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  »ما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدادي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويم«

  »مرگ بر ديكتاتوري، مرگ بر خامنه اي، زنده باد آزادي  «

  361 شماره

   و يكمسي دوره چهارم سال 

  1394 مرداد اول 
  
  

ي ي   كارگران همهكارگران همه

  كشورهاكشورها

   متحد شويد متحد شويد

  ...سرمقاله 

  سرنوشت وعده
  ، "َگشايش فضا "

  پس از توافُق ھسته ای
  منصور امان

در اين ترديدي نيست كه تواُفق هسته اي وين يك 
ضربه سياسي جدي به نظام جمهوري اسالمي و بر 

با پذيرش . راس آن، باند حاكم، وارد آورده است
اسقاط پروژه دستيابي به بمب اتُمي، آقاي خامنه اي 

مدستان نظامي و امنيتي اش نه فقط از يكي از و ه
مهمترين بسترهاي توليد و گُسترش اتوريته خود 
محروم مي شوند، بلكه ساختار سياسي و اقتصادي و 
مناسباتي كه گرد اين محور استراتژيك شكل گرفته 

از اين رو به ظاهر چنين مي . نيز به لرزه در مي آيد
ين شدن به سمت نمايد كه توازن قوا در حال سنگ

  . جناح ميانه حكومت است
اما به راستي آنها مي توانند از تضعيف باند ولي فقيه 
استفاده كنند و عقب نشيني هسته اي آن را به 
نردبان افزايش قُدرت خود بدل سازند؟ به بيان ديگر، 
تغيير روابط موجود و بهبود يا اصالح شرايط جامعه 

 برخي حقوق چه از نظر به رسميت شناخته شدن
فردي و اجتماعي شهروندان و چه به لحاظ سامان 
يافتن نسبي وضعيت اقتصادي و زيست و كار آنها، با 
توانايي و برنامه عمل كنوني جناح ميانه حكومت 

  سازگار است؟ 
  3بقيه در صفحه

  کارورزان س�مت
  اميد برهاني 

  7صفحه 

ھراسی از نام 
  وجود ندارد" سوسياليسم"

  بابك: گردانبر/ فرايتاگ

، عضو "*کشامه ساونت"گفتگو با 
 ، آمريکا"سياتل"سوسياليست شورای شھر 

  9صفحه 

  زنان در مسير رھايی
  اسد طاهري

  16صفحه 

سھم کارگران و مزدبگيران از 
 توافق وين

  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

  عقب نشينی رژيم و 
  انتظار بيھوده

  شهره صابري

  10صفحه 

  گزارش دو
  بھادر سليمانی

  8ه صفح

  چالشھای معلمان در تير ماه
  هفرنگيس بايقر

  18صفحه 

سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از 

  )35(جنگ سرد 

  کنفرانس سا3نه 
  " ٢٠١٥سوسياليسم "

  برگزار شد
  ليال جديدي

 16صفحه 

  )قسمت آخر(” سرودھا، ستاره ھا“
  زھرا كاظمی: بياد

  وحيدی. م 
 ١١صفحه 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
  كامران عالمي نژاد

  14صفحه 
  رد پای غزال عاشق

  فتح اهللا كياييها

  15صفحه 

  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  17صفحه 

  ....يادداشت سياسي 

خط سرخھا در جام زھر وين 
  َمحو می شود

 مهدي سامع

 2صفحه 

  ھای فدايی خلق ايرانبيانيه سازمان چريک
  یپيرامون عقب نشينی خامنه ا

 24صفحه 
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خامنه اي در دو نوبت در علي حرفهاي 
بيشتر گرچه  1394 تير 27روز شنبه 

همراه با نخوتي پرگويي و كلي گوبي 
از همين سخنان ، اما قلدرمنشانه بود
 كه او حامي تيم شود مشخص مي 

 وينمذاكره كننده بوده، از متن توافق 
اطالع كامل داشته و بر آن مهر تائيد 

 شهامت خميني  بدون اين كهالبتهزده و 
 بر نوشيدن كامل جام ،را داشته باشد
 فخر فروشي .شته استزهر صحه گذا

ارزان او را بايد به حساب دورويي 
وقتي خط . هميشكي اش گذاشت

سرخهاي مقام معظم در جام زهر وين 
محو مي شود، نبايد انتظار داشت كه 
واليت مطلقه براي شفافيت قرباني 

از خامنه اي ساده لوحانه است اگر . شود
انتظار داشته باشيم كه به جاي روضه 
خوانيهاي عوامفريبانه، به طور روشن و 
شفاف اعتراف كند كه پس از صرف 
  هزينه هاي كالن، اكنون مجبور شده از 

  

  
اجراي برنامه ويرانگر هسته اي، حداقل 

  . براي مدتي عقب نشيني كند
برنامه جامع اقدام «توافق جامع يا 

 تير 23سه شنبه ز در رو» مشترك
در وين صورت ) 2015 ژوييه 14 (1394
متن اصلي اين توافق كه به . گرفت

 صفحه 159زبان انگليسي نوشته شده 
 ضميمه 5 و متن اصليشامل يك 

  .است
 ژوييه 20 (1394 تير 29دوشنبه روز 

شوراي امنيت سازمان ملل ) 2015
 متن 2231قطعنامه متحد با تصويب 

د و در همان روز توافق جامع را تائي
وزراي خارجه اتحاديه اروپا نيز اين 

بدين . توافق را تائيد و تصويب كردند
ترتيب اكنون توپ در بيت مقام معظم 
است كه رسماً مهر تائيد بر توافق زده و 
البته گفته شود كه طي مراحل قانوني 

اين احتمال كه توافق . به تصويب رسيد
ماً جامع از جانب واليت خامنه اي رس

تائيد نشود، بسيار اندك است، چرا كه 
در اين حالت مقام معظم هم چوب را 

  .خورده و هم جام زهر را

بر اساس سند توافق جامع واليت خامنه 
اي به موارد زير تن داده و متعهد به 

   اجراي آن شده است؛
  كاهش ظرفيت غني سازي،  -
محدود كردن برنامه تحقيق و توسعه  -

  سانتريفيوژها، 
سازي در فردو و خارج  توقف غني -

 1044كردن مواد از آن و حفظ 
 در اين سانتريفيوژ بدون غني سازي

  ، محل
كاهش ذخاير اورانيوم غني شده به  -

هزار كيلو  10 كيلوگرم از حدود 300
    ،گرم

  IR-1 سانتريفيوژ 500حفظ حداقل  -
  در انبارهاي تحت نظارت آژانس، 

  اك،  تعطيلي مركز تحقيقات ار -
تخريب و بازطراحي رآكتور آب  -

  سنگين اراك، 
شروع به اجراي پروتكل الحاقي و  -

  تصويب آن پس از يك زمان مشخص
  

  
اكنون هر ايراني در مقايسه اين تعهدات 
با خط سرخهاي قبلي خامنه اي در مي 

، »اقتدار«يابد كه مقام معظم چگونه با 
به عقب رانده شده » دنده و ترمز«بدون 

  . تاس
مقايسه اين تعهدات با قطعنامه هاي 
قبلي شوراي امنيت نشان مي دهد كه 

 درصد مفاد مندرج در قطعنامه 90تقريباً 
هاي قبلي شوراي امنيت در متن توافق 

امتياز مربوط به . جامع منظور شده است
ميزان معيني از غني سازي، هرگز با 

البته حس . تعهدات رژيم متعادل نيست
شد تا از يك كاسه روحاني مي كو

ماست اهدايي يك دريا دوغ پيروزي 
  . بيافريند

پس از تصويب قطعنامه شوراي امنيت، 
رژيم ايران در فرازي از موضع گيري 

جمهوري اسالمي «: اش اعالم كرد كه
المللي انرژي اتمي  ايران با آژانس بين

وفق ضوابط پروتكل الحاقي به همان 
گان گونه كه در مورد همه امضاء كنند

در . شود، همكاري خواهد كرد اعمال مي
المللي انرژي اتمي  عين حال، آژانس بين

بايد اقدامات احتياطي الزم را براي 

  تضمين حفاظت كامل از اطالعات طبقه
  ».بندي شده به كار گيرد

بدين ترتيب خامنه اي هم در توافق جامع 
و هم در رابطه با قطعنامه شوراي امنيت 

متعهد مي » ل الحاقيپروتك«به اجراي 
شود و تنها از آژانس خواهان حفاظت از 

  .اسرار مي شود
اما خامنه اي براي اين كه آبروداري كند، 

 كشور و شوراي امنيت سازمان 6از قول 
. ملل حرفهايي مي زند كه واقعيت ندارد

آنها مي «: به طور مثال او مي گويد
خواستند تمام فعاليت هسته اي ما برچيده 

و بر اين اساس قرار داد وين را  ».شود
 واليت »اقتدار«يك پيروزي و عالمت 

در حالي كه نه . اش اعالم مي كند
 سال گذشته، 12 كشور طي 6مقامات 

حتي راديكال ترين آنها، و نه شوراي 
ملل متحد مخالف فعاليت سازمان امنيت 

صلح آميز هسته اي رژيم ايران نبوده و 
ي ز غني سانيستند و تنها خواهان تعليق

در مدتي معين، پذيرش پروتكل الحاقي و 
راستي آزمايي از جانب آژانس بين المللي 

  . انرژي اتمي بودند
ده سال، دوازده سال «:خامنه اي مي گويد

 اين  كشمكش با جمهورى اسالمى، نتيجه
شد كه اين شش قدرت، امروز ناچار شدند 
كه گردش چند هزار سانتريفيوژ را در 

ى   كشور تحمل كنند؛ ناچار شدند ادامه
اين صنعت را در كشور تحمل كنند؛ ناچار 

ى اين  ى تحقيقات و توسعه  شدند ادامه
ى  تحقيق و توسعه. صنعت را تحمل كنند

اى ادامه خواهد يافت؛   صنعت هسته
اى ادامه خواهد   دش صنعت هستهگر

  »يافت
البد اين موارد كه خامنه اي رديف مي 

 كشور 6 ُگلي است كه روحاني به 3كند، 
 ُگلي است رژيم 2زده و آن تعهدات 

اين وزن كشي از بده و . خورده است
بستان وين به عنوان اوج وقاحت براي 

  . واليت خامنه اي به ثبت خواهد رسيد
يروزي نمايي كاذب، اما در وراي اين پ

يك واقعيت دردناك وجود دارد كه اين 
يك . هم در تاريخ به ثبت رسيده است

از باند حسين موسويان، سال پيش 
در كننده   عضو تيم مذاكرهرفسنجاني و 

 14 زمان سيد محمد خاتمي در روز شنبه
گو با روزنامه  و   در گفت1393تير 

 هزينه مستقيم و غيرمستقيم »شرق«
چند صد «رژيم را اي   هاي هستهفعاليت

  .كرد برآورد »ميليارد دالر
چند صد ميليارد دالر براي يك پروژه 
ماجراجويانه از جيب مردمي پرداخته شده 
. كه امروز نيازمند آب، نان و كار هستند

اين يك جنايت در حق مردم ايران است 
اما . كه روزي به آن رسيدگي خواهد شد

برچيده شدن ر امروز ما بايد همچنان ب
هسته اي كه اين پروژه تمامي كامل 

  .ميزان زيان به مردم تحميل كرده باشيم
  
  

  

پادزھر جام زھر، 
  ادامه آشوبگری

   در منطقه
  

  زينت ميرهاشمي 

  
اگر رژيم واليت فقيه به توافق وين 
كه براي اجرايي شدن به زودي به 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد 

 باشد و آن فرستاده خواهد شد پايبند
را اجرا كند، حداقل براي دو دهه 
توانايي اش براي دستيابي به سالح 
. اتمي به ميزان زياد مهار مي شود

گردش چند هزار «خامنه اي پذيرش 
» سانتريفوژ و ادامه تحقيق و توسعه 

از طرف مقابل را دليل اقتدار مي داند 
و حرفهاي گذشته خود را به كلي 

  .فراموش كرده است
اي خامنه اي و روحاني در رقيق حرفه

كردن اثرات زهر توافق جامع، مرغ 
پخته را هم به پوزخند وا مي دارد، چه 
برسد به كساني كه چند خطي از متن 

پاسخ . را بخوانند» توافق جامع«
خامنه اي براي برباد دادن صدها 
ميليارد دالر هزينه، در گردش نگاه 
داشتن تعدادي سانترفوژ و غني سازي 

  . دود استمح
خامنه اي در سخن پراكني خود در 

 تير، با تاكيد بر ادامه 27روز شنبه 
سياست ماجراجويانه و آشوبگرانه در 
منطقه، موضع خود را در برابر پس 
لرزه هاي احتمالي اجرايبي شدن 

  . توافق وين بيان كرد
بر اساس حرفهاي خامنه اي، قرار 
است پولهاي بلوكه شده پس از 

ي بشار اسد، حزب اهللا دريافت برا
لبنان، حوثيهاي يمن و مزدوران رژيم 

ذر فراسوي . در عراق هزينه شود
سخن پراكني خامنه اي، جا خالي 
دادن او نشانه ترس از تاثيرات اجرايي 

زيرا تالش براي . است» برجام«شدن 
دستيابي به سالح اتمي براي رژيم 

روشن است كه اگر . تضمين بثا بود
للي انرژي اتمي بتواند آژانس بين الم

اقدامات رژيم را راستي آزمايي كند و 
بر صلح آميز بودن تاسيسات باقي 
مانده پس از توافق وين صحه بگذارد، 
توان خامنه اي براي آشوبگري در 
منطقه ضعيف خواهد شد و اين 
چالشي است كه خامنه اي اكنون در 

  . برابر آن گارد گرفته است
اعمال رژيم بر اين منظر رفتار و 

واليت فقيه در منطقه پس از توافق 
جامع در وين هم براي خامنه اي 
اهميت زياد دارد و او فكر مي كند 
ادامه آشوبگري در عراق، سوريه، 

مي تواند پادزهر ....لبنان، يمن و
  .نوشيدن جام زهر در وين باشد

   تير 28فراسوي خبر يكشنبه 
  

  ....يادداشت سياسي 

  خط سرخھا در جام زھر وين َمحو می شود
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
  ُكدام ابزار؟

براي پاسخ به اين سووال مي بايست به 
نقشه راهي كه جناح مزبور به منظور 
عقب راندن باند حاكم و تصرُف حوزه 
هاي در تصرُف آن ترسيم كرده، نگاه 

اگر چه آقاي روحاني در . انداخت
ُشعارهاي انتخاباتي خود و از جمله آنها، 

رفع " و "گُشايش فضاي امنيتي"
، عزم خود را براي محدود "حصر

ساختن قلمرو اقتدار باند رقيب به 
نمايش مي گذاشت، اما دو سال پس از 
تكيه زدن به رياست قُوه مجريه و 
ناكامي در برآوردن اين وعده ها، بيش 
از پيش آشكار گرديده كه توانايي 

  . نزديك شدن به اين باروها را ندارد
 آنجا علت اين امر بيش از همه از

سرچشمه مي گيرد كه جناح ميانه 
حكومت همه ُتخم مرغهاي خود را در 
سبد قواعد موجود بازي گذاشته است 
كه يا توسط باند حاكم تعيين گرديده يا 

  . به گونه نهادين در خدمت آن قرار دارد
مشروط سازي قُدرت آقاي خامنه اي و 

 "قانون" و "قانون اساسي"شُركا به 
دي است كه آقايان جاري، اين كلي

رفسنجاني و روحاني قصد دارند به ياري 
. آن دروازه قلعه واليت را بگشايند

هرگاه تجربه هشت ساله ورشكستگي 
 نمي "اصالح طلبان"سياسي و اخالقي 

بود كه با همين نُسخه در دست در 
داالنهاي قُدرت سرگردان بودند، آنگاه 
شايد بيهودگي ترفند مهار يابوي 

 حقيقي با كمند نيم سركش قُدرت
 كمتر به چشم مي "قانون"سانتيمتري 

  . آمد
دولت "براي اثبات ناكارآمدي راه حل 

 حتي نيازي به كندوكاو در "تدبير و اُميد
 و رابطه دولت "نظام"قانون اساسي 

پراتيك . ديني با عرف و قانون نيست
روزانه دولت روي اين خط، هر ناگُفتني 

فقيت آن بيان را در باره ناكامي يا مو
  . مي كند

  
   شده"حيث"اختيارات 

ماه گذشته از حيث ارايه نمونه هاي بن 
بست راه حل لگام زدن به باند حاكم به 
وسيله فُرمهاي قانوني و محدود ساختن 
اراده خودمدار آن، مي تواند در كارنامه 
ناتوانيهاي پروژه اصالح از درون به 

  . مثابه يك ماه ممتاز و غني ثبت گردد
در اين ماه برجسته ترين نماد رابطه 
گُسسته و خودمدارانه قُدرت اصلي در 
جمهوري اسالمي با قانون و قواعد مورد 
تواُفق بازي، از سوي رييس قُوه قضاييه، 
آيت اهللا صادق الريجاني، به تماشا 

او در واكُنش به انتقاد . گذاشته شد
دولت از بي اعتنايي دستگاههاي زير 

ه به مجوزهاي قانوني دست ولي فقي
دولت براي برگزاري برخي كُنسرتهاي 
موسيقي و لغو يكجانبه و غيرقانوني 
آنها، به ُكلي اختيار دولت براي تصميم 

  . گيري مستقل را زير سووال برد

آيت اهللا الريجاني در يكي از بي پرده 
ترين توجيهاتي كه تاكنون رهبران و 

  براي خودسري قُدرت"نظام"پايوران 
حقيقي ارايه كرده اند، توضيح داد كه 

 و به بيان "حيثي"مجوزهاي دولتي 
مربوط به "روشن تر نسبي است و تنها 

. "است] دولت[حيثيت كار خودش 
گُماشته ولي فقيه به اين ترتيب روشن 
ساخت كه تصميم دولت به خودي خود 
اعتبار اجرايي ندارد و تنها پس از تاييد و 

ادست آن است ارزش گذاري قُدرت فر
  . كه مي تواند دستور كار انگاشته شود

ارزيابي خُرد كننده آيت اهللا الريجاني از 
جايگاه قُوه مجريه، فقط به دليل 
صراحت در بيان آن مي تواند 
غيرمنتظره باشد، وگرنه قانون اساسي 
رژيم جمهوري اسالمي نقشها را در هرم 
تصميم گيري به روشني ترسيم كرده 

گونه كه قُدرت حقيقي و است؛ بدين
ابزارها و مجراهاي اعمال آن را يكسره 
به نماينده نظام ديني، رهبر و ولي فقيه، 
واگذار ساخته و دايره عمل و اعمال نظر 
و سياست اركان حكومتي و نهادهاي 
آن را مشروط به اراده و تصميم اين 

ناگُفته پيداست . كالن اُرگان مي سازد
 اين اساس، كه سازماندهي قُدرت بر

هيرارشيك و پروسه جاري شدن آن از 
اين بدان معناست . باال به پايين است

كه نه قانون و نه مجري آن هم عرض 
واليت فقيه نيستند، بلكه زيردست و 
امربر آن محسوب مي شوند و از اين رو 
در حوزه شمول، مسووليتها و اختيارات 
خويش به عنوان حاشيه، تابعي از مركز 

  .شندمي با
رابطه بين اين دو قُطب، همچون 
. مناسبتي است كه گوژ با پشت دارد

از سنگيني و ) نظام واليت فقيه(پشت 
ساختارها و دستورالعملهاي (تركيب گوژ 

رنج مي برد، اما ) عرفي و توخالي
همزمان اداره و راهبري آن را نيز در 

مداخله توضيحي آيت اهللا . دست دارد
، نه فقط "حيث"الريجاني در باب 

تاكيد تيوريك دوباره بر اين رابطه است، 
بلكه در پهنه شمول عملي آن يادآوري 
مي كند دولتي كه حتي اختيار صدور 
مجوز يك كُنسرت را ندارد، ارجح است 
براي جلوگيري از تحقير و شرمسار 
شدن، فتيله الف و گزافه هاي خود را 

  .پايين بياورد
  

  "خودسرها"معامله با 
اتواني دولت آقاي روحاني براي چيرگي ن

بر ناهمگوني ذاتي قُدرت رسمي و 
قُدرت حقيقي فقط در رويارويي با 
نهادها و آرگانهاي رسمي و با پوشش 
. قانوني آن نيست كه آشكار مي شود

جناح ميانه حكومت در جريان تالش 
ناكام خود براي مهار اين نيروها، 
همزمان عالمت مي دهد كه فقط در 

رابر نيروهايي با هويت رسمي نيست ب
كه آماده است ادعاي قانونمداري را 
فراموش كرده، در درگاه مناسبات تنظيم 
شده در حكومت ديني سر فرود بياورد و 

  . عقب بنشيند

در اين پهنه، برخالف ميدانهايي كه 
مجري قانون زير فشار ُشعبده واليت و 
پنجه دراز شده او در همه جا وامي 

د، آقاي روحاني به طور داوطلبانه گذار
اختيارات خود را به كاالي مورد داد و 
ستد تبديل كرده و با آن در پي 
خريداري متحد و جلب پشتيبان برمي 

  . آيد
روشن ترين تجلي اين معادله، در 
تعيين تكليف سرنوشت يك محور مهم 

 كه به گونه نمادين با "گُشايش فضا"
گشودن درهاي ورزشگاهها به روي 

  . زنان گره خورده، بازتاب مي يابد
بيش از يكسال پس از مانور تبليغاتي 
دولت گرد اين مساله كه با برگزاري 

مايي سمينارها، نشستهاي اداري و هنرن
لفظي و رسانه اي همراه بود، مسوول 

 دولت به طور رسمي "زنان و خانواده"
پايين افتادن پرده اين نمايش را اعالم 

خاُنم موالوردي عذر آورد كه . كرد
دولت به احترام مراجع موضوع حضور "

   ".زنان در ورزشگاه را پيگيري نكرد
اين در حالي بود كه وي اندكي پيشتر 

آيين نامه ورود زنان به "ود مژده داده ب
 تدوين گرديده و صورت "ورزشگاهها

جلسه اي نيز با شركت نمايندگان 
وزارت كشور، نيروي انتظامي و وزارت 
ورزش هم جهت اجرايي كردن آن 

  . امضا گرديده است
دولت تدبير "به خوبي ممكن است كه 

 با موج سواري رايگان روي "و اُميد
متياز مجاني يك مطالبه زنان و كسب ا

با ژست گيري و نه به عمل درآوردن 
هزينه دار آن، جاي خود بين دو 
صندلي را تحكيم بخشيده باشد، اما 
ترديدي نيست كه بهاي سياسي اين 
بازي براي آن بسيار گران تمام شده 

چرا كه نيروهاي تازه اي را وارد . است
جنگ قُدرت مي كند كه موجوديت 

 آنها به الطاف مستقلي ندارند و بند ناف
سياسي و اقتصادي باند حاكم گره 

اين بدان معناست كه . خورده است
رابطه آنها با جناح ميانه به گونه بي 
واسطه با نوع رابطه باند واليت با اين 

اين امر مي تواند . جناح تنظيم مي شود
علت بيهوده ماندن چاپلوسي و كُرنش 

 را كه در ارايه "مراجع"دولت از 
مذاكرات هسته اي به آنها و گُزارش 

 شان، "خدمت"يا فرستادن وزرا به 
  . بازتاب يافته توضيح دهد

فضايي كه آقاي روحاني به اُميد جلب 
حمايت براي اعمال نفوذ اين البيها باز 
مي كند، به طور مستقيم از قلمرو 

 گرفته مي شود و محدوده "قانون"
شمول آن را تنگ و يا در اين يا آن 

. به ُكلي از اعتبار ساقط مي كندپهنه 
 به خوبي در "مراجع"در اين ميان 

حال گُسترش ميداني هستند كه در 
اختيارشان گذاشته شده و به بهانه 
مخالفت و جلوگيري از انتشار فالن 
آلبوم موسيقي يا اكران بهمان فيلم 
سينمايي، مواضعي كه به دست آورده 

  . اند را تحكيم مي بخشند
  

  م، بهانه جديدبهانه قدي
حجت االسالم روحاني تاكُنون علت فلج 

حقوق "شدن خود و دولتش در حوزه 
 و عمل به وعده هايش براي "شهروندي

 را با تقدم "فضاي امنيتي"پايان دادن به 
حل و فصل بحران هسته اي توضيح مي 

بر اساس اين روايت، گويا محدود . داد
و شدن دايره تاخت وتاز آقاي خامنه اي 

همدستان در داخل، باعث به وحشت 
نرمش "اُفتادن آنها و عقب كشيدن از 

  .  مي شود"قهرمانانه
به خوبي روشن است كه حاضر شدن 
باند حاكم به عقب نشيني هسته اي نه 
داوطلبانه است و نه ريشه در مهارت و 
تالش جناح ميانه حكومت در قانع كردن 
 آنها به اين امر دارد، در هر صورت اما

پس از تواُفق هسته اي وين، اين بهانه 
آيا اين به معناي . ديگر اعتباري ندارد

 در "دولت تدبير و اُميد"تغيير رويكرد 
برخورد به ادعاها و وعده هايش است و 
در سطح و اشل ديدن مسابقه واليبال 

  آنها را عملي مي سازد؟  
براي يافتن پاسخ اين سووال بايد ابتدا 

ا تحول ياد شده آن دسته دريافت كه آي
از موانعي كه تاكنون در برابر آقاي 
روحاني قرار داشته اند را برمي چيند و 
مناسبات تازه اي را جايگُزين مي سازد؟ 
و در گام بعد ضروري است كه ميزان 
خواست و همچنين توان جناح ميانه 
حكومت به بهره برداري از تواُفق هسته 

  . اي تعيين گردد
 كه در برابر هر دو پارامتر ياد شده از آنجا

تغيير، عالمت سووالهاي بزُرگي قرار 
گرفته، بنابراين واقعي ترين احتمال، 
ادامه يافتن سياست كنوني دولت در 

در اين راستا، . قالب و پوسته جديد است
 كه در حقيقت - "رابطه با دنيا"ضرورت 

نام ديگر برقراري رابطه با آمريكا و ادغام 
، نزديك ترين -ازار جهاني است در ب

پايان "گُزينه براي جايگُزيني الزام به 
 به نظر مي "بحران ناخواسته هسته اي

سياست مزبور در برخورد به . رسد
پايان فضاي " و "گَشايش فضا"

، همان نقش و كاركرد مذاكرات "امنيتي
هسته اي را بازي خواهد كرد و آقاي 

ني بنيادي روحاني براي پنهان كردن ناتوا
جناح ميانه حكومت از يكسو و نداشتن 
اراده الزم از سوي ديگر به آن خواهد 

  . آويخت
  

  برآمد
شكست رژيم جمهوري اسالمي در 
دستيابي به جنگ افزار هسته اي، به 
خودي خود نمي تواند موجب به جريان 
افكندن دگرگونيهاي معيني باشد كه 

ف بهبود شرايط زيست و كار جامعه را هد
اين مهم با منافع قُدرت حقيقي . دارد

سازگار نيست و از توان و خواست قُدرت 
تنها فشار . حقوقي نيز خارج است

اجتماعي و جنبش مستقل آن دسته از 
بخشهاي جامعه كه انتظار دارند سهمي 
از پايان ماجراجويي هسته اي حكومت 
داشته باشند، تضمين كننده تغيير شرايط 

  . موجود است
   
   

 ، پس از توافُق ھسته ای"َگشايش فضا"سرنوشت وعده 
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كنش و واكنشها در مورد ميزان پولهاي 
بلوكه شده در خارج از ايران، مشاجره 
بر سر چگونگي مصرف منابع مالي 
حاصل از جراحي اقتصادي احمدي نژاد 

منابع مالي حاصل از . را به ياد مي آورد
حذف سوبسيدها، مدتها به مشاجره 
مجلس نشينان و باند احمدي نژاد 

 يارانه طرح هدفمندي. تبديل شده بود
ها و در حقيقت طرح حذف يارانه ها از 
كاالهاي اساسي، سفره مردم را خالي تر 
. و جيبهاي حكومتيان را پرتر كرد

هاي باندها، »بگم بگم«گهگاهي در 
اسامي تعدادي از ريزه خواران حكومتي 
كه در بخور بخورها شركت داشته اند رو 
مي آيد، اما هنوز نور كامل به تاريكخانه 

 نخورده و اسامي دزدان و فاسدان اشباح
حكومتي رو نشده تا عمق فاجعه فساد 

  . حكومتي برمال شود
كاظم جاللي رئيس مركز پژوهشهاي 

مجلس دارائيهاي بلوكه شده ايران را  
ولي .  ميليارد دالر برآورد كرده است60

اهللا سيف رئيس كل بانك مركزي 
را » ارزهاي بلوكه شده بانك مركزي«

اكبر .  دالر اعالم كرد ميليارد29
كميجاني قائم مقام بانك مركزي در 

 ميليارد 150سال گذشته اين منبع را 
وبگاه دنياي اقتصاد، . (دالر عنوان كرد

  )تير29
اوباما در صحبتهاي خودش در رابطه با 
تحريمهاي شوراي امنيت، اين رقم را 

  .  ميليارد دالر عنوان كرد150
م عالوه بر اختالف فاحش بين رق

دارائيهاي بلوكه شده، محل واريز شدن 
اين مقدار دارائي مورد مجادله است؛ به 
بانك مركزي يا خزانه دولت؟ بر اساس 
حرفهاي رئيس كل سابق بانگ مركزي، 
محمود بهمني، اين مقدار دارايي بايد به 
بانك مركزي واريز شود و دولت روحاني 

