روز چهارشـ ــشت، 22صـ  ارديبهـ

شـهر    گين  تعدادي از كارگران شهرداري مش    
با تجمع اعتراض آميز در مقابـل شـهرداري         
خواستار پرداخت حق و حقوق قـانوني خـود         

 رسـا، كـارگران      به گـزارش مـشكين    . شدند
در طول يك سال گذشته نه      : معترض گفتند 

تنها حق و حقوق قانوني خود را از شهرداري        
ايم بلكه حق بيمـه كـارگران         دريافت نكرده   

  .نيز پرداخت نشده است
  
ــنبه ر* ــارگران 22وز چهارش ــشت، ك  ارديبه

خدماتي شهرداري خرمشهر بـراي چنـدمين       
به گزارش ايرنا،كـارگران    . بار اعتصاب كردند  

شاغل در بخشهاي خدمات شهري محدوده       
منطقه آزاد اروند، اقدام فوري مسئوالن براي    
ــوق خــود را   ــاي مع پرداخــت حقــوق و مزاي

  . خواستار شدند
  
ت، تاكـسيرانان    ارديبهش 22روز چهارشنبه   *

. زنجان مقابل استانداري استان تجمع كردند     
به گزارش موج رسـا، مـشكالت تاكـسيراني         
مدتي است كـه توسـط تاكـسيرانان زنجـان          

شود كه به گفته رانندگان تاكسي        مطرح مي   
بـه دليـل   . دهد كسي به حرف شان بها نمي     

تجمع بيش از حد تاكسيها خيابان استانداري       
  .مسدود شد

  
 از مهندسان و مجريـان ذيـصالح        شماري*

 ارديبهـشت بـا     22ساختمان، روز چهارشنبه    
ــل راه و    ــاختمان اداره ك ــل س ــع مقاب تجم
شهرسازي فارس، خواستار تجديد نظر ديوان  
عدالت اداري در ارتباط با ابطال الزام اجـراي     

  .مجري ذيصالح در احداث ساختمانها شدند
بـه گــزارش ايرنـا، در يكــي از پالكاردهــاي   

ب شده در محل ايـن تجمـع در خيابـان           نص
زلزلـه در   «: ستارخان شيراز نوشته شده بـود     

  .»كمين است
  
 23 و پنجشنبه    22هاي چهارشنبه     طي روز *

ارديبهشت، كارگران كارخانه نساجي الگانـت     
اي   هاي پـرده   كه در زمينه توليد انواع پارچه   

در استان سمنان فعاليت دارد، در اعتراض به        
 سـال عيـدي    2 ماه حقوق و     3عدم پرداخت   

به . دست به تجمع اعتراضي در كارخانه زدند    
گزارش ايلنا، كارفرمـا ايـن واحـد از ابتـداي           
سال گذشته به دليل كمبود نقـدينگي تـوان         
پرداخت به موقع دستمزد كارگران را ندارد و        

ــاه گذشــته فقــط دســتمزد   آ ــد م نهــا در چن
فروردين ماه سال جاري را به صـورت مبلـغ       

  .اند ر ناچيز دريافت كرده بسيا
  
 ارديبهـشت، كـارگران     25صبح روز شـنبه     *

شــهرداري فراشــبند بــراي چنــدمين بــار در 
اعتراض به عدم پرداخت به موقـع حقـوق و          
مزايا از سـوي پيمانكـار شـهرداري، در اداره          
كار تجمـع و خواسـتار احقـاق حقـوق خـود            

به گزارش نخل بيدار، عـدم پرداخـت        . شدند
ران شــهرداري در برخــي از مطالبــات كــارگ

 و عيدي و سـنوات و  92 و   93ماههاي سال   
همچنــين عــدم پرداخــت بــه موقــع  بيمــه  
كارگران از عمده تـرين مطالبـات كـارگران         

  .شهرداري است
  
 ارديبهشت، راننـدگان مينـي      25روز شنبه   *

بوس در مشهد در اعتراض بـه اخـذ وجـه از      
ميني بوسرانان بـا عنـوان سـاماندهي مينـي       

ا و اتوبوسهاي شهري بر اساس مصوبه       بوسه
شوراي شهر مشهد، دست به تجمع در بلـوار     

بـه گـزارش ايرنـا، بـر        . شاهنامه مشهد زدند  
اساس مصوبه شوراي اسالمي شـهر مـشهد        
در قالــب طــرح ســاماندهي مينــي بوســها و 
اتوبوسهاي بخش خصوصي مقرر شده از هر       
دستگاه ميني بوس ساالنه دو ميليـون ريـال    

   .اخذ شود
  
جمعي از اهـالي روسـتاي گوشـه از توابـع           *

 ارديبهــشت 25شهرســتان دورود روز شــنبه 
مقابــل اســتانداري لرســتان تجمــع كــرده و 
خواستار دريافت مطالبات خود از سازمان آب       

بـه گـزارش ايرنـا،      . منطقه اي استان شـدند    
معترضان گفتند كه قيمـت امـوال و منـازل          
 مسكوني آنها كه در اثـر سـرريز شـدن سـد           

كمال صـالح اسـتان مركـزي از بـين رفتـه            
مشخص شده ولي هنوز هيچ گونـه وجهـي          
بابــت خــسارت از بــين رفــتن وســايل آنهــا 

  . پرداخت نشده است
  20بقيه در صفحه 
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  برخی از 
  حرکتهای اعتراضی

   کارگران و مزدبگيران
  19بقيه از صفحه 

 ارديبهشت، جمعي از صاحبان مـسكن بـاب         25روز شنبه   * 
الحوائج شهرستان قرچـك در اعتـراض بـه عـدم واگـذاري             
مسكن خـود جلـوي فرمانـداري شهرسـتان قرچـك تجمـع             

به گزارش قرچك آنالين، در حالي كه معترضن چهار         . كردند
يش، مبلغ پيش قـسط را واريـز و وصـول مـابقي بـه               سال پ 

صورت چك براي واگذاري را پرداخت كرده اند، اما اكنون از           
  .مسكني كه قرار بود به آنها تحويل دهند خبري نيست

  
 هـشتگرد در مقابـل      5 ارديبهشت، مردم فـاز      25روز شنبه   *

فرمانداري اين شهر اقدام به برگزاري تجمع اعتراضي نمودند 
 تجمع باعث كندي عبور و مرور و اخالل در رفـت و             كه اين 
به گزارش كمال مهر، گفته مي شود اين تجمع بـه           . آمد شد 

دليل مـشكالتي اسـت كـه در بخـش آب و فاضـالب ايـن                
منطقه وجود دارد و مردم بدين ترتيب خواستند صـداي خـود    

  .را به گوش مسئوالن برسانند
  
 مخـابرات راه     ارديبهشت، كارگران صـنايع    26روز يكشنبه   *

براي بار ديگر دست بـه تجمـع اعتراضـي          ) ITI(دور ايران   
بـه گـزارش ايرنـا، خواسـت        . مقابل استانداري فـارس زدنـد     

 تـن از    226كارگران اين اسـت كـه مطالبـات يـك هـزار و              
 300كارگران اين كارخانه كه بدون احتـساب ضـرر و زيـان             

