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يخ ركود در فعاليتها و تحرُك جنبش دانشجويي در حال 
حركتهاي اعتراضي دانشجويان در دانشگاه . شكستن است

هاي گوناگون كشور به طور فزاينده افزايش گرفته است و 
آهسته براي بيان مطالبات خود به دانشجويان با گامهاي 

 . سمت تريبون گام برمي دارند

اعتراضهاي صنفي ماه هاي اخير در بسياري از دانشگاه 
هاي كشور نشان مي دهد كه جنبش دانشجويي با طرح 
خواسته هاي صنفي و آرايش و مرزبندي پشت آنها، به 
تدريج خود را از زير سايه سنگين دستگاه سركوبي 

اهميت اين تحول، به ويژه با . ون مي كشدحكومت بير
نگاه به حجم بي سابقه اي از فشار و سركوب كه دانشگاه 

 . در ده سال گذشته با آن روبرو بوده، روشن تر مي شود

  
 در راستاي يكدست سازي

 و با بر كرسي 84دور دوم پروژه سركوب دانشگاه در سال 
منه اي، رياست جمهوري نشانده شدن گُماشته آيت اهللا خا

رژيم جمهوري . آقاي محمود احمدي نژاد، آغاز شد
اسالمي كه در اولين تجربه خود در سركوب دانشگاه در 

 شكست سختي "انقالب فرهنگي" زير نام 59سال 
خورده بود، اكنون زمان را براي برداشتن خيز ديگري در 
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 اسفند امـسال بـراي   7قرار است در روز  
پنجمـين  ارتجاع و   دهمين دوره مجلس    

ــان   ــس خبرگـ ــه اي، دوره مجلـ خامنـ
روي صـحنه   » انتخابات«نمايشي با نام    

انتخابات ناميدن اين نمايش    . آورده شود 
كه بارهـا در رژيـم جمهـوري اسـالمي          
تكرار شـده، تـا جـايي بـا محتـواي آن            

 درونـي   تطابق پيدا مي كند كه باندهاي     
رژيم براي تقسيم قدرت و به دنبـال آن         
بهره مند شدن از چپاول جامعه و كشور        

ايـن امـر البتـه      . با هم رقابت مي كننـد     
بستگي به اين دارد كه ولي فقيه رقابـت   
خوديها را با مهندسي ويـژه دور نـزده و          
براي به كرسي ِنـشاندن عمِلـه و اََكـره           
ـ         ا خاص خود اختيار اطاق تجميع آرا را ب

چماق بسيج به مجتبي و طايـب واگـذار       
نكند و در ضـمن بـه شـوراي نگهبـان           
براي قلع و قمع كانديداها دسـتور ويـژه         

ــد ــين  . نده ــت ب ــالتي رقاب ــين ح در چن
خوديها جريان پيدا مـي كنـد و تجربـه           
نشان داده كه در دوران واليـت مطلقـه         
خامنه اي، خروجي چنين رقابتي به سود       

ابزارهـاي ديگـر    او نبوده و خامنه اي با       
كه به طور قانوني و فراقانوني در اختيـار      
دارد اين خُسران را به ميزانـي كـه مـي           

  . توانست جبران كرده است
چنين بود كه سـيد محمـد خـاتمي بـه           
تداركچي نظـام تبـديل شـد و مجلـس          
تحت كنترل اصـالح طلبـان حكـومتي        
حتي نتوانست يك اليحـه نـيم بنـد در          

ر كار قرار دهد مورد رسانه ها را در دستو    
و با حكم حكـومتي كـه آشـيخ مهـدي           
كروبــي در مقــام ريــيس مجلــس آن را 

  .اعالم كرد، به بايگاني سپرده شد
  

جنبه مشترك در شرايط رقابتي و يا غير        
رقابتي و مهندسي شده، حماسه ناميـدن       
شعبه بـازي اسـت كـه همـه امكانـات           
تبليغاتي حكومت در خدمت پخت و پـز        

رنــد و بــراي  حماســه قــرار مــي گي  
آرايــشگري شــعبده بــازان بــه ويــژه در 
شرايط رقـابتي، انبـوهي نظـر و تحليـل        

» ارجحيـت «امـور و    » اصالح«پيرامون  
صــندوق راي بــه بــازار مكــاره اي كــه 
نهادهاي امنيتي بر آن نظارت مي كننـد        
. به معرض فـروش گذاشـته مـي شـود         

منصفانه نيست اگر نقش برخي افـراد و        
اپوزيسيون خـود را    جريانهايي كه به نام     

معرفي مي كنند را در اين ماجرا ناديـده         
اين نفـش گرچـه بـسيار كثيـف         . گرفت

است اما با كمك مدياي مماشات سوپر        
دولوكس نمايش داده مي شود تا چهـره        
حكومت دروغ با آمار مليـوني كـه هـيچ      
نهاد مستقل بر آن نظارت نداشته قابـل        

ايــن يكــي از  . قبــول معرفــي شــود  
وران ماست كه بـسياري از      تراژديهاي د 

ــات    ــار انتخاب ــان، آم ــاي جه ــانه ه رس
حكومتي كـه بـر مبنـاي دروغ و دَغـل           
بنيــان نهــاده شــده را در توصــيف ايــن 

رويداد بـه عنـوان واقعيـت منتـشر مـي          
  . كنند

استبداد مذهبي حاكم بر كشور ما     
بــه ارقــام مليــوني نيــاز دارد تــا 
حقوق مليونها زن و مرد ايراني را       

نقش مردم در ايـن     . ندپايمال ك 
شعبده بازي به اين خالصه مـي       
شود كه گوش شنوا داشته باشند      
تا وقتي با صداي بلند و با ارقـام         
مليوني به آنان اعالم مي شود كه       
هيچ حقوقي ندارند و آش َكشك      
خاله، به حساب آنان پخته شـده       
و چه بخورنـد يـا نخورنـد بايـد          
هزينــه آن را بپردازنــد، ســكوت 

گر مردم فرصت يابند تـا      كنند و ا  
به بي حقوقي نه در رسانه ها كـه    
در كف خيابان با فرياد مـرگ بـر         
ــه   ــد، ب ــراض كنن ــاتور اعت ديكت
حساب آنان در كهريزك و يا بـه        
وسيله باندهاي سياه كه پاسـدار      
همداني قبل از كـشته شـدن در        
ــان را از   ــتفاده از آن ــوريه، اس س
افتخارات خود اعالم كـرده بـود،       

 اين اقـدام بـراي   .هد شد رسيده خوا 
كنندگان بدانند » فتنه«اين است تا همه     

كه پايه هاي تخت سلطنت مقام معظـم     
احمـد  بر خـون اسـتوار اسـت و جنـاب           

 امر فرمـوده    جنتي، دبير شوراي نگهبان   
  حـق بچـه   «هاي مجلـس    يكرساند كه؛   

 »هاي حـزب اللهـي، انقالبـي و مـؤمن         

 و تشخيص ايـن موضـوع و البتـه          است
كانديداها هـم   » تقاد قلبي اع«تشخيص  

به عهده خود ايشان و شركا در شـوراي         
  .نگهبان است

  
اين اسـت همـه ي حقيقـت آن شـعبده        
بازي كه تحت نام انتخابـات در واليـت         
. خامنه اي بـه صـحنه آورده مـي شـود          

خوديها هم بايد بدانند كه خامنه       
اي و گماشتگان ريز و درشـت او       
ذره اي همسويي بـا فتنـه را نـه          

فراموش نمي كنند، بلكه تـا      فقط  
جايي كه در توان داشته باشند و       
تيغ شان ِببرد آنان را منكوب مي       

از محمــد رضــا بــاهنر در مقــام . كننــد
 و دبيركــل جامعــه اســالمي مهندســين

  خط امام و رهبري دبيركل جبهه پيروان 
هر كس قـصد ورود     «: گفتبشنويد كه    

ش را بـا     ا به انتخابات دارد بايد تكليـف     
 فتنــه يــك .... مــشخص كنــد88فتنــه 

فاجعه عظيم بود و از اين رو كساني كه          
شوند بايد موضـع خـود را بـا      كانديدا مي 

، روزنامه رسـالت  . (».فتنه مشخص كنند  
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نيـست كـه    » فتنه عظـيم  «اما اين تنها    
ولي فقيه كه از    . كابوس خامنه اي است   

ش پوسيدگي واليت اش و واماندگي بخ     

بزرگي از كارگزاران اش به خوبي مطلع       
نيـز بـه هـراس افتـاده     » نفوذ«است، از   

فتنه و نفوذ بـه جـان ولـي فقيـه           . است
ــر    ــام زه ــيدن ج ــس از نوش ــاده و پ افت

» بالفعل«و نفوذ   » بالقوه«فتنه  » برجام«
واليت مطلقه خامنه اي را با چالـشهاي        

كاظم صـديقي،   . جدي روبرو كرده است   

 نماز جمعـه  ران، در   امام جمعه موقت ته   
ــت20روز  ــان   «:  آذر گف ــس خبرگ مجل

 اشـاره  .».گر باشد  نبايد محل فتنه و فتنه    
اعـالم  كاظم صديقي فقط مي تواند بـه        

، ي اكبر هاشـمي رفـسنجان     يكانديداتور
حـــسن خمينـــي و محمـــد موســـوي 

  .باشدبجنوردي براي مجلس خبرگان 
  

براي خامنه اي افتخاري باالتر از      
هـار ريـيس    اين نيست كـه از چ     

دولت دوران واليـت اش، يكـي       
ممنوع التصوير و ممنـوع الـسفر       
است، ديگري از اصـحاب فتنـه       
ــش   ــه در نق ــومي ك ــت و س اس
گماشته انجام وظيفـه مـي كـرد        
ياغي شد و چهارمي كـه حـسن        
روحاني باشد زير تيغ دلواپـسان      

  . بندبازي مي كند
  

آن چه در باال آمد توصيف پديده موسوم  
اما .  واليت خامنه اي بود    به انتخابات در  

سوال اصلي روي تابلوي چـشم انـدازها        
 7خروجـي شـعبده بـازي روز        . قرار دارد 

  اسفند چه خواهد بود؟
در حالي كه ولي فقيه به اجبار به حسن          
روحاني َتن داده، در حالي كه بازهم بـه         
اجبار و تحت فشار تحريمها و مخالفـت        

عمومي با پروژه ضد مردمي هـسته اي         
جام تن داده و در حالي كه سياست        به بر 

يـك دســت كـردن حاكميــت و تثبيــت   
اقتدار ولي فقيـه درهـم شكـسته شـده،          

 اسـفند   7نتيجه نمـايش انتخابـاتي روز       
نمي تواند آن گونه كه خامنه اي انتظـار         

  . دارد باشد
  

بــه نظــر مــي رســد كــه جبهــه 
طرفداران مشروط كردن واليـت     

با نام رمز شـورايي شـدن       (فقيه  
همراه با كساني كـه از    ) يهولي فق 

اصـولگرايان  «آنان تحت عنوان     
نـام بـرده مـي شــود،    » رو ميانـه 

دست باال را داشته باشند، مگـر       
آن كه امدادهاي غيبـي همچـون       

 به كمك   2003رويدادهاي سال   
خامنه اي آمده و دوران احمـدي       

در .  شود نژادي شدن جهان تكرار   
ايــن صــورت ميــدان در اختيــار 

قرار مي   حسينيان   اهللا  روحامثال  
گيرد تا حرفي كه بـه علـي اكبـر      

 زد را در مـورد بـسياري        صالحي
اگر من بـه    «:  گفت او. عملي كند 

قدرت برسم تو را در راكتور اراك 
 كنم و رويت سيمان مي       دفن مي 

  .»ريزم 
  

در هر كـدام از ايـن دو حالـت، نـصيب            
اكثريــت مــردم ايــران چيــزي جــز بــي 

 هـم از  حقوقي، فقر و فالكـت نيـست و       
اين رو بايد اين شعبده بازي را بـه طـور       

  .كامل و فعال تحريم كرد
  
  
 

  ....يادداشت سياسی 

  رقابت باندها در شعبده بازی
  مهدي سامع

 

در حالي كه ولي فقيه به اجبار به حسن روحاني َتن داده، در حالي كه بازهم 
به اجبار و تحت فشار تحريمها و مخالفت عمومي با پروژه ضد مردمي هسته 

اي به برجام تن داده و در حالي كه سياست يك دست كردن حاكميت و 
 7جه نمايش انتخاباتي روز تثبيت اقتدار ولي فقيه درهم شكسته شده، نتي

 .اسفند نمي تواند آن گونه كه خامنه اي انتظار دارد باشد
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  .......سرمقاله 
  

ُافقهای تازه پس از  ُ
در " نظام"شکست 

 اسالمی کردن دانشگاه
  

  بقيه از صفحه اول
  

نيروهاي نظامي و امنيتي رژيم به طور 
عريان سكان قدرت را در دست داشتند 
و از سوي ديگر، باندهاي رقيب نيز از 

خاموش نگه . صحنه حذف شده بودند
آن، داشتن دانشگاه و خفه كردن صداي 

يك گام حياتي در راستاي پروژه 
يكدست سازي قدرت و بيمه كردن 

 . حكومت بي رقيب به حساب مي آمد

به طور طبيعي اين ماموريت به دولت 
.  امنيتي احمدي نژاد سپرده شد-نظامي 

در اين رابطه، وزير علوم كابينه نظامي 
 امنيتي، محمد مهدي زاهدي، از –

جهت خبر  ساله در اين 5برنامه ريزي 
داد و فاش ساخت كه ماشين سركوب 

اسالمي كردن "اين بار زير تابلوي 
بخشهاي .  حركت مي كند"دانشگاه

مهم پروژه دولت، از تصفيه فعاالن 
دانشجويي و اُستادان سكوالر، ليبرال يا 
ماركسيست تا تمركز و استقرار بيشتر 
مراكز جاسوسي و سركوبي در محيط 

لمي آن را در دانشگاه و در هياتهاي ع
دانشجوي "اصطالح . بر مي گرفت

 محصول اين دوره است كه "ستاره دار
تصفيه و حذف مخالفان و منتقدان از 
دانشگاه را به شيوه فاشيستي رتبه بندي 

 . و نشان گذاري به پيش مي برد

با اين حال، تالش حكومت بر اثر 
مقاومت بي وقفه دانشجويان و همچنين 

كه در برابر فشارهاي جو عمومي جامعه 
تازه واكُنش نشان مي داد، به سرانجام 
نرسيد و كانونهاي مقاومت در دانشگاه 
به مدد هزينه اي كه دانشجويان و 
اساتيد مي پرداختند، پابرجا و رزمنده 

 . باقي ماند

، حكومت بار 88با شروع خيزشهاي 
ديگر متوجه دانشگاه كه نقش برجسته 

رد، گرديد و فشار اي در آنها ايفا مي ك
خامنه اي زخم . بر آن را افزايش داد

خورده از دانشگاه و دانشجويان، كمر به 
بسياري از . انتقام از آنها بست

كوشندگان دانشجويي و اساتيد دستگير 
و به محاكمه كشيده شدند، با توسل به 
وحشت پراكني و پيگرد، به فعاليت 
تشُكلهاي علني پايان داده شد، نشريات 