بر اساس حرفهاي . سهمي در آن ندارد
ركزي بهاي فروش نفت را وي، بانك م

در دوره تحريم به دولت پرداخته و 
دولت نمي تواند دو بار پول نفتي كه «

گفتگو (» .فروخته شده را تحويل بگيرد
 29با تسنيم، خبرگزاري سپاه پاسداران، 

بعضي آقايان تصور «: بهمني گفت) تير
مي كنند براي دالرهاي آزاد شده بايد 

آن كيسه بدوزند ولي قسمت اعظم 
براي خزانه و بانك مركزي است و ريال 

» .آن را قبال دولت دريافت كرده است
وي در اين مصاحبه گفت ارزش ريالي 

نفتهايي را كه قبال فروخته بوديم و «
دالر آنها بلوكه شده، توسط بانك 
مركزي به دولت پرداخت شده و با اين 
حساب رقم دالرهاي بلوكه شده مربوط 

 بعد از تحريم ها به دولت كه قرار است
  )همان جا.(».آزاد شود، ناچيز خواهد بود

  
  سهم قدرت

سوال اين است؛ مقدار پولي كه قرار 
است به ايران باز نگردد، حساب بانكي 
چه كساني را نشانه گرفته است؟ اين 

پولها قرار است كدام حفره را پر كرده و 
چگونه به مصرف رسد؟  با  آزاد شدن 

 كدام يك از پروژه اين پولها قرار است
هاي سپاه پاسداران تكميل شود؟ چه 
ميزان از اين پول مصرف توانمند سازي 
صنعت و توليد خواهد شد؟ آيا اين مقدار 
پول بخش سرمايه مالي و تجاري را 
فربه تر نخواهد كرد؟ چه ميزان از اين 
پولها براي دوستان ولي فقيه در سوريه، 

  هد شد؟ هزينه خوا...عراق، لبنان، بمن و
 تير، با گذشت دو روز 25روز پنجشنبه 

از توافق وين، نخست وزير ديكتاتور 
امضاي «: سوريه، وائل الحلقي گفت

توافق هسته اي با ايران گامي است كه 
مي تواند با آزاد سازي پولهاي بلوكه 
شده ايران، سرمايه گذاري هاي وعده 
داده شده اين كشور در سوريه را به 

وبگاه عصر ايران (» .اشددنبال داشته ب
  ) تير26

ديكتاتوري بشار تا كنون به دست و 
دلبازي ولي فقيه سر پا نگهداشته شده و 
تا سرنگوني اش به تغذيه نظامي و مالي 

  . خامنه اي دلخوش است
  

خامنه اي در سخن پراكني خود در روز 
 تير، بر ادامه سياست 27شنبه 

 ماجراجويانه و آشوبگرانه در منطقه، به
درخواست اسد و ديگر تروريستهاي 

  . منطقه پاسخ مثبت داد
بر اساس حرفهاي خامنه اي، قرار است 
پولهاي بلوكه شده پس از دريافت براي 
بشار اسد، حزب اهللا لبنان، حوثيهاي 
يمن و مزدوران رژيم در عراق هزينه 

تروريستهايي كه خامنه اي از آنان . شود
قه به عنوان دوستان رژيم اش در منط

  .ياد كرد
مردم ايران از چگونگي و ميزان 
كمكهاي رژيم به دوستان خامنه اي در 

  . منطقه اطالعي ندارند

  
  سهم مردم

سرانجام اين سوال مطرح است كه 
سهم كارگران و مزدبگيران از اين پول 

  چه ميزان خواهد بود؟

آيا امنيت شغلي براي همه كارگران 
 تامين خواهد شد، قراردادهاي موقت و

قراردادهاي شركت پيماتكاري و سفيد 
امضا لفو خواهد شد، دستمزدهاي معوقه 

  به طور كامل پرداخت خواهد شد؟
تعيين حداقل دستمزد با مشاركت 
نمايندگان واقعي كارگران و تشكلهاي 
مستقل كارگري، متناسب با افزايش نرخ 

 بر اساس تامين نيازهاي واقعي تورم و
زندگي شرافتمندانه و انساني يك خانوار 

   نفره تعيين خواهد شد؟ 4
اخراجها و بيكار سازي متوقف خواهد 

  شد؟
  كار كودكان لفو خواهد شد؟

تبعيض جنسيتي در كار برطرف خواهد 
  شد؟

سيستم بيمه احتماعي براي تمامي 
  نيروي كار ايجاد خواهد شد؟ 

راي زندگي بدون حقوق بازنشستگان ب
  دغدغه تامين خواهد شد؟

براي كودكان خياباني، زنان كارتن 
خواب و بي خانمانها چاره اي انديشيده 

  خواهد شد؟
   

كليدهاي حسن روحاني براي گشودن 
قفلهاي استثمار، تبعيض، ويراني جامعه 

ساخته .... و كشور، آسيبهاي اجتماعي و
اين كليدها زنگ زده و . نشده است

با اين كليد ها اميدي را . زده استكَپك 
به چرخاندن چرخ معيشت همراه با چرخ 

دولت احمدي نژآد . سانتريفوژها نيست
در كََنف حمايت ولي فقيه با آن همه 
درآمد ارزي كه در تمام تاريخ ايران بي 
سابقه است، حتا نتوانست مشكل پايِ 
برهنه و چركين كودكان محروم مناطق 

و زاهدان را حل سيستان، بلوچستان 
كند، چه رسد به دولت روحاني كه 
عالوه بر پايين بودن قيمت نفت خام، 
در بهترين حالت و در چند نوبت، حدود 

اين .  ميليارد دالر دريافت مي كند150
  .بهترين حالت البته غيرممكن است

اگر به افزايش بودجه نظامي نسبت به 
بودجه درمان، آموزش و بهداشت، در 

لت حسن روحاني نگاهي بودجه دو
كنيم، پوچي وعده هاي فريب كارانه او 

گردش افتادن چرخ زندگي «نسبت به 
آشكار مي » همزمان با چرخ سانترفوژها

بر اين منظر روشن است كه . شود
برداشتن تحريمها و بازگشت پول نفت و 
گاز به خزانه دولت، نه براي توسعه 
عدالت بلكه براي توسعه نظاميگري 

هت جبران اثرات نوشيدن جام بيشتر ج
زهر و افزايش اقتدار بنيادگرايان مصرف 

انتظار پيشروي به سوي . خواهد شد
توسعه اي دموكراتيك با پي ريزي ساز 
و كارهاي رشد و تقويت توليد داخلي 
همراه با ايجاد كار و زندگي عادالنه تر 
با وجود رژيم واليي و استبداد ميسر 

 يك حكومت زيرا. نيست و نخواهد بود
فاسد قادر نيست دست از طمع پول و 
ثروت اندوزي و قدرت بردارد مگر به 

  . زور از جا كنده شود
  

در ايران امنيت مردم با امنيت رژيم 
راهبردهاي پيش روي . برابر نيست

استبداد حاكم، در تامين كدام امنيت 
است؟ تفاوت دو امنيت و راهكارهاي 
 تامين آن چالش پيش روي جنبشهاي

اجتماعي، نيروهاي مقاومت و جنبش 
مردم ايران از . برانداز و آزاديخواه است

از يك . دو سو در رنج و عذاب هستند
طرف صدها ميليارد دالر به بهاي فقير 
تر شدن مردم صرف ساختن روياهاي 

باشگاه «ولي فقيه جهت عضويت در 
و ساختن سالح » كشورهاي هسته اي

پسا اتمي شد و از سوي ديگر دوره 
تحريم و ميلياردها پولي كه قرار است 
آزاد شود به رشد نظاميگيري و 
. آشوبگري در منطقه به مصرف رسد

باال رفتن توان نظامي استبداد مذهبي 
همواره تهديد جنگ با كشورهاي 
همسايه را به مردم ايران تحميل مي 

  . كند
بر اين منظر مي توان پيش بيني كرد 

 جبهه روبرو كه دوره پسا تحريم با دو
  مي شويم؛ 

جبهه حكومت و پيرامون آن كه با 
بلعيدن ميلياردها دالر در آمد نفتي در 
دوران احمدي نژاد، رقص كنان 
خوشحالند كه رژيم ابدي شده و آنها به 
دور از تحريمها و با برگشت به دوره 
مماشات، بهشت درون حكومت را رونق 
مي بخشند و به طوالني تر شدن عمر 

  . د ياري مي رساننداستبدا
جبهه دوم كارگران، مزدبگيران، معلمان، 
پرستاران و همه استثمار شوندگان در 
رژيم جهل حاكم كه به درستي آگاهند 
كه چاه ويل فساد حكومتي جايي براي 

كشاكش . سهم خواهي آنها نمي گذارد
و مبارزه و پيكار براي حق خواهي از 
يك طرف و استفاده از داغ و درفش 

ي سركوب حق طلبان از طرف ديگر برا
اين . رويدادهاي آينده را رقم مي زند

كشاكش مي تواند تعادل را در كف 
خيابان به سود نيروهاي كار و زحمت 

  . برهم زند

 سھم کارگران و مزدبگيران از توافق وين
 زينت ميرهاشمي
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 5 تا 2 در روزهاي "2015سوسياليسم "كنفرانس 
به .  تير در شهر شيكاگو برگزار شد14 تا 11/ ژوييه

 نفر در اين 1500گفته برگزار كنندگان، بيش از 
كنفرانس چهار روزه شركت كرده بودند كه نسبت به 

برنامه . سال گذشته رقم كمتري را نشان مي داد
، مناظره ها كنفرانس شامل سخنراني، بحثهاي سياسي

كنفرانس . بودو تبادل نظرهاي متعدد، پربار و پرمحتوا 
در آخرين روز، روز يكشنبه، با شور و هيجاني كم نظير 

 " نه"با رسيدن خبر نتيجه رفراندوم در يونان و راي 
مردم اين كشور به اهداف رووساي رياضتي به پايان 

  . رسيد
ازمان در جريان اين كنفرانس نشريه انگليسي زبان س

 Iran Realچريكهاي فدايي خلق ايران،

News"" كه حاوي منشور سازمان، برخي مواضع ،
آن پيرامون رويدادهاي جاري در ايران و همچنين 
اطالعاتي در باره نقض حقوق بشر، اعدامها و 
اعتراضات كارگري و غيره بود، در اختيار شركت 

ز همچنين ا. كنندگان و يكايك سخنرانان قرار داده شد
سوي رفقاي شركت كننده، مباحث و گفتگوهايي 
پيرامون رويدادهاي ايران، وضعيت حقوق بشر و 
سركوب فعاالن كارگري و كوشندگان سياسي پيش 

  . برده شد
  

مركز بررسيهاي " توسط 2015كنفرانس سوسياليسم 
سازمان " و همچنين "اقتصادي و تحوالت اجتماعي

  . ه بود سازماندهي شد"بين المللي سوسياليست
از اقدامات چشمگير و مورد تحسين شركت كنندگان، 
سازماندهي جهت شركت فعاالن گوناگون از ديگر 
نقاط جهان بود كه فعاالن و سازمان دهندگان 

به نظر مي . كنفرانس سخنان آنها را ترجمه مي كردند
رسيد كه شركت كنندگان در اين كنفرانس اگر چه 

ا بر سر كلي ترين ديدگاههاي گوناگوني داشتند، ام
محورها مانند امنيت اجتماعي، صلح و رفاه اشتراك 

  . نظر دارند
  

  محورهاي بحث و گفتگو
نقطه تمركز كنفرانس امسال بيشتر بر اروپا و چالشهاي 

گذشته . در برابر زحمتكشان و طبقه كارگر، قرار داشت
از بحثهاي ويژه تيوري و پراتيك ماركسيستي و 

 به ويژه در يونان و اسپانيا، گسترش نفوذ احزاب چپ
موضوعهايي همچون اسالم ستيزي و پيشروي احزاب 

از . راست و فاشيستي نيز به بحث و گفتگو گذاشته شد
همين رو سخنرانان گوناگوني به ويژه از اروپا حضور 

  . داشتند
فرانسوا " و "اليور بسسانسن" از اسپانيا، "مارتاليز"

تيل "ليست فرانسه،  از حزب جديد ضد كاپيتا"سايادو
 از پروژه چپ اسكاتلند و همينطور "ديويدسون

تالشگراني از جنبش برزيل، مكزيك، كانادا، پورتوريكو 
  . شماري از سخنرانان بودند... و

افزون بر آن، محورهاي ديگري همچون همبستگي با 
صداي آموزش و  مردم فلسطين و يا مساله پر سر و

با اين . كار قرار داشتپروش در آمريكا نيز در دستور 
همه، بخش قابل توجهي از كنفرانس به طرح و 

 وبررسي موضوعات تيوريك و تاريخي اختصاص يافته 
تالش شد در كادر رويدادها و پروسه هاي در حال 
جريان كنوني تجزيه و تحليل شود و نقاط پيوند آنها با 

  . مسايل روز به طور برجسته در بحث بازتاب پيدا كند
ين، براي اولين بار كنفرانس سوسياليسم، امسال همچن

 كه آن "ژاكوبن"چند جلسه به طور مشترك با مجله 
اين جلسه ها شامل . را پشتيباني مالي مي كند، داشت

فوروم تداركات، تكنولوژي و استراتژي سوسياليستي و 
  . بود "آناركو ليبراليسم و ناخشنوديهاي آن"

، "ي ساندرزبرن"همچنين گفتگوهايي در باره 
كه در مبارزات انتخاباتي براي كسب ) سوسياليست(

نامزدي رياست جمهوري حزب دموكرات تالش مي 
  . كند، صورت گرفت

سازمان بين المللي "، نويسنده و رهبر "احمد شاكي"
ميراث "، در يك سخنراني با عنوان "سوسياليست
، در باره سوسياليستهاي نسل پيش و "تروتسكيسم

ن آنها و نسل حاضر و از ماركس و نقاط وصل بي
وي خاطر نشان . انقالب روسيه تاكنون سخن گفت

كرد كه هدف كنفرانس سوسياليسم، ادامه سنت 
سوسياليستي است كه ماركس بنيانگذار آن بود و امروز 

  . ايده ها و تمايالت جهان در حال تغيير است
  

 150برخي از موضوعهاي مطرح شده در ميان بيش از 
خشونت جنسيتي در هند، : سخنراني از اين قرار بود

رسانه مستقل زمان جنگ و حوادث زيست محيطي، 
نژاد و مسووليت، لنين و بوخارين در باره امپرياليسم، 
انقالب مكزيك و چپ در امريكا، شعر و سياست، پس 

وسياليسم، اتحاد و  ليبراليسم، جنسيت و س-از نو 
، )دولتهاي چپ كنوني(مبارزه، تيوري دولت بعد از لنين 

انقالب سوريه، اقتصاد جهاني، معتاد نفت، نقص عضو 
 انقالب 21و انقالب روسيه، النور ماركس، آيا در قرن 

امكان پذير است؟، كوبا و رابطه با آمريكا، چرا كارگران 
ولوژي آلمان، مي توانند انسانيت را نجات دهند؟، ايدي

گرامشي از زندان، مقدمه اي بر كاپيتال ماركس، 
سيريزا، پيروزي و آينده چپ، عربستان سعودي و ضد 
انقالب در خاورميانه، آيا لنين به استالين ختم شد؟، 

 اميد و تغيير در -نبرد ميان امپرياليستها، پودموس 
اسپانيا، كالرا زتكين و مبارزه براي انترناسيوناليسم، 

: ركس و طبيعت، جهاني ديگري ممكن است، تحريمما
جنبشي از پايين عليه آپارتايد، بحران در ونزوئال و 

، كاپيتاليسم در جهان 21آينده سوسياليسم در قرن 
  ...ديجيتالي، چالشهاي چپ در اروپا و

نبرد "گزيده هايي از اين مباحثات در شماره آينده 
  .  منتشر خواهد شد"خلق

  
  ناسيونالگوناگون و انتر

. گوناگوني شركت كنندگان مانند هميشه چشمگير بود
بخشي از آنها اعضا و شركت كنندگان قديمي بودند و 
بخش ديگر را افراد جديدي تشكيل مي دادند كه 
كنفرانس را با نگاه ديگري به جهان خود ترك مي 

يك نفر كه براي اولين بار شركت مي كرد به . كردند
ر كس در عمرش بايد يكبار فكر مي كنم ه": ما گفت

   ".در اين كنفرانس شركت كند
در طول برگزاري كنفرانس، سوسياليستهايي كه 
ديدگاهها و گرايشهاي گوناگون ماركسيستي داشتند، 

در تمام . به گفتگو و مناظره هاي وسيعي پرداختند
جلسات، وقت و فرصت كافي براي اين گفتگوها و 

  . ي شدشركت فعال افراد در نظر گرفته م
در روز پاياني كنفرانس همه شركت كنندگان و 
سخنگويان در تاالر بزرگ محل كنفرانس تجمع 

، نويسنده چند كتاب و فعال اين "شري ولف". كردند
، عضو كميته "آنتوني داوانلوس"سازمان، نامه اي از 

، را كه خطاب به "پالتفرم چپ سيريزا"مركزي 
تيباني متقابل او از پش. كنفرانس نوشته بود خواند

سازمان سوسياليست جهاني و حزب خود ابراز 
خشنودي كرده و آنرا مفيد براي هر دو جنبش دانسته 

  . بود
، سخنران پالتفرم چپ سيريزا، در "مارتاليز"

گردهمايي در تاالر بزرگ بار ديگر به سخنراني 
يكي . دو سخنراني تهيه كرده است": پرداخت او گفت

ردم يونان در رفراندوم كه با اين فرض كه راي م
 و ديگري با "نه"همزمان با كنفرانس جريان داشت 

با اين حال و اگرچه در همان .  بودن آن"آري"فرض 
 بوده است، او گفت "نه"زمان گفته مي شد اكثر رايها 

، يعني شكست در " آري"كه سخنراني بخش 
مبارزات سخت در "رفراندوم را طرح خواهد كرد، زيرا 

دامه خواهد داشت و سوسياليستها بايد خودشان يونان ا
  . "را براي همه احتماالت آماده كنند

سرانجام كنفرانس پس از چهار روز مباحثات پرشور و 
تجهيز شركت كنندگان به كوله باري از تجربه، نگاه 
عميق تر و انگيزه كاربست عملي آنها، با خواندن 

  .جمعي سرود انترناسيونال به پايان رسيد

  )35(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

  برگزار شد" ٢٠١٥سوسياليسم "کنفرانس سا�نه 
 ليال جديدي



  6 صفحه                پرستاران    1394 مرداد اول – 361 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
دكان تبريز اعتصاب پرستاران بيمارستان كو

  كردند 
 پرستاران بيمارستان كودكان - تير 2اعتدال پرس، 

تبريز در اعتراض به پايين بودن حقوق و عدم پرداخت 
  .مزايا صبح امروز دست از كار كشيدند

صبح امروز جمعي از پرستاران تنها بيمارستان 
ر تخصصي كودكان شمال غرب كشور در تبريز، د

اعتراض به اجراي قوانين ناعادالنه در محوطه 
  .بيمارستان اعتصاب كردند

  
طبق گفته هاي پرستاران اين بيمارستان، بر اساس 
قانون جديد، حقوق بر اساس اضافه كاري و درآمد 
بيمارستان تعلق مي گيرد و تجربه و حتي كار و تالش 

  .پرستاران باليني در آن جايي ندارد
ين بيمارستان ديروز پرداخت شده حقوق پرستاران ا

است كه بر اساس قانون جديد برخي پرستاران حتي 
مقروض به دولت شده و برخي حقوق صفر دريافت 

  .كرده اند
درخواست پرستاران در اين اعتصاب توقف كامل 

 و "طرح پرداخت مبتني بر عملكرد"اجراي قانون 
بررسي كامل كارشناسي اين قانون از سوي مسووالن 

  .ربط مي باشدذي
به گفته يكي ديگر از پرستاران اين تحصن تا زماني 
كه مسووالن پاسخ قانع كننده اي نسبت به مطالبات 

  .به حق پرستاران ندهند، ادامه خواهد داشت
  

فرياد اعتراض پرسنل درمان بيمارستان 

  خميني شهرستان نور
 پرسنل درمان بيمارستان خميني - تير 4مازني خبر، 
طرح مبتني بر "ور در اعتراض به شهرستان ن

 و ايجاد تبعيض بين پرسنل درماني با "عملكرد
  .كارمندان دست به اعتصاب زده اند

يكي از پرستاران اين بيمارستان با اشاره به اعتصاب 
پرسنل درماني و خدماتي اين بيمارستان در روزهاي 

از فرماندار و نماينده مردم نور در مجلس ": اخير، افزود
  ".تاريم به وضعيت ما رسيدگي كنندخواس

خبرهاي رسيده حكايت از آن دارد كه ميزان درآمد 
 نيز تاكنون 94 ماه اول سال 3حاصله از اين طرح در 

  .به حساب پرستاران اين بيمارستان واريز نشده است
  

آدمهاي گردن ُكلفت سالمت و اعتبارات اين 
  حوزه 

ا اشاره به  وزير اسبق بهداشت ب- تير 5سالمت نيوز، 
 گردن كلفت حوزه  اي آدم اينكه هم اكنون عده 

برند،  سالمت از اعتبارات اين حوزه بيشتر سود مي 
شود،  اگر قانون اجرا شود زيرميزي جمع مي ":  گفت

 كنيم غلط  ولي اگر جداي از قانون داريم كاري مي
   ".است، حتي اگر كار خوب كنيم

ينده تبريز در مسعود پزشكيان كه خود هم اكنون نما
مجلس و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 

وقتي در ": است، در توضيح اين مقوله عنوان كرد
 100مكانيزمي كه خودشان درست كردند، يكي 

   ميليون دريافت مي2 ميليون، يكي 5ميليون، يكي 
 شود جلوي زيرميزي را گرفت، زيرا بي  كند، نمي

 ميليون را به 100آن عدالتي وجود دارد، اصالً نبايد 
  آنها داد، اگر عدالت را حاكم كنند سيستم درست مي

  ".شود
 هزار ميليارد به حوزه سالمت 10": پزشكيان ادامه داد

اينكه اين پول را خرج كردند و . اختصاص يافته است
 برند بحثي نيست، ولي  يك عده دارند خيرش را مي

ر يك عده آدمهاي گردن كلفت هم هستند كه بيشت
حرف ما اين است كه پول را در .  برند دارند خير مي

  ".چارچوب قانون هزينه كنند
  

  تجمع اعتراضي پرستاران يزدي
 تجمع تعدادي از پرستاران و -  تبر6 يزدي نيوز،

دليل درخواستهاي ه ب پرسنل بيمارستان رهنمون يزد
يكي از پرستاران . شد صنفي و مزاياي كاري برگزار

يل بي تدبيري دانشگاه علوم پزشكي امسال به دل:گفت
حقوق پرستاران يزدي كاهش يافته است و اين  يزد،

در حالي است كه هنوز كارانه اين قشر پرداخت نشده 
  .است

  
  بيمارستانهاي تبريز در التهاب 

 نفر از پرستاران 200 صبح امروز حدود - تير 7ايسنا، 
 بيمارستان رازي تبريز براي دومين بار در طول چند

 "طرح مبتني بر عملكرد"روز گذشته نسبت به اجراي 
  .در بيمارستان اعتراض كردند

پرستاران علت اعتراض و تحصن دوباره خود را بي 
توجهي رياست دانشگاه علوم پزشكي تبريز به 

  .اعتراضات خود عنوان كرده اند

  
 تبريز خبر "هيد مدنيش"از سوي ديگر، از بيمارستان 

داده مي شود كه كادر اتاق عمل اين بيمارستان براي 
دومين بار در طول چند روز گذشته، دست به اعتصاب 
زده اند و پذيرشي براي اتاق عملهاي اين بيمارستان 

  .صورت نگرفته است
همچنين براساس گزارشها از بيمارستان طالقاني تبريز، 

يمارستان نيز در اعتراض  نفر از كادر اين ب120حدود 
 صبح امروز در 10به اجراي اين طرح در ساعت 
  .محوطه بيمارستان تحصن كرده اند

گفتني است، اعتراضات پرستاران شهر تبريز نسبت به 
 از روز سه شنبه از "طرح مبتني بر عملكرد"اجراي 

بيمارستان كودكان تبريز آغاز شد و بعدها كادر 
امام "، رازي، "يد مدنيشه"بيمارستانهاي الزهرا، 

  .  و طالقاني نيز به اعتراضها پيوستند"رضا
  

  تجمع پرستاران بيمارستان طالقاني چالوس 
صبح امروز،جمعي از پرستاران  - تير 7كالرنا، 

بيمارستان طالقاني چالوس با تجمع مقابل درب 
اورژانس اين بيمارستان به اجراي ناعادالنه طرح 

 و همچنين عدم اجراي پرداخت مبتني بر عملكرد
قانون تعرفه گذاري بعد از گذشت هشت سال، اعتراض 

  .كردند
اين پرستاران خواهان بررسي كارشناسي طرح پرداخت 

  .مبتني بر عملكرد و اجراي عدالت در اين زمينه شدند
  

 استان كشور به 4اعتراض پرستاران در 
  طرح پرداخت مبتني بر عملكرد

ستار در بيمارستانهاي  بيش از صد پر- تير 8آنا، 
بيمارستان "، رسول اكرم، "شهداي تجريش"  مدرس،
 و همينطور در "بيمارستان بهارلو" و "خميني

بيمارستانهاي سه استان بزرگ كشور به اجراي طرح 
پرداخت مبتني بر عملكرد اعتراض كرده و با دست 

  .كشيدن از كار، مقابل بيمارستانهاي خود تجمع كردند
 در باره تجمع امروز پرستاران " پرستارخانه"دبيركل 

در روزهاي اخير در بيمارستان ": ديگر استانها گفت
بيمارستان شهيد "كامكار، بيمارستان نكويي و 

بيمارستان امام " شهر قم، بيمارستان رازي، "بهشتي
 تبريز نيز تجمعاتي "بيمارستان شهدا" و "حسين

 نسبت به اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد
همچنين امروز نيز در تبريز، اهواز . صورت گرفته است

 پرستاران تجمع كرده "بيمارستان الزهرا اصفهان"و 
  .اند 

  
اعتصاب پرستاران بزرگترين بيمارستان 

  دولتي آمل 
صد نفر از پرستاران   بيش از يك- تير 9ايرنا، 

 آمل در محوطه بيمارستان "بيمارستان امام رضا"
رستاران كه خواستند نامشان ذكر اين پ . تجمع كردند

نشود، نحوه ناعادالنه و غيرمنصفانه پرداختي اوليه 
طرح پرداخت مبتني بر عملكرد را علت اعتصاب خود 

  . عنوان كردند
آنها همزمان خواستار شفاف سازي مسووالن 
بيمارستان در پرداختها و نحوه محاسبه عادالنه 

هش كاركردشان، برطرف شدن مشكالت كاري و كا
  .دغدغه هاي كاري در محيط كارشان شدند

 تخت درماني به 200 با حدود "بيمارستان امام رضا"
عنوان يكي از سه بيمارستان دولتي و بزرگترين آنان 
در شهرستان آمل است كه به بيماران ارجاعي 
شهرهاي مركزي مازندران نيز خدمات درماني ارايه 

ار نفر  هز400شهرستان آمل داراي حدود . مي كند
  .جمعيت است

  
وار كاشاني همدان را اعتراض پرستاران، بل

  بست 
  

 پرستاران بيمارستانهاي - تير 9خبرگزاري فارس، 
مختلف همدان با تجمع در مقابل ساختمان علوم 
  پزشكي همدان اعتراض خود را نسبت به عدم پرداخت 

  7بقيه در صفحه 
  

  کارورزان س�مت
 اميد برهاني



   7صفحه              پرستاران      1394 مرداد اول – 361 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  کارورزان س�مت
  

  6بقيه از صفحه 
  

در  .حقوق معوقه و نداشتن امنيت شغلي ابراز كردند
اين تجمع اعتراضي هيچ يك از مسووالن دانشگاه 
حضور نيافتند، اما رييس دانشگاه اعتراض آنها را 

  .قانوني ندانست
  .اين تجمع باعث بسته شدن بلوار كاشاني شد

  

 6گام سوم طرح تحول با وجود هزينه 

 گذاري  برابري نسبت به قانون تعرفه

  پرستاري 
 اگر بخواهيم اتفاقات و اعتراضات - تير 8جوان، 

 يابي كنيم، بدون  پرستاران به دريافتيهاي شان را ريشه
 و اصالح "طرح تحول سالمت"شك به گام سوم 

 گامي  رسيم؛ ها مي  گذاري نسبي تعرفه  كتاب ارزش 
رد توماني، مزد درمان را  ميليا2 اي  كه با صرف بودجه

اين در .  درصد افزايش داد400 و در مواردي 300تا 
حالي است كه قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري 
هشت سال است بر زمين مانده و وزارت بهداشت 
نداشتن بودجه الزم را مانع اجرايي شدن اين قانون 

  . كند عنوان مي 
براي افزايش  تر، صرف بودجه ميلياردي  به بيان دقيق

دستمزد پزشكان، انتظار ديگر كاركنان حوزه سالمت را 
 خواهند از اين سفره سهمي  هم باال برده و هر يك مي

  . داشته باشند
 "بيمارستان الزهراي"عبدالحميد سطوت، پرستار 

اصفهان و دبير انجمن صنفي پرستاران، از پرداخت 
سال التفاوت يك ريالي به ازاي شش ماهه دوم  به  ما

 به بيش از يك سوم پرستاران اين بيمارستان خبر 93
با اجراي طرح تحول سالمت ": افزايد  دهد و مي  مي

هاي پزشكان تا سه برابر  در سال گذشته، تعرفه 
افزايش يافت، در حاليكه هم اكنون هشت سال است 
قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري مسكوت باقي 

 بودجه را بهانه مي مانده و وزارت بهداشت نداشتن
كند، اما گام سوم طرح تحول با وجودي كه شش برابر  

گذاري خدمات پرستاري هزينه داشت،  قانون تعرفه 
  ".يكشبه اجرايي شد

بنا به تاكيد دبير انجمن صنفي پرستاران اصفهان، در 
همه جاي دنيا اختالف درآمد پزشكان و پرستاران پنج 