طالبـات  م. ميليارد ريال است، به روز محاسبه و پرداخت شود        
 تا امروز اسـت كـه رقـم    85كارگران كارخانه مربوط به سال    

آن از آن زمان تغيير نكرده اما طلب بانكها تا امروز سه برابـر      
  .شده است

  
 ارديبهـشت، كاركنـان بخـش مهندسـي و          26روز يكشنبه   *

تعميرات هواپيمايي ايران ايـر در اعتـراض بـه سـطح پـايين         
ست به تجمـع مقابـل      حقوق شان و براي افزايش دستمزد د      

ساختمان معاونت مهندسي و تعميـرات در فرودگـاه مهرآبـاد           
  به گزارش خبرآنالين،. زدند

در پايان تجمع، سخنگوي معترضـان بيانيـه مـشترك آنـان            
مبني برخواسته هاي شان را خواند و اعالم كـرد در صـورت             
عدم رسيدگي مسئوالن، تجمعات براي رسيدن بـه مطالبـات    

  .د يافتشان ادامه خواه
  
 ارديبهشت، كارگران كارخانه صابون سازي      27روز دوشنبه   *

 مـاه   30ياس در اعتراض به بالتكيفي شغلي و عدم پرداخت          
بـه  . حقوق دست به تجمع مقابل فرمانداري خرمـشهر زدنـد         

گزارش ايلنا، با گذشت چهـار سـال از زمـان توقـف فعاليـت           
وضـعيت شـغلي    » صابون سـازي يـاس خرمـشهر      «كارخانه  

 كارگر شاغل و بازنشسته اين واحد توليد كننده با          120ود  حد
  . ماه حقوق معوقه معلوم نيست30بيش از 

  
 ارديبهشت، جمعي از كارگران يك شـركت        27روز دوشنبه   *

توليد مواد غذايي در دزفول در اعتراض بـه پرداخـت نـشدن             
حقوق و مطالبات معوقه خود مقابل فرمانداري دزفول تجمـع    

رش ايرنا، چند تن از نماينـدگان ايـن كـارگران    به گزا . كردند
شـركت مـذكور حقـوق سـه ماهـه          : معترض اظهـار داشـتند    

  .كاركنان را پرداخت نكرده است
  
 ارديبهشت، كارگران اخراجي كارخانه شـير       27روز دوشنبه   *

بالدي در اعتراض به اخراج و عدم پرداخـت ماههـا حقـوق و     
يستان و بلوچـستان    حق بيمه مقابل اداره كار و استانداري س       

به گزارش عصر هامون، چندي پيش كارخانـه        . تجمع كردند 
شير بالدي به دليل عدم خريد شـير از دامـداران اسـتان سـر         

 كارگر  35اين كارخانه در اقدامي قابل تامل       . تيتر خبر ها شد   
 سـال دارنـد بـدون دليـل مـوجهي از            16 تا   15را كه سابقه    

ان با بيان اينكـه چنـد مـاه    يكي از كارگر. كارخانه اخراج كرد  
چنـدي پـيش كـه      : است كه حقوق دريافت نكرده ايم، گفت      

همسرم را براي وضع حمل به بيمارستان برده بودم فهميـدم      
كه مدير كارخانه ماههاست بيمه مـا را قطـع كـرده اسـت و               

  .هنوز همسرم را به دليل بي پولي ترخيص نكرده اند
  
ي   ران كارخانـه   ارديبهـشت، كـارگ    28صبح روز سه شـنبه      *
چوكا براي سومين بار در سال جاري به علـت عـدم تحقـق                

وعده ي مسئوالن كارخانه و مـسئوالن سياسـي شهرسـتان           
بـه  . رضوانشهر و استان گيالن تجمع اعتراضي برگزار كردند       

گزارش ماسال نيوز، كارگران معترض عـالوه بـر درخواسـت           
انـه و  براي پرداخت حقـوق خـود، از ورود مـدير عامـل كارخ        

  .مدير امور مالي و اداري آن ممانعت به عمل آوردند
  
 ارديبهشت، دو كارگر بيكـار شـده فـوالد          28روز سه شنبه    *

زاگرس كه در هفته هاي گذشته چندين بار به تهـران آمـده             
بودند، براي دومين روز متوالي در وزارت كار در انتظار پاسـخ          

 كارگر بيكار   به گزارش ايلنا، اين دو    . مسئوالن تحصن كردند  
در حالي كـه    » عليرضا رستمي «و  » احمد اميني «به نامهاي   

يك پالكارد را به نشانه اعتراض مقابل وزارت كار در دسـت            
داشتند گفتند؛ در وزارتخانه نيز كسي پاسخگو نيست و به ما           
گفته اند كه اداره كار استان بايد نظر كتبي خود را ابالغ كند،           

ان كردستان تا كنون از ارسال اين       اما مديريت روابط كار است    
  .نامه خودداري كرده است

  
 11 و 8 و 5 ارديبهــشت، متقاضــيان فازهــاي 28روز ســه *

شهر جديد پرديس بـه دليـل تـأخير در واگـذاري واحـدهاي          
مسكن مهر و معلوم نبودن زمان دقيق تحويل ايـن واحـدها            
به طور خانوادگي مقابـل شـركت عمـران شـهرهاي جديـد              

به گزارش فارس، نريمـان معـاون وزيـر راه و           . دتجمع كردن 
 كننـدگان    شهرسازي و مديرعامل اين شركت به ميان تجمع       

آمد و باز هم اعالم كرد كه اين وزارتخانه بـه تنهـايي نمـي               
  .تواند نقشي در تحويل واحدها داشته باشد 

  
ــشنبه * ــبح روز يك ــارگران  26ص ــي از ك ــشت، جمع  ارديبه

 منطقه ويژه عسلويه در اعتراض      14پيمانكاري شاغل در فاز     
 ماه حقـوق اعتـصاب كـرده و در محوطـه     5به عدم پرداخت   

به گزارش ايلنـا، آنهـا از       . اطراف محل كار خود تجمع كردند     
كارفرماي اصلي خواستار رسيدگي به موضوع مطالبات مزدي      

ــه  ــصاب در روز ســه شــنبه  . خــود شــدندمعوق ــن اعت  28اي
 كـارگران پايـان     94ارديبهشت با پرداخـت دسـتمزد اسـفند         

  . يافت
  
 ارديبهشت، كارگران شهرداري جيرفت در      28روز سه شنبه    *

اعتراض به عدم پرداخت حقوق شان دست به اعتصاب زده و     
بــه گــزارش . در مقابــل درب شــوراي شــهر تجمــع كردنــد

 اعـالم كردنـد بـه علـت عمـل نكـردن             شبستان، كـارگران  
مسئوالن شوراي شهر و شهرداري به قول خود تا حل نشدن   
مشكل حقوقي كارگران و رفتگران از جمع آوري زباله هـا و            

  .نظافت خيابانها خودداري مي كنند
  
 ارديبهشت، صـدها كـارگر بازارچـه مـرز          29روز چهارشنبه   *

در گمـرگ   مهران براي اعتراض به شركت پيمانكاري مسقر        
بـه گـزارش    . مهران، دست از كار كشيده و اعتـصاب كردنـد         

