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 7در صفحه 

 .....الهقسرم
بازيگران نمايش انتخابات بيش از 

 اينها تحقير خواهند شد
 منصور امان

 آن با تمـام تـوان       "اصالح طلب "جناح ميانه حكومت و زائده      
نـرمش  "براي حفـظ سـهميه خـود از ُقـدرت كـه در نتيجـه                

آنها . ه اند، تالش مي كنند     باند رقيب به دست آورد     "قهرمانانه
به اُميد افزايش وزن در پروسه عقب نشيني در برابر طرفهـاي            
غربـي، خواهــان اسـتمرار وضــعيت موجـود بــه هـر قيمــت و     

جـام  "نگهداري توازن شكل گرفته در قُدرت سياسي پـس از           
   . هستند"زهر

باند مزبور از آنجا كه خود از هر گونـه برنامـه عمـل و ابتكـار                
راي دست يافتن به اين هدف بي بهـره اسـت، چـاره      مستقل ب 

اي جز بازي در ميـدان حريـف و براسـاس قواعـد آن نـدارد؛                
تاكتيكي كه هدف باند حاكم مبني بـر كُنتـرُل و نگـه داشـتن       

 زيـر   "جـام زهـر   "مهار رقيب را ساده كرده و هزينه سياسـي          
   . را براي آن پايين نگه مي دارد"خيمه نظام"

  معهمحك انتظارات جا
پيش شرطهاي مزبور، صحنه اي را در شكل نمايش انتخابات          
مجلسهاي خبرگان و شوراي اسالمي در برابر چشم جامعه بـه        
تنگ آمده ايـران بـه تماشـا درآورده كـه در آن بـن بـست و                  

 در چـارچوب    "رُفـرم " و   "اصـالحات "ورشكستگي مـدعيان    
   .نظام واليت فقيهي بيش از هميشه نمايان گرديده است

نچه كه به گونه ناگواري براي اين دسته، به نـاتواني آنهـا در              آ
 در مناسبات موجود صراحت   - حتي جزيي    -ايجاد هر تغييري    

 در دسـتيابي بـه جنـگ        "نظام"بخشيده، شكست استراتژيك    
افزار هسته اي و عقب نشيني مفتضحانه آن در برابر طرفهاي           

     .خارجي اش است
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  يادمان چهل و پنجمين سالگرد رستاخيز سياهکل برگزار شد
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  2 صفحه            يادمان سياهكل      1394اسفند  اول – 368 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

\  
 فوريــه 13 (1394 بهمــن 24بعــد از ظهــر روز شــنبه 

ــه   ) 2016 ــالگرد حماس ــين س ــل و پنجم ــم چه مراس
  .برگزار گرديد) آلمان(سياهكل در شهر كلن 

 آن آرم سازمان،    يوارهاي مراسم كه بر د    ي برگزار سالن
 رهبـران و    اهكل،ي حماسـه سـ    ي از شـهدا   ييرهايتصو

 مردم  يازشهي از خ  يي عكسها زي سازمان و ن   انگذارانيبن
 بود كه با    ي شد، مملو از شركت كنندگان     ي م دهي د رانيا

 كـرده  يحضور پرشور خود آن را سرشار از جان و زندگ     
  . بودند

  
 به حضار خـوش آمـد   يدي جدالي لقي آغاز برنامه رف  در

 اهكلي حماسه سازان س   ادي يگفت و در سخنان كوتاه    
:  از سخنان خـود گفـت  ي در بخشيو.  داشت يرا گرام 

 سرنوشت شان را با سرنوشت مردم سـركوب         انييفدا"
ـ  حقوق ا  يشده و ب    شـدند و روح    كي شـر  ني سـرزم  ني

 كـر ي بـر پ ، اشيمقاومت را با تمـام شـجاعت و دالور   
  ".دندي جامعه دمي بخشهاني و آگاه ترني ترختهيفره

 سـكوت   قـه ي دق كي را با    شي آغاز هما  الي ل قي رف آنگاه
جانباختگان  گروه جنگل و همه      ريبه پاس رزمندگان دل   

 اني و به احترام مقاومت زندان     ي و دادگر  يراه سرخ آزاد  
  . اعالم كرد،ياسيسربلند س

ـ  كلويدي و كي از اعالم برنامه،     پس  داشـت ي در گرامپي
  .   پخش شداهكلي سزي رستاخيشهدا
ـ اني از ب  يي بخشها سپس  يي فـدا  يكهـا ي سـازمان چر   هي
 نژاد خوانده شـد  ي كامران عالم  قي توسط رف  رانيخلق ا 

  .دي پخش گرد"خون ارغوانها"و آنگاه سرود 
ـ  دنبال آن، رف   به  تـه ي عـضو كم   ،يرهاشـم ي م نـت ي ز قي

ــز ــردبيمرك ــازمان و س ــشرري س ــق" هي ن ــرد خل  "نب
 و تدارك   ي اجتماع يجنبشها" خود با عنوان     يسخنران
 خـود   ي در سـخنران   نتي ز قيرف.  را شروع كرد   "انقالب

 راني در ا  ي اجتماع ي جنبشها ي و چالشها  ي كنون طيشرا
 در شماره قيرف ني ايمتن كامل سخنران.  دادحيرا توض 

  . منتشر خواهد شد"نبردخلق" ندهيآ
 ي مسوول روابط خـارج    ،ي مهرداد قادر  قي از آن، رف   بعد

 ادامـه  ه،يبحران سور" عنوان ري ز يسازمان، به سخنران  
 يمتن كامـل سـخنران    .  پرداخت " بشار اسد  يكتاتوريد
 منتـشر   "نبرد خلـق  " دهني در شماره آ   زي مهرداد ن  قيرف

  .خواهد شد
ـ  ابتـدا رفقـا ام  ش،ي آغاز بخـش دوم برنامـه همـا     در  ري

 از  ي ارسـال  يامهـا ي نـژاد پ   ي و كـامران عـالم     يميابراه
ـ "، "يي جنبش فداباناني از پشت  يجمع"جانب    از يجمع

ـ  از جوانان كمون   يجمع"،  "ستي كمون انيدانشجو  ستي
 و  هيو منطقه عسل  ي از كارگران پروژه ا    يجمع"،  "رانيا

 هواداران سـچفخا در     ف از طر  يجمع"،  "يپارس جنوب 
 و گـزارش    " از فعاالن سـچفخا    ي برخ اميپ"،  "لرستان
 در بنـد چهـار     اهكلي حماسه س  ادماني مراسم   يبرگزار

  .زندان گوهردشت را به اطالع حضار رساندند
ـ  مو امكي سـ  قي از آغاز بخش گفتگوها، رف     قبل  زاده  دي

 كي ي و معرف  اهكلي س ناني از حماسه آفر   ليضمن تجل 
 فراخـوان   ،يستيالي جنبش سوس  ي شهدا ادبوديجزوه در   

 ي كمك مـال ي جمع آوري براراني در ايفعاالن كارگر 
ـ ا.  شركت كنندگان رساند   يرا به آگاه    فراخـوان بـا     ني

  . دي حضار روبرو گردياستقبال گرم و همبستگ
 بـه   شي بخش گفتگوها، شـركت كننـدگان در همـا         در

الت و انتقـادات خـود پرداختنـد و          ها، سوا  دگاهيطرح د 
  . به سواالت طرح شده پاسخ دادندزيسخنرانان ن

ـ  آغاز شد كـه رف     ي از آن، بخش هنر    پس ـ  فر قي  دوني
ـ  از كارگاه هنـر ا     يرمضان  بـه  ي سـرودها - ترانـه    راني

  و ي سازمان را اجرا كرد و رفقـا ربابـه جـوزق           يادماندني
 را   خـود  ي از سروده هـا    يكي هر كدام    هاييايفتح اهللا ك  
  . اجرا كردند

 
  

 سـازمان   يانگـذار ي سالگرد بن  ني چهل و پنجم   شيهما
 ونالي سرود انترناسني با طنراني خلق ا يي فدا يكهايچر

  . دي رساني آن به پاي دسته جمعيو اجرا
 از ي اجتمـاع ياسي از فعاالن س ي تعداد ش،ي هما ني ا در
 ي ملـ ي شـورا ي از اعـضا   ي مختلف، شـمار   يشهايگرا

 ي آن حضور داشتند و دسـته گلهـا        رخانهيمقاومت و دب  
 مقاومت، هواداران سازمان    ي مل ي از جانب شورا   ييبايز

 مي به مراسم تقـد    شگامي پ وي و راد  راني خلق ا  نيمجاهد
   از دوستداران جنبش يكي ،يقربان.  ميآقا. شده بود

  
  
  
  

  
  

 مي از آثار خود را بـه مراسـم تقـد      ييباي ز ي تابلو ،ييفدا
  .كرد

 در شـبكه    جيپرشـكوه بـه تـدر      مراسم   ني كامل ا  لميف
  . قرار داده خواهد شدنترنتي ايجهان

  
  راني خلق ايي فدايكهاي سازمان چررخانهيدب
  2016 هي فور14 - 1394 بهمن 25 كشنبهي

  شب شور و غرور؛
  يادمان چهل و پنجمين سالگرد رستاخيز سياهکل برگزار شد



   3 صفحه            پيامهاي رسيده      1394اسفند  اول – 368 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

بهادر پرويزي و جمعي از كارگران پيام رفيق 

  پروژه اي منطقه عسلويه و پارس جنوبي

  
  چهل و پنجمين سالگرد رستاخيز سياهكل گراميباد

درود بيكران بر حماسه سازان سياهكل كه بسان شـير          
شان نهـال انقـالب را آبيـاري         غريدند و با خون سرخ    

يـد را در  ه و در آن دوران سياه ستم شاهي نـور ام      دنمو
  .دل خلق قهرمان ايران كاشتند

و ادامـه   ايـران   درود بر سازمان چريكهاي فدايي خلق       
دهندگان راه سرخ آنـان و تبريـك بـه خلـق قهرمـان          

  اين روز مليبه خاطر ايران 
بهادر پرويزي و جمعي از كـارگران پـروژه اي منطقـه            

  عسلويه و پارس جنوبي
 1394بهمن 

======  

  

  نان جنبش فداييپيام جمعي از پشتيبا

  مين سالگردپنجبه مناسبت چهل و 

  رستاخيز سياهكل

   
 بهمـن، مـا يـاد و خـاطره          19امسال نيـز در شـامگاه       

رزمندگان دلير سياهكل را با برافروختن آتش ارتفاعات        
گرامـي  » آفتابكـاران جنگـل   «البرز و با خواندن سرود      

  . داشتيم
ان ايمـ  سياهكل را با     رستاخيزمين سالگرد   پنجچهل و   

به نابودي ستم و استثمار و با تـالش بـراي سـرنگوني     
  .نظام ارتجاعي جمهوري اسالمي گرامي مي داريم

اين يك ننگ بزرگ براي رژيم حاكم بر ميهن ماسـت        
كه اجازه نمي دهد سـالگرد حماسـه هميـشه مانـدگار            

  .سياهكل به طور علني برگزار شود
  درود بر شهداي حماسه سياهكل

   جنبش فداييجمعي از پشتيبانان
 1393 بهمن 20

  
=====  

ه پيام جمعي از جوانان كمونيست ايران ب

  مناسبت سالگرد حماسه سياهكل

   
سال پيش در سياهكل گلوله اي شليك شـد كـه           45 

هنوز صداي كر كننده آن دو سلسله حاكميت در ايران          
وقتي چريكهـاي فـدايي خلـق       . را وحشت زده مي كند    

كننـد، آنهـا     ست غلو نمـي   ادعا دارند ، انقالب حرفه ما     
ارتش (كمتر از يك دهه پنجمين ارتش قدرتمند جهان      

 را شكست دادند)شاهنشاهي ايران

كشيده شد، جسد يك سلطان      57آنچه از شاه به سال      
را چريكهـا سـوراخ      كم خوني بود كه سپر فوالدين آن      

حاكمـان مـذهبي و احـزاب گمـراه     . دسوراخ كرده بودن 
ا در خاك كردند و بر مـسند        تنها اين الشه ي متعفن ر     

  .قدرت نشستند
ما جمعـي از جوانـان كمونيـست ايـران از اردبيـل تـا               

مــين ســالگرد  ا45از تبريــز تــا خراســان  كردســتان و
دست . مداري  سياهكل را گرامي مي    ،بهمن19رستاخيز  

آورد هاي اين قيام پر افتخار خلـق چـون راز سـتاره و              
ي پـر فـروغ   سنگر بر تارك آسمان انقالب سوسياليـست      

  .باد
  جمعي از جوانان كمونيست ايران

 1394بهمن 

  

  

  

  هواداران سچفخا در لرستانپيام

  

  رفقا، گراميان درود بر شما
 بهمن ماه ياد آور درخشش اختراني ست كه چـون           19

و  آذرخش بـر سـپهر شـب گرفتـه مـيهن درخـشيدند            
سكوت گورستاني مسلط بر ميهن را شكـستند و نويـد           

  .ن گرديدندبخش فرداهاي روش
رفقاي جان بر كفي كه آتشها بر افروختند كه تا امـروز            
 فروزه هاي آن در حال گداختن بوده و خاموشـي نمـي        

و امروز عليرغم تسلط جمهوريت جنون و جنايـت       گيرد
 جوانان ايـران جـستجو گـر راه ايـن           ،بر ميهن بال زده   
بـا ايمـان بـه راه پيـشگامان         ؛  رفقـا ....قهرمانان هستند 

يمان مي بنديم كه از ايـن خونهـاي ريختـه       سياهكل پ 
  .....خورشيد ها بر مي افروزيم

 دستان نيرومند و خستگي ناپذيرتان را بـه گرمـي مـي           
  ؛ فشاريم و ايمان داريم كه

، پيك بهـار   وز پي اش  ،  نيست ترديد كه زمستان گذرد    
 .مي آيد بي گمان، با هزاران گل سرخ

  از طرف هواداران سچفخا در لرستان 

 1394بهمن 

=======  

  

  براي چهل و پنجمين سالگشت

  حماسه ي سياهكل

  
تنهـا طوفـان، كودكـان      / غافالن همساز اند    

  ناهمگون مي زايد

  شاملواحمد 

  
تاريخ اين درياي همواره توفان زده و گرفتـار تالطـم،           
گواهي مي دهد كه راه نجات، تنها زدن به دل و ديوار            

زير . ر و جهل است   توفان، و گالويزي با سكانداران جو     
سايه ي موج آسودن و يا بر فـراز آن سـوار شـدن، راه            
گريز نيست، كه اين مماشات و موج سواري، كار جبـه           
پوشان جبون رستاخيز پريروز، اصـالح طلبـان عافيـت          
طلب ديروز و جارچيان اعتـدال و اميـد امـروز بـوده و              

هيچ كدام اين غافالن هيچ گاه از بالي توفـان          . هست
بلكه با همـسازي و همـصدايي بـا ناخـدايان           . نكاستند

سلطنت و واليت، بر ويرانگري توفـان افزودنـد و سـر            
آخر، پاره هاي كـشتي درهـم شكـسته شـان در كـام              

  .توفان فرو بلعيده شد

  
  

تنها كودكان ناهمگون ديروز بودند برآمده از دل دريـا،          
كه غافلي و همسازي را به ريشخند گرفتند، بـه سـان            

و .... بر دل و ديوار توفـان كوفتنـد، و رفتنـد           تندر و رعد  
امــروز، از پــس چهــار دهــه، چــون خــداياني فلكــي و 
ستارگاني قطبي، بر بـاالي ايـن دريـا مـي درخـشند و        

يادشـان نيـك و فروغـشان       . نقشه ي راه مـي نماينـد      
  .جاودان باد

و درود بر شما يادآوران آن خدايان، كه نگاه دارنـدگان           
دريا دالن و موج شكنان آينـده    آتش قطبي و راه افروز      

  .ايد
  1394اميد بهمن 

  
======  

  

  پيام جمعي از دانشجويان كمونيست

  
  سالروز جاودانگي

  !شهيدان سياهكل گرامي باد
  

كار آنها باقي است و آرمان آنها آتشي گرم و نيروبخش 
  .  استبراي كوشندگان راه آزادي

  
 زنده و هميشگي طريق آنان، كـه كـردار و انديـشه ي            

  .متعفن قاتالن مرتجع به امر تاريخ در گور است
  جمعي از دانشجويان كمونيست

 1394بهمن 

  

=====  

  

سالم و درود به بهمن، ماه رشادت و 

   ماه خاطره ها،رستاخيز،

  ماه عشق و ايمان و حماسه

ــاه  ــن م ــن 19و بهم ــام    روز بهم ــران برتم ــي اي مل
  .آزاديخواهان و كمونيستها مبارك باد

ز در دل اين گربه هستم ولي صـدايم از          از من كه هنو   
 تـا بيـشماران در سراسـر        زنـد  دهان شيري بيرون مي   

  .جهان به حماسه آفرينان سياهكل درود
  كارن

  1394بهمن 

  

 پيامهای رسيده به يادمان چهل و پنجمين سالگرد حماسه سياهکل
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  .....خوش آمد گويی 
  

ت����ا وقت����ی آزادی و ع����دالت نباش����د، 
  صلحی هم در کار نخواهد بود

  ليال جديدي

  

  
  سالم و درود

  خانمها، آقايان، دوستان و رفقا
رفقـايم در سـازمان چريكهــاي    از طـرف خـودم و  

. فدايي خلق ايران به شما خوش آمـد مـي گـويم           
ــل و    ــت چه ــم بزرگداش ــه در مراس ــحالم ك خوش

رد حماسـه و رسـتاخيز سـياهكل در         پنجمين سالگ 
  .   كنار هم هستيم

اجازه دهيد همايش امروز را با يك سووال شـروع          
  : كنيم

بي ترديد آري، از    ... آيا مي توان از تاريخ آموخت؟       
تـاريخ همچـون   . تاريخ مي توان بـسا فـرا گرفـت       

زرادخانـــه اي عظـــيم، مجموعـــه اي بـــزرگ از 
 خـود نگـه     رويدادها، سرنوشتها و شخـصيتها را در      

نگاه به تاريخ نشان مي دهد كه چـه         . داشته است 
نشان مي دهـد    . چيزي ممكن بود و ممكن هست     

انسانها قادر به چه كارهايي بوده و نبوده اند و قادر          
  . به چه كارهايي هستند يا نيستند
كه تاريخ مملـو از     -با اين حال تجربه هاي جمعي       

به سختي تبديل بـه بخـشي از آگـاهي           -آنهاست
ــان   فــردي مــي شــوند، مگــر آنكــه رويــداد آنچن
سهمگين و شعاع تاثير آن چندان گسترده باشد كه      

  . به پديد آمدن نوعي آگاهي تاريخي بيانجامد
در اين حالت، انسان قرار گرفته در اين شعاع، خود          
را به عنوان حلقه اي از يك زنجيره بلند بـاز مـي             

رو بـه   يابد كه از گذشته به اكنون امتـداد يافتـه و            
  . سوي آينده مي رود

  
چنين رويدادي، يك داسـتان جـذاب و بـه نـوعي            
آموزنده نيست كه ما را با كردارهـاي خـوب و بـد             
نسلهاي گذشته و قهرمانان و تبهكاران آشـنا مـي          
كند، بلكه جرقـه اي اسـت در ضـمير خودآگـاهي            
  براي درك اين واقعيت كه نقطه عطفها در تاريخ، 

ه در آنها يـك هـدف را        اجزاي يك روند هستند ك    

  . مي توان تشخيص داد
از اين زاويه، حماسه سياهكل فقط مقطع تـاريخي         
كشيدن خط سرخ و رزمنده با بي عملـي تئـوريزه           

  . شده نيست
سياهكل آن حلقه اي از زنجيره تـاريخ اسـت كـه            
اميدها و آرزوهاي ثبـت شـده و بـر زمـين مانـده              

دهـد،  گذشتگان را به مطالبات معاصران پيوند مي        
راه ورود و حضور تالشهاي آنان و سـهميه خـوني          
كه نـسلهاي پيـشين ايـران زمـين در راه آزادي و             
عدالت اهدا كرده اند را به زندگي اكنـون بـاز مـي        

  . كند
صفايي فراهاني و يارانش با كوله باري سـنگين از          
گذشته مردمان اين سـرزمين پـا بـه جنگـل سـبز        
مقاومت گذاشتند، مردمـاني كـه شكـست خـورده          
بودند، آنها كه استثمار شـده بودنـد، آنهـا كـه بـه              
بردگي كـشيده شـده بودنـد و اينـك در گامهـاي             
چريكهاي فدايي طنـين سـتيز و پايـداري را مـي            

  . شنيدند
داييان سرنوشــت شــان را بــا سرنوشــت مــردم فــ

سركوب شده و بي حقوق ايـن سـرزمين شـريك           
شدند و روح مقاومت را با تمام شجاعت و دالوري          
اش بر پيكر فرهيخته ترين و آگاه ترين بخشهاي          

  . جامعه دميدند
چريكهاي فدايي نشان دادند آنجا كه حق به ناحق       
 تبديل مي شود، برآشفتن يـك وظيفـه و فـضيلت          

پس روي پـاي خودشـان ايـستادند و بـراي       . است
  .آزادي شان جنگيدند

 

فداييان فقط به اعالم خواسته ها بـسنده نكردنـد،          
آنها راه وِيـژه اي را نيـز بـراي حركـت در مـسير               
كسب آن نشان دادند و خود پيشتاز اين راه شـدند           
در حالي كه شفاف تر از آبهاي خزر مي دانستند و           

ندي سخت و طوالني خواهد     فاش مي گفتند، فرآي   
  . بود

با اين حال، چريكهاي فـدايي روي زمـين سـرخ           
ميهن پاي فشردند كه تـا وقتـي آزادي و عـدالت            

آري، . نباشد، صـلحي هـم در كـار نخواهـد بـود           
هدفي كه مـا بـه سـوي آن حركـت مـي كنـيم،               

  . شايسته چنين لحظه اي در تاريخ هست
ت اين سنتي است كه آنها بـر جـا گذاشـتند؛ سـن            

مقاومت و مبارزه كه همچنـان بـه عنـوان الهـام            
  بخش مبارزه كنوني ما، راست قامت در ميدان 

نبرد براي آمالهاي عادالنه، شرافتمندانه و انساني       
  . حضور دارد

پس به ياد بياوريم صفايي فراهاني و رفقاي گروه         
برخيزيم و بـه پـاس آنهـا يـك دقيقـه            . جنگل را 

  .  سكوت كنيم
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درود به همه شما عزيزاني كه از راههاي دور و نزديك          

مين سـالگرد حماسـه     ا 45عزمتان را جزم كرديد تا در       
از . با ما باشـيد سياهكل و تولد جنبش نوين كمونيستي    

شـان از راه دور    همه دوستان و رفقايي كه با پيامهـاي       
  .ما را همراهي مي كنند سپاسگزارم

  
انـسانهايي  را زنـده نگـاه    ما جمع شديم تا ياد و رسم    

نـان  آداريم كه  تباهي و مرگ از درگـاه بلنـد خـاطره              
مين سالگرد كاشفان   ا 45. شرمسار و سرافكنده گذشت   

فروتن شوكراني كه در برابر تنـدر ايـستادند و خانـه را             
روشن كردند و جانشان را بـراي نگـاه داشـتن مـشعل           

را بـا   و كمونيسم فدا كردند      مبارزه براي آزادي، عدالت   
نعـره  «ما هـستيم و خـواهيم بـود تـا           . هم پاس داريم  

زنـده نگـاه داريـم و بـا     را  » ببرهاي عاشق در ديلمـان    
 زنـده بـاد   ،ردمبارزه م«گفت مي  پيكار خودمان آن كه     

  . را شرمسار كنيم»سازش
مجاهد كـه   فدايي و    از مادران     تن چندسال گذشته   در  

توري شـاه   نسلي از مبارزان جان بر كف را در دو ديكتا         
از دســت را پــرورش دادنــد در دامــان خــود و خمينــي 

 متاسفانه اين مادران با رنج و دردهـاي فراوانـي           .داديم
آرمــان راه و پيـروزي  زنـده نماندنــد تـا   كـه كـشيدند،   

در يك سال اخير مادر بهكيش      . را ببينند شان   فرزندان
 5مادر بهكـيش كـه      . و مادر سپهري را از دست داديم      

 فرزنـدش در راه     5ش و مادر سپهري كه      دفرزند و داما  
  .آزادي و سوسياليسم جان فدا كردند

 خـود بخـش     ،رنج و سختي تحميل شـده بـه مـادران         
بزرگي از تاريخ جنبش ضد ديكتاتوري را تـشكيل مـي     

چـشمهاي اشـكبار و     مـا   . دهد كه اهميت زيـادي دارد     
فرمـوش  قلب رنج كشيده اين مـادران را نمـي تـوانيم         

به ادامه راه فرزنـدان آنهـا متعهـد مـي           و خود را    كنيم  
  . دانيم

  
 براي ما رويداد سياهكل تنها يك بخش از جنبش ضد         

ديكتاتوري نيست كه تاريخ مصرفش تمام شده باشد و         
كـه  حماسه سـياهكل  . آن را گرامي داريم فقط سالگرد   

در مستقل از همه قطبهاي جهان      در آن شرايط سخت     
يـران بـه حيـات    ا سازمان چريكهاي فدايي خلـق     پيكر

 شته كه هم اكمون نيـز     دستاوردهايي دا خود ادامه داد،    
از آن نيرو مـي گيـرد و از آن تغذيـه مـي              جنبش چپ   

  .كند
 بــارز و مــشخص ايــن مهمتــرين درس و خــصوصيت

رويداد، كه امروزه روي آن تاكيد مي كنيم ايـن اسـت            
   !ه مبارزه آري، تسليم ن؛كه

  وز چنين است؛پيام و درس رستاخيز سياهكل براي امر
آري، تسليم به قـانون اساسـي واليـت         رژيم  سرنگوني  

  !فقيه نه
و مداخله در جنبشهاي اجتماعي براي ايجاد قطب توده      

  !اي در مقابل رژيم
 شـدن عمـر    كه در خـدمت طـوالني        تالشيبه هر   نه  

  !يم واليت فقيه باشدژر

  !و نه به انتخابات فرمايشي و ضد دمكراتيك
  

 در  شـما همـه   مهـم   يـدادهاي   در مورد تحـوالت و رو     
. كرده ايـد از من بيشتر دنبال    حتماً  هستيد و   آن  جريان  

نمـي  پس من به جنبه هاي گونـاگون ايـن رويـدادها            
كـه  اسـت   اما برآمـد ايـن رويـدادها        نكته مهم   . پردازم

 مداخلـه گـران و كنـشگران        ،بازيگران صحنه سياست  
اجتماعي راهبردهاي متفاوت در رابطـه بـا آن         سياسي  

من به طور مختـصر بـه يكـي از مولفـه هـاي              .  نددار
  !به جنبشهاي اجتماعي. شرايط كنوني مي پردازم

جنبشهاي اجتمـاعي در ايـران كـه شـامل حركتهـاي            
، پرسـتاران، دانـشجويان،     اعتراضي كـارگران، معلمـان    

مليتها، جوانان، بيكاران، فعاالن سياسي و مدني اسـت         
پيكر واحدي را تشكيل مي دهنـد كـه خواسـته هـاي             
برحق آنان با ديوار ضخيم سركوب رژيم در كليت آن،          

  .يعني با همه باندهاي دروني آن برخورد مي كند
ما در مورد تحـوالت و رويـدادهاي روز ، در فراسـوي             

 كه در سايت ايران نبرد و جنـگ خبـر مـنعكس        خبرها
مي شود به طور روزانه نظراتمان را مطرح مي كنـيم و            
رژيـم را بــه چــالش گرفتـه و از جنبــشهاي اعتراضــي   

  . مردمي پشتيباني مي كنيم
اخيرا مجموعه قطعنامه هاي شوراي عالي سازمان كـه       
حاوي نظرات سياسي و ايدئولوژيك ما است در كتـابي          