نشجويي ممنوع شدند و كمپهاي دا
دانشجويي يا تعطيل شده و يا زير 
نظارت مستقيم اُرگانهاي سركوبي قرار 

رژيم، دانشگاه را تحت يك . گرفتند
حكومت نظامي اعالم نشده قرار مي 

 .  داد

 

 اسالمي كردن دانشگاه 

به موازات سركوب بي واسطه و خشن، 
حاكميت به اقدامات خود براي متالشي 

ن نهاد ايستادگي و مبارزه در كرد
  سه . دانشگاه از درون تمركز بيشتري داد

  
، 88ماه بعد از آغاز خيزشها، در شهريور 

  خامنه اي بار ديگر پرونده ناكام اسالمي 
  

كردن دانشگاه را در دست گرفت و اين 
بار علوم انساني را بهانه كرد تا فرمان 
پراكنده كردن دو ميليون دانشجو كه در 

ته هاي مربوط به علوم انساني رش
او . تحصيل مي كردند را صادر كند

 انساني،  بسياري از مباحث علوم": گفت
هايي هستند كه          مبتني بر فلسفه 

خوب، اين . مبنايش ماديگري است
علوم انساني را به جوان خودمان تعليم 
بدهيم، در واقع شكاكيت و ترديد و 

باني الهي و اسالمي و اعتقادي به م         بي
ارزشهاي خودمان را در قالبهاي درسي 
به جوانها منتقل كنيم، اين چيز خيلي 

 چيزهايي          اين از جمله. مطلوبي نيست
است كه بايستي مورد توجه قرار بگيرد، 

هاي دولتي مثل وزارت          هم در مجموعه 
علوم، هم در شوراي عالي انقالب 

گيري           ر مركز تصميمفرهنگي، هم در ه
كه در اينجا وجود دارد؛ اعم از خود 

 ".ها         ها و بيرون دانشگاه          دانشگاه 
يك دهه پيش از اين، آقاي خامنه اي 
يورش ناكام ديگري عليه دانشگاه را 
سازمان داده بود كه از حيث سطح 
گزافه گويي و سقف آرزوهاي خيالي از 

او . زي كم نداشتطرح كنوني وي چي
اصالح و بهينه كردن مباني، "فرمان 

 هاي  اهداف و كاركردهاي دانشگاه
 را صادر مي كرد و به اين "كشور

 را "ستاد اسالمي شدن دانشگاه"منظور 
 با 1376تشكيل مي داد تا در سال 

نخُستين جمع بندي از حاصل كار، آثار 
خيز كوتاه خود را با تغيير تعريف 

 -ضربتي  ("ستاد" سازماني اش از
)  سياسي-تدريجي  ("شورا"به ) جنگي

، بر 78 تير 18خيزش . پاك كند
بيهودگي و شكست اين سياست مهر 

 .گذاشت

اينك آقاي خامنه اي ده سال بعد در 
همان نُقطه آغازين بود و اين بار با 
حمله به علوم انساني، نقشه راه هجوم 
به دانشگاه و خُنثي كردن آن را ترسيم 

با اين حال، دسيسه چيني وي . مي كرد
با وجود خيزشهاي توده اي هنوز نمي 

، تضاد "نظام"توانست عملياتي شود و 
بنيادي خود با دانشگاه را همچنان 
توسط اراذل و اوباش رسمي و غير 

 . رسمي حل و فصل مي كرد

با سركوب خونين اعتراضها، زمان براي 
 انتقال موج قهر دولتي به مراكز علمي

 همانگونه كه گفته -نيز فرا رسيد كه 
اسالمي كردن " در پوشش -شد 

.  پا به جلو مي گذاشت"دانشگاه
حكومت در اين نُقطه، هجومي همزمان 

نخُست : از دو زاويه را سازمان داده بود
تغيير مناسبات و چارچوبهاي سازماني 
دانشگاه و سپس، دگرگون سازي 

 . درونمايه اي آن

 

 ي دو وجهيدستكاري اراد

در بخش نخُست، مهمترين گام را 
تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها تشكيل 

  مي دهد كه با جداسازي جنسيتي در 

  
دانشگاه هاي موجود آغاز و به ايجاد 
دانشگاه ها و موسسات تك جنسيتي 

 . فراز مي يابد

  
چنين مي نمايد، در حالي كه زنانه و 
مردانه كردن مراكز علمي كنوني چه از 

ظر اجتماعي و چه به لحاظ مالي براي ن
حكومت پر هزينه است، تمركُز اصلي 

اختن بر ايجاد سيستم موازي و جا اند
 در "نظام"اُلگوي . تدريجي آن باشد

اين رابطه، مراكز تك جنسيتي همچون 
دانشگاه الزهرا، حضرت معصومه، امام 
صادق و امام حسين است كه براي كادر 
سازي از نيروهاي خود راه اندازي كرده 

 . است

آمار منابع رسمي، جهتگيري كالن 
. حكومت به اين سو را تاييد مي كند

 وزارت علوم اطالع داده براي مثال،
است كه در يك بازه زماني هشت ساله 

، شمار دانشگاه هاي )1392 تا 1384(
شبه دولتي و غيرانتفاعي رشدي هفت 

 354 واحد به 50برابري داشته و از 
همزمان، تعداد مراكز . رسيده است

كارآموزي براي فارغ اُلتحصيالن 
دانشگاه ها كه از آنها به عنوان 

 ياد مي شود، "ه علمي كاربرديدانشگا"
 90با تورمي بيش از هشت برابر، از 

 .  واحد رسانده شده است740واحد به 

اين مراكز به گونه عمده با هدف 
برآورده كردن آرزوي حكومت مبني بر 
در مشت داشتن ساختار آموزش عالي 
شكل گرفته و نقش آزمايشگاه آن براي 

و دانش فُرم دادن و توليد دانشجويان 
.  را ايفا مي كند"خودي"آموختگان 

حكومت به منظور پيش بردن اين 
پروژه، گُشاده دستي نماياني براي چرب 
كردن سبيل مووسسان و گردانندگان 
دانشگاه هاي شبه دولتي و غيرانتفاعي 

براساس يك رقم فاش . نشان مي دهد
شده توسط وزارت علوم، تنها در سال 

 تومان رانت ، هفت هزار ميليارد91
دولتي به كيسه آنها ريخته شده و اين 
مبلغ كالن فقط هزينه اي است كه به 
گونه رسمي صرف گرديده و پيداست 

 . كه مجموع آن را تشكيل نمي دهد

الزم به يادآوري نيست كه اجازه 
تاسيس اين دكانها به گونه انحصاري 
در اختيار اعضاي حكومت يا نزديكترين 

بخشي از اينان . افراد به آن است
اعضاي خانواده پايوران ارشد هستند، 
مانند آقايان ناصر باهنر، حميدرضا ناطق 

برخي ديگر را . نوري يا فاضل الريجاني
مقامهاي پيشين تشكيل مي دهند، 
همچون آقايان موسوي الري و خرازي، 
وزيران كشور و خارجه كابينه حجت 
االسالم خاتمي و يا آقايان محمد 

زاهدي و مرتضي حاجي، وزيران مهدي 
علوم و آموزش و پرورش كابينه نظامي 

مسووالن فعلي، شماري .  امنيتي–
 "دانشگاه اسالمي"ديگر از كاسبان 

هستند كه در ميان آنها مي توان به 
آقايان قاليباف، شهردار تهران، 

 و "خانه كارگر"محجوب، دبيرُكل 
هاشمي شاهرودي، رييس هيات حل 

 .    اره كرداختالف، اش

  
ميزان موفقيت اين طرح و آينده اي كه 
در انتظار آن است را به خوبي مي توان 
از آمار و گُزارشهاي منابع حكومتي 
  پيرامون كسادي كار اين مراكز و فاصله 

  
براين . گرفتن جوانان از آنها برگرفت

اساس، بيش از هفتاد درصد ظرفيت 
 به مراكز مزبور خالي مانده است و آنها

طور پيوسته با مشكل كمبود دانشجو 
 . دست و پنجه نرم مي كنند

بي گمان يك علت دوره اُفتادن آقاي 
خامنه اي براي حذف علوم انساني، مي 
تواند سرخوردگي از نتايج دانشگاه سازي 

 و ناكامي در تجزيه "خيمه نظام"زير 
رسواييهاي مانند پخش . دانشگاه باشد

حيت بورس بين عوامل بي صال
حكومتي و نشاندن امربران كم سواد و 
دانش گُريز بر كُرسيهاي علمي دانشگاه 

 . ها، محصول آشكار اين درماندگي است

 از دانشجو تا اُستاد "نظام"آنگونه كه 
دانشگاه "در توليد عوامل انساني 

 ناتوان بوده است، به همان "اسالمي
علوم انساني "شكل نيز قادر به اختراع 

از اين رو سياست .  نشده است"اسالمي
غالب آن را حذف واحدهاي درسي يا 
رشته هاي تحصيلي علوم انساني يا 
علوم اجتماعي به بطور ُكلي تشكيل 

دولت روحاني نيز اين . داده است
در شهريور ماه .  را پيش مي برد"تدبير"

سال جاري وزير علوم وي از بررسي 
 سرفصل درسي خبر داد و تاكيد 600
برخي رشته " كه حذف يا بازنگري كرد

 .  در دستور كار است"هاي دانشگاهي

در همين حال، ناتواني حكومت در 
جايگُزني واحدهاي درسي يا رشته هاي 
تحصيلي در پهنه هاي ياد شده، موجب 
ترديد بخشهايي از آن نسبت به 
پيامدهاي عملي و كاربردي اين قلع و 
 قمع بر ساز و كارهاي مربوط گرديده

اين دسته به جاي حذف علوم . است
انساني و اجتماعي، بي خطر كردن و 
مهندسي آن را پيشنهاد مي كنند؛ ايده 
اي كه اگر از كوشش براي اختراع علم 
با مبناي ديني دشوارتر نباشد، از آن 
ساده تر هم نيست و در بهترين حالت 
به سرهم بندي يك مجموعه ناهمگون 

دنيا و آخرت و ساختگي راه مي برد كه 
را يكجا بر سر مبتكرانش خراب خواهد 

 .    كرد

 

 برآمد

روي موج شكست حكومت در حذف 
غيرخودي، جنبش "دانشجو و دانشگاه 

دانشجويي به تحرُك درخواهد آمد و از 
يك دوره سركوب خشن، به دوران 

اين در حالي . پايان آن گام مي گذارد
است كه رژيم واليت فقيه پس از 

 هسته اي، نياز "جام زهر"دن سركشي
مبرمي به كُنترُل كانونهاي اعتراض و 

تضادي . خاموش نگه داشتن آنها دارد
كه از برخورد منافع در اين دو راهي 
شكل گرفته، يكي از ميدانهاي اصلي 
رويارويي دموكراسي و استبداد ديني در 

 .  خالل سالهاي آتي خواهد بود
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 متن پيـشنهادي اليحـه برنامـه شـشم         
ــديريت و   ــازمان م ــرف س ــعه از ط توس
برنامه ريـزي دولـت روحـاني مـوجي از         
ــارگري    ــاالن ك ــان فع ــراض در مي اعت

اين طرح قرار است ابتـدا در       . برانگيخت
دولت تصويب و بـه عنـوان اليحـه بـه           
مجلس رژيم ارائه و در نهايت به قـانون       

  . مصوب مجلس تبديل شود
ــاني د ــنبه روح  آذر، در 18ر روز چهارش

گفتگــو بــا خبرگــزاري حكــومتي مهــر، 
ــارچوب   ــعه را در چ ــشم توس ــه ش برنام

  . اقتصاد مقاومتي اعالم كرد
محتواي طرح پيشنهادي شامل دو نـوع       

بخشهايي از آن، حرفهـاي     . راهكار است 
كلي كه در سطح شعارهاي عوامفريبانـه     
است و در تضاد با تبصره هاي آن قـرار          

ش ديگري كه شـامل راه حـل        بخ. دارد
براي بـرون رفـت از بحـران اقتـصادي          

  . است كه بايد اجرا شود
به عنوان مثال در اين متن، بندي با نام         

تــشكيل ســتاد عــالي توانمنــد ســازي «
در ايــن قــسمت  . وجــود دارد» فقــرا

سياستهايي براي بهبود كيفيـت زنـدگي       
مردم مطرح شده كه با بـسته اقتـصادي     

 بـر بـاالبردن تـوان       دولت روحاني مبني  
خريد مردم با تزريق پول از طريـق وام،         

برآمد سياسـت   . كامال در تضاد قرار دارد    
تزريق پول و دادن وام بـه كـساني كـه           
داراي شرايط خاص بودند، در جهت بـه        
فروش رساندن خودروهـاي بـا كيفيـت        
ــران   پــايين و انبــار شــده دو شــركت اي

اين شركتها متعلق   . خودرو و سايپا است   
ه سپاه پاسداران و موسـسات دولتـي و         ب

از سـويي ديگـر     . شبه خـصوصي اسـت    
شرايط دادن وام خريد ماشين نه شـامل        
فقرا مي شود و نه شامل افراد كم درآمد         
ــي كــه حقــوق حــداقل   ــا مزدبگيران و ي

اكنون و پس   . دريافت مي كنند مي شود    
ــرح   ــاني، در ط ــصادي روح ــسته اقت از ب

توانمنـــد ســـازي و «پيـــشنهادي بـــر 
ــشار گروههــاي محــروم خ وداتكــايي اق
تاكيد بر ارتقاء درآمد و نقـش طبقـات         ...