آواي مهــران، كــارگران معتــرض بخــشنامه جديــد شــركت 
 درصـد  30پيمانكاري مستقر در گمرك مهران مبني بر كسر       

از درآمد حق كارگري توسط اين شـركت را علـت اعتـصاب             
  .خود اعالم كردند

  
ان پيمانكاري   ارديبهشت، جمعي از كارگر    29روز چهارشنبه   *

كارخانه فوالد ارفع اردكـان در اسـتان يـزد در اعتـراض بـه               
بـه  . شرايط نامناسب شـغلي، تجمـع اعتراضـي برپـا كردنـد           

گزارش ايلنا، دليل برپايي اين تجمع اعتراضـي بـي تـوجهي            
مسئوالن به مطالبات كارگران و تاخير در پرداخت دستمزدها         

  .عنوان شده است
  
هشت، مـردم روسـتاي كركويـه بـا          ارديب 29روز چهارشنبه   *

تجمع در فرمانداري قيروكـارزين خواهـان رسـيدگي فـوري           
بـه  . مسئوالن به وضـعيت نامناسـب آب ايـن روسـتا شـدند            

گزارش پرگون، اين تجمع مردمي براي اعتراض به وضـعيت      
 4االن : يكي از اهـالي روسـتا گفـت   . نامناسب آب روستا بود  

 5نه روز كمتـر از      در شـبا  . سال است كه مـشكل آب داريـم       
ساعت آب روستا وصل مي شود و مابقي سـاعات آب قطـع              

  .مي شود
  
 ارديبهشت، جمعـي از كـارگران كارخانـه    29روز چهارشنبه  *

نساجي پارسيلون خرم آباد در اعتراض بـه وضـعيت نـامعلوم            
شغلي وبالتكليفي در دريافت مطالبـات معوقـه خـود مقابـل            

به گزارش ايلنا، در . دندساختمان استانداري لرستان تجمع كر    
 كارگر رسمي فعاليـت  120كارخانه نساجي پارسيلون بيش از      
عـالوه بـر آن عيـدي       . اند  دارند كه از دي ماه حقوق نگرفته        

 كارگران هنوز پرداخت نشده و حق عيدي و پاداش          94سال  
سالهاي گذشته كارگران بـه صـورت كامـل پرداخـت نـشده           

  . است
آبـاد در روز      خانه پارسيلون خرم  حركت اعتراضي كارگران كار   

 ارديبهشت با تجمع مقابل خودروي وزير كشور        30پنجشنبه  
كنندگان اين بار با در دست        تجمع. و دخالت پليس همراه شد    
مـا كـارگران كارخانـه پارسـيلون        «داشتن بنري با مـضمون      

.  ماه حقوق طلب داريـم 27سازي،  آباد قربانيان خصوصي  خرم
، بار ديگر اعتراض خـود را بـه         »رسد    كسي به فريادمان نمي   
  .مسئوالن اعالم كردند

  
 ارديبهـشت، جمعـي از كـارگران و غرفـه           30روز پنجشنبه   *

 بار تهران دراعتراض به تصميم جديد  داران ميدان ميوه و تره
مديريت سازمان ميادين ميـوه و تـره بـار شـهرداري تهـران         

 دفتـر  مبني بر كاهش تعداد كارگران دست به تجمـع مقابـل        
بـه گـزارش ايلنـا، بنقـل از افـراد           . اين سازمان تجمع كردند   

حاضر در اين تجمع  اعتراضي، طبـق دسـتور العمـل جديـد              
 بار از اين پس تعداد افـراد شـاغل    سازمان ميادين ميوه و تره 

متـصدي غرفـه، صـندوقدار و       (در هر غرفه نبايد از سه نفـر         
  .بيشتر باشد) كارگر فروشنده

  
 29 سي شـهر مريـوان صـبح روز چهارشـنبه         رانندگان تاكـ  *

 در جلوي ساختمان تاكسيراني اين شهر تجمـع و    ،ارديبهشت
ن اين شهرستان به جهت افزايش تعداد از بي توجهي مسئوال

خودروهاي تاكسي و كـاهش محـسوس درآمـدها اعتـراض           
 در  به گزارش زريوار خبر، يكـي از راننـدگان تاكـسي           .كردند

فيـك شهرسـتان تعـداد زيـادي از          شوراي ترا  :اين باره گفت  
 - باشـماق و خـط مريـوان        مـرز  –تاكسيهاي مسير مريوان    

را تعطيل و به داخل شهر اضافه كـرده         ) بيه كره ( حسين آباد 
  .است

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، شـكنجه       
و محاكمه فعاالن كارگري در ايران را بـه شـدت           

  .محكوم مي كنيم
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پروين با سفرهــاي پـدرش در داخـل و خـارج ايـران              
همراهي مي كرد و با سير و سياحت و گسترش ديـد و          

دي مـاه  . اطالعات و كسب تجارب تازه مـي پرداخـت        
 اما بزرگترين مرثيه زندگي    پـروين رقـم            1316سال  
كوچ پدر تلخ ترين حادثه زندگي پروين بود و بر          . خورد

 و مدتي او را از فعاليـت        انزواي او بعد از طالقش افزود     
  :او در مرگ پدر سرود. ادبي اش باز داشت

  پدر آن تيشه كه برخاك تو زد دست اجل
  تيشه اي بود كه شد باعث ويراني من

  يوسفت نام نهادند و به گرگت دادند
  مرگ، گرگ توشد، اي يوسف كنعاني من

  مه گردون ادب بودي و درخاك شـدي
   مناك زندان توگشت، اي مه زندانيخ
  

پـروين از نابـسامانيهاي سياسـي و مـصائب اجتمــاعي     
ايران دقيقاً آگاه بود و با شـهامتي بـيش از هـر شـاعر               
زمان خود از فساد زورمندان و جور پادشاه انتقاد كـرده           

عالوه براين، درميان شاعران هيـــــچ شاعري      . است
را نمي شناسيم كه به اندازه پروين از غم و رنج و فقـر             

پروين بـا آگـاهي از      . خن به ميان آورده باشد    انسانها س 
واقعيات زندگي مردم به توصيف اين دردها وناماليمات 
مي پردازد و در افشاي باطل، حق پوشي را مجاز نمـي       

  : شمارد
  حقيقت گوي شو پروين چه ترسي

  نـشايد بهر باطل حق نهفتن
تبيين فقر توده هاي مردمـي، از برجـسته تـرين درون            

دكتر زرين كوب علت محبوبيت     . اوستمايه هاي شعر    
درآميختگي ذهن و زبـان او بـا طبقــــات          "پروين را   

بي شك مهمتـرين علـت      .  مي داند  "محروم جامـــعه 
گرايش توده هاي مردم به ديـوان اشـعار او در همـين             

  .نكته است
مردم با مطــــالعه ديـوان او بـه تماشـاي واقعيتهـاي         

و . آن مي پردازند  زندگي خود نشسته، به كشف زواياي       
اگـــر چنين نبود، ديوان اين شاعر طي يك قرن دهها     

  . بار تجديد چاپ نمي شد
پروين عواطف انسان دوستي خود را در ضمن تمثيالت 
و حكايات كوچكي گنجانده و از اين طريق ناله غـم و            
شكايت خود را موثرتر از سخن شـاعران ديگـر كـرده            