 ايـن   . منتـشر شـده اسـت      » محـك زمـان    يرز «به نام 

مباحث، كهنه نيست و تا روزي جمهوري اسـالمي بـر           
 اميدوارم كه شـما آن      ،سر كار است تازگي خود را دارد      

  .نقد كنيداگر الزم مي دانيد را ببينيد و بخوانيد و 
  
  
  

در سال گذشته حركتهاي اعتراضي بيشماري از جانـب         
 از ايــن بــيالن برخـي . نيروهـاي كـار صــورت گرفـت   

بـر  . حركتها در ماهنامه نبردخلـق منتـشر شـده اسـت          
اساس آمار رسـانه هـاي حكـومتي كـه بـدون ترديـد              

 مـاه   11بخشي از واقعيـت را پوشـش مـي دهنـد، در             
گذشته بـيش از دو هـزار حركـت اعتراضـي بـزرگ و              

به خاطر تشديد تـضاد بـين       . كوچك وجود داشته است   
ـ  )باالييها(و حكومت   ) پايينها(مردم   ه عنـوان عامـل     ، ب

اساسي، و به خاطر برخي عوامـل خـارجي، بـه عنـوان          
عامل موثر، تضاد در درون هرم قدرت و ثروت به نحو           

  .بي سابقه تشديد شده است
بـراي  «: لنين در توصيف اين گونه شرايط مـي نويـسد      

كه انقالب بـدون  ترديدي وجود ندارد    يك ماركسيست   
وقعيـت   هـر م   البتـه . موقعيت انقالبي غيرممكن اسـت    
به طـور عـام نـشانه    . انقالبي به انقالب ختم نمي شود   

سه به طور عمده با      را مي توانيم  موقعيت انقالبي   هاي  
  مورد تعريف كنيم؛

 فرمانروائي خود را بـه      ندارند تا  امكان   حاكمطبقات  ) 1
ــان    ــد؛ بحــران در مي ــظ كنن ــه حف ــر نيافت شــكل تغيي

ي  شـكاف  حـاكم، يعني بحران سياست طبقه     » باالييها«
كـه ناخرسـندي و برآشـفتگي طبقـات         ايجاد مي كنـد     

بـه  براي شـروع انقـالب      . ستمديده در آن راه مي يابد     
بـر  » پـاييني هـا نخواهنـد     «كافي نيست كه    طور عام   

 زندگي كنند، بلكه عالوه بر آن الزم است         گذشتهروال  
  . كنندجكومت سابق شكلبر » باالييها هم نتوانند«كه 

  .و بدبختي طبقات ستم زدهتشديد بيش از حد فقر ) 2
ــه در دوران  رشــد و اعــتالي) 3 ــوده هــا ك  فعاليــت ت
 ولي ،شان كنند غارتتا به آرامي مي گذارند   » سكون«

در ادوار طوفاني چه تحت تأثير مجموع بحـران و چـه            
بـه ميـدان عمـل تـاريخي     » باالييهـا «به وسيله خـود    

  ».مستقل كشانده مي شود
  6بقيه در صفحه 

  جنبشهای اجتماعی و تدارک انقالب
 چهل و پنجمين سالگرد رستاخيز سياهکلمتن سخنرانی زينت ميرهاشمی در مراسم يادمان 
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  جنبشهای اجتماعی 
 و تدارک انقالب

  
  

  5بقيه از صفحه 
مالحظه مي كنيد كه آن چـه در جامعـه مـا در حـال               

  . وقوع است به اين تعريف كامالً منطبق است
در چنين شرايطي معموالً از درون حاكميت نيروهـايي         
درصدد بر مي آيند كه با برخي ادعاها، بحران را مهـار            

  . دو كل حاكميت را نجات دهن
مي دانيم كه ماهيت، خصلت و عملكرد ديكتـاتوري و          

با وجـود شـراكت بيـشتر       واليت فقيه   رژيم  چپاولگري  
واليـت  باند رفسنجاني در قدرت و حتا شورايي شـدن          

 است كـه مـا      اين نكته اول  ! فقيه، تغييري نمي كند   
بايد به طور مـداوم بـه مـردم محـروم و تحـت سـتم               

ساسي ارتجاعي رژيم   كشورمان يادآوري كنيم، قانون ا    
را افشا كنيم و عملكرد سدي كـه در مقابـل مـردم و              
حركتهاي اعتراضي آنان قرار دارد را به روشـني افـشا           

  .كنيم
استبداد مذهبي يك پيكر واحد است كه با تمام قدرت          
و امكانات در مقابل حركتهاي مردمي ايستاده اسـت و      
 تعامل با ديكتاتوري فريب تودهـا، خـاك پاشـيدن بـر         

چشم آنان و به انفعال كشيدن مبارزه براي حق زيست   
» تغييــر رفتــار«اســت و از همــه خيانتبــار تــر انتظــار 

  .ديكتاتور در برخورد با مردم است
  

 كه معموالً در اين گونه شـرايط از جانـب           نكته دوم 
مدافعان رسمي و شرمگين حكومت پيرامـون جنـبش         

 به  آنان. اجتماعي مطرح مي شود، مساله خشونت است      
مردمي كه به طور طبيعي خواستار مبارزه مسالمت آميز   
براي تحقق خواسته هاي خود هستند هشدار مي دهند         
كه خشونت بد است، اَخ است، متمدنانه نيست و گوش          
. فلك را با انواع و اقسام تيوريهاي پوچ پـر مـي كننـد             

  خشونت البته بد است و تا آن جا كه من حداقل از 
ن اطالع دارم هيچگـاه تـوده هـاي         تاريخ كشور خودما  

مردم در مبارزه خود در ابتدا از اشـكال غيـر مـسالمت             
  .آميز استفاده نكرده اند

 اين رژيم واليـت فقيـه       اما مساله اساسي اين است كه     
در مقابل حركتهاي حـق طلبانـه و مـسالمت          ست كه   ا

را بازتوليـد  استفاده مي كند و آن     خشونت  آميز مردم از    
هاي بي امان، اعـدامها، خودكـشيها و        سركوبي. مي كند 

حتي بحران محيط زيـست مـردم، ناشـي از خـشونتي            
  .است كه رژيم در مورد مردم اجرا مي كند

بنابرين ما و مردم ما نبايد فريب نظريـه پـردازان ضـد             
خشونت كـه در حقيقـت نظريـه پـردازي بـراي حفـظ         

استفاده از همـه اشـكال      . حكومت مي كنند را بخوريم    
 اساس شناخته شده ترين معيارها بين المللـي    مبارزه بر 

حق مردم ايران است و در مبـارزه اصـل ادامـه پيكـار              
براي دستيابي به حق اسـت و نـه تعطييـل آن از بـيم               

ما فداييان بـا تاكيـد و بـدون        . آغشته شدن به خشونت   
هرگونه وسواس و مالحظه كاري و در برخورد صادقانه       

كه مبارزه بـي هزينـه و       با مردم ايران بايد تاكيد كنيم       
كم هزينه در شرايط ديكتـاتوري دينـي واليـت فقيـه            

  . وجود ندارد
  

 بـراي جنبـشهاي اجتمـاعي،       سومين مساله مهـم   
هـاي درون هـرم     رقابتموضوع جايگاه مبارزه مـردم در       

جنبشهاي اجتمـاعي نبايـد بـه ابـزاري در       . قدرت است 
ـ . دست اين يا آن باند جكومت باشند   ك مثالً نبايد در ي

شعبده بازي انتخاباتي در جبهه اين يا آن باند حكومت          
  ظرفيت تن دادن به يك رژيم واليت فقيه . قرار گيرند

  
  

  
و دمكراتيـك بـا نظـارت داخلـي و بـين           انتخابات آزاد   
  حتي باند واليت فقيه به ندرت به يك . المللي را ندارد

ايـن  . انتخابات رقابتي در درون حاكميت تن داده است       
آن مـا   ارتجـاعي از   و نهادهـاي   تمامي قـوانين   رژيم و 

مردم نيست، نبايد به قدرتنمايي هاي خامنه اي اهميت    
  شاه نيز بسيار قدرتنماييها مي . داد و به آن تسليم شد

كرد اما با قيام ميليوني مردم كه اكنـون در سـالروز آن       
  .هستيم سرنگون شد

راه تعامـل بـا   . نبايد به اراجيف حسن روحاني دل بست    
ماننـد  مبارزه را نبايـد     . ديكتاتوري مذهبي بيراهه است   

 زمـانش   كـه لباسهاي قديمي در كمد گذاشت تا روزي        
ــرا رســد از ــردف ــتفاده ك ــدهاي .  آن اس كــشمكش بان

حكومتي، اگـر چـه نـشات گرفتـه از تـضاد مـردم بـا                
تي در سـركوب    همه باندهاي حكوم  ، اما   حكومت است 

  .دارندمشترك منافع مردم با هم 
از سومين مساله مهـم در برابـر جنبـشهاي اجتمـاعي             

رژيـم را   انتخابـات   نتيجه مي گيرم كـه بايـد نمـايش          
 اسفند در خانه مانـد و در بقيـه          7كرد و در روز     تحريم  

  .روزها براي پيشرفت مبارزه تالش كرد
  

  خالصه كنم؛
ـ        در شهاي اجتمـاعي و     با توجه به سه مساله اصلي جنب

ـ         قراردادهـاي تجـاري و      افراسوي دوره پسا برجـام و ب
پنهاني امپرياليستها با رژيـم     علني و   ساخت و پاختهاي    

در مقابل ما و مردم ايران كـدام راه قـرار           واليت فقيه،   
  دارد؟

ابتدا بايد پذيرفت كه حتي در شرايط انقالبي، تحوالت         
 مـسير . مردمي به طور خودبخودي صورت نمـي گيـرد       
جنـيش  تحوالت بستگي به مداخله گري هر چه بيشتر       

در جريانهــاي مترقــي، دمــوكرات و چــپ اجتمــاعي و 
هدف اين مداخله گري تا آن جا كه بـه          . رويدادها دارد 

قوي شدن  وظايف ما، منظورم سازمان ما، برمي گردد،        
  جنبشهاي اجتماعي دادن جنبش ضد ديكتاتوري، پيوند 

  

  
ري و بسيج توده هاي مردم براي    با جنبش ضد ديكتاتو   

  . داردتحقق آزادي و دموكراسي و عدالت اجتماعي 
، در برابـر اسـتبداد دينـي      ما در سخن گفتن بـا مـردم،         

  جمهوري مستقل و دمكراتيك را قرار مي دهيم،
نظـام   (در برابر حكومت ديني، جـدايي ديـن از دولـت          

  را قرار مي دهيم،) الئيك
ولــي فقيــه، آزادي،   ديكتــاتوري و نقــش در برابــر 

را دموكراسي و مشاركت مردمي در امر سرنوشت خـود    
  قرار مي دهيم،

به جنبش اجتماعي پيش نهاد مي كنيم كـه ضـمن           ما  
، بـه  از هر روزنه و شكافي در درون هرم قدرت  استفاده  

مبارزه مستقل خود ادامه داده و هرچه بيـشتر متحـد و            
  متشكل 

 و مدافع اتحاد و     ما مدافع ايجاد جبهه همبستگي    . شوند
ــواه  ــاي جمهوريخ ــين نيروه ــاري ب ــرات و همك ، دمك

 حـضور مـا در شـوراي ملـي مقاومـت         .هستيممستقل  
ايران به خاطر سرعت دادن به امـر سـرنگوني رژيـم و     

   .كم كردن هزينه اين مبارزه است
ما با همه كساني كه عليه ديكتاتوري مبارزه مي كننـد           

در هـر  كننـد  مـي  نسد ايجـاد  و در مقابل مبارزه مردم     
كجا كه باشـند، از سـلولهاي اويـن و غـزل حـصار تـا          

خـود را   كارخانه ها و مدارس و بيمارستانها و محـالت          
همراه مي دانيم و دست آنها را مي فشاريم و با آنهايي             

كننـد و از    مـي   كه مبارزه عليـه ديكتـاتوري را خنثـي          
ـ دريچه مماشات و سـازش       ه آرايـش و بـزك كـردن        ب

در ،  اقدام مي كننـد   داخل و خارج    وري در   چهره ديكتات 
  .ر جا كه باشند مبارزه و افشاي شان مي كنيمه
ما به سهم و اندازه خود در امـر تـدارك          بدين ترتيب   و  

راه بزرگي كـه  انقالب دمكراتيك مشاركت مي كنيم و     
  .از سياهكل آغاز شد را ادامه مي دهيم
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  دوستان، رفقا با سالم و تشكر از حضورتان

امسال حضور شـما در گراميداشـت چهـل و پنجمـين            
سالگرد سياهكل با توجه به شرايط ايران و اوضاع بين          

  .المللي، اهميتي بيش از پيش دارد
در حاليكه رژيـم خونخـوار، ارتجـاعي و شـريك همـه       
جانبه امپرياليزم، جمهوري اسالمي، مشغول به آرايـش        

ه كريه خود با سازماندهي به اصطالح انتخابات دو         چهر
مجلس است، بسياري در مورد شركت در اين انتخابات     

شما با حـضور خـود در اينجـا       . نظريه پردازي مي كنند   
دست رد به سينه اين فرومايگان ورشكسته زده، تا بـه           

 "نـه "رژيم جمهوري اسـالمي در تماميـت اش يـك           
  . بزرگ بگوييد

  
ني كه اين روزها به پاي صـندوق راي         بله، هستند كسا  

رفتن را راهي براي باز شدن فضاي سياسي اجتمـاعي          
ايران مي دانند؛ همان كساني كه در صف راي مراكـز            
تروريستي رژيم واليت فقيـه در خـارج بـا لبخنـد بـه               
ديگران توصيه مي كنند كه براي نجات ايران به آنهـا           

  .به پيوندند
م بروند در صف بنـزين،      ما هم به اينها توصيه مي كني      

نان، درمان و مالقات با عزيزاني كه در زندانهاي رژيم          
با هيوالي واليت فقيه دست و پنجـه نـرم كننـد، بـه              
بينيم آيا باز هم در خارج با لبخنـد در صـف راي مـي               

امثال آقاي فرخ نگهدار كـه شـركت در   ... ايستند يا نه    
  . انتخابات را تئوريزه مي كند

كه خامنه اي آنقدر پـررو شـده و مـي           بي دليل نيست    
همه در انتخابات شركت كنيد، حتي كساني كه       ": گويد

چيزي كـه   .  اين البته قابل درك است     ".با من مخالفند  
كمتر مي فهمـيم، افـرادي هـستند كـه بـا خامنـه اي               

  .همزبانند
فرخ نگهدار شـركت در انتخابـات را تبليـغ و آن را بـه       

. ركوب مـي دانـد  گونه اي عامل رقيق شدن فضاي سـ  
بي شك سركوب، تروريزم و حضور نيروهاي اشـغالگر         
رژيم در عراق و سوريه را در امتداد تئوري شان چنـين           
تعريف خواهند كرد كه اگر رژيم در جايي ديگر درگيـر           

  !باشد مردم ايران را كمتر سركوب خواهد كرد

شما روند دمكراتيك را تـرويج و   ! نخير آقايان و خانمها   
از خــودفروختگي و خيانــت كــه . مــي كنيــدتئــوريزه ن

بگذريم، همگي تئوريسينهاي سركوب هستيد، سركوب      
  .ديگران البته

خامنه اي به شما مي گويد بياييد راي بدهيد، به من و            
نظام مشروعيت بدهيد تا من هم بزنم تـوي سـرتان و            

  .شما لبخند مي زنيد
اين تركيب از هواداران جمهوري اسالمي نـه فقـط در           

ن، بلكه در اقصي نقاط جهان در نيروهاي مختلـف          ايرا
سياسي وجود دارد و در كانون بحران سوريه ماسك از          

با كمبـود وقـت در      . چهره هاي شان برداشته مي شود     
اينجا نمي توانيم به طور جامع به همـه بپـردازيم، امـا             

از طرفي كافي اسـت كـه       . هيچ چيز پيچيده اي نيست    

شيم و از طرف ديگر، آن      ابزار تحليل در دست داشته با     
را در چارچوب سياسي و ايديولوژيكي موزوني بـه كـار           

  .گيريم
  

ابزار تحليل، شناخت نيروها و تحليل طبقاتي جامعـه و          
بافت اقتصادي آن در چـارچوب سياسـي ايـديولوژيك          

  .ماركسيستي است
بسيار عـادي اسـت كـه همـه كـساني كـه بـه آزادي                

هاي دمكراتيـك   دلبندند، از حضور داعش و ضعف نيرو      
و چپ در سوريه و امكان ايجاد يك جمهوري اسالمي          

  .ديگر بترسند
از طرفي نيز مي دانيم كـه شـرط اول تحقـق آزادي و             

فـرق اساسـي بـين شـرايط        . دمكراسي، الييسيته است  
، در حضور رهبري منـسجم      "بهار عرب "قيام بهمن و    

در ايران، خمينـي نقـش رهبـري را داشـت، بـر             . است
 از تـونس و مـصر تـا سـوريه،           "ار عرب به"عكس در   

در اين كشورها هيچ    . كمبود اين رهبري ملموس است    
 به تكامل خود نرسيده، نه انقالب نه قيـام و       پروسه اي 

. نه سرنگوني كامل رژيمها در بافت طبقـاتي خودشـان         
به بهترين وجه مي توان از يك پروسه انقالبي صحبت  
كرد و به اين دليل، براي به نتيجه رسيدن اين قيامهـا،      
به وقت و زمانبندي كه شايسته ديناميزمهاي اقتصادي        

و در همين چارچوب نيز بايـد       اجتماعي باشد نياز است     
  . تحليل شوند

كليه جنبشهاي اسالمي از اخوان المسلمين تـا داعـش          
فاقد برنامه سياسي اقتصادي روشن هستند؛ برنامـه اي      
كه موجب تغيير وضعيت كنوني مردم از نظر اجتماعي،         
اقتصادي، نهادينه كـردن دمكراسـي و گـسترش رفـاه           

دي كه اشاره كردم، يا     آنها كامال در ابعا   . اجتماعي باشد 
  . ليبراليستي قرار دارند-در درون يا پيرامون تزهاي نو 

اگر از ما بپرسند در چارچوب تحليل ماركسيـستي، آيـا           
انقالب سوريه يك انقـالب طبقـاتي اسـت، يعنـي بـه             
صورت كالسيك رويـارويي و جنـگ بـين كـارگران و         

به نظـر مـا ايـن       . بورژوازي سوريه است، مي گوييم نه     
گي است سرسخت با ديكتاتوري موجـود و در ايـن           جن

رويارويي به طور نـسبي همـه هـستند، از كـارگران و              
زحمتكشان شهري تا روستاييان و بورژوازي غير دولتي      

  .سوريه
به اين دليـل قيـام مـردم شـريف سـوريه يـك قيـام                 

 انقـالب   - يا اگر مي خواهيـد       -قيام  . دمكراتيك است 
سوي راه حـل نهـايي   دمكراتيك كه در يك پروسه به     

خواهد رفـت؛ پروسـه اي كـه در كـنش و واكنـشهاي           
اقتصادي اجتماعي با تضادهاي بسياري روبـرو خواهـد         

تضاد عمده اي كه با آن روبرو خواهد بود، ساختار          . بود
  . اقتصادي و طبقاتي است

حل و تغييـر شـرايط موجـود بـدون جـايگزين كـردن              
سـازمان  سرمايه هاي اقتصادي، يـا آنچـه كـه مـا در             

 "توسعه پايدار "چريكهاي فدايي خلق ايران به آن نام        
داديم، ميسر نخواهد بود و اين فقط در يك چهار چوب  

اولـين شـرط بـراي      . دمكراتيك امكان پذير خواهد بود    
 همانطور كه در ايران     -ادامه پروسه انقالبي در سوريه      

 برداشته شدن سد مقابل دمكراسي، يعني ديكتاتوري        -
  . استبشار اسد

به طبع در ادامه روند انقالبي تضادهاي طبقاتي روز به          
امـا در   . روز حادتر شده و خواهان راه حـل مـي باشـد           

 - همانگونه كه در ايران مي بينـيم         -ابتداي اين روند    
در سوريه نيز اكثريت مردم با هر پايه طبقاتي، خواهان          
آزادي و سقوط ديكتاتوري بشار اسد هستند و در مقابله  

 مردم تنها بورژوازي مريض و مافيايي رژيمهاي اسد         با
  .و خامنه اي و اليگارشي آنها به ميدان مي آيند

  8بقيه در صفحه 
  

  بحران سوريه، ادامه ديکتاتوری بشار اسد
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  بحران سوريه، 
  ادامه ديکتاتوری بشار اسد

  
  7بقيه از صفحه 

  
در اين مقطع تاريخي و در ابتـداي شـروع حركتهـاي            
دمكراتيك است كه نه تنها ما، بلكه هر نيروي چـپ و        
دمكرات اگر ديد درستي از چپ و دمكرات بودن خـود           
داشته باشد، نمي تواند با مردم سوريه در مبـارزه عليـه       

  . اه نباشدبشار اسد همر
در برخورد با انقـالب مـردم سـوريه و در سـطح بـين               

  :المللي سه گرايش اساسي وجود دارد
 آنهايي كه با تمام چالشهايي كه درون قيام سوريه          -1

وجود دارد و تا حدي توضيح داده شد، خود را كماكـان            
  در كنار بشار اسد قرار مي دهند

ر شان   گرايشي كه با سرهم بندي ژورناليستي كه د        -2
هيچ نيروي سياسي نيست، دفاع از رژيم سـوريه را بـا            
حضور اسراييل و انتقاد از تركيب نيروهاي مخـالف آن          

اين گرايش همزمان فراموش كرده كه      . توجيه مي كند  
در ارتفاعات جوالن نه بشار اسد و نه پـدرش هيچگـاه       

اينهـا  . تهديدي جدي براي حضور اسـراييل نبـوده انـد     
در مقابـل  . حاتي در رژيـم هـستند     تنها خواهـان اصـال    

وحشيگريهاي رژيم واليت فقيه نيز بـه همـين شـكل           
كافيــست بــه . ســرهم بنــديهاي مرمــوزي وجــود دارد

واعظان و روضـه خوانهـايي كـه بـه مـدح جنـاح بـه                
 در رژيم جمهـوري اسـالمي       "اصالح طلب "اصطالح  

  مي پردازند، توجه كنيم
نـيم،   گرايشي كه مـا خـود را بخـشي از آن مـي دا      -3

خواهان سرنگوني رژيم اسد در تماميت اش است و در          
اغلب نيروهـاي   . صحنه بين المللي بسيار ضعيف است     

چپ در جهان با گذشت زمان و طوالني شدن بحـران           
. سوريه، از گرايش دوم به گرايش اول كوچ كـرده انـد           

اقدام روسيه به ورود در جنگ سوريه، در اين امر نقش           
جه به اينكه چالشها، تهديدها و      بسزايي داشته، بدون تو   

نگرانيها تا جايي مترقي هستند كه از ديكتاتوري بـشار          
  اسد عبور كنند 

همانطوري كه در بيانيه سـال گذشـته شـوراي عـالي            
نفـي  "سازمان در مورد داعش و سوريه اعالم كـرديم،      

مبارزه ضد ديكتاتوري، با هـر تحليلـي، در عمـل قـرار       
  ". مردم سوريه استگرفتن در جبهه ي سركوبگران

بهـار  "اين نيروها با وصف تحليلهايي كه در گذشته از          
 دادند، به تفـاوت ديكتـاتوري نظـامي در رژيـم            "عرب

  .سوريه با رژيمهايي چون مصر و تونس توجه ندارند
نظاميان و ارتش سوريه و ليبي رابطه تنگي با قبايـل و           
در نهايــت بــا خــانواده ديكتاتورهــاي مــذكور دارنــد و 

بـن  . ستم نظامي آنها بر اين روابط استوار بوده است      سي
علــي، مبــارك و حتــي جمــال عبدالناصــر در سيــستم 

بـر  . نظامي بزرگ شده و پايه گذار ساختار آن نبوده اند         
عكس، قذافي، اسد و تا حدي صـدام حـسين همـه در             
تنگناي قيامهاي مردمـي و حمـالت نظـامي خـارجي           

 و آن هـم البتـه    ارتشهاي خود را بر پايـه ايـديولوژيك       
سرهم بندي شده و با رنـگ و لعـاب اسـالمي تـرميم              

كافي است به تغيير در پرچمهاي ملي عـراق و          . كردند
  .ليبي توجه شود

رژيم اسد بعد از شروع تظاهرات مـردم در مـاه مـارس      
، به سـرعت در حـين سـركوب مـردم سـعي در              2011

ــك و    ــات دمكراتي ــاندن مطالب ــردن و پوش ــذهبي ك م
او به صورتي جنگ مردم بـا خـود   . م كرد اقتصادي مرد 

را به جنگ بين گرايشات مذهبي و قومي تبديل كـرده         
و با سركوب نظامي تظاهرات مسالمت آميـز، مـردم را           

امروز در واقع شـاهد     . به سوي دفاع مسلحانه سوق داد     
نوعي جنگ داخلي هستيم؛ يعني جنگي كه بخـشهايي      

دهد و لزوما   از جامعه را در مقابل بخش ديگر قرار مي          
مثالهـايي تـاريخي   . جنگ بين اديان و يا قبايل نيـست     

  آن، جنگ داخلي اسپانيا عليه فاشيسم فرانسيسكو 

  
 مـي  1917فرانكو، انقالب فرانسه و حتي روسيه بعد از   

  .باشد
تاخير در سقوط اسد بخشهاي مـذهبي و عقـب افتـاده          
جامعه سوريه را روز به روز قوي تر خواهد كـرد و ايـن     

ســت بخــشي از نيروهــاي مداخلــه گــر در بحــران خوا
برعكس، اپوزيـسيون دمكراتيـك سـوريه    . سوريه است 

بايد با موضع روشن و قاطع با تمام نيروهاي ارتجـاعي        
  .داخلي برخورد كند

  
مروري ) كرونولوژيك(در اينجا، سريع و زمانبندي شده       

بر رويدادها و چگونگي رشد برخـي نيروهـا در سـوريه            
  : مي كنيم

اولين آثار حضور نيروهاي بنيادگرا در اواخـر آوريـل           -
 در بطن تظاهرات مردم، به صورت پراكنده خود         2011

  .را نشان مي دهد
، بعد از بر زمين ماندن هزار كـشته و          2011 در ژوئن    -

دستگيري بـيش از ده هـزار نفـر از مـردم اسـت كـه                
اعتراضات از تظـاهرات مـسالمت آميـز بـه تظـاهرات            

در اين مرحله نظامياني كه از . ل مي شود  مسلحانه تبدي 
 را  "ارتش آزاد سـوريه   "صفوف ارتش خارج مي شوند،      

همزمان، بمبارانهاي شديد و ويراني     . تشكيل مي دهند  
شهرها توسط نيروي هوايي اسد، راه را براي شقه شقه          
شدن و انشعابات مختلـف در نيروهـاي اپوزيـسيون در           

  .مي كندحين نداشتن يك استراتژي واحد باز 
 اســت كــه در امتــداد پروســه     2012 در ژانويــه  -

سكتاريستي نيروهاي مخالفت رژيم، گروههاي مذهبي      
 خود را نشان مي     "النصره"و انتگريست مسلح از قبيل      

دهند و براي اعالم موجوديت، عمليـات تروريـستي در          
  .مناطق مسكوني، يعني عليه مردم را انتخاب مي كنند

عليه عمليات ضد مردمي اين گروهها، رژيم اسد دست         
به تشكيل هسته هاي غير نظامي تحت عنـوان دفـاع           
مردمي مي زند كه اينها هـم دقيقـا مـردم معتـرض را             