 ما اين اختالف صد تا هفت برابر است، اما در كشور
  .برابر يا حتي بيشتر است

  

  بحران مالي در بيمارستانهاي كشور 
 معاون وزير بهداشت از بحران - تير 10خبرآنالين، 

محمد آقاجاني  . مالي در بيمارستانهاي كشور خبر داد
گر به بيمارستانها اشاره و  به بدهيهاي سازمانهاي بيمه 

 موقع مطالبات در صورت عدم وصول به": اظهار كرد
وزارت بهداشت و بيمارستانهاي آن از سوي سازمانهاي 

گر، بالطبع مشكالتي در اداره بيمارستانها پيش  بيمه 
  ". آيد مي

بيمارستانها در خريد دارو و لوازم ": وي مثال زد
مصرفي و حتي براي امور روزمره بيمارستانها مثل 

. دتامين انرژي و مواد غذايي با مشكل مواجه هستن
پرداختي به كاركنان براي ايجاد انگيزه در آنها جهت 

  ".ارايه خدمات هم با مشكل مواجه شده است
كسري بودجه و كسري درآمدي دولت در شرايط 
تحريم باعث شده، برگ برنده سيد حسن هاشمي كه 

هم . حمايتهاي مالي دولت است، در مضيقه قرار گيرد
اي هدفمندي ه اكنون، سهم وزارت بهداشت از درآمد 

ها محقق نشده است، سازمان بيمه سالمت به  يارانه 

 چهارم درآمد خود كسري بودجه دارد،  اندازه يك
خصوص سازمان تامين  گر، به  سازمانهاي بيمه 

  . اجتماعي، با كسري بودجه مواجه است
  

تجمع پرستاران بيمارستان الزاهراي 

  اصفهان
تان الزاهراي  پرستاران بيمارس- ر  تي10 صاحب نيوز،

اصفهان با تجمع خود نسبت به عدم اجراي صحيح 
اين  .اعتراض كردند» پرداخت مبتني بر عملكرد« طرح

پرستاران علت اصلي اعتراض خود را ديدگاه متفاوت 
وزارت بهداشت و مسووالن نسبت به كادر درماني 
اعالم كرده و معتقدند كه پرستاران به دليل سختي كار 

روههاي بهداشت و درمان نيازمند بيشتر از ديگر گ
توجه به عدالت شغلي هستند كه البته اين كار در 

  .كشور به نحوي به نفع پزشكان پيش رفته است
  

 درصد هيات مديره هاي نظام 70بيش از

  پرستاري در اختيار طيف منتقد
 محمد شريفي مقدم از اعالم - تير 12خانه پرستار، 

ات هيات مديره نظام نتايج قطعي چهارمين دوره انتخاب
برگزاري اين دوره انتخابات : پرستاري خبر داد و افزود

 هاي قبلي تفاوت داشت، زيرا در اين دوره  با دوره
 شركت "پرستاران عدالت خواه"طيفي تحت عنوان 

كردند كه اين طيف بيشتر منتقد به سياستهاي وزارت 
بهداشت بودند و هدف كلي آنان برقراري عدالت همه 

  ".ه در نظام سالمت استجانب
ها و اهداف اين ائتالف نيز با  برنامه ": وي افزود

استقبال عمومي جامعه پرستاري روبرو شد و توانستند 
 درصد هيات 70پيروز قاطع انتخابات باشند و بيش از 

هاي نظام پرستاري كشور را اين ائتالف به  مديره 
ه درصد باقي ماند دست خواهد گرفت و البته تركيب 

نيز متنوع است؛ بخشي مستقل هستند و برخي نيز 
  "اند، اعالم موضع نكرده 

جرياني كه وزارت ":  يادآور شد"خانه پرستار"دبيركل 
كرد وارد عرصه انتخابات كند، اصال  بهداشت سعي مي 

راي نياورد و اگر هم تعداد معدودي راي آوردند حتي 
   ".جرات اعالم موجوديت ندارند

  

  تجمع پرستاران بيمارستان رازي اهواز  
 نفر از پرستاران بيمارستان 50 حدود - تير  14ايرنا، 

رازي اهواز در اعتراض به منفي شدن كارانه خود در 
يكي از نمايندگان  .محوطه اين بيمارستان تجمع كردند

پس از اجراي طرح تحول در : اين پرستاران اظهار كرد
ن افزايش يافته و به تبع آن نظام سالمت، تعداد بيمارا

وي كه خواست نامش فاش  .كارانه هم بايد باال رود
با توجه به اين طرح، فرمول جديد براي : نشود افزود

محاسبه كارانه پرستاران ارايه شد كه بسياري از 
  .بيمارستانها آن را اجرا كردند

  

   تجمع كاركنان بيمارستان بهشتي نوشهر
ها شهر كشور، هزمان با دم ه  امروز- تير  15فارس، 

درماني بيمارستان بهشتي  كاركنان كادر درماني و غير
نوشهر اعم از پرستاران، بهياران، پرسنل اتاق عمل، 

عدالتي در نحوه  نسبت به بي... آزمايشگاه، خدماتي و 
پرداخت معوقات و كارانه مبتني بر عملكرد در سالن 

  شتر اعتراضبي .اجتماعات اين بيمارستان تجمع كردند
كنندگان به اين نكته اشاره كردند كه در حال حاضر 
اجراي طرح مبتني بر عملكرد منافع گروه خاصي را 
تأمين كرده و باعث شكاف عميق طبقاتي ميان 

طور قطع  كاركنان در نظام سالمت شده است و به
  .شود ادامه اجراي اين طرح با شكست مواجه مي

  

رستان رجايي تجمع اعتراضي پرستاران بيما

  شيراز 
روز پرستاران بيمارستان ام صبح – تير 17صبح شيراز، 

رجايي شيراز در اعتراض به اجراي طرح پرداخت 
در دانشگاه علوم ) طرح قاصدك(مبتني بر عملكرد 

 .در محوطه بيمارستان تجمع كردند پزشكي شيراز،
شهرام بلند پرواز رئيس بيمارستان، به جاي گوش 

ن گفت هر چه اات پرستاران به معترضدادن به اعتراض
سريعتر به بخشهاي خود برگردند اما با مقاومت 
پرستاران وي تهديد كرد كه در حال تهيه ي ليست 

ن اپرستاران تجمع كننده است و به شدت با معترض
باز هم تهديد رئيس بيمارستان . برخورد خواهد كرد

الفاظي كارگر نيفتاد تا اينبار وي خطاب به پرستاران از 
استفاده كرد كه اين رسانه از بيان آن معذور است و از 

  .سويي خشم شديد پرستاران را برانگيخت
پرستاران معترض تاكيد كردند چنانچه رئيس 
بيمارستان عذر خواهي نكند در ساختمان مركزي 

  .دانشگاه تجمع خواهند كرد
  

پرستاران بزرگترين مركز درماني غرب 

  كشور اعتصاب كردند
 براي دومين روز، در بزرگترين – تير 20 شفا، شهد

امام "بيمارستان غرب كشور، پرستاران بيمارستان 
در اعتراض به كمبود دستمزد و ، كرمانشاهدر  "رضا

  .حقوق دريافتي اعتصاب كردند
 و افزايش ازدحام "طرح تحول نظام سالمت"با انجام 

داد مراجعه كنندگان به بيمارستانها و افزايش نيافتن تع
اين . پرسنل، بار كاري پرستاران چند برابر شده است

در حالي است كه دستمزدها تغييري نكرده و اين امر 
  .سبب ناراحتي پرستاران شده است

روز پنجشنبه پرستاران در سالن آمفي تياتر بيمارستان 
تجمع كردند كه با وعده هاي مدير و رييس بيمارستان 

  .به محل كار خود بازگشتند
ز هم پرستاران به اين علت كه به خواسته هايشان امرو

ترتيب اثري داده نشد، براي دومين بار اعتصاب كرده 
  .اند و در محل كار خود حضور نيافتند

  

  آمل شهريور 17تجمع پرستاران بيمارستان 
 شهريور آمل 17 پرستاران بيمارستان - تير 20ايرنا، 

ن تجمع پرستارا به فاصله حدود دو هفته پس از
بيمارستان امام رضا اين شهر در اعتراض به نحوه 
پرداختهاي اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد 

  .اعتراض و درمحل اين بيمارستان تجمع كردند
عنوان طرح كه : معترضان اين طرح اعتقاد دارند

پرداخت مبتني بر عملكرد بوده در ظاهر خوب و 
 فيد واساس كاركرد م بر نيروهاي درماني آناليز و

بخشهاي درماني دريافتي خواهند  سختي كار در
داشت، اما متاسفانه درعمل با تفاوت زياد آن مواجه 

  .شديم
  

  چهره اي ديگر از اعتراض در مهاباد
طرح پرداخت مبتني بر " اجراي - تير 21زريان، 
 در بيمارستان مهاباد اعتراض و تجمع "عملكرد

به همراه داشت كاركنان و پرستاران اين بيمارستان را 
و رييس شبكه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد اين 

  !اعتراض را ناشي از جديد بودن اين طرح دانست
  8بقيه در صفحه 
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  کارورزان س�مت
  

  7بقيه از صفحه 

  
 "بيمارستان امام خميني"دستمزد مبتني بر عملكرد در 

مهاباد بعد از اخذ تاييديه هاي الزم از دانشگاه علوم 
 تير 20پزشكي استان آذربايجان غربي، در روز شنبه، 

اجرايي شدن اين طرح در صبح همان  .پرداخت شد
 كاركنان اين روز اعتراض تعدادي از پرستاران و

بيمارستان در شكل يك تجمع در محوطه اين 
  .بيمارستان به همراه داشت

كارانه چند برابري و غير قابل مقايسه "معترضان 
رييس بيمارستان و معاونانش و مترون و مدير داخلي و 

 را از داليل اعتصاب "نيز كارگزيني و حسابداري شبكه
 گروه بي آنكه آنها مي گويند كه اين. خود اعالم كردند

در خط مقدم درمان باشند، با محاسبه ضريبهاي باالتر 
  .براي خودشان در تنور بي عدالتي دميده اند

  
پرستاران بيمارستان فاطمي دومين تجمع 

  اردبيل

  
 براي دومين بار در هفته اخير،جمع - تير 21فارس، 

 درماني و پرستاران -كثيري از كاركنان بهداشتي 
عدالت، «ي اردبيل با سر دادن شعار بيمارستان فاطم

 .خواستار پرداخت مطالبات واقعي خود شدند» عدالت
كوچكترين اعتراض  :گفتتجمع  اين در حاضر پرستار

شود به طوري  سازيها مواجه مي  ما با بزرگترين پرونده
كه امروز در همين محل تجمع، حراست و ديگر 

اص عوامل بيمارستان فاطمي در يك فضاي امنيتي خ
  .اجازه ندادند تا حتي درد و دلهايمان را مطرح كنيم

آميز به خبرنگاران اجازه ورود به   در اين تجمع اعتراض
  .داخل محوطه براي تهيه گزارش ندادند

  
  تجمعِ پرستاران بيمارستان نمازي شيراز

 پرستاران بيمارستان نمازي - تير 24سالمت نيوز، 
ني بر عملكرد شيراز در اعتراض به طرح پرداخت مبت

امروز چهارشنبه در صحن اين ) طرح قاصدك(
  .بيمارستان تجمع كردند

در اين تجمع مسئوالن نظام پرستاري شيراز هم 
خانم بشارتي رئيس نظام پرستاري . حضور داشتند

ن ضمن حمايت از اشيراز در سخناني در جمع معترض
اعتراض پرستاران خواستار لغو طرح قاصدك، لغو طرح 

 استخدام بهيار به جاي پرستار و اجراي آموزش و
  .قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري شد

  
  

ميدان گازي  مشترك بين ايران و قطر كه در ايران به 
 north(ميدان گازي پارس جنوبي و در قطر به 

dome (بزرگترين ميدان شناخته ،ناميده مي شود 
 درصد كل ذخاير گاز 20شده گازي در جهان است كه 

اين ميدان در آبهاي . ا را در خود جاي داده استدني
ايران و در مرزهاي  كيلومتري 100خليج فارس در 

 ارتفاع آب در اين . است متري زمين3000عمق 
  .  متر در نوسان است75 تا 60منطقه بين 

 كيلومتر مربع كه 9700مساحت اين ميدان حدود 
هاي  كيلومتر آن در آبهاي ايران و بقيه آن در آب3700

مقدار گاز موجود در اين ميدان . كشور قطر قرار دارد
 تريليارد متر مكعب گاز و مقدار ميعانات 54حدود 
در  . است ميليارد بشكه56آن حدود ) كندانسه(گازي 

 در صد متان و 84 حدود ؛ميداناين ميعانات گازي 
نيتروژن و دي ، اسيد سولفوريك، مابقي گازهاي اتان

   .ردوجود دااكسيد كربن 
قرار است با توليد و راه اندازي در بخش ايران 

و خشكي ) off shore( مجتمعهاي توليدي در دريا
)on shore ( روزانه حدود يك بيليون متر مكعب

در صورت تحقق اين . گاز از اين ميدان برداشت شود
هدف با قيمت امروز ارزش محصوالت عمده توليدي 

 450 بيش از  به آناز اين ميدان و ميعانات گازي
 ميليارد دالر در سال 150ميليون دالر در روز و حدود 

مد حاصل از آگردد كه تقريبا دو برابر در بالغ مي
 به عبارت ديگر موتور اقتصاد .فروش نفت خواهد بود
به توسعه و بهره برداري از ، ايران در سالهاي آينده

بديهي . دميدان گازي پارس جنوبي گره خواهد خور
  . امر به تحقق پروژه بهره برداري منوط استاست اين 

توسط ) basic design(بر اساس طراحي پايه 
 دستگاه سكوي 30 قرار است تعداد ،كمپاني فاستر ويلر

دريايي در ميدان  احداث و اين سكوها امكان استخراج  
روزانه يك بيليون متر مكعب گاز و انتفال آن براي 

  گاز در خشكي در حد فاز يا پااليشگاه24استفاده از 
فاصل بندر عفراهم كنندرا نگان لويه و بندر َكس. 

همين مقدار نيز براي كشور قطر در نظر گرفته شده 
   .است
فازهاي خود را تكميل و به كه است  سالچندين قطر 

بهره برداري كامل و صد در صد طبق برنامه دست 
علت عدم برنامه ريزي يافته است اما در ايران به 

عدم پشتيباني مالي مناسب و تحريمهاي ، صحيح
 پيشرفت كار به ، هسته ايپروژهاقتصادي ناشي از 

 فاز پيش 24 فاز از 10كندي انجام و تا كنون فقط 
بيني شده در منطقه عسلويه به بهره برداري رسيده اند 
كه آنهم به علت كپي برداري از فازهاي اوليه و قديمي 

 طرحها و به روز نبودن تكنولوژي با مشكالت بودن
 فرصت سوزيهاي رژيم ايران و .روبرو شده استزيادي 

 باعث شده كه ايران با ، كشورشدنتاكيد بر هسته اي 
 در صد برنامه پيش بيني شده به توليد خود 40كمتر از 

 اشاره كه قبالً  در صورتي كه قطر همانطور.ادامه دهد
 در صد طبق برنامه به پيش شد با بهره برداري صد

كه به علت نوسانات فشار گاز گفته مي شود رود و  مي
 ايران براي رفع اين  رژيمدر عمق زمين و عدم توانايي

 كشور قطر با حفر چاههاي ،مشكل و برقراري تعادل
 اقدام به بهره برداري از سهم ايران و فروش ،انحرافي

سمي اين البته هيچ مقام ر. كرده استآن در بازار 
  .موضوع را تائيد نكرده است

جمهوري اسالمي با اصرار بر شعار خانمانسوز انرژي 
هسته اي حق مسلم ماست و به هدر دادن ميلياردها 

 قشار طاقت ،دالر جهت اجراي طرحهاي هسته اي
فرسايي را از لحاظ اقتصادي بر گرده ملت ايران وارد 

ست كامل كرده و كشور را در انزوا و در آستانه بن ب

و معلوم نيست با پذيرش قرار داد وين كه  قرار داده
رژيم بسيار ديرهنگام به آن تن داد، چه تغييري در اين 

عدم توجه به ميدان گازي . وضعيت ايجاد مي شود
مد بالغ بر صد آپارس جنوبي و چشم پوشي از در

محصول بالواسطه سياست هسته  در سال  دالرميليارد
هاي ناشي از پروژه پارس جنوبي درآمد. اي رژيم است

در صورتي كه اين پروژه اجرا و حكومت بر طبق 
نيازهاي مردم آن را هزينه مي كرد، قادر بود اقتصاد 

مردم براي  ميالدي شكوفا و 1990كشور را از سال 
   .رفاه ايجاد كندايران 

  
انتقال نمايشگاههاي شهر خرم اعتراض به 

  آباد
چهارمين بار مديران براي ،  تير15روز دوشنبه 

 در رابطه با انتقال خرم آبادنمايشگاههاي 
نمايشگاههاي شهر به منطقه اي بيرون از شهر كه 

 را با استفاده از آنيك نفر سرمايه دار حكومتي 
جلو استانداري لرستان تجمع ، تسهيالت بانكي ساخته

  .نمودند
با توجه مالك و سرمايه گذار نمايشگاههاي جديد 

اين  حاكميت و استفاده از رانتهاي حكومتي نزديكي با
سرمايه دار وي فرزند يك . محل را ايجاد كرده است

 قبآل رئيس مدرسه عالي علوم قضائي  است كهبزرگ
فوت پيش و دو سال قم و ار نزديكان خميني بوده 

  .كرده است
قيمت غرفه هاي در نمايشگاه جديد بسيار گران است 

در محل نمايشگاه قديم  تعداد كمي از مديران و فقط
 اما با توجه به ه اند،خريد غرفه  در خارج شهرجديد

ساد ركود بازار خودرو نمايشگاههاي منتقل شده ك
 از سرمايه خود به نمايشگاهمالك محل جديد . است

اوضاع خراب اقتصادي اما داران وام پرداخت كرده 
موجب ركود بازار شده و بدهكاران غرفه ها قادر به 

براي سهولت در بنابرين او . داخت اقساط نيستندبازپر
 از  استنانداري و ادارات ذيربط،شابرگشت سرمايه 

 كميته امور صنفي و نيروي انتظامي ،فرمانداريقبيل 
را تطميع كرده تا با فشار بر مديران نمايشگاهها و 
 ،پلمب محل كسب آنها تحت عنوان مزاحمت ترافيكي

  .كنندجديد ن غرفه ها نها را مجبور به خريد از آآ
براي چهارمين بار در مقابل با حركت اعتراضي اما 

فشار براي انتقال به ن فعآل والئ مس،استانداري لرستان
  .ندرا منتفي اعالم كردمحل جديد 

   

  دوگزارش

اعتراض / پارس جنوبی فرصتی که بر باد رفت
  به انتقال نمايشگاھھای شھر خرم آباد

  بهادر سليماني
 



   9صفحه                    1394 مرداد اول – 361 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدالت اجتماعي محوري است كه مي 
بايست راه هيالري كلينتون به كاخ 

عملي بودن اين . سفيد را هموار سازد
هدف را مي توان با نگاه به سياتل در 

اين شهر . شمال غرب آمريكا دريافت
 هزار نفري، مركز اصلي 640

كارفرماهاي نيرومندي همچون 
 و "بويينگ"، "مايكروسافت"
 همزمان اما در  است و"استارباكس"

آن مقاومت در مقابل نابرابري فزاينده 
عليه بسياري از كارورزان به جوشش 

چندي پيش نام رييس . درآمده است
 "گرويتي پيمنت"موسسه اعتباري 

)Gravity Payments ( بر سرزبانها
 120او دستور داد حقوق همه . افتاد

 هزار دالر در 70كارمندش تا حداقل 
ند و در مقابل، سال افزايش پيدا ك

.  درصد كاهش داد90حقوق خودش را 
آشكارترين نماد اين مقاومت اما پيروزي 
كشامه ساونت است؛ اولين سوسياليستي 

 سال گذشته انتخاباتي را 100كه طي 
او به عنوان عضو . برنده شده است

 هزار دالر در سال 117شوراي شهر، 
 40حقوق دريافت مي كند، اما فقط 

دستمزد متوسط يك كارگر  –هزار دالر 
 را به حساب خود مي ريزد و بقيه را -

به صندوقهاي همبستگي و جنبشهاي 
  . اجتماعي اهدا مي كند

  

خانم ساونت، چطور به اين فكر 

افتاديد كه در كشور دو حزبي 

آمريكا به عنوان سوسياليست 

  نامزد انتخابات بشويد؟
 هزار نفر به من در اينجا، سياتل، 95

د، همه آنها سوسياليست راي دادن
 موجبي "سوسياليست"نيستند، اما نام 

براي نگراني ما نبود، زيرا چنين مي 
نمايد كه مردم مشتاق چنين چيزي 

من به عنوان سوسياليستي . هستند
انتخاب شدم كه پولي از شركتها قبول 
نمي كند و به طور پيگير براي حقوق 
كارورزان و عليه كالن كاسبيها فعاليت 

در گذشته تالش نمايندگان . كندمي 
شوراي شهر اغلب در اين خالصه مي 
شد كه كمپانيهاي بزرگ و شركتهاي 

آنها منافع . ساختماني را ثروتمندتر كنند
مردم عادي و كارورز را نمايندگي نمي 

برنامه انتخاباتي من در درجه . كردند
. اول توجه مردم را به سياست جلب كرد

 من و بيشتر آنها يك تفاوت جدي بين
سياستمداران مي بينند و جذب مي 

  . شوند
  

آيا سياتل يك پديده استثنايي 

  است؟ 
اكثريت بزرگ سياستمداران منتخب . نه

در سراسر آمريكا، ديدگاه كنسرنها و ابر 

آنها به . ثروتمندان را نمايندگي مي كنند
 Corporate ("سياست شركت مدار"

Politics( سياست براي شركتها ،
اين مساله و نيز اين واقعيت . ولندمشغ
 همه بخشهاي دولت "وال استريت"كه 

ما را در مشت دارد، بسياري را 
دولت در جريان . برافروخته مي كند

بحران اخير، بانكهاي بزرگ و شركتها را 
نجات داد، در عوض مردم عادي و 
كارورزان با نرخ باالي بيكاري، شغلهاي 

جباري ارزان حقوق و حراج و تخليه ا
خشم ناشي . مسكن تنها گذاشته شدند

از اين وضعيت، ازجمله در جنبش 
 نمود پيدا مي "اشغال وال استريت"

سياست "جوانها به ويژه ديگر تاب . كند
 و همچنين درآمد نابرابر را "شركت مدار

  . ندارند
   

 "اشغال وال استريت"از جنبش 

ديگر خبري نيست و با برچسب 

  "سوسياليست"

يخواهان به طور هم جمهور

مداوم و به گونه موفقي به 

   افترا مي بندند"باراك اوباما"

من برداشتم اين است كه شمار بيشتري 
 - از طبقه ممتاز از مردم به گونه فزاينده

 كنده -چه دموكرات و چه جمهوريخواه 
درصد رضايت از كنگره به . مي شوند

نازل ترين سطح رسيده است و بسياري 
از همه پرسيها نشان مي دهد كه مردم 
تشنه آلترناتيوهايي براي وضعيت موجود 

  . هستند
  

در بسياري از كشورها اين 

. اشتياق، پيامد سياسي ندارد

وانستيد در سياتل شما چطور ت

آن را در شكل صندوق راي مادي 

  كنيد؟
، اين "آلترناتيو سوسياليستي"حزب من، 

خالء بزرگ سياسي را مشاهده كرد و 
يك گزينه چپ به جاي دموكراتها و 

كشيدن خط . جمهوريخواهان ايجاد كرد
و مرز بين خود و اين طيف بسيار مهم 

بيش از همه من به اين خاطر نامزد . بود
م كه افراد عادي بيشتري را به شد

سمت عالقمند شدن به سياست و 
معرفي خودم . درگير شدن با آن بكشانم

به عنوان آلترناتيوي براي طبقه كارگر، 
  . آشكار با واكنش مثبتي روبرو شد

  

راي دهندگان به شما چه كساني 

  هستند؟ 
در واقع بسياري از جوانها كه تا به حال 

  ه بودند و با در انتخابات شركت نكرد
  
  

كارزار انتخاباتي ما براي اولين بار پاي 
اما به طبع سياتل . صندوق راي رفتند

يك شهر بسيار مدرن با بسياري 
ساكنان مترقي است، خيلي از آنها هرگز 
به جريان ديگري غير از دموكراتها راي 
نداده اند و هيچ نيروي بسيج كننده 

ا ام. جمهوريخواهي در شهر وجود ندارد
البته تحت حاكميت دموكراتهاي ممتاز 
هم همان مشكالت اجتماعي وجود 
دارد، همان تبعيض نژادي و بي عدالتي 

بسياري . اقتصادي همچون نقاط ديگر
به من مي گفتند برايشان مهم نيست 
كه سوسياليست هستم، چرا كه مي 
دانستند ارزشهاي آنها به گونه باور 

ت پذيري نمايندگي خواهد شد و سياس
ما به سود جامعه و خانواده هاي 

  . كارگري است
  

شما به راستي توانستيد مطالبه 

مركزي خود در انتخابات، يعني 

 15افزايش حداقل دستمزد به 

دالر در ساعت را به كرسي 

  بنشانيد
بله، و ما اين خواسته را فقط با يك راي 
بيشتر در شوراي شهر به تصويب 

اي مايل در ابتدا هيچ رسانه . رسانديم

به خبررساني در اين باره نبود، ديگر 
سياستمداران هم ما را جدي نمي 

سپس نظر سنجيها نشان داد كه . گرفتند
يك اكثريت رشد يابنده در سياتل از 

 دالر حداقل دستمزد در 15خواست 
و سرآخر با . ساعت پشتيباني مي كند

وجود آنكه رهبري شورا در دست 
، همه مدار است سياستمداران شركت

اعضاي جديد شوراي شهر به اين 
سياتل در اينجا به ما . خواست راي دادند

اگر جنبش جوانان : يك درس مهم داد
و كارگران قوي باشد، آنگاه آنها مي 
توانند بر دستور كار سياسي شهر تاثير 

  . بگذارند
  

  10بقيه در صفحه 

  وجود ندارد" سوسياليسم"ھراسی از نام 
  ، آمريکا"سياتل"، عضو سوسياليست شورای شھر "*کشامه ساونت"گفتگو با 

 بابك: دانبرگر/ فرايتاگ
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عقب نشيني رژيم ايران و ترك 
مواضع در برابر مسائل هسته 

 فضايي ،اي و شكست استبداد
پرنشاط، متوقع و منتظر را به 

عده اي بر . وجود آورده است
اين عقيده هستند كه روابط 

به طور كلي رژيم ايران با غرب 
  به طور مشخصآمريكابا و 

 حقوق مسالهباعث پيگيري 
اين به  .بشر در ايران خواهد شد

عقيده بايد تمام عيار مشكوك 
قبل از بررسي اين ديدگاه  .بود

عقب داشت كه بايد توجه 
نشيني و شكست مواضع 

حاكم چندين ساله ي استبداد 
 در حالي صورت مي  ايرانبر

بيش از سه دهه ترور گيرد كه 
توسط جمهوري و وحشيگري 

   .اسالمي صورت گرفته است
اميد به استحاله ي رژيم با 

دولت به اصطالح از ايت حم
ميانه رو،  همراه با بدست 
گرفتن كاسه ي گدايي و 
نگاهي منتظر و متوقع به سوي 

ترين و پرسابقه  يكي از اصلي
ترين عامل سركوب، عقب 
ماندگي و وحشيگري يعني 

.  مهمل است، كاريامپرياليسم
با نگاه به بنيانهاي نظام حاكم 

 و نيز ماهيت كنونيبر جهان 
بهبود وضعيت م، حاكرژيم 

حقوق بشر در ايران بسيار دور 
  . به نظر مي رسد

اول بايد نيروهاي دخيل در 
حاكميت را در نظر آورد و 
دانست جناحهاي مختلف به 
هيچ روي حاضر به ضربه زدن 
به كليت نظام در ايران نيستند 
و نيز جناح اصولگراي افراطي 
به نيابت از تمامي جناحهاي 

ع حكومتي براي حفظ وض
موجود با شدتي بيش از قبل، 
در مورد مخالفان راديكال و نيز 

 اصالح طلبان يهاي پاييناليه 
اما . اجراي وظيفه خواهد كرد

تشكلهاي بي خطر امكان 
 همانطور كه  داشته  وفعاليت

ميبينيم امروز تشكلهاي غير 
دولتي با يك استراتژي بسيار 
محافظه كارانه و بي خطر 

ت فعاليتهاي خود را تح
نظارتهاي شديد از سر گرفته 

توان اميدي براي  اما نمي. اند
كم هزينه شدن فعاليتهاي 
راديكال داشت و استبداد با 
همكاري امپرياليسم و دولت به 

در اين زمينه اصطالح ميانه رو 
  .يكباره عقب نشيني كند

سرتاسر تاريخ معاصر تجربه 
كرده ايم كه استبداد در ايران و 

ه و مالزم امپرياليسم همرا
حاكميت . يكديگر بوده اند

دالالن سرمايه داري همواره با 
تخريب ثمره ي مبارزات خونين 

برنامه . مردم همراه بوده است
هاي اجرا شده در ايران كه از 

چه ، دامن امپرياليسم بلند شده
در شكل برنامه هاي عمراني 

 و چه در 57قبل از انقالب 
شكل برنامه هاي توسعه ي 

 همواره ايران 57قالب پس از ان
را به سوي زباله داني و منبعي 
براي بهره جويي امپرياليسم 