او دوستدار  .  است "بشر"نقطه مركزي انديشه او     . است
او . انسـان و به خصوص كارگران و زحمتكشان اسـت        

مخالف سرسـخت ظلـم و صــاحبان قـدرت و حـامي             
محرومان و بينوايان است و همـواره ازحقـوق آنـان در           

او با زباني نمادين به ذكر . برابر ستمگران دفاع مي كند 
بيدادگريها و فساد دستگاه حاكمـه مـي پـردازد و آنـرا             

دنياي آرماني او، دادگري و عدالت  . مي داند مظهر ظلم   
 "قباد ساساني "پروين در قالب حكايتي     . گستري است 

ــاد و    ــورد انتق ــت م ــاد حكـــومت وق ــوان نم ــه عن را ب
  : دادخواهي قرار مي دهد

  ويرانه شد زظلم تو هر مسَكن و دهي
  يغماگر است چون تو كسي پادشاه نيست

  
پادشـاه مـي    از نظر پروين آنچه مشروعيت سياسي به        

بخشد و حكومت او را ماندگار مي كند، عدالت اسـت و     
در شعر پـروين آزادي بيـشتر در معنـاي    . رضايت مردم 

آزادي ستمديدگان از چنگ جــــور حكومـت و سـتم          
او در قطعه شعري بـا واقـع   . طبقه مرفه به كار مي رود    

 فـرا  "قيام"نگري مردم را به اعتــراض و ايستادگي و     
ن شعر مناظره اي اسـت ميـان دو قطـره           اي. مي خواند 

خون از پادشــــاه و يك خاركن كـه تـاجور خواهـان            
اتحاد، دوستي و يگانگي است و مي گويد كه ما هر دو            

  : از يك چشمه هستيم
  هزار قطره خون در پيــــاله يك رنگند

  تفاوت رگ وشريان نمي كند اثري 
  زما دو قطره كوچك چه كار خواهد خاست

  كي قطره بزرگتري بيا شويم ي
دراين مناظره دياليكتيكي، كساني كه پايگاه اجتمـاعي        

بـراين  . نازلي دارند، دسـت بـاالتري دارنـد و پيروزنـد          
اساس، قطره خون خاركن ايـن دعـوت و اتحـاد را بـا              

  :خشم رد كرده و در پاسخ مي گويد
  به خنده گفت ميان من و تو فرق بسي است

  ري تويي زدست شهي و من زپاي كارگــ
  براي همرهي و اتحاد با چو  مني

  خوش است اشك يتيمي و خون رنجبري
  تو را به مطبخ پخته شد طعام

  مرا به آتش و آهي و آب چشم  تري
  تو از فروغ مي ناب سرخ رگ شدي

  من از نكوهش خاري و سوزش جگري
  درخت جور و ستم هيچ برگ و بار نداشت

  اگر كه دست مجازات مي زدش  تبري
  نمي دوخت جامه بيدادسپهر پير 

  اگر نبود در صبر و سكوتش آستري 
  

يكـي از كوبنـده     * "صاعقه ما سـتم اغنياسـت     "قطعه  
ايـن  . ترين اعالم جرمهاي او عليه طبقه ستمگر اسـت        

شـعر از طـوالني تـرين وتنـدترين اشـعار اجتمـاعي ـ        
 با  "برزگر پير "سياسي پروين است كه با طرح مكالمه        

 را مـسئول سـياهي      پسر جوانش بـه وضـوح حكومـت       
زندگي ضعيفان و محرومان مي داند و شالق انتقـاد را           
بر تماميت نظام جزايي و اجرايي فاسد مي كوبد و ايـن      
ستم را به صورت اعالميه اي جهاني عليه ظلم و بيداد           

پروين با نمايش جامعه اي نـابرابر،       . مطلق در مي آورد   
ي راه انقالب و قيـام را بـراي رفـع ظلـم و بـي عـدالت                

به طـوري كـه سـرانجام پـسر جـوان           . ترسيم مي كند  
برزگر امكان ادامه راه پـدر را بـدون انتقـام از اغنيـا و               

  :حاكمان نمي پذيرد
  سفره ما از خورش و نان تهي ست

  در  ده ما بس شكم  ناشتاست 
  پاي من از چيست كه بي موزه است

  در تن تو جـامه خلقان چراست 
  خرمن امسالِ ما را كه سوخــت

  از چه در اين دهكده  قحط و بالست
  در عوض رنج و سزاي عمل

  آنچه كه رعيـت شنود ناسزاست
  چند شود باركش اين و آن

  زارع بدبخت مگر چارپاست 
  كار ضعيفان زچه بي رونق است
  خون فقيران زچه رو بي بهاست

  
 در ادامه اين دادخواهي سروده شـده        "اي رنجبر "شعر  
اين شعر نيز نمونه بارز خشم عمــيق پـروين از           . است

ــران و    ــر رنجب ــه ب ــي ســت ك ــي و ظلم ــقاوت آدم ش
 "خيزش"زحمتكشان مي رود و پـــــروين آنان را به       

  : فرا مي خواند"انقالب"و 
  تا به كي جان كنـدن اندر آفتاب اي رنجبر

  ان از چهره آب اي رنجبرريختن از بهر ن
  از حقوق پايمال خويشتن كن پرسشي

  چند مي ترسي زهر خان و جناب اي رنجبر
  در خـور دانش اميرانــند و فرزندانشان

  تو چه خواهي فهم كردن از كتاب اي رنجبر
  حاكم شرعي كه بهر رشوه فتوا مي دهد

  كي دهد عرض فقيران را جواب اي رنجبر
  لو مكندت خون بريزجمله آنان را كه چون زا

  وندر آن خون دست و پايي كن خضاب اي رنجبر
و اين چنين شعله خـشم سـوزان او، اوراق ديـوانش را             

  . مشتعل مي سازد
در ساختن اشعار مناظره، پروين بزرگترين شـاعر زبـان          

 مناظره زيبا و پرمــعني     65فارسي است كه دست كم      
 بي  كه استاد"اسدي طوسي"درحالي كه   . سروده است 

معارض اين فن شناخته مي شـود، تنهـا پـنج منـاظره             
ســاخته اســت كــه ارزش هــيچ كــدام شــان بــه پــاي 

  .مناظرات پروين نمي رسد
انتقاد از اشخاصي همانند والي، قاضي، داروغه و مفتـي   
به عنوان نماد قدرت و نقش آفرينان نظام حكومتي در          

گـاه از زبـان   . شعر پروين فراوان به چـشم مـي خـورد         
 و گاهي در قالب تمثيل و حكايت به "دزد" و   "مست"

در ايـن ميـان     . ذكر ظلم و دروغهاي آنان مـي پـردازد        
قاضي و حاكم شرع، چون دين را وسـيله زرانـدوزي و            

  :فريب و ريا ساخته اند، بيشتر شالق كش مي شوند
  آن سفله اي كه مفتي و قاضي است نام او

  تابود و تار جامه اش از رشوه و رياست
  همي دهند بهشتي طمع كنندگر در

  كو آن چنان  عبادت و زهدي كه بي رياست
.  به بيماري حصبه مبتال شـد      1320پروين در فروردين    