قلـم سـاييده    » ....كم درآمد و متوسـط      
شده و البته هيچ راه حـل عملـي بـراي           
كــاهش شــكاف طبقــاتي، بــراي مثــال 
واقعي شدن دستمزد كه راهي براي كم       
شدن شكاف طبقاتي اسـت، ارايـه نمـي     

  .شود
  

توسـعه،  بر عكس در طرح برنامه ششم       
ــورد كــاهش دســتمزد   تبــصره اي در م
گنجانده شده كه در صـورت تـصويب و         
اجرايي شدن آن، يورش بـي سـابقه بـه        
موقعيت نيروي كار و بـه عقـب رانـدن          

 33تبـصره   . حقوق و شرايط كـار اسـت      
طرح برنامه به اصطالح توسـعه، خـارج        
كردن بخـشي از نيـروي كـار از لحـاظ           

كنون تا  . سني از شمول قانون كار است     
در دو مرحلــه كارگاههــا و واحــدهاي   

 تـن نيـروي   10 و بعد زير   5توليدي زير   
. كار از دايره قانون كار خـارج شـده انـد         

اين بار قرار است پرداخـت مـزد نـه بـر            
اساس كار انجام شده، بلكه بـر اسـاس          

بر اساس اين تبـصره    . سن پرداخت شود  
 سـال از حـداقل   29گروههاي سني زير  

 از طـرف شـوراي      دستمزد تعيـين شـده    
عالي كـار برخـوردار نخواهنـد شـد و از           
. قانون حداقل دستمزد خارج خواهند شد     

 75مزد پيشنهادي بر اساس اين تبصره       
درصد حداقل مزد تعيين شده در شوراي       

مـي تـوان تـصور      . عالي كار خواهد بود   
كرد با جوان بودن نيروي كـار و تمايـل          
صاحبان كار بـر اسـتخدام نيـروي كـار          

ــستن   ارزان ــتن در ب ــاز داش ــت ب  و دس
قراردادهاي كوتاه مدت، چـه ميـزان بـر      
بيكاري و رواج قراردادهاي موقت كار و       

  . ناامني شغل افزوده خواهد شد
پايوران رژيم در توجيه اين تبصره آن را        

ترغيــب كارفرمايــان و  «بــه منظــور  
كارآفرينان بخش خـصوصي بـه جـذب        

اعـالم كـرده    » نيروي كار بيكار جوانان   
در اقتصاد شـبه دولتـي و بـه قـول           . دان

بعضيها خصولتي، مي توان تـصور كـرد        
چه سود عظيمي با قراردادهاي موقت و       
نيروي كار ارزان نصيب كارفرمايان مـي       

  . شود
در حقيقت اين تبصره بـار ديگرماهيـت        
اقتصاد مقـاومتي ولـي فقيـه مبنـي بـر           
افــزايش فقــر و شــكاف طبقــاتي را بــه 

  . تصوير مي كشاند
  

  وني كردن سركوب كارگران قان

 آذر، بخشنامه اي از طرف     2روز دوشنبه   
ــتان   ــم در اســـ ــستري رژيـــ دادگـــ

بـر اسـاس ايـن      . اعـالم شـد    خوزستان
 حركتهـــاي ابالغيـــه ضـــد كـــارگري

اعتراضي كارگران در ايـن منطقـه غيـر         
ريـيس حـوزه    . قانوني بودن اعـالم شـد     

قـضايي دادگـاه عمـومي رژيـم در ايــن     
يد نمود و اعـالم     استان، كارگران را تهد   

از اين تاريخ با هر گونه تجمع   « : كه كرد
غير قانوني و اخـالل در نظـم شـركتها،          

  » .برخورد خواهد شد
هــدف ايــن بخــشنامه خــاموش كــردن 
ــع     ــه نف ــارگران ب ــراض ك ــداي اعت ص

 است كـه  پيمانكاران و صاحبان سرمايه     
از زيـر   عمومـاً   در اين منطقه اقتـصادي      

  . مجموعه هاي سپاه پاسداران هستند
در چند سال گذشته اعتـراض كـارگران        
پتروشيمي چـه از نظـر كيفـي و چـه از            
جنبه كمـي، از جملـه حركتهـاي مهـم          
اعتراضي كارگري بوده كه همواره تداوم      

يكــي از مــوارد اعتــراض . داشــته اســت
ــار   ــركتهاي پيمانك ــش ش ــارگران، نق ك

 كـاري بـا     واسطه اي براي عقد قـرارداد     
 كــارگران  .كــارگران پتروشــيمي اســت

پتروشــيمي خواهــان حــذف شــركتهاي 
پيمانكاري و قراردادهاي موقـت كـاري       

  . هستند
در حالي كـه جمهـوري اسـالمي عـضو      
سـازمان جهـاني كــار اسـت و بايـد بــه     
مقاوله نامه هاي آن متعهد باشـد، اوليـه       
ترين حقوق كارگران كه برخـورداري از       

عتصاب و اعتراض   حق تشكل مستقل، ا   
شـمار   .است زير پـا گذاشـته مـي شـود         

فعاالن كارگري كـه در دفـاع از حقـوق          
صنفي خـود بـه آزار، شـكنجه و زنـدان           
محكوم شـده انـد، نـشان دهنـده ابعـاد           
گسترده نقض حقوق كارگران از طـرف        

بر همين مبنا بايد اسم     . رژيم ايران است  
ــياه    ــست س ــالمي در لي ــوري اس جمه

ــاروز  ــوق ك ــضان حق ــازمان ناق ان در س
بخـشنامه مـورد     . جهاني كار قرار گيرد   

بحث، ضد مقاولـه نامـه هـاي سـازمان          
جهاني كار و در جهت تهديـد كـارگران         
به حبس، زنـدان و شـكنجه و از دسـت         

  .دادن كار است
   

چه حداقل دسـتمزدي در انتظـار       
  است 

با نزديك شدن به روزهاي پايان سـال،        
 گروههاي كاري تعيين حداقل دسـتمزد     

جلسه هاي خود را آغـاز كـرده و بـدون         
حضور نمايندگان واقعي كارگران، تبـاني      
مي كنند كه چـه ميـزان مـزدي تعيـين       
كنند تا وزن مال و منـال سـرمايه داران     

  .بيشتر افزايش يابد
روند كار در كميته هـا قبـل از تـصميم           
نهايي شوراي عالي كار، شـبيه نمايـشي       
اســت كــه شــركت كننــدگان آن ماننــد 

ــد در    هن ــي كنن ــالش م ــا ت ــشه ه رپي
ــشتر در شخــصيت   ــازيگري هرچــه بي ب
نمايـشي خـود غــرق شـوند و در پايــان    
نمايش مجبورند آرايش و لباس خـود را        

اين .  و به اصل خود باز گردند      ادهتغيير د 

نمايندگان زرد كارگري از آغـاز نمـايش        
رقمهاي بااليي را به روي ميز مي برنـد         

مـا در   و حسابي بازار گرمي مـي كننـد ا        
پايان در برابر تصميم شوراي عالي كـار        
ــصالح نظــام را   ــي شــوند و م ــسليم م ت

  . يادآوري مي كنند
طي همه سالهاي دوران سياه جمهوري      
اسالمي، هيچگاه افزايش مزد پايـه كـه        
 ،مبنايي براي فروش نيـروي كـار اسـت        

متناسب با نرخ تورم نبوده و بـر همـين          

ــر و   ــزان فق ــاتي، مي منظــر فاصــله طبق
سيبهاي ناشـي از آن همچنـان رو بـه          آ

ــودي در    ــيچ بهب ــت و ه ــسترش اس گ
فاصـله  . وضعيت معاشي ديده نمي شود    

زنـــدگي نيـــروي كـــار در ايـــران بـــا 
ــار در   ــروي ك ــدگي ني اســتانداردهاي زن

آن طـور    . جهان هر چه بيشتر مي شود     
كه از برنامه ششم توسعه دولت روحاني       
تا كنون رونمايي شده هيچ گونه چـشم         

 به سمت توسعه پايـدار اقتـصاد،        اندازي
رونق در توليد و بهبود زندگي و معيشت        

  .كارگران و زحمتكشان وجود ندارد
  

   گلوله به جاي كار
 آذر، يكــي از پــايوران 26روز پنجــشنبه 

دولت روحاني در مقـام معاونـت توسـعه        
روستايي و مناطق محروم در نهاد دولت       
ــه    ــايي در زمين ــده طرحه ــددار، وع كلي

وي راه انـدازي    . روسـتايي را داد   اقتصاد  
  شركتهاي تعاوني به كمك مردم 

  5بقيه در صفحه 
  

  حراج نيروی کار با ارزان کردن نيروی کار جوانان
 زينت ميرهاشمي
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ناتواني نظم سرمايه داري از هرگونه پيـشرفت در امـر           
ــان    ــان هم ــي بي ــست محيط ــه زي ــوگيري از فاجع جل
تناقضاتي است كه حل بحرانهاي ديگري كه بـشر بـا           

بحـران  . آن روبرو اسـت را نيـز نـاممكن كـرده اسـت            
جنگ، پناهندگان، فقر و نابرابري همچنان با مانع نظم         

ر ثـروت طبقـه     حاكم برجهان و انباشت هر چـه بيـشت        
 . ممتاز روبرو است

ــامبر 12روز  ــران ) آذر21 (2015 دس ــشور 195، س  ك
جهان تحت اقدامات شديد پليسي و امنيتي كه شـامل          

 2800 هــزار پلــيس در سراســر فرانــسه و 120بــسيج 
ــود،   نيــروي نظــامي و انتظــامي در محــل برگــزاري ب

ــه ) COP21 ("21كــپ "مــذاكرات  ــاريس را ب در پ
  .پايان رساندند

  
ــوايي    ــرات آب و ه ــرانس تغيي ــين كنف ــست و يكم بي
سازمان ملل براي دستيابي به تـوافقي جهـاني جهـت           

اي و بـا هـدف محـدود      كاهش انتشار گازهاي گلخانه     
 درجـه تـا سـال    2كردن افزايش گرمايش جهـاني بـه     

 .  ميالدي برگزار شد2100

پس از پايان كنفرانس، سياستمداران و رسانه ها از آن          
ك پيـروزي بـين المللـي كـه انـسان را در        به عنوان ي  

آستانه فاجعه زيست محيطي نجات خواهـد داد و ايـن        
 .روند را به عقب بر مي گرداند، ياد كردند

يـك پيـروزي   " كنفرانس را "نيويورك تايمز "روزنامه  
 "اوبامـا "،  "نشانه امكان تفاهم  " "گاردين"،  "تاريخي

 "جـان كـري   " و   "كاهش چشمگير كربن در آينـده     "
ك پيروزي براي كره زمين و نسل آينده، يك تعهد          ي"

 نيز " فرانسوا اوالند".  توصيف كردند"جهاني بي نظير 
 . خواند"صلح"در پايان كنفرانس، هدف اصلي آن را 

از سوي ديگـر، فعـاالن محـيط زيـست و بـسياري از              
 كـه هـيچ     "بـي محتـوا   "دانشمندان توافق پـاريس را      

ولتهـا نـدارد،   ضمانت اجرايـي جـز قولهـاي معمـولي د       
اين در حاليست كـه طبـق برآوردهـاي         . ارزيابي كردند 

 طرح كار ملي براي تغييـر آب و هـوا، در            180بيش از   
صورت اجرا نشدن طرحهايي واقعي و سريع، جهـان در   
آينده اي نزديك شاهد افزايش دمـايي تـا سـه درجـه             

  .سانتيگراد خواهد بود
  

 شكست سرمايه داري در آزمون پاريس

معبندي از نظرات داده شده از سوي فعـاالن         در يك ج  
و دانشمندان كه برخي نيز براي اين منظور در پـاريس           
حضور داشتند و مذاكرات را لحظه به لحظه پي گرفتـه       
اند، به اين نتيجه مي رسيم كه توافـق پـاريس بيـشتر             
يك موفقيت ديپلماتيك بوده اسـت تـا يـك دسـتاورد            

اثيري جدي و موثر اين توافق نمي تواند ت. بزرگ عملي 
در كنترل و متوقـف كـردن فاجعـه گرمـايش زمـين و        

كـشورهاي امـضا    . بحران محيط زيست داشـته باشـد      

كننده به روشني نشان دادند كه متعهد به دستيابي بـه           
 .اين هدف نيستند

پس از همه سخنرانيها و بحثها بين كشورهاي توسـعه          
اي يافته و صنعتي و كشورهاي در حال توسعه، اختالفه

آنان نشان داد كه اقدام فوري صورت نخواهد گرفـت،          
زيرا اين سووال كه چه كسي بار آن را بايـد بـه دوش              
بگيرد و چگونه بايد به قربانيان تخريب محيط زيـست          
. كمــك كــرد، پاســخ كــامال روشــن و كــافي نگرفــت

كشورهاي توسعه يافته و كـشورهايي كـه بـا سـوخت            
ند سهم خود را به     فسيلي ثروتمند شده اند، حاضر نيست     

همان اندازه بپردازند و تـالش كردنـد تـا مـسووليت و             
جبران آسيبها را بـه دوش كـشورهاي درحـال توسـعه            

  . بيندازند
پيش از برگزاري اين نشست، گروه بزرگي كـه شـامل           

آمـوزن مردمـي از     "سازمانهاي مدني مي شوند به نام       
 تشكيل شد تـا بـر اسـاس الزامـات           "شرايط آب و هوا   

 و عادالنه، شرطهاي موفقيت آميز شمرده شـدن         علمي
 پايـه   4نتيجه اين بررسـي بـر       . كنفرانس را ارايه دهند   

 :عنوان شده است

 اقدام فوري براي كاهش توليد كربن گازهاي گلخانه -
 اي 

  فراهم آوردن حمايت كافي و مناسب -

 ارايه منابع مشخص و كافي براي خدمات عادالنه به    -
 جوامع آسيب ديده

 تمركز واقعي و صادقانه بر بحران و اقدامات مـوثر و            -
  اجباري به جاي راه حلهاي نادرست و لفظي

 

اما در واقع توافق پاريس در حل مساله گرمـاي زمـين           
 نبود "بلند پروازانه "بر خالف آنچه كه ادعا شده است،        

زيرا آنهـايي  .  شرط باال آنطور كه بايد، برآورده نشد     4و  
تري در تخريب محيط زيست دارنـد،       كه مسووليت بيش  

  . وعده هايي ضعيف براي اقدام در آينده را داده اند
هيچ اقـدامات خـاص اجبـاري بـراي كـشورهايي كـه             
توافقنامه را تصويب كرده اند وجـود نـدارد، جـز قـول             

 و پـيش    "بلنـد پروازانـه   "تجديد نظر كلي با مضموني      
در سـمت و سـوي دسـتيابي بـه       "گرفتن سياسـتهايي    

اين بدان معني است كه كشورها به       . "هدف اين توافق  
 . گونه دلبخواهي اقدام خواهند كرد

 نهايت، توافق پاريس همپاي روند تخريـب محـيط          در
 2050اقتصاد جهاني تا سـال      . زيست حركت نمي كند   

 درجـه   5/1ضد كربني نخواهد شد تـا دمـا حتـي زيـر             
در اين زمينه فقط قولهايي . سانتي گراد نگه داشته شود

معمولي داده شده است مبني بـر اينكـه دولتهـا تمـام              
  ين دماي جهاني زيرسعي خود را خواهند كرد تا ميانگ

  6بقيه در صفحه 
  
 

 

حراج نيروی کار با ارزان کردن 
  نيروی کار جوانان

  4بقيه از صفحه
. روستاها را كمك به رونق اقتصادي روستا بيـان كـرد          

وعده هاي فريبنده و پوشالي اين پايور دولـت روحـاني           
در حالي مطرح مي شود كه ماموران سـركوبگر رژيـم            

ي جوانـان منـاطق روسـتايي در        مطالبه بر حق و ابتداي    
  .بهبهان را با گلوله پاسخ دادند
نيروي انتظامي » مديريت«فرماندار نظامي خوزستان از  

و در حقيقـت سـركوب مـسلحانه        » پراكنده كـردن  «و  
  . مردم تظاهركننده با افتخار ياد كرد

ــاه اســت ــر كوت ــنبه . خب ــاكنان 24روز ســه ش  آذر، س
ان بـه سياسـت     روستاي شهرويي در شهرسـتان بهبهـ      