  .نشانه مي روند
 "بهار عـرب "از طرفي نيز قدرتهاي امپرياليستي كه از      

و ناتواني در كنترل آن وحشت كـرده بودنـد، بـه ايـن              
 مثبت نگاه كرده و خواهان سقوط اسـد و       شرايط با ديد  

ايجاد هرج و مرج، نه براي برقراري دمكراسـي، بلكـه           
براي جانشين كردن مهره اي مطمين كه قدرت كنترل 
گذار از مطالبات مردم را داشـته باشـد و همچنـين بـه           
منظور پيشگيري از راديكاليزه شدن بيـشتر شـرايط در          

  .سوريه هستند
 "كميتـه عـالي كردسـتان     " همزمان در شمال، كردها   

)C.S.C (            را تشكيل مي دهنـد و از ابتـدا از متحـدان
ارتش آزاد هستند، هرچند كه اطمينان كمـي بـه ايـن            

در مـدت   . نيرو بـه خـاطر روابـط آن بـا تركيـه دارنـد             
كوتاهي كميته عالي كردستان بـا بـازوي مـسلح خـود           

YPG           نيروهاي اسد را از اكثـر شـهرهاي كردنـشين ،
  .داخراج مي كن

در اين شرايط رژيم هر روز ضعيف تـر شـده و پروسـه       
فروپاشي و جنگ بين گروههاي اپوزيسيون نيـز ادامـه          

  همزمان، با كمكهاي قطر و سعوديها، . پيدا مي كند

  
 قدرت نظامي و پرستيژ خاصي بين مخالفان        "النصره"

  .اسد كسب مي كند
، حزب اهللا لبنـان كـه حـضوري در          2013 در اواسط    -

اشت، به درخواست اكيد رژيم ايران و ترس از  سوريه ند 
تاثير گذاري قيام مردمي در لبنان، عليه ارتش آزاد وارد         

  .عمل مي شود
ارتش آزاد با از دست دادن جايگاهي كه در اوايل قيام            
در بين مردم كسب كـرده بـود و بـا ورود داعـش بـه                 
  .صحنه، نقش نيروي اصلي در قيام را از دست مي دهد

، در حومه دمـشق شـاهد اسـتفاده از          2013  در اواخر  -
بعد از ايـن جنايـت اسـت كـه          . گاز عليه مردم هستيم   

ارتش آزاد مستقيما خواهان دخالت نظامي آمريكا مـي         
شود و اين خود به ايزولـه شـدن آنهـا در ميـان مـردم         
كمك كرده و جنگ را به يك جنگ همه عليـه همـه             

  .تبديل مي كند
 هـم غيـر از آتـش    2014 در اين ميان كنفرانس ژنو       -

  . نتيجه ديگري ندارد"حمص"بس كوتاهي در شهر 
 خرابيها و جنگ با وصف تنفر مردم از رژيم اسد، بـه             -

صورتي به آن كمك كرده و همزمان داعش در شمال          
غربي سوريه هر چه بيشتر نيروهـاي الييـك و ديگـر            
نيروهاي اسالمي و كرد حاضـر در صـحنه را ايزولـه و         

محاصره شهر هاي كرد را همـه بـه         . سركوب مي كند  
، شاهد  2015 و اوايل    2014تنها در اواخر    . خاطر داريم 

در اينجا ارتـش آزاد بـار ديگـر         . حماسه كوباني هستيم  
نقــش مــوثري بــازي مــي كنــد و اتحــاد بــا كردهــا و 
همكاري با نيروهاي دفاع زنان كـرد باعـث محبوبيـت      

  .جديد آن بين مردم مي شود
  

يعه حزب اهللا، رژيم ايران و ارتش       همزمان، نيروهاي ش  
اسد بيش از پـيش كنتـرل را از دسـت داده و در ايـن                
مقطع است كه روسيه وارد عمل شده و بعـد از حـضور    
ديپلماتيك در بحران سوريه در كمترين زمان، حـضور         

  .خود را به اشغال نظامي سوريه ارتقاء مي دهد
در لحظات اول بسيار روشن اسـت كـه دليـل حـضور             

روسيه با همكاري   . ه، جنگ عليه تروريسم نيست    روسي
حزب اهللا و رژيم ايران قبـل از پـرداختن بـه داعـش،              

در مقابـل،   . نيروهاي اپوزيسيون را بمبـاران مـي كنـد        
 كـه در آغـاز قيـام        "كميته هاي همـاهنگي مردمـي     "

تشكيل شده و در ايـن دو سـال بـا حـضور داعـش و                
ــد، ع   ــده بودن ــه ش ــسيون ايزول ــد اپوزي ــرايط ب ــه ش لي

بمبارانهاي روسيه در شهرهاي مختلف تظـاهرات مـي         
اين در حالي است كـه تمـام دولتهـاي غربـي و             . كنند

حتي اسراييل از حضور اشغالگرانه روسيه حمايـت مـي          
  .كنند

آمريكا نيـز بـا زبـان بـسته بـا دادن اجـازه پـرواز بـه                  
موشكهاي روسيه در حريم هوايي عراق از اين عمليات        

تا جايي كه اوباما در اواخر سـپتامبر        پشتيباني مي كند،    
در نشست مجمع عمومي سازمان ملل به روشني مـي          

خواهان راه حلي براي سوريه با همكاري ايران        ": گويد
  ".و روسيه مي باشيم

  9بقيه در صفحه 
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  بحران سوريه
  ادامه ديکتاتوری بشار اسد

  
  8بقيه از صفحه 

: ارقام كشتار مردم به دست ارتش اسد وحشتناك است        
ــست و هــشتاد هــزار كــشته  ــالي . دوي ــسارياي ع كمي

پناهندگان سازمان ملل، پناهندگان سوري را به بـيش         
بـه  . از چهار ميليون و پانصد هزار نفر تخمين مي زنـد          

ون و هشتصد هزار نفـر را نيـز كـه    اينها بايد هفت ميلي   
براي فرار از مرگ، ترك خانه و شهرهاي شان را كرده          

  .و در داخل سوريه جابجا مي شوند، بايد اضافه كرد
جمعيتي حدود هيجده ميليـون نفـر، يعنـي از هـر سـه         
شهروند سوري دو نفر، مجبور به ترك خانـه و كاشـانه    

سياسـي،  يعني كشوري از نظر اجتماعي،      . خود شده اند  
  .فرهنگي و انساني به نابودي كشيده شده

باعث اين مهاجرت و آوارگي مردم فقط داعش نيست،         
در اصل اينها نتيجـه بمبـاران شـهرها توسـط نيـروي             
هوايي اسد و روسـيه و حمـالت پاسـداران جمهـوري            

  .اسالمي به شهرهاست
ــشورهاي   ــران و ديگــر ك ــز همچــون اي در ســوريه ني

از . تماعي مداخله گـر هـستند     خاورميانه، سه جريان اج   
طرفي حاكميت اين كشورها استبدادي است و از طرف        
ديگــر نيروهــاي ارتجــاعي و افراطــي مــذهبي پايگــاه 

همزمان، به دليل ديكتاتوري بودن اين      . اجتماعي دارند 
سيستمها، نيروهاي چپ، الييك و دمكرات هميشه بـه   

  .صورت وحشيانه مورد هجوم بوده و هستند
  :ان را به اين صورت خالصه مي كنيماين سه جري

   نيروهاي وابسته و يا طرفدار نظام جهاني سرمايه-1
 نيروهاي بنيادگرا كه خواهان ادغام ديـن و دولـت           -2

هستند و به طور نـسبي در مبـارزات ضـد ديكتـاتوري             
  حضور دارند

   نيروهاي دمكرات، الييك و چپ-3
  ن در در پروسه مبارزه عليه ديكتاتوري، اين سه جريا

ادهاي موجود، با هم همـسو مـي        مقاطعي، با وجود تض   
احزاب سازمانها و گروههايي كه كليد تحليـل شـان     شو

  توانايي باز كردن قفل واقعيتها در سوريه را ندارد، همه 
اين حركتها و مبارزات را نتيجـه نفـوذ امپرياليـستي در       

بـه صـورتي نظـرات تئوريـسينهاي       . جامعه مـي داننـد    
ــ ــاليزم ك ــون   امپري ــايي چ ــردم لقبه ــارزات م ــه مب ه ب

 مي دهند، با تحليلهاي به      "هرج و مرج  " و   "خشونت"
 كه مبارزات را نتيجه نفوذ امپريـاليزم        "چپ"اصطالح  

به دليل اينكه در بطن خود هـر  . مي دانند، همسو است  
  .دوي آنها، مردم را به بي حركتي دعوت مي كنند

ر از شـرايط    عبو: اينجاست كه باز هم بايد تاكيد كرد كه       
ديكتــاتوري مرحلــه اي از مــسير مبــارزه بــراي آزادي و 

  .دمكراسي است
اكثريت نيروهـا متاسـفانه تحليلـي از شـرايط اقتـصادي            

  اجتماعي سوريه نداده و آنرا فقط از ديدگاه ژئوپوليتيك 
  

تحليل مي كنند و اينگونه است كه نه تنهـا بـه دفـاع از         
و چـرا از روسـيه و       بشار اسد، بلكه به دام دفاع بي چون         

رژيم ايران نيز افتاده و همزمـان مـردم سـوريه را آلـت              
دست شيخهاي نفتي خليج فارس و اروپا و آمريكـا مـي            

اين واقعا شاهكار حماقت سياسي ايـن سـازمانها و    . دانند
اينها بدون در نظر گرفتن نرخ سرسـام آور  . گروهها است 

كـه  بيكاري جوانان، خصوصي سازيها، بحران اقتـصادي        
 نيز مي باشـد، بـه       "بهار عرب "در واقع مخرج مشترك     

  .نتيجه اي كه در باال گفتيم رسيده اند
 –انتخـاب بـين روسـيه       : اما ما در يك كالم مي گوييم      

 اعراب نيست؛ انتخاب بـين همـه      -رژيم ايران و آمريكا     
  .اينها و مردم سوريه است

پـس اگـر مـا از دريچـه ديـدگاهي كـه مـن اسـم آنـرا          
يك گذاشتم نه فقـط بـه سـوريه، بلكـه بـه هـر            ژئوپوليت

انقالبي در طول تاريخ بنگريم، آينده روشني را نديـده و           
  دليل . اين به طبع نتيجه اي جز ياس و نااميدي ندارد

مردود بودن حركت از ايـن ديـدگاه، در تحليـل شـرايط             
سوريه و هر قيام ديگري، ناديده گرفتن نقـش و حـضور            

مردم .  صحنه انقالبات است   مردم در معادالت سياسي و    
هستند كه با مطالبـات و نيازهـاي طبقـاتي خـود مـدام              

  .صحنه را به سود خود تغيير مي دهند
ما هم به عنوان اپوزيسيون رژيم واليت فقيه، گذشـته از     
دفاع از حقوق مردم سوريه، مي دانيم كـه كوتـاه شـدن             

 كه در حال حاضـر در دو بعـد مختلـف در     -دست رژيم   
  سوريه حضور دارد و به قول معروف روي دو عراق و 

 كمك بزرگي براي به هدف رسيدن     -ميز بازي مي كند     
  .خواست آزادي و دمكراسي مردم ايران نيز هست

رژيم ايران كه از ابتدا ادامه حيات خود را يا در جنگ يـا              
در بحران خارجي ديده، بركناري و سقوط بـشار اسـد را            

  .اندضربه هولناكي براي خود مي د
بعد از برجـام و جنـگ وقفـه ناپـذيري كـه ايـن روزهـا              
باندهاي رژيم با آن در گير هستند، براي واليت فقيه در           

  مقابله با باندهاي رقيب و از طرفي براي جبران 
و پوشاندن عواقب زهر بر جام و انگيزه دادن به نيروهاي    
خودي يعني مافياي سپاه پاسداران، حضور در سوريه بـا          

  .ن هر روز حياتي تر مي شودگذشت زما
  بي دليل نيست كه واليتي، مشاور بين المللي خامنه اي، 

   "حلقه طاليي مقاومت"سوريه را 
حمله به ايران و متحدانش     "دانسته و حمله به سوريه را       

 مي داند، اين نشان عمـق اسـتراتژيك سـوريه بـراي             "

  .رژيم جمهوري اسالمي است
يسيون سوري، در   رياض نعسان سخنگوي هيات اپوز    

 شـوراي   2254حاشيه كنفرانس ژنو در مورد قطعنامه       
مـا خواهـان آزادي زنـدانيان، توقـف         ": امنيت گفـت  

بمبارانها و پايان محاصره شـهرها و آغـاز كمكهـاي           
  ".انساني به مردم هستيم

و ما اضافه مي كنيم، بركناري اسد و خروج نيروهاي          
ري خــارجي، بــه ويــژه نيروهــاي پاســداران و جمهــو

اسالمي شرط اساسي تحقق اولين قدمها بـراي يـك       
  .صلح پايدار و عادالنه در سوريه است

در پايان به آنهـايي كـه از پـوتين و اشـغال نظـامي               
سوريه دفاع مي كنند يادآوري مي كـنم كـه دفـاع از     
پوتين، دفاع از يك اليگارشي مافيايي، دست راستي و       

 كـافي اسـت نگـاهي بـه احـزاب و          . فاشيستي اسـت  
فـوروم ملـي    "سازمانهايي كه بهار سـال گذشـته در         

  : شركت كردند بياندازيم"روسيه
Golden Dawn نازي، از يونان- نو   

White Powerاز آمريكا ،  
Forza Nuovaاز ايتاليا ،  
Democracia Nationalاز اسپانيا ،  
Front National Marine Lepenاز فرانسه ،  

Jobbikاستي ويكتور  و هواداران نخست وزير دست ر
  اوربان، از مجارستان

Pegidaاز آلمان ،  
  

 متشكرم
   

  
   

  در سوگ درگذشت
  رفيق تراب حق شناس

  
  
  

با تاسف بسيار رفيق تـراب حـق شـناس در آخـرين             
 در بيمارســتان 1394 بهمــن 5ســاعات روز دوشــنبه 
رفيق تراب طي چندين دهـه      . اميل روكس درگذشت  

واره از مدافعان    عدالت پيكار كرد و هم      و در راه آزادي  
هفته گذشـته كـه بـه مالقـات او          . خلق فلسطين بود  

از اين كه كارهاي زيادي را بايد انجام دهد م رفته بود 
و به  صحبت كرد و از استقبال جامعه كتابخوان ايران         

  .از آثار كمونيستي بسيار شادمان بودويژه جوانان، 
از جانــب خــودم و از طــرف رفقــايم در ســازمان     

يي خلق ايران درگذشت رفيق تـراب را        چريكهاي فدا 
به رفقاي انديشه و پيكار، به خـانواده و دوسـتان او و             

  .به همه آزاديخواهان تسليت مي گويم
  مهدي سامع

  2016 ژانويه 26 - 1394 بهمن 6سه شنبه 
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ـ  رژ ي از مداخله نظـام    شيپ ـ  ا مي  در  راني
 ي خامنــه اي اهــداف ضدانــسانه،يســور

 روشـن   انهي از مردم خاورم   ياري بس يبرا
 از  ي همـه جانبـه خامنـه ا       تيحما. نبود

حزب اهللا لبنان به بهانه دفاع از مقاومت        
 و در چارچوب جدال ليي تجاوز اسراهيعل

 شـد و    ي م في توص ليي اسرا _ نيفلسط
ــابر ــد نيبن ــق اه ــه ااف عم  در ي خامن

 ي پنهان م  ي ارتجاع استي س ني ا شبرديپ
 و زيــ و سرســپردگان ريخامنــه ا. مانــد

ـ  كه مرز امن   نيدرشت او بارها به ا      و  تي
 ي نظــام جمهــور كيعمــق اســتراتژ 

 اسـت،   ترانهي لبنان و سواحل مد    ياسالم
 را  اسـت ي س ني كردند و البته ا    ياذعان م 

 »يضـد اسـتكبار   «در چارچوب مبـارزه     
  . ردند كي مفيتعر
ـ    شي سال پ  ده ـ  فق ي كـه ول  در هي

 و يشيـــ انتخابـــات فرماكيـــ
 ي شده محمـود احمـد     يمهندس

ــه كرســ   ــژاد را ب ــتي رين  اس
 نشاند و درصدد بود تـا       يجمهور

از تجاوز دولت بـوش بـه عـراق         
ــاز ــرايفرصــت س ــرده و ب  ي ك

ـ  جد ي گذار لي اش ر  تيوال  يدي
ـ  در د  ي كند، خامنـه ا    جاديا  داري

ــشجو :  گفــتيجي بــسانيدان
جا سرپاسـت،       ني كه ا  ي ا  مهيخ«
 كـه   يقي عم يخهاي و م  سمانهاير
ـ بخوان [مـه ي خ نيا ـ  ب دي ـ  تي  ي ول

 دارد،  ي اسـالم  نيدر سرزم ] هيفق
 شـده   دهي كوب گري د يدر كشورها 

 گونـاگون   يمـا در ملتهـا    . است
 تيسا(» .مي دار كيعمق استراتژ 

  )1384 مهر 24 ،يخامنه ا
  

 و خهــــاي مشخــــصات مي اخامنــــه
 متـصل   تي وال مهي كه به خ   ييسمانهاير

اما امـروز   .  است اوردهياست را به زبان ن    
ــان مــ  ــا  يهمگ ــه گروهه ــد ك  ي دانن

ـ  را سپاه ترور   ي گوناگون يستيترور  يستي
 ي مختلف سازمانده  يقدس در كشورها  

  . هستنديكرده كه تحت امر خامنه ا
 در ي، خامنه ا 1387 آذر   24 كشنبهي روز

 دانشگاه علم و صنعت     انيجي با بس  داريد
ــت ــ«: گفـ ــق ياملتهـ ــسلمان عمـ  مـ
  ي اســالمي نظــام جمهــوركياســتراتژ

ــد ــرد .... ان ــق راهب ــا عم ــق يآنه  و عم
 محـسوب   ي اسالم ي جمهور كياستراتژ

 ملت بـه عمـق    كي گاه    هيتك.  شوند يم
 ي را نمـ   نيدشمن ا ....  اوست كياستراتژ

ـ  خواهد ا  ي دشمن نم  واهد؛خ  ارتبـاط   ني
ـ  ا دي با ي اسالم يجمهور. برقرار باشد   ني

 جزو نيا.  خودش بداندفي از وظايكيرا  
ــصها ــليآن شاخ ــتي اص ــا» . اس  ني

ـ  ب يطي در شـرا   يسخنان را خامنه ا     اني
ـ كرد كـه جامعـه ا      ـ  در اسـتانه   راني  كي

شش ماه پـس  . انفجار بزرگ قرار داشت 

 1388 ســال يامهــاي ســخنان قنيــاز ا
 ي از شـعارها   يكيشروع شد و مضمون     

 در غــزه و ي رد مداخلــه گــرامهــايآن ق
  . لبنان بود

  
 كـه از    يشروع بهـار عـرب خامنـه ا        با

ـ  كـالن بـه ج     ياشغال عراق سودها    بي
ــا شــعار   ــا ب ــود در صــدد برآمــد ت زده ب

 بهـار عـرب را هـم        »ي اسـالم  يداريب«
امــا شــروع جنــبش   . مــصادره كنــد 

 18 كه حـدود     هي مردم سور  يخواهيآزاد
 ادامه داشـت    زيماه به شكل مسالمت آم    

كـشتار  .  به وجـود آورد    يدي جد تيوضع
 مـزدوران بـشار     لهي به وسـ   هيورمردم س 

ــد و حما ــاس ــ والتي ــه اتي  از ي خامن
 ي ضـد مردمـ    اسـت ي اسد، س  يكتاتوريد
 بنـده ي سـخنان فر ي را از البال   هي فق يول

 مكان  ريي تغ ني جنگ خون  كيبه صحنه   
ــاع از امن. داد ــدف ــ والتي ــستلزم تي  م

 هي در سركوب مردم سور    ميشركت مستق 
 كه در مـورد عـراق از        استي س نيا. شد
 شـد، در    ي اجرا مـ   ي المالك ير نو قيطر

 ي بـرا  مي جز مداخله مـستق    ي راه هيسور
  .   گذاشتي نمي باقيخامنه ا

، خامنـه   1393 وري شهر 13 پنجشنبه   روز
 با اعضاى مجلس خبرگـان      داري در د  يا

 مـا،   ىهاىي ما و توانا   تهاىيظرف«: گفت
 كه ما در داخل     ستي ن ىيزهايفقط آن چ  

 ىتهاي كشور هم ظرف   رونيما در ب  . ميدار
ـ  طرفـدارانى دار   م،يمهمى دار   عمـق   م،ي

ـ راهبردى دار     در منطقـه، بعـضى بـه       مي
ـ       خـاطر زبـان،        هخاطر اسـالم، بعـضى ب

 عمق نهاي ا عه،يخاطر مذهب ش    بعضى به   
ــردى كــشور هــستند، ا ــايراهب ــزو نه  ج

ـ  ى ا    ما هستند، از همـه     ىهاىيتوانا  ني
ـ  دي با ىهايتوانا  تيسـا (» .مي اسـتفاده كن

  )يخامنه ا
  

 ي از ســــازماندهي ا خامنــــههــــدف
ــداران« ــتفاده از » طرف ــا«اش و اس  ني

 نظـام را    ي در  عمـق راهبـرد      »هاييتوانا
بارها سرسپردگان و عمله و اَكـره او بـا          

 يآن سـخنان  .  كردند يزبان رسا اعالم م   
ـ  اي از اسـتانها يكـ ي را  هيكه سـور    راني

 هي گفـت كـه سـور      دياعالم كرد و با تاك    
،  تـر اسـت  هـم  نظام از خوزستان م   يبرا

 ياري روال بسنيبر هم .  نشد اني ب هودهيب
 ي ولــنــدگانياز ســركردگان ســپاه و نما

ـ  در مـورد اهم جي در سپاه و بـس  هيفق  تي
 گفتند و مني و لبنان و  هيمداخله در سور  

  . نوشتند
  

 در  ي  خامنه ا   ندهي نما ،يدي سع ي عل مال
 مهر  24سپاه پاسداران، در روز پنجشنبه      

راق،  ما ع  كيعمق استراتژ «: گفت 1393
 است و  ني الت يكاي و آمر  ني بحر ه،يسور

ــسئول ــالت و م ــق  تيرس ــظ عم ــا حف  م
ـ  مي اسـت و حـق نـدار       يكياستراتژ  كي

 تـا   مي عمق را از دست دهـ      نينقطه از ا  
  ».شود دچار خدشه نراني اتيامن

 ني از مهمتـر   يريـ  شدن تعداد كث   كشته
 و  هيسركردگان سپاه پاسـداران در سـور      

ــه نارضــا ــاي در نيتيرخن ــپاه و يروه  س
 را مجبـور  ي آنان، خامنـه ا    يخانواده ها 

 بـر   ي پافـشار  ليـ كرد تا با صـراحت دل     
 را به طور شفاف     كيحفظ عمق استراتژ  

 ي هـا   با خـانواده داري در د يو.  كند انيب
 و عـراق    هي سور درشده    پاسداران كشته   

ــبخوان[اگــر مــدافعان حــرم «: گفــت  دي
 كردنـد   يمبـارزه نمـ   ] مدافعان بشار اسد  

ــبا ــ درديـ ــدان مـ ــشاه و همـ  ي كرمانـ
 مبارزه  ي رفتند با دشمن   نهايا.... ميديجنگ  

 كردنـد    ي مبارزه نمـ   نهايكردند كه اگر ا   
اگـر  ...آمد داخـل كـشور        ي دشمن م  نيا

ـ  ا ديشد ما با      ي گرفته نم  شيجلو  اجـ    ني
 استانها بـا    هيدر كرمانشاه و همدان و بق     

  ي را مـ   نهاي ا ي و جلو  ميديجنگ    ي م نهايا
 16 جمعـه    ،ي خامنـه ا   تيسا(» .ميگرفت

  ) 1394بهمن 
 ي با خـانواده هـا     ي سخن خامنه ا   يرو

او . ستيـ كشته شدگان سپاه پاسداران ن    
 خواهد به مـزدوران اش در سراسـر         يم

 ي را برساند كه برخوردار    امي پ نيجهان ا 
 مستلزم حفظ عمـق     هي فق ياز مواهب ول  

ــتراتژ ــ والكياس ــه  تي ــت وگرن  او اس
ـ « دانند كه  كلمه      يهمگان م  در » رَمح

 بـشار   يكتـاتور ي سخنان اسم رمز د    نيا
 چي در حَلــب هــدنيــاســد اســت و جنگ

  .  به دفاع از حرَم ندارديربط
  

ـ  وال نظام ـ  فق تي ـ  بـر دو پا    هي  هي
سركوب در داخل و صدور ترور و       

 تواند بـه    ي به خارج م   ييادگرايبن
مهـار هـر    .  خود ادامه دهد   اتيح
 تخت سلطنت   هي دوپا ني از ا  كي

عمـق  .  كنـد  يه پا م   َكل هي فق يول
 همــان مــرز ميــ رژكياســتراتژ

 اسـت و    ي خامنـه ا   تي وال تيامن
ـ  حفظ ا  يبرا ـ  وال ني ـ  تي  ني ننگ

 ي خامنــه ادوراناســت كــه مــز
 ه،ياقدام به كشتار مردم در سور     

 كـه اكثـر آنـان از        مـن يعراق و   
 كـشورها هـستند     نيمسلمانان ا 

 امان ي بي كشتارهانيا.  كنند يم
ــش ــراانهيو وح ــط ب ــظ ي فق  حف

 ي اسـت و بـرا     ي خامنه ا  تيالو
 در  اري بس ي ُخسرانها رانيمردم ا 
  .   خواهد داشتندهيحال و آ

  
  
  
  

  
   

زندانی کردن کارگران 
  مس خاتون آباد
   يک اقدام ننگين

  
  زينت ميرهاشمي 

   
كارگران زنـداني مـس خـاتون آبـاد بـا           
ــان در   ــه همچنـ ــك هفتـ ــت يـ گذشـ
ســياهچالهاي رژيــم اســيرند و خــانواده 

دستگيري و بي اطالعي از     هاي آنان به    
  . وضعيت آنها اعتراض دارند

در سالهاي قبـل نيـز كـارگران مجتمـع      
ــورد    ــاد م ــاتون آب ــنعتي خ ــر«ص » مه

نيروهاي سركوبگر رژيم قـرار گرفتـه و        
برخي از آنها بر اثر تيرانـدازي مـاموران         

  . حان شان را از دست دادند
   

تهديـد  «كارگران آزمـون اسـتخدامي را      
ود مـي داننـد و اخـراج        خ» امنيت شغلي 

 كارگر ايـن مجنمـع دليـل واضـح          130
در اعتراض  . ادعاي برحق كارگران است   

به برگزاري آزمون اسـتخدامي، بـيش از    
 كارگر اين واحد توليدي همـراه بـا         150

خانواده هاي خود دست بـه اعتـراض و         
 بهمـن،   6تحصن زده و روز سـه شـنبه         

 كــارگر از ميــان كــارگران معتــرض 28
وكيل كارگران زنداني در    . نددستگير شد 

مورد وضعيت بهداشـتي ايـن كـارگران        
 درصـد كـارگران خـاتون       60«گفت كه   

كه اين مشكل   » آباد مشكل ريوي دارند   
به دليـل آلـودگي محـيط زيـست ايـن           
منطقه و عدم رعايت استانداردهاي بـين   
المللــي و بهداشــتي بــراي نيــروي كــار 

  . است
   

طـوالني  قراردادن كارگران با سابقه كار      
در مجتمع صنعتي خاتون آبـاد در برابـر         
آزمون جديـد بـراي اسـتخدام مجـدد ،          
بهانه اي بـراي اخـراج و بيكـار سـازي           
كارگران و جايگزيني آنهـا بـا كـارگران         
شــركتهاي پيمــاني و غيــر بــومي شــده 

اين نوع اخراجها و بيكـار سـازيها        . است
البته جديد نيست و يكي از بـي رحمانـه      

ديران ايـن واحـدها     ترين شگردهاي مـ   
بـك  . براي اخراج كارگران بومي اسـت      

نمونه ديگر، بـه قتـل رسـاندن يكـي از           
ساكنان روستاي شهرويي در شهرسـتان      

 آدر سال جاري است كـه       24بهبهان در   
ــه   ــن منطقع ــتائيان اي ــراض روس در اعت

  .شركت كرده بود
   

بازداشت كارگران زحمتكش خاتون آباد     
ــت  ــوم اس ــراي  . محك ــا ب ــت آنه خواس

بيكـار  . برخورداري از كـار برحـق اسـت      
سازي نيروهاي بـومي و محلـي اعمـال        
ستم مضاعف براي نيروي كـار و مـردم         

    .محروم اين منطقه است
  

   بهمن 14فراسوي خبر چهارشنبه 
  

  

  يادداشت سياسی 
  ُمَسلمان ُکشی، ُعمق راهبردی و مرز امنيت خامنه ای
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه  
تحول مزبور همچون دريچـه اي بـراي        
شكل گرفتن و ابراز مطالبات جامعـه در        
پهنه اقتصادي، سياسي و حقوق فردي و     
شهروندي عمل مي كند كه پس از اين        
تحول، روزنه اي براي طرح و ابراز يافته        

   .است
مردم به حق انتظار بهبود شرايط زيست       

اجراجويي و كار خود را پس از پايـان مـ         
آنها كـه   . خسارت بار حكومت مي كشند    

ــديدترين     ــر ش ــريم، زي ــه تح ــه بهان ب
رياضــتهاي تحميــل شــده از ســوي    
حاكمان كـشور كمـر خـم كـرده انـد و            
هزينه كالن روياهاي بالهت بار آنان از       
جيب و سفره شان ربوده شده، اُميـد بـه          
تغيير اين روند با از ميـان رفـتن زمينـه           

   .هاي آن را دارند
زنــان، جوانــان، دانــشجويان، كــارگران، 
نيروهاي مدني و گرايشهاي سياسـي از       

ــساتحريم"شــرايط   و در حــالي كــه "پ
 با دو پهنـاي لبخنـد و بغـل در           "نظام"

 ديروز خويش   "دشمنان"حال دلبري از    
است، انتظـار كاسـته شـدن فـشارهاي         
ــشيني    ــب ن ــومتي و عق ــاگون حك گون

 امنيتــي از صــحنه -نيروهــاي نظــامي 
مومي را مي كشندع .  