وخيم بودن وضعيت او باعث شد كه در سوم فـروردين           
ابـوالفتح اعتـصامي درايـن      . در بيمارستان بستري شود   

بـا آنكـه درتـب مـدام حـصبه مـي            ": باره نوشته است  
ترس و اضطراب يا بي صبري از خود        سوخت، كمترين   

جز در چند ساعت آخر عمر، دچار اغمـا        . نشان نمي داد  
ما روز شماري مي كرديم كـه كـي         . و بي هوشي نشد   

تب قطع مي شود، تا پروين به اتفاق مادرش ديدارهاي     
فقـط در آخـرين روز كـه وخامـت          . عيد را انجام دهـد    

 حالش آشكار شد، از مادر تيـره بخـتش طلـب صـبر و             
بر اثر مداواي غلط ما فرصـت مـداواي         . استقامت نمود 

  ".صحيح را از دست داديم
، 1948 ـ آوريـل   1320بدين ترتيب درنيمـه فـروردين   

 ســالگي درتهــران درگذشــت و در 35پــروين درســن 
. آرامگاه خانوادگي اش درقم به خاك سرد سـپرده شـد    

پـس از   . او هنگام مرگ در آغوش مادرش جان سـپرد        
اين قطعه را بـراي سـنگ       "ي با عنوان    مرگش قطعه ا  

 از او يافتند كه مشخص نيـست        "مزار خودم سروده ام   
  :در چه زمان براي سنگ مزارش سروده بود

  اينكه خاك سيه اش بالين است
  اختر چرخ ادب  پروين است
  گرچه جز تلخي از ايام نديد

  هر چه خواهي سخن اش  شيرين است
  صاحب آن همه گفتار امروز

  حه و ياسين استسائل فاتـ
  هركه باشي و به هرجا برسي

  آخرين منزل هــستي  اين است 
  خرم آنكس كه در اين محنت گاه

  خاطري را سبب  تسكين است
  

. مراسم دولتي به مناسـبت بزرگداشـت او برگـزار نـشد     
مدير كانون ايران به دليـل برخـي مـسايل سياسـي از             
برگزاري مجلس ياد بـود بـراي پـروين در آن كـانون             

از پاسخ محرمانه فرماندار قم در تـاريخ        . خودداري كرد 
 به تلگـراف وزارت كـشور در بـاب          1320 فروردين   18
 به روشني   "موضوع حمل جنازه دختر اعتصام الملك     "

مي توان دريافت كه دستگاه امنيتي رضا شاه نسبت به          
اين حساسيت مي تواند ريشه     . او حساسيت داشته است   

امـا  . سط پروين داشته باشد   در ردكردن نشان لياقت تو    
ــتان و     ــدرت، دوس ــاه از ق ــا ش ــاري رض ــد از بركن بع

ــالگرد      ــه مناســبت نخــستين س ــروين ب ــدان پ عالقمن
 مجلس يادبودي بـراي     1321درگذشت او در فروردين     

وي برپا كردند و با سرودن اشعار، نسبت به سـكوت و             
بي مهري دوران استبداد در حق پروين واكنش نـشان          

  .دادند
  و خاطره اش گرامي و  ماندگار بادياد 
  
پس از برداشت محـصول و  : صاعقه ما ستم اغنياست *

خرمن كردن، رعد و برق و صاعقه بالي جان آن مـي            
ــود ــشتكاران و   . ش ــر ك ــان ب ــم ظالم ــعر، ظل ــن ش داي

زحمتكشان و غارت دستـرنج آنان بـه صـاعقه تـشبيه           
  .شده است

  
  منابع

  )ين اعتصاميويژگيهاي شعر پرو(ـ عبدالعلي دستغيب 
  )2مجله ايران شناسي، شماره (ـ دكترجالل متين 

  )2مجله ايران شناسي، شماره (ـ دكتر حشمت مويد 
  ) از نيما تا روزگار ما(ـ دكتر يحيي آريان پور 

  پايان

  صداي فرودستان، ، پروين اعتصامي

  وجدان بيدار شعر پارسي
  )قسمت سوم، پايان(

 وحيدي . م 
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 رويدادهای هنری ماه
   جديدي ليال

   
  :گفتار روز

اگر فكر كنـيم رويمـان را برگـردانيم همـه چيـز             " -
همه كس و همـه چيـز   ! ناپديد مي شود، درست است    

ناپديد مي شوند و ما مي مانيم و يـك تـاريخ كـه در              
جـورج كلـوني، بـازيگر،     ("باره ما قضاوت خواهد كرد 

دان آمريكـايي،   كننـده و كـارگر    نويس، تهيه فيلمنامه  
  )برنده جايزه اسكار و گلدن گلوب و فعال سياسي

   
  ....فيلم

   
  هاي كُرد در كن فيلمي در مورد پيشمرگه 

  
، فيلــسوف مطــرح "برنــارد هــانري لــوي"فيلمــي از 

. آيـد فرانسوي، در جشنواره فيلم كن به نمايش درمي     
 هـاي جنـگ كركـوك و سـنجار          اين فيلم در جبهـه    

هاي كُرد بـا گـروه       و نبرد پيشمرگه     فيلمبرداري شده 
  .كشد را به تصوير مي "دولت اسالمي"

به گفته مسووالن كن، كارگردان براي سـاخت فـيلم          
هزاران كيلومتر در جبهه جنگ در عـراق، از شـمال           "

تا جنوب، پيش رفته و موقعيتهاي جنگي، منظره ها و          
 تـصوير كـشيده كـه     هاي زنان و مرداني را به چهره  
  ."ديده شده استكمتر 

اي اين فيلم را    كننده، در بيانيه    ، تهيه   "مارگو سينما "
 خوانـده   "اداي احترامي به زنان و مردان جسور كرد       "

  .است
هـاي مـدافع اسـتقالل    برنارد لوي كه يكي از چهـره       

شود، به خبرگزاري فرانـسه گفتـه       كُردها شناخته مي    
است كه قصد داشته با اين فـيلم، بـه مناسـبت صـد              

ــسه و "ســايكس پيكــو"ســالگي توافــق   ميــان فران
بريتانيا، به نوعي وجود يك سـرزمين ُكـرد را از نظـر             

به رسميت بشناسد، زيرا به گفته لوي ايـن         "اخالقي"
 ساز تجزيه كردهـا در چهـار كـشور          موافقتنامه زمينه 

  .مختلف شد
   

آرشيو افغان فيلم در شـهر كابـل بـا خطـر            
  نابودي مواجه است

 فيلم مستند از تاريخ صـد سـال اخيـر           هزاران ساعت 
 در شـهر كابـل      "افغان فيلم "افغانستان كه در آرشيو     

شود، با خطر در وضعيت بسيار نامطلوب نگهداري مي 
  نابودي روبرو است

 گويند كـه سيـستم      مسووالن موسسه افغان فيلم مي    
تهويه ذخاير آرشيو استاندارد نيست و ساختمان آن به         

پايگـاه نظـامي نيروهـاي نـاتو        دليل نزديك بودن به     
  .استمستقر در كابل، با خطرهاي جدي روبرو 