استخدامي مسئوالن پااليشگاه در حال ساخت بهبهان       
آنهــا بــه بيكــاري جوانــان و عــدم  . اعتــراض كردنــد

، 2استخدام نيروهاي بومي در پااليشگاه گـاز بيديلنـد          
ــه   ــراي رســاندن صــداي خــود ب اعتــراض نمــوده و ب

بـستن  . گوشهاي ناشنوا، جاده بهبهان به اهواز را بستند  
ز طرف تظاهركنندگان امري مرسوم     جاده براي مدتي ا   

در سـركوبي   . و در همه جاي دنيا اين اتفاق مـي افتـد          
 ي از كارگران به نام مرتضي فـرج نيـا  اين تظاهرات يك  

. كشته، دو نفر زخمي و تعـداد زيـادي دسـتگير شـدند            
ــسخره  ــسمت م ــم ق ــايوران رژي ــاي پ ــاي حرفه ، ادع

. تيراندازي از طرف يـك نفـر از تظاهركننـدگان اسـت       
از . ايي كه مرغ پخته را هم بـه خنـده وا مـي دارد             ادع

سويي ديگر عكسها و گزارشـاتي كـه تـاكنون از ايـن             
رويــداد دردنــاك منتــشر شــده، دروغگــويي مــاموران  

  . سركوبگر رژيم را برمال مي كند
استاندار جنايتكار خوزستان هيچ منطقي را بر اعتـراض         
 مردم حاكم نمي داند و بي شرمانه مطرح مي كند كـه           

يك برداشت غلط اسـت كـه تـصور كنـيم امكانـات             «
موجود در هر منطقه، مختص به آن منطقه است، ايـن           
امكانات ابتدا ملي، سپس استاني و در نهايـت، منطقـه           

فرمول وي ساده و در عـين حـال مبتـذل           . ».اي است 
وقتي نظر او در عمل پياده شود، همـه امكانـات           . است

اي كساني كـه در    در خدمت خوديها قرار مي گيرد و بر       
منطقه ثروت خيز زندگي مي كننـد، فقـر و تنگدسـتي            

   . حاصل مي شود
تيراندازي به طرف مردمي كـه خواهـان كـار و تـامين      
معيشت خود از راه شرافتمندانه و با توان بـازوي خـود            

رسيدگي به اين پرونده    . محكوم است ننگين و   هستند،  
گاهي و اين كه چه كسي مسئول قتل است بايد در داد          

سازمان جهاني كار و نهادهـاي      . بي طرف بررسي شود   
جهاني مدافع حقوق بشر بايد به طور قـاطع جمهـوري           
اسالمي را به خاطر كشتن و زخمي كـردن جوينـدگان           

  . كار، محكوم كنند
 

  

  )38(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

توافق پاريس بر سر بحران محيط زيست تو 
 خالی ست، به جنبشهای مردمی تکيه کنيم

 ليال جديدي
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سازماندهي جنبشهاي عصر جديد 

  )38(پس از جنگ سرد 
  5بقيه از صفحه 

 درجه سانتي گراد بـاالتر از سـطح پـيش از صـنعتي         2
 . شدن نگه داشته شود

 سال از مـذاكرات     20بايد يادآور شد كه اكنون بيش از        
در اين باره مي گذرد، ولي اقـدامات اساسـي كمـي در             

 .برابر بحران موجود صورت گرفته است

، ريـيس جمهـور   "شي جـين پينـگ  "كته جالب آنكه  ن
او مـذاكرات پـاريس را   ": چين، در اين كنفرانس، گفت 

 "رسيدن به خط پايـان    " و يا    "نقطه عطفي براي تغيير   
 ارزيابي  "يك نقطه شروع جديد   "نمي بيند، بلكه آن را      

 . مي كند

 توافـق   "جيمز هنـسن  "يك دانشمند سرشناس به نام      
ـ     ايـن پيمـان    ": ابي كـرده اسـت    پاريس را اينگونه ارزي

هيچ اقـدامي   . تقلبي، تو خالي و سراسر بي ارزش است       
  ".جدي در بر نداشته و تنها در سطح حرف باقي مانده

حتي اگر به طور معجزه آسـايي همـه        ": وي مي افزايد  
قولهايي كه داده شده عملي شود، دماي جهان باز هـم       

ايـن   درجه تا آخر اين قرن افزايش خواهـد يافـت و             2
سطح درياهـا چنـدين   . ميزان بي نهايت خطرناك است 

متر باال خواهد آمد و مـا صـدها ميليـون آواره زيـست              
  ".محيطي خواهيم داشت

 

برخي از ضعفها و عاليم توخالي بودن توافق        

 پاريس

 پيامدهاي تنبيهي در صورت عمل نكردن كـشورها    -1
 به تعهدات خود، در نظر گرفته نشده 

امات حتي در صـورت عملـي شـدن          تعهدات و اقد   -2
 كافي نيستند 

  آسيب ديدگان تحت حمايت كافي قرار نگرفته اند-3

 ميليون نفر همه ساله در      26بنا به برآورد سازمان ملل،      
 75اثر فجايع طبيعي آواره مي شوند كـه علـت وقـوع             

بنا بـه   . درصد آنها به تغييرات آب و هوايي برمي گردد        
 و ميرهاي ناشي از ايـن       ، اكثر مرگ  "اكسفام"گزارش  

امـا  . فجايع در كشورهاي در حال توسعه روي مي دهد     
توافق پاريس به ميزان بسيار ناچيزي حل اين مـشكل          

 . را در دستور داشته است

 يكــي از مــديران اكــسفام، راه حلهــاي "هلــن زوك"
يـك ريـسمان فرسـوده بـراي        "پاريس در اين باره را      
، از اعضاي "ين برنزبرژ".  خواند "نجات مردم فقير دنيا   

بـي  "، آن را    "سازمان محيط زيست و توسـعه زنـان       "
توجهي به نياز كشورهاي آسيب ديده، جامعـه و مـردم           

ساختار ناعادالنـه و نـابرابري      ":  خواند و گفت   "جهان  
كه سبب بحران محيط زيـست شـده در نظـر نگرفتـه             

   ".است
  

 براي كمك   2025اگر چه ششصد ميليارد دالر تا سال        
ردم آسيب ديده رقم زيادي به چشم مي آيـد، امـا            به م 

در عمل هنوز كافي نيست و بـسياري از هزينـه هـاي             
 . الزم را پوشش نمي دهد

خسارت اقتصادي تغييرات آب و هوا به كـشورهاي در          
حال توسـعه در قالـب خشكـسالي، سـيل، توفـان و از              

 تريليـون دالر در     1,7دست دادن بخشي از كشاورزي،      
 . تخمين زده شده است2050سال تا سال

 توافق پاريس توضيح نمي دهد چه كـشوري، چـه           -4
هزينـه  ) عمـومي يـا خـصوصي     (ميزان و از چه منبعي      

پيمان، كشورهاي جنوب را با دادن صـدقه    . خواهد كرد 
دست بسر مي كند، به جاي آنكـه حـق آنهـا را بـراي               
دريافت خسارت به خاطر تخريب خاك، جزيـره هـاي          

نقـشه يـا از بـين رفـتن منـابع آب            پاك شـده از روي      
آشــاميدني در پــي آب شــدن يخچالهــاي طبيعــي بــه 

 .رسميت بشناسد

 كــشورهاي اســيب ديــده حــق ندارنــد كــشورهاي -5
 .ثروتمند را مجبور به پرداخت هزينه كنند

درصـد منـابع    90 براي دستيابي به اهداف نشست،       -6
فسيلي بايد زير زمين باقي بمانـد، امـا در توافـق هـيچ      

 .اره اي به اين امر نشده استاش

 ميزان انتـشار گازهـاي گلخانـه اي بايـد تـا سـال             -7
توافـق  .  درصد كاهش پيدا كنـد  95 تا   70 حدود   2050

چگونه مي تواند تضمين كند ايـن مهـم حاصـل مـي             
 در "كاربن زدايي"شود، وقتي حتي يك بار هم عبارت   

 . متن آورده نشده است

 پارگرافهاي تفـسير   تصور شده است كه مي توان با   -8
پذير، تغييرات اقليمي را متوقف كرد، در همـان هنگـام     
كه دولتها مـشغول تنظـيم قـرارداد شـاق تجـارت آزاد       
هستند كه مدل تخريب گرانه توليد و مصرف غـرب را           
گسترش مـي دهـد و قـوانين ملـي اقليمـي و زيـست               

  .محيطي را از اعتبار ساقط مي كند
ز اقليم حفاظت مي كند،      توافق وانمود مي كند كه ا      -9

در حالي كه در متن آن همه ابزارها بـراي حفاظـت از             
 . منافع سرمايه به كار گرفته شده است

 

 تغيير مسير با تغيير نظم 

اگر چه آقاي اوالند، ريس جمهور فرانسه، روز امـضاي          
روزي تـاريخي و صـلح آميـز تـرين          "توافق پاريس را    

انقـالب صـلح     خوانـد، امـا در حقيقـت هـيچ           "انقالب
آميزي صورت نگرفته، بلكه بيشتر يـك ضـد انقـالب           

زيـرا كنفـرانس پـاريس     . خشونت بـار روي داده اسـت      
موفق نشده خطر بسيار بزرگ و جدي كه تغيير دمـاي           

اين امـر   . زمين در بر دارد را از راههاي واقعي حل كند         
و سياسي و اجتماعي   بيانگر ورشكستگي نظم اقتصادي     

 .است كه بشريت را به سوي فاجعه مي كشاند

ابزار واقعي متوقف كردن و يا معكوس كردن تغيير آب          
مشكل ابزار و فن آوري نيست، بلكـه  . و هوا وجود دارد   

منابع گسترده جهان كـه بـه       . سياسي و اجتماعي است   
كام وال ستريت و سوپر ميلياردرها مي ريزد و سـرمايه           

ي كه صرف تسليحات و خشونت نظامي مي        هاي كالن 
شود، بايد مـصادره شـده و مـورد اسـتفاده بـراي رفـع           

  . نيازهاي اجتماعي قرار گيرد
توقف تغييرات آب و هوايي بستگي بـه برنامـه ريـزي            
منطقي، علمي و انسان گرا بر يـك پايـه بـين المللـي              

ايــن امــر مــستلزم پيــروي اهــداف و طرحهــا از  . دارد
عي به جاي سود بري خصوصي و پايـان   نيازهاي اجتما 

 .دادن به تقسيم جهان در ميان رقبا است

اين بدان معنا است كه نظم اجتماعي كنوني بايد تغيير          
كند و سيستم سوسياليستي مبتني بر انـسان تـشويق و      
ايجاد شود؛ تنها مكاني كه آينـده بـشريت در آن امـن             

 . خواهد بود

 

 به جنبشهاي مردمي تكيه كنيم

 نـوامبر   29نشست در حالي برگزار مي شد كه روز         اين  
و پيش از آغاز كنفرانس، بيش از يك ميليـون نفـر در             

 كشور به خيابانها آمدند و خواستار اقدامات فـوري     175
 .  هزار نفر در پاريس10شدند، از جمله 

به بهانه وقوع عمليات تروريستي در پاريس، تظـاهرات         
سـط لبـاس    مسالمت آميـز فعـاالن محـيط زيـست تو         
 . شخصيها و پليس ضد شورش سركوب شد

  
درحالي كـه در داخـل كنفـرانس پـاريس رهبـران بـه            
خودشان كارت تبريك مي دادند، معترضـان در بيـرون    

 .بر اقدامات جدي و فوري پافشاري مي كردند

جاي اميدواري است كـه در سراسـر جهـان مـردم بـه         
ش تكاپو افتاده اند و هـر روز تعـداد بيـشتري بـه جنـب              

مبارزه با افزايش گرمايش زمين مي پيوندند و جنـبش          
 .حفظ محيط زيست گسترش چشمگيري يافته است

با اين آگاهي كه سيستم مصرف انرژي فعلي غير قابل          
تحمل و خطرناك است، در سراسر جهان مردم دسـت          

بـسياري اكنـون بـه      . به انقالب مصرف انرژي زده اند     
. ان روي آورده اند   توليد انرژي امن و حمايت از كشاورز      

اما به جاي تشويق و پشتيباني از آن، سياسـتمداران در           
راستاي منافع شركتهاي بزرگ كه راه حلهاي دروغين        

 ارايه مي دهند، حركت مي كنند 

اكنون توافقنامه پاريس سبب شـده اسـت كـه جنـبش      
عدالتخواهانه محيط زيست سازماندهي بيـشتري پيـدا        

 12يـك ائـتالف از      ) آذر 25( دسـامبر    16در روز   . كند
سازمان مردم نهاد ايجاد شـد كـه يـك مـوج جهـاني              
مقاومت براي نگه داشتن زغال سنگ، نفـت و گـاز در            

از جملـه اعـضاي ايـن       . زير زمين ايجـاد كـرده اسـت       
، "صــلح ســبز بــين المللــي"، "org.350"ائــتالف از 

 WoMin" ،Oilwatch" ،Coalizãoاتحــاد آفريقــايي "
جنبش فيليپين براي عدالت آب و      " و   "استخراج برزيل 

اين اتحاد عليه صنعت سـوخت      .  مي توان نام برد    "هوا
فسيلي موضع گرفتـه كـه شـامل اقـدامات هماهنـگ            

  . هزاران نفر در پروژه هاي سوخت غير فسيلي است
بسياري معتقدند كه فعاليتهاي گروههـاي تـوده اي در          
سالهاي اخير بود كه به متوقف كردن خط لولـه نفتـي            

، تحت فشار قرار دادن و به فرار واداشتن       "ي استون ك"
 و تعطيلي صدها نيروگاه هايي با سوخت زغـال          "شل"

  . سنگ انجاميد
در حال حاضر بايد يك جنبش گسترده و متحـد بـراي     

بايـد در برابـر     . حفظ محيط زيـست سـازماندهي شـود       
پــروژه هــاي توليــد انــرژي كثيــف مقاومــت كــرده و  

ه نفع همگان باشد ارايه داد      جايگزيني دمكراتيك كه ب   
ما نياز به مبـارزات     . و براي عملي شدن آن مبارزه كرد      

متحدانه براي فشار بر دولتها داريـم كـه از سـوختهاي         
فسيلي دوري كننـد و بـا پرداخـت يارانـه، بـه توسـعه               

  . زيرساختهاي انرژي پاك بپردازند
هدف واقعي در حـال حاضـر، پايـان دادن بـه اقتـصاد              

 و شـروع دوران تغييـر صـد درصـدي           سوخت فـسيلي  
تنهـا  . مصرف جهاني به انرژيهاي تجديـد پـذير اسـت         

تضميني كه براي دستيابي به آن وجود دارد، جنبشها و          
ــمتگيري    ــا س ــايين ب ــشار از پ ــي و ف ــارات مردم ابتك
ــروا و    ــي پ ــشي ب ــره ك ــه به ــرمايه داري و علي ضدس

  .  سودپرستانه آن از طبيعت و محيط زيست است
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  مفاد پيمان پاريس چيست؟