اين مطالبات چونان خطي روشن از بين       
همه طبقات، اقشار، گروههاي اجتماعي     
و دسته بنديها مي گذرد و صـف بنـدي          
صريح و تحريـف ناپـذيري را در ايـن و        

   .آن سوي خود شكل داده است
انبوه كارگراني كه به گونه روزانـه عليـه       
اخراج، نپرداختن دستمزد، نداشتن امنيت     

غلي، پرداخت نشدن حق بيمـه و جـز         ُش
ــي زننــد،      ــراض م ــه اعت ــت ب آن دس
دانشجويان معترض به فشارهاي امنيتي     
ــتاران و   ــنفي، پرسـ ــاي صـ و كمبودهـ
معلماني كـه بـراي دسـتمزد عادالنـه و          
شرايط بهتر كاري بـه مبـارزه برخاسـته         
انــد، زنــاني كــه در برابــر اســتاديوم، در 

ــري   ــر صــحنه هــاي هن و خيابانهــا و ب
اجتماعي قامت افراشته اند، شكل گيري      
اين صف بندي و تغيير آغاز شده ناشـي         

 را  "پـايين " و   "باال"از آن در مناسبات     
  . بازتاب مي دهند

 و هر   "اصالحات"،  "اعتدال"از اين رو،    
طرح سياسي ديگري كه امكـان بهبـود        
ــات    ــرآوردن مطالب ــود و ب ــرايط موج ش

 و براسـاس    "نظـام "جامعه در چارچوب    
ساز و كارهاي حاضر را وعده مي دهـد،         
با خواسته هاي مشخصي كه جامعه بـه        
گونه روزانه و در اشكال گونـاگون بيـان       
مي دارد روبرو است و راستي يا ناراستي        
آن بي واسطه با اين محك سنجيده مي    

  .شود
   

   وعده ها و واقعيت
دولت جناح ميانه حكومت نـه تنهـا بـه          

سـخ نـداده،    هيچيك از اين مطالبـات پا     
ــه وعــده هــاي   بلكــه حتــي از عمــل ب
. انتخاباتي خود نيز گُريـزان بـوده اسـت        

تهاجم به سطح كار و زنـدگي تـوده هـا       

همچنــان ادامــه يافتــه و بــه جــاي     
، پيگـرد و    "گُشايش در فضاي امنيتـي    "

آزار كوشندگان مدني و صنفي، روزنامـه       
نگاران، هنرمندان، زنان و جوانان شدت      

   .يافته است
اح مزبـور انتقادهـا نـسبت بـه ثابـت           جن

عقـب  "ماندن شرايط اجتماعي با وجود      
 و دسـت بـه دسـت        "نشيني قهرمانانـه  

شدن قُوه مجريه را همواره با در اولويت        
قرار داشتن حل بحران هسته اي توجيه       

بي پايه بودن اين اسـتدالل      . كرده است 
را تشريفات برگزاري نمـايش انتخابـات       

ي و خبرگـان    دو مجلس شوراي اسـالم    
   .به خوبي نشان مي دهد

جناح ميانه حكومت در نخُستين آزمـون       
جــدي خــود در ايــن پهنــه بعــد از ســر 

، بـه   "نظام" توسط   "جام زهر "كشيدن  
سختي شكست خورده و در نقش چوب        
زير بغل باند حاكم براي تحكـيم روابـط     

به اين ترتيـب    . موجود پديدار شده است   
شـي بـا    كه در همان حال كـه وارد ساز       

باند حاكم بر سر تركيب مجلس شوراي       
اسالمي گرديده، همزمان در برابر فـشار       
حريف براي حفظ تسُلط خود بر مجلس       

  .خبرگان نيز سر فرود آورده است
ــس   ــسيم كُرســيهاي مجل چگــونگي تق
شــوراي اســالمي، نقــش مهمــي در    
ــسابرجام و مناســبات   ــد پ ــشرفت رون پي

لي اين عام . تجاري با غرب ايفا مي كند     
است كه دو جناح اصلي حكومت را كـه         

 بـه   "نظام"منافع مشتركي در بازگشت     
بازار جهاني و نقـد كـردن مـا بـه ازاي             

 در شـكل ُفــروش  "نـرمش قهرمانانـه  "
نفت و واردات دارنـد، در كنـار يكـديگر          

   . مي نشاند
وجود يك نهاد قانونگذاري كه بـا رونـد         
سياسي عقب نشيني هسته اي مـشكلي       

شـد و آمـاده بهـره بـرداري از          نداشته با 
منافع اقتصادي آن باشد، يـك عالمـت        
روشن براي اطمينان دادن به طرفهـاي       

.  انگاشـته مـي شـود   "نظـام "بازرگـاني  
همزمان، چنـين نهـاد ائتالفـي، بيـانگر         
وجود تفاهم در راس دستگاه ُقـدرت در        
جهت پيشبرد اين پروسه و ايفاي نقـش        

 بـه   جناح ميانه كه طرف گُفُتگوي غرب     
   .حساب مي آيد، مي باشد

تركيب چنـد دسـت مجلـس مالهـا بـا           
ــه     ــاح ميان ــذير جن ــس پ ــشاركت لم م
همچنين مي تواند به طرفهاي خـارجي       
تضمين سياسـي الزم مبنـي بـر اينكـه          
حاكمان ايران تـصميمي بـراي سـاخت        
بمب اتُمـي يـا حركـت در مـسير آن را            

  . ندارند، ارايه دهد
قتـصادي و   با تكيه به ايـن دو منفعـت ا        

سياسي مشترك است كه آقـاي خامنـه        
اي اشتهاي جناح ميانه حكومـت بـراي        
داشتن سهميه بيشتر در مجلس شوراي      

ــد   ــي كن ــديريت م ــالمي را م او در . اس
واُكــنش بــه شــانتاژ رقبــا عليــه غربــال 
ــه    ــود ب ــه خ ــه نوب ــان، ب ــاي ش نامزده
باجگيري از آنها پرداختـه و بـه درسـتي        

ي كه در تخريب    كسان": گوشزد مي كند  

شوراي نگهبان با دشمن همزبـاني مـي        
زير سووال بـردن    ... كنند، ملتفت نيستند  

شوراي نگهبان، القاي غيرقانوني بـودن      
هنگامي كـه غيرقـانوني     . انتخابات است 

بودن انتخابات القا شود، بنابراين مجلس    
برآمده از اين انتخابـات و مـصوبات آن         

     ".غيرقانوني خواهد بود
 استدالل مي تواند به خـوبي جنـاح         اين

 را كه از سازش با رقيبان       ميانه حكومت 
اش به پيش راندن پروسـه پـسابرجام و         
ــود در    ــاتي خ ــت طبق ــازي موقعي بازس
هيرارشي تقـسيم ثـروت را انتظـار مـي          

چه، مجلس آتـي ابـزار      . كشد، قانع كند  
مهمي در دست صـاحبان ُقـدرت بـراي         
توزيــع منــابع مــالي آزاد شــده و تعيــين 
محل خرج آن پس از تحريمها و تقسيم        

 معامله هايي است كه اينـك سـر         منافع
   .گرفتن آنها ميسر شده است

در اين فرآيند، توسعه سياسي به معنـاي        
ــشايش فــضا" ــراي "ُگ ــايين" ب ــه "پ  ب

ــي در    ــه زن ــوان چان ــزايش ت ــور اف منظ
، فقط مـي توانـد نقـشي مـزاحم          "باال"

داشته باشد؛ بيش از همه به ايـن دليـل          
كه نـه جنـاح ميانـه و نـه زائـده هـاي              

 آن توانــايي مــديريت "ح طلــباصــال"
نيروي اجتماعي را كه اين تاكتيـك آزاد        
مي كند ندارند و قـادر بـه پـيش بينـي            
ــاعي   ــايج سياســي و اجتم ــدها و نت پيام
متغيــري كــه وارد ميــدان خواهــد شــد  

  . نيستند
   

  دوران انتقال ادامه دوران گذشته
ــست اســتراتژيك در مــاجراجويي    شك

       الهـا از   هسته اي كه در ادبيات رژيـم م
 يـاد   "پروژه مورد اجمـاع   "آن به عنوان    

مــي شــود، فقــط شكــست بانــد حــاكم 
ــاي   ــه آق ــط از آن رو ك ــه فق ــست؛ ن ني

 "بمـب اتُمـي اسـالمي     "رفسنجاني بـا    
اسراييل را تهديد مـي كـرد يـا حجـت           
االسالمها روحاني و خاتمي براي ادامـه       
پــروژه، پوشــش ديپلُماتيــك تهيــه مــي 

 دليـل كـه     پيش از همه به ايـن     . كردند
پروژه جنگ افـزار هـسته اي و بحـران          
ــضمين   ــراي ت ــاكتوري ب ناشــي از آن ف

و ثبات حكومـت بـه شـمار        ) بقا(امنيتي  
اين فاكتور اكنون وجود ندارد،     . مي رفت 

 به راسـتي توانـسته      "نظام"بدون آنكه   
باشد لنگرگـاه ديگـري را جـايگزين آن         

      .كند
از اين زاويه، سيستم حاكم در يك دوره        
شكننده انتقالي به سر مي برد و بـا آثـار       

 دسته و پنجـه نـرم       "جام زهر "زداينده  
 در جسُتجو براي يافتن  "نظام". مي كند 

+ گزينــه بــين مــاجراجويي منطقــه اي 
تروريــسم دولتــي، ادغــام در نظــم بــين 
ــا    ــر دوي آنه ــي از ه ــا تركيب ــي ي الملل
سرگردان است و در مجمـوع در حالـت         

جايگــاه . عقــب نــشيني بــسر مــي بــرد
كليدي مهره هسته اي در ستون فقرات       
رژيم واليت فقيه را از بهم ريختگي آن        
ــاي    ــه طرفه ــتن اش ب ــس از واگذاش پ

   .خارجي مي شد دريافت
در حالي كه باندهاي اصـلي در سـاختار         
قُدرت پيرامون ضرورت خـالص كـردن       

 از فــشارهاي خــارجي "نظــام"گريبـان  
وحــدت نظــر داشــتند، همزمــان نتيجــه 

لي آن يعني عقب نشيني، با آشُفتگي       عم
و بدون هر گونه سـازمانيافتگي صـورت        

آقايان خامنه اي و روحـاني هـر        . گرفت
ــذيرش   ــود از پ ــژه خ ــسير وي ــك از م ي
مسووليت شكست فرار مي كردند؛ آقاي      
خامنه اي از طريق فرو رفتن به جلد بي         
ــه   ــاني از راه وارون ــاي روح ــي و آق طرف

ــروزي جلــ    ــست را پي ــايي و شك وه نم
       .دادن

بنابراين و با نگاه به موقعيـت نـامتوازن         
 كـه آن را تكانـه هـاي دايمـي           "نظام"

 بـه وِيـژه   88نيروي محرك خيزشـهاي     
نامتعادل تر مي كند، هر شكلي از رُفـرم         

 حتي در قالب رقابـت   "گُشايش فضا "يا  
ها، به مصلحت هيچكس و از       "خودي"

 جمله مدعيان آن، جناح ميانه حكومت و      
مفهـوم  .  آن نيـست "اصالح طلب "گوژ  

، بـسته   "زيـر خيمـه   "عملي اين تفاهم    
ماندن فضا، رياضـت اقتـصادي و ادامـه        
شرايط امنيتي دسـتكم در دوره انتقـالي        

   .است
جناح ميانه حكومت به عنوان مجـري و        
كارگُزار اين سياست چاره اي جز پديدار       
شدن روي صحنه و ايفـاي نقـش خـود          

ثر مي تواند با ترفنـدهاي      او حداك . ندارد
نازل و شـگردهاي ژورناليـستي تـالش        

   .كند از كراهت آن بكاهد
 كـه نيـروي     "اصالح طلـب  "براي باند   

اصلي خود را از تـوهم يـا سـرخوردگي           
اليه هاي بااليي طبقه متوسـط كـسب        
مي كند، مشاركت فعال و روي صـحنه        
در اين دوره منافعي نـدارد و مـي توانـد           

از . ر اجتماعي تمام سوز كند    آنها را از نظ   
ــن رو  ــان "اي ــالح طلب ــومتي "اص  حك

برخالف سر و صـداي رسـانه اي خـود          
ترجيح مي دهند نه تنها در مجلس دهم        
مالها، بلكه در مجموع كُنشهاي دولتـي      
و حكومتي در سـايه قـرار گيرنـد و بـه            
عنوان نيروي ذخيره، منتظر سپري شدن   

       .دوران انتقالي بمانند
   

  برآمد
مشاجره انتخاباتي آقـاي رفـسنجاني بـا        
آيت اهللا خامنه اي يا آقـاي روحـاني بـا           
آيت اهللا جنتي هر چقدر جنجـالي و بـه          
ــر سروصــدا، امــا صــحنه   هــر ميــزان پ

 اجتمــاعي امــروز كــشور بــا –سياســي 
رقابت و دسـته بنـديهاي درون سـاختار         

قُطـب بنـدي    . قُدرت متمايز نمـي شـود     
معركه شكل گرفتـه  واقعي بيرون از اين    

اســت و در هيــات مطالبــات و خواســته 
هـــاي دموكراتيـــك ُگـــسترده تـــرين 
بخشهاي جامعـه در يكـسو و مقاومـت         

 بــا همــه دســته بنــديها و    "نظــام"
گرايشهاي داخلي اش در برابر آن آشكار   

مطالبات جامعـه، رمـق از      . گرديده است 
نمــايش انتخابــاتي رژيــم جمهــوري    

مـول آن را    اسالمي گرفته و كراهـت مع     
فـشار  . دو چندان آشـكار سـاخته اسـت       

قُطب بندي مزبور تا همينجـا مناسـبات        
جاري بين باندهاي حكـومتي را آنگونـه       

اصــالح "وارونــه كــرده كــه تــشخيص 
 و هـر دوي اينهـا از     "معتدل" از   "طلب

.  بــه ذره بــين نيــاز دارد"اصــول گــرا"
بازيگران يكه تاز و قـدر ُقـدرت ميـدان          

  . حقير خواهند شدبيش از اينها ت

  بازيگران نمايش انتخابات 
  ير خواهند شدبيش از اينها تحق
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اعتراض سراسري دانشجويان دانشگاه پيام     

  نور 

  

ــد پرداخــت شــهريه   ــالغ دســتورالعمل جدي در پــي اب
دانشجويان دانشگاه پيام نور و همچنين حـذف دروس         
خودخوان از برنامه اين دانشگاه در نـيم سـال جديـد،            
تعدادي از مراكز اين دانشگاه در سراسر كـشور شـاهد           

  . تجمع و اعتراضات دانشجويي بودند
 بهمن ماه 25براساس اين تغيير دانشجويان موظفند تا     

اين در حـالي اسـت   . تمام شهريه خود را پرداخت كنند  
كه تاكنون دانشجويان مهلت بيشتري بـراي پرداخـت         

در صـورت نپـرداختن شـهريه در        . اين شهريه داشـتند   
مهلت ياد شده، دانشجويان امكان حضور در امتحان را         

  .نخواهند داشت
شجويان دانشگاه پيام نور مشهد روز سـوم         دان :مشهد

هـا در ايـن     بهمن در اعتراض به تغيير فرآيند شـهريه         
  . دانشگاه تجمع كردند

: يكــي از دانــشجويان معتــرض در ايــن رابطــه گفــت 
پيشتر روند انتخاب واحد اينگونه بود كه هـر تـرم بـا             "

واريز شهريه ثابت، پرتال انتخاب واحد دانشجويان بـاز         
يه متغير در بازه امتحانات و يـا طـول تـرم           شده و شهر  

   ".شدواريز مي 
  

امسال در سيستم گلستان اعـالم شـد        ": وي ادامه داد  
.  بهمن ماه واريـز شـود  25شهريه ثابت و متغير بايد تا      

اين مساله از دو زاويه قابل بررسـي اسـت؛ اول اينكـه          
و اين مدل اي را نداشتهدانشجويان انتظار چنين مساله  

ــود، دوم،    پرد ــده ب ــوكه كنن ــي ش ــهريه كم ــت ش اخ
دانشجويي كه اين دانشگاه را براي تحـصيل انتخـاب          
كرده، بي شك وسع مـالي زيـادي بـراي تحـصيل در             

  ".برخي دانشگاهها را نداشته است
مـن دانـشجوي    ": اين دانشجوي پيام نور مشهد گفت     

ارشد هستم و همين دو مـاه پـيش شـهريه      كارشناسي  
 دو ميليـون تومـان بـود را واريـز           ترم گذشته كه حدود   

 1.5 بهمـن مـاه،      25ام و حال بايد دومرتبـه، تـا         كرده  
اين وضعيت به مـن     . ميليون تومان ديگر پرداخت كنم    

  ".كندفشار زيادي وارد مي 

 نور اهواز    بهمن دانشجويان دانشگاه پيام    3روز  : اهواز
نامه پرداخت شهريه ثابت و متغيـر    در اعتراض به آيين     

و )  مــاه بهمــن25( روز پــس از انتخــاب واحــد 20تــا 
ــن     ــه اي ــوان از برنام ــذف دروس خودخ ــين ح همچن

  .دانشگاه، دست به تجمع زدند
در تجمع امروز ماموران حراست اقدام به عكـسبرداري         
جهت تهديد و شناسايي دانشجويان معترض و برخـورد   

به گفته دانشجويان، اين يك نوع تهديـد  . با آنها كردند  
  .ب جهت جلوگيري از انتقاد و اعتراض استو ارعا

يكي از دانشجويان كه در اين تجمع اعتراضي شـركت       
 صـبح   10كرده بود، با بيان اينكه اين تجمع از ساعت          

دانـشجويان در محوطـه و در       ": امروز آغاز شد، گفـت    
مقابل دفتر رييس دانشگاه تجمع كردند كـه مـاموران          

 ايــن دفتــر حراســت از تجمــع دانــشجويان در مقابــل
   ".ممانعت به عمل آوردند

  

  
يكي ديگر از دانشجويان حاضر در اين تجمع بـا بيـان            

 گويي به اينكه كسي از مديران دانشگاه حاضر به پاسخ  
دانـشجويان بـراي   ": دانـشجويان نـشده اسـت، گفـت    

مطالبه حق خود آمده بودند و تجمع كردند، امـا پاسـخ            
 كننـد كـه     ياكنون عنـوان مـ    . روشني دريافت نكردند  

دانشجويان در صورت مشكل بـراي پرداخـت شـهريه          
توانند از وام استفاده كنند، امـا ارايـه وام بـا بهـره              مي  

چهار درصد به معناي آن است كه شهريه چهار درصـد   
  ".افزايش يابد

 بهمـن مـاه حـدود       4بعد از ظهر روز يكـشنبه       : تبريز
ــام200 ــشگاه پي ــز در  دانــشجوي دان ــور مركــز تبري  ن

تراض بـه دسـتورالعمل جديـد پرداخـت شـهريه در            اع
مقابل ساختمان رياست تجمع كردند كه در نهايـت در          
جلسه با رييس اين واحد دانشگاهي، پرداخـت يكبـاره          

  . ها منتفي شدشهريه 

  
احـدي، ريـيس    در حين سوال و جـواب دانـشجويان، و        

دانشگاه پيام نور استان، ضمن تماس تلفني بـا ريـيس           
مركز تبريز، لغو قانون شهريه ها را به جمـع حاضـر در            
سالن اعالم نمود و عنوان كرد، از اين پس به روسـاي            
دانشگاههاي پيام نور اجازه داده شده كه طبـق اختيـار           
خود بتوانند پرداخت شهريه متغيـر را تـا آخـر تـرم بـه           

  .ق بياندازندتعوي

نــور واحــد دانــشجويان دانــشگاه پيــام : بنــدرعباس
ــان در روز  ــصميم  6هرمزگ ــه ت ــراض ب ــن در اعت  بهم

هـا، در   ناگهاني اين دانشگاه پيرامون پرداخت شـهريه        
  . محوطه بيروني دانشگاه تجمع كردند

ــز  صــمد حمــزه  ــور مرك ــام ن ــشگاه پي ــيس دان اي، ري
 و گفـت،    بندرعباس، در جمع دانـشجويان حاضـر شـد        

ــرر، وام    ــان مق ــر در زم ــهريه متغي ــت ش ــراي پرداخ ب
دانشجويي چهار درصـدي بـه دانـشجويان تعلـق مـي        

  .گيرد

 بهمن، دانشجويان دانشگاه پيـام نـور        9روز  : شهريار
شهريار به دليل شيوه پرداخت شهريه، در مقابـل دفتـر        

  .رياست اين دانشگاه تجمع كردند
راي انتخاب واحـد    قانون جديدي كه دانشگاه پيام نور ب      

و تحصيل اين ترم دانشجويان وضع كرده است موجب         
اعتراض دانشجويان اين دانشگاه را در سراسـر كـشور          

  .شده است
 10 دانشجويان دانشگاه پيام نور همـدان روز         :همدان

ها در   بهمن در اعتراض به نحوه جديد پرداخت شهريه         
  .محوطه دانشگاه تجمع كردند

روز خـود بـه بخـشنامه جديـد         دانشجويان در تجمع ام   
دانشگاه مبني بر پرداخت شهريه قبل از آغـاز كالسـها        
اعتراض كردند و در يك طومارنامه، اعتـراض خـود را           

  .به مديريت اين دانشگاه منتقل كردند
 دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز اصفهان       :اصفهان

 اي نارضايتي خويش را از روند       بهمن، در بيانيه   18روز  
هـا و عـدم بهبـود وضـعيت آموزشـي           يشي شهريه   افزا

اعالم كرده و به جد خواسـتار تجديـد نظـر در قـانون              
 سـازي پيرامـون     جديد پرداخت شهريه متغير و شـفاف      

 ها و بودجه فرهنگي و توقف اين        علت افزايش شهريه  
  .افزايشها شدند

بهمن دانشجويان پيـام نـور سـاوه در         12صبح  : ساوه
ت جديد نحوه پرداخت شهريه     اعتراض نسبت به وضعي   

  . و حذف دروس خودخوان تجمع كردند
  

دانشجويان معترض به نشانه اعتراض در سـالن آمفـي          
تياتر دانشگاه پيام نور ساوه تجمـع كـرده و از رياسـت             
دانشگاه خواستار پاسخگويي به مشكالت پـيش آمـده         

  .شدند
رياست دانشگاه پيام نـور مركـز سـاوه در بـين تجمـع           

حضور يافت و با دانشجويان معتـرض نـسبت     كنندگان  
به قوانين جديد گفتگو كرد و به آنها وعده داد كـه بـه              

  .زودي اين مشكالت برطرف خواهد شد
  

  13بقيه در صفحه 
  
  

  دانشگاه در ماهی که گذشت
 كامران عالمي نژاد



  13 صفحه                    1394اسفند  اول – 368 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  “شعله بر گرده غروب“
  )صبح(وحيدي .   م 

  
  ابر پر هراس مي بارد 

  بر شانه هاي خميده غروب و 

  كاجهاي بي تاب 

  در خلوتگاه من 

  فصلهاي بي تجربه را 

  دوره  مي كنند

  حياط

  پراز حس سرودن است و 

  باران

  با الفاظ آبي منتشر خود 

  اندوه مرا در قرن يخي 

   براي باغچه تفسير مي كند

  قاصدكي 

  كه در او شور رفتن است

  در شب آبستن 

  راز سفر خود را 

  در گوش گلي ناشناس 

  زمزمه مي كند

  !به زير باران بيا

  ميان موسيقي بارور سبزه ها و 

  شادي علفها

  صبح تو

  سكون عبوس مردگان است و 

  خلوت گورستاني است 

  كه در كوچه هاي پاييزي شهر 

  مي دود

  اي كاش پنجره من

  لش پر شاپركهابر با

  به سوي دشتهاي آبي مي رفت و

  نجوايم در معابر كودكي 

  سالخوردگي آسمان را

  !رنگ شادي مي زد

  اي كاش عاشقانه ترين صدا

  در گلوي سرخ فصول 

  !مترنم بود

  و ساعتها 

  با غزلهاي  ناسروده شان

  بادهاي جهان را

  سرودي مي ساختند

  خوشا طعم شبگير و 

  تبلور زالل بيداري

  جهاني كه يكسرو 

  خالي از حسرت و حصار و حزن 

  باشد

 

  
  12بقيه از صفحه 

  
  

التحصيالن دانشگاههاي تربيت   تجمع فارغ   

  دبير 
 دانـشگاههاي   88التحـصيالن سـال     تعدادي از فارغ    

تربيت دبير مقابل وزارت آمـوزش و پـرورش تجمـع           
مـا قـرار    : التحصيالن گفـت  يكي از اين فارغ     . كردند

م وزارت آموزش و پرورش درآييم امـا        بود به استخدا  
 سـال اسـت كـه    6اين اتفـاق نيفتـاده اسـت و االن        

  ) بهمن4فارس، . (بالتكليف هستيم
  

تحصن دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي     

مازندران در اعتـراض بـه تـداوم كـاهش          

  ميزان خدمات دانشگاه
ــد    ــاز ســال تحــصيلي جدي ــا آغ ــان ب ــسال همزم ام

ــش  ــشجويان دان ــشگاهها، دان ــكي دان ــوم پزش گاه عل
مازنــدران متوجــه تــداوم كــاهش چــشمگير ميــزان  
خدمات دانشگاه مطابق روال چند سال گذشته شدند        
و وقتي با مراجعه حضوري به نتيجه نرسيدند، دسـت          
به تحصن و اعتراض چند ساعته در محوطه مجتمـع       