مثل امروز نيز . تبديل كرده است
امپرياليسم با واسطه گذشته، 

گري دولتهاي دالل مĤب به 
حركتهاي دموكراتيك، كارگري 
و سوسياليستي هجوم خواهد 

امپرياليسم استبداد و . آورد
رين خفقان و فساد را مساعدت

شرايط براي بهره برداري و 
فساد است . سودجويي مي داند

 رژيمكه از موجبات همدستي 
گرفتن . با امپرياليسم خواهد شد

وام و به فالكت نشاندن مردم 
ايران، تصرف بازارهاي ايران، 
رانت خواري، خصوصي سازي و 
هر آنچه مردم را به بيچارگي 

كشاند نيازمند فساد دولت  مي
شكلهاي سركوب ت. است

كارگري و حركتهاي مردمي و 
كه زمينه را است دموكراتيك 

براي استثمار بيشتر كارگران 
به را آنان فراهم كرده و حقوق 

واگذار مي كند و سرمايه داران 
نيازمند استبداد و اين امر 

  . وحشيگري است
هر چرخش بايد دانست كه 

ايدئولوژيك رژيمهاي وابسته 
ضع براي حفاظت از خودشان و و

اگر پويندگي و . موجود است
جان تازه اي در مردم ايران به 
وجود آمده است از بابت شكست 
و عقب نشيني واليت فقيه و 

اگر اين . استبداد در ايران است
اوضاع سبب دامن زدن به 
مخالفت و مبارزات زحمتكشان 
در ايران و طلب حقوق 

 رژيم دالل ،دموكراتيك شود
 آنرا مĤب با همدستي امپرياليسم

به عقب خواهد راند چرا كه 
سركوبگري و استثمار ويژگي 

اما . ذاتي سرمايه داري است
تاثير اين شكست قدرت مطلقه 
ي واليت فقيه در روحيه ي 
مردم ايران محتوم است و بايد 
منتظر جسارت بيشتري در 
مبارزات مردم ايران عليه رژيم و 
پيگيري جدي تر حقوق آنها با 

  . بودوجود سركوب بيشتر

  "سوسياليسم"ھراسی از نام
  وجود ندارد

  9بقيه از صفحه 

اما دوباره مي پرسم، آيا اين يك 

استثناي محلي نيست؟ موفقيتي كه در 

آمريكا فقط در شهري مانند سياتل 

  ممكن است؟
ما در سياتل همچون سراسر آمريكا، به پنج دهه 
اي نظر مي اندازيم كه طي آن جنبش كارگري 

از اين رو . ه تضعيف شده استبه گونه پيوست
كاري كه در اينجا جوانها و فعاالن مي كنند، 
آنگونه كه خود را سازمان دادند، آنگونه كه براي 
يك خواست مشخص سياسي جنگيدند، ارزشي 

مي توان چنين هدفي را پيش برد، . تاريخي دارد
مي توان سياستمداران را به عمل مجبور كرد، 

ت و هر گاه كارگران اين يك پيام قدرتمند اس
در يك شهر به پيروزي برسند، به كارگران ديگر 
شهرها انگيزه مي دهند كه آنها هم براي عدالت 

اين را به عنوان شعار نمي گويم، . مبارزه كنند
چرا كه در اين ميان در سراسر كشور 

 به راه "15مبارزه براي "اعتراضهايي زير نام 
  . افتاده است

  

 فقط "15 براي مبارزه"تا به حال 

كارگران رستورانهاي سرپايي را دربر 

  گرفته 
تنها چند روز بعد از . اين مبارزه تازه شروع شده

انتخاب من به عضويت در شوراي شهر، به پا 
گرفتن اين كارزار كمك كردم، اكنون اين 

 "مينياپوليس"حركت در شهرهايي مثل 
)Minneapolis(، "فيالدلفيا" 
)Philadelphia( ،"نيويورك") New York ( و
به تالطم ) Los Angeles ("لس انجلس"

 هزار كارگر 800در لس انجلس بيش از . درآمده
 دالر در ساعت 15وجود دارد كه كمتر از 

قصد شوراي شهر اكنون . دستمزد مي گيرند
 دالر 15دارد در سال آينده حداقل دستمزد را به 

براي اين مي تواند انگيزه اي . افزايش دهد
گسترش دادن اين خواست در سطح فدرال 

  . ايجاد كند
  

به نظر من آمريكا از اين امر فرسنگها 

  فاصله دارد
 " اكنون15"مدت كوتاهي پيش، اعضاي اتحاد 

ما در شوراي شهر نيويورك حضور يافتند و 
مبارزه "اعضاي بلندپايه آن را به پشتيباني از 

زرگ اين يك پيروزي ب.  قانع كردند"15براي 
است و به روشني نشان مي دهد كه اين كارزار 

اگر . ظرفيت پيروزي در شهرهاي بزرگ را دارد
ما يك جنبش توده اي در تمام كشور داشته 
باشيم، مي توان ظرفيتي كه براي تحول 

  . اجتماعي به وجود مي آيد را پيش چشم آورد
  

 دالر 15و با افزايش حداقل دستمزد به 

  ؟همه چيز مرتب مي شود
نه، و اين نيز در نهاد جنبشهاي بزرگ اجتماعي 

آنها در نقطه اي كه شروع شده اند، باقي : است
اينجا در سياتل، استادياران به . نمي مانند

 را "دكتر"اعتراضات پيوستند؛ كساني كه تيتر 
 - براي مثال -يدك مي كشند و در 

من خودم . رستورانهاي سرپايي كار نمي كنند

يار بودم و مشكالت شان را مي هم زماني استاد
تو امنيت شغلي و اغلب بيمه هاي : دانم

اجتماعي نداري و از حق متشكل شدن در 
 " دالر15كارزار ". اتحاديه محروم هستي

انگيزه اي داد كه به همان صورتي كه براي 
افزايش حداقل دستمزد مبارزه مي كنيم، براي 
حق متشكل شدن در اتحاديه، براي محيط 

 عليه افزايش دماي اقليم و عليه خشونت زيست،
  . خانگي نيز مبارزه كنيم

  
اين هم اما يك دستور كار تقريبا 

  .گسترده است
بله، اما چنين گسترشي از اعتراضها را در 

براي مثال به . ماههاي آينده بيشتر خواهيم ديد
 "زندگي سياهان به حساب مي آيد"جنبش 

)Black Lives Matter (ين ا. نگاه كنيد
جنبش با نژادپرستي جهت گرفته عليه سياهان 
مبارزه مي كند و همزمان خواست حداقل 
دستمزد كافي براي زندگي را در دستور كار 

جوانها، فعاالن و . خويش قرار داده است
دانشجويان خواهند ديد كه اين جنبشها نبايد از 
يكديگر ايزوله باشند، چون مساله به تغيير 

  . جامعه برمي گردد
  

 "فرگسن"چندي پيش در
)Ferguson ( بالتيمور"و" 
)Baltimore ( تظاهرات بزرگ و

  خشونت آميزي روي داد
برآشفتگي عليه تبعيض نژادي ژرفش يافته و 

پيوند خواست . هر چه بيشتر نمود مي يابد
عدالت نژادي با مسايل اقتصادي اجتناب ناپذير 

مي ) Malcolm X ("مالكوم ايكس". است
توان سرمايه داري داشت بدون نمي ": گويد

 تبعيض نژادي، جنسيت زدگي، ".تبعيض نژادي
همه اين پديده ها نشان از يك سيستم در بنياد 
نابرابر دارد؛ سيستمي كه نمي تواند جامعه اي را 
شكل دهد كه در آن حقوق برابر براي همه 

اين چه جامعه اي است كه . تضمين شده باشد
دم بنا گرديده و بر فقير تر كردن اكثريت مر

همزمان كساني چند در راس آن از اين وضعيت 
  بهره مند مي شوند؟ 

  

  اين وضع تغيير مي كند؟
در فرگسن، بالتيمور و نقاط ديگر، مردمي به 
خيابان مي روند كه در فقر بزرگ شده اند، بدون 
شانس رفتن به دانشگاه يا داشتن شغل ثابت و 

ني در پيش آنها راهي طوال. بدون تجربه سياسي
  . دارند

  
  :پانويس

كشامه ساونت در هندوستان در شهر ميليوني * 
مادر او آموزگار و پدرش .  متولد شد"پونه"

او به عنوان برنامه . مهندس ساختمان هستند
نويس كامپيوتر كار مي كرد و همراه با 

 بود، به "مايكروسافت"همسرش كه شاغل در 
ور در ساونت در اين كش. آمريكا مهاجرت كرد

رشته اقتصاد به تحصيل پرداخت و بعدها در 
كالج مركزي سياتل و دانشگاه سياتل به 

 2010او در سال . تدريس اين رشته مشغول شد
 به عضويت 2014شهروند آمريكا شد و از سال 

در نوامبر سال . شوراي شهر سياتل درآمده است
جاري، انتخابات شوراي شهر دوباره برگزار مي 

 .باره خود را نامزد كرده استشود و او دو
 
  

  عقب نشينی رژيم و 
  ودهانتظار بيھ

 شهره صابري
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حاال اشتباه ! باشه!...ـ خب خانوم 
كردي و اين عكسها را گرفتي، به 
ماهم اطالع ندادي، برادران ماهم دير 
متوجه شدند و به سراغت آمدند، ولي 
چي مي شد مي آمدي اينجا دو تا 

دنيا به !  عكس هم از ما مي گرفتي؟
  !نه واهللا به خدا... آخر مي رسيد؟ 

. از شدپاسدارها نيششان تا بنا گوش ب
انگار منتظر چنين فرصتي بودند تا 

آنكه لباس فرم . عرض اندامي كنند
: پوشيده بود با لبخند مصنوعي گفت

اگه مي آمد در مي زد مي گفت مي 
خوام بيام اينجا دو تا عكس ازتون 
بگيرم، به خدا واهللا خودم در را به 

  ... روش باز مي كردم، ولي نيامدكه
ار، آخوند با توجه به حرف پاسد

اشتباهت همين جا : ادامـــــــه داد
مي آمدي سوال مي ! بود خانوم

برفرض مي گفتيم نمي شه، ! كردي
عوضش ديگه دچـــار ! مي رفتي

اينهمه دردسر نمي شدي، وگرنه ما 
اتفاقاً  اهل . كه آدمهاي بدي نيستيم

اهل هر فرقه . همه چيز هم هستيم
اي كه تو دلت بخواد، پولدار نيستيم 

تيم، خوش تيپ نيستيم كه كه هس
هستيم، تودل برو نيستيم كه هستيم، 
اهل گشت و گذار و ددر رفتن نيستيم 

خالصــــه همه آن ... كه هستيم
چيزهايي كه تو پيش اين و آن 
دنبالش بودي، ما خوبان همه را يك 

و زد زير خنده و  رو به ...جا داشتيم
تو رو خدا برادران : پاسدار ها گفت

  ويم؟دروغ مي گ
پاسداري كه پيراهن شهري پوشيده 
بود، با شنيدن اين حرفها، انگار كه 
قند تو دلش آب شده باشد با لبخند 

! اختيار داريد حاج آقا: زوركي گفت
بهتر از شما كي اهل دل باشه، اهل 
صفا باشه، تو هيچ كجاي دنيا پيدا 

ايشاهللا پا بده با هم يه گشت . نمي شه
  ! و گذاري بريم

منهم همين را مي : ديگر گفتپاسدار 
اصال گشت !  ...خواستم بگم حاج آقا

وگذار و شادي و لذت با شما معني 
بقيه چيزها كه  ارزشي ! پيدا مي كنه

  !  نداره
دست و پاي زن مي لرزيد، تشتج 
گرفته بود، احساس مي كرد بدنش يخ 

قاضي در حالي كه زير . زده است
چشمي به زن نگاه مي كرد، خاكستر 

ارش را تو زير سيگاري تكان داد سيگ
داريم باهات حرف ! ادا در نيار: و گفت

  .    مي زنيم
پاسداري كه پيراهن شخصي پوشيده 

حاج آقا اين طوري نيگاش : بود ، گفت
تو اتاق !  فيلم بازي مي كنه! نكن

آنجا يه ! تعزير قهرمان بازي درمياره
همه برادران را از ! چهره ديگه اي داره

خيلي سرسخته، مثه ! تهنفس انداخ

تازه چند روزه لب به آب ! آهن مي مونه
  .و غذا هم نزده

  
يعني ...هوووم م م : قاضي گفت

! اشكالي نداره! ها...اعتصاب غذا كرده
اصال اگر آب و ! بگذاريد زودتر بميره

حيفه نانه، ! غذا هم خواست بهش ندين
ببين خانوم : و رو به زنداني گفت

افي ندارم اينجا بنده وقت اض! قهرمان
ديگه !...بشينم تا صبح  تو را نگاه كنم

با اين وجود من ! غير قابل تحمل شدي
صدات كردم كه كمكت كنم، حرف 
اصلي ام اين بوده و هست كه تو هنوز 
! مي تواني سالهاي سال زندگي كني

بنابراين بيا به خودت و خانواده ات رحم 
! كن و دست از اين خيره سريهات بردار

م دين رحمت و محبته، دين اسال
بخششه، توبه كن و از خدا طلب 

به اين اميد كه بري سر ! مغفرت كن
خونه و زندگي ات و دنياي تازه اي را 
شروع كني، بنده اين فرصت را به شما 
مي دهم، اين ديگر تو هستي كه بايد 
انتخاب كني، اين كارها را هم كنار 

توصيه من اينست كه با ! بگذار
از اين موقعيت استثنايي هوشياري 

استفاده كني، بنده حكم آزادي شما  را 
ديشب هم با وزير . امضا  مي كنم

قرار شد ...ارشاد مفصل صحبت كردم
يك كار عكاسي و خبرنگاري هم بهت 
بدهند كه حقوق و مزاياي بسيارخوبي 
داره، باالخره شما تو اين كار سالها 
تجربه داري و مي توني مفيد باشي، 

 تحصيلكرده و باهوشي هم كه انسان
هستي، به نظرم حيفه بقيه عمرت را 
اينجا هدر بدي، آرتيست بازي و 

مال جوانتر ! ماجراجويي مال شما نيست
هاست، مال پسربچه هاي مدرسه 

روز اول هم كه آمدي باهات . ايست
من ! صحبت كردم ولي گوش نكردي

خوبي تو را مي خوام، علي ايها الحال، 
 چه بوده گذشته، گذشــــته هر

  ! ... فراموشش كن
  

آخرين پك . قاضي حرفش را قطع كرد
را به سيگارش زد و آن را تو زير  
سيــــگاري فشرد و بعد كاغذ و قلمي 

شما : گذاشت جلو زنداني و ادامه داد
فقط كافيه اينجا دو خط بنويسي كه 
من كارهاي قبلي ام را ديگر تكرار نمي 

ي خـــواهم كنم و از مسئولين نظام م
مرا ببخشند و چند كلمه اينطوري كه 

خودت بهتر بلدي، ديگه من وارد ريز  
موضوع نمي شم، ممكنه برادران براي 
گرفتن يك مصاحبه چند دقيقه اي هم 
! پيشت بيان، اشكالي نداره، قبول كن

  .به نفعته
: قاضي لميد رو صندلي اش و گفت

و خيره به زن منتظر ! خب، بسم اهللا
  .ماند

     

پاسدارها گاه به قاضي و گاه به 
توفان . زنداني نگاه مي كردند

شيشه ها و پنجره ها را مي لرزاند 
و شاخه هاي خيس درختان را بر 

باد تند از درز . آن مي كوبيد
پنجــــــره ها به درون مي وزيد 
و لبه پرده ها را تكان مي داد و نظم و 

ثانيه ها به . صافي آنها را بهم مي زد
  .ي مي گذشتكند

پاسدار لباس شهري كه ديد زنداني هيچ 
واكنشي از خود نشان نمي دهد، رو به او 

بنويس خودتو راحت !...بنويس: گفت
خيلي ! ...حاج آقا خيلي هواتو داره! كن

هيچ حاكم شرعي ! ...برات مايه گذاشته
! تا حاال اينقدر براي كسي مايه نگذاشته

 ...  
پس از چند دقيقه، آن يكي پاسدار، 

من كه : نامطمئن و بي حوصله گفت
كسي كه !...چشمم  آب نمي خوره

تاحاال يه قدم نيامده، از اين به بعدش 
  ... هم نمي ياد

نه بابا مي : آن يكي پاسدار  گفت
! نويسه، خودش مي دونه اين به نفعشه
: و صورتش را رو به زنداني كرد و گفت

 را كه حاج آقا مي خواد ببين، اگه چيزي
بنويسي، همين االن خودم با ماشيـــنم 

  .به خدا واهللا... مي رسونمت خونتون، 
    

قاضي با كسالت و فرسودگي رو به زن 
چي شد؟ نمي خواهي سكُوتتو : گفت

بشكني؟ نمي خواهي چيزي را تغيـــير 
بدي؟ مي خواهي همان ملحد و 

! ها؟...مفسدي  كه بودي باقي بماني
مي خواي به ...نمي خواهي آدم بشي؟

همان كارهاي ضد انقالبيت ادامه 
  !؟...بدي

آنگاه نگاهي به ساعت ديواري انداخت 
خب صبح شد، ديگه وقت : و افزود

بنده !...بايـــد برم براي نماز!...تمامه
تالش كردم در اين فاصـــــله كمكت 
كنم، ولي  خودت نخواستي، خدايا 

. ش نخواستخودت شاهد باش كه خود
حاال برو همان گوشه سلول تنگ و 

تو لياقت زندگي نداري، ! تاريكت بمير
من آينده خوبي را  برات در نظر گرفته 
بودم ولي خودت به آن پشت پا زدي و 
در حالي كه عبا و عمامه اش را جمع 
وجور مي كــــرد، از  رو صندلي بلند 

ببريدش !...ببريدش: شد و گفت
ام اين عجوزه را  ديگه نمي خو!..آقا

  . ببينم
پاسدارها از جا بلند شدند و چشمبند 
زنداني كه برزمين افتاده بود را برداشته 
و مجدداً از روي چادر برچشمهاي او 

زن بيهوش بود و نمي . بستند
. توانســــت روي پاهايش بايستد

پاسدارها دستهاي او را از دو طرف بر 
پشت گردنشان انداخته و كشان كشان 

  .  را حمل كردنداو
اما هنوز از اتاق خارج نشده بودند كه 

به بازجوش : قاضي با صداي بلند گفت
بگيد كار را تمام كنه، تا حاال زيادي 

 !....ببريدش!...زنده مانده، ببريدش آقا
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کاسه ی پيگيری 
  پنجشنبه سياه اوين

 يدي جداليل
 انيدان كه پس از ضرب و شتم زنيهنگام

 سال ني فرورد28 در ني زندان او350بند 
 ني و دارو دسته اش اي روحانيگذشته، آقا

 و دندي نام"خالف قانون" را يتبهكار
 دادند "ي بررسي برايمي تليتشك"وعده 

 سازمان زندانها بركنار شد، سييو سپس ر
 كاسه مي نري زي شك نداشت كاسه ايكس

  بركنارسيي كه به رديي نپايريد. است
 استان تهران اهدا ي دادگستراستيشده، ر

 تكارانهي واقعه جناني به انيشد، اما معترض
 سال زندان محكوم 23 از شياكنون به ب

 .شده اند
 

 به زي اعتراض آمي بحبوحه واكنشهادر
 ي گرلهي افزون بر حانه،ي اقدام وحشنيا

 مجلس ندگاني از نماي تعداد،يروحان
 از منظر هركس" نكهيارتجاع هم با ذكر ا

 يعني (" كندي مانيخودش موضوع را ب
، )ندي راست بگواني زندانستيمعلوم ن

 داده ي دادگسترري به وزي آبكيتذكر
 ني هم در ايجاني صادق الريحت. بودند

.  كردي مضحك نقش مخالف بازشينما
 در شهي سردسته و كارگردان هم،يخامنه ا

 ي ژست خوددارني از گرفتن ازيصحنه ن
اوضاع آنقدر " است كه مثال انجيا. نكرد

 شود دروغ يخوب است كه معلوم م
 . كندي مداي معنا پ"است
 

 "اصالح طلبان" شد كه دي غافل نباالبته
 دني بدون ساز شروع به رقصگريهم بار د

انعطاف " زندانها را سيي ررييكردند و تغ
 در برخورد با حسن ي رهبريريپذ

:  كرده و مژده دادنديابي ارز"يروحان
 ندهي آي كه در روزهاستي ندياصال بع"
 آغاز شود كه محور آن ي حكومتيغاتيتبل
 در برخورد ي حتي رهبرنصافعدالت و ا"

 ". باشد"با فتنه گران
 

 كه ني زندان او350 بند اني زندانهمزمان،
 قرار ژهيمورد ضرب و شتم توسط گارد و

 يگرفته و مجروح شده بودند، به سلولها
 هي شده و علدي تبعه،افتي انتقال يانفراد

 . شدي ميآنان پرونده ساز
 

 كه از پشت پرده اني زنداني هاخانواده
 يمطلع بودند، مقابل مجلس شورا

 كل كشور و دفتر ي دادستان،ياسالم
 تجمع كردند كه با حمله ي جمهوراستير

 ماموران حكومت روبرو شده و ورشيو 
اكنون شش .  شدندري از آنها دستگيتعداد

 كه بدون اني خانواده زندانيضانفر از اع
 ني الف زندان او2 ند اتهام در بميتفه

 ي ميوابسته به سپاه پاسداران نگهدار
 سال 23 از شيشدند، در مجموع به ب
 .زندان محكوم گشته اند

 شده و همه اني كاسه نمامي نري زتيواقع
 به جارو كردن ي دستجمعيهاياكاريآن ر

 به ي فرش و مجازات شاكري زتي جنانيا
  . استدهي متهم انجاميجا

  ري ت6شنبه ...  خبريفراسو

  )قسمت آخر(” ھا، ستاره ھاسرود“
  زھرا كاظمی: بياد

 وحيدی. م 
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دبيركل كانون صنفي معلمان ممنوع الخروج 
  شد 

كانون صنفي " اسماعيل عبدي، دبيركل - تير 1هرانا، 
  . ممنوع الخروج شد"معلمان

 خرداد ماه، هنگامي كه آقاي عبدي 31روز يكشنبه 
قصد مسافرت به ارمنستان داشت، ضمن ضبط 

  .پاسپورت، از خروج وي جلوگيري به عمل آمد
  

م اين مطلب نوشته است كه آقاي عبدي با اعال
مسوول ابالغ حكم ممنوع الخروجي، دليل اين 
ممنوعيت را دستور اجراي احكام اوين عنوان كرده و 
افزوده است كه بايد روز چهارشنبه سوم تير ماه به 

  .معاونت قضايي دادستاني كشور در تهران مراجعه كند
اسماعيل عبدي كه سابقه بازداشت نيز دارد و در 

مورد به ده سال حبس محكوم شده، در آخرين 
ارديبهشت ماه و همزمان با تجمعات اعتراضي معلمان 
در سراسر كشور، احضار و عدم اجراي حكم حبس وي 
منوط به استعفا شده بود، اين استعفا مورد قبول هيات 

  .مديره كانون صنفي معلمان قرار نگرفت
  

اعتراض معلمان و فعاالن مدني به اخراج 

  ن بخش كارگري ايلناخبرنگارا
خبرگزاري " مسووالن - تير 2حقوق معلم و كارگر، 

، اقدام به اخراج دسته جمعي همه خبرنگاران "ايلنا
اين در حالي . بخش كارگري اين خبرگزاري نمودند

است كه خبرگزاري ايلنا، از اندك رسانه هاي داخل 
كشور به شمار مي رود كه به پوشش خبرها و 

  . مي پردازد... ن، پرستاران، معلمان واعتراضهاي كارگرا
با اين اخراج گروهي بيم آن مي رود كه پوشش رسانه 
اي اعتراضهاي قشرهاي ضعيف جامعه بيش از پيش 

بخش كارگري خبرگزاري ايلنا، به . با مانع روبرو شود
ويژه در چند ماه گذشته كه تجمعات پي در پي 

رسانه فرهنگيان سراسر كشور صورت گرفت، از معدود 
هاي داخلي بود كه بيشترين همكاري را با فعاالن 

  . فرهنگي داشت
 نفر از فرهنگيان و خبرنگاران و 600از اين رو بيش از 

فعاالن مدني و اجتماعي با تهيه طوماري به اين اخراج 
گروهي اعتراض نموده و از مسووالن خبرگزاري ايلنا 

د به درخواست دارند تا اين خبرنگاران حرفه اي متعه
  . كار رسانه را به سر كار خويش بازگرداند

  

احضار و تحت فشار گذاشتن يك معلم براي 

  خبرچيني 
 به دنبال احضاريه اي كه - تير 2حقوق معلم و كارگر، 

از طرف اداره اطالعات نورآباد ممسني از طريق پاسگاه 
فهليان به گودرز شفيعيان، از معلمان فعال صنفي 

يراحمد، ابالغ شد، وي به اداره استان كهگيلويه و بو

به گفته ايشان از . اطالعات نورآباد ممسني مراجعه كرد
  .همان اول با شيوه اي خشن و آمرانه با او برخورد شد

ماموران اتهام وي را تحريك و دعوت معلمان به 
گرچه . تجمع و اعتراض و اعتصاب عنوان كرده اند

نوني ارجاع داد، گودرز شفيعيان آنان را به مواد متعدد قا
ولي ماموران اطالعات او را زير فشار روحي و رواني 
شديد بازجويي كرده و با تهديد از وي خواستار 
خبرچيني و لو دادن ديگران شدند و او را تهديد كردند 

  .كه در آينده به حركات اعتراضي ادامه ندهد
  

تجمع حق التدريسان آموزشكدههاي فني و 

  حرفه اي مقابل مجلس
جمعي از حق  امروز – تير 2 رگزاري مجلس،خب

التدريسان آموزشكدههاي فني و حرفه اي كشور كه 
وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هستند در 

اعتراض به نحوه پرداخت حقوق و استخدام خود مقابل 
  .درب مجلس تجمع كردند

نماينده اين تجمع كنندگان با بيان اينكه اين چندمين 
ا جهت رسيدگي به خواسته شان در خصوص تجمع آنه

ما حق : بهبود شرايط استخدامي بوده است، گفت
التدريسان آموزشكدههاي فني و حرفه اي انتقالي از 

 تحقيقات و  وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم،
فناوري هستيم كه اكنون براي شرايط استخدامي خود 

  .با بالتكليفي مواجه شده ايم
  

  ي بازداشت شد اسماعيل عبد

  
 اسماعيل عبدي، دبيركل - تير 6حقوق معلم و كارگر، 

كانون صنفي معلمان ايران، كه براي پيگيري علت 
ممنوع الخروج بودنش به دادسراي اوين مراجعه كرده 

با توجه به  .بود، پس از ساعتها بازجويي بازداشت شد
مراجعه آقايان علي اكبر باغاني و عليرضا هاشمي و 

ار شدن و انتقال شان به درون زندان، تعدادي از ماندگ
. فعاالن صنفي سراسر كشور وي را همراهي مي كردند

آنها در مقابل زندان اوين تحصن دست به تحصن 
  .زدند

  

معلمان خوزستاني سرويس دانش آموزان 

  شان مي شوند
 نامي، عضو كانون صنفي معلمان – تير 7ايلنا،

وخيم معيشتي معلمان خوزستان، با اشاره به شرايط 
اينجا به دليل تامين نشدن نيازها، ": خوزستان گفت

معلمان مجبور هستند سرويس دانش آموزان شان 
 وي ".شوند، مسافركشي كنند و شغل دوم داشته باشند

خواسته هاي معلمان استان را پرداخت حق مسكن، 
ي آب و هوا و اياب و ذهاب فرهنگيان حق بد

خوزستان و همچنين رسيدن حقوق معلمان به ميزان 
نامي با بيان اين مطلب كه  . منطقي عنوان كرد

 1 تا 1ميانگين دريافتي معلمان در خوزستان بين 
:  هزار تومان است، تصريح كرد500 الي 400ميليون و 

شود حقوق تمامي فرهنگيان به بانك ملي واريز مي "
و پس از چندين روز تاخير اين حقوق به حسابها واريز 
مي شود و ما بارها نسبت به اين مساله اعتراض 
كرديم و خواسته ايم حقوقها به بانك ديگري واريز 

  ".شود
اين فعال صنفي از سوي ديگر به مشكالت بيمه اي 

خود بنده ": فرهنگيان اين منطقه اشاره كرد و گفت
 ميليون تومان به اداره 3ال مبلغ پايان ارديبهشت امس

بيمه فاكتور ارايه كردم، اما هنوز پولي دريافت نكرده ام 
 ميليون 5 و 4و حتي برخي ديگر از فرهنگيان مبالغ 

تومان از سال گذشته فاكتور ارايه كرده اند و آنها هم 
نامي همچنين درباره  ".پولي از بيمه دريافت نكردند
خوزستان و شهرستانهاي امكانات رفاهي معلمان در 

حتي يك استخر، ": اطراف آن توضيح داد و گفت
باشگاه ورزشي يا تاالر معلم و مهمانسرا براي معلمان 

البته يك مهمانسرا داريم كه مخصوص . نداريم
شرايط منطقه در ": وي ادامه داد ".مسووالن است

اينجا به گونه اي است كه حاشيه نشين زياد دارد و 
ليمان و حتي در همين اهواز از مدارس مسجد س

لحاظ امكانات در تنگنا قرار دارند و حتي شاهد 
  ".هستيم صندليهاي معلمان هنوز چوبي است

در اينجا روستاهايي داريم كه آب ": وي اضافه كرد
شرب خوبي ندارند و در اهوازي كه مركز استان 
محسوب مي شود، چندين كالس دخترانه درس در 

د و به دليل گرماي زياد در كانكس تشكيل مي شو
داخل اين كانكسها، شرايط براي دانش آموزان و 
معلمان بسيار طاقت فرساست و در برخي موارد 

  ".كالسها زودتر تعطيل مي شود
  

ورود سازمان تعزيرات حكومتي به مدارس 

  غير دولتي ممنوع است
 مرضيه گرد، معاون وزير آموزش و - تير 8ايلنا، 

مان مدارس غير دولتي، توسعه پرورش و رييس ساز
با توجه ": مشاركتهاي مردمي و خانواده، اظهار داشت