  
در پــاريس دو هفتــه مــذاكراتي ســخت 
جريان داشت و اينك از توافـق حاصـل         

امـا  .  ياد مي شود"تاريخي"آن زير تيتر   
به راستي چه چيزي بـه طـور دقيـق در           

 صـفحه اي بـه تـصويب        23اين پيمان   
  رسيده؟

  
 در پـاراگراف  :هدف يك و نيم درجه 

 آمــده اســت، كــشورها قــصد دارنــد 17
ست به تالش بزنند تا افزايش دما را        د"

 مـرز   ".به يك و نيم درجه محدود كنند      
آشكارا "افزايش دماي زمين مي بايست      

پيمان پاريس براي   .  باشد "زير دو درجه  
 "هدف صفر خـالص   " "نيمه دوم قرن  "

گازهـاي گلخانـه اي     . را تعيين مي كند   
بيشتر از آنكه براي مثال توسط جنگلهـا        

ود، ديگـر نبايـد     و تاالبها جذب مـي شـ      
 . منتشر شود

  
 : نيروگاهها –انرژي تجديد پذير    

ــه،  ــي  "در ديباچ ــل دسترس ــه قاب مطالب
ساختن همگاني انرژيهاي تجديـد پـذير       

 به رسميت   "در كشورهاي در حال رشد    
اين به مفهوم آن است . شناخته مي شود 

كه دولتها در اين كشورها مي بايست به        
ر را  گونه قوي تري انرژيهاي تجديد پذي     

بـه ويـژه در     "مورد حمايت قـرار دهـد،       
  "آفريقا

  
ــسور ــانيزم آسان ــه :مك ــا ك  از آنج

) INDCs(طرحهــاي اقليمــي موجــود 
براي محدود سازي افزايش دما به يـك        
و نيم درجه كه نه، حتي براي دو درجـه          
هم كافي نيست، مي بايست اين طرحها       

در سـال   . به سرعت بلندپروازانه تر شود    
يمي براي اولين بـار      طرحهاي اقل  2018

. مورد بررسي و كارآزمايي قرار مي گيرد      
 مرحله بعدي پـايش فـرا       2023در سال   

هر پنج سال كشورها مـي      . خواهد رسيد 
بايست اهداف جديدي را معرفـي كننـد        

 . كه هر بار گام جلوتري از پيش باشد
  

 كشورهاي صنعتي بايد از     :تامين مالي 
 100 ســـاالنه 2025 تـــا 2020ســـال 
رد دالر بــه كمكهــاي اقليمــي   ميليــا

ــد  ــصاص دهن ــر  . اخت ــشورهاي ديگ ك
 به  "دعوت مي شوند به طور داوطلبانه     "

در . همين گونـه بـه پـشتيباني برخيزنـد       
 مي بايست يك هدف جديد      2026سال  

و جمعي مالي تعيـين شـود كـه از مـرز            
كـشورهاي  .  ميليارد دالر فراتر رود    100

مرفه در حال رشد نيز مي بايست سـهم         
 . ر اين هدف را ادا كنندخود د

  
 در ايـن بخـش كـشورهاي        :شفافيت

. صنعتي اراده خود را به كرسي نـشاندند       
يك سيستم انـدازه گيـري واحـد بـراي          

تمام كشورها به وجود مي آيد كه اندازه        
گيري انتشار و اعالم نتيجه را در برمـي         

بـا ايــن حـال، سيـستم منعطــف    . گيـرد 
هنوز خواهد بود، زيرا بسياري از كشورها  

توانايي حسابداري گازهاي گلخانه اي را    
 . ندارند

  
ــسارات ــا و خ ــي :زيانه ــا م  آمريك

خواست از پرداخت برجسته به موضـوع       
خـسارات و زيانهــاي ناشـي از تغييــرات   
اقليمي در پيمان پاريس جلوگيري كنـد،       

در بخش دوم پيمـان در      . اما موفق نشد  
، يك متن مستقل متشكل از پنج    8ماده  

ولـي  . در اين بـاره وجـود دارد      پاراگراف  
اياالت متحده توانست يك تـسلي پيـدا        

ــد ــزام آور  : كن ــر ال در يــك بخــش كمت
پيمان، قيد گرديده كـه بـا ايـن توافـق           

ــا   " ــسووليت ي ــالم م ــراي اع ــايي ب مبن
 . "پرداخت خسارت ايجاد نمي شود

  
 براي اولين به طبقه بنـدي       :پناهندگي

 "مهاجرت ناشـي از تغييـرات اقليمـي       "
از نظـر سـازمان امـداد       .  مي شـود   اشاره

، )Oxfam(رساني و توسـعه آكـسفام       
اين امر امكان ايجاد يك نهاد هماهنگي 
ــده را  ــان اقليمــي در آين ــراي پناهجوي ب

 . فراهم مي آورد
  

 سوواستفاده صنعتي از جنگلها     :جنگلها
مسوول نزديك بـه يـك پـنجم انتـشار          

پيمـان  . جهاني گازهاي گلخانه اي است 
ــون ــاريس اكن ــه  پ ــشورها را ب ــه ك  هم

 جنگلها و ديگـر     "نگهداري و گسترش  "
اكوسيستمهايي مانند اقيانوسها كـه دي      
اكسيد كربن جو را جذب مي كنند، ملزم        

پيمــان همچنــين مكــانيزم . مــي ســازد
REDD) Reducing 

Emissions from 
Deforestation and 

Degradation -  ــشار ــاهش انت  ك
ناشـي از تخريـب و اسـتفاده مخــرب از    

اين مكـانيزم   . را نهادينه ساخت  ) جنگلها
ــه مجــامع   ــه پرداخــت كمــك ب از جمل
انساني كـه در داخـل يـا كنـار جنگلهـا            
زندگي مي كننـد و از آن حفاظـت مـي           

 . كنند را در برمي گيرد
  

بار  يك :حمل و نقل هوايي و دريايي     
ديگر موضوع نشر گازهـاي گلخانـه اي        
توسط هواپيماها و كشتيها از يك پيمان       

گفته مي شود . اقليمي كنار گذاشته است 
كه اين وسايل حمل و نقل بايد از سوي         

 ICAOسازمانهاي متبوع بين المللـي،      
)International Civil 

Aviation Organization – 
) سازمان بين المللي هوانوردي كـشوري     

 IMO) International و
Maritime Organization – 

مـورد  ) سازمان بين المللـي دريـانوردي     
رجينـه  "بـه گفتـه     . پايش قـرار بگيرنـد    

 از بنيـاد جهـاني محـيط زيـست        "گونتر
)WWF :("     البيها به خوبي آستين باال

  ".زدند
  

 در ديباچه پيمان پـاريس      :حقوق بشر 
خواسته مـي شـود كـه حقـوق بـشر در            

ايـن  . ست محيطي رعايت شود   تدابير زي 
به ظاهر مهم نمي رسد اما گنجاندن آن        

به ويژه عربـستان سـعودي      . بديهي نبود 

مايل بـود در پيمـان بـه حقـوق بـشر و           
 . تساوي حقوق جنسيتي اشاره نشود

  
 كشور  55 هنگامي كه    :رسميت يابي 

 درصــد از گازهــاي 55كــه در مجمــوع 
گلخانه اي را انتشار مـي دهنـد، پيمـان          

 را در كـشورهاي خـود بـه قـانون        جديد
تبــديل كردنــد، ســند پــاريس رســميت 

ايـن بـدان معناسـت كـه        . خواهد يافت 
پيمان بدون چـين و آمريكـا مـي توانـد          
رسميت پيدا كند، به شـرط آنكـه همـه          
ــاد   ــر آن را از نهــ ــشورهاي ديگــ كــ

 . قانونگذاري خود بگذرانند
  

پرســـــش و پاســـــخ بـــــا 
Greenpeace  

Greenpeace   
  

 21( دسامبر   12اعات شنبه   در آخرين س  
پيمان جلوگيري از تغييرات اقليمـي      ) آذر

يك پيـروزي؟ خيـر، امـا       . به امضا رسيد  
مـا بـه    . يك ايستگاه بين راهي مركزي    

ــست   ــون نش ــشها پيرام ــرين پرس مهمت
سازمان ملل و سران كشورها پاسخ مي       

 . دهيم
نزديك به دو هفته هياتهـاي نماينـدگي       

سـيدن بـه    بين المللي در پاريس براي ر     
توافق پيرامون يك پيمان جديد اقليمـي      

در اينجا نگاهي گـذرا     . به بحث نشستند  
به نقاط قوت و ضعف ايـن پيمـان مـي           

 . اندازيم
  

Greenpeace     اين پيمـان را 
 چگونه ارزيابي مي كند؟

براي نخستين بار ما يك پيمان به طـور      
ــا   ــارزه ب ــراي مب ــي ب ــين الملل ــي ب واقع

اهداف تعيين  . دگرگونيهاي اقليمي داريم  
شده بلندپروازانه تر از گذشته است و چه    

محـدود كـردن    . خوب كه اينگونه است   
افزايش دما به يـك و نـيم درجـه مـي            
تواند حيات بسياري از كشورهاي جزيره      
اي را كه با افزايش دو درجـه اي گرمـا           

اگرچـه  . زير آب مي رفتند، تضمين كنـد    
مسير دستيابي بـه ايـن هـدف در حـال           

ردقيق اسـت، امـا تـدابير الزم        حاضر غي 
. بـراي رسـيدن بــه آن مـشخص اســت   

هدف جديـد، رسـاندن انتـشار گازهـاي         
گلخانه هاي در نيمه دوم قرن به صـفر،         

مـا بايـد تـا      : در عمل بدان معناست كه    
 بـه كلـي انـرژي فـسيلي را        2050سال  

كنار بگذاريم، چرا كه مصرف آنهـا را از         
  . همه آسان تر مي توان كاهش داد

اين حال، تدابير پـيش بينـي شـده در       با  
پيمان پاريس، براي توقف افـزايش دمـا      

توافـق  . به يك و نيم درجه كافي نيست      
موجود بسيار ضعيف است و پيمان نمـي    
تواند به تنهايي موجب تغييـر ايـن امـر           

بـه بيـان ديگـر، پيمـان، مـا را از            . شود
چاهي كه خود كنـده ايـم بيـرون نمـي           

 را كمتـر مـي      آورد، اما شيب جـداره آن     
از اين رو پاريس يك ايستگاه بـين      . كند

راهي مهـم در مـسير چـرخش مـصرف       
انرژي جهاني است ونه بيشتر از اين، اما        

  . كمتر از آن هم نه
 8بقيه در صفحه  

  

  کوتاه و مفيد پيرامون کنفرانس اقليمی پاريس
  بابك: برگردان

klimaretter.info   
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کوتاه و مفيد پيرامون کنف�رانس 

  اقليمی پاريس
  

  7بقيه از صفحه 
 هدف يك ونيم درجه اي به چه معناست؟

هدف يك و نيم درجه اي اكنون معياري است كـه بـا             
بسياري . آن هر تدبير حفاظت اقليمي سنجيده مي شود       

از كشورهاي صنعتي در خالل مذاكرات دو هفتـه اي،           
امـا فقـط ائتالفـي از       از اين هـدف پـشتيباني كردنـد،         

كشورهاي در معرض تهديـد در اثـر تغييـرات اقليمـي            
. توانست در اصـل آن را بـه دسـتور كـار اضـافه كنـد               

كشورهاي فقير و ثروتمند در يك خط حركت مي كنند    
و اين خود نشان مي دهد كه دگرگونيهـاي اقليمـي در         

  . سالهاي اخير چه ابعادي يافته است
  

 چه اندازه الزام آور     پيمان به لحاظ حقوقي تا    
 است؟

اين پيماني تحت قوانين بين المللـي اسـت و بنـابراين            
با اين وجود، نه هدف گذاريهاي اقليمي       . الزام آور است  

ملـي و نـه توافقهـاي مـالي از نظـر حقـوقي تعهــدآور       
اين استثناها به طور عمده به ايـن دليـل آورده       . هستند

در . كـن سـازد  شده تا امضاي آمريكا پاي قرارداد را مم   
اين فرم، پيمـان ناچـار نيـست از پروسـه قانونگـذاري             
اياالت متحده بگذرد؛ موضوعي كه در نظر بـه شـرايط    
سياسي آمريكا و مقاومت كنگره در برابر پيمان اقليمي         

  . داراي اهميت است
  

 موضوع تامين بودجه چطور حل مي شود؟

بخش مالي متن در خالل مـذاكرات بـه شـدت رقيـق       
 با اين حال نسبت به شرايط پيش از پاريس        شده است، 

تعهد كنوني كـشورهاي    . گامي به جلو شمرده مي شود     
 100 سـاالنه    2020صنعتي مبني بـر اينكـه تـا سـال           
) با تغييرات اقليمـي (ميليارد دالر براي هماهنگ سازي    

و كاهش انتشار در كشورهاي در حال رشد اختـصاص          
از ايـن   پـس   .  تمديد شـده اسـت     2025دهند، تا سال    

تاريخ، قرار است اشل هدف مشترك باالتر بـرود، اگـر           
چه در باره ميزان اين ارتقا بعدا تصميم گرفتـه خواهـد            

در جريان كنفـرانس همچنـين بـسياري تعهـدات          . شد
مالي جديد داده شد؛ تعهداتي كه به هـيچ وجـه كـافي          
نيست، امـا جوامـع مـدني پيوسـته آنهـا را بـه دولتهـا              

  .يادآوري خواهند كرد
   

آيا پيمان امضا شده به امر چـرخش مـصرف          
انرژي جهاني به سوي استفاده صد درصد از        

 انرژيهاي تجديد پذير ياري مي رساند؟ 

در جريان مذاكرات شمار زيادي ابتكارات خـوب بـراي          
براي مثـال   . گسترش انرژيهاي تجديد پذير مطرح شد     

طرح انرژي خورشيدي هند، آغاز طرح آفريقايي انرژي        
 شهر براي 100د پذير يا اعالم آمادگي شهرداران    تجدي

تامين صد درصـدي مـصارف شهرهايـشان از انـرژي           
در خود متن، انرژيهـاي تجديـد پـذير بـه          . تجديد پذير 

عنوان يك ضرورت براي ممكن ساختن دسترسـي بـه     
انرژي براي كشورهاي به اصطالح در حـال رشـد بـه            

  . ويژه در آفريقا به رسميت شناخته شده است
  

آيا اين پيمان مي تواند كـشورهايي كـه         
بيش از همه در معرض تهديد هستند را        

 نجات دهد؟ 

امـا  . پيمان به تنهايي قادر به چنين كاري نيـست        
ــد   ــي مانن ــين الملل ــشترين بهــره نشــستهاي ب بي
كنفرانس اقلـيم سـازمان ملـل در آن اسـت كـه             

در . صداي ضعيف ترين كشورها شنيده مي شـود       
ــا صـــداي ــاريس آنهـ ــا پـ ــراه بـ ــان را همـ  شـ

تظاهركنندگان در خيابان و حتي رووساي مشهور       
شركتها بلند كردند تا قدرتمندان را وادار به گوش         