  . زدند"پيامبر اعظم ساري"دانشگاهي 
 مطالبـات   دانشجويان در اين اقدام صنفي به پيگيري      

خود پرداختند و معتقد بودند در چهـار سـال گذشـته            
ميزان خدمات دانشجويي بـه تـدريج كـاهش يافتـه           

  .است
هـاي دانـشجويان كـاهش سـرانه         مهمترين خواسته   

غذاي دانشجويي، كـاهش تعـداد تـردد سرويـسهاي          
رفت و آمد از پنج مرتبه حركـت بـه سـه حركـت در      

ن برنامه  روز، كاهش محسوس كيفيت غذا، قطع شد      
استفاده دانشجويان از استخر و برخـي مـوارد ديگـر            

  .بود
اين تحصن كه از صبح آغاز شده بود، با گذشت چند           
ســاعت حــوالي ظهــر بــا حــضور برخــي معاونــان و  
مسووالن دانشگاه، دريافـت مطالبـات دانـشجويان و         
قول رسيدگي به مساله كاهش خدمات بـه دانـشگاه          

  .خاتمه يافت
بات دانشجويان گفتگوي حضوري    يكي از ديگر مطال   

با دكتر جانبابايي، رييس دانشگاه بود كه بـي جـواب           
  ) بهمن10تابناك، . (ماند

   

تجمع اعتراضـي دانـشجويان كارشناسـي       

  ناپيوسته مقابل مجلس 

  
دانشجويان مهندسي عمـران و شهرسـازي در اعتـراض بـه            
مصوبه جديد وزارت راه و شهرسازي مبنـي بـر عـدم صـدور         

ــه  ــه  پروان ــراي مهندســيني ك و مجــوز ســاخت و نظــارت ب
  .اند، مقابل مجلس تجمع كردندكارشناسي ناپيوسته خوانده 

 مردادماه سال جاري 25بر اساس مصوبه مذكور كه در تاريخ  
 هزار نفر از مهندسان عضو نظـام  5مقرر شده، پروانه بيش از     

تواننـد عـضو سـازمان نظـام        مهندسي معطل مانـده و نمـي        
  .مهندسي شوند

از طرفي لغو پروانه مهندسيني كه كارشناسي ناپيوسته خوانده   
اند در حالي صورت گرفته است كه دانـشجويان كارشناسـي           
پيوسته مشكلي براي صدور پروانه ندارند و با اينكـه ميـزان،            

واحدهاي گذرانده شـده توسـط      ... محتوا، سيالبها، كيفيت و     
قشر يكسان اسـت و در عمـل تفـاوتي ميـان كـسب              هر دو   

محتواي اين دو گـروه مهنـدس نيـست، امـا وزارت راه ايـن        
  .تصميم سوال برانگيز را اتخاذ كرده است

گفتني است، دانشجويان مهندسـي سـابق بـر ايـن تـصميم             
درصد از واحدهاي درسي، حايز  70وزارت راه، بعد از گذراندن      

شـدند و بعـد از   ز مـي    مجوز يا همـان پروانـه سـاخت و سـا          
 درصد از واحدهاي درسي نيز مجوز نظارت مـي          90گذراندن  

گرفتند كه اكنون اين امتياز فقط به دانـشجويان كارشناسـي           
گيرد و اين وزارتخانه در عمل دانـشجوياني    پيوسته تعلق مي    

.   دانـد   خواننـد را مهنـدس نمـي       كه كارشناسي ناپيوسته مي   
  ) بهمن12، خبرنامه دانشجويان ايران(

  
تجمع دانشجويان دانـشگاه آزاد در اعتـراض بـه          

   درصدي شهريه45افزايش 
ــوم  11روز  ــشگاه آزاد عل ــشجويان دان ــي از دان  بهمــن، جمع

پزشكي تهران در اعتراض به افزايش شـهريه ثابـت، تجمـع            
  .اعتراضي برگزار كردند

ايــن تجمــع در حــالي برگــزار شــد كــه رياســت ايــن واحــد 
 آزاد در دانشگاه حـضور نداشـت امـا بـي            دانشگاهي دانشگاه 

شك ماجراي پر سر و صداي اين تجمع به گوش وي رسيده       
  .است

 15دانشجويان مي گويند، دانشگاه مـدعي اسـت كـه فقـط             
درصد به شهريه اضافه شده، اما با يـك حـساب سرانگـشتي     

 هـزار  100 درصـد يـك ميليـون و        15 شود فهميـد كـه       مي
  ! هزار تومان500شود، نه  هزار تومان مي 165تومان، 

همچنين دانشگاه مقداري از اين شـهريه تعيـين شـده را بـه      
الحساب، قبل از انتخاب واحد خواسته است، امـا         عنوان علي   

ها را ندارند   دانشجويان همين مقدار هم توانايي تامين هزينه        
و احتمال تـرك تحـصيل بـسياري از دانـشجويان بـه علـت        

. درخواستي دانشگاه قوت گرفته است    ناتواني در تامين ميزان     
  ) بهمن12خبرنامه دانشجويان ايران، (

  
  
 

 دانشگاه در ماهی که گذشت
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بهمن، برخالف سابقه تاريخي و نوستالژيك در مبـارزه         
و اعتراض، امسال ماه كم اعتراضـي بـراي پرسـتاران            
ايران بود، چرا كه به نظر مي رسد نمايندگان برگزيـده           
اين گروه در سازمان نظام پرستاري كه براي نخـستين      
بار از سلطه و كنترل دولتيهـا خـارج شـده، دسـت بـه               

 هاي گـسترده اي در حفـظ و         تحركات و اعالم برنامه   
تقويت پيوند با بدنه جامعه پرستاري از يكـسو و ادامـه            

نقطـه  . چالش با وزارت بهداشت از سوي ديگر زده انـد    
اوج اين چالش را مي توان برگزاري دوگانـه و مـوازي            

 .مراسم روز پرستار در هفته پاياني بهمن ماه دانست
 

  مهاجرت پرستاران بيكار 
 نماينــده اروميــه در مجلــس -ن  بهمــ3خانــه ملــت، 

 هزار نيـروي پرسـتار در   7شوراي اسالمي، بيكار بودن    
حوزه سالمت نـه تنهـا      ": كشور را تكذيب كرد و گفت     

با نيروي پرستار بيكار روبرو نبـوده، بلكـه در بـسياري            
مواقع كمبود نيروي انساني در مراكز درماني به شـدت          

 ". شوداحساس مي
موضـوع مهـاجرت    ": ن كـرد  عابد فتاحي همزمان اذعا   

پرستاران به امري جدي و هشدار آميز تبـديل شـده و            
توانـد زنـگ خطـري بـراي مـسووالن حـوزه            اين مي   

سالمت به شمار رود، چرا كه بـا ادامـه چنـين رونـدي       
قطعا بهداشت و درمان كشور با معضل روبـرو خواهـد            

   ".شد
با توجه بـه اينكـه حقـوق و مزايـاي           ": وي مدعي شد  

ن در كشورهاي پيشرفته بسيار مناسب است لذا        پرستارا
سيل عظيمي از نيروهـاي پرسـتاري بـه سـمت ديگـر       

 ".كشورها سوق پيدا كرده اند
پيش از اين مسوول روابط بـين الملـل سـازمان نظـام          

 200 تـا    130پرستاري كشور با اشاره به كمبـود بـين          
هزار پرستار در بخش درمان كشور، از وجود هفت هزار    

 .يكار در كشور خبر داده بودپرستار ب
 

خصوصي سازي بهداشت و درمان به بهانـه        

  كوچك سازي بدنه دولت 

 

دولت و مجلـس  ":  وزير بهداشت گفت - بهمن   4ايلنا،  
مانع استخدام نيروهاي جديد هستند، چرا كه معتقد بـه    

   ".سپاري هستند و ما هم همين اعتقاد را داريمبرون 
سين علي نـسايي، عـضو      در واكنش به اين سخنان، ح     

گويـا ايـشان بـه      ": شوراي عالي نظام پرستاري، گفت    
 وي  ".انـد درستي متوجـه مطالبـات پرسـتاران نـشده          

 قـانون   29بر اساس نص صريح قانون و اصل        ": افزود
اساسي، كوچك سازي بدنه دولت شامل بخش درمـان     

تامين بهداشت و درمان بـراي آحـاد ملـت،          . شودنمي  
توانـد مـسووليتهاي    و دولـت نمـي      وظيفه دولت است    

 ".حاكميتي خود را برون سپاري كند
عضو شوراي عالي نظام پرستاري با بيان ايـن مطلـب           
كه تامين خدمات درمـاني كيفـي و در دسـترس نمـي            

نارسـاييها  ": تواند به بخش خصوصي واگذار شود گفت      
و مشكالت واگذاري درمان به بخـش خـصوصي هـم           

د و هـم جامعـه پرسـتاري را    گيـر گريبان مردم را مـي   
آيـا مـسووالن واقـف      ":  وي پرسـيد   ". كند متضرر مي 

نيستند كه در شرايط فعلي اقشار ضعيف جامعه توانايي         
خريد خدمات درماني گران قيمت در بخش خـصوصي         

 "را ندارند؟
ــز از  ": او افــزود از طــرف ديگــر، جامعــه پرســتاري ني

ش بخـ . كنداستخدام در بخش خصوصي استقبال نمي     
خصوصي حـداقل دسـتمزد مـصوب وزارت كـار را بـه         
پرستاراني كـه تحـصيالت دانـشگاهي دارنـد، در ازاي           

كند و عالوه براين،    شيفتهاي سنگين آنها پرداخت مي      
پرستاران در بخش خصوصي كمترين امنيت شـغلي را         

 ".دارند
علي نسايي در ادامه به ساختار مديريت ارباب رعيتي و          

: صي اشـاره كـرد و گفـت       سرمايه محور بخـش خـصو     
بخش خصوصي از كادر درمان سوواستفاده حداكثري       "

 ".شودكند و مزاياي قانوني پرستاران پرداخت نمي مي 
 

گـذاري خـدمات پرسـتاري همچنـان     تعرفه  

 خوردخاك مي 

ــن،  ــه- بهمــن 5قــدس آنالي ــذاري خــدمات  تعرف  گ
پرستاري، به معنـاي تفكيـك دقيـق و علمـي اجـزاي             

ي از يكديگر، ارزش گذاري نـسبي آنهـا از        خدمات بالين 
نظر دشواري، زمان و مهارت مورد نياز براي انجام هـر         
يك و تعيين هزينه عادالنـه و شـفاف در هـر خـدمت              

 .براي ارايه دهنده، دريافت كننده و سازمان است
دكتر سيد رضا مظلوم، عضو شـوراي نظـام پرسـتاري            

 گـذاري   فـه پيـشنهاد تعر  ":  گويد كشور در اين باره مي    
 توسط سـازمان نظـام      1385خدمات پرستاري در سال     

 6پرستاري به مجلس شوراي اسالمي ارايـه شـد و در          
 به تصويب مجلس شوراي اسالمي و بـه         1386تيرماه  

تاييد شوراي نگهبان رسيد و به صورت قانون درآمـد و         
ــسته   ــد ب ــدمات وزارت بهداشــت موظــف ش ــاي خ ه

 مـاه بـا   6تشخيصي و درماني كادر پرستاري را ظـرف         
همكاري سازمان نظام پرسـتاري و وزارت رفـاه تهيـه           
كند و پس از تاييد شـوراي عـالي بيمـه، بـه تـصويب               

  ".هيات دولت برساند
به گفته وي اما سير بعدي اين قانون بر خالف انتظـار            

ز جامعه پرستاري مطابق روال معمول پـيش نرفـت و ا          
 كه رييس وقت اداره پرستاري وزارت       86زمستان سال   

گذاري پرسـتاري  بهداشت از اجرايي شدن قانون تعرفه  
تا روز پرستار سال بعد خبر داد، هر سال اين وعده بـه              
ماهها و سالهاي بعد موكول شده تا سرانجام در مـرداد           

 هاي پرستاري به شوراي عالي بيمـه     سال جاري تعرفه  
با برآورد بودجه دو هزار ميليارد تومـاني        ارسال شد، اما    

براي آن، اين ارسـال در عمـل بـه عنـوان يـك رفـع                
 .تكليف تلقي شد

در شهريور مـاه امـسال نيـز معـاون پرسـتاري وزارت             
بهداشت براي سومين بار وعده اجراي آزمايشي تعرفـه         
پرستاري را از مهر ماه داد، در حالي كه وضعيت آن در            

 .ز مبهم استشوراي عالي بيمه هنو
 

اخراج و نپـرداختن دسـتمزد پرسـتاران بـه          

  دنبال خصوصي سازي درمان 
  

 محمــد شـريفي مقـدم، دبيركــل   - بهمـن  10تـامين،  
ــه پرســتار" ــشان كــرد"خان واگــذاري امــور ":  خاطرن

پرستاري به بخش خصوصي قبال انجام شده و امتحان         
خود را پس داده و متاسفانه سابقه خـوبي هـم نداشـته        

ن در نهايـت مـردم ضـرر كردنـد و موجـب           است، چـو  
 ".نارضايتي آنان شده است

 واگـذاري امـور     80وي با بيان اين كه از ابتداي دهـه          
پرستاري به بخـش خـصوصي آغـاز شـد و در دولـت              
يازدهم هم استخدام دولتي پرستاران انجام نشده است        

االن هم شركتهايي پرستار جـذب و اسـتخدام         ": گفت
يه ندارند و همـين باعـث مـي         مي كنند كه اساس و پا     

 پرسـتار را اخـراج      100شود كه مـثالً االن در كرمـان         
كرده اند، در سيـستان و بلوچـستان حقـوق پرسـتاران            
شركتي سه ماه و در ياسوج چهار ماه است كه پرداخت          
نشده است و كسي هم كه بـه مـدت طـوالني حقـوق          
نمي گيرد، انگيزه اش براي ارايه خدمات مناسـب كـم           

 ".مي شود
كساني كه بر طرحهاي غيركارشناسي     ": وي تاكيد كرد  

تاكيد دارند، اهداف ديگري در سـر دارنـد و بـه دنبـال            
 ".رضايت مردم و جامعه پزشكي نيستند

 

سومين نامـه سرگـشاده خانـه پرسـتار بـه           

 روحاني

خانه پرستار در يـك نامـه       " – بهمن   11خانه پرستار،   
 برخـورد  سرگشاده به حسن روحاني نسب بي توجهي و     

سلبي به نامه ها و طومارهاي اعتراضـي انتقـاد كـرده            
 :در بخشهايي از اين نامه آمده است. است

 بـا   93 خـرداد    17پيرو اولين نامه سرگشاده در تاريخ       "
 هزار پرسـتار و دومـين     24امضاي الكترونيكي بيش از     

 هـزار امـضا     17 با   93 مهر   23نامه سرگشاده در تاريخ     
ن رييس محترم جمهور مردم، در      به حضرتعالي به عنوا   

حالي كه جامعـه بـزرگ پرسـتاري كـشور بـه عنـوان              
پيشقراوالن سالمت مردم، اميد به عنايت شما به حـل          
مشكالت پرستاري داشتند، نـه تنهـا هـيچ بـازخوردي           
داده نشده، بلكه مشكالتي جديـدتر و بيـشتر هـم بـه             
پرستاري اضافه شد و هم برخوردهايي غيـر معمـول و           

قه با فعاالن صنفي و پرستاري كـشور شـد كـه        بي ساب 
جامعه پرستاري كشور به عنـوان خـاطراتي تلـخ آن را            

 ".فراموش نخواهد كرد
شرايط پرستاري كشورمان با توجه به مديريت كه نه،        "

بلكه سلطه گروهـي قليـل بـر وزارت بهداشـت بـسيار           
امروز نه تنها پرستاران، بلكه پيراپزشكان      . بحراني است 

ن بهداشتي، درماني و حتـي قاطبـه پزشـكان          و كاركنا 
عمومي و بـسياري از متخصـصان و خالصـه بـيش از          

  درصد جامعه نظام سالمت از عملكرد مسووالن 95
  15بقيه در صفحه 

 كارورزان سالمت

  اميد برهاني
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  كارورزان سالمت

  14بقيه از صفحه 
  

وزارت بهداشت ناراضي اند و ايـن نارضـايتي هـم بـه             
شكلهاي مختلف بروز و ظهور كرده اسـت ولـي بـراي         

  .آقايان اهميتي نداشته
به عنوان  ) قاصدك(براي مثال طرح مبتني بر عملكرد       

 را علـي رغـم      "طرح تحول نظام سـالمت    "بخشي از   
م شكــست آن توســط مخالفتهــاي كارشناســي و اعــال

 به اصرار اجرا كردنـد    93صاحب نظران فرآيند در سال      
و با توجه به تجمعات اعتراضي زنجيـره اي در تمـامي          
دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، باز هم بـدون توجـه    
به اعتراضات به اجـراي آن ادامـه دادنـد و آنچـه كـه               
برايشان اهميت نداشت، نظر اجرا كنندگان و صـاحبان         

ــ ــه كــارگيري شــيوه هــاي  فرآينــد ب ــه جــاي ب ود و ب
كارشناسي و مشاركت گروه هاي مختلف، شيوه هـاي         

 ".تهديد، تبعيد، اخراج و تعليق را پيشه كردند
 

  دو مراسم در يك روز به مناسبت روز پرستار

 در آسـتانه روز پرسـتار،       - بهمـن    23خبرگزاري مهـر،    
جامعه پرستاري براي اولين بـار دو مراسـم جداگانـه را     

اين در حـالي اسـت كـه تـا سـال گذشـته              . شاهد بود 
همواره رسم بر اين بوده كـه يـك مراسـم نمـادين در      

 .قالب جشن روز پرستار براي پرستاران برگزار مي شد
اما براي اولـين بـار امـسال قـرار شـد سـازمان نظـام                
پرستاري كشور به عنوان تنها سـازمان صـنفي جامعـه        

 پرستار را جداگانه  پرستاري كشور، ميزباني همايش روز    
 .عهده دار شود

اجراي نشدن قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري بعد        
 مـاه از تـصويب آن در مجلـس    7 سـال و  8از گذشت  

، شكاف در اخـتالف     )1386ششم تير   (شوراي اسالمي   
پرداختي پزشك و پرستار، توجـه نكـردن بـه خواسـته            
هاي معقول و منطقي جامعـه پرسـتاري، عـدم امنيـت        

ــغل ــا   ش ــورد ب ــيض در برخ ــركتي، تبع ــتاران ش ي پرس
، به عنـوان مالكهـاي انتقـاد        ...دانشجويان پرستاري و  

جامعه پرستاري از متوليان نظام سالمت، باعـث شـده          
تا سازمان نظام پرستاري كشور در دوره جديد، همايش     

 .پرستاري را جايگزين جشن پرستاري كند
رار بـر   بر اساس اعالم سازمان نظام پرستاري كشور، ق       

 بهمـن  24اين شد كه همايش روز پرستار صبح شـنبه      
 .ماه جاري در مركز همايشهاي برج ميالد برگزار شود

در همين حال، وزارت بهداشت نيز با ارسال پيامك بـه     
ــز    ــتار در مرك ــشن روز پرس ــزاري ج ــا، برگ ــانه ه رس
همايشهاي صدا و سـيما بـا حـضور وزيـر بهداشـت و              

 . اطالع رساني كردتقدير از پرستاران نمونه را
 

ــزاري    ــت از برگ ــر بهداش ــشنودي وزي ناخ

 همزمان دو برنامه در روز پرستار

 وزير بهداشت از برگزاري دو      - بهمن   24سالمت نيوز،   
برنامه همزمان در روز پرستار ابراز ناخـشنودي كـرد و           

 دانـم ايـن     نمـي . براي امـروز ناراحـت هـستم      ": گفت
 شـما هـم     مـا و  . خواهد درسـت شـود    مباحث كي مي    

هـا   دانـم چـرا در برخـي زمينـه           ايم، امـا نمـي    عقيده  
شايد مـشكل از    . توضيحات ما براي برخي موثر نيست     

 "!توانيم سخنان نافذ بگوييمخود ماست كه نمي 
پزشكان و پرستاران حتي اگـر بـه        ": هاشمي ادامه داد  

دنبال مطالبات شان هستند، بايد يك مجموعه پيوسته        
ز هم عمل كنيم، نـه سياسـتمداران        اگر جداي ا  . باشند

كنند ما با هم گوش شان بدهكار خواهد بود و فكر مي     
 دعوا داريم و بر سر مسايل صنفي، گروهي و شخـصي          

 ".پسندندمان غائله داريم و نه مردم مي 
 
   

   حركت اعتراضي76
كـارگران كارخانـه سـرم       بهمن،1  پنجشنبه صبح روز *

شان  ماه حقوق  دسازي دراعتراض به عدم پرداخت چن     
بـه گـزارش     .مقابل فرمانداري اردبيل اجتمـاع كردنـد      

هاي كارگري در حـالي در اردبيـل          ضفارس، اين اعترا  
شـود كـه بـسياري از     به صـورت هفتگـي برگـزار مـي      

واحدهاي توليدي استان به حالـت تعطيـل و يـا نيمـه             
بـراي  تواني  تعطيل درآمده و در اين واحدهاي توليدي        

  .ي اقتصادي و توليدي وجود نداردها ادامه فعاليت
  
 كـارگران كارخانـه نـساجي       ، بهمن 3شنبه  صبح روز   *

مازندران در اعتراض به عملي نـشدن وعـده كارفرمـا           
شان مقابل فرمانداري قـائم      مبني بر پرداخت مطالبات   

به گزارش ايلنا، در آخرين تجمعات       .شهر تجمع كردند  
كـه در   اعتراضي كارگران كارخانـه نـساجي مازنـدران         

 كارفرمـا وعـده   ، دي ماه انجام شـد     26  و 25هاي    روز
 مـاه مـزد عقـب افتـاده         4پرداخت يك ماه از مجموع      

كارگر اين كارخانه را حـداكثر تـا پايـان دي مـاه            400
با گذشت سه روز از شروع ماه بهمن هنوز          اما   داده بود 

در مورد پرداخت مطالبات مزدي آنهـا اتفـاقي نيفتـاده           
  .است

  
شــده كارخانــه ريزدانــه شــب تــاب  ن بيكــاركــارگرا*

 بهمـن   3در روز شـنبه     دراعتراض به بالتكليفي شغلي     
بـه   .دست به تجمع مقابـل فرمانـداري فراهـان زدنـد          

شركت ريزدانه شب تاب فراهـان       گزارش فراهان خبر،  
توليد كننده نوعي شيـشه كـه از آن در رنـگ آميـزي              

اين ان   كارگر  است و  ترافيكي جاده ها استفاده مي شود     
از كـار بيكـار   است كه ماه و سه روز  شركت مدت يك 

  .شده اند
  
جمعـي از كـارگران پيمانكـاري        بهمـن،  3 شنبه   روز*

ـ     14شاغل در فاز     منطقه ويـژه ع دسـت از كـار     لويه  س
با برپايي تجمعي اعتراضـي خواسـتار وصـول    كشيده و  

به گزارش ايلنـا، بـه دنبـال         .معوقات مزدي خود شدند   
جتماع اعتراضي براي ساعاتي امكان عبور      برپايي اين ا  

كنندگان به محـدوده      و مرور و فعاليتهاي روزانه مراجعه     
اين كـارگران از   . با مشكل مواجه شد   14منتهي به فاز    

دوم و دست سـوم        طريق سه شركت پيمانكاري دست    
ـ   14هـاي فـاز    در پـروژه  صــورت ه  مـشغول كارنـد و ب

 كـارگر   400متوسط در هر شركت پيمانكاري تا حدود        
، اعتصاب و تجمـع      بهمن 4يكشنبه   روز   .مشغول كارند 

 منطقه ويـژه    14كارگران پيمانكاري شاغل در فازهاي      
  . دومين روز خود را پشت سر گذاشتعسلويه

  
 از كـارگران كارخانـه      ، تعـدادي   بهمن 4روز يكشنبه   *

 پرداخت نشدن مطالبات  روغن نباتي قو در اعتراض به       
مـديريت در محوطـه      شان و مـشكالت ناشـي از سـو        

پرداخت نـشدن    به گزارش ايلنا،   .كارخانه تجمع كردند  
به موقع حقوق، عدم تأمين لباس كـار، عـدم پرداخـت            

بي توجهي بـه   اضافه كار، پرداخت نشدن حق شيفت و 
تـرين مـسائلي اسـت كـه           مشكالت كارگران از مهـم    

  .ع كننده مطرح شدتوسط كارگران تجم
  
 از كارگران و كارمندان     تعداديبهمن،   5دوشنبه  روز  *

شـيراز بـا تجمـع      در  حـافظ   و سراميك   كارخانه كاشي   
 4مقابل ساختمان استانداري فارس خواسـتار پرداخـت         

ماه حقوق معوقه، تضمين امنيت شـغلي خـود و سـاير            
 به گزارش تـسنيم، ايـن گـروه از     .شان شدند  همكاران
وز گذشته نيز در مقابل ساختمان بخـشداري        ركارگران  

 و خواستار رسـيدگي بـه مـشكالت          زرقان تجمع كرده  
  .اين كارخانه و كارگران آن شدند

  
جمعـي از رفتگـران شـهرداري        ، بهمن 5 روز دوشنبه *

آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماهه حقوق         
بـه   .خود روبـروي فرمانـداري آبـادان اجتمـاع كردنـد          

كــارگران حاضــر در ايــن اجتمــاع كــه  ايرنــا،گــزارش 
 تن مي رسيد، به پرداخت نشدن  70تعدادشان به حدود    

  .حقوق معوقه خود اعتراض كردند
  
 رسـمي  گرانجمعي از كار،  بهمن5دوشنبه صبح روز   *

پتروشــيميهاي واگــذار شــده بــه بخــش خــصوصي در 
علويه و ماهشهر در اعتـراض بـه نامـشخص بـودن            س

خود مقابل وزارت نفـت در تهـران        وضعيت استخدامي   
اجتماع اعتراضي بـا     اين   به گزارش ايلنا،   .تجمع كردند 

به هم پيوستن گروههايي از كاركنان رسمي واحدهاي        
امام  پتروشيمي مستقر در مناطق مختلفي همچون بندر   

و ماهدشت در استان خوزسـتان و منطقـه عـسلويه در            
  .استان بوشهر تشكيل شده است

 دومين روز اين تجمع براي    بهمن،6به   سه شن  صبح روز 
  .رژيم انجام شدمقابل مجلس 

  
 كـارگر كارخانـه     300بهمن، بيش از     6 سه شنبه    روز*

نساجي مازندران در واكنش بـه محقـق نـشدن وعـده            
شهرسـتاني بـا داشـتن پالكـارد در       مسئوالن استاني و  

خــصوص عــدم تحقــق مطالبــات خــويش دســت بــه 
ير خيابانهـاي اصـلي     راهپيمايي اعتراض آميزي در مس    

كارگران پس از عبور از      به گزارش ايلنا،     .زدند قائمشهر
خيابانهاي اصلي قائمشهر در مقابل فرمانـداري تجمـع         

  .ندشدن نمودند و خواستار پاسخگويي مسئوال
 ماه حقـوق مـا از       5كارگران مي گويند بعد از گذشت         

سوي شركت پرداخت نشده و اين در حالي اسـت كـه            
  .به طور مداوم جريان داردوش فرو توليد 

  
سازي استان قـزوين      جمعي از كارگران شركت كنتور    *

در مقابل اسـتانداري قـزوين       بهمن   6در روز سه شنبه     
 به گزارش   .تجمع كرده و اعتصاب خود را اعالم كردند       

يكي از كـارگران شـركت كنتورسـازي قـزوين        تسنيم،  
: درباره علـت اعتـصاب كـارگران ايـن شـركت گفـت            