به سياستهاي كلي ابالغي و اسناد باالدستي وزارت 
آموزش و پرورش، تمام مراجع از جمله سازمان 
تعزيرات حكومتي و به تبع آن ادارات كل استانها حق 
 ورود به حوزه آموزش و پرورش را ندارند و هر گونه

دخالتي در امور مدارس و مراكز غير دولتي بدون مجوز 
: وي افزود ".وزارت آموزش و پرورش، ممنوع است

نظارت و كنترل بر امور اقتصادي و هماهنگي مراجع "
قيمت گذاري و توزيع كاال از وظايف سازمان تعزيرات 
حكومتي و ادارات كل آن است و فعاليت مدارس و 

 تنها از مصاديق فعاليت مراكز آموزشي غير دولتي نه
اقتصادي نبوده و دانش آموزان و نونهاالن كشور هم 

  ".مصداق آن تعاريف نيستند
مرجع تعيين شهريه و نظارت بر ": وي خاطر نشان كرد

عملكرد مدارس مراكز شوراي نظارت مركزي آموزش 
   ".و پرورش است

  

آموزگاران تالشگر : بيانيه تشكلهاي كارگري

  !را آزاد كنيد
 سه تشكل كارگري با – تير 12قوق معلم و كارگر، ح

صدور بيانيه اي به بازداشت كوشندگان صنفي معلمان 
در اين . اعتراض كرده و خواهان آزادي آنها شدند

در روزهاي اخير شاهد دستگيري " :بيانيه آمده است
غير قانوني كوشندگان سازمان گر اتحاديه ها و 

 با شدت گرفتن روندي كه. سنديكاهاي كشور هستيم
  قانون زدايي از قانون كار و قانون اساسي كشور شروع 

  13بقيه در صفحه 

  چالشهاي معلمان در تير ماه
 هفرنگيس بايقر
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  چالشهاي معلمان 

  در تير ماه

  12بقيه از صفحه 
شده، آن روندي كه خواست كارشناسان صندوق بين 
المللي پول و بانك جهاني است، روندي كه با تعديل 
ساختاري و خصوصي سازي آغاز شد و با نابودي 
صنايع توليدي كوچك و بزرگ، بيكاري بي سابقه اي 

 خواهان اين روند. را در ايران موجب گرديده است
  . حذف سازمانگران در مبارزات اجتماعي و صنفي است

دستگيري و به زندان افكندن علي اكبر باغاني، نايب 
رييس هيات مديره كانون صنفي معلمان ايران و دبير 
شوراي هماهنگي كانونهاي صنفي معلمان ايران، و 
اسماعيل عبدي، دبير كل كانون صنفي معلمان ايران، 

  . در همين راستاست
ما ضمن اعتراض به زنداني شدن علي اكبر باغاني و 
اسماعيل عبدي خواستار توقف اين روند مخرب عليه 
آزاديهاي انساني بوده و آزادي همه كوشندگان صنفي 

  ".معلمان ايران را خواستاريم
  اتحاديه نيروي كار پروژه اي ايران
  سنديكاي كارگران فلزكار مكانيك

  استان البرزسنديكاي كارگران نقاشان 
  

 معلمان نامه دبيركل اتحاديه سراسري

  بريتانيا به حسن روحاني 
 دبيركل اتحاديه – تير 19حقوق معلم و كارگر، 
در نامه اي به حسن )NUT(سراسري معلمان بريتانيا 

خواستار آزادي فوري اسماعيل عبدي، دبير  روحاني
در بخشهايي از . كل كانون صنفي معلمان ايران، شد

در روزهاي اخير اخبار دستگيري " :امه گفته شدهاين ن
و بازداشت دوباره دبير كل كانون صنفي معلمان ايران، 
آقاي اسماعيل عبدي، به دليل فعاليتهاي به حق 

  .اتحاديه اي به دست ما رسيده است
  

به ) بريتانيا(به نمايندگي از اتحاديه سراسري معلمان 
به نحوه رفتار با اين وسيله نگراني شديد خود را نسبت 

 از جمله دستگيري و ماهيت اتهامات –آقاي عبدي 
  . ابراز مي كنم–مطرح شده عليه او 

به باور ما بازداشت آقاي عبدي و تالش دولت شما 
براي جلوگيري از شركت او در هفتمين كنگره جهاني 
آموزش بين الملل، نشان دهنده نقض كنوانسيونهاي 

 87 از جمله مقاوله نامه مختلف بين المللي حقوق بشر،
سازمان جهاني كار مبني بر تضمين آزادي تشكل و 

 مبني بر حق مذاكرات دسته جمعي 98مقاوله نامه 
دولت شما همچنين با جلوگيري از شركت . است

 در جلسه نهاد مديريت اين سازمان، EIنماينده كنگره 
مانع كاركرد دموكراتيك فدراسيون جهاني اتحاديه ما 

  .شده است
ما كماكان نسبت به اوضاع ايران و بيش از آن به 
نحوه رفتار با كارگران و فعاالن اتحاديه اي حساس 

  .باقي خواهيم ماند
ما از دولت شما مي خواهيم كه براي آزادي آقاي 

ما همچنين از دولت شما . عبدي هر چه زوتر اقدام كند
مي خواهيم كه تمام معلماني كه در حال حاضر در 

ه دليل فعاليتهاي اتحاديه اي به زندان افتاده اند ايران ب
  .را آزاد نمايد

اميد دارم كه شما اين موضوع را به عنوان عاجل ترين 
در انتظار پاسخ هر چه زودتر . امر، مورد توجه قراردهيد

  ".شما مي مانم
  با احترام،

  كريستين بلوور
  

تجمع تعدادي از معلمان پيش دبستاني در 

  مقابل مجلس
از معلمان پيش دبستاني تعدادي  – تير 21پرس ،  جار

اين معلمان كه  .روز در مقابل مجلس تجمع كردندام
در روزها و ماههاي گذشته با نفراتي بيشتر در مقابل 
مجلس تجمعاتي را برگزار كرده بودند خواستار 

  .استخدام در وزارت آموزش و پرورش هستند
س مصوبه شايان ذكر است كه اين وزارتخانه بر اسا

 هزار معلم را در سالهاي گذشته به 40مجلس بيش از 
  .استخدام درآورده است

  
 و   هزار معلم در سيستان11كمبود 

  نبلوچستا

  

ريزي و منابع  مه معاون پژوهش، برنا- تير 30ايسنا، 
: انساني آموزش و پرورش سيستان وبلوچستان گفت

 در استان، با كمبود 94-95با آغاز سال تحصيلي "
 نيرو نسبت به ميانگين كشوري روبرو خواهيم 11087

  ".بود
براي جبران كسري نيرو در مقطع ": بر افزود حسين

متوسطه اول، از نيروهاي متوسطه دوم استفاده خواهيم 
   ".كرد

بخشي از كمبود نيروي معلم در مدارس را ": وي افزود
هم از محل خريد بسته حمايتي و همچنين دعوت به 
كار از فرهنگياني كه در مهرماه بازنشسته خواهند شد، 

  ".برطرف خواهيم كرد
  

كثيري از معلمان كشور از تجمع جمع 

   استانهاي مختلف مقابل مجلس
است شوراي ري بر اساس اطالعيه – 1394 تير 31

، مركزي تشكلهاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور
 كثيري از معلمان كشور از استانهاي مختلف تعداد

 از اولين ساعت صبح در 1394 تير 31امروز چهارشنبه 
هدف از . مقابل مجلس شوراي اسالمي حضور يافتند

اين دعوت، اعتراض به قوه قضاييه به خاطر بازداشت 
و حبس ) تهران(مان ايران دبير كل كانون صنفي معل

آقايان علي اكبر باغاني و عليرضا هاشمي در بهار 

امسال و پرونده سازي مجدد براي آقاي رسول بداقي 
  .بود

معلماني كه به منظور درخواست آزادي همكاران در 
بند خود به مقابل مجلس آمده بودند با حضور گسترده 

كه ي نيرو هاي انتظامي و لباس شخصي مواجه شدند 
براي برخورد با تجمع كنندگان از ساعاتي قبل در 

برخوردها قبل از .....مقابل مجلس مستقر شده بودند
آغاز رسمي تجمع شروع و بيش از يكصد و سي نفر از 

آنچه كه در اين بين بسيار . معلمان بازداشت گرديدند
زننده و نازيبا بود، هجوم لباس شخصيها و توهين آنها 

  .به معلمان بود
كوت مجلسيان در برابر بازداشت گسترده ي معلمان س

و همراهي نهاد هاي امنيتي و حراستي وابسته به دولت 
نشان از همسويي سه قوه در قبال خواسته ي صنفي 

همچنين برخالف شعار رئيس ....معلمان كشور دارد
دولت مبني بر به رسميت شناختن اعتراضات مدني و 

تمكين به حقوق وعده هاي متعدد ايشان در خصوص 
شهروندي، نهادهاي وابسته به دولت همسو با ساير 
نهادهاي حاكميتي از چند روز قبل از تجمع شروع به 
احضار و تهديد معلماني كردند كه براي حضور در 

  .....مقابل مجلس اعالم آمادگي نموده بودند
برخورد امروز با معلمان، نشان داد در سطوح باالي 

براي حل معضالت آموزش و مديريتي، اراده اي 
پرورش وجود ندارد و نگاههاي غلط ِ گذشته همچنان 
حاكم است و حاكمان تنها راه حل را در برخورد سخت 

  .با معلمان مي دانند
بديهي است با اين نوع برخوردها فرهنگيان كشور به 
هيچ وجه از خواسته هاي خود مبني بر آزادي همكاران 

نظام حقوق و مزايا بين دربند و نيز رفع تبعيض در 
فرهنگيان و ساير كاركنان دولت دست برنخواهند 
داشت و بربي عدالتي ها صبري خفت بار نخواهند كرد 
و اجازه نخواهند داد گذر زمان غبار فراموشي بر 

بي گمان آينده . خواسته هاي برحق آنها بننشاند
  .وفرصتهايش از آن ماست
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برخي خوابگاه هاي دانشجويي قدمتي بيش 

   سال دارند 40از 

  رييس صندوق رفاه، دانشجويان پرمتقاضي ترين وام
دانشجويي را در سال تحصيلي جاري وام شهريه و وام 

  . وديعه مسكن اعالم كرد
  

يزدان مهر با بيان اينكه دانشجويان در بخش وديعه 
توسعه، در برنامه پنجم ": مسكن مشكل دارند افزود

آموزش عالي از خوابگاه سازي منع شد، از طرفي نيز 
ها، خوابگاهها و سلفهاي ههمزمان با رشد كمي دانشگا

اي نيافت كه اين مساله مشكالتي  دانشجويي توسعه 
  ".را به وجود آورده است

صندوق رفاه دانشجويان پيگير اين مساله ": وي افزود
ديف مستقل است كه بتواند در بودجه سال آينده يك ر

براي تعمير خوابگاهها اختصاص دهد، چرا كه درحال 
 سال 40حاضر برخي از خوابگاه ها قدمتي بيش از 

  ) تير1 –ايلنا ( ".دارند
  

   ميليارد توماني براي دانشگاه شريف 3سردر 
دانشگاه صنعتي شريف به مناسبت پنجاهمين سال 
تاسيس اين دانشگاه در مهرماه امسال از سردر جديد 

  .ود رونمايي خواهد كردخ
مرتضي شيخ االسالم، مدير امور ساختمان و تاسيسات 

سردر جديد دانشگاه "اين دانشگاه گفته است كه 
 متر عرض 10 متر ارتفاع و 12 متر طول، 30شريف با 

داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است و طراح آن 
شهاب  ".هويت معماري دانشگاه را حفظ كرده است

، طراح اين بنا براي معماري سردر جديد از الدين ارفعي
معماري قديم و برخي ساختمانهاي اين دانشگاه مانند 

  .ابن سينا الهام گرفته است
 ميليارد تومان برآورد شده 3هزينه ساخت اين سردر 

  .است
دانشگاه عالمه طباطبايي نيز اين روزها در پرديس 
شماره يك شاهد ساخت سردر جديدي در ضلع جنوبي 

 ميليون تومان برآورد شده 250بودجه اين سردر  .ستا
  .است

  ) تير10خبرگزاري مهر، (
  

 درصد گران مي 14خوابگاه هاي دانشجويي 

  شوند
يك مقام مسوول در وزارت علوم گفته است كه اجاره 

 14.3خوابگاههاي دانشجويي بر اساس نرخ تورم 
  .درصد افزايش خواهد داشت
اني و منابع انساني صندوق دكتر تقي زاده، معاون پشتيب

رفاه دانشجويان، گفته است كه براي سال تحصيلي 
جديد هيات امناي صندوق رفاه دانشجويان با افزايش 

  .نرخ اجاره خوابگاهها موافقت كرده است
در سال گذشته اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجويي 

  ) تير10خبرگزاري مهر، ( . درصد افزايش يافته بود20

 دانشجويان در دانشكده "فيداعتراض س"

  علوم اجتماعي دانشگاه تهران
در هفته هاي اخير، اخباري مبني بر افزايش اعتراضها 
در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به گوش 

همين باعث شد سراغ برخي دانشجويان اين . مي رسيد
  . دانشكده برويم و پاي صحبتهاي آنان بنشينيم

ت كه دانشجويان، آذر ماه سال خالصه ماجرا اين اس
 اي قوانين   به دنبال اعتراض به اعمال سليقه93

ن به اين امر مهم، دست آموزشي و عدم توجه مسووال
به تجمع زدند و خرداد ماه سال جاري در پي رفع 
نشدن مشكالت موجود، با برگه سفيد به استقبال 

  .امتحانات رفتند
نشگاه، در مورد حسام، يكي ديگر از دانشجويان اين دا

  : مطالبات دانشجوها مي گويد
 شناسي اسالمي بدون اينكه ماهيت  گروه جامعه"

يكباره   شده باشد، به  بيني علمي خاصي برايش پيش 
شود و اقدام به پذيرش  در دانشگاه تهران تاسيس مي 

كه بسياري از  كند، درحالي  دانشجو و جذب استاد مي 
نامه و نحوه جذب  ايان امور آن مثل چگونگي ارايه پ

  .اساتيد براي دانشجوها مبهم است
 هاي مختلف  مشكل بعدي نحوه جذب اساتيد در رشته

طي سالهاي اخير برخي اساتيد با روشهاي . است
 غيراصولي جذب زعم دانشجوها بعضاً غيراصولي و به 

شدند چرا كه ما شاهد بوديم بسياري از شرايط جذب 
د و اين براي جريان  ش براي يك استاد عوض مي

  .علمي كشور يك آسيب بسيار جدي است
روز نبودن  عدم ارايه طرح درس براي دانشجو و به 

اساتيد از ديگر مشكالت آموزشي رايج در اين دانشكده 
شايد براي شما جالب باشد كه بدانيد در رشته . است

 روز و پويا   بايد بهشناسي كه لزوماً اي مثل جامعه  
 سال اخير هيچ تغييري 6رس اساتيد طي باشد، طرح د
 توجهي به كارهاي  از سوي ديگر بي. نكرده است

پژوهشي، رسما دانشجو را در اين امر منفعل كرده 
  ".است

دانشجويان ":  گويد الهه، يك دانشجوي ديگر، مي
شود، در دفتر  شان نمي  وقتي توجهي به خواسته 

   ميشوند و درنهايت تصميم انجمن علمي جمع مي 
گيرند كه دو نفر از دانشجويان در چند دقيقه اول 
جلسه امتحان سوالها را ارزيابي كنند و اگر سوالها 
استاندار نبود، دانشجوها برگه امتحاني سفيد تحويل 

و يك نفر از  اين اتفاق افتاد و چهل . استاد بدهند
  )  تير18انا، (  "دانشجويان برگه سفيد تحويل دادند،

  
ي دانشگاه تهران در بازخواني حمله به كو

   1378 تير 18
به دنبال تظاهرات و تجمع اعتراضي دانشجويان در 

 تير، نيروهاي امنيتي، انتظامي و لباس شخصي به 18
كوي دانشگاه تهران حمله بردند و با خشونتي افسار 
گسيخته به ضرب و شتم، تيراندازي و قتل دانشجويان 

كشته شدگان در اين روز اطالع از تعداد . دست زدند
دقيقي در دست نيست، تنها نام عزت اهللا ابراهيم نژاد 

همچنين تعداد زيادي از دانشجويان . شناخته شده است
  . مضروب و مجروح شدند

در اقدامات نمايشي بعد از اين فاجعه، قوه قضاييه 
فرهاد نظري، سردار سپاه و فرمانده نيروهاي انتظامي 

ا تبريه كرد و به جاي مهاجمان و حاضر در كوي ر
. قاتالن، شمار زيادي از دانشجويان را روانه زندانها كرد

بدين ترتيب شكنجه دانشجويان در زندانهاي مخوف از 
  . جمله شكنجه گاه توحيد وزارت اطالعات آغاز شد

حشمت طبرزدي، اكبر محمدي، احمد باطبي، منوچهر 
تي، فرخ محمدي، پرويز سفري، محمد مسعود سالم

شفيعي، حسن زارع زاده اردشير، محمد رضا كثرايي، 
محمود شوشتري، مهرداد لهراسبي، بهروز جاويد 
تهراني، عباس دلدار، غالمرضا مهاجراني نژاد، علي 
مهري، علي بيكس و مهدي فخرزاده از جمله فعاالن 

  دانشجويي بودند كه مدتها در سلولهاي انفرادي به 

  
  . حت شكنجه قرار گرفتنداسارت كشيده شدند و ت

مهاجمان مجازاتي در خور نيافتند و تنها سربازي به 
قوه قضاييه .  محكوم شد"دزديدن ريش تراش"جرم 

كه براي محكوم كردن دانشجويان با عجله احكام 
طوالني مدت صادر كرد، براي پيدا كردن قاتل عزت 

دادگاه رسيدگي كننده به . ابراهيم نژاد شتابي ندارد
ه افراد موسوم به لباس شخصيها كه متهم بودند پروند

 به خوابگاه 1378در جريان ناآراميهاي تير ماه 
دانشجويان حمله كرده و خسارات جاني و مالي به 
دانشجويان و خوابگاه وارد كرده اند، آنها را بيگناه 

  . شناخت
  

از ميان زندانيان كوي دانشگاه، اكبر محمدي پس از 
كنجه سلولهاي انفرادي در طي دوران سخت و پر ش

توحيد و پس از گذشت حدود هفت سال از دوران 
محكوميت خود در اثر اعتصاب غذاي دالورانه اش به 

بهروز جاويد تهراني، پس از گذراندن . ديار باقي شتافت
دوران محكوميت خود از زندان آزاد و پس از آن نيز 
. بارها و بارها مورد بازداشت قرار گرفته است

  ) تير18شجونيوز، دان(
  

  سرقت پژوهشي در ايران اپيدمي است
 "ساينس"سايت نشريه  بر اساس گزارشي كه در وب 

منتشر شده است، بيش از پانزده درصد پژوهشگران 
ايراني كه مقاالت خود را در يك پايگاه مقاالت علمي 

 ها تقلب  اند، در تنظيم و نوشتن اين مقاله منتشر كرده 
زارش حاصل يك تحقيق دانشگاهي اين گ. اند كرده 

 arXivبر روي مقاالت منتشر شده در پايگاه علمي 
  .است

دكتر محمدابراهيم واشقاني، معاون پژوهشي دانشگاه 
آزاد اسالمي، در رابطه با ميزان سرقت علمي و 

از منظر سرقت ": پژوهشي در دانشگاه آزاد اظهار كرد
به علمي كشور ما وضعيت مناسبي ندارد و منحصر 

دانشگاه خاصي نيست و يك اپيدمي است كه همه 
دچار آن هستند و اميدواريم بتوانيم با تمهيداتي كه 
انديشيده شده و با همياري و همدلي كه بين وزارت 

گذار وجود دارد،  علوم و دانشگاه آزاد و نهادهاي قانون 
   ".اين مساله نهادينه شود

گر دانشگاه آزاد هم مستثني از دي": وي افزود
  دانشگاهها و مراكز علمي نيست و عدم رعايت اخالق 

  15بقيه در صفحه 

  دانشگاه در ماھی که گذشت
 كامران عالمي نژاد
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بريدن از دلبستگيها كوره ي سوزاني 
ست كه فوالد را آبديده مي كند و غزال 
سرخ سازمان نيز به چنين كوره اي اندر 

  . شد
وقتي از عشق فدايي حرف مي زنم، 
شرم، احساس و قلب مهربان و پر از 

 و سرچشمه هاي زالل ايثار و از  اوخشم
ش به خلق، سخني به گزاف  امهرباني

كافيست . راه نپيموده امنگفته و ره به بي
اعم (كه به آثار به جاي مانده از فداييان 

نگاهي دوباره و ) نثر و يا نقاشي، از شعر
دقيق بيفكنيم و رد پاي عشق و 
احساس و شور جواني و ميل به زندگي 
را در يكايك آن سرخ خونين ستارگان 

  .شب تاريك ايران مشاهده كنيم
هم از اين روست كه براي شروع ، 

يك فدايي خلق، پريدخت آيتي چر
را انتخاب كرده و با نگاهي به ) غزال(

اشعار و نوشته هاي به جاي مانده اش 
) حداقل آنهايي را كه در دست داريم(

سعي در شناختن روح پاك و لطيف و 
سرشار از عشق و محبتش به خانواده و 

  . خلق نماييم
گويا غزال در نوشته ها و اشعارش خود 

ي مي كند و به زباني ساده را به ما معرف
و قابل فهم مي گويد كه چرا قلب پاك 

 مملو از خشم به  اوو پر احساس
دشمنان خلق است و چگونه با شور و 

  . شوق سر بر پاي پيمانش نهاد
براي چهار "در نوشته اي تحت نام 

، احساس گرم به خانواده *"شنبه سوري
. را برايمان روشن و واضح بيان مي كند

  :رثيه مادرش مي نويسداو در م
آيا پس از تو من بار ديگر مي توانم "

  بخندم؟
اين اولين سوالي بود كه بعد از رفتنت از 

در آن هنگام نمي دانم چه . خودم كردم
جوابي به خود داده ام؛ ولي حاال دقيقا 

  !نه ، نمي توانم: دريافته ام كه
من مي خندم، ولي نه با قلبم، نه با 

 وجودم، چون نمي روحم و نه با تمام
  . توانم

لبهاي من به خنده باز مي گردند، ولي 
اشك شادي در چشمم حلقه نمي زند، 

  قلبم از هيجان به تپش نمي آيد، چرا؟
براي اينكه ياد تو و خنده هاي خاموشت 

  .نمي گذارند كه بخندم
زنم، تو  ببين االن كه با تو حرف مي

گوش مي دهي؟ تو مي فهمي كه چه 
ين من نمي گذارم مي گويم؟ بب

اشكهايم از ايوان چشمهايم بر صفحه 
مي ترسم وقتي قطرات . صورتم بلغزد

آن از گونه هايم پايين مي چكند و مي 
شكنند، تو از صداي افتادن آنها و 

  ".شكستن شان بلرزي و بترسي
آكندگي احساس در اين چريك فدايي 
آن چنان پر طراوت و لطيف است كه 

ه تفكر وا مي هر وجدان بيداري را ب
اشك . او حاضر نيست اشك بريزد. دارد

ست به هنگام انهايت احساس آدمي 
در حقيقت آخرين زبان . شادي و اندوه

بي زبانيها است، اما او اين را نيز از خودش 
دريغ مي كند كه مبادا روح مادرش فسرده 

  . و غمگين شود؛ مادري كه ديگر نيست
ش حال چرا او اين چنين بر همه احساس

سرپوش مي گذارد، چه هدف وااليي را 
 دنبال مي كند؟

  :به روايت كوتاهي از پدرش توجه كنيد
در يكي از روزهاي ماه فروردين، روز بعد "

پايين ... از سيزده نوروز، لباس پوشيده بود 
آمد، مثل اينكه مي خواست به حال من 

برايم چاي ريخت و مرا بوسيد . ترحم كند
. خانه بيرون رفتو خداحافظي كرد و از 

پس از ساعتي تلفن كرد كه بابا من ديگر 
بر نمي گردم، در فالن جا كاغذيست، بردار 

  ".و بخوان
و بدينسان غزال سرخ ما ديوار دلبستگيها 

او پس از شش ماه زندان، تازه . را كنار زد
به ابتداي راهش رسيده بود و رفقايش را 
يافته و مي رفت كه همرزم و هم پيمان با 

و . نان، پيكار در راه خلق را آغاز نمايدآ
چنين بود كه كوره سوزان دل كندن را با 
سرافرازي پشت سر نهاد و پاي در راه نبرد 

  .گرديد؛ نبرد خلق
و آيا عشق به خلق، عشق به آرمان و 
آزادي در عهد ديو سياه ستمگر بهايش دل 
كندن از وابستگيها نيست؟ او حاضر است 

نش را چونان هديتي همراه ديگر رفقا جا
گرانبها در دست بگيرد و به صف 
پيشگامان نبرد خلق به پيوندد كه چنين 

  .هم مي كند
چه شور عشقي در اين زن جوان و پر 
احساس، شاعر مسلك و حساس جوش 
مي خورد كه هر لحظه قرار و نا آرامي اش 
را براي پيوستن به راه پيكار براي خلق 

  بيشتر و بيشتر مي كند؟
را مي توان به روشني در يكي از  اين 

من "بهترين اشعارش يافت؛ شعري به نام 
  ."يك زنم

اما چگونه اين فوالد آبديده شد؟ به شعر 
  .زيبايش باز مي گرديم

من يك ": شروع محكم و با صالبت است
چنان استواري و قدرتي در اداي اين . "زنم

كلمه نهفته است كه آدمي را بر جاي 
يعي است كه او طب. ميخكوب مي كند

برابري طلب است و حقوق خود و 
همجنسانش را مطالبه مي كند؛ حقوق 
زناني را كه در يك مناسبات عقب مانده و 
ناعادالنه به كاالي مصرفي تبديل شده و 
بيشتر در حاشيه زندگي قرار دارند و يا آنكه 
تمامي توان و جواني شان بين چرخ دنده 

رع و كارهاي سخت و طاقت فرسا در مزا
كارخانه ها فرسوده شده و حاصل آن همه 

شايد لقمه ناني و . رنج برايشان هيچ است
  . كاسه آبي

من . من خواهرم": غزال در ادامه مي گويد
 و با اين "من همسري صادقم. مادرم

كلمات محكم به جامعه مردساالر تشر مي 
زند كه بدانيد من همان كسي هستم كه 

  :اگر نباشم نيستيد و سپس مي افزايد
  زني از دهكوره هاي مرده جنوب"

  زني كه از آغاز

  با پاي برهنه
رده دويده است سرتاسر خاك تف ك

  "دشتها را
او با اين جمله مي گويد كه درد فقر و 
نداري را در چشمان كم سوي خلق 
رنجور ديده است و با اين كلمات محكم 
و آهنگين كه در حقيقت وصف دردها و 
زخمهاي نشسته بر قلب مهربانش است، 
يكي يكي بر مي شمارد و مي تازد بر 
حكومت مستبد كه شما مرا در عطر و 

و گوشه گير مي خواهيد كه پودر و كرم 
اين چنين نيست؛ من كارگرم، من 
دهقانم، من يك زنم كه براي آزادي و 
برابري، ديوارهاي خرافه جنسي شمايان 
را روبيده ام، دوشادوش برادران و رفقايم 
همه جا رفته ام و از كار سخت و طاقت 
فرسا آموختم كه چگونه سالح به دست 

  : گيرم
  نجتمامي قامت من نقش ر"

  و پيكرم تجسم كينه است
  چه بيشرمانه است كه به من مي گوييد

  رنج گرسنگيم خيال
  و عرياني تن ام روياست

  من يك زنم
  زني كه مرادف مفهومش 

در هيچ جاي فرهنگ ننگ آلود شما 
  وجود ندارد

  زني كه در سينه اش دلي
  .آكنده از زخمهاي چركين خشم است

  زني كه در چشمانش 
وله هاي آزادي موج انعكاس گلرنگ گل

  مي زند
  زني كه دستهايش را كار

  ".براي گرفتن سالح پرورده است
و بدينسان است كه غزال ما آب پاكي را 
روي دست قدرتمداران جنايتكار ريخته 
و دوشادوش رفقاي همرزمش و تا 
آخرين قطره خون، براي دفاع از آرمانش 
و در پيمان با عشق جاودانه و بي زوالش 

  .ر دشمن مي تازدبه خلق، ب
و در نهايت به ستارگان درخشان 

  . سياهكل مي پيوندد
يادش گرامي، خاطرش عزيز و راهش 

  !پر رهرو باد
  

  : پي نوشت
براي نوشتن اين متن از سايت رفيق *

جا . اشرف دهقاني كمك فراوان گرفتم
  .دارد سپاسگزاريم را ابراز نمايم

 

دانشگاه در 
 ماھی 

  که گذشت

  
  13ه بقيه از صفح

 اي و سرقت علمي در اينجا  حرفه
ما اگر با اين مساله . هم وجود دارد

 شدت برخورد  روبرو شويم، با آن به
كرده و فرد خاطي را به كميته 

البته يك . كنيم تخلفات معرفي مي 
 علمي  مورد تخلف را در هيات

داشتيم كه به دليل اين تخلف، فرد 
علمي دانشگاه  خاطي را از هيات 

اما قوانين خاصي . اخراج كرديمآزاد 
وجود ندارد و منتظر قانون كلي 

  ".وزارت علوم هستيم
 ميزبان مقاالتي در arXivپايگاه 

زمينه فيزيك، رياضي، علوم رياضي 
از ماه اوت سال . و كامپيوتر است

 افزار   اين پايگاه با نصب نرم2011
اي، به طور خودكار مقاالت  ويژه 

 با بانك  راarXivمنتشر شده در 
هاي  اطالعاتي خود كه شامل مقاله 

منتشر شده پيشين است، مقايسه و 
 ها بيابد كه  اگر تشابهي بين مقاله

نشان دهنده تقلب باشد، نام نويسنده 
را به عنوان مولف مشكوك به تقلب 

از آن تاريخ . كند نشان دار مي 
 نفر با 6700تاكنون، نام نزديك به 

فهرست  مقاله در اين 9600حدود 
قرار گرفته است كه اين تعداد مولف، 
نزديك به شش درصد كل مولفان 
 .استفاده كننده از اين پايگاه است