آرشيو افغان فيلم يكي از مراكز مهم افغانستان اسـت          
كه از جنگهاي داخلي دهه هفتـاد نجـات يافـت و در          

آسـا  زمان حكومت گروه طالبان نيز به صورت معجزه     
  .از نابودي حفظ شد

   
  
  

  فيلمهاي برجسته جشنواره كن 

  
 به زبـان فرانـسوي      "پل ورهوفن " فيلمي از     ،"اوه" -

فيلم براساس كتاب داستاني به همين نام به قلـم   . است
، نويسنده پرطرفـدار فرانـسوي سـاخته        "فيليپ ديژان "

  .شده است
در ايـن   . "داردن" فيلمي از برادران      ،"دختر گمنام " -

 نقش پزشكي را بازي مي كنـد كـه          "ادله هينل "فيلم  
ـ      ك زن بيمـار بـه خـاطر خـودداري از           پس از مـرگ ي

  .جراحي، روي كشف هويت او تمركز مي كند
 - فــيلم يــك انيميــشن ژاپنــي ،"الكپــشت ســرخ" -

فرانسوي و محصول همكاري مشترك دو شركت فيلم        
، اولـين فـيلم     "استوديو گيبلـي  " و   "وايلد بانچ "سازي  

، انيميشن سـاز هلنـدي      "ميكايل دودوك د ويت   "بلند  
  .است

 "استيون اسـپلبرگ "، اين فيلم "رگ مهربانمرد بز " -
كودكـان بـه     كه براساس يك كتاب داستان محبـوب        

 سـاخته شـده، در يكـصدمين سـالگرد          "رولد دال "قلم  
  .تولد اين نويسنده بريتانيايي روي پرده مي رود

 اكـشن بـا     -، در ايـن فـيلم جنـايي       "مردان خـوب  " -
 "رايان گاسلينگ" و  "راسل كرو "چاشني كمدي سياه،    

 مـيالدي در شـهر    70نقش دو مامور پليس را در دهـه         
  .لس آنجلس بازي مي كنند

، "آنـدره آرنولـد   "، فيلمي است كه     "عزيز آمريكايي " -
كارگردان بريتانيايي، پس از موفقيت سـه فـيلم اولـش           

ــاهي"، "رد رود" ــگ م ــادگير" و "تن ــديهاي ب  در "بلن
  خارج از بريتانيا ساخته است

   
المللـي خواسـتار لغـو      نهادهاي سينمايي بين  

  حكم فيلمساز ايراني شدند
جشنواره فيلم كن به همراه بيش از سي نهاد و سازمان           

اي سينمايي ديگر در سراسر اروپـا و جهـان، در بيانيـه             
خواستار توقف اجراي حكم و آزادي بدون قيد و شـرط           

  .كيوان كريمي شد
 ساله، آذر ماه دو سال پيش به خاطر         30كيوان كريمي،   

ــي ــر شــهر "لم ف ــسيها و  "نوشــتن ب ــوار نوي ــاره دي  درب
 تـا اعتراضـات بـه       1357گرافيتيهاي تهران از انقـالب      

، بــه اتهــام 1388نتــايج انتخابــات رياســت جمهــوري 
 223 بـه شـش سـال حـبس و           "توهين به مقدسـات   "

سـپس دادگـاه تجديـد نظـر        . ضربه شالق محكوم شد   
ـ          دان دادگاه انقالب تهران، با تاييد حكم شالق، حكم زن

را به يكسال زندان و پنج سال حـبس تعليقـي كـاهش             
  .داد

ــن    ــز، انجم ــيلم وني ــن، جــشنواره ف ــيلم ك جــشنواره ف
فيلمسازان فرانسه، انجمن فيلمسازان آمريكاي جنـوبي،       
آكادمي فـيلم اروپـا، سـينما تـك فرانـسه، فدراسـيون             

المللي فيلمسازان اروپايي، شبكه جهاني نويسندگان      بين
، سنديكاي تهيه كنندگان فرانسه و انجمن       و فيلمسازان 

  .فيلمسازان بلژيك از امضا كنندگان اين بيانيه هستند
اين مساله كه آزادى كيـوان      ": در اين بيانيه آمده است    

كريمى تنها به دليل اقدام سـاده و انـسانى ابـراز آزادي          
بيان و انتقاد هنري از او سلب شـود، بـسيار ناخوشـايند             

  ".است
ايـران  ": اند كه  همچنين ابراز تاسف كرده    امضاكنندگان

با چنين پيشينه تاريخى غنى و صاحب ميراثى عظيم، با       
وجود امضاى اعالميه جهـانى حقـوق بـشر و عهدنامـه         

، از  1996سياسى و مدنى سازمان ملل متحـد در سـال           
  ".تاريخ و فرهنگ خود روى برگرداننده است

يـون دو   ويز"هـاي    در جشنواره    "نوشتن بر شهر  "فيلم  
 فرانسه و جشنواره فـيلم      "پوليهمونت  " سوييس،   "ريل

آرژانتين نمايش داده شده و جايزه ويـژه هيـات داوران           
 اسـپانيا را بـه دسـت آورده         "پونتـو د ويـستا    "جشنواره  

  .است
   

  ...كتاب
   

نود سـال نـوآوري در هنـر تجـسمي          "كتاب  
   "ايران
  بـه  "نود سال نوآوري در هنر تجـسمي ايـران        "كتاب  

قلـم جــواد مجـابي، نويــسنده، شـاعر و منتقــد ادبــي و    
هنرهاي تجسمي همزمان با نمايشگاه بين المللي كتاب 

  .در تهران، روانه بازار كتاب شد
 در دو جلـد  "انتشارات پيكره"كتاب مذكور كه از سوي   

و حدود هشتصد صفحه منتشر شده، نخستين كتـاب از          
 ايران  نوع خود است كه تاريخ هنرهاي تجسمي معاصر       

ــا 1300از ســال  ــاريخي 1390 ت ــه شــيوه اي ت  – را ب
  .تحليلي بررسي كرده است

به گفته آقاي مجابي نوشتن اين كتاب بيش از ده سال           
طول كشيده و از دهه هفتاد آماده انتشار بـوده، هرچنـد        

  .به داليلي انتشار آن تا امروز به تعويق افتاده بود
نقاشـي و   جواد مجابي در اين كتاب حـدود يـك قـرن            

مجسمه سازي ايران را مـرور كـرده و بـه موضـوعاتي             
چون زندگينامه هنرمندان، نمايشگاه و بينالها، جريانها و        
مكاتب مهم هنري، نقدها و انعكـاس اخبـار هنـري در            
مطبوعات ايران پرداخته و همزمان، نمونه هايي مهم از         

  .كار هنرمندان هر دوره را منتشر كرده است
 هنرمندان و نوآوران آزاد و سنتي بيش        در اين كتاب، به   

جـواد  . از گروهها و گرايشهاي ديگر توجـه شـده اسـت         
من در اين كتاب سعي كردم ": مجابي در اين باره گفت 

بدون هيچ غرضـي و بـه دور از تعلقـاتم يـك بررسـي               
به همين دليل در اين كتاب بيشتر     . منصفافه انجام دهم  