ران شركت كنتورسازي حدود پنج مـاه اسـت كـه         كارگ
   و در مقابل تنها بـا وعـده         حقوق خود را دريافت نكرده    

  .ايم  هاي مديران مواجه شده
  
 ، بهمـن  7سه شـنبه    به گزارش كارگران كرمان، روز      *

مقابـل درب   كارگران بيكـار شـده مـس خـاتون آبـاد            
راه را بر   تجمع كرده و    ورودي مجتمع مس خاتون آباد      

ايـن كـارگران    . پرسنل اين مجموعه بستند    گران و كار
در نمازخانه خوابيده بودند كه نيروهاي تامين       قبل  شب  

كـرد و بـه دنبـال       آنها را بازداشت      تن از  28 شهرستان
خـانواده   بهمـن    7روزچهارشنبه  اين اقدام سركوبگرانه    

هاي آنان در مقابل درب ورودي مجتمع مس تحـصن          
  .ندطيل كردكرده وعمال كوره ذوب را تع

  
 كـارگر معـدن     400حـدود    بهمن،10 شنبه   صبح روز *

ــه عــدم  طــزره در شهرســتان شــاهرود در اعتــراض ب
حق بيمه دست از كار كـشيدند   پرداخت ماهها حقوق و  

به گزارش   .در محوطه اين واحد معدني تجمع كردند       و
نزديك به سه و نيم ماه مطالبات مـزدي   كارگران   ايلنا،

  .ندمه پرداخت نشده طلبكارو حدود دو ماه حق بي
  16بقيه در صفحه 

عتراضی کارگران و مزدبگيران برخی از حرکتهای ا
  ١٣٩۴در بهمن 

 زينت ميرهاشمی: گردآوری و تنظيم



  16 صفحه                    1394ند اول اسف – 368 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از حرکتهای 
اعتراضی کارگران و 

  ١٣٩۴مزدبگيران در بهمن 
  

  15بقيه از صفحه 
  
قبانــان شــركت رُكــارگران و ُق،  بهمــن10شــنبه روز *

اعتــراض بــه عــدم  شــفارود در رضوانــشهر درجنگــل 
مقابل درب   دست از كار كشيده و     پرداخت ماههاحقوق 

به گزارش  ماسـال نيـوز،    .ورودي شركت تجمع كردند  
ران عدم پرداخت حقوق ماههاي گذشـته خـود را          كارگ

  .علت اين تجمع دانستند
  
كاركنــان اداره كــل نوســازي ،  بهمــن10شــنبه روز *

مدارس استان همدان به دليل عدم افـزايش حقـوق و           
قابل ساختمان اين اداره تجمع كردند و خواستار        ممزايا  

بندي معلمـان بـراي كاركنـان ايـن           اجراي قانون رتبه  
معترضـان  به گزارش تـسنيم، يكـي از    .دندمجموعه ش 

مهمترين مطالبه ما افزايش ميزان حقوق      : اظهار داشت 
  .ساالنه است

  
 از كاركنان شهرداري     تعدادي بهمن، 11 يكشنبه روز*

 صيدون به علت عدم پرداخت حقـوق و دسـتمزد خـود       
به گزارش باغ    .مقابل فرمانداري باغملك تجمع كردند    

ارگران به نمايندگي از تجمـع      يكي از اين ك   ،  ملك نيوز 
  ماه خود را دريافـت نكـرده       7ما حقوق   : كنندگان گفت 

ايم و با توجه به مشكالتي كه داريـم در تهيـه هزينـه               
  .هاي زندگي خودمان درمانده ايم

  
 21 و   20 از كارگران پيمانكاري فازهاي      تنچند صد   *
ع10در روز شنبه    لويه در اعتراض به معوقات مزدي       س 

ست از كار كشيدند و در محوطه كارگاه تجمـع  دبهمن  
  .كردند

اين كـارگران  كـه از نيروهـاي فنـي            به گزارش ايلنا،  
 عسلويه هستند،   21 و   20متخصص شاغل در فازهاي     

  . ماه مطالبات مزدي معوقه دارند4حدود 
ـ  بهمـن    11در روز يكـشنبه     كـارگران   اين  اعتصاب   ه ب

  .خاتمه يافت دنبال پرداخت يك ماه حقوق
  
كارگران بيكارشده كـشتارگاه     بهمن،   11روز يكشنبه   *

جلين در شرق گرگان دست به تجمع اعتراضي مقابـل          
 بــه گــزارش گلــستان مــا، .اســتانداري گلــستان زدنــد

 سـال قـدمت     40كشتارگاه نيمه صنعتي جلين بيش از       
صـورت سـنتي كـار مـي        ه   سال پيش ب   10دارد كه تا    

ه صـنعتي پيـدا     كرده ولي از آن تاريخ به بعد حالت نيم        
  .كرده است

  
 بهمـن مـاه، كـارگران معـدن       11صبح روز يكـشنبه     *

 مـاه   10شمال شرق ملچ آرام راميان، در اعتـراض بـه           
حقوق پرداخت نـشده خـود، دسـت بـه تجمـع مقابـل            

گـل   بـه گـزارش    .فرمانداري شهرستان راميـان زدنـد     
ــا روز ســه    ــرار شــد ت ــن تجمــع ق ــدنبال اي ــان، ب رامي

ماه از حقوق كارگران پرداخـت      بهمن ماه، يك    13شنبه
  .شود

  
 500بـيش از    ،   بهمن 12دوشنبه  به گزارش ايلنا، روز     *

 از كارگزاران صندوقهاي بيمه كشاورزي بـه دليـل          تن
بيكارشـدن و بـراي تـامين امنيـت          اخـراج و   نگراني از 

  .شغلي، مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند
  
 از تــن 250بــيش از ، بهمــن12 دوشــنبه صــبح روز*

مجتمع  ني شكر    «ران بخش صنعتي  وكشاورزي      كارگ
براي دومـين روز متـوالي در اعتـراض بـه           » هفت تپه 

 ماه معوقات مزدي و مزاياي پاداش و     2پرداخت نشدن   

 مقابـل سـاختمان اداري       94  و 93وري سـالهاي      بهره
بـه گـزارش ايلنـا، مـديران         .اين مجتمع تجمع كردنـد    
 براي پايان   دنبال يافتن راهي    مجتمع ني شكر هفت به    

دادن اعتراضــات هــستند و ايــن در حــالي اســت كــه  
ــرض خواهــان روشــن شــدن وضــعيت   كــارگران معت

  .مطالبات مزدي خود هستند
  
كــارگران معــدن زمــستان  بهمــن، 8روز چهارشــنبه *

ه هـاي   خانواد زدند و همراه با      اعتصابدست به   يورت  
 در اسـتان گلـستان       مقابل فرمانداري آزاد شهر    خود در 
زمستان «معدن   كارگران   به گزارش ايلنا،  . كردندتجمع  
» شمال شرق«و » شمال غرب«كه از دو واحد  » يورت

ماه بابت مطالبات مزدي معوقه  11  حدود   تشكيل شده 
   .خود طلبكارند

كـارگران معـدن زغـال سـنگ        ،   بهمن 12شنبه  روز دو 
مين شـش زمستان يورت در ادامه اعتراضات خود بـراي   

اه خانواده هـاي خـود در       رجاري هم در ماه   متوالي  روز  
 روز  .مقابل ساختمان فرمانداري آزاد شهر تجمع كردند      

 مـاه از    11يـك مـاه از مجمـوع           بهمن،   13سه شنبه   
مطالبات مزدي معوقه كارگران معدن زمـستان يـورت         

همچنين كارفرماي زمستان يورت وعـده       .پرداخت شد 
بيـستم  داده است كه باقيمانده معوقات مزدي آنها را تا     

 7پـس از  نيـز  كارگران  . اسفند ماه پرداخت خواهد كرد    
  .اعتصاب به كار خود بازگشتند روز
  
  از كارگران شاغل در معـادن ذغـال        تن 600بيش از   *
  سنگ منطقه طزره دامغان متعلـق بـه شـركت ذغـال             

بهمن، دسـت    6 سه شنبه    صبح روز ،  سنگ البرز شرقي  
ر محـل   از كار كـشيدند و بـا تجمـع اعتـراض آميـز د             

مجموعــه اداري ايــن شــركت در شهرســتان شــاهرود 
ويـژه     بـه  خودخواهان رسيدگي مسئوالن به مشكالت      

 به گزارش .عدم پرداخت چندين ماه حقوق معوق شدند   
كارگران معادن ذغـال سـنگ البـرز شـرقي در           تسنيم،

طول ماههاي اخير بارهـا بـراي رفـع مـشكالت خـود             
هــاي  نتامجبــور بــه تجمــع در مراكــز دولتــي شهرســ

پيرامـون تجمـع ايـن تجمـع        . ندشدشاهرود و دامغان    
امـروز   :گفتبه خبرنگار ايلنا كارگران اعتراضي يكي از  

ابتدا در محوطه مستقر در كارگاه معدن تجمع كـرديم          
اما در نهايت چون بـه خواسـته مـا از سـوي كارفرمـا               

كيلـومتري تجمـع    70توجهي نشد با طي يك مسافت   
ـ    ر اداري معـدن در شـهر شـاهرود    خود را به مقابل دفت

   .انتقال داديم
 بهمن حركـت اعتراضـي كـارگران در         11روز يكشنبه   

ششمين روز پياپي خاتمه يافت اما كارگران به اعتصاب  
، اعتـصاب   بهمـن 12دوشـنبه  خود ادامه داده و در روز   

صـبح  . كارگران هفتمين روز خود را پشت سرگذاشـت       
روز اعتصاب، يـك     7 پس از ،   بهمن 14چهارشنبه  روز  

 ماه و نـيم حقـوق عقـب افتـاده كـارگران              ماه از سه و   
 و بـدين ترتيـب      معدن زغال سنگ طزره، پرداخت شد     

  . كارگران كار در معدن را آغاز كردند
  
كاركنان وكارگران كارخانه   بهمن،   14روز چهار سنبه    *

 براي سـومين روز متـوالي در مقابـل        سيمان خوزستان   
از فرماندار خواهـان    كردند و   مع  فرمانداري رامهرمز تج  

وصول مطالبات خود ازجمله امور بيمـه اي واداره كـار           
بـه   .كه اين اموربه شهرستان هفتكل واگذار شـد       .شدند

شـركت   :اين كارگران گفتنـد    تعدادي از  گزارش خورنا، 
ــتحفاظي    ــوزه اس ــشاورزي ح ــاي ك ــيمان در زمينه س

 چـرا كارهـاي اداري ايـن شـركت بـه            اسـت رامهرمز  
   ل واگذار شود؟هفتك

  
سـبالن پارچـه    ( كارگران كارخانه آرتا تجارت زريـن     *

اعتراض  در ديگر بار بهمن   15 در روز پنجشنبه     )سابق
ــل   بــه عــدم پرداخــت ماههــا دســت بــه تجمــع مقاب

  .استانداري اردبيل زدند

در ماههـاي   كارگران  تعويق حقوق    به گزارش سبالنه،  
شـده   استان تبديل بـه معـضلي بـزرگ           اين گذشته در 

كه بعد از حضور چندين بـاره كـارگران    است به طوري  
ذوب آهن اردبيل، ايـن روزهـا كـارگران آرتـا تجـارت           
زرين هم در مقابل استانداري اردبيـل تجمـع كـرده و            

  .دنشان شد خواستار رسيدگي مسئوالن به مشكالت
  
كـــارگران  بيكارشـــده  بهمـــن، 15روز پنجـــشنبه *

 تانداري گلـستان  مقابـل اسـ   بار ديگـر    كشتارگاه جلين   
، اين كارگران قبالً    گلستان ما  به گزارش . تجمع كردند 
و ه بودنـد  مقابـل اسـتانداري تجمـع كـرد       نيز چند بـار     

امـا  ه،   حل شـد   مشگل داشت كه    آنشواهد حكايت از    
كارگران مي گويند همه اين كارها دست دست كـردن          

  .و تعلل است و هنوز درب كشتارگاه باز نشده است 
  
ــه * ــان و  بهمــن، 16روز آدين ــادي از كاركن شــمار زي

  در اعتراض  كارگران واحدهاي پتروشيمي بندر ماهشهر    
 بـراي  به روند واگذاري پتروشيمي به بخش خـصوصي       

چنـد تجمـع در محـدوده       دومين روز منوالي اقدام بـه       
كاركنـان   به گزارش مانـا،   . كردندواحدهاي پتروشيمي   

بارها واحدهاي پتروشيمي بندر ماهشهر در سال جاري        
در اعتراض به كاهش مزاياي حقـوقي و نابـساماني در           
وضعيت نيروهاي قراردادي تجمع كـرده و در مـواردي      

  .دست به اعتصاب غذا زدند
بزرگترين توليد زنجيره پتروشيمي در ايران و خاورميانه        

 واحـد  21 و در ايـن بنـدر   ماهشهر واقـع شـده  بندر در  
 فعاليـت مـي     ميليون تن  17پتروشيمي با توليد ساالنه     

از مجموع واحدهاي پتروشـيمي بنـدر ماهـشهر،          .دنكن
  .واحد رازي به سرمايه گذاران تركيه واگذار شده است

  
 در حالي معدن طالي ساريگوني  بهمن،16 آدينه  روز*

افتتاح شد كه كارگران اخـراج شـده و حقـوق نگرفتـه             
بـه   .كارخانه در مقابل درب ورودي آن تجمـع كردنـد         

دي، در حالي كه محمد رضا نعمت زاده        تو گزارش كُرد 
 كارگراني از روستاهاي اطـراف    ،گرم سخنراني خود بود   

در مقابل درب ورودي كارخانه استحصال معدن طالي        
 نسبت به حقوق از دست رفته       وساريگوني تجمع كرده    

  .دندكرض اعتراخود 
  
ــبح روز* ــنبه ص ــن، 17 ش ــداديبهم ــارگران  تع  از ك

دليـل طلـب چنـد ماهـه           بـه كارخانه نساجي مازندران    
 مركـز اسـتان     نهـاي مانده در سـطح خيابا       حقوق عقب 

 به گزارش فارس،   .مازندران راهپيمايي اعتراضي كردند   
كارگران معترض با راهپيمايي از بلوار ارتش به سـمت          
سبزميدان در مقابل استانداري مازندران تجمع كردند و        

ون سياسـي  خواستار ديدار با استاندار مازندران و يا معـا  
نيروهـاي امنيتـي اسـتانداري       .امنيتي استانداري شدند  

 و كوچـك   حفـاظتي هـاي   مازندران با قرار دادن ميلـه    
كردن فضاي مقابـل اسـتانداري موجـب عقـب رفـتن            

رو و قسمتي از خيابان انقالب شـدند         معترضان تا پياده  
له موجـب ترافيـك سـنگين در خيابـان          اكه همين مس  

 . سـاعت و خيابـان قـارن شـد    انقالب ساري تا ميـدان    
هاي امنيتي در حالي عرصـه اعتراضـي را بـراي      نيروي

توانستند با قـرار گـرفتن    معترضان كاهش دادند كه مي   
ــك    ــتانداري از ترافي ــاختمان ورودي اس ــل س در مقاب

  .سنگين در خيابان انقالب جلوگيري كنند
كه پنج ماه حقوق    با بيان اين    معترض يكي از كارگران  

 با مشكالت شديد اقتصادي مواجـه شـديم،         نگرفتيم و 
مسئوالن فقط وعده برطـرف كـردن مـشكالت         : گفت

هاي آنهـا پـوچ     دهند، اما همه وعده اين كارخانه را مي   
  .است

  
بهمــن، 18 يكــشنبه روز ا،يــاردكــان گو  گــزارشبــه*

ـ  سرام بـه دل    فاي ا ي از كارگران كارخانه كاش    يتعداد  لي
  . صاب كردند خود اعتيايعقب افتادن حقوق و مزا

  17بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای 
اعتراضی کارگران و 

  ١٣٩۴مزدبگيران در بهمن 
  

  16بقيه از صفحه 
 و  يبهمن، كـارگران خـدمات شـهر       18 كشنبهي روز*

اعتـراض بـه عـدم       در  خرمشهر يشهردار  سبز يفضا
 يماه حقوق دست به تجمع مقابل شـهردار        4 پرداخت
  .زدند خرمشهر

  اجتمــاعنيــ حاضــر در اكــارگران رنــا،ي گــزارش ابــه
 سازمان منطقه آزاد اروند     مانكاري پوشش پ  ري ز ياعتراض
  .هستند

  
 كارگران بازنشـسته   بهمن، تعدادي از18 يكشنبه   روز*

 واقع در طـزره     يو شاغل معدن زغال سنگ البرز شرق      
تجمـع   به حقـوق آنـان،        كارفرما  توجه عدم  در واكنش   

  .كردند
 92 دوم سـال     مهيكه از ن  به گزارش ايلنا، اين كارگران      

ـ  حق سنوات پا كنوناند تا  بازنشسته شده   كارشـان  اني
  .پرداخت نشده است

  
ــارگران پ* ــاريك ــرآورش  يمانك  شــاغل در شــركت ف

،  بـه خواسـته خـود      يابي دست يامام، برا   بندر يميپتروش
 به گـزارش    .دنديدست از كاركش   بهمن   18 كشنبهي روز

ـ  آزاد كـارگران ا    هياتحاد ـ    از حـدود دو    ،راني  شيمـاه پ
 ينيگزيجـا   و يادار -ي حقوق يل و انتقالها   نق انيدرجر

ـ    يجـا ه   ب »شاخص« يمانكاريشركت پ   ي شـركت قبل
ـ مزا ، حقـوق و   )رامپكو( توسـط شـركت     ان،گر كـار  ياي

  . گرفته و پرداخت نشده استدهي نادديجد
  
 مـاه حقـوق     8كارگران باغ كتاب به دليـل نگـرفتن         *

مقابل اين مجموعـه تجمـع       بهمن   17شنبه  صبح روز   
به گزارش فـارس، كـارگران       . برپا كردند  اعتراض آميز 

 8 كه طي فعاليت در سال جاري،        كردندمعترض اعالم   
  .اند  ماه از حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده

كارگران باغ كتاب تهران پـس  ،   بهمن 19 شنبهروز دو   
 از معوقـات    ي بر پرداخـت بخـش     ياز وعده كارفرما مبن   

  .ند به تجمع سه روزه خود خاتمه داديمزد
  
ـ  19 بهمن، كارگران فـاز      19 دوشنبه   روز* ع در  هيلوس 

 در محوطـه كارگـاه      ي ماه معوقات مـزد    4اعتراض به   
 ماه 4 كارگران حدود  نيا لنا،ي گزارش ا  به .تجمع كردند 
 كـارگران كـه     نيا . پرداخت نشده دارند   يمعوقات مزد 

 ي متخصص هـستند در شـركتها      ي فن يروهايهمه از ن  
  .غول به كار هستند دست سوم مشيمانكاريپ

  
 كارخانـه   كارشـده يكـارگران ب  ،   بهمـن  19دوشنبه  روز  
ـ  ي اسـتاندار مقابل ري كو يكاش  بـه .  تجمـع كردنـد  زدي

 حيتجمع حـرف صـر    اين   در   كارگران  رسا، زديگزارش  
  »....ميما گرسنه ا« جمله نوشتند؛ كيخود را در 

  
 از راننـدگان اتوبـوس      يجمعـ  بهمـن، 19 دوشنبه روز*

 دان در اعتراض به پرداخـت نـشدن دو        شركت واحد آبا  
 و در محـل كـار       دهيماه حقوق خود دست از كـار كـش        

  .حاضر نشدند
ـ  دل ن از راننـدگا   يكـ  ي رنا،ي گزارش ا  به ايـن   ي اصـل  لي

 نيــرا پرداخــت نــشدن حقــوق و معوقــات ااعتــصاب 
، حركـت    بهمـن  20 شنبه   سه روز   .كارگران عنوان كرد  

ــ  ــن كــارگران دومــين روز خــود را پ شت اعتراضــي اي
  . سرگذشت

  
كارگران رسمي و پيمـاني      بهمن، 17 شنبه   صبح روز *

صنايع دريايي ايران صدرا بوشهر در اعتراض به عقـب          
بـراي سـومين بـار     ماهـه خـود      8افتادن حقوق معوقه    

جلوي درب استانداري بوشهر دست به تجمع و تحصن     
يكي از كارگران رسمي ايـن       گام نيوز،  به گزارش  .زدند

ارگران عليرغم اينكه براي چنـدمين      ما ك : شركت گفت 
بار جلوي اسـتانداري آمـده ايـم و درخواسـت احقـاق              
حقوق خود را داريم كسي توجهي به ما و مـشكالتمان       

كـارگران  اعتراض ايـن    بهمن،   20 سه شنبه    روز .ندارد
خود را پشت سر گذاشـت و در ايـن روز            روز   نيمچهار

عاون  با قول مساعد م     روزه كارگران  4حركت اعتراضي   
 بـر   ي بوشهر مبن  ي استاندار ي و اجتماع  يتيامن ،ياسيس

 ي از مطالبات كاركنـان شـركت صـنعت        يپرداخت بخش 
  .افتي اني پايجار) صدرا (راني اييايدر
  
 اناز كـارگر چند صـد تـن   بهمن،  24 شنبه  روز صبح*

كـه  (مجتمع كشت و صنعت هفت تپه       »  بر ين «يفصل
) ل دارنـد   اشـتغا  شكر ي ساقه ن  دني برد يبه كار تخصص  

 مـه ي ماه حـق ب 6 از   شيدر واكنش به پرداخت نشدن ب     
 از كـارگران  يك يلنا،ي گزارش ابه .دنديدست از كار كش 

معترضان به قـصد تجمـع در مقابـل سـاختمان           : گفت
 محـل كـار   يلومتري ك 7 شهرشوش مسافت    يفرماندار
  . كردندييماي شهر را راهپيتا ورود

  
ان كارخانه كـچ   از كارگر  يبهمن، تعداد  24 شنبه   روز*
 يفـ ي دراعتراض به عدم پرداخت حقـوق و بالتكل        جاريب

 بـه  . شهرتجمع كردندني اي مقابل فرماندار  شاني  شغل
ـ گزارش بـام ا    :  از كـارگران اظهـار داشـت       يكـ  ي ران،ي

 كارگران باشـد    ي حام نكهي ا يمتاسفانه اداره كار به جا    
ـ  است و به دل   مانكاراني پ يحام ـ  نبـود برنامـه ر  لي  يزي

 ي به سر مـ    ي شغل يفيل است كه در بالتكل     سا 2مدت  
  .مي نكرده اافتي دري جوابچگونهي و متاسفانه هميبر
  
 از كارگران بازنشسته معدن زغال سنگ طزره        يجمع*
در اعتراض بـه پرداخـت نـشدن سـنوات     ) يالبرز شرق (

 بهمن با سفر به تهـران       24 خود روز شنبه     يبازنشستگ
ـ           بـه  .دمقابل شركت ذوب آهن اصـفهان تجمـع كردن

 هـر كـدام از كـارگران        نا گفته معترض  به لنا،يگزارش ا 
 نيانگيـ صورت م ه   كار خود ب   اني بابت سنوات پا   يرسم

ــلي م150 تــا 90از   ي تومــان و كــارگران قــراردادوني
  . تومان طلبكارندونيليم40 تا 30 ني بزيبازنشسته ن

  
 ي از كاركنان آب منطقه ا  يجمع بهمن، 24 شنبه   روز*

مـاه حقـوق   3زاهدان در اعتراض بـه پرداخـت نـشدن          
ــه ا  ــود در اداره آب منطقـ ــه خـ ــ سيمعوقـ  و ستانيـ

هـامون،    گـزارش عـصر  بـه  .بلوچستان تجمـع كردنـد    
ـ  پس از نـا ام   كارمندان  داده شـده  يهـا    از وعـده يدي

  . معوقات خود شدنديگريتجمع كردند و خواستار پ
  
تراض كارگران سد جره در اع     بهمن، 25 يكشنبه   روز*

بــه  تغييــر وضــعيت شــغلي خــود  مقابــل فرمانــداري 
 نيــوز، بــه گــزارش رامهرمــز .رامهرمــز تجمــع كردنــد

كارگران سد جره خواستار تغيير وضـعيت خـود بعـد از            
  .گذشت سالها سابقه كاري  شدند

  
 از كـارگران معـدن      ، تعـدادي  بهمـن  25يكشنبه  روز  *

ذغال سنگ همكار راور در اعتراض به عـدم پرداخـت           
وق سه ماهه شان لباس كار نپوشيدند و از رفتن بـه        حق

كـارگران   بـه گـزارش    .درون معدن خود داري كردنـد     
ن شركت ذغال سـنگ در ايـن        يكي از مسئوال   ،كرمان

شركت ذغال سنگ كرمان چندين مـاه  : خصوص گفت 
است كه دچار بحران نقـدينگي اسـت كـه هنـوز ايـن             
 نقدينگي تـامين نـشده و بارهـا جلـسات مختلفـي بـا             

ن امر برگزار كرده ايم اما ايـن جلـسلت هنـوز             مسئوال
  .براي ما پول نشده است

  
 در محـل دوراهـي   94 بهمن  25در پي تصادف شب     *

 سـاله   18شهرك زرندنو كه منجر به مرگ دو نوجوان         
 در حركتي خود جوش     94 بهمن   26  دوشنبه  عصر ،شد

از طرف مردم شهرك زرند نـو، تـوانير و مـسكن مهـر         
اه توانير در كمربند شرقي زرند با اجتمـاع         مسير چهار ر  

به گزارش صداي زرند، جـاده شـهرك      .مردم بسته شد  
به عنـوان جـاده كمربنـدي شـرقي شـهر زرنـد         زرندنو

محــسوب مــي شــود كــه روزانــه ماشــينهاي ســنگين 
  .متعددي از اين مسير عبور مي كنند

  
كارگران واگن پارس اراك بـراي چنـدمين بـار طـي          *

تراض به عملكرد مديريت اين شركت سال جاري در اع 
در زمينه تعطيلي خطـوط توليـد و همچنـين پرداخـت            

در روز  نشدن بيش از چهار ماه از حقوق و مزاياي خود           
 .دست به تجمع مقابل  كارخانه زدند      بهمن   26دوشنبه  

به گزارش مهر، كارگران معترض كارخانه واگن پارس        
، اراك عــالوه بــر درخواســت پرداخــت حقــوق معوقــه

خواهان راه انـدازي مجـدد خطـوط توليـد هـستند تـا              
  .كارخانه از وضعيت فعلي خارج شود

  
 از كاركنان و كارگران معـادن شـركت البـرز           تعدادي*

شرقي شهرستان شـاهرود بـه علـت پرداخـت نـشدن            
 27، روز سـه شـنبه     مطالبات اين شركت توسط دولـت     

به . مقابل نهاد رياست جمهوري تجمع كردند     بهمن در   
رش فارس، معاون مالي اداري معدن البـرز شـرقي          گزا

ايـن شـركت در حـال غـرق شـدن اسـت و راه              : گفت
مـا امـروز    . نجاتي براي آن به جز كمك دولت نيـست        

ايم تا يك نفر       مقابل درب رياست جمهوري جمع شده     
به داد مـا برسـد، امـا تـاكنون هـيچكس تـوجهي بـه                

   .درخواستهاي ما نداشته است
  
خير در چوكا و شفارود بـراي عـدم         پس از تجمعات ا   *

دريافت حقوق، اين بار كـارگران صـنايع چـوب اسـالم         
در روز  شـان    دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق      

مقابــل درب ورودي ايــن شــركت  بهمــن 26دوشــنبه 
بـه گـزارش ماسـال، كـارگران شـركت           .تجمع كردند 

 روز .شفارود از شهريور ماه حقوق دريافـت نكـرده انـد          
كارگران كارخانه چوب اسالم براي  بهمن، 27ه سه شني 