  ) تير30آنا، (
  

 دانشگاه دولتي 70 تا 60

كشور فاقد استاندارد قابل 

  قبول هستند 
معاون آموزشي وزير علوم با بيان 

 مركز آموزش 70 تا 60بين "اينكه 
داردهاي قابل عالي دولتي از استان

در حال ": ، افزود"قبول فاصله دارند
بررسي اين مراكز هستيم تا 
راهكارهاي مناسب براي سامان 

   ".دهي اين مراكز را پيدا كنيم 
براي ": دكتر مجتبي شريعتي گفت

بررسي وضعيت اين مراكز ابتدا سن 
مراكز مد نظر بود، اما اين شاخصها 

 اند، زيرا برخي  اكنون تغيير كرده
مراكز حتي با سن تاسيس كمتر از 

.  سال مطابق استانداردها نيستند15
اند و  بنابراين شاخصها تغيير كرده 

شاخصهايي مانند تعداد هيات علمي، 
تعداد دانشجو و فضاي آموزشي، 
نسبت دانشيار با كل استادان، نسبت 
دانشجويان تحصيالت تكميلي به 
كل هيات علمي، نسبت كارمند به 

، نسبت سرانه فضاي هيات علمي
 ".تغيير كرده است... آموزشي و

  ) تير31ايسنا، (
  

  رد پای غزال عاشق
 فتح اهللا كياييها
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ابراز نگراني خامنه اي از رشد 

  طالقهاي توافقي
 رييس كل دادگاههاي - تير 7ايلنا، 

عمومي و انقالب تهران با اشاره به 
مساله طالق و ابراز نگراني مقام معظم 
رهبري در ديدار اخير مسووالن قوه 
قضاييه از رواج طالق توافقي در جامعه 

امروزه در دادگاههاي خانواده، ": گفت
شد طالقهاي توافقي هستيم كه شاهد ر

  ".خود به يك معضل تبديل شده است
عباس پورياني در جمع كاركنان قضايي 

متاسفانه ": مجتمع قضايي خانواده افزود
همه از كنارش به راحتي رد مي شوند و 
براي رسيدن به موضوع طالق اين راه 
را انتخاب مي كنند تا بدون نزاع و بدون 

در جامعه ديني مخالفت جدا شوند، اما 
ما نبايد به اين شكل باشد، بلكه قوانين 
همراه با دستورات ديني بايد مورد توجه 

  ".باشد
امروز ماهواره ها و فضاي ": وي افزود

مجازي در افزايش طالق، به ويژه 
طالق توافقي بي تقصير نيستند، در واقع 
از طريق ابزار ماهواره، طالق توافقي و 

جين رواج پيدا فرهنگ غربي در ميان زو
  ".مي كند

  

درخواست محروميت به دليل 

جلوگيري از حضور زنان در 

  ورزشگاهها 
 تير ـ سازمان ديدبان 12راديو فردا، 

 تيرماه، در 11حقوق بشر روز پنجشنبه، 
اي خواستار مجازات مقامات  بيانيه 

ايراني به دليل ادامه جلوگيري از حضور 
زنان و دختران ايراني در مسابقات 

  .واليبال مردان شد
سازمان ديدبان حقوق بشر كه مقر آن 
در شهر نيويورك است، در بيانيه خود از 
فدراسيون بين المللي واليبال خواسته 
است تا مقامات ايراني را به دليل ادامه 
ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاههاي 

  .كشور مجازات كند
بيانيه اين سازمان مدافع حقوق بشر 

منتشر شد كه رييس درست در روزي 
فدراسيون واليبال ايران پيش بيني كرد 
كه به دليل جلوگيري از حضور زنان در 
سالنهاي واليبال كشور، ايران سال آينده 

بازيهاي مهم مانند فينال "از ميزباني 
  ليگ جهاني يا رقابتهاي جهاني در رده

  . محروم خواهد شد"هاي مختلف سني
بان يك مقام مسوول در سازمان ديد

حقوق بشر از فدراسيون بين المللي 
واليبال خواسته است تا به عنوان 
مجازات جمهوري اسالمي، بقيه 
مسابقات جهاني واليبال در ايران را لغو 

  .كند
اين سازمان همچنين از تمام دست 

اندركاران رويدادهاي ورزشي بين المللي  
خواسته است تا فعاالنه از حق زنان و 

 و حضور در دختران براي شركت
  .رويدادهاي ورزشي حمايت كنند

  

  دختر دانشاسيد پاشي روي دو 

  آموز در هرات 

 افراد ناشناس - تير 13بي بي سي، 
موتورسيكلت سوار به روي دو دختر 

آموز در واليت هرات، در غرب  دانش 
  . اند افغانستان، اسيد پاشيده

، رييس معارف "عزيزالرحمان سروري"
سفانه زماني كه متا": هرات، گفت

  شاگردان ما از خانه به سوي مكتب مي
، دو "ليسه مهري"آمدند، در جاده 

شخص موتورسيكلت سوار به روي 
  ".دخترها اسيد پاشيدند

آقاي سروري همچنين گفت كه 
 "نگران كننده"وضعيت يكي از دختران 

مسووالن شفاخانه نور در هرات . است
 اند كه دختران به اين شفاخانه گفته 

  اين دختران، دانش. انتقال داده شده اند
 مهري هروي )دبيرستان (آموزان ليسه

  .در هرات بودند
در افغانستان پيش از اين هم موارد 
اسيدپاشي به روي دختران در والياتي 

اما . مثل قندهار و قندوز ثبت شده است
اين نخستين مورد اسيد پاشي در واليت 

  .هرات است
  

ي ب"صيغه كارگران زن 

ي براي ، ابزار ديگر"سرپرست

  انقياد زنان كارگر

  

 بنا به گزارش - تير 15اقدام كارگري، 
دريافتي، برخي كارگاهها و كارخانجات 
استان همدان، به ويژه يكي از كارخانه 
هاي فعال با سابقه بيش از ده سال در 

پلمبهاي كابلي، (زمينه توليد پلمب 
، به محض مراجعه زنان )فشنگي و غيره
 براي "بي سرپرست"به اصطالح 

استخدام، ابتدا و پيش از استخدام، اقدام 
  .به صيغه آنان مي كنند

اين اقدام شيادانه و وقيح كه با 
سوواستفاده از موقعيت پايين چانه زني 
زنان كارگر و فشارهاي اقتصادي و 
نيازهاي مادي آنان صورت مي گيرد، 

وضعيت . مصداق بردگي جنسي است
 و نياز مبرم به كار به هر حاد معيشتي

قيمت، همراه با ترس هميشگي از 
، بسياري از زنان "بي آبرويي"اخراج و 

شرافتمند كارگر را به سكوت در برابر 
چنين اجحافاتي كه از پشتوانه قانوني 

  .برخوردارند، وا مي دارد
  

تظاهرات در مراكش در حمايت 

  آزادي پوشش از 
  صدها فعال- تير 16دويچه وله، 

اجتماعي با تجمع مقابل پارلمان 
مراكش عليه محاكمه دو دختر جوان به 
اتهام پوشيدن دامن تنگ و كوتاه 

 وكيل 500بيش از . اعتراض كردند
براي دفاع از اين دختران اعالم آمادگي 

  .اند كرده 
 23 و 19حدود سه هفته پيش دو دختر 

اله مراكشي پس از درگيري لفظي با س
چند مرد كه به پوشش آنها اعتراض 

 توسط "اقادير"داشتند، در شهر ساحلي 
در پرونده اين . پليس بازداشت شدند
 و "بسيار تنگ"دختران لباس آنها 

ظاهر شدن با آن در گذرگاههاي 
 "عملي بسيار زننده و قبيح"عمومي 

  .توصيف شده است

  
شور پادشاهي در قوانين جزايي ك

رفتار زننده در مالء "مراكش مجازات 
تواند از يك ماه تا دو سال   مي "عام

  .زندان باشد
جلسه تفهيم اتهام دو دختر مراكشي روز 

برگزار و همزمان با )  تير15(دوشنبه 
دانان و فعاالن  اعتراض گسترده حقوق 

  .اجتماعي روبرو شد
 وكيل 500بر اساس گزارشها، بيش از 

   دفاع از دختران بازداشتي شدهداوطلب
اند، اما به علت محدوديت فضاي 

 نفر آنها موفق 200دادگاه، تنها حدود 
  .به حضور در جلسه تفهيم اتهام شدند

همزمان، صدها حقوقدان و فعال 
اجتماعي مقابل ساختمان پارلمان 
مراكش در رباط گرد آمدند و با 

، از "لباس جرم نيست"شعارهايي نظير 
يدن لباس دلخواه به عنوان حق پوش

يكي از حقوق فردي شهروندان دفاع 
  .كردند

تشكلهاي حامي حقوق شهروندي از 
اند در روزهاي آينده و تا  مردم خواسته 

، در ) تير22(زمان برگزاري دادگاه 
شهرهاي مختلف، از جمله اقادير و 

  .كازابالنكا دست به تظاهرات بزنند
  

پارلمان افغانستان با عضويت 

 مخالفت ك زن در دادگاه عاليي

  كرد 
 17افق نيوز، / خبرگزاري صدا و سيما

 نمايندگان پارلمان افغانستان با -تير 

، نخستين زن "انيسه رسولي"انتصاب 
پيشنهادي براي عضويت در ديوان 

  .عالي، مخالفت كردند
  

، نايب رييس مجلس "عبدالظاهر قدير"
ولسي (سفالي پارلمان افغانستان 

كه در آن شمار زيادي از ، )جرگه
روحانيون افغان با ديدگاههاي محافظه 

متاسفانه ": كار عضويت دارند گفت
انيسه رسولي راي اعتمادي را كه به او 
امكان دهد در ديوان عالي عضويت 

  ".به دست نياورد يابد، 
 راي به دست آورد 88رسولي فقط 

درحالي كه براي عضويت در اين شورا 
 راي 97اي خود، به به همراه هشت همت

  .نياز داشت
انيسه رسولي از حقوقدانان باتجربه 
محسوب مي شود و عزم خود را براي 
ايجاد تحول در سرنوشت زنان 

  .افغانستان اعالم كرده بود
، از نمايندگان پارلمان "شكريه بركزاي"

: افغانستان، پس از راي گيري گفت
آنچه امروز اتفاق افتاد تاسف برانگيز "

ا اميدواريم كه رييس جمهوري م. است
يك زن ديگر را در جبران اين ناكامي 

  ".پيشنهاد كند
 "شوراي علماي افغانستان"پيش از اين 

به تصميم محمد اشرف غني، رييس 
جمهوري افغانستان، مبني بر پيشنهاد 
يك زن براي عضويت در شوراي عالي 

اعضاي . دادگاه عالي مخالفت كرده بود
 با رييس جمهور اين شورا در ديدار

گفتند كه اين اقدام مخالف شريعت و 
  .قوانين اسالمي افغانستان است

  

طالق توافقي بدون مشاوره با 

  قوه قضاييه ممنوع شد
 رييس - تير 20خبرگزاري تسنيم ، 

اي  اداره مددكاري و خدمات مشاوره 
معاونت فرهنگي قوه قضاييه با اشاره به 

قي اينكه ديگر امكان ثبت طالق تواف
بدون مراجعه به مشاوره وجود ندارد، 

 مشاوران واقعي بعد 95در سال ": گفت
از برگزاري آزمون در دادگاههاي 

  ". شوند خانواده مستقر مي
مقرر شد كه ": پرنيان قوام اظهار داشت

مراكز مشاوره خانواده با همكاري مركز 
مشاوران قوه قضاييه در هر واحد قضايي 

  ".تشكيل شود
كساني كه به دادگاه مراجعه ": وي افزود

 كنند، بايد پيش مشاور رفته و چند  مي
جلسه با آنها صحبت شود و اگر افراد 
اختاللهاي شخصيتي و رفتاري دارند، 
مشاوران جلسات را بيشتر برگزار كنند و 
اين امر را به قاضي اعالم كنند كه اميد 

  در واقع . سازش وجود دارد يا خير
  18بقيه در صفحه

  زنان در مسير رھايی
 اسد طاهري
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  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  
  :سخن روز

از اينكه كارت نقص داشته باشد نترس، هرگز بي " -
، )1089 -1904(سالوادر دالي  ("نقص نخواهي بود

  ) نقاش، طراح و مجسمه ساز سورئاليست اسپانيايي
من دوست دارم موهايم را فرم دهم و چهره ام را " -

ديكته ديگران آرايش كنم، اما حاضر نيستم به خاطر 
من موسيقي مي سازم كه . رژيم الغري بگيرم

ادل،  ("موسيقيدان باشم نه مدل روي جلد مجالت
گلدن "برنده جايزه . نويس بريتانيايي خواننده و ترانه 

 در "فال اسكاي "، جايزه اسكار براي ترانه "گلوب
  )"گرمي" جايزه 10فيلمي به همين نام و 

  
  ......سينما 

  
ل بندرعباس هم تعطيل ي فعاآخرين سينما

  شد 
  

 شهر بندرعباس كه آخرين سينماي "ستاره"سينما 
فعال مركز استان هرمزگان بود، از اواخر هفته گذشته 
به دليل بدهي در معرض واگذاري قرار گرفته و تعطيل 

  . شده است
 صندلي تا هفته گذشته تنها 215سينما ستاره با 

رحالي است كه با اين د. سينماي فعال بندرعباس بود
 هزار نفري 400توجه به جمعيت حدود يك ميليون و 

هزار 14هرمزگان، بر اساس سرانه استاندارد بايد 
  .صندلي سينما در اين استان وجود داشته باشد

 فيلم و 11 نيز پس از اكران "ستاره جنوب"سينما 
 1392 از خرداد "1500تهران "پس از نمايش فيلم 

هيچ تالشي براي بازگشايي آن تاكنون تعطيل شده و 
  .نشده است

  
  فيلم در پي اعتراض مالها توقيف يك 

  
در پي اعتراض شماري از مراجع تقليد به نمايش فيلم 

، وزارت ارشاد اسالمي ابتدا اكران اين فيلم "رستاخيز"
  . را تعليق و سپس به كلي ممنوع كرد

:  اهللا علوي گرگاني، يكي از مراجع معترض، گفت آيت
اين فيلم مشتمل بر بعضي اهانتها و هتك حرمتها و "

انتسابهاي نابجا و بازي بعضي از افراد معلوم الحال در 
نقش بعضي از بزرگان شهداي كربال موجب هتك 
حرمت و اهانت خواهد بود و لذا اكران اين فيلم به 

صالح نيست و چه بسا توابع خوبي نداشته باشد و لذا  
   ".اكران اين فيلم نشود

 در سي و دومين جشنواره فيلم فجر به "رستاخيز"
نمايش در آمد و احمدرضا درويش جايزه بهترين 

اين فيلم مقطع . كارگرداني را براي اين فيلم گرفت
تاريخي مرگ معاويه تا روز عاشورا و كشته شدن امام 

  . كند حسين، امام سوم شيعيان را روايت مي
ر انتظار ما د": درويش پس از توقيف فيلمش گفت

نشينيم و هر آنچه كه  تصميم مسووالن محترم مي 
مطابق با شرع و قانون باشد، حتماً پذيرا خواهيم بود و 
آنچه كه تا به امروز از جانب ما صورت پذيرفته با نظر 
مرجعيت عزيز پيش رفته و با قانون نيز مطابقت داشته 

  ".است
  

  ...كتاب
  

رپر استقبال جهاني از دومين كتاب جديد ها
  لي 

  
، "برو و ديده باني بگمار" رفت،  همانطور كه انتظار مي

 نظيري  ، با استقبال كم"هارپر لي"دومين رمان خانم 

اين كتاب در دو ميليون . در سراسر جهان روبرو شد
.  كشور توزيع شده است70نسخه منتشر و در 

 ترجمه از اين كتاب منتشر شده 7همچنين همزمان 
  .است

 را در سالهاي مياني "رو و ديده باني بگمارب"هارپر لي 
 نوشته بود، ولي ويراستارش او را متقاعد 1950دهه 

كرده بود كه بعضي از حوادث داستان را به رماني 
  .مستقل تبديل كند

 منجر شد كه "كشتن مرغ مقلد"اين توصيه به نوشتن 
 ادبي را براي هارپر لي "پوليتزر" جايزه 1961در سال 

اين كتاب اكنون يكي از بزرگ ترين . آوردبه ارمغان 
 40رمانهاي قرن بيستم به شمار مي رود و تاكنون 

ميليون نسخه از آن در سراسر جهان فروخته شده 
  .است

 باز هم در شهر خيالي "باني بگمار برو و ديده "داستان 
گذرد و در آن،   مي "آالباما" در ايالت "ميكوم"
راي ديدن پدرش، ، راوي داستان، ب"اسكات فينچ"
، كه وكيل است، از نيويورك به اين "اتيكاس فينچ"

  .رود شهر مي 
كند كه  ، اسكات روايت مي "كشتن مرغ مقلد"در 

 پوستي را به عهده مي  چطور پدرش وكالت مرد سياه
  .شود گيرد كه به اتهام تجاوز محاكمه مي  

رگرفته از  ب" باني بگمار برو و ديده"عنوان اين كتاب 
 از عهد باستان است كه مي "اشعيا" اي در كتاب  آيه

بيند  را مي   باني بگمار تا آنچه برو و ديده": گويد
  ".نمايد اعالم

  
  .....نشر و كتاب

  
انتشار نامه هاي مليتا يزسكا، زن محبوب 

  كافكا 
، يكي از "ملينا يزنسكا"به تازگي چهارده نامه از 

فرانتس كافكا، به دست ترين زنهاي زندگي  محبوب 

 "نويه روندشاو"آمده و در آخرين شماره فصلنامه ادبي 
  .در آلمان منتشر شده است

  
ها بيش از هفتاد سال پس از مرگ  انتشار اين نامه 

ملينا كه در تاريخ ادبيات اسم او با نام كافكا پيوند 
هاي آلماني زبان  اي در رسانه  خورده، بازتاب گسترده 

  . يافت
 1943 تا 1940ها را در فاصله سالهاي  نا اين نامه ملي

 و "پراگ"، "درسدن"از اردوگاه كار اجباري نازيها در 
  . خطاب به پدر و دخترش نوشته است"راونسبورگ"
  

خط " انتشار پنجاهمين شماره از ماهنامه

  "صلح
حقوق بشر " اين شماره تحت عنوان   ويژه در پرونده

لي نظير چگونگي  به مساي"در فرداي مذاكرات
وضعيت حقوق بشر پس از حصول نتايج نهايي 
مذاكرات جاري بين جمهوري اسالمي ايران و 
قدرتهاي بزرگ جهاني و همچنين لزوم يا عدم لزوم 

 حقوق بشر به اين مذاكرات پرداخته شده  ورود مقوله
  .است

در همين رابطه ماهنامه مزبور گفتگوهايي با سيامك 
ر، و دكتر مهدي نوربخش، استاد  نگا قادري، روزنامه

همچنين مطالب و . الملل، داشته است روابط بين 
يادداشتهايي از رضا عليجاني، محمد محبي، امين 
قضايي، حسين رئيسي، حسين تركاشوند نيز در اين 

در شماره پيش رو . شماره به چاپ رسيده است
خبرگزاري "گفتگويي نيز با علي عجمي، سردبير جديد 

  .صورت گرفته است، "هرانا
  

  :لينك دانلود مستقيم ماهنامه
 www.peace-mark.org/wp-

content/uploads/2015/06/50.pdf  
  
  

برندگان جايزه ملي كتاب آمريكا معرفي 

  شدند
كارلوس " نوشته "آواي جهاني"كتاب خاطرات 

 آمريكايي، –، گيتاريست معروف مكزيكي "سانتانا
 جوايز كتاب سال موفق به كسب جايزه بهترين اثر از

  .آمريكا شد
 را در "گرمي" جايزه معتبر 10كارلوس سانتانا كه 

عرصه موسيقي در كارنامه دارد، براي نگارش خاطرات 
، موفق به "داستان من: آواي جهاني"خود با عنوان 

و ششمين دوره جوايز كتاب  كسب جايزه اصلي سي 
  .سال آمريكا شد

مريكا در سال از ديگر برندگان جوايز كتاب سال آ
نائومي " توان به   و در بخشهاي ديگر مي2015
، "مارلون جيمز"زيست،  ، برنده بخش محيط "كالين

، برنده بخش شعر "ان والدمن"برنده بخش داستاني و 
عمر دستاورد هنري  اشاره كرد كه با دريافت جايزه

مراسم اعطاي جوايز  .مورد تقدير قرار خواهند گرفت
 20جوايز كتاب سال آمريكا روز سي و ششمين دوره 

  .شود اكتبر در نيويورك برگزار مي 
  18بقيه در صفحه 
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  رويدادھای ھنری ماه

  17بقيه از صفحه 
  

  ....موسيقي
  

افغان از ستم  خوان  دختران رپ
   بر زنان مي خوانند 

تعداد دختران افغان كه اعتراض خود به 
ناهنجاريهاي جامعه را در قالب موسيقي 

 كنند، در حال افزايش   بيان مي"رپ"
  .است

سوسن " از "العقل ناقص "ترانه 
ين رپ خوانهاي ، از مطرح تر"فيروز

   هاي اجتماعي فارسي افغان در شبكه
زبان بسيار به اشتراك گذاشته شده 

او در اين ترانه به تبعيض . است
از جمله او در . كند جنسيتي اعتراض مي 

زن اگر ناقص ":  خواند اين ترانه مي
العقل است،  العقل است، همسرت ناقص  

العقل است، مادرت  خواهرت ناقص 
  ".ل است العق ناقص

، از دختران رپ "پاراديس سروري"
خوان متولد اصفهان است كه به همراه  

نامزد خود داريوش كه متولد مشهد 
است، در قالب موسيقي رپ به تبعيض 
جنسيتي و نابهنجاريهاي جامعه اعتراض 

هايش مي  او در يكي از ترانه . كند مي 
خواستم بدوم زدند بر كمرم، ": خواند 

ام  م زدند بر سرم، چهره خواستم فكر كن
را سوزاندند به نام اسالم، بينيم بريده 
شد براي انتقام، اسيد پاشيدند بر روي 
دست و بدنم، فروختند مرا كه فقط يك 

  "...زنم
ملت " نيز در ترانه "راميكا خبيري"

همه پريشان، ":  خواند  مي"افغانستان
همه گريان، همه ما هستيم گروگان، به 

 همه مشكالت، همه دست همسايگان،
اين حاالت، كردند ما را دور از حيات در 

  "...خياالت
  

ابتكار جشنواره موسيقي در 

  روماني براي اهداي خون
 در روماني با "ناگفته"جشنواره موسيقي 

آشام  الهام گرفتن از دراكوال، خون 
معروف، به افرادي كه خون اهدا كنند، 

  . دهد بليط مجاني يا با تخفيف ارايه مي
اين جشنواره در پايان ماه ژوييه در 

شود و   برگزار مي "ترانسيلوانيا"
سازماندهندگان آن اميدوارند كه اين 
اقدام آنها، مردم را به اهداي خون 

  .تشويق كند
روماني با ": گويد مدير جشنواره مي 

كمبود خون در بخش پزشكي مواجه 
 ترين آمار اهداي  است و يكي از پايين

كمتر از دو . ل اروپا داردخون را در ك
درصد جمعيت فعال اين كشور به طور 

  ".كنند مرتب خون اهدا مي 
  

  ....ميراث فرهنگي 

  
عراق غارت آثار باستاني و عتيقه 

  و سوريه همچنان ادامه دارد 

، كارشناس آثار "ميشاييل مولر ـ كارپه"
 - "ماينز" مركزي شهر  عتيقه در موزه

  در يك جلسه)  ژوييه10(آلمان روز جمعه 
بناهاي "بحث و گفتگو با اشاره به اين كه 

تاريخي در عراق و سوريه در اثر ويراني 
 يادآوري كرد "اند شبيه ميدان جنگ شده 

  شده از موزه  سرقت  كه ميليونها اثر عتيقه
  ها و آرامگاههاي 

  
شخصيتهاي بزرگ علمي ـ مذهبي سوريه 
و عراق از اين كشورها خارج شده و در 

  المللي خريد و فروش مي ازار سياه بين ب
  .شود

 گويد كه گروه تروريستي دولت  او مي
 آمده از  دست با عوايد به ) داعش(اسالمي 

اين معامالت، به جنگ براي گسترش 
 خود در اين كشورها "خالفت اسالمي"

  .دهد ادامه مي 
داعش اشياي باستاني ربوده شده را از 

اجتماعي مانند هاي  طريق اينترنت و شبكه 
 به خريداران "آپ واتس " و "فيس بوك"

شود  گفته مي .  كند المللي عرضه مي بين 
كه اين گروه بنيادگراي اسالمي، نهادي با 

مديريت امور وابسته به باستان "عنوان 
 در سوريه برپا كرده و از اين راه "شناسي

آثار نفيس باستاني اين كشور را به تركيه 
  .رساند به دست دالالن مي  كند و  وارد مي

  

  شعر 
  

  به ياد نيما
  

  شباهنگام
  كه قوقولي قوقوهايش،

  با هزاران شوق؛
  پر مي افشانند

  بر بام اين ايوان
  كه شب را بر سرش

  چادر كشانيدند
  با زور چماق و ضربه باطوم؛

  :مي پرسد به آهنگي غمين ما را
كجاي اين شب تيره بياويزم قباي ژنده ي 

  خود را؟
  ر راه جا مانده است؟كسي د

  كسي آيا بود بيدار؟
  شبي سرد و زمستاني است

يخ بست است آواي گلويش گوئيا در اين 
  شب تاريك

  :و آواي خروسش سخت دلتنگ است
  كسي آيا بود بيدار؟

  قوقو قوقو قوقو هايش؛
  نشسته بر سر ديوار

  .از سرما
  و خوابش برده اسبش

  .در ميان راه
  .و دستش بي كمك مانده است

  چنان دستي كشد بر دست
  /چونان كه تعبير سخن هايش همه باطل

  .كه دستش بي صدا مانده
  قوقولي قوقو قوقو قوقو

  كسي آيا شود بيدار؟
  

  فتح اهللا كياييها

  

  
  زنان در مسير رھايی

  16بقيه از صفحه 
  

مشاوره دادگاه قصد خواهد داشت كه 
خصوص طالق  ميزان طالق، به 
  ".توافقي را كاهش دهد

دفاتر ازدواج و طالقي ": م ادامه دادقوا
كه بدون حكم دادگاه صيغه طالق را 

 5صادر كنند، براي آنها حبس بيش از 
 تا 180 سال و جريمه نقدي 10تا 

 ميليون ريال و همچنين انفصال 360
از خدمات عمومي و دولتي در نظر 

  ".شود گرفته مي 
  

بي : عضو مجلس خبرگان

ماري روده و حجابي باعث بي

  عده مي شود م

  
 نماينده - تير 22خبرگزاري فارس، 

اصفهان در مجلس خبرگان با بيان 
اينكه سالمت جسم، ارمغان پوشش 
: كامل با چادر مشكي است، افزود

پزشكان معتقدند هيجاناتي كه به "
شود، بيماري  روح انسان وارد مي 

 آورد، به  جسمي براي انسان مي

ي بندوبار حجابي و بي  طوري كه بي 
  اين هيجانات را به روح انسان وارد مي

  ".كند
 اهللا سيدابوالحسن مهدوي ادامه  آيت
طبق اعالم پزشكان، بيماري ": داد

روده و معده از اين هيجانات آغاز مي 
شود و به ساير اعضاي بدن سرايت  

كند، بنابراين اگر انسان به  مي 

دهد،  سالمتي جسمي خود اهميت مي 
ا كه چادر مشكي بايد بهترين پوشش ر

  .است را به سر كند
اين موضوع ": وي همچنين اظهار كرد

در دين براي ما حل شده كه از عوامل 
مهم پرخاشگري و غضب دختران در 

حيايي   حيايي است و اين بي  منزل، بي
  ". كند در مدارس نيز رواج پيدا مي

امروز همگان به اين باور ": وي افزود
مردم در جامعه اند كه اگر افكار  رسيده 

  مشغول به شهوت شود، ديگر نمي
توانند بر روي كارهاي خود تمركز 

   ".كنند
  

دولت به احترام مراجع، 

 ممنوعيت حضور زنان در

  ورزشگاه ها را رسمي كرد 
 معاونت امور زنان و – تير 10ايلنا، 

وقتي ": خانواده رييس جمهور گفت
مخالفان حضور زنان در ورزشگاهها 

زينه كردند، به خاطر از مراجع ه
احترامي كه دولت براي مراجع 
قايل است و راي مراجع را محترم 

شمارد، تشخيص داده شد كه  مي 
  ".اين تمهيدات رعايت شود

اي كه  در كميته ": موالوردي گفت
 ،به اين منظور تشكيل شده بود

بررسيهاي الزم در مورد حضور 
زنان در ورزشگاهها انجام شد و 

حضور زنان و خانواده جلسه  صورت 
ها با چارچوبهاي الزم نوشته شد و  

به امضا رسيد و عليرغم اينكه قرار 
بود براي اجرا و عملياتي شدن 

 ديگر اين كار صورت ،ابالغ شود
  ".نگرفت

: شهيندخت موالوردي ادامه داد
مخالفان اين مساله تالش كردند تا "