  . كردن كنند
  

حقوق مردم بومي در اين پيمان تـا چـه          
 اندازه در نظر گرفته شده؟ 

مردم بومي در خط مقـدم تغييـرات اقليمـي قـرار            
دهاي وخيم  دارند، به ويژه در مناطق قطبي با پيام       

به حقوق آنها در مقدمه پيمـان     . آن روبرو شده اند   
و در بخش مربوط به هماهنگ سازي اشاره شده         

اما آنها در اين پيمـان از حمـايتي شايـسته           . است
برخوردار نمي شوند، به ويژه با نگاه به جنگلها كه          
براي محدود ساختن افزايش دما بـه يـك و نـيم            

  . درجه اهميت زيادي دارد
   

دي  (CO2ا در اين ميان ميزان انتشار       آي
 به عقب نرفته؟ ) اكسيد كربن

امـا ثبـات فعلـي      . در حال حاضر آري، عقب رفته     
يك نتيجـه چـرخش در مـصرف انـرژي اسـت و        
بيش از همه دليل آن مصرف كمتر زغـال سـنگ      

اين امر نشان مي دهد كه تغيير . توسط چين است 
نـد  مسير به سوي انرژيهاي تجديد پـذير مـي توا         

اما هنوز نمي توان گفـت كـه   . تاثير زيادي بگذارد  
رسـاندن سـطح    . چرخش موفقيت آميز بوده است    

اگر مـا مـي     . انتشار به اين اندازه هم كافي نيست      
خواهيم افزايش دما را به يك و نيم يـا دو درجـه             
محدود نگه داريم، اين سطح مي بايست بـاز هـم     

  گـرم  2015سال  . كمتر بشود و آنهم خيلي سريع     
. ترين سال از هنگام ثبت دماي هـوا خواهـد بـود       

مي بينيد كه هنوز كارهـاي زيـادي بـراي انجـام            
  . دادن در برابر قرار گرفته

   
موضوع انرژي هسته اي به عنوان گزينه       
اي در برابر انتشار گازهاي گلخانه اي به        

 كجا رسيد؟

به انرژي هسته اي در توافق پاريس اشـاره نمـي           
ــود دارد،  . شــود ــه وج ــالي محــدودي ك ــابع م من

ضروري است كه در تكنولوژيهاي هزينه شود كه        
هم اكنون برق ايمن تر، با صرفه تر و پاكيزه تري    

و ما هنوز راه حلي براي دفع ايمن   . توليد مي كنند  
  . زباله اتمي در دست نداريم

   
از پايبندي كـشورها بـه      چگونه مي توان    

 تعهدات شان مطمين شد؟ 

اندازه گيري و ثبت سـطح انتـشار بايـد شـفاف و             
در بـاره اينكـه امـر مزبـور در          . مقايسه پذير باشد  

عمل چگونه بايد انجام بگيـرد، هنـوز بحـث مـي       
  . شود

   
 گام بعدي چيست؟

 تاريخ بعـدي در تقـويم بـراي گـرد آمـدن            2018
شان در مـسير هـدف     كشورها و ارايه پيشرفتهاي     

مدافعان محيط زيـست از سراسـر      . درازمدت است 
جهان همه آنچه كـه در تـوان دارنـد را بـه كـار               
خواهند گرفت تا كشورها تا آن تـاريخ دسـت بـه            

  . اقدامات تعيين كننده اي عليه افزايش دما بزنند
  
  

  
  
  

بر هم زدن کاريکاتور روز 
  دانشجو

  زينت ميرهاشمي
  
   

 مـاموران سـركوبگر رژيـم شـاه بـه      روز دانشجو بـا يـورش    
در اين تهاجم    .به ثبت رسيد   1332 آذر سال    16دانشگاه در   

سه دانشجوي دانشگاه فني، مـصطفي بـزرگ نيـا، شـريعت           
 آذر بـا نـام      16 به شهادت رسيدند و      رضوي و احمد قندچي   

  .سه آذرخش شب تيره و تار ديكتاتوري شاه ماندگار شد
 كشورهاي ديگر، همواره    جنبش دانشجويي در ايران همانند    

مهمي  داشته و نقش      و آزاديخواهانه  خصلتي ضد ديكتاتوري  
سـازماندهي  در مـواردي    بردن آگاهي به ميـان مـردم و         در  

همچنين جنبش دانشجويي . جنبشهاي اجتماعي داشته است 
حلقه اتصال بين جنبشهاي اجتماعي اقشار تحت ستم داشته  

 هزينه هاي زيادي در     ،بنا بر نقش آگاهگرانه و متعهد خود      و  
از زندان، شكنجه، اعـدام و محروميـت از         ،  مبارزه با استبداد  

در مبـارزه دانـشجويان     .  پرداخته و خواهد پرداخـت     تحصيل
همراه با هزينـه     ي اسالمي استبداد ديني و حكومت بنيادگرا    

حاكماني كه حتا آموزش علوم انـساني در        براي  .  است بسيار
ي تابنـد و مكتـب خانـه هـاي        مدارس و دانشگاهها را بر نم     

قرون وسطا را بر علم و دانش قرن بيست و يكم ترجيح مي        
هيچ ارزشي هم دهند، مغز و تفكر دانشجو كه هيچ ، جان او  

  .ندارد
  

 آذر، توسـط نهادهـاي      16 دوشـنبه    روز دانشجو در  برگزاري  
وابسته به حكومت و سخن پراكنيهاي پايوران حكومـت بـه          

مـي تـوان   اجراي يك كمـدي   ر روال   بهانه روز دانشجو را ب    
دولتي كردن روز دانشجو، تهي كـردن هويـت جنـبش           . ديد

 يانخصلت مبارزه جويي دانـشجو    از بين بردن    دانشجويي و   
 آذر عدالت طلبي،    16خصلت جنبش دانشجويي و روز      . است

 اسـتبداد و ديكتـاتوري      ن و به چـالش كـشيد      خواهيادي  زآ
 بـا حـضور در      ن رژيم ديگر پايورا حسن روحاني مانند    . است

وارونه كردن  ، به   حرفهاي فريبكارانه ارايه  دانشگاه صنعتي و    
  .  اقدام كرد آذر16ارزشها و پرنسيبهاي ماندگار روز 

روز دانشجو بـا سـخن پراكنـي حـسن روحـاني و             برگزاري  
كاريكــاتوري از يادمــان روز  گزينــشي يانحــضور دانــشجو

بـه تـشنج    دانشجو بود و البته همـين برنامـه حـساب شـده      
كشمكش باندهاي حكومتي در شعارهاي برخي      . كشيده شد 

امـا  . از دانشجويان در درون سالن خود را به نمايش گذاشت        
دانشجو مـي   «و  » زنداني سياسي آزاد بايد گردد    «شعارهاي  

 بيرون از سـالن در ويان جتوسط دانش» ميرد ذلت نمي پذيرد 
  . به چالش كشيد روز دانشجو كاريكاتوربساط 

  
 تـن از  1400 آذر، بيش از   16روز دوشنبه    رويدادي ديگر    در

فرهنگيان، طـي نامـه اي خواهـان رسـيدگي بـه وضـعيت              
محمـود  . محمـود بهـشتي شـدند     به ويـژه    معلمان زنداني و    

بهشتي لنگرودي، سخنگوي پيشين كانون صـنفي معلمـان         
كه در اعتصاب غذا به سـر مـي بـرد، جلـوه اي از دشـمني                

محمود بهـشتي   . علم و دانشجو است   حكومت استبدادي با م   
 5 سال زنـدان، از      9لنگرودي در اعتراض به حكم ناعادالنه       

رژيم تا كنون در برابـر      . استآذر دست به اعتصاب غذا زده       
 مسئول جـان  . اعتصاب اين معلم زنداني سكوت كرده است      

حكومـت و در راس آن  در زنـدان،  محمود بهشتي لنگرودي   
  . خامنه اي است

   آذر18ر چهارشنبه فراسوي خب
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  کربال،
  پای پياده، اربعين

  

  ي برهانديام

  
ــشكر كــشيويســنار: درآمــد ــي ل  ي ب

 بـه عـراق بـه       ي اسالم ي جمهور يصدا
 وارد سـال    ن،ي مراسم اربع  يبهانه برگزار 

 2ســال گذشــته حــدود . دوم خــود شــد
ـ ليم ـ  و امـسال نزد وني  ونيــلي م3,5 كي
 بـه   ني از راه هوا و زمـ      راني تنها از ا   ريزا

مهـم  . بردندخاك عراق و كربال هجوم       
ـ  ا زودي اپ نيتر ـ  پـر ه   يوي سـنار  ني  اهو،ي

ـ لي مادهي پ يحركت پا  ـ  لـشكر پ يوني  ادهي
ـ  از مـرز ا    ي اسالم ينظام جمهور   و  راني

 در داخـل    يلومتري چند صد ك   ييمايراهپ
 به نجف و كـربال      دنيخاك عراق تا رس   

 از  ي سابقه ا  ي حركت به طرز ب    نيا. بود
 بـه   ي حكـومت  ي تمام رسـانه هـا     قيطر
كـربال،  " درآمـد و شـعار     غيل و تب  شينما
 و  لبوردهـا ي ب ي بر رو  "نيع ارب اده،ي پ يپا

 و عـوام    ي چهره ارتجـاع   ي شهر يبنرها
ـ  حركت را آرا   ني ا بانهيفر  مـضاعف   يشي

  .ديبخش
 ي عراق و نـاتوان    ي اوضاع داخل  ينابسامان
 متعدد ي كشور در حل چالشهانيدولت ا
ــوم ــي امن،يق ــصاد،يت ــابرابر،ي اقت  ي ن
 كردسـتان   ميو اقل  حقوق كردها    ،يمذهب

 دست ساز داعش    يو وجود دولت اسالم   
ـ اليكه ادامـه حـضور امپر       و  كـا ي آمر سمي
 طي كند، مح  ي م هياروپا را در منطقه توج    

 تي وال كربي م رشد ي برا يكشت مناسب 
  .  كشور فراهم كرده استني در اهيفق

ــا ــزون  يجوالنهـ ــسترده و روز افـ  گـ
 در  ي اسـالم  ي جمهـور  ي نظام -ياسيس

ــراق از ط  ــاك ع ــرخ ــره  قي ــه اك  عمل
 و كـسو ي از  يجي و بس  ي سپاه ،ياطالعات

 ي هــانــهي و هزغــاتي تبليحجــم بــاال
 و  ني عاشورا و اربعـ    يگزاف در مناسبتها  

 واقعـه  ني اكيولوژيدي و تصاحب ا   ريتفس
ـ  جر گـر، ي د ي از سـو   ي محل يخيتار  اني
ــا آليســ ــهي و س ــ زاكطرف ــاكن راني  ام

 به عـراق را رقـم       راني از ا  عهي ش يمذهب
 انـه ينامبارك و مداخلـه جو زده و حضور    

 كيولوژيدي ا ي در منطقه را قبا    مي رژ نيا
  . پوشانده است

ـ  ترور كري تواند پ  ي قبا نم  ني ا گرچه  سمي
 تجـاوز   يهاي مدار و دسـت انـداز      تيوال

ــه ا  ــه منطق ــال  يكاران ــام و كم  را تم
 مـانور   يبپوشاند، اما به هر حال گونـه ا       

 و در واقع    ي انسان ي گوشت واريقدرت با د  
ـ ادامه ع  فـتح قـدس از راه      " شـعار    يمل

  . در دوران جنگ استمي رژي"كربال
  

  ن؟ي عراق؟ چرا اربعچرا

 از ياري بــسانيــ كــه چــرا از م نيــا
 دو سـال    يكـ ي در   ،ي مـذهب  يمناسبتها

 انگشت گذاشته و ني اربعي رومي رژرياخ
 رود تا آن را از خود تاسـوعا         يكم كم م  

 يو عاشورا پر رنگ تر برگزار كنـد، جـا         
  . گ داردپرسش و درن

ــه اول محــرم از دمراســم ــازي ده  در رب
ـ  به و  ن،ي نش عهي ش يكشورها ـ  ا ژهي  ران،ي

 لهيبه صورت مجزا، خود جوش و به وس       

 شـده و هـر      ي برگزار م  ي مردم ياتهايه
 در  ي سه دهه گذشته سع    ي ط ميچند رژ 

 كـردن آن داشـته و       يتصاحب و حكومت  
 كــار هــم موفــق بــوده امــا در  نيــدر ا

 ياسيسآن مانور    توانسته با    يمجموع نم 
ـ در عـوض، نزد   .  بدهـد  يبرون مرز   كي

ـ ي مناسبت به آن  ني تر هي و شب  نيتر  يعن
 كه تب و    ي را انتخاب كرده؛ زمان    نياربع

 فروكش كرده و حدود  يتاب مراسم اصل  
ـ  تبل ي برا يزي فرصت برنامه ر   كماهي  غ،ي

 عـام وجـود   يونيلي و ارسال توده م   جيبس
  .دارد

ـ     ي نظر م  به ـ  فقي رسد حكومـت ول ز  اهي
 و گله وار مراسم     يونيلي م ي برگزار يشو
 ي را دنبال م   ري در عراق اهداف ز    نياربع
  :كند

 حــضور پــر رنــگ يادآوريــ اعــالم و -
 در خاك و دولت     ياسي و نفوذ س   يكيزيف

ــراق و تهد ــع ــ غدي ــمري ــرب، ي رس  غ
 ي و اعراب منطقـه بـا گلـه هـا        ليياسرا
 كه بدون نظم و سـامان       ي اعزام يانسان

ــ ــر گو يخاص ــه ه ــادر ب ــت  ق ــه حرك ن
 باشند، بـه گونـه     يستيخرابكارانه و وندال  

 عـراق،  ي فعل ي ثبات ي ب طي كه در شرا   يا
 يروهـا يكنترل آنهـا توسـط دولـت و ن        

  .  نباشدري امكان پذيعراق
ـ  گ ي قوت مـ   ي احتمال زمان  نيا  كـه   ردي

 اسـكان   ه،ي تغذ ،ي امكانات بهداشت  ميبدان
 ي ارســالرانيــ زامي عظــليــو درمــان خ
ــاوجود تمه ــب ــاهرداتي ــوري ظ  ي جمه

 اري نام بـرده بـس     ي ها نهي در زم  ياسالم
ــاچ ــا زين ــه ه ــا و حمل ــت و آزاره  ي اس

ـ  اقل ي هم از سـو    ياريبس  بـر   ي سـن  تي
  . شودي وارد معهي شرانيزا
 بـا   كيولوژيدي و رقابت ا   يي قدرت نما  -

 عربستان بر سر يعني ارتجاع  گريقطب د 
ـ در ا .  كـربال  اي مكه   ييام القرا   مـورد   ني

 مكـه  رانيمار زا  ش ميجالب است كه بدان   
 و هفتصد هزار لوني مكيدر سال حدود    

ـ لي م 5 تـا    4 ني كربال ب  رانينفر و زا    وني
ـ          تـا سـه     5/2 نينفر بـوده اسـت كـه ب