روز دوم با تجمع مقابل درب ورودي شـركت تحـصن           
  .كردند

  
 از كـارگران    تن 400بهمن، حدود    28چهارشنبه  روز  *

ـ  21 و   20پيمانكاري فازهاي    ع لويه در اعتـراض بـه      س
چندين ماه معوقات مزدي مقابل دفتر مديريت پيمانكار      

ايـن   به گـزارش ايلنـا،     .ندتجمع كرد اعتصاب و   اصلي  
شاخه شركت   كارگران كه در شركتهاي پيمانكاري زير     

اجرايي احداث مشغول به كار هستند به نشانه اعتراض         
  .ندكردجمع ت

 هيلوس ع 21 و   20 ي فازها يمانكاري كارگران پ  اعتصاب
 بهمن ادامـه    30ي در روز جمعه      روز متوال  ني سوم يبرا

 30در روز جمعـه      يرش گزا ي ط لناياهمچنين  . پيدا كرد 
 از كـارگران  تـن  800بهمن از ادامـه اعتـصاب حـدود         

  .داد خبر هي عسلو21 و 20 ي فازهايمانكاريپ
  

ســركوب، آزار، پرونــده ســازي، دســتگيري، 
شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در ايـران        

  .را به شدت محكوم مي كنيم



  18 صفحه                    1394اول اسفند  – 368 لق شمارهنبرد خ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
درخواست سازمان ملل از دولت ايران بـراي        

   آميز عليه دختراناصالح قوانين تبعيض

   

 كميته حقوق كودك سـازمان      - بهمن   16دويچه وله،   
ملل از دولت ايران خواسـت قـوانين كيفـري و قـانون             

اين كميته با انتقاد    . ازدواج كودكان دختر را اصالح كند     
ـ   9از بالغ دانستن دختر از       زايش آمـار ازدواج   سالگي، اف

   خواند " كنندهعميقأ نگران" ها در ايران را دختربچه
 كارشناس مـستقل تـشكيل      18اين كميته ناظر كه از      

شده، از دولت ايران خواست قوانين كيفري كه دختران         
 سالگي بالغ و در برابر دادگاه و سيستم قـضايي           9را از   

  .داند، اصالح كندپاسخگو مي
خواهان اصالح قوانيني شـده كـه       اين كميته همچنين    

 ها با مردانـي كـه سـن آنهـا           ازدواج اجباري دختربچه  
  .كنندبسيار باالتر است را توجيه مي

 بهمن بـا اسـتناد    15/  فوريه 4اين كميته روز پنجشنبه     
نامه حقوق كودك كه بـر اسـاس آن تمـامي        به پيمان   

شـوند، از    سال كودك محـسوب مـي      18افراد كمتر از    
ها را ممنوع كنـد     ان خواست ازدواج دختربچه     دولت اير 

  .و مانع از آسيب جسمي و روحي اين كودكان شود
 كـشور ديگـر عـضو       13اين نهاد ناظر، قوانين ايران و       

سازمان ملل متحد را مغـاير بـا اسـتانداردهاي جهـاني          
ايران پيمـان   . تعريف شده در مورد حقوق كودك خواند      

  .تنامه حقوق كودك را امضا كرده اس
اين كميته از ايران به دليل قانوني كـه داشـتن رابطـه             

دانــد و  سـالگي را مجـاز مـي   9جنـسي بـا دختـران از    
ــا   ــه ب ــراي مقابل ــود مجــازات متناســب ب ــين نب همچن

  .سوواستفاده جنسي از كودكان دختر انتقاد كرد
ــستن ازدواج   ــذيرش دان ــل پ ــا غيرقاب ــل ب ســازمان مل

فـي، از   كودكان بـر اسـاس توجيهـات فرهنگـي و عر          
كشورهاي عضو خواسته است كه قدمهاي جدي براي        

  .توقف كامل ازدواج كودكان بردارند
  

 ميليــون زن و دختــر جهــان 200: يونيــسف
  ختنه شده اند 

  
 آژانس كودكان سـازمان    - بهمن   16اقتصاد آن الين،    

 در گزارشـي اعـالم كـرد،       "يونيـسف "ملل موسوم به    
تحت عمـل    ميليون زن و دختر در جهان        200دستكم  

انـد كـه نيمـي از آنهـا از كـشورهاي      ختنه قرار گرفته   
  . مصر، اتيوپي و اندونزي هستند

 70يونيسف در گـزارش خـود آورده كـه رقـم مزبـور              
ميليون مورد بيشتر از تخمينهاي سازمان ملل در مورد         

 اسـت كـه    2014شمار ختنه دختران و زنـان در سـال          
ـ             شتر در  علت آن مي توانـد دسترسـي بـه آمارهـاي بي

  . هاي جديد از اندونزي باشدبرخي از كشورها و داده 
ــا 2012مجمــع عمــومي ســازمان ملــل در دســامبر   ب

اي را تصويب كـرد و در آن        اكثريت قاطع آرا قطعنامه     

از تمامي كـشورها خواسـت تـا ختنـه كـردن زنـان و               
يكي از اهداف جديـد سـازمان     . دختران را متوقف كنند   

شته مـيالدي مـد نظـر قـرار         ملل كه سپتامبر سال گذ    
  . است2030گرفت، حذف چنين اقدامي تا سال 

، يـك كارشـناس آمـاري در يونيـسف و          "كلوديا كاپا "
 200يكي از تهيه كنندگان اين گزارش، گفته است كه          
 30. ميليون دختر و زن تحت عمل ختنه قرار گرفته اند     

كشور كه اكثر آنها در آفريقا، خاورميانـه و آسـيا واقـع             
 اند، بيشترين آمار ختنه زنان و دختران را به خـود            شده

رسد كه ايـن يـك     البته به نظر مي     . انداختصاص داده   
آمار محافظه كارانه است چون بسياري از كشورها آمار         

  .كننددقيق ارايه نمي 
 44 سـال،    14براساس گزارش يونيسف، دختـران زيـر        

 در. درصد از جمعيت ختنه شدگان را تشكيل مي دهند        
 درصد از اين طيف سني تحت چنين عملـي          56گامبيا  

 درصد و در اندونزي نيز 54در موريتاني   . اندقرار گرفته   
 سـاله و كمتـر تحـت عمـل     11حدود نيمي از دختران     

  .اندختنه قرار گرفته
در رديف كشورهاي ديگـري كـه دختـران و زنـان در             

 سال تحت اين عمل قرار گرفتـه        49 تا   15طيف سني   
 درصد و 97 درصد، گينه با 98 ترتيب سومالي با   اند، به 

 درصـد در مكانهـاي اول تـا سـوم قـرار        93جيبوتي با   
  . گرفته اند

  
   وزير زن در دولت امارات متحده عربي 7
  

  
وزير امارات متحده عربـي      نخست   - بهمن   22تقاطع،  

ــنبه  ــه10روز چهارش ــين  21/ فوري ــن،  دوازدهم  بهم
 29 نفـر از     7تاريخ اين كشور را معرفي كرد كـه         كابينه

  .دهندعضو آن را زنان تشكيل مي 

 در كابينه جديد سه     " مكتوم شيخ محمد بن راشد آل    "
ــه ــازه وزارتخان ــيس ت ــبختي"تاس ــدارا"، "خوش  و "م

  . را به وزراي زن سپرده است"جوانان"
 كه در ايـن كابينـه بـه سـمت وزارت            "عهود الرومي "

 شـده، داراي مـدرك كارشناسـي        خوشبختي منـصوب  
از دانشگاه شارجه   ) MBA(ارشد مديريت كسب و كار      

رود كـه بـه     او نخستين زن عربي به شمار مـي         . است
عضويت شوراي جهاني كارآفريني سازمان ملل متحـد        

وزيري امـارات   درآمده و همزمان مديركل دفتر نخست     
  .متحده عربي را نيز بر عهده داشته است

 ساله، كـه بـه سـمت وزيـر          54،  "لقاسميلوبنا خالد ا  "
هـاي   در كابينـه     2004مدارا منـصوب شـده، از سـال         

 سال 12پيشين امارات متحده عربي حضور داشته و در  
ــصاد، تجــارت خــارجي و توســعه و   ــر اقت گذشــته وزي

  .المللي بوده استهمكاريهاي بين 
تازه امارات متحده عربي،    ترين وزير در كابينه   اما جوان   

 سال سن بـه سـمت       22 است كه با     "المزورعيشما  "
ترين وزير  وزير امور جوانان منصوب شده و لقب جوان         

خانم المزروعـي   . جهان را به خود اختصاص داده است      
مدرك كارشناسي ارشد خود را از دانـشگاه اكـسفورد و        
مدرك كارشناسي خـود را از دانـشگاه نيويـورك اخـذ            

ن امارات را نيـز     كرده و قرار است رياست شوراي جوانا      
  .بر عهده گيرد

 نيـز دو    "جميله سالم المهيري  " و   "نجال محمد العور  "
زن ديگري هستند كه بـه ترتيـب در راس وزارتخانـه            

 قـرار   "آمـوزش عمـومي   " و   "توسعه اجتمـاعي  "هاي  
وزيـر  " بـه سـمت     "نوره الكعبي "همچنين،  . اندگرفته  

  . منصوب شده است"مشاور در امور مجلس ملي
ررنگ زنان در دولـت جديـد امـارات در حـالي        حضور پ 

 گيرد كه كمتر از سه ماه قبل، پارلمان ايـن    صورت مي 
كشور در اتفاقي تاريخي، يك زن را بـه رياسـت خـود             

 ساله، را   44،  "امل القبيسي "اين انتخاب   . انتخاب كرد 
كند كه رياسـت    به اولين زن در جهان عرب تبديل مي       

  .گرفته استيك نهاد پارلماني را به عهده 
  

  فراخوان يك نجات يافته از چنگ داعش 
  

 يك نجـات يافتـه از بردگـي     -بهمن  26ميل آنالين ،    
گروه داعش كه پيش از به اسارت گرفته شدن مجبـور         
به تماشاي قتـل وحـشيانه خـانواده اش توسـط افـراد             
داعش شده بـود، فراخـوان بـه اتحـاد انـسانيت عليـه              

  .تروريسم داد
 بـرادر  6 ساله، وقتي داعش    21،  "ي طه ناديا مراد باس  "

 در شمال "سنجار" در شهر 2014و مادرش را در اوت  
  .عراق به قتل رساند، يتيم شد

 هزار زن يزيدي به اسارت گرفته شده بود         5او يكي از    
، جايي كـه  "موصل"كه از شهر خود به مقر داعش در     

  .مورد تجاوز و شكنجه قرار گرفتند، برده شدند
عد موفق شد از چنگال افراد داعش بگريزد و          ماه ب  3او  

اكنون در آلمان زندگي مي كند؛ جايي كه از نزديك با           
ملل متحد همكاري مي كنـد تـا تجربيـات خـود را در       

  .ميان بگذارد
يك سال و نيم گذشت و قتل عام عليه يزيديها ادامه           "

ما هر روز مي ميـريم چـرا كـه دنيـا را در قبـال                . دارد
  من پيشتر يتيم بودم و . ت مي بينيممشكالت خود ساك

  19بقيه در صفحه 

  مسير رهايیزنان در 
 ياسد طاهر



  19 صفحه                    1394اسفند  اول – 368 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  زنان در مسير رهايی
  

  18بقيه از صفحه 
  

اما وقتي مرا بـه     . پدر نداشتم، همه دارايي ام مادرم بود      
موصل برده و مورد تجاوز قرار دادند، مادر و برادرانم را           
فراموش كردم، زيرا كاري كه با زنـان مـي كردنـد، از             

  ".مرگ سخت تر بود
وقتي صـحبت  ": او در حالي كه اشك مي ريخت گفت   

م فقط از جانب خودم حرف نمي زنـم، بلكـه از            مي كن 
جانب تمام زنان و كودكاني صحبت مـي كـنم كـه در             

  ".منطقه جنگي آسيب ديدند
 زن در دسـتان     3400هـم اكنـون هنـوز       ": ناديا افزود 

تمام خواسته ما اين است كه زنان مـان     . داعش اسيرند 
  ".آزاد شوند

  

تصويب قانون مجازات خشونت عليه زنان در    

  ير الجزا

 بـه دنبـال تـالش گروههـاي     - بهمن 27راديو زمانه،  
فمينيستي در الجزاير، قـانون مجـازات خـشونت عليـه           

زنان در اين   
كــــــشور 
تـــــصويب 

ايــن . شــد
قانون بعد از   
سالها بحث  
ــدن  و رد ش
طــــرح در 
ــناي  ســــ
الجزايـــــر، 
سرانجام در  
پارلمان بـه   
تـــــصويب 

  .رسيد
نماينـــدگان 

خـانوادگي مـي    اسالمگرا اين طرح را دخالت در امـور         
دانستند، اما در نهايت قـانون مجـازات خـشونت عليـه          
زنان، به خـصوص خـشونت خـانگي از سـوي همـسر             

  . تصويب شد
بر اساس اين قانون اگر خشونت وارد شـده بـه زن در             

 روز و بيــشتر دچــار از 15خانــه باعــث شــود كــه وي 
 سال زندان محكـوم مـي       2كارافتادگي شود، آزارگر به     

  . شود
ن براي خشونت منجر به نقص عضو، مجـازات         همچني

  .  سال زندان تعيين شده است15 تا 10
  

جلوگيري از ورود تماشاگران زن به بازيهـاي       

  واليبال ساحلي كيش 
  
  

ــه،  ــين روز رقابتهــاي - بهمــن 27دويچــه ول  در دوم
 هـاي   جهاني واليبال ساحلي در كيش و برخالف وعده       

 جهاني واليبـال، از     فدراسيون واليبال ايران و فدراسيون    
  . ورود زنان به محل مسابقات جلوگيري شد

 30 تـا    26در جريان مسابقات واليبـال سـاحلي كـه از           
در جزيره كـيش برگـزار مـي        )  فوريه 19 تا   15(بهمن  

شود، بار ديگر به زنان اجازه ورود بـه محـل برگـزاري             
ــشد ــيس . ايــن بازيهــا داده ن ــي، ري محمدرضــا داورزن

 ايران پيش از اين به طور تلويحي به         فدراسيون واليبال 
: ورود زنان تماشاگر به بازيها اشاره كـرده و گفتـه بـود            

با توجه اينكه كيش يك جزيره توريستي در ايران به          "
 آيـد، اكثـر تيمهـا و ميهمانـان بـا خـانواده           حساب مـي  

   ".هايشان در اين جزيره حضور پيدا خواهند كرد
سيون واليبال ايران   پيش از شروع بازيها در كيش، فدرا      

وعده داده بود كه ورود زنان به محل برگـزاري بازيهـا            
  . بدون مشكل خواهد بود

ورود زنان به رقابتهاي واليبال ساحلي در كـيش بـراي           
فدراسيون واليبـال ايـران از اهميـت زيـادي برخـوردار        
است، چرا كه فدراسيون جهاني اعالم كـرده بـود كـه            

ضور زنان تماشـاگر در     تنها در صورت رفع ممنوعيت ح     
بازيها، ميزباني رقابتهاي ليگ جهـاني واليبـال در مـاه           

  . از ايران باز پس گرفته نخواهد شد2016ژوئن 
  

  خانمان كرجي شبهاي سرد زنان بي

  
 عضو شوراي شهر كرج بر ضـرورت   - بهمن   28ايسنا،  

  .احداث گرمخانه زنان در اين شهرستان تاكيد كرد
متاســفانه هنــوز در ": كــردفاطمــه اســكندري اظهــار 

اي مخـتص    ميليون نفري كرج گرمخانـه       2شهرستان  
بارهـا موضـوع    .  خانمان احـداث نـشده اسـت       زنان بي 

احداث اين گرمخانه توسط اعضاي شوراي شهر مطرح        
شده، ولي آنطور كه بايـد و شـايد از سـوي شـهرداري           

بـدون  ":  وي خاطرنـشان كـرد     ".پيگيري نشده اسـت   
خانمـان گذرانـدن شـبهاي سـرد        شك براي زنان بـي      

زمستان در گوشه و كنار شهر بسيار دشوارتر از مـردان           
  ".بوده و آسيبهاي زيادي به همراه دارد

شهرداري بايد براي هزينه كرد   ": اسكندري توضيح داد  
 ريـزي مـدوني داشـته باشـد و          هاي خود برنامه  بودجه

ساخت گرمخانه زنان اختـصاص     بخشي از آن را براي      
  ".دهد

قـانون بـراي    ": عضو شـوراي شـهر كـرج گفـت        
حمايت از افرادي كه به داليل مختلف از كـانون          

اند، راهكارهـايي ارايـه   گرم خانواده خود جدا شده   
بـه  . داده كه يكي از آنها سـاخت گرمخانـه اسـت    

همين دليل شهرداري بايد بـراي عمـل بـه ايـن            
  ".ي گام برداردراهكار با جديت بيشتر

 
   

  
  
  
  

  

  باز هم واردات زير چتر
   فساد اقتصادی

  

  يدي جدالي ل

  
 بـا  ي خامنـه ا "ياقتـصاد مقـاومت  " شـعار  ي ارزشـ  ي ب

 جـام زهـر بعـد       دني با فرجام نوش   شتريهجوم واردات ب  
 ي مـ  ي كل بانك مركز   سيير.  كرده است  داي پ يتازه ا 

 آزاد شده صـرف واردات      ي عمده منابع بلوكه ارز    د،يگو
  .شده است

 درباره توافـق ژنـو و آزاد شـدن منـابع            في اهللا س  ي ول 
 توافقنامـه مقـرر   ني كند كه در ايمسدود شده، فاش م   

 آزاد شود و هايي دالر از داراونيلي م700شده بود ماهانه   
 در داخل   ي مال ي با توجه به وجود تنگنا     ي مركز  بانك"

ز  بازار ار مي وجوه را به طور عمده صرف تنظ       نيكشور، ا 
  ." كرده استي وارداتيازهاين نيو تام

  
 ي جمهـور ي بنا بـه تجربـه، واردات در نظـام اقتـصاد         

 و  ي دولتـ  ي بخشها بي پول به ج   ختني ر يعني ياسالم
 كه انحصار واردات كاال را در       هاي و نورچشم  يشبه دولت 

 كالن در بـازار مـردم را وادار   يدست دارند و با سودها  
 به واردات، تـا   ي نفت اختصاص درآمد .  كنند ي م ديبه خر 

 زده  يني سـهمگ  ي  ضربه ها   يداخل داتيبه حال به تول   
ــا  نابــسامان كــارگران و تي آن وضــعينــي عجيكــه نت

از كـار افتـادن كارخانـه هـا،         . كارورزان جامعـه اسـت    
 و ي كـشاورز يپرداخت نشدن دستمزد كارگران، نـابود  

  . امر استني بخش از عواض ايكاريب
  
 اقتـصاد  اسـت ي سيانهاي زني و مهمترني از اول يكاري ب

 بدون  يها   خانواده   زاني م 1393در سال   .  است يواردات
 خانوادهـا،    ي مابق انياز م . ديدرصد رس 24فرد شاغل به    

درصد دو نفر شـاغل و      15٫5 نفر شاغل،    كيدرصد  57
.  داشته اند  شتري سه نفر شاغل و ب     يدرصد دارا 3٫5تنها  

 بـدون   مشاغل اكثرا كاذب وني كه همستي در حال  نيا
  . هستندي شغلتيامن
  

ـ لي م28 كه راني در ايدرصد40 يكاري بحران ب   را وني
 ي مردم را دچـار فقـر اقتـصاد        تيشود، اكثر     يشامل م 

 را ي كه شعار مبارزه با اسـتكبار جهـان  ميرژ. كرده است 
 اقتـصاد و    ،ي داخل داتي تول ي دهد، در عمل با نابود     يم

  . كرده استجادي وابسته به واردات ايطيشرا
  

 توانست به نفع مردم باشد كـه        ي م ي واردات در صورت  
 ي اساسـ  يازهاي رفع ن  ،ي تورم و گران   نيدر خدمت تسك  

ـ  مـواد اول   نيو به موازات آن تام     ـ  تول هي  ي قـرار مـ    يدي
ـ     يلي تعط كاران،ي ب لياما خ . گرفت  ،ي كارخانه هـا، گران

 نشانگر هـدر رفـتن   ي كشاورزان به خوب  يكاريتورم و ب  
  .  استيگري دريس م آزاد شده دريپولها

  
 انتظـار بهبـود وضـع       زي ن ندهي توان در آ   ي رو نم  ني از ا 
ـ      يزندگ  كـه  ي كـارورزان جامعـه را بـا آزاد شـدن ثروت

  .متعلق به مردم است، داشت
   بهمن17شنبه ...  خبري  فراسو
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افرادي از بدنـه دولـت از خـصوصي كـردن           

  مدارس سود مي برند 

  
 يك فعال صنفي معلمـان مـي گويـد؛    – بهمن   4ايلنا،  

خصوصي سازي آموزش و پرورش به معنـاي تحميـل          
فرهنگ شركتي و تجاري است و بيشتر براي افـزايش          
آمار شاغالن و افزايش سـود بعـضي افـراد در بخـش             

مدي و سطح سـواد     خصوصي مفيد است تا ارتقاي كارآ     
  .دانش آموزان

افرادي كه بـه عنـوان معلـم در         ": مهدي بهلولي گفت  
شوند، بعـضاً حتـي     مدارس بخش خصوصي جذب مي      

اند، در صورتي كه در كـشوري       دوره معلمي را نگذرانده   
كـسي كـه    . بينـد  سال دوره مي   5مثل فنالند هر معلم     

دوره نديده و تخصص تدريس ندارد و از سـر بيكـاري            
به معلمي داده، به اين كار بـه عنـوان يـك شـغل              تن  

مانـد و بـه    كنـد و يكـي دو سـال مـي         موقت نگاه مي    
رهـا مـي   محض اينكه شغل بهتري پيدا كرد، معلمي را  

   ".كند
سوال مهم اين است دانش آمـوزاني كـه         ": وي پرسيد 

در اين چند سال زير دست چنين معلمـاني مـوقتي بـا             
كنند، چـه مـي     دا مي حداقل حقوق دريافتي پرورش پي    

  "شوند؟
از اين طـرح سـواد و فرهيختگـي       ": بهلولي تاكيد كرد  

آيد، بلكه سـود بـراي بخـش خـصوصي و           بيرون نمي 
   ".آيدكاهش بيكاري به نفع آمارهاي دولتي بيرون مي 

اين معلم با سابقه يكي ديگر از مشكالت اين طـرح را   
ز ديده شده كـه در يكـي ا       ": با ذكر مثالي تشريح كرد    

اين مدارس خصوصي، فردي كه يك گرايش خاص و         
تعلق فكري و شغلي به يك نهاد نظامي داشته، افـراد           
همسو با خودش را به عنوان معلـم جـذب كـرده و در              
نتيجه مدرسه را بـه پادگـان و فـضاي نظـامي تبـديل           

االن ايـن خطـر دربـاره همـه گرايـشهاي           . كرده است 
ان را بـر    فكري و عقيدتي وجود دارد كه تفكـر خودشـ         

   ".نظام تربيتي استاندارد تحميل كنند
بنده شخصاً معتقدم افرادي از بدنـه       ": وي تصريح كرد  

دولت يا آموزش و پرورش از خصوصي كردن مـدارس          
   ".شوند و در اين امر ذي نفع هستندمنتفع مي

    
گسترش مدارس خصوصي امنيـت شـغلي و        

  معيشت معلمان را هدف گرفته

ك فعال صنفي معلمان اعتقـاد دارد    ي - بهمن   15ايلنا،  
گسترش مدارس خصوصي كـه در دسـتور كـار دولـت       
فعلي قرار گرفتـه، بـه طـور مـستقيم امنيـت شـغلي و               

  .معيشت معلمان را هدف قرار داده است
كـارگيري  نژاد بـا اشـاره بـه اينكـه بـه          محمدرضا نيك 

معلمان در بخش خصوصي مصداق بـارز بهـره كـشي           
 درصــد معلمــان بخــش 80بيــشتر از ": اســت، گفــت

ــوزش و   خــصوصي نيروهــاي آزاد هــستند و نظــام آم
پرورش تعهدي نسبت بـه معيـشت يـا تـامين امنيـت             

   ".شغلي آنان ندارند
وي با اشاره به اينكه معلمان مـدارس خـصوصي حـق         

شـوند،  اعتراض ندارند و به راحتي كنـار گذاشـته مـي            
صـورت حـق    دستمزد غالب ايـن معلمـان بـه         ": افزود

شود، ضـمن اينكـه از      اي پرداخت مي  تدريس و جلسه  ال
  ".بيمه و امنيت شغلي نيز چندان خبري نيست

نيك نژاد با تاكيـد بـر اينكـه رويكـرد اصـلي مـدارس        
خصوصي جذب نيروهاي آزاد است تا به راحتي از آنهـا     

معلمان در مدارس خصوصي    ": سوواستفاده كنند، گفت  
، حقــوقي در ايــام تعطيــل ازجملــه ماههــاي تابــستان

 روز از   15كنند، همچنين موظف هـستند      دريافت نمي   
  ".بيمه را خودشان پرداخت كنند

وي با تاكيد بر اينكه حتي در كـشورهاي ليبـرال هـم             
شود، اين چنين بر خصوصي كردن آموزش تاكيد نمي          

پولي كردن هر خدمت دولتي كه بـه صـراحت          ": گفت
ــد شــده، ار  ــودن آن تاكي ــر رايگــان ب ــانون ب زش در ق

كنـد و بـا سـپردن آن بـه          فرهنگي آن را كمرنگ مـي     
ــازار، از ســطح كيفــي آن   دســت روابــط ســودجويانه ب

  ".كاهدمي
در شـرايط پـساتحريم، دولـت    ": نيك نژاد تصريح كرد  

سـازي، بـا   جاي كوبيدن بر طبل خصوصي      تواند به مي  
كارگيري و آموزش معلمان جديد و همچنين تجهيـز        به

خشي از وظـايف قـانوني خـود        و نوسازي مدارس، به ب    
زدايـي  جامه عمل بپوشاند و در عمـل بـه محروميـت            

   ".آموزشي بپردازد
   

تعطيلي كالس درس و تجمع دانش آمـوزان        
  در اعتراض به بي آبي 

  

 دانـش آمـوزان هنرسـتان       - بهمـن    21ميناب جنوب،   
 بخش سندرك به نشانه اعتراض بـه مـشكل         "الزهرا"

وزش و پـرورش ايـن بخـش    بي آبي، در برابر اداره آمـ    
  .تجمع نمودند

برداشت بي رويه آب از بستر سطح منـابع آبهـاي زيـر             
زميني نه تنها باعث ايجـاد فروچالـه هـايي در دشـت              
ميناب شده است، بلكـه مـردم روسـتاهاي شهرسـتان           
ميناب را با مشكل كمبود آشاميدني و نگرانـي در بـاره           

  .آن مواجه ساخته است
اين امـر مـسووالن محلـي بخـش سـندرك را بـر آن         
داشت تا در اولين سفر اسـتاندار هرمزگـان بـه بخـش             
سندرك براي افتتاح پروژه هاي عمراني در دهه فجـر،          

  .اين مشكل را به وي گزارش دهند

با اين حال با گذشت چند روز از ارايه مشكل بـي آبـي        
توسط اعـضاي شـوراي اسـالمي بخـش سـندرك در            

اندار هرمزگان، مردم روستاهاي اين بخـش       حضور است 
همچنان با مشكل بي آبي مواجه هستند، به طوري كه         
تعطيلي كالس درس دانش آموزان دخترانه هنرسـتان        
الزهرا سندرك و تجمـع اعتراضـي آنهـا در برابـر اداره           

  .آموزش و پرورش اين بخش را در پي داشته است
  

   معلمان زينت مراسم انتخاباتي نيستند

 