موضوع را به سمت و سوي سلسله 
ند تا عملكرد معاونت هايي ببر مصاحبه 

 در ،امور زنان را زير سووال برده باشند

ايم كه  حاليكه ما بارها اعالم كرده 
پيگيري اين مساله به معناي اين 
نيست كه ما حضور زنان در 
ورزشگاهها را در اولويت مطالبات زنان 

 يا اينكه ساير ،و دختران مي دانيم
 ايم و  فعاليتهاي خود را تعطيل كرده

در حال پيگيري اين مطالبه صرفا 
  ".هستيم
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   حركت اعتراضي109

 تير، تعدادي از كارگران 1روز دوشنبه *
اشرفيه در اعتراض  مرغ كيسم آستانه 

به عدم دريافت مطالباتشان جلوي 
  .فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند

خبر، رئيس كشتارگاه  به گزارش آستان
به كارگران طلبكار گفته؛ من از دولت 

 را طلب دارم، شما برويد از دولت پولتان
  .بگيريد

يكي از كارگران حاضر در اين تجمع با 
ابراز ناراحتي شديد از عدم پيگيري 
مسئوالن نسبت به وضعيت پيش آمده 
براي كارگران گفت؛ شش ماه است كه 

  .خبري از حقوق و عيدي نيست
  
كاركنان اپراتورهاي پستهاي انتقال *

اي استان تهران صبح  نيروي برق منطقه
 در مقابل ساختمان  تير2روز سه شنبه 

جمهوري،  معاونت راهبردي رياست 
به . استانداري سابق تجمع كردند

گزارش ايسكانيوز، كاركنان پيماني 
اي تهران در  شركت  برق منطقه 

اعتراض به دو موضوع تجمعاتي را 
يك موضوع در خصوص . برگزار كردند

اي كه وزير نيرو براي افزايش  نامه 
كاري و   محاسبات جديد حق نوبت

پرسنلي كه در مناطق مرزي مشغول به 
كار هستند، نوشته بود و ديگري در 
رابطه با مشاغل سخت و زيان آوري كه 

 خدمات مديريت 92از  اول فروردين 
كشوري را براي همكاران اجرا كردند اما 
  هيچ گونه افزايش حقوقي براي نوبت

  .كاري صورت نگرفت
  
كنان  تير، جمعي از سا2روز سه شنبه *

روستاي شهرآباد در مشهد براي 
چندومين بار با تجمع در محل دهياري 
و همچنين شركت آب و فاضالب 

روستايي خراسان رضوي، خواستار حل  
به گزارش ايرنا، . مشكل بي آبي شدند

يكي از ساكنان روستاي شهرآباد گفت؛ 
هم اكنون هيچ آبي براي شست و شو، 

آب حمام و سرويس بهداشتي نداريم و 
لوله كشي آن هم در برخي ساعات 

آب آشاميدني اين . بسيار اندك است
روستا از سالها پيش با تانكر سيار تامين 
مي شود زيرا آب لوله كشي روستا غير 

اين روستا كمتر از . قابل شرب مي باشد
دو كيلومتر با شهر مشهد فاصله دارد و 

 خانوار زندگي 800 هزار تن در 3در آن 
  .مي كنند

  
 تير، كارگران فارسيت 2روز سه شنبه *

 94 خرداد 26دورود كه از روز سه شنبه 
جهت اعتراض  به تعطيلي كارگاه و 
عدم پاسخگويي مسئوالن به تهران 
آمدند در مقابل وزارت كار دست به 
تحصن زدند و شبها  براي خواب به 

به گزارش . بهشت زهرا مي رفتند
جمع اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين ت

در نهمين روز حركت اعتراضي كارگران 
صورت گرفت و در پايان اين روز 
كارگران بعد از نه روز تحصن، به 

  .شهرشان بازگشتند
كارخانه فارسيت دورود يكي از 
شركتهاي بزرگ سيماني و وابسته به 
هلدينگ فارس خوزستان است كه در 
زمينه توليد محصوالت الياف سيمان از 

  شار قوي آبرساني، لولههاي ف قبيل لوله 
  .  كند  فعاليت مي…هاي فاضالبي و

  
كارگران كارخانه ذوب آهن اردبيل به *

 ماه پرداخت نشدن مطالبات 16دنبال 
 تير در مقابل 1مزدي در روز دوشنبه 

ساختمان استانداري اردبيل تجمع 
به گزارش ايلنا، به دنبال اين . كردند

ير  ت3تجمع كارگران در روز چهارشنبه 
توانستند بابت معوقات مزدي خود از 
دستگاه قضايي حكم جلب مديرعامل 

  .اين واحد صنعتي را بگيرند
  
 تير، همزمان با 3ظهر روز چهارشنبه *

حضور هيات تسويه بانك مركزي 
درمحل موسسه مالي ميزان واقع در 
ميدان جانباز مشهد، كاركنان اخراجي 
اين موسسه دراعتراض نسبت به حكم 

به .  خود دست به تجمع زدنداخراج
گزارش مهر، نيروهاي انتظامي مشهد 
به اين تجمع حمله كردند و با كاركنان 

 تن را دستگير 13معترض درگير شده و 
اخراج صدها كارمند مؤسسه . كردند

مالى و اعتبارى ميزان توسط هيات 
تسويه موجب شد تا تعدادي از اين 
پرسنل براي چندمين بار متوالي 

 خود را با تجمع در مقابل اين اعتراض
  .موسسه به گوش مسئوالن برسانند

  
كارگران كارخانه هاي منطقه خودرو *

كرمان موتور، (سازي ارگ جديد بم 
دراعتراض ) مديران خودرو، قوا محركه

به عدم ورود وسايل نقليه به پاركينگ 
كارخانه و ساعات كاري، در روز 

لي  تير براي دومين روز متوا3چهارشنبه 
  .اعتصاب كرده و اقدام به تجمع كردند

به گزارش ارگ نيوز، چندي است كه 
صحبت جابجايي پاركينگ وسايل نقليه 
كارگران كرمان موتور، مديران خودرو، 

 مطرح است و كارگران …قوا محركه و
دور بودن و پياده روي بيست دقيقه از 
پاركينگ جديد تا محل كارخانه را علت 

  .اعتصاب بيان كردند
منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد كه در 

 كيلومتري شرقكه در فاصله 10فاصله 
 كيلومتري شرق شهرستان بم و 10

 كيلومتري كرمان و دركنارجاده 200
 زاهدان – بم –ترانزيتي كرمان 

، تاسيس و رسماً 1376قراردارد، درسال 
عمده فعاليتها و . كار خود را آغاز كرد

ده در اين  گذاريهاي انجام ش سرمايه
منطقه در رابطه با توليد خودرو و صنايع 

 820 هزار و 7وابسته است كه در آن 
  .شاغل هستند

   
به گزارش  ايلنا، كارگران بازنشسته *

 4كارخانه كاشي گيالنا روز پنجسنبه 
ر اعتراض به پرداخت اقساطي حق تير د

 ماه حقوق 11 تا6سنوات پايان كار و 
معوقه، در مقابل درب ورودي كارخانه 

  .دست به تجمع زدند
  
به گزارش بلوچ پرس، ساكنان *

روستاهاي دزبن، حاجي آباد و چندوكان 
بخش ساربوك شهرستان قصرقند، روز 

 تير، به خاطر كمبود شديد آب 5جمعه 
سال است الينحل شرب كه چندين 

ما تشنه ايم آب (مانده با حمل پالكارد 
) مي خواهيم و آب سالم زندگي سالم 

  . دست به تحصن و تجمع زدند
  
 تير، جمعي از متقاضيان 6روز شنبه *

مسكن مهر در اعتراض به عدم 
 شان مقابل دادگاه  و  رسيدگي به پرونده

به . فرمانداري كرمان تجمع كردند
كت كنندگان در اين گزارش تسنيم، شر

تجمع  نسبت به پرداخت پول شان در 
ده سال گذشته و فرار مسئول اصلي 
پروژه مسكن مهر كرمان اعتراض 

  .كردند
  
 تير، كارگران شركت 7روز يكشنبه *

صنعتي و معدني آريا ناران سرچشمه 
دراعتراض به اخراج و عدم پرداخت يك 
سال حقوق و مزايا در مقابل فرمانداري 

به گزارش خانه . ان تجمع كردندرفسنج
خشتي، از يك سال پيش كارگران هنوز 
حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده، 
همچنين مزايايي كه به كارگران شركت 

 سرچشمه تعلق مي گيرد، شامل  مس
  .آنان نشده است

  
كارگران شركت كشت و صنعت *

شوشتر در اعتراض به عدم اجراي طرح 
ه پرداخت طبقه بندي مشاغل و نحو

، در روز يكشنبه )كارانه(پاداش ساالنه 
به گزارش .  تير، دست به تجمع زدند7

رهياب، اين شركت از واحدهاي هفت 
گانه توسعه نيشكر و صنايع جانبي آن 
است كه در اراضي شعيبيه بين دو 

  .رودخانه شطيط و دز واقع شده است
 15اين واحد توليدي درحالي بيش از 

ا مي گذراند كه سال از عمر خود ر
 كيلومتر در 30وسعت خود را بيش از 

منطقه اي محروم گسترده كرده است 
لكن اين توسعه سرزميني تاكنون 
نتوانسته يكي از محروم ترين مناطق 
استان خوزستان را سامان دهد، چرا كه 
در حواشي آن شاهد زندگي مردم در 

  .روستاهايي با كمترين امكانات هستيم
  
 تير، كارگران كارخانه 7روزيكشنبه *

فارسيت دورود در اعتراض به مبلغ حق 

سنوات پرداختي پيشنهادي كارفرما 
جهت بازخريد مقابل فرمادراي دورود 

  .دست به تجمع زدند
به گزارش ايسنا، مديرعامل اين كارخانه 

 گو باشد و بهتر است در اين  بايد پاسخ
  .خصوص صحبت كند

  
يشكر تعدادي از كارگران كارخانه ن*

هفت تپه در اعتراض به عدم پرداخت 
 7 ماه حقوق در روز يكشنبه 2بيش از 

  .تير، در محوطه كارخانه تجمع كردند
به گزارش ايلنا، همزمان با اين تجمع، 
كارفرماي اين واحد توليدي يك ماه از 

 كارگر را پرداخت 200مطالبات معوقه 
  .كرد

  
كارگران كارخانه گمين قزوين به دليل *

فت نكردن سه ماه از حقوق خود در دريا
 تير براي سومين روز 7روز يكشنبه 

دست به اعتصاب و نيز تجمع در 
  .محوطه كارخانه زدند

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در اين 
تجمع كه در داخل حياط كارخانه رخ 

 تن از كارگران شركت 60داد، تعداد 
كه در “ بلورگمين"توليدي بلور و شيشه 

رشت قرار – جاده قزوين كيلومتري3
دارد، خواستار رسيدگي به وضيعت خود 

  .بودند
  
 تير، كاركنان شركت 6صبح روز شنبه *

هواپيمايي خدمات ويژه قزوين در 
اعتراض به تاخيرهاي طوالني در 
پرداخت حقوق ماهانه، عدم پرداخت 
مطالبات و عدم توجه و پيگيري 
مسئوالن در مقابل شهرداري قزوين 

  .ع زدنددست به تجم
به گزارش ايرنا، مشكالت اين شركت از 
زمان واگذاري آن به بخش خصوصي 

  .آغاز شد
در ادامه اين حركت اعتراضي، روز 

 تير، كاركنان شركت 7يكشنبه 
هواپيمايي خدمات ويژه جهاد كشاورزي 
در مقابل دفتر امام جمعه قزوين تجمع 

  .كردند
  
 تير، كارگران فوالد زرند 8روز دوشنبه *
 ماه 4 تا 3 اعتراض به عدم پرداخت در

حقوق شان براي دومين روز متوالي 
به گزارش ايلنا، . اقدام به تجمع كردند

اين كارگران به صورت پيمانكاري در 
قسمت ساخت تاسيسات عمراني كوره 

  .هاي اين پروژه فعاليت دارند 
  
 تير، كارگران معدن 8روز دوشنبه *

 3ن گهر در اعتراض به پرداخت نشد گل
ماه حقوق شان براي نهمين روز متوالي 
اعتصاب كرده و در محل اداره كار و 

به . فرمانداري سيرجان تجمع كردند
  گزارش ايلنا، يكي از كارگراني كه در 
  20بقيه در صفحه 

  

  ١٣٩٤برخی از حرکتھای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در تير 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخی از حرکتھای 
  اعتراضی کارگران

  
  19بقيه از صفحه 

  
  : تجمع اعتراضي حضور داشت گفت

 كارگر از طريق 1500نزديك به 
شركتهاي پيمانكاري شهسوار ماشين و 
فتح جنوب در فعاليتهاي استخراجي 

  گهر مشغول  گل4معدن معدن شماره 
كم از اسفند ماه سال  كارند كه دست 

عوقات مزدي گذشته تاكنون بابت م
  .طلبكارند

  
 تير، كارگران خدمات 8روز دوشنبه *

شهري شهرداري ياسوج در اعتراض به 
پرداخت نشدن حقوق خود براي دومين 
روز متوالي در جلوي استانداري 

به . كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند
گزارش ايسنا، يكي از كارگران معترض 
گفت؛ طي سه ماهه سال جاري حقوق 

 نشده و به همين خاطر با ما پرداخت
وي اظهار . مشكالتي مواجه هستيم

كرد؛ ديروز يكي از فرزندانم بيمار شد 
علت اينكه حق بيمه  اما متأسفانه به

اي  براي ما پرداخت نشده، دفترچه بيمه 
براي درمان فرزندم نداشتم و پولي هم 
كه براي درمان هزينه كنم ندارم حاال 

  .ارندمسئوالن خود را جاي ما بگذ
  
 تير، بيش از 8صبح روز دوشنبه *

يكصد تن از كارگران شركت پيمانكاري 
فرزكهن قشم در اعتراض به عدم 
دريافت حقوق خود در مقابل سازمان 

  .منطقه آزاد قشم تجمع كردند
به گزارش كيهان، نماينده كارگران 

 ماه است كه حقوق ما 3معترض گفت، 
توسط شركت فرزكهن واريز نشده و اين 
در حالي است كه شركت مزبور تحت 
نظارت سازمان منطقه آزاد قشم قرار 

يكي ديگر از كارگران درباره  . دارد
مشكالت محل كار خود گفت؛ وسيله 
نقليه براي تردد به محل كار نداريم و 
مجبوريم پياده خود را به محل كارمان 

  . برسانيم
  
كارگزاران مخابرات روستايي خوزستان *

عدم تبديل وضعيت، دراعتراض به 
پرداخت حقوق و حق بيمه در روز 

 تير، مقابل استانداري 10چهارشنبه 
  .تجمع كردند

به گزارش ايرنا، يكي از تجمع كنندگان، 
هدف اين تجمع را امتناع شركت 
مخابرات خوزستان از اجراي قانون 

  .عنوان كرد
  
 تير، ساكنان مجتمع 10روز چهارشنبه *

 در اعتراض مسكوني فاتحان فجر مينو
به عدم رسيدگي به تخلفات اين تعاوني 
مسكن در اداره تعاون كار و رفاه 

اين تجمع از جلو . اجتماعي تجمع كردند
اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي شروع و 
. به سالن جلسات اين اداره كشيده شد

به گزارش باشگاه خبرنگاران،اين 
 آبان 13مجتمع مسكوني در خيابان 

 بلوك 33 واحد و 428و شهرك مينو 
  .دارد

  
 تير، جمعي از 10صبح روز چهارشنبه *

ساكنان شهرك نگين زنجان در 
اعتراض به مشكالت اين شهرك مقابل 
. شهرداري مركزي زنجان تجمع كردند

  به گزارش فارس،
گويند كه  مسئوالن شركت تعاوني مي

مبلغ مورد نياز براي آسفالت خيابانهاي 
اري زنجان شهرك نگين را به شهرد

پرداخت كرده و در واقع شهرداري به 
  .كند وظايف خود عمل نمي 

  
 تير، كارگران كشت 10روز چهارشنبه *

و صنعت مهاباد در اعتراض به تاخير در 
 ماه حقوق، دست به 10پرداخت 

اعتصاب زده و مانع فعاليت بخشهاي 
به . كشتار دام و طيور اين مجتمع شدند

تي كشت و گزارش كُردپا، مجتمع صنع
مجتمع چهارگانه سبز (صنعت مهاباد 

 تاسيس و 1350در اوايل دهه ) مهاباد
بر اساس اسناد و گفته مسئوالن اين 

 كارگر در اين 800مجتمع، در آغاز 
مجتمع مشغول به كار بودند و هم 

 كارگر 20 تا 15اكنون تعداد آنها به  
كارگران معترض . كاهش يافته است

مشكالت : گويند اين مجتمع مي
هاي چهارگانه سبز مهاباد زماني  شركت

آغاز شد كه اين مجتمع بزرگ صنعت 
 در راستاي اجراي 86كشاورزي در سال 

 قانون اساسي به بخش 44اصل 
  .خصوصي واگذار شد

  
كارگران پروژه سد تنگ سرخ ياسوج *
در اعتراض به عدم ) شركت پيماب(

 ماه 7پرداخت عيدي، حق سنوات و 
 تير، اعتصاب 13 شنبه حقوق معوقه در

  .كردند
به گزارش تسنيم، ترس از اخراج شدن 
سبب شده كه كارگران پروژه ياسوج 
بسيار محتاطانه سخن بگويند و اصرار 
. دارند كه نام شان در گزارش ذكر نشود

 گويند مسئوالن شركت پيماب  آنها مي
در پاسخ به اعتصاب و اعتراض كارگران 

  .ان ندادندهيچ گونه واكنشي از خود نش
  
 تير، كشاورزان اصفهان و 13روز شنبه *

جمعي از حاميان محيط زيست در جهت 
بازگرداندن حق آبه اصلي زاينده رود و 

 ماده اي زاينده 9اجراي كامل مصوبات 
رود، مقابل استانداري اصفهان تجمع 

به گزارش اصفهان شرق، تجمع . كردند
كنندگان در مقابل استانداري 

زاينده رود من «با مضمون پالكارتهايي 
  .دردست داشتند....و » كو
  
 تير، تعدادي از كارگران 13روز شنبه *

بازنشسته مجتمع نيشكر هفت تپه در 
اعتراض به  وضعيت مبهم بازنشستگي 

به گزارش . شان دست به تجمع زدند 
ايلنا، قرار بود كه مشكل بازنشستگي 
پيش از موعد اين كارگران كه شمار 

 تن است سال 404هايت  آنها در ن
گذشته به دستور وزير تعاون كار و رفاه 

اجتماعي برطرف شود كه هنوز اين 
  .مشكل ادامه دارد

  
 ساعته 20 تير، قطعي 13روز شنبه *

آب در منطقه فاز دو شهر جديد 
 2هشتگرد باعث شد كه ساكنان فاز 

شهر جديد هشتگرد در مقابل ساختمان 
ارش به گز. شوراي شهر تجمع كنند

مهر، به گفته يك شهروند؛ مسئوالن 
شهري در اين تجمع باز حرفهاي 
تكراري زدند و وعده و وعيد دادند و 
ساكنان را با كوله باري از مشكالت 

  .راهي منازل شان كردند
  
 شهرداري انزلي در همسران كارگران*

اعتراض به  عدم پرداخت به موقع 
حقوق و كاهش ساعات اضافه كار در 

 تير روبروي ساختمان 14روز يكشنبه 
به گزارش . شوراي شهر تجمع كردند

ديار ميرزا، همسران اين كارگران 
خواستار اين موضوع بودند كه وارد 
جلسه شوراي شهر شوند و اعتراض خود 

وراي شهر و را به گوش اعضاي ش
همچنين رضا پورشعبان، شهردار انزلي 
برسانند كه كارمندان شورا اجازه ورود 
اين بانوان را نداده و آنها در مقابل 
ساختمان شوراي شهر دست به تجمع 

  .زدند
  
 تير، حدود صد تن از 14روز يكشنبه *

كارگران روز مزدي مجتمع نيشكر هفت 
 ماه 5تپه در اعتراض به عدم دريافت  

حقوق، دست از كار كشيده و در محوطه 
كارخانه مقابل دفتر مديريت مجتمع 

به گزارش ايلنا، كارگراني . تجمع كردند
كه در اجتماع اعتراضي امروز حضور 
داشتند، كارگراني هستند كه به صورت 

 سال پيش در بخش 5شفاهي از يك تا 
صنعتي كارخانه به صورت روزمزدي كار 

تار تامين امنيت اند و اكنون خواس كرده
شغلي و دريافت معوقات مزدي خود 

  .هستند
به گزارش فعاالن حقوق بشر و 
دمكراسي در ايران، مدير شركت كشت 
و صنعت  نيشكر هفت تپه فردي به نام 
كاظمي است كه بنابه گفته كارگران از 
عناصر سپاه پاسداران و همچنين 
حسيني رئيس حراست از عناصر وزارت 

 هر دو هرگونه اطالعات است كه
حركت اعتراضي كارگران را با تهديد به 

  .دستگيري واخراج پاسخ مي دهند
  
 تير، كارگران 14روز يكشنبه *

پيمانكاري پتروشيمي فجر در اعتراض 
اي كه به  نسبت به اجرا نشدن مصوبه 

افزايش مزاياي مزدي آنها مربوط 
شود، براي دومين روز متوالي دست  مي

به گزارش ايلنا، . به اعتصاب زده اند
دليل اعترض  كارگران اعتصابي كه 

رسد،   تن مي 180شمار آنها تا حدود 
خودداري مديريت پتروشيمي رازي از 

اي است از سوي  اجراي مصوبه 
هلدينگ خليج فارس به شركت زير 
مجموعه از جمله مجتمعهاي پتروشيمي 

  .رازي و بندر امام ابالغ شده است
  

تير، بيش از  14صبح روز يكشنبه *
 تن از كارگران ارگ قديم بم به 140

 ماه 3علت عدم پرداخت عيدي، بيش از 
. حقوق و حق بيمه دست به تجمع زدند

به گزارش ارگ نيوز، يكي از كارگران 
اين مجموعه خشت و گلي گفت؛ از 
ابتداي سال تا امروز كه چهارد هم تير 
ماه است هيچ حقوقي دريافت نكرده ايم 

م براي ما در نظر نگرفتند حتي عيدي ه
و با اين گرماي طاقت فرسايي كه در 
بم وجود دارد و تورم موجود در كشور 
چطور مي شود كه چهار ماه گذران 

  .زندگي كرد
  
 كارگر 800 تير، 11روز پنجشنبه *

 منطقه ويژه 16 و 15پيماني فازهاي 
عسلويه در اعتراض به عدم پرداخت 
 حقوق براي چهارمين روز پياپي

  .اعتصاب و تجمع كردند
به گزارش ايلنا، در حالي كه پيمانكاران 

 15هاي در دست احداث فازهاي  پروژه 
 منطقه ويژه عسلويه از مدتي پيش 16و 

تالش كردند تا با تغيير متن قراردادهاي 
كار امكان هرگونه اعتراض را از 
كارگران بگيرند،كارگران دست به 

  .اعتصاب چهار روزه زدند
صلي اين اعتصاب طوالني شدن دليل ا

پرداخت معوقات مزدي باقيمانده از سال 
 و بخشهايي از مطالبات مزدي سال 93
 تير، اعتصاب 15روز دوشنبه .  است94

وتجمعات اعتراضي كارگران عسلويه 
  .يك هفته راپشت سرگذاشت

  
به گزارش اردكان گويا، روز دوشنبه *

 تير، جمعي از كارگران شركت 15
 آسفالت طوس فوالد ارفع پيمانكاري

در ) مجتمع گندله سازي اردكان(
 ماه  حقوق 4اعتراض به عدم پرداخت 

شان دست از كار كشيدند و تحصن 
كارگران با حمله به اتاق مصري . كردند

نژاد رئيس مجتمع گندله سازي اردكان، 
  .شيشه اتاق وي را شكستند

  
 تير با شكايت 2صبح روز سه شنبه *

 كارگر 18سراي گيالن، كارفرما به داد
معترض كارخانه ايران برك، در سي 

  .وشششمين روز اعتصاب احضار شدند
به گزارش ايلنا، كارگران كارخانه ايران 

گويند، همكاران شان از طرف  برك مي
. كارفرما به ايجاد اغتشاش متهم شدند

 تير، همزمان با شروع 3روز چهارشنبه 
ان و هفتمين روز از اعتصاب كارگر سي 

شد كه  كارخانه ايران برك رشت گفته 
 نفر از 32از ابتداي ماه جاري تعداد 

كارگران معترض اين كارخانه به دليل 
اتمام اعتبار قرارداد كار در آستانه اخراج 

اعتصاب كارگران كارخانه ايران . هستند
 تير، وارد سي 4برك رشت روز پنجشنه 

 6روز شنبه . و هشتمين روز خود شد 
و نهمين روز  ين اعتصاب وارد سي تير، ا

خود شد و در اين روز كارگران اعتصابي 
 نماينده 2حمايت قاطعانه خود را از 
همچنين . اخراجي شان اعالم كردند

نيروهاي انتظامي كماكان دركارخانه 
  .مستقر هستند

  21بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتھای 
  اعتراضی کارگران

  
  20بقيه از صفحه 

در چهلمين روز از شروع اعتصاب 
كارگران پنج تن از كارگران به 
نمايندگي از همكاران خود با مسئوالن 
فرمانداري و اداره كار رشت ديدار 

 تير، اعتصاب 8روز دوشنبه . كردند
كارگران كارخانه ايران برك رشت چهل 

روز . شت سرگذاشتو دومين روز را پ
 تير، اعتصاب كارگران وارد 13شنبه 

كارفرما . چهل و پنجمين روز خود شد
در كارخانه ايران برك حضور دارد و 
تالش مي كند با روشن نگهداشتن 
خطوط توليد به اعتراضات آنها خاتمه 

 تير، كارفرماي 16روز سه شنبه . دهند
كارخانه ايران برك با هماهنگي 

 كارگر 50اره كار رشت فرمانداري و اد
  .اعتصابي را اخراج كرد

   
جمعي از اعضاي تعاوني مسكن متعلق *

به كاركنان صنايع حمل و نقل هوايي 
 تير، در مقابل 16كشور، روز سه شنبه 

به . شوراي شهر تهران تجمع كردند
گزارش خبرآنالين، اين افراد گفتند كه 

 4 و 1100آنها در دو پروژه انبوه سازي 
 سال پيش سرمايه 11احدي، از هزار و

گذاري كرده ولي تاكنون خانه اي به 
  .آنها تحويل نشده است

  
 تير، جمعي از 16صبح روز سه شنبه *

زيست  كشاورزان و دوستداران محيط 
منطقه پلدختر با تجمع و راهپيمايي در 
خيابان اصلي نسبت به قطع آب رودخانه 
. و خشك شدن كشكان اعتراض كردند

 فارس، فرماندار پلدختر و امام به گزارش
جمعه پلدختر با حضور در جمع مردم 
نسبت به اتفاق خشك شدن رودخانه 
كشكان توضحياتي ارائه دادند كه پس 
از قول مساعد فرماندار براي پيگيري 

كنندگان محل را ترك  موضوع تجمع 
  .كردند

  
كارگران كارخانه توليد لبنيات فالت *

ه شنبه كوهرنگ بعد از ظهر روز س
تير در اعتراض به عدم پرداخت به 16

موقع حقوق و مزاياي خود طي ماههاي 
اخير مقابل فرمانداري شهرستان 

به گزارش بام . شهركرد تجمع كردند
ايران خبر، يكي از كارگران اين كارخانه 
گفت؛ تا امروز نزديك به سه ماه است 
كه حقوق و دستمزدهاي ما پرداخت 

با سختي و نشده است و زندگي را 
  .مضايقه سپري مي كنيم

 نيروي 250كارخانه فالت كوهرنگ با 
انساني در مسير جاده شهر كيان به ايذه 

  .واقع است
  
كارگران كارخانه كاشي خزر در *

اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان و 
 16قراردادهاي موقت از روز سه شنبه 

 3 تير، به مدت 18تير تا روز پنجشنبه 
كرده و در محوطه كارخانه روز اعتصاب 
به گزارش ايلنا، منابع . تجمع كردند

كارگري دركارخانه كاشي خزر از تاخير 
 تن از 400در پرداخت مطالبات حدود 

كارگران اين كارخانه به دليل كمبود 
  .منابع مالي خبر دادند

  
تير، كارگران 18صبح روز پنجشنبه *

شركت كار آب پي در پي اعتراض به 
 خود براي دومين روز حقوق معوقه

متوالي اعتصاب كرده و در مقابل درب 
به گزارش بافق . كارگاه تجمع نمودند

فردا، يكي از كارگران معترض گفت؛ از 
اسفند ماه سال گذشته هنوز حقوق 

دو . ماهيانه خود را دريافت نكرده ايم
ماه قبل نيز به همين منظور اعتراضي 

ده كرده اما با توجه به آن كه وعده دا
شد كه حقوق معوقه پرداخت مي شود 
باز به محل كارخود بازگشتيم اما تا به 
  .امروز هنوز اين وعده محقق نشده است

  
 تير، اهالي روستاها و 20روز شنبه *

شهر چاروسا بادردست داشتن قبض 
برق مقابل مصالي شهر قلعه رئيسي به 

به گزارش . نشانه اعتراض تجمع كردند
ري از مردم اين راك نيوز، شغل بسيا

منطقه كارگر و كشاورز است در بين 
مردمي كه جلوي مصالي شهر قلعه 
رئيسي جمع شدند، سيدعلي حسن 
موسوي كه كارگر شهرداري قلعه 
رئيسي است و قبض برق اش يك 