 و آزاد را تحليـل      آثار و زندگي نقاشان و نوآوران سـنتي       
  ".كردم

   
  سانسور چنداليه نمايشگاه كتاب

حسن روحاني در سخنراني افتتاحيـه نمايـشگاه كتـاب          
خواهيم كتاب جايگاه اصلي خـود      اگر مي ": تهران گفت 

را بيابد، بايد براي آفريننده كتاب و ناشر كتاب و عرضه           
كننده كتاب در همه مراحل، امنيت و آزادي را تـضمين          

  ".كنيم
لي جنتي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، نيز در همين       ع

كتابهـاي وارد شـده بـه كـشور بـه      ": مراسم تاكيد كرد 
 چنـد اليـه قـرار     لحاظ شكلي و محتوايي مورد نظارت 

گيرد و اينگونه نيست كه درهاي نمايشگاه به روي         مي  
   ".هر كتابي باز باشد

   
   

روحـاني بـه جـاي       : كانون نويسندگان ايران  
  زدن عمل كندحرف 

   حسن  سخنان كانون نويسندگان ايران در واكنش به   
 مراسم گشايش نمايشگاه كتـاب، در بيانيـه     روحاني در 

اي كه منتشر كرد، از وي خواست به جـاي حـرف زدن    
عمل و رفتـار  ": كانون نويسندگان تاكيد كرد . عمل كند 

 دهد و همين است كه صحت و سقم گفتار را نشان مي        
بيان اين حقيقت بس است كه دولت نه تنها         نكته براي   

 نويـسندگان نيـست، بلكـه       "امنيـت و آزادي   "خواهان  
بــرعكس، مجــري سياســت سانــسور آثــار نويــسندگان 

  ".آزاديخواه است
كانون نويسندگان با اشاره به سـخنان روحـاني يـادآور           

  هنوز به تمامي در اينجا و آنجا ] روحاني[سخن ": شد
  23بقيه در صفحه 
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  رويدادهای هنری ماه
  

  22بقيه از صفحه 
منتشر نشده بود كه مسووالن وزارت ارشـاد در         

همان سنت سخت جان و ديرپاي سانسور       ادامه  
در اين وزارتخانه، ورود آثار بسياري از شـاعران،   
نويسندگان و مترجمان را بـه نمايـشگاه كتـاب          

هـا عنـوان    كنوني ممنوع اعـالم كردنـد و صـد        
ــي و غ  ــاب فارس ــران  كت ــه ناش ــي را ك يرفارس

گوناگون ايراني و خـارجي بـه نمايـشگاه آورده          
  ".بودند، جمع آوري كردند

اگر به راسـتي    ": كانون به روحاني توصيه كرده    
 نويـسندگان اسـت،     "امنيـت و آزادي   "خواهان  

بايد از بيان سخنان زيبا اما فاقد ضمانت اجرايي         
ي تر رود و به طور واقعي و عملي در راه آزاد          فرا

به عمل كار برآيد، به     . انديشه و بيان گام بردارد    
  ".سخن داني نيست

   
  ....موسيقي

   
 در اردن   "مشروع ليلي "كنسرت گروه   

  لغو شد
 "مـشروع ليلـي   "كنسرت گروه موسيقي لبناني     

كه قرار بود در شهر عمان، پايتخت اردن برگزار         
اين كنسرت قرار   . شود، در آخرين لحظه لغو شد     

  .اتر رومي شهر عمان برگزار شودبود در آمفي ت
ايـن گــروه اعـالم كردنــد كـه مقامــات اردنــي    

 "اصـالت "مضمون شـعرهاي ايـن گـروه را بـا      
محل اجراي اين كنسرت در تعارض ديده اند و         

 بار در 3اين در حالي است كه اين گروه تاكنون   
  .اين محل كنسرت اجرا كرده است

، رهبر گروه مـشروع ليلـي، يـك         "حامد سينو "
جنسگراي فعال است و اين گـروه در اشـعار          هم

خود به موضوعهاي تابو در جوامع محافظه كـار        
عرب همچون فساد، سانسور، خشونت دولتـي و        

  .آزاديهاي جنسي اشاره دارد
ــروه  ــن گ ــشگاه  5اي ــود را از دان ــار خ ــره ك  نف

 شـروع كـرد و   2008آمريكايي بيروت در سـال   
  .ارداكنون طرفداران بسياري در سراسر منطقه د

   
اركـستر  "علي رهبـري از راه انـدازي        

   خبر داد "فيالرمونيك پارسي
علي رهبـري، آهنگـساز، مـدير هنـري و رهبـر        

انـدازي  سابق اركستر سـمفونيك تهـران از راه         
 در ايــران بــه نــام "اركــستر خــصوصي"يــك 

  . خبر داده است"اركستر فيالرمونيك پارسي"
 او كه به تازگي از رهبـري اركـستر سـمفونيك          

تهــران اســتعفا كــرده، هــدف از ايــن اقــدام را  
 "بـدون دخالـت دولـت   "تشكيل يـك اركـستر    

روي پاي  "اعالم كرد؛ اركستري كه به گفته او        
 كار  "وقتاي و تمام    حرفه  " و   "خودش بايستد 

  .كند
هاي اين اركستر خـصوصي     درباره اينكه هزينه    

گويد دو شـركت  چگونه تامين خواهد شد، او مي 
اميان مالي اركستر تحت رهبري     و يك بانك ح   

  .او هستند
   

  .....تياتر
دو سالن تياتر در فرانسه بـه اشـغال          

  معترضان درآمد
 در  "كمدي فرانسز " و   "اودئون"دو سالن تياتر    

پاريس به اشـغال فعـاالن رشـته هـاي تيـاتر و         

اجراي زنده درآمد كـه بـه شـرايط كـار خـود اعتـراض               
  .داشتند

االن اعتراضهاي دانش آموزي و     اين افراد با همراهي فع    
دانشجويي با هدف تاثير بر مـذاكرات در مـورد اصـالح            
بيمه بيكاري، ديشب سالن اودئون را براي سومين شـب          
متوالي و سالن كمدي فرانسز را براي نخستين شب، بـه         
اشغال خود درآورده و مانع اجراي برنامـه هـاي ايـن دو             

  . سالن شدند
 نيز بـه منظـور همـسو        "شبانه"فعاالن جنبش اعتراض    

  .كردن مبارزات، به معترضان در دو سالن تئاتر پيوستند
   

  ......شعر
   

  عمو؛ برنو؛
  فتح اهللا كيائيها

  تقديم به شير زنان نگاهبان آزادي

   
  به موهايم رنگ مي زنم

  .از سياهي شب
  گفته بود اين را: زن

  وقتي كه مي خراميد
  هجران را

  .در خموشي كوچه
   

  :مرد اما، گفته بود
  فراقت را، دردي

  بر سوخته استخوان،
  مرهمي خواهم ساخت

  از صبر
  .در انتظار وصل

   
  شغال را، مرد

  زوزه ي باد، گمان برده بود
  به دريدن جوجكانِ

  پاي به راه،
  وقتي كه مي خزيد

  .در گلوگاه ناودان
   

  زن فرياد كرده بود
  شغال را چاره تفنگ است

  .مي شناسم او را
   
  رد اما، انتظار رام

  جگر سوز مرهمي يافته بود،
  شب با درد ساخته بود

  سياهي بر زمان تافته بود
  ووحشت بر زندگي

  .برتاخته بود
   

  زن رفته بود
  و شغالها مي خواندند

  .در سياهي بيشه
  :زن گفته بود اما
  چاره ي شغال

  .تفنگ است نه وازده گي
   

  پس پاي در راه رفته بود
  با عموي پير

   برنو؛عمو؛
  
  
  