ـ  بوده انـد و ا راني از ا  ها نفر آن  ونيليم  ني
  . سابقه استي بي اماكن مذهبخيدر تار

 ي اعزام مزدور، جاسوس و وابسته هـا       -
ـ ا در لباس ز   جي سپاه و بس   يشبه نظام   ري

 شــامل يو پراكنــدن آنهــا در گــستره ا
 كـه در    نيمناطق نجف، كـربال، كـاظم     

 ك،ي ارتش پنهان به تحر    نيموقع لزوم ا  
ـ  ترور اتي و عمل  يآشوب، خرابكار   يستي

 در دسـت  يدست زنـد و بـرگ برنـده ا       
  . بگذاردميرژ
 افــراد بــه ني همــي ســهولت دسترســ-

 ي سور اني و ارتباط با همتا    هيخاك سور 
ـ از ا . ران بـشار اسـد    و عوامل و مزدو     ني

 انـه ي از اهداف مداخلـه جو    ي بخش قيطر
ــور ــالميجمه ــدور  ي اس ــداوم ص  در ت

 از تي و حماي و جنگ منطقه ا    سميترور
 ي م ياتي و عمل  ريحكومت اسد امكان پذ   

  .شود
ـ ي حضور و تـردد آسـان زم       -  دسـت   ،ين

ــاع ــار  ياتب ــه در ك ــت را ك  از دو حكوم
قاچاق كاال، اسلحه و مواد مخدر از مـرز      

ـ  گـذارد و ج    ي كشور هستند باز م    دو  بي
 هر دو طـرف     يدزدان و دالالن حكومت   

ـ  فقر و محروم   شي افزا يرا به بها    دو  تي

 و ي مــرزيهــاي نــا امنشيملــت و افــزا
  . كندي پر ميمحل

 شي با افـزا ي مذهبيي فرقه گرا دي تشد -
 در  ي و سـن   عهيبرخورد چهره به چهره ش    

 يتهـا ي هـشدار بـه اقل     نيعراق و دادن ا   
ـ  و ا   عراق يسن  ي كـه حكومـت مـ      راني

 و تفنـگ،    ريتواند در زمان الزم، بدون ت     
 خود را به سر وقت آنها       عهي نظام ش  ادهيپ

  . بفرستد
ـ  اغـات ي جـدا از تبل -  يمـ ي داكيولوژيدي

ــ  ــت ط ــتفاده  يحكوم ــه و اس ــه ده  س
 نـه ي با صرف هز   عهي از امامان ش   يغاتيتبل

ــا ــزاف از جيه ــ گ ــردم در همــه بي  م
ـ     يمناسبتها  ،ي ربـط مـذهب    ي با ربط و ب

ــد ــوم ريتخ ــان عم ــراف اذه  از ي و انح
ــصاد   ــراب اقت ــاع خ ــشها و ياوض  و تن

 ني جامعـه بـه زور همـ   ي داخل يبحرانها
 در صــدر توجهــات هــاي عزادارومراســم 

ـ  با ي مـذهب  اههي س نيبه ا .  است ميرژ  دي
 را هـم اضـافه      ني اربعـ  ري اخ يدر سالها 

 هفـت تـا ده روز   ني كه بيكرد، به طور 
ـ  پاي يرواز پ ياز مقدمات سفرها    تـا  ادهي

 ي مراسم و بازگشت زائران طول م      انيپا
 خـود   ي رود تا جـا    ي م جيكشد و به تدر   

  .رديتاسوعا و عاشورا را بگ
  

  نهي پر هزيقبا

ـ ي قبـا ني و دوختن چن دنيبر  قـواره  ي ب
  :ستي ننهي هزي الجرم بيا
ــتاد دا" ــيس ــيم ــه  "ني اربع ــا بودج  ب

 ياتي و عمل  يزي برنامه ر  يمخصوص برا 
 و  لي در عراق، تـشك    ني اربع كردن پروژه 

 يهايشـهردار . دست به كار شـده اسـت    
ــوس،    ــشهد اتوب ــران و م ــفهان، ته اص

ــت  ــوازم بهداش ــوراك، ل ــاي و تيخ  يمه
 مــانور نيــ اي و خــدمتگزار بـرا يدرمـان 

 مجـوز پـرواز     511.  فراهم كردند  يارتيز
ـ    ي ا رنامهب  168 و ي و فـوق العـاده داخل

 ييمـا ي دو شركت هواپ   يمجوز پرواز برا  
 يبا وجود اعالم رسـم    .  صادر شد  يعراق

 ي در روزهـا   ماي هواپ طيآزاد شدن نرخ بل   
 عراق ثابـت  راني زاي آن برا  متي ق ر،ياخ

  . در نظر گرفته شد
 عـراق در    ي بـر چهـار كنـسولگر      افزوده

ــران و يشــهرها ــشاه، ته ــواز، كرمان  اه
ــشهد،  ــر نما11م ــدگي دفت  موقــت ين

ــسول ــدور ويكن ــ ص ــ نزاي ــري در دزي  گ
ـ  دا المي جمله ا   از راني ا يشهرها  شـد   ري

 ي مـ  افـت ي دالر در  30 زايكه بابت هر و   
ـ  پل ميچند هزار ت  . كردند ـ ي امن - يسي  يت

ــرا ــراق ب ــوگ يع ــت و جل  از يري حفاظ
.  به خدمت گرفته شدنديستي ترور مالاع

 بــه خــصوص  ي مــرزيهاياســتاندار
 تـردد لـشكر     تي مسوول الم،ي ا ياستاندار

 را از مرز مهران، چزابه و شلمچه        رانيزا
 ي هكتـار  60 نگيپارك. هده گرفتند به ع 

 ي بـرا نـه يمهران با كار فشرده و پـر هز     
 الميــو ا... پــارك خودروهــا آمــاده شــد

ـ  ه ني ا همحروم، منزلگاه و گذرگا     ياهوي
  !چي هي برااريبس
  

   به گذرگاهينگاه

 در  تي هزار نفر جمع   620 با   المي ا استان
 نيشتريــ و عــراق برانيــزمــان جنــگ ا

 هم بـه بهانـه       و بعد از آن    دي را د  بيآس

 و صــرفه تيــ بــودن و عــدم امنيمــرز
 و ي رنــگ توســعه صــنعت  ،ياقتــصاد

 را بـه    ي و بهبـود سـطح زنـدگ       ياجتماع
  .ديخود ند

 است و   زي نفت خ  يني سرزم المي آنكه ا  با
چهار درصد نفت كشور و پـانزده درصـد    

ـ  كل كـشور در ا     يمنابع گاز   اسـتان   ني
 ني تــر قــرار دارد امــا همزمــان محــروم

 ي رود، دارا  يبـه شـمار مـ     استان كشور   
ـ  م ني و باالتر  يكاري رقم ب  نيباالتر  زاني

  .  در كشور استيخودكش
ــا ــوردار ني ــود برخ ــا وج ــتان ب  از ي اس

 5 يدرصد از منابع گاز كشور، تازه ط      15
 بهره منـد شـده   ي از گاز شهر  ريسال اخ 
، هفــت شــهرك 1387در ســال . اســت
ـ  واحد تول  3000 از   شي و ب  يصنعت  ،يدي
 فعـال در    يو خـدمات   ي كشاورز ،يصنعت

 اســتان وجــود داشــت كــه حــدود نيــا
 كار در آنها مـشغول بـه        يروي ن 55000

ـ  از ا  ياريبـس .  بودنـد  ركا  واحـدها از    ني
 نژاد و در    يزمان دولت دزد ساالر احمد    

 تي و عدم حما   ي دالل ياستهاي س يراستا
ـ ي و تعط  ي رو بـه ورشكـستگ     دياز تول   يل

 يكـار يگذاشتند و بر گـسترش فقـر و ب        
 از  يكـار ي كـه آمـار ب     ي به طور  افزودند،

درصـد در   30، بـه    87درصد در سال    12
  .ديسال گذشته و امسال رس

ـ  كه تهران را از طر     "بزرگراه كربال "  قي
ـ  استان ا  گريكرمانشاه و چند شهر د      المي

 كند، از مـرز مهـران       يبه عراق وصل م   
ـ      نيا.  گذرد يم  و ي مـرز و بازارچـه محل

 فاصـله  لومتري ك330گمرك آن با حدود  
ـ ز بغداد، از پا   ا  جنـگ تـا بـه امـروز         اني

ـ  تـاجر و زا    ونيلي م 13گذرگاه    170 و   ري
 و قاچاق بوده  ي قانون ياال دالر ك  ونيليم

 ينيرزمي و در واقع ز   ينيتجارت زم . است
 مزه كـرده  ي دندان عده ا ريكاال چنان ز  

 يكه به فكر توسعه گمـرك و راه انـداز         
هجوم .  دوم مهران افتاده اند    يبازار محل 

 ي براي بهانه خوبري در دو سال اخنرايزا
 مسافر و   انهي پا ني بزرگتر ي ضربت ليتكم

 منطقـه بـود كـه    ني ار كشور د  يخودرو
 و  مـه يامسال اتفاق افتـاد و آن را بـه خ         

ـ  نظـام وال   ادهي لشكر پ  يميخرگاه دا   تي
  . كردليتبد
  

  برآمد

 هي متزلــزل و بعــد از آن ســور  عــراق
 يمــضمحل، پناهگــاه و چراگــاه مناســب

ـ ربه شـدن گـراز وال      ف يبرا ـ  فق تي  و  هي
 اعراب،  ينهاي هجوم به زم   ي برا يآمادگ
 و جنـوب اروپـا      قـا ي شـمال آفر   ل،يياسرا

 يهــاي بــه جــز فتنــه گرنيــو ا. هـستند 
 در ميـــ رژنيـــ وار امـــوتيدورادور و ر

 ر د گـر ي شـده و نقـاط د      ادي ينهايسرزم
ـ رژ.  گذشته است  يدهه ها   بـا شـاخ     مي
 ي مناسك مـ   ي كند و با پوزه      يعوام م 

 شيدر هم شكستن شاخ و پوزه برا      . ازدت
 كنـدن و تـاختن     ي نـه ي هز ست،يمهم ن 
 مقصود ضـربه زدن اسـت،       ست،يمهم ن 

 ستاندني ايبرا. كعبه و كربال بهانه است    
  .  سرش را نشانه گرفتدي گراز بانيا
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پالكاردهاي اعتراضي دانـشجويان دانـشگاه      

  تهران 

  

نشستي بـا   ) دوم آذر ( روز دوشنبه    - آذر   2پيك آزادي،   
ــوان  ــشگاه"عن ــه دان ــي "بازگــشت ب ــشكده فن  در دان

دانشگاه تهران برگزار شد كه با سخنراني محمد علـي          
  .نجفي همراه بود

دانشجويان شركت كننده در اين مراسم، پالكاردهـايي        
تند كه در آن خواهان آزادي دانـشجويان        در دست داش  
 شـده   "ضـياء نبـوي   " و   "بهاره هـدايت  "زنداني چون   

همچنين آنها خواهان بازگشت اساتيد اخراجي و       . بودند
 "مهديـه گلـرو   "دانشجويان محروم از تحصيل چـون       

  .بودند
دراين نشست پالكاردهايي با اين مـضامين بـه چـشم           

  :مي خورد
  دانشگاه پادگان نيست

  نشجو زندان نيستجاي دا
  بهاره هدايت را آزاد كنيد

  ضياء نبوي را آزاد كنيد
  بورسيه هاي قانوني چه شد؟

ما منتظر بازگشت اساتيد اخراجي و دانشجويان سـتاره         
  .دار هستيم

  

  اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد همدان
ــشجو،  ــشگاه آزاد – آذر 2صــداي دان ــشجويان دان  دان

در اعتراض بـه كيفيـت    آذر  2همدان ظهر روز دوشنبه     
غذاي سلف دانشگاه و عدم سرويس دهي مناسـب، در          
مقابل سلف اين دانشگاه تجمع كردند و غذاهاي خـود          
را به خـارج از سـلف منتقـل كـرده و بـر روي زمـين                 

كـه ايـن اعتـراض    : دانشجويان تأكيد كردنـد  . گذاشتند
پس از درخواستهاي فـراوان آنهـا از مـسووالن انجـام            

  .شده است
  

ــ ــشگاه   تجم ــشجويان دان ــي دان ع اعتراض

  مهندسي قوچان 
ــشجو،  ــزاري دان ــشجويان - آذر 4خبرگ ــي از دان  جمع

دانشگاه مهندسي فناوريهاي نوين قوچان در اعتـراض        
به نوع غذاي ارائه شده در سلف سرويس اين دانـشگاه     

ريــيس . تجمعــي را در محــيط دانــشگاه انجــام دادنــد
:  گفــتدانــشگاه مهندســي فناوريهــاي نــوين قوچــان

اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به منوي غذايي ارائه        
شده را قبول داريم و دانشگاه قول برطرف شـدن ايـن            

  .موضوع را به دانشجويان داده است
  

اعتراض دانشجويان اراك بـه طـرح جديـد         

  وزارت بهداشت 

 دانشجويان دانشگاه - آذر 7خبرنامه دانشجويان ايران، 
اض به طـرح جديـد وزارت       علوم پزشكي اراك در اعتر    

ــالس درس     ــتان و ك ــضور در بيمارس ــت از ح بهداش
  .خودداري كردند و اعتصاب و تجمعي را به راه انداختند

اين دانـشجويان در اعتـراض بـه طـرح جديـد وزارت             
بهداشت كه قرار است افرادي بدون حضور در دانشگاه         
و با طي كردن يك دوره كوتاه آموزشي در بيمارستانها          

ان پرستار بـه كـار گرفتـه شـوند، از حـضور در              به عنو 

بيمارستان و كالسها خودداري كرده دست به اعتصاب        
  . و تجمع زدند

ــتاري در   ــي دانـــشجويان پرسـ ــن برخـ پـــيش از ايـ
دانشگاههاي علـوم پزشـكي تهـران و علـوم پزشـكي            
بهشتي نيز اعتراضاتي را نسبت به اين طرح انجام داده          

  .بودند
  

سـازي  يه خـصوصي  كوي دانشگاه تهران عل   

  آموزش عالي 
دانشجويان )  آذر 9( شب دوشنبه    - آذر   11راديو زمانه،   

ســاكن كــوي دانــشگاه تهــران در اعتــراض بــه      
سازي نهادهاي دانشگاه و مشكالت صـنفي،       خصوصي

اي كـه  جلـسه  . مسوولين دانشگاه را به چالش كشيدند    
دوشنبه شب در كوي دانشگاه تهران با حضور معاونـت       

ــشجويي، ــيس  دان ــشگاه، ري ــك دان ــسوول انفورماتي  م
خوابگاههــاي دانــشگاه تهــران و معاونــت مــالي اداره  
ــيع    ــات وس ــحنه اعتراض ــد، ص ــزار ش ــا برگ خوابگاهه
دانشجويان به عملكرد مـسوولين و مـشكالت عديـده          