 هزار تومان است از 700ميليون 
مشكالت مالي خود گفت؛ تمام حقوق 

 هزار تومان است 900دريافتي من فقط 
يد حقوق سه ماه خود را براي كه با

  .قبض برق بپردازم
  
 تير، اعتصاب كارگران 13روز شنبه *

كارخانه سيمان كارون يك هفته را 
 روزه 7اعتصاب . پشت سرگذاشت

كارگران در اعتراض به تاخير در 
پرداخت مطالبات مزدي خود و نيز عدم 

  .اجراي طرح طبقه بندي مشاغل است
ه سيمان به گزارش ايلنا، در كارخان

 كارگر 500مسجد سليمان بيش از 
رسمي، قرار دادي و روزمزد مشغول 
بكارند كه از سه ماه پيش پرداخت 

دستمزد كارگران قرار دادي وروز مزدي 
به تعويق افتاده است و همچنين 
دستمزد كارگران رسمي اين كارخانه نيز 

 روزه پرداخت مي 20 تا 10با تاخير 
  .شود

كارخانه سيمان كارون واقع در شهر 
گلگير يكي از توليد كنندگان بزرگ 

سيمان در كشور است كه ساليانه  
عالوه بر فروش داخلي حجم زيادي 
سيمان را به كشورهاي همسايه صادر 

 تير، اعتصاب 14روز يكشنبه . مي كند
كارگران كارخانه سيمان كارون وارد 

اعتصاب نزديك . هشتمين روز خود شد
 كارگر سيمان كارون در روز 500ه ب

 تير، به چهاردهمين روز متوالي 20شنبه 
كارگران اعتصابي گفتند؛ . وارد شد

كارفرما با ايجاد دو دستگي در بين 
كارگران سعي دارد آخرين حربه هاي 
خود را در شكستن اعتصاب كارگران 

روز يكشنبه . سيمان كارون بكار گيرد
  ن در پي  تير، كارگران سيمان كارو21
  
  

موافقت كارفرما با خواسته هاي 
كارگران معترض موقتا به اعتصاب خود 

  .پايان دادند
اعتصاب اين كارگران از صبح روز شنبه 

  . تير اغاز شد6
  
 تير، جمعي از كارگران 21روز يكشنبه *

پااليشگاه ذوب آهن خاتون آباد 
اعتصاب كرده و به همراه خانواده هاي 

رودي اين مجتمع شان در مقابل درب و
  .متحصن شدند

به گزارش كارگران كرمان، يك مقام 
مسئول كه تمايلي به  فاش شدن نامش 
نداشت در رابطه با اعتراض كارگران 
ذوب آهن خاتون آباد شهربابك گفت؛ 
در اين هفته دومين بار است كه اين 
اعتراض وتجمع صورت مي گيرد و اين 

 89تجمع ادامه اعتصابات قبلي در سال 
 نفر هم جان خود را از دست 4است كه 

  .دادند
  

 تير، كارگران پلي 22روز دوشنبه *
اكريل اصفهان به دنبال قطع ناگهاني 
گاز و تعطيلي كارخانه در داخل كارخانه 

به گزارش ايلنا، با قطع . تجمع كردند
گاز اين كارخانه، روند توليد اين واحد 

شود، ضمن اينكه  توليدي متوقف مي
ن از كارگران اين كارخانه  ت2200

از قرار معلوم . اكنون بيكار هستند
ميانگين مطالبات اداره گاز شهرستان 

 30مباركه از كارخانه پلي اكريل حدود 
ميليارد تومان است كه اين واحد توانايي 

  .پرداخت آن را به صورت يك جا ندارند
  
 تن از كارگران شركت 100بيش از *

 ظهر روز ارفع سازان كرمان پيش از
 تير در مقابل دفتر نظارت 22دوشنبه 

مجتمع مس سرچشمه تجمع و خواستار 
احقاق حق و عمل به وعده هاي از قبل 

به گزارش خانه خشتي، . داده شده شدند
يكي از معترضان علت اين اعتراض را 
اجرا نشدن قانون بيست چهار براي اين 

طبق اين قانون . كارگران دانست
 مستقيم مجتمع كارگران تحت پوشش

مس قرار مي گرند و حقوق و مزاياي 
  .آنها نيز افزايش مي يابد

  
رانندگان تاكسي اردبيل روز دوشنبه *

 تير در اعتراض به نرخ كرايه جديد 22
در مقابل شوراي شهر اردبيل تجمع 

به گزارش آذر سالم، در اين . كردند
تحصن مسئوالن شوراي شهر با بيان 

 بعدي با نرخ يك اينكه فعالً تا اطالع
ماه قبل مسافر كشي كنيد، موجب 
اعتراض رانندگان شده و از قبول آن 

  .خودداري كردند
  

 تير، تعدادي از 22صبح روز دوشنبه *
كارگران معدن ملچ آرام راميان 

ماه حقوق 6دراعتراض به عدم پرداخت  
شان دست به تجمع در محل فرمانداري 

 به گزارش گل راميان،. راميان زدند
كارگران معدن شمال شرق ملچ آرام 
راميان از دي ماه سال گذشته تاكنون 
  . هيچ حقوقي دريافت نكرده اند

  22بقيه در صفحه 
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  برخی از حرکتھای
   اعتراضی کارگران

  
  21بقيه از صفحه 

  
 تير، كارگران پروژه پل غير 23روز سه شنبه *

همسطح خوشي دراعتراض به عدم پرداخت حقوق 
شان طي چند ماه گذشته دست به اعتصاب زده و 

به گزارش اترك . اجراي پروژه را تعطيل كردند
يك نيوز،حسين نقيب، رئيس كميسيون عمران و تراف

شوراي شهر بجنورد گفت؛ پيمانكار اول اجراي اين 
پروژه شركت ماشين سازي اراك است كه اين 
پيمانكار نيز براي اجراي عمليات اين پروژه، پيمانكاري 
را انتخاب كرده تا با استقرار در بجنورد، عمليات 

طي ماههاي اخير، پيمانكار دوم . اجرايي را انجام دهد
رداخت مطالبات كارگران با با كارگران در زمينه پ

مشكل مواجه شد و كارگران اين پيمانكار به دليل 
تاخير در دريافت مطالبات خود به دادستاني شكايت 

  . كرده و اجراي پروژه را تعطيل كردند
  
 تير، تعدادي از كارگران 23صبح روز سه شنبه *

پيمانكاري شاغل در پتروشيمي بوشهر دست به 
ش استان نيوز، كارگران با تجمع به گزار. اعتصاب زدند

مقابل درب اين پتروشيمي به تعويق چند ماهه در 
پتروشيمي بوشهر . پرداخت حقوق خود اعتراض كردند

در مجاورت پتروشيمي كاويان در منطقه عسلويه 
  .استان بوشهر واقع شده است

  
به گزارش صبح زاگرس، ساكنان مجتمع مسكن مهر *

 تير با تجمع 24به سروك ياسوج صبح روز چهارشن
مقابل اداره راه و شهرسازي كهگيلويه و بويراحمد 
نسبت به نشست كردن ساختنمان و بي كيفتيي 
واحدهاي مسكن مهر اين منطقه كه باعث بروز 
  .مشكالت متعددي براي آنها شده است اعتراض كردند

  
 تير، كارگران 24به گزارش روانگه، روز چهارشنبه *

ر اعتراض به عدم پرداخت كشت و صنعت مهاباد د
 15ماهها حقوق و مزايا، عدم تمديد قرارداد و اخراج 

در حين اعتصاب مديريت . كارگر دست به اعتثاب زدند
مجموعه از ورود خبرنگاران و تهيه عكس و گزارش 

بحران مالي اين شركت از همان اوان . جلوگيري كرد
واگذاري به بخش خصوصي شروع شده و تا حال هم 

 دارد و كارگران  اولين قرباني پيامدهاي اين ادامه
  .بحران هستند

  
 تير، با اعالم خبر اخراج نماينده 25روز پنجشنبه *

كارگران كارخانه تبريز كف مرند، جمع زيادي 
ازكارگران در محوطه كارخانه و در حضور رييس اداره 
كار، تعاون و رفاه اجتماعي شهرستان مرند تجمع كرده 

به . گشت اين نماينده به سر كار شدندو خواستار باز
گزارش پيام مرند، نماينده كارگران كارخانه تبريز كف 
گفت؛ امروز طي يك نامه كتبي از طرف مالك 
كارخانه تبريز كف از كار بركنار شدم و علت آن نيز 

  .توقيف كاشي و محصوالت كارخانه عنوان شده است
  
ران، روز به گزارش اتحاديه نيروي كار پروژه اي اي*

 تير، كارگران پااليشگاه ستاره خليج پارس در 27شنبه 
بندر عباس به دليل عدم پرداخت حقوق فروردين تا به 

به . امروزشان، براي دومين روز دست به اعتصاب زدند
دليل بي توجهي مسؤالن و بي صبري كارگران، اين 
حركت اعتراضي به تشنج كشيده شد كه با مداخله 

يژه و تير اندازي هوايي اعتصاب پايان نيروهاي يكان و
  .يافت

  
  

  
تجمع صيادان بوشهري مقابل فرمانداري دراعتراض *

  به اجراي طرح دريا بست
 تير، شماري از صيادان 29پيش از ظهر روز دوشنبه 

بوشهر با تجمع مقابل فرمانداري اين شهرستان نسبت 
به اجراي طرح دريا بست اعتراض كردند، طرحي كه 

 از آن مي گذرد و قرار است تا قبل از فصل  روز17
به گزارش خليج فارس، در خالل . صيد ميگو ادامه يابد

مدت اجراي طرح دريا بست، بيمه بيكاري نصيب 
صيادان نمي شود و راه ديگري براي امرار معاش هم 

  .ندارند
  
كارگران سهامدار كارخانه ايران پوپلين رشت صبح *

 مقابل درب ورودي اين  تير با تجمع30روز سه شنبه
واحد صنعتي خواستار روشن شدن وضعيت سهام خود 

 سهام كارخانه ايران 67به گزارش ايلنا، در سال . شدند
هاي پيراهني،  توليد كننده انواع پارچه (پوپلين 

از سوي وزارت ) اي اي و پرده روپوشي، چادري، ملحفه 
صنايع دولت وقت درميان خريدار بخش خصوصي، 

 كارگر شاغلي كه ازآن زمان تا 1160و بيش از دولتي 
كنون دراين واحد صنعتي بازنشسته شده اند تقسيم شد 

  .ه است
به گفته كارگران سهامدار كارخانه ايران پوپلين بيش از 

 سال است سهامدار اين  كارخانه هستند كه 25
  .متاسفانه طي اين مدت سود سهامي دريافت نكرده اند

  
 تير، رانندگان 30، روز سه شنبه به گزارش زاهدانه*

تاكسي بي سيم در زاهدان به نشانه اعتراض از 
 هزار تومان 140 هزار تومان به 70افزايش كارمزد از 

در ميدان دكتر حسابي اين شهرستان تجمع كردند و 
اين افزايش دو برابري كارمزد و آبونمان را نوعي 
 تصميم واقدام غيرمنصفانه از سوي برخي مسئوالن

  .بيان كردند
  
 تير، تعدادي از 30به گزارش ايسنا، روز سه شنبه *

بازنشستگان شركت مخابرات استان ايالم با تجمع در 
 بند اعالم و 10هاي خود را در  اين شركت خواسته 

ها به تجمعات  تصريح كردند كه تا حصول خواسته 
بازنشستگان شركت مخابرات . مشابه ادامه خواهند داد

استان ايالم اعالم كردند كه خواهان احقاق حقوق حقه 
  .خويش هستند

  
بازنشستگان زغال سنگ كرمان در اعتراض به عدم *

 تير 31 حقوق شان در روز چهارشنبه  ماه3پرداخت 
كنندگان  به گزارش تسنيم، تجمع. تجمع كردند

خواهان پرداخت حقوق سه ماه به تعويق افتاده خود 
كنندگان به عدم پرداخت حقوق شان در  تجمع. شدند

اين مدت اعتراض داشتند و بسياري از آنها از گراني 
به داروهاي بيماريهاي شان كه دراثر كار در معدن 

  .وجود آمده است، ناراضي بوده و شكايت داشتند
  

سركوب، آزار، پرونده سازي، دستگيري، 

شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در ايران 

  .را به شدت محكوم مي كنيم

سھم جامعه از توافُق ھسته ای 
  چيست و چگونه می توان

   آن را گرفت؟
 منصور امان 

 ميه آن، رژ و پروسيبدون اعتنا به مذاكرات هسته ا
 ي اقتصاداضتي رلي تحماستي سي اسالميجمهور
.  بردي جامعه را به جلو مي بخشهاني ترفيبه ضع

 روزانه حتاجي قلم از ما16حاكمان كشور با گران كردن 
 شدن مذاكرات به مراحل كيمردم به موازات نزد

 و كار جامعه در ي زندگتي چشم انداز وضع،يانيپا
 در برابر آنها گشوده زي را ن به تواُفقيابيصورت دست

  .اند
 
 محمدرضا نعمت ي صنعت و تجارت مالها، آقاريوز

 ي امضاهيزاده، روز شنبه به طور دزدانه و در حاش
 16تفاهم نامه با دانشگاه آزاد اعالم داشت كه دولت 

.  درصد گران كرده است6 زاني را به مي اساسيكاال
 پنهان شدن و يرا بي خوبلي دال"دي و اُمريتدب"دولت 

 ارتباط ي بيدادهاي روي البه الر مژده دني اچاندنيپ
 .دارد

 
 شي را افزاشي بار بهاني چندمي كه حكومت براآنچه

 از دسترس طبقه شتري بي گامبي ترتنيداده و به ا
 است كه يي جامعه دور كرده، حداقلهانييمتوسط و پا

ن بدان  زنده ماندي كردن، بلكه براي زندگيآنها نه برا
 بقا اما ي برا"نظام" ي اقالم اساسستيدر ل.  دارندازين

 نان، قند، شكر، مرغ، ُتخم مرغ، رد،گندم، برنج، آ
 ندارد يي جاري و پنري كره، ش،يگوشت قرمز، روغن نبات

 كه حكومت ابدي ي از توجه مي محليو تنها هنگام
 ي مالي پر كردن حفره هاي براي از نو به منبعيبار

  . كندداي پازي نخود
 
 كاالها به گونه ي گراني ارهي امر را در روند زنجنيا

 ي دولتارانهي چتر ري كه زي دسته اژهي و به ويرسم
به طور متوسط هر .  توان مشاهده كرديقرار دارد، م
 ي دولت در سكوت و به صورت پنهانكباريشش ماه 

دم  مراني به زمتهاي قي به دستكاركباره،ي آشكارا و اي
 طي شرازي ني زماني درنگهاني همنيب. پرداخته است

 ي و با شدت خُردكننده ترشتري و معاش جامعه بستيز
  .به سمت پرتگاه فالكت رانده شده است

 
 در چكسي ه،ي ارهي زنجيهاي نگاه به تجربه گرانبا

 درصد 6 به دي جديمتهاي قشيباره محدود ماندن افزا
 از آن كه دولت خود با گذشته. به اشتباه نخواهد افتاد

 و "آزاد" تري تري كردن كاالها زي چند نرخيُكاله شرع
 ي زند و نرخ شكني را دور مشيمهاي، تصم"يرسم"
 د،ي چرخه به هم گره خورده تولگري دي كند، از سويم

 بخش كي در متي قشيواردات و عرضه، هرگونه افزا
هنوز .  دهدي انتقال مگري دي درنگ به بخشهايرا ب
 ي حكومت"كارشناسان" از وعده دولت و يادين ززما
 ي بر بهاني نرخ بنزشي بودن افزاري تاثي بر بيمبن
 ري زي اساسي كاالها نگذشته است كه كاالهاگريد

  . آن افتاده اندني سنگچرخ
 

 يارديلي جامعه، مستقل از درآمد مي سازنواي بروند
 بلوكه ي منابع مالي از محل آزاد شدن برخ"نظام"

 رفته شي پمهاي تحري موقت برخقي تعلايه آن و شد
 روند از ني داوطلبانه اريي انتظار تغزياكنون ن. است

.  استهودهي بي تواُفق هسته اري تاثري حكومت زيسو
 ،ي اسالمي نظام جمهوريهايدر فهرست انجام دادن

 قلم را نيا.  ندارديي جامعه جاي و برخوردارشتيمع
 گنجاند؛ "نظام"تور كار  توان در دسيفقط با زور م

   كار را كردندني آن اي هسته ايهمانگونه كه طرفها
  ري ت24چهارشنبه ...  خبريفراسو
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کشتار جوانان محروم 
  بلوچ محکوم است

  زينت ميرهاشمي 
به بركت كليدهاي حسن روحاني و برجسته شدن تب 
و تاب مذاكرات هسته اي، نقض حقوق بشر با تشديد 
شكنجه در زندانها، اجراي شالق به بهانه روزه 
خواري در مالء عام تا قطع دست بيش از هر هنگام 

  .در سراسر ايران جاري است
با استفاده از برجستگي مذاكرات هسته اي و  رژيم 

وارد نكردن موضوع نقض حقوق بشر در مناسبات با 
جامعه جهاني، فشار و سركوب در داخل ايران را 

آماري كه از زبان پايوران رژيم در . افزايش داده است
اوايل ماه رمضان در رابطه با اجراي حكم شالق 

  .جوانان ارائه شد تكان دهنده است
دو كارگر بلوچ به «زارش كمپين فعاالن بلوچ، به گ

 ساله و نعيم 25نامهاي موال بخش عباس زهي 
 ساله اهل دشتياري از توابع چهار بهار 23عباس زهي 

چند ساعت پس از بازداشت توسط ماموران وزارت 
اطالعات چابهار، جسدشان در حالي كه آثار ضرب و 

ر يافته شتم بر بدن آنها بوده در بيمارستان چابها
بر اساس خبرهاي پخش شده، دو تن از » .شدند

برادران نعيم عباس زهي زنداني سياسي در زندان 
  . زاهدان هستند

  
به قتل رساندن فعاالن اجتماعي، سياسي و نيز 
جوانان محروم در شهرها و استانهاي مرزي كه به 
دنبال لقمه اي نان براي تامين معيشت خانواده هاي 

ه شيوه رايج حكومت تبديل شده فقيرشان هستند ب
  .است

 تير، يك 17در رويدادي ديگر، در روز چهارشنبه 
 ساله به نام محمد خضري بر اثر شليك 30جوان 

مزدوران نيروي انتظامي در المرد فارس به قتل 
مزدوران علت تيراندازي و به قتل رساندن اين . رسيد

  . جوان را حمل چند طاقه پارچه اعالم كردند
نايتها در مورد جوانان محروم در حالي صورت اين ج

و باندهاي مافياي » برادران قاچاقچي«مي گيرد كه 
قاچاق وابسته به حكومت، شريانهاي واردات كاالهاي 

  . قاچاق را در دست دارند
رزيم با سركوب مردم در نقاط مرزي و تشديد تبعيض 
و بي عدالتي، به ناامني هر چه بيشتر در اين مناطق 

هدف اين ناامني توليد شده به بهانه .  زده استدامن
جلوگيري از نفوذ گروههاي تروريستي به داخل ايران، 

  . سركوبي جوانان اين مناطق محروم است
   تير 21فراسوي خبر يكشنبه 

  به جای و�يت فقيه، 
  دولت مشروطه شد

  منصور امان
بازي " و "لغو كُنسرتها"زير اليه نازك كشمكش بر سر 

 كه در باالترين سطح حكومتي در جريان است، "لواليبا
جدال سنگين بين قُدرت حقيقي و قُدرت حقوقي به 

 واقعي مورد مناقشه در اينجا، "مجوز". روشني پيداست
موضوع حفظ يا گُسترش مرزهاي قلمرو و محدوده 

  . حكمروايي را با خود يدك مي كشد
د ولي فقيه اين امر بيش از همه در اشتياق روزافزون بان

به گذراندن قوانين محدودگرانه جديد و تفسير دلبخواهي 
و اراده گرايانه از قوانين موجود، بازتاب يافته است؛ يك 
واكُنش سازگار با موقعيت فرادست اين نيرو در هيرارشي 
قُدرت كه در برابر تالش جناح زيردست رقيب براي تنگ 

  . كردن دايره اعمال آن نمود مي يابد
روحاني و دولت او كوشش مي كنند با وارد كردن آقاي 

قوانين رسمي به ميدان نبرد و نيز توسل به قواعد غير 
رسمي بازي بين باندها و دسته بنديهاي حكومتي، قُدرت 

  . نامحدود دستگاه ولي فقيه را مشروط و مقيد سازند
هيچ كس بهتر از آيت اهللا صادق الريجاني، گُماشته آقاي 

ر منصب دستگاه قضايي، توازن قُوا در آوردگاه خامنه اي ب
او در توجيه لغو .  را تشريح نكرده است"قانون و قواعد"

 پوزخند مي زند كه "مجوز دار"كُنسرتهاي موسيقي 
مربوط " و "حيثي"مجوزهاي صادر شده از سوي دولت 

  . است"به حيثيت كار خودش
دستگاه (به بيان ديگر، وي تصميمهاي مجري قانون 

را آرايي مشروط ارزش گذاري كرده كه اعتبار ) دولت
عملي و اجرايي آنها در گرو اراده قُوه قضاييه يا مصالح 

بر اساس اين تفسير، تنظيمات دولتي .  قرار دارد"نظام"
برخي اوقات كه همسو يا در خدمت منافع و نيازهاي باند 

، قابليت اجرايي دارد و در برخي احوال كه حاكم است
چنين نيست، آنها را بايد بي ارزش و بي پشتوانه به 

  .حساب آورد
براي دريافتن آنكه توجيهات ريشخند آميز رييس قُوه 
قضاييه فقط نيش و كنايه گُفتاري نيست، كافي است به 
برهم زده شدن سخنرانيها و نشستهاي باند رقيب، بي 

 دولت براي ورود محدود و مهندسي "مجوز"اعتنايي به 
شده زنان به ورزشگاه ها و سرانجام كاغذ پاره انگاشتن 
  .مجوز وزارت ارشاد براي برگزاري كُنسرتها نگريسته شود

 و بي اختيار بودن "تداركچي"آيت اهللا الريجاني نه فقط 
 را به رخ آن كشيده، بلكه همراه با "تدبير و اُميد"دولت 
ز همه ابتذالي كه زير پوسته قانون در نظام واليت آن، ا

      .فقيه به چرك نشسته نيز پرده برداشته است
   تير10چهارشنبه ... فراسوي خبر
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دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران       نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و         

 ترجمــه جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز
دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     

مطالبي كـه بـا     . كند آن مفيد است، خودداري نمي    
شود، بيان كننده  امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي

نظرات خود آنان است كه ممكن اسـت بـا نظـرات            
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيان كننـده   ) امبا نام و يا بدون ن     (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق             

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و       اخبار و گز  

كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل       
بــين المللــي مربــوط بــه آن، اخبــار و ديــدگاههاي 

  .جنبش زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

 تحليل مسائل روز، ايران و جهان،

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 
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 پي در خامنه ايسرانجام  -1

ي عميق اقتصادي، سياسي، بحرانها
 ي، تحريمهااجتماعي و بين المللي

گسترده، افشاگريهاي مقاومت ايران 
 از پروژه هسته مردمو انزجار تنفر و 

زندگي انساني حق «اي كه با شعار 
بارها از جانب  »مسلم ماست

نيروهاي اجتماعي ايران بيان شد، 
ي نعقب نشييك ه مجبور بامروز 

 متن نهايياجباري ديگر شد و بر 
اين .  مهر تاييد زد"توافق جامع"

توافق تا همين ميزان اطالعاتي كه 
تاكنون در مورد مفاد آن منتشر شده، 
خط قرمزهاي ولي فقيه را ناديده 
گرفته و بنابراين ضربه ديگري به 
اتوريته خامنه اي در درون قدرت و 

  .در جامعه است
  
و نوشيدن جام ن عقب نشيني اي -2

زهر از جانب خامنه اي، به علت عدم 
 كشور بزرگ و ناديده 6قاطعيت 

گرفتن بخشهايي از قطعنامه هاي 
به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، 

معني دست برداشتن رژيم از ساخت 
بين پذيرش . سالح هسته اي نيست

 و اجراي تعهدات "توافق جامع"
ود دارد كه رژيم حفره هاي زيادي وج

خامنه اي مي تواند از آن براي نقب 
زدن به سالح هسته اي استفاده 

  . كند
  
 ما به اعضاي دايم شوراي امنيت -3

به اضافه آلمان هشدار مي دهيم كه 
نبايد با تن دادن رژيم ايران به اين 

نقض حقوق بشر در عقب نشيني، 
را الپوشاني كرده و در اين ايران 

ر ايران مماشات مورد با رژيم حاكم ب
  .كنند

  
استبداد مذهبي پروژه اتمي  - 4

حاكم بر ايران نه براي تامين انرژي 
كه براي تضمين بقاي رژيم واليت 

براي اين پروژه ضد . فقيه است
دالر  ميلياردمردمي تا كنون چندصد 

از جيب مردم ايران و از نان، آب، كار، 
ما . آنها هزينه شده است... مسكن و

ه بارها اعالم كرده ايم، همان طور ك
خواستار برچيده شدن كامل اين پروژه 
كه هيچ سودي براي مردم ايران ندارد، 

  . هستيم
  
 ولي فقيه رژيم ايران طي بيش از ده -5

سال گذشته با پافشاري بر اين پروژه و 
سرمايه گذاري كالن پيرامون آن، 
زندگي مردم ايران را به تباهي كشانده و 

 آستانه يك رقابت هسته منطقه ما را در
از اين رو خامنه اي . اي قرار داده است

و همه كساني كه نقش اساسي در اين 
پروژه ضد ايراني داشته و دارند، بايد در 
يك دادگاه صالح به اتهام جنايت عليه 

  .مردم ايران محاكمه و مجازات شوند
  
 ما مردم ايران و به ويژه كارگران، -6

نان و كارمندان را معلمان، پرستاران، جوا
فرا مي خوانيم كه براي احقاق حقوق 
خود، براي كسب آزادي، دمكراسي و 
عدالت و براي تامين آب، نان، بهداشت، 
آموزش، كار و مسكن به مبارزه متحد 
ادامه داده و نگذارند كه درآمدهاي 
حاصل پس از نوشيدن جرعه هاي جام 
زهر از جانب ولي فقيه، مثل گذشته 

ي، توسعه تروريسم، صرف سركوب
گسترش بنيادگرايي اسالمي و 

اين حق . اختالسهاي ميلياردي شود
مردم ايران است كه پس از رفع 
تحريمها خواستار يك زندگي انساني 

  .باشند
  
 ما از وادار شدن رژيم به عقب -7

نشيني استقبال مي كنيم و با اين حال 
وظيفه خود مي دانيم كه واقعيت را با 

رژيم . در ميان بگذاريممردم ايران 
استبدادي مذهبي واليت فقيه و همه ي 
باندها و دسته بنديهاي دروني آن هرگز 
به فكر زندگي و معيشت مردم ايران 
نبوده و تنها براي بقاي خود برنامه 

از اين رو كوتاه . ريزي و اقدام مي كنند
ترين و كم هزينه ترين راه براي بهبود 

 مبارزه براي سرنگوني رژيم شرايط،
استبدادي مذهبي واليت فقيه در 
تماميت آن و استقرار يك نظام 
. دمكراتيك، مستقل و غير ديني است

رژيم از موضع ضعف به توافق هسته 
اي تن داده است، از اين فرصت بايد 

  . سود جست

  سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران

- 1394 تير 23سه شنبه 
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  در برابر تندر می ايستد
  خانه را روشن می کنند 

  و می ميرند 
  
  

 در شھدای فدايی
  مرداد ماه

محمد صفاري  ـناصر فضل الهي : رفقا
فرخ سپهري ـ مهدي  آشتياني ـ

 محمد فرامرز شريفي ـ فضيلت كالم ـ
فريدون  احمد زيبرم ـ  ـرضا خوانساري

عباس جمشيدي رودباري ـ  شافعي ـ
ن رشتچي ـ غالمرضا بانژادـ زين العابدي

 حسين الهياري ـ جهانبخش پايداري ـ
داريوش  فاطمي ـ) امير(مرتضي 
 قدرت اهللا شاهين سخن ـ شفائيان ـ

 سعيده ـ بهروز كتابي فرزاد صيامي ـ
مهدي  گودرز همداني ـ ـكريميان 

 يوسفي ـ حسن كهل ـ زهرا فرمانبردارـ
 ـ محمد تقي ترابي  ـحسين پور قنبري

 محمد عظيمي ـ رضا رمضانعلي محمد
 كامران اسماعيل زاده  ـ محمد يزدانيـ
جواد  هادي حسين زاده كرماني ـ ـ

كاشي ـ يوسف كيشي زاده ـ سعيد 
ميرشكاري ـ هرمز گرجي بياني ـ 

 هامان ـ ابوالقاسم رشوند سرداري
 ـيوسفي ) محمود( محمد ـشفيعي 

بيژن مجنون ـ  ـحسين محمدي 
 سعيد سليماني ـپور عبدالكريم عبداهللا 

 عباسعلي شريفيان ـ ـ علي احدي ـنژاد 
 ـ اسماعيل عابدي ـعلي رضا قاسميان 

 جميل اكبري آذر ـ ـغضنفر اسدي 
مسعود جعفرپورـ ابراهيم  ونداد ايماني ـ

 ـجاللي ) مجيد( علدالرحيم جاللي ـ
 ـ يحيي رجبي ـشهرام خداپناهي 

 ـ فرهاد سليماني ـمحمد رفيعي 
 كاظم كازروني  عزيزيان ـمحمدرسول

فيروز صديقي ـ جمشيد پورقاسمي ـ  ـ
 تاكنون 50عظيم سرعتي، از سال عبدال

در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع به 
دست مزدوران رژيمهاي شاه و خميني 

  به شهادت رسيدند، يادشان گرامي باد
  
  

  بيانيه سازمان چريکھای فدايی خلق ايران
  پيرامون عقب نشينی خامنه ای

 