  
 

 
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

  ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان  دخلق ارگان سازمان    نبر

امـا بـديهي اسـت كـه از         . كننده نظرات اين سازمان است    
چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومت و          
صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجـازه           

. كنـد  دهد و اطالع از آن مفيد است، خـودداري نمـي       مي
شـود،   دخلـق چـاپ مـي   مطالبي كه با امضاي افراد در نبر   

بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت كـه ممكـن اسـت بـا           
. نظرات سازمان منطبق، همسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيـان كننـده نظـر      ) با نام و يا بدون نام     (سرمقاله نبردخلق   
  .سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق تمـاس              

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كـاركنلن         
ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين المللـي            

ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر روز        مربوط به آن، اخبار و      
  .در سايت ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 

  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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در حالي كه هنوز آتش، دود و خاكـستر در ويرانـه            
هاي بيمارستانها، مراكز آموزشي و خانه هاي مردم        
شهر حلب پوشش رسانه اي دارد، پنجـشنبه شـب          

 ارديبهشت، جنگنده هاي ارتش سوريه، كمـپ        16
آوارگان جنگي و پناهندگان در جنوب ادلب نزديك      

ـ             ي شهر حلب را بمباران كرده و مردم بي گنـاه و ب
حمالت جنايتكارانـه بـه    . سرپناه را به قتل رساندند    

مراكــز غيــر نظــامي حلــب و اردوگــاه پناهنــدگان 
  .محكوم است

  
طي حمـالت هـوايي اخيـر سـوريه و روسـيه بـه              

ــيش از   ــب ب ــهر حل ــتاني در ش ــر از 30بيمارس  نف
. پزشــكان، بيمــاران و كودكــان بــه قتــل رســيدند
 بمبــاران بيمارســتان القــدس و بــه قتــل رســاندن

پزشكان و بيماران و مردم بي دفـاع يـك جنايـت            
جنگي محسوب مي شود كه دولتها با بي عملي در    

 اينگونـه جنايتهـا از جانـب         برابر آن به گـسترش    
رژيم اسد و حاميان آن، پوتين و خامنه اي، دامـن           

 سـال جنـگ در سـوريه جامعـه          5طـي   . مي زنند 
جهاني نه تنها موضعي قاطع در برابر حمالت رژيم  

د به مردم بي دفاع و غير نظامي نگرفته، بلكه با   اس
مماشات و عدم موضع قـاطع در برابـر دخالتهـاي           
رژيم واليت فقيـه در سـوريه، بـه گـسترش ايـن             

آنچه كه امـروز در  . جنگ خانمانسوز ياري رساندند  
حلب يا در شهرهاي ويران شده سوريه مي گـذرد،        
ا دستاورد يك ديكتاتوري فاسد است كه متاسفانه ب      

ثروت مردم ايران توسط ديكتاتوري واليـت فقيـه         
رژيـم واليـت فقيـه بـا گـسيل          . تغذيه مـي شـود    

بسيجيها و پاسداران به سوريه با نامهاي مستشار و         
حافظان حرم و با هزينه كردن ميلياردهـا دالر بـه           

مثلث روسيه،  . حفظ ديكتاتوري اسد كمك مي كند     
هـاي  رژيم اسد و رژيم واليت فقيه، مسئول فاجعه   

دردناكي هست كه اين روزها در سوريه شـاهد آن          
يكي از پزشكان سوري در مـصاحبه اي از         . هستيم

تالش كنيد هر كاري    «ويرانه هاي حلب گفت كه      
مي توانيد انجام دهيد تا كه حلب به عنوان شـرمي   

متاسفانه ايـن لكـه     » .بر وجدان بشريت باقي نماند    
ننگ بر وجدان همه كساني كه در برابر ديكتاتوري     
اســد و حاميــان آن، خامنــه اي و پــوتين، ســكوت 

  . كردند حك شده است
در برابر انتشار وسيع تصاوير خانه هاي ويران شده         
و بدنهاي سوخته كودكان، حرفهاي روحاني بـسيار        

روحــاني روز پنجــشنبه ضــمن . چنــدش آور اســت
تحـت  «: به رهنمودهـاي ولـي فقيـه گفـت     افتخار  

فرمانده كل قوا، هر جا الزم باشد دست مظلومي را   
ــت  ــواهيم گرف ــريم، خ ــاني از  » .بگي ــور روح منظ

بشار اسد است و ايـن حمايـت آنچنـان          » مظلوم«
عميق و جنون آميز شده كه ضجه هـاي كودكـان           

زخمي، بدنهاي پـاره پـاره شـده و اشـكهاي آنهـا             
سـد مـي شـود و در مقابـل          هزينه دفـاع از بـشار ا      

پيروزي و آزادي مردم سـوريه از ديكتـاتوري اسـد           
تهديدي براي ويراني واليـت خليفـه ارتجـاع مـي           

    .شود
   ارديبهشت17فراسوي خبر آدينه 

  

  

  

  

  

 

  برابر تندر می ايستند، در 
  را روشن می کنند خانه 

  می ميرندو 

  

  شهداي فدايي 

   در خرداد ماه

اميرپرويز پويان ـ اسكندر صادقي نژاد ـ رحمـت اهللا    : رفقا
معصومي همـداني ـ    پيرو نذيري ـ بهروز دهقاني ـ حسن   

 حبيـب بـرادران خـسروشاهي ـ     -عليرضا شهاب رضـوي 
شـيرين   مريم شاهي ـ خسرو تره گل ـ حسين سـالحي ـ    

شـتري ـ     مينـا طالـب زاده شو  -)فـضيلت كـالم  (معاضد 
عليرضـا رحيمـي علـي آبـادي ـ حـسين موسـي دوسـت         

 -رفعت معماران بناب ـ نادر شايگان شام اسبي   موچالي ـ 
 نعمـت بـا   -سليمان پيوسته حاجي محله ـ سعيد معينـي   

سـلطان پـور ـ ماريـا كـاظمي ـ اسـماعيل         شعور ـ سعيد  
 منصور فرسا ـ مهدي پهلوان ـ شـهرام ميرانـي     -هاديان 

بابـاعلي ـ حميـد اميـر      ـ محمدرضـا محمـديان   ) در هند(
ميرشـكاري ـ ولـي سوسـني ـ منـوچهر ويـسي ـ  جعفـر        

 جواد بـاقري  -جليلي   شاپور -قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون  
 تاكنون در مبارزه مسلحانه بـا       49،  طي سالهاي     )مهرداد(

دژخيمـان   مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زنـدانهاي     
  . ي به شهادت رسيدندستمگر شاه و خمين

 

  بمباران پناهندگان سوريه، شرمي بر وجدان بشريت

 زينت ميرهاشمي