 گروهـي از معلمـان      – بهمن   23حقوق معلم و كارگر،     
شهرســتان مــالرد در بيانيــه اي بــر اســتقالل خــود از 

در بخـشهايي  . نزاعهاي انتخاباتي جناحها تاكيد كردنـد    
در آسـتانه انتخابـات مجلـس    ": از بيانيه گفته مي شود 

شوراي اسالمي ضمن تاكيـد برحـق راي و مـشاركت           
ي كنشگران سياسي و    سياسي همه شهروندان، به تمام    

مسووالن ذي ربط هشدار مي دهيم به دنبال اسـتفاده          
   ".ابزاري از معلمان نباشند

 ســال از پيــروزي انقــالب 37": معلمــان مــي پرســند
اسالمي گذشته است، امـروز حـق داريـم از حاكميـت            
سوال كنيم تعهدات قـانوني و الـزام آور دولـت ايـران             

و با كيفيـت چـه      براي اجراي آموزش رايگان، عادالنه      
شد؟ ميليونها كودك محروم از تحصيل يا بي بهـره از            

نظام آموزشـي   . آموزش با كيفيت و عادالنه وجود دارد      
در كشورهاي مختلف بـه سـوي كارآمـدي و كيفيـت            
بخشي پيش مي روند در حالي كه مـدارس ايـران بـه             
عقب بازمي گردند؛ به جاي تعلـيم، تبليـغ و بـه جـاي              

وري به دانش آموزان القـا مـي        حقوق بشر، تكليف مح   
   ".شود

بيانيه يك بار ديگر بر مطالبات معلمان تاكيـد كـرده و            
  :   آنها را اينگونه برمي شمارد

 فعاليت صنفي معلمان مثل تمام صنوف ديگر بايد    -1"
  . مورد حمايت و احترام حاكميت قرار گيرد

تمـام  .  دستمزد معلمان پايين تر از خط فقـر اسـت          -2
 از اصل سوم قـانون      12بايد بتوانند وفق بند     كارمندان  

بر ايـن   . اساسي از يك معيشت حداقلي بهره مند شوند       
مبنا، پرداخت دستمزدي باالتر از خط فقر يك ضرورت         

  .است تا اين هدف تحقق يابد
 كالســهاي شــلوغ و در برخــي مــوارد چهــل نفــره -3

آسيبهاي جدي به سالمت جسمي و روانـي معلمـان و           
ظرفيت هيچ كالسي نبايـد  .  وارد مي كند   دانش آموزان 

  . دانش آموز فراتر رود20از 
 مناصب اغلب غنايم انتخاباتي اند كه بين فاتحـان          -4

تفكيـك فعاليـت آموزشـي از فعاليـت     . تقسيم مي شود 
  ".سياسي در اين وزارتخانه يك ضرورت جدي است

  
 معلمان را فريب -آموزش و پرورش دانشجو 

  مي دهد 
 يك فعال صنفي مي گويـد،       – بهمن   24سخن معلم،   

 معلمـان را فريـب      -وزارت آموزش و پرورش دانشجو      
  . مي دهد و كسر از حقوق آنها غيرقانوني است

فرشيد محمودي اسفندقه، دبير جمعيت فرهنگيان فردا       
دانشگاه فرهنگيان با   ": در نوشته اي مي نويسد    ) ايران(

خدام  معلمان و آموزش آنان و نيز است       -جذب دانشجو   
  آنان در وزارت آموزش و پرورش به عنوان معلم، 

  21بقيه در صفحه 

 چالشهای معلمان در بهمن ماه
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 چالشهای معلمان در بهمن ماه
  

  20بقيه از صفحه 
  

 
وظيفه جذب و آمـوزش و تحويـل معلـم را بـه سيـستم          

وزارت و  ":  او خاطر نشان مي كند     ".آموزشي كشور دارد  
شخص وزيـر بـه عنـوان فـرد اصـلي و بـازيگردان، بـا                
كسرهاي غيرقانوني و خالف عرف و شـرع و اخـالق در    

 مي پردازد و نيز بحـث     معلمان -عمل به فريب دانشجو     
 وي توضيح ".نداشتن فعاليت تدريسي را پيش مي كشند   

 معلمان توجـه  -اگر به فيش حقوقي دانشجو      ": مي دهد 
 هـزار تومـان را      360كنيم، مي بينيم كه مبلغـي حـدود         

بابت هزينه هاي دانشگاه و مبالغي را نيز به خاطر بيمـه،        
سر مي  ك... كمك به انصار الحسين، سهم بازنشستگي و      

 درصد كل حقوق    99در آخر، جمع كسورات حدود      . كنند
   ". تومان است را در برمي گيرد522800كه معادل 

 -بـدترين نـشان دانـشجو     ": اين فعال صنفي مي افزايد    
معلمان و تازه واردان جامعه آموزش از سوي آمـوزش و           
پرورش و وزير، ندادن حقوق آنها اسـت و اينكـه حقـوق         

 هـزار   10دانشگاه فرهنگيان به زير      92 و   91وروديهاي  
 هزار تومان 180تومان مي رسد و باالترين حقوق نيز به     

 هزار  2مي رسد و حتي فيش حقوقي دانشجو معلمان به          
  ". ريال نيز رسيده است500و 

نـه حقـوق بـه مـا مـي          ": محمودي در پايان مي نويسد    
دهند، نه وام رفاهي يا گره گشايي مي دهند، نه خدمات           

  "خوب گناه ما چيست؟...  به ما تعلق مي گيردوزارت
  

  آزادي يك فعال صنفي با قيد وثيقه 

  
ــم،  ــرج كميجــاني، دبيركــل - بهمــن 29ســخن معل  ف

 بـا قيـد وثيقـه يـك         "مجمع فرهنگيان ايران اسالمي   "
  . ميليارد توماني آزاد شد

 سياسي معلمـان روز چهارشـنبه دوم        -اين فعال صنفي    
 بازپرسـي   2 بـازپرس شـعبه      دي ماه سال جاري با حكم     

دادسراي قاضي مقدس در دفتر كارش در مجتمـع فنـي         
  .رسالت بازداشت شده بود

در حال حاضر ، عليرضـا هاشـمي سـنجاني، دبيـر كـل              
سازمان معلمان ايران، علي اكبـر باغـاني، نايـب ريـيس            
كانون صنفي معلمان ايران، اسـماعيل عبـدي، دبيركـل          

د بهشتي لنگـرودي و     كانون صنفي معلمان ايران، محمو    
رسول بداقي، از اعـضاي هيـات مـديره كـانون صـنفي             

  . معلمان ايران، در زندان به سر مي برند
  

 19چهل و پنج سـال پـيش در شـامگاه روز دوشـنبه              
 تـاريخ جنـبش     ،، با يك اقـدام جـسورانه      1349بهمن  

آزاديبخش مردم ايران ورق خورد و دوران جديدي در         
 ايـران عليـه ديكتـاتوري و        مبارزه آزاديخواهانه مـردم   

در آن شامگاه سـرد و بـوراني در         . امپرياليسم آغاز شد  
كوهپايه هاي ديلمان، يك دسته پارتيزاني به پاسـگاه         
ژاندارمري شهرك سياهكل در منطقه الهيجان حمله       

  . كردند كرده و آن را خلع سالح 
رزمندگان دلير گروه جنگل طي يك سلسله درگيريهـا      

اول اسفند ادامه يافت، چونـان مـوجي   كه تا روز شنبه     
شـاه توفيدنـد و بـر آن        » جزيره آرامش «سهمگين بر   

نقطه پايان گذاشتند و ديري نپاييد كـه پيـام حماسـه            
  .سياهكل بروز عيني پيدا كرد

ــاق و    ــضاي اختن ــل در ف ــروه جنگ ــي گ ــل انقالب عم
سركوبي رژيم شاه چنان آتشي برافروخت كه گرمـاي         

 و سستي جامعه نفوذ كـرد و  آن اندك اندك بر انجماد   
به وسيله يك گـروه كوچـك ضـربه         » قدرت مطلق «

تـوده هـا بتـدريج بـه        » ضعف مطلـق  «جدي خورد و    
  . نيروي تغيير و به ذخيره خيزش توده اي تبديل شد

در آغاز، آگاه ترين و پيشروترين زنـان و مردانـي كـه             
قلب شان براي آزادي و سوسياليـسم مـي طپيـد، بـه             

خلـق پيوسـتند و بـا آگـاهي بـه راه            چريكهاي فدايي   
سختي كه در آن قدم گذاشته بودند، بـا تمـام جـان و          

ت سـال   هشهستي خود راه انقالب را هموار كردند و         
 ميليونها زن و مرد ايراني در يكي        1357بعد در بهمن    

از بي سابقه ترين انقالبهاي دوران معاصر، ديكتاتوري        
ي را سـرنگون  شاه و نظام دوهزار و پانصد ساله سلطنت    

  . كردند
رژيم شاه در واكنش به عمليات سياهكل، به سركوبي         

رفقا مهدي اسحاقي و محمد رحيم . گسترده روي آورد 
 بهمـن بـه شـهادت    19سمايي طي عمليـات پـس از     

رسيدند و رفقا غفـور حـسن پـور اصـيل، علـي اكبـر               
صــفايي فراهــاني، احمــد فرهــودي، جليــل انفــرادي، 

اصر سيف دليل صـفايي،     محمدعلي محدث قندچي، ن   
هادي بنـده خـدا لنگـرودي، شـعاع الـدين مـشيدي،             

اسماعيل معينـي  اسكندر رحيمي، محمدهادي فاضلي،  
عباس دانـش بهـزادي و هوشـنگ نيـري در           عراقي،  

بيــدادگاههاي نظــامي و فرمايــشي محاكمــه و در    
 بـه جوخـه     1349 اسـفند    26سحرگاه روز چهارشـنبه     
  .هاي اعدام سپرده شدند

ساواك شاه فكر مي كـرد بـا ايـن كـشتار ددمنـشانه              
. خواهد توانست آرامش گورستاني جامعه را حفظ كنـد        

اما اين پندار واهي خيلي زود نقش برآب شد و جنبش           
با گامهاي اُستوار و البته با هزينه هاي سنگين بـه راه            
خود ادامه داد و چنـين بـود كـه سـازمان چريكهـاي              

ي انقـالب بهمـن سـال       فدايي خلق ايـران در روزهـا      
 از نظر اجتماعي به نيروي دوم پس از نيروهاي          1357

در سراسـر ايـران، در كارخانـه و      . خميني تبـديل شـد    
ــالت و    ــدارس، در مح ــشگاهها و م ــالت، در دان مح

 روشنفكران و هنرمنـدان زنـان و   ،روستاها و در جامعه   
  .مردان بسياري به پشتيباني از جنبش فدايي برخاستند

 شـاه    محمدرضـا   از قـل به ن َلم در خاطراتش    اسداهللا ع
عزم و اراده آنها اصال باور كردني نيست،        «: مي نويسد 

حتي زنها تا آخرين نفس به جنگ ادامه مـي دهنـد ،             
مردها قرص سيانور در دهانشان دارند و براي اين كه          

اميـر اسـداهللا    (» .دستگير نشوند خودكشي مـي كننـد      
نه دربـار سـلطنتي     علم، من و شاه، يادداشتهاي محرما     

  )146ايران، ص
حماسه سياهكل همچنين موجب بـرانگيختن كينـه و         

ــا نفــرت روح اهللا خمينــي كــه  از موضــع ارتجــاعي ب
 15پس از شـورش     رفرمهاي شاه مخالفت مي كرد و       

او .  به گوشه اي خزيده بود، گرديـد       1342خرداد سال   
 مسئول اتحاديـه    1350 ارديبهشت   6در پاسخ به نامه     

 ارديبهـشت   28 اسالمي در اروپا، در تـاريخ        انجمنهاي
بايد حادثه سازيها و شايعه پردازيهايي      «:  نوشت 1350

را كه در ممالك اسالمي براي تحكيم اساس حكومت      
نظيـر حـوادث    . استعماري است بررسـي دقيـق كنيـد       

  » ...تركيه و حادثه سياهكل
موضع خميني آن قدر ننگين بود كه وقتي اين پيام در          

 ارگـان  ،»اسالم مكتـب مبـارز  « در نشريه همان زمان 
اتحاديه انجمنهاي اسالمي در اروپا بـه چـاپ رسـيد،           

حـذف  » نظير حوادث تركيه و حادثه سـياهكل   «جمله  
، نهضت امام خمينـي،  )زيارتي(سيد حميد روحاني . (شد

انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمي، چاپ دوم پـائيز         
  )487-486، جلد سوم، ص 1374

گفته ايم و بازهم تكرار مي كنيم كه جنـبش          ما بارها   
ــاي    ــياهكل و فعاليته ــات س ــا عملي ــدايي ب ــشتاز ف پي
جسورانه پس از آن، نقاب از چهـره شـريعت پـردازان            
سترون برگرفت و همه ي كساني كه به بهانـه هـاي            
تئوريك و ايديولوژيك بي عملي خـود را توجيـه مـي            

 بـا   بيهوده نيست كه اكنـون هـم      . كردند را افشا نمود   
 ســال از آن رويــداد تــاريخي و بــا وجــود 45گذشــت 

كشتارهاي هولنـاك و پيگردهـاي بربرمنـشانه، رژيـم         
واليت فقيه كه مايـه ننـگ بـشريت اسـت، مـدافعان             
جهــل و ســتم و نظريــه ســازان حاكميــت اســتبدادي 
مذهبي مي كوشـند تـا بـا تكـرار اتهامـاتي همچـون              

بـا  ، بـه مقابلـه      » تروريست و خـشونت گـرا     «فداييان  
اگر جوهر و مضمون    . رويداد تاريخي سياهكل بشتابند   

آزاديخواهانه و عدالت طلبانـه جنـبش پيـشتاز فـدايي           
قادر به بازتوليد خود نيست، دليـل ايـن همـه تئـوري             
بافي براي مخدوش كردن واقعيتهاي ايـن جنـبش از          
طرف نظريه پردازان كج انديش و بي خـرد نظامهـاي        

  شاه و شيخ چيست؟
است كه درونمايه و گوهره جنبشي كـه از  واقعيت اين  

سياهكل آغاز شد، دفاع از خواسته هاي برحـق مـردم           
ايران براي آزادي، اسـتقالل و عـدالت و پيكـار در راه     
آن بود و تا هنگامي كه مردم ايران به اين خواسته ها            
دست نيافته باشند، اين جنبش همچنان زنـده خواهـد          

 و يـا انحـراف      ماند و با وجود هر شكست، كم كـاري        
ادامه دهندگان آن، راه پر فراز و نـشيب كـسب آزادي        

  روزي كه بنيانگذاران . مردم ايران را طي خواهد كرد
  22بقيه در صفحه 

  پيام سازمان چريکهای فدايی خلق ايران
  بت چهل و پنجمين سالگرد سبه منا

  حماسه و رستاخيز سياهکل 
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پيام سازمان چريکهای 
  فدايی خلق ايران

  بت سبه منا
  چهل و پنجمين سالگرد 

  حماسه و رستاخيز سياهکل 
  

جنبش پيشتاز فدايي كمر به سـتاندن آزادي و عـدالت           
بستند، مي دانستند كه گام در راهي سخت و طـوالني           

اما آنان اين راه را با پيكارهاي خونين و بـا   . گذاشته اند 
  .ن كوتاه كردندقبول هزينه هاي آ

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران، در آغـاز چهـل و           
ششمين سال حيات خود يـاد همـه ي زنـان و مـردان      
دلير جنبش پيشتاز فدايي كه طي چهـل و پـنج سـال              

پاي چوبه هـاي دار و اعـدام و در رزمهـاي             گذشته در   
خيابــاني و منطقــه اي بــا ســتمگران، در راه هــدفهاي 

بـه شـهادت     نيـستى ايـران     سترگ جنـبش نـوين كمو     
   . رسيدند را گرامي مي دارد

ما به تمامى زنان و مردان ميهنمان كـه بـراى آزادى،            
دموكراسى، نابودى ستم جنسى، مذهبى و ملى، صلح و  

دولـت مبـارزه مـى       پيشرفت، عدالت و جدايى ديـن از        
كنند درود مى فرستيم و خاطره تمامى كـسانى كـه در      

خواهانـه مـردم ايـران جـان        راه تحقق خواستهاى ترقي   
   . باختند را گرامى مى داريم

  
  !هموطنان

در سالي كه در حال پـشت سـر گذاشـتن آن هـستيم،         
تضاد بين مردم ايـران و اسـتبداد دينـي حـاكم بـازهم       

بنا به آمـار دولتـي، در يـازده مـاه گذشـته             . تشديد شد 
حدود دو هزار حركت اعتراضي از جانب نيروهاي كـار          

بگيران، معلمان، پرستاران، دانـشجويان،     كارگران، مزد (
صورت گرفته كه نسبت    ) دهقانان، گروههاي اجتماعي  

  . به سال قبل افزايش قابل توجهي را نشان مي دهد
ــرَم قــدرت و  همچنــين تــضاد و كــشاكش در درون ه
ثروت، به ويژه در جريان نوشيدن جام زهر هسته اي از  

  .يد شدجانب ولي فقيه، به گونه بي سابقه اي تشد
استبداد مذهبي حاكم بر كشور ما به جاي تامين اوليـه           
ترين نيازهاي مردم، ميلياردها دالر صرف پروژه اتمـي         

امـا  . و صدور بنيادگرايي و آشوبگري در خاورميانه كرد       
سرانجام خامنه اي در پي بحرانهاي عميق اقتـصادي،         
سياسي، اجتماعي و بين المللي، تحريمهـاي گـسترده،         

ي مقاومت ايـران و تنفـر و انزجـار مـردم از             افشاگريها
زندگي انساني حق مسلم    «پروژه هسته اي كه با شعار       

بارها از جانب نيروهاي اجتمـاعي ايـران بيـان      » ماست
شد، مجبور به يك عقب نشيني اجباري ديگر شد و بـا            
وجود خط سرخهايي كه هر روز ترسـيم مـي كـرد، در             

توافق " نهايي    تير سال جاري بر متن     23روز سه شنبه    
 27 مهر تاييد زد و شش ماه بعد در روز يكشنبه       "جامع

كوبيد تا بـه  » حق مسَلم«دي، آخرين ميخ را بر تابوت      
شكل تدريجي تحريمهاي فلج كننده بين المللي عليـه         

به دستور خامنـه    . پروژه ماجراجويي هسته اي لغو شود     
اي و بــا شــتاب زيــاد، قلــب تاسيــسات ميليــاردي آب 

 ُتن اورانيومي كـه در  11ن اراك با بتون پر شد و   سنگي
طول سالهاي بحران با هزينه كالن سياسـي و مـادي           
غني شده بود، با كشتي به روسيه فرسـتاده شـد و سـر     

حـق  « هزار سانتريفيوژ، ايـن نمـاد        13آخر، نزديك به    
  .اسقاط شد» مسلم

ما با استقبال از اين عقـب نـشيني اجبـاري، خواسـتار             
مل تمامي عمليات و اقدامات ديگر رژيم ايران   توقف كا 

امروز ديگـر همگـان مـي       . در زمينه هسته اي هستيم    
دانند كه ادعاي مستقل شدن در انرژي و دسـتيابي بـه    
تكنولوژي هسته اي بهانه اي براي دستيابي به سـالح          

  تمامي اين پروژه عليه منافع مردم ايران . اتمي است

  
  

ز وادار شدن به عقب نشيني، بوده و خامنه اي تا پيش ا      
مردم و كشور را به سوي يك فاجعه همـه جانبـه مـي         

  . راند
اينك با آشكار شدن نقش تحريمهـا در عقـب نـشيني            

ت مواضع ما پيرامـون دفـاع از تحـريم          ولي فقيه، صح  
مـا  . بانكي، نفتي و تسليحاتي رژيم به اثبات مـي رسـد   

برخالف ياوه گوييهايي كه با سپر كـردن مـردم، عليـه      
تحريمها جار و جنجال مي كردند، بدون آن كه منكـر            
آسيب ديدن مردم از تحريمها شويم، اعالم مي كرديم         

جلـوگيري از  كه منافع قطع شريانهاي حيـاتي رژيـم و     
ريختن ثروت ملي به تنـور هـسته اي، بـيش از همـه              

مـا بـرخالف تبليغـات سـاده        . نصيب مردم خواهد شـد    
لوحهاي سياسي و پادوها و كارچاق كنهاي اقتـصادي،         
توضيح مي داديم كه مردم ايران سـهمي از دالرهـاي           
نفتي ندارند، همچنـان كـه واقعيـت نـشان داد در اوج             

 دوران احمدي نژاد، زندگي  درآمدهاي سرشار نفتي طي   
  .مردم فاجعه بارتر شد

خامنه اي خوش باورانه تالش مي كنـد بـا دخالتهـاي            
ماجراجويانه در كـشورهاي خاورميانـه و بـا مانورهـاي           
تحريك كننده موشكي، بخشي از هزينه عقب نـشيني         
را بر دوش مـردم محـروم بگـذارد و بـدين ترتيـب در             

ريتــه خــود را ، اتو»پــسا جــام زهــر«شــرايط بحرانــي 
او . بازسازي كرده و امنيت واليت اش را تـضمين كنـد   

مي خواهد بخش ديگري از هزينه جام زهر را با فـشار           
و ســركوبي مــردم و بــا محــدود كــردن ميــدان مــانور 

ــد  ــامين كن ــودي ت ــاي خ ــدامهاي . رقيبه ــزايش اع اف
بربرمنشانه و قلـع و قمـع كانديـداهاي بانـد رقيـب، از           

او يـك انتخابـات   . ي فقيه استتاكتيكهاي كاربردي ول 
فرمايشي و مجلسين گوش بـه فرمـان مـي خواهـد و             
براي مردم در اين شعبده بازي فقط نقش هيزم بـراي            
گرم كردن تنور نمـايش و آنهـم فقـط بـراي خـوراك              

بنـابراين آنچـه   . رساني به مماشاتگران قايل شده است     
 اسفند سال جاري به صحنه آورده مـي شـود           7در روز   
  . است و نه منصفانه و رقابتينه آزاد

  

  
  

بدين لحـاظ سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران             
 را تحريم مي كند     1394 اسفند   7نمايش انتخابات روز    

و همگان را به اعتراض عليـه پايمـالي آشـكار حقـوق             
خويش و برنتابيدن ايـن نمـايش وهـن انگيـز فرامـي             

  . خواند
  

  !هموطنان
نع عمده در راه بهبـود  استبداد مذهبي حاكم بر ايران ما    

براي برداشتن  . زندگي شما و تحقق توسعه پايدار است      
. اين مانع بايـد نظـام واليـت فقيـه را سـرنگون كـرد              

سرنگوني نظام جهل و جنايت حاكم بـر ايـران وظيفـه     
اتحاد . مردم ايران و نيروهاي مقاومت سازمانيافته است      

ما در شـوراي ملـي مقاومـت ايـران در جهـت تحقـق        
  .هدف استهمين 

ما استفاده از تمامي اشكال مبارزه را حق مسلم مـردم           
ايران مي دانيم و همه ايرانيان ترقيخواه را به اتحـاد و            
مبارزه براي ايجاد جبهه همبستگي به منظور سرنگوني        

ايجـاد يـك     رژيم اسـتبدادي مـذهبي واليـت فقيـه و           
جمهــوري ســكوالر، دموكراتيــك و مــستقل فــرا مــي 

   .خوانيم
  

  ان چريكهاي فدايي خلق ايرانسازم
  1394 بهمن 18

  
آدرسهاي سازمان چريكهاي فدايي خلق 

  ايران در شبكه جهاني اينترنت

www.iran-nabard.com  
www.jonge-khabar.com  
www.radiopishgam.com  

org.fadaian.www  
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  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشمي منتيز

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
رگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران      دخلق ا نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          
جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  

دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     
مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    

شود، بيان كننده    افراد در نبردخلق چاپ مي    امضاي  
نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات       
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام  (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبـرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق        

  تماس بگيرد 
  نه بهاي اشتراك ساال

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

يران و جهان، تحليل مسائل روز، ا

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
  

  نجمين يادمان حماسه سياهکلپتصاويری از چهل و 
 ١٣٩۴بهمن 
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  گراميداشت قيام سياهکل
   در زندان گوهردشت

  
زندانيان سياسي زنـدان گوهردشـت سـالگرد قيـام        

  . سياهكل را گرامي داشتند
درمراسمي كه به همين مناسبت در بند چهار ايـن          
زندان برپا گرديد، ياد و خـاطره ايـن قيـام دليرانـه            
عليه رژيم شاه و شروع دوران جديـدي در مبـارزه           

  . يه ديكتاتوري پاس داشته شدمردم ايران عل
در اين مراسم، شعرهايي بـا همـين مـضمون و در            
. ستايش از راه و رسم و تاثير سياهكل خوانده شـد          

در ادامه نيز، سالروز رويش اين نهال در جنگلهـاي       
  .   سبز شمال، با پخش شيريني جشن گرفته شد

  

  منتشر شد
  زير محک زمان

  
  ي سچفخاقطعنامه هاي سه اجالس شوراي عال

)1388- 1391 – 1393(  
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران: ناشر

  1394: چاپ اول
 -چاپخانه باقر مرتضوي، آلمان : چاپ و صحافي

  كلن
  براي دريافت اين كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيد
NABARD/ B.P. 77 / 91130  Ris 

orangis/ France 
  مي توانيد با آدرس اي ميل زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com 
   يورو7بهاي كتاب 

   يورو2هزينه پستي 

  

  
  در اسفند ماه شهدای فدايی

  
 علـي   - مهدي اسحاقي    -رحيم سماعي   : رفقا

 جليل - احمد فرهودي  –اكبر صفايي فراهاني    
 - هادي فاضـلي     - اسكندر رحيمي    -انفرادي  

اع الدين مشيدي   ع ش -اسماعيل معيني عراقي    
 عبـاس دانـش     - لنگـرودي     هادي بنده خدا   -

 غفـور   - محمدعلي محدث قنـدچي      -بهزادي  
 ناصـر   - هوشـنگ نيـري      -اصـيل   حسن پور   

 - مــسعود احمــدزاده -صــيف دليــل صــفايي 
 مجيــد -اسـداهللا مفتـاحي    - عبـاس مفتـاحي  

 - حميد تـوكلي     - مهدي سواالني    -احمدزاده  
 سعيد آريـان    - بهمن آژنگ    -غالمرضا گلوي   

 - مناف فلكـي  -ه پله لكريم حاجيان س ا عبد -
 جعفـر   - يحيـي امـين نيـا        -علي رضا نابـدل     

 اصغر عرب   - محمدعلي تقي زاده     -اردبيلچي  
 - علــي نقــي آرش - اكبــر مؤيــد -هريــسي 

 –مجتبــي خــرم آبــادي   –حــسن ســركاري 
 - صـبا بيـژن زاده       -ابراهيم پور رضـا خليـق       

 عبدالرضا كالنتر نيسانكي    -ميري دوان   بهنام ا 
ــرودي   - ــان لنگ ــد غالمي ــا - احم  محمدرض

 - حميـد آزادي     - يداهللا گل مـژده      -بهكيش  
 جـواد   - محمدعلي معتقد    -جعفر پنجه شاهي    

 سعيد عقيقي   -واري نسب   ح جليل   -غفوريان  
عبدالرحيم  -هوشنگ افبالي    – علي خليقي    -

   – منصور سعيدي - تيمور ستاري -صبوري 
 خسرو  - بهاء الدين نگهداري     -اقبال طاهرخو   

   ناصر نجم- سيروس خرده بين -قره داغي 
  
  
  
  
  

  
  

  
  

 تـا   49 طي سـالهاي     - منصوره حبيبي زاده     -الديني  
كنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع، در مبـارزه          
ــق     ــراي تحق ــي و ب ــاه و خمين ــاي ش ــه رژيمه علي

 .دنددموكراسي و سوسياليسم به شهادت رسي

  
 