  . صنفي بود
در اين نشست دانشجوياني كـه از اسـتمرار مـشكالت           

مـشكالت  صنفي به ستوه آمده بودند، به بيان جزييات         
از جمله مواردي كه در اين جلسه مطرح     . خود پرداختند 

شد، كيفيت نامطلوب غذاي سـلف دانـشگاه، واگـذاري     
زمينهاي كوي دانشگاه به پرديس دانشكده هاي فني،         
وضعيت اسـفناك و محـدود كـردن سـرعت اينترنـت،            

هـاي خوابگـاه و دانـشگاه و نيازهـاي          افزايش هزينـه    
 احداث درمانگـاه در كـوي       بهداشتي و درماني از جمله    

  .دانشگاه بود
هـايي  بنابر اين گزارش، دانشجويان معترض با پالكارد      

با مضاميني مانند نقض قانون اساسي، تهديـد فعـاالن          
... دانشجويي و فشار بر آنان، كااليي سـازي آمـوزش و    

چوب حـراج زدن  "نابسامانيها و خشم خود را نسبت به     
  .  نشان دادند"به اموال دانشگاه

يكــي از مــواردي كــه دانــشجويان بــه شــدت بــه آن 
معترض بودند، احضار هفت دانشجو از جملـه يكـي از           
ــود  ــه كميتــه انــضباطي ب . اعــضاي شــوراي صــنفي ب

همچنين در ادامه جلسه، دانشجويان اعالم كردند كـه         
 بايد در ميـان دانـشجويان       دكتر نيلي، رياست دانشگاه،   

آنان اعـالم   . حاضر شود و به مطالبات آنان پاسخ گويد       
كردند، با توجه به شايعات مطرح شده در بـاب كـارتي            
شدن سرويسهاي دانشگاه، به طور فعال مانع اين كـار          

 آذر  10شـنبه   آنان تصميم گرفتند روز سه      . خواهند شد 
انـــدازي  و نــيم صــبح در مراســم راه   8در ســاعت  

خوان اتوبوسهاي سرويس در مقابل   دستگاههاي كارت   
كوي دانشگاه كه اعالم شـده بـود بـا حـضور رياسـت          
دانشگاه، دكتر محمود نيلـي و رياسـت بانـك تجـارت            

يابنـد و از ايـن كـار جلـوگيري           شود، حضور  برگزار مي 
  .كنند

  

ــازي را   ــصوص س ــان خ ــشجويان مجري دان

  فراري دادند
تعدادي از  )  آذر 10(سه شنبه    روز   - آذر   11راديوزمانه،  
 – همانطور كه پيشتر اعـالم شـده بـود           -دانشجويان  

دست به تحصن در مقابل سرويسهاي اتوبوس دانشگاه  
دانشجويان به دكتر نيلي و رييس بانك تجـارت          . زدند

كه در راه مراسم بودند، اخطار دادند كه هر نوع محدود       
هـد  سازي سرويسها با واكنش دانـشجويان مواجـه خوا     

  . شد
در پي اين تحـصن دكتـر نيلـي از حـضور در مراسـم               
خودداري كرد و فرستادگان بانك تجارت نيز يـك بـه           
يك كوي دانشگاه را ترك كردند و آيين افتتاح ناتمـام           

  .ماند
اي دانشجويان كوي دانشگاه همچنين نامه سرگـشاده        

خطاب به نهادهاي مسوول منتشر كردند كه در آن بـه        
زي آموزش عـالي اعتـراض كـرده و      ساروند خصوصي   

در بخشي از بيانيه آمده     . خواستار توقف اين روند شدند    
ما دانشجوييم و عرصه دانشگاه هر روز بـر مـا           ": است
هايي كه  گذرد، داشته   هر روز كه مي     . شودتر مي   تنگ

شد، از ما سـلب مـي       روزگاري حق طبيعي شمرده مي      
خود مـا فروختـه     شود و بعد به شكل كااليي دوباره به         

كار به جايي رسيده است كه گويا خود ما نيز          . مي شود 
فردا در بازار رابطه دانشگاه و تجارت فروختـه خـواهيم     

  ".شد
ما دانـشجوييم و ماههاسـت      ": دانشجويان مي نويسند  

تنها و تنها به دليل خواستن حقوق اوليه خود كه بنـابر            
ن نص صريح قانون اساسي بايد بي چـون و چـرا بـه آ          

دسترسي داشته باشيم، يعني بهداشت، اسكان، تغذيه و        
هاي امنيتي و فشارهاي آموزش رايگان، زير ضرب نهاد   

  ".ايمحراست منكوب شده 
ما دانشجوييم و اعالم مي كنـيم     ": آنها تاكيد مي كنند   

ستيز ادامه دارد، مقاومت    تا وقتي كه اين روند دانشجو       
 تمـام آنچـه از مـا     .ما در برابر آن هم زنده خواهد بـود        

گرفته شده است، بايد بي قيد و شرط به ما باز گردانده            
شود و تشكلها و شوراهاي دانشجويي كه با راي و نظر           

گيرند تنها نهادهايي بايد باشند كه بـراي        ما شكل مي    
  ". گيرندما و سرنوشت ما تصميم مي

  

    آذر در دانشگاه تهران16تجمع مستقل 
 امروز دانشگاه تهران بعد    -آذر   16سينا چايچي ملكي،    

از چندين سال سكوت عليه خصوصي سازي دانـشگاه         
  .به فرياد در آمد

  نزديك به هزار دانشجوي دانشگاه تهران، مستقل از
  11بقيه در صفحه 

  

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

  
  10بقيه از صفحه 

  
برنامه هاي نمايشي تشكلهاي رسمي همچون بسيج و        
ــشگاه و    ــضور در صــحن دان ــا ح ــالمي، ب ــن اس انجم
راهپيمايي به بيان اعتراضات وسيع خود در باب كااليي 

  .شدن و خصوصي سازي دانشگاه پرداختند

  
خود دانشجويان كه با جمع محدود چند ده نفره حركت 

را آغاز كرده بودند، از مقابل ميدان اصـلي و كتابخانـه            
مركزي دانشگاه شروع به راهپيمايي به سمت دانشكده        

بـا رسـيدن مقابـل دانـشكده ادبيـات و           . ادبيات كردند 
ملحق شدن دانـشجويان حاضـر در صـحن دانـشكده           
ادبيــات، جمعيتــي در حــدود سيــصد نفــر مقابــل ايــن 

. ر دادن پرداختنــددانــشكده بــه ســرود خــواني و شــعا
دانـشگاه  "معترضان با سـر دادن شـعارهايي همچـون      

آمـوزش رايگـان    " ، "پول گردان، تضعيف زحمتكـشان    
پـرديس بـين الملـل، انحـالل        "،  "حق مسلم ماسـت   

ــت  "، "انحــالل ــسلم ماس ــق م ــر، ح ــات براب ، "امكان
در دانــشگاه "، "آمــوزش خــصوصي، نمــي خــواهيم"

د دانـشگاه،   اسـتا "،  "بيگاري، بعد از تحـصيل بيكـاري      
وضعيت اسفبار صنفي و شرايط ناگوار      ...  و "دالل پروژه 

  . معيشتي خود را بيان كردند
حركــت دانــشجويان كــه در ادامــه از دانــشكده هــاي 
پزشكي و فني ادامه يافت، با افزايش جمعيت به بـيش           

در اين حين تعـدادي زيـادي از        . از هزار نفر همراه بود    
 شخصي راه ورود به     ماموران حراست و نيروهاي لباس    

ميدان اصلي كه محل قرائت بيانيه اعالم شـده بـود را            
دانـشگاه  "در مقابل جمعيت با سـر دادن شـعار          . بستند

 و ايجـاد زنجيـره بـه سـمت نيروهـاي       "پادگان نيست 
امنيتي حركت كردند و به آنها هشدار دادنـد كـه راه را             

  . باز كنند
تهديــدهاي حراســت و تــالش بــراي گفــت و گــو بــا 
دانشجويان كوچك تـرين تـاثيري در اراده معترضـان          

ــت ــرف    . نداش ــار از ط ــد اخط ــد از چن ــت بع در نهاي
دانشجويان، نيروهاي امنيتي از سـر راه كنـار رفتنـد و            
همه دانشجويان در ميـدان اصـلي كـوي حلقـه زده و             

ــستاني"ســرود  ــار دب ــه "ي ــد و ســپس  بياني  را خواندن
ـ       وم پزشـكي   اعتراضي دانشجويان دانشگاه تهران و عل

تهران خوانده شد كه بـا تـشويقها و شـعارهاي پيـاپي             
ــود ــراه ب ــت هم ــه،  . جمعي ــده شــدن بياني ــد از خوان بع

دانشجويان با اعالم اينكه به هيچ وجـه نمـي خواهنـد          
پياده نظام اصالح طلبان و اصـولگرايان باشـند و تنهـا           
حقوق بنيادي خود را مي خواهند، پايان تجمع را اعالم          

  .كردند
در حـالي كـه     ": انيه خوانده شده گفته مـي شـود       در بي 

خصوصي سازي افـسار گـسيخته جـز فـشار مـضاعف         
اقتصادي و سلب امكانات از دانـشجو تـا كنـون پيامـد        
ديگري نداشته است، ما همچون كارگران كه بيرون از         

ترين حقـوق خـود يعنـي بهداشـت،         دانشگاه از بنيادي    
 درون   انـد، در   آموزش و مسكن همگاني محروم شـده      

ما هرگـز تـاب     . بريمدانشگاه از ستم مضاعفي رنج مي     
آوريم كه امروز از محل ماليات مردم، كيـف پـول   نمي  

الكترونيك بانك فخيمه تجارت شـارژ شـود و فـردا از          
  ".جيب ما دانشجويان

 دهـيم انحـالل و      ما هشدار مـي   ": دانشجويان افزودند 
سركوب نهادهاي مستقل دانشجويي همچون شـوراي       

في مركزي كه تالشها براي احياي آن تا امروز بـه           صن
ما خواهان  . بن بست رسيده است، نتايج نامطلوبي دارد      

آن هـستيم كـه شـكل گيـري و تـصويب آيـين نامـه        
تشكلهاي دانشجويي بايد با حضور و همفكري مستقيم      

ها در اتاقهـاي    دانشجويان باشد نه اينكه اين آيين نامه      
ويان نوشـته و تـصويب      دربسته و بدون مشورت دانشج    

  ".شوند
  

برگزاري مراسم دولتي روز دانشجو با حضور       

  حسن روحاني

 مراسـم دولتـي روز دانـشجو بـا     - آذر  16جنگ خبـر،    
. حضور حسن روحاني در دانـشگاه تهـران برگـزار شـد         

، از "فـضاي سـرد دانـشگاهها   "دانشجويان با اشاره به    
 بخـشي از  . فرمايشي بودن ايـن مراسـم انتقـاد كردنـد         

بحثهاي اين روز، انتقاد از عمـل نكـردن روحـاني بـه             
وعده هاي خود و ادامـه بازداشـت خـانگي ميرحـسين            

  .موسوي، مهدي كروبي و زهرا رهنورد بود
اين مراسم در يك سالن ورزشي در دانـشگاه صـنعتي           
شريف برگزار شد و به گزارش منابع رسمي، شركت در          

دند، آزاد آن فقط براي كساني كه از قبل دعوت شده بو    
  . بود

برخي از دانـشجويان برگزيـده در ايـن مراسـم اجـازه             
آنهـا بـه عنـوان      . صحبت قبل از حسن روحاني داشتند     

  .نمايندگان تشكلهاي سياسي دانشجويان معرفي شدند
فـضاي  "روحاني در اين مراسم با اينكـه مـدعي شـد            

 زمين تـا آسـمان فـرق        92 نسبت به    94دانشگاه سال   
ممكن است هنوز هم فـضا    ":  همزمان اما افزود   "كرده

امنيتي باشد، من نمـي پـسندم، مـا فـضاي امـن مـي               
  ".خواهيم نه فضاي امنيتي

  
تجمع اعتراضـي چنـدين هـزار دانـشجوي         

   دانشگاه آزاد نجف آباد 

  
ــوز،    ــاد ني ــف آّب ــر از   - آذر 16نج ــزار نف ــدين ه  چن

دانشجويان دانشگاه آزاد نجف آباد در تجمعي در برابـر          
  ساختمان كتابخانه مركزي دانشگاه، خواستار توضيح 

  
مسووالن در مورد فاجعـه واژگـوني اتوبـوس فرسـوده           
حمل و نقـل دانـشجويان و كـشته شـدن دو دانـشجو           

  .شدند
ارهايي خواسـتار اسـتعفاي     دانشجويان با سر دادن شـع     

سيد محمـد   . رياست فعلي دانشگاه از سمت خود شدند      
اميري، رياست دانشگاه، نيز كه به دليل نبود امكانـات           
صوتي مناسب در مقابـل كتابخانـه مركـزي، پيـشنهاد          
ادامه تجمع در مسجد دانشگاه را داده بود، در سخناني          

يان كه گاه و بيگاه با اعتراضات و هو كشيدن دانـشجو          

قطع مي شـد، وعـده داد كـه امكانـات حمـل و نقـل                
غيـر  "او همزمـان    . دانشگاه به روز رساني خواهد شـد      

  .  بودن مسير را علت اين حادثه اعالم كرد"استاندارد
اين تجمع با وجود سخنان رياست دانشگاه ادامه يافت         

اميري حيـا كـن،     "و دانشجويان شعارهايي با مضمون      
 "اتوبوس قديمي نمي خواهيم   " و   "دانشگاه را رها كن   

  .سر داده و اجازه سخنراني به مسووالن را ندادند
 هزار دانشجو در دانـشگاه آزاد  25گفتني است، بيش از   

نجف آباد بـه عنـوان بزرگتـرين دانـشگاه آزاد كـشور              
  .كنندتحصيل مي

  
 16احضار دو تن از دانشجويان معتـرض در         

  آذر 
 تعدادي از - آذر 29خبرنامه دانشجويان ايران، يكشنبه  

دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي اين دانشگاه 
در اعتراض به احضار دو تن از دانشجويان معتـرض در   

  . آذر، تجمع كردند16
حـدود  ": يكي از تجمع كنندگان در اين تجمـع گفـت         

بهمن سال گذشته بود كـه از طريـق شـوراي صـنفي             
ــ   ــسئوالن در مي ــا م ــود را ب ــشكالت خ ــشگاه م ان دان

گذاشتيم و آنها نيز وعده هايي دادند، اما پس از گذشت 
  "چند ماه اين وعده ها عملي نشد

 آذر  16اين مشكالت باعث شد كه در روز        ": وي افزود 
تجمعي در دانشگاه داشته باشيم تا به مشكالت صنفي         

بعد از برگزاري اين تجمع، دو تـن از         . ما رسيدگي شود  
دانـشگاه احـضار    دانشجويان توسط كميتـه انـضباطي       

شدند كه توضيحاتي را درباره اين تجمع ارايه دهند كه        
 صـبح  10اين مساله نيز باعث شد كه امروز از سـاعت       

روبروي كتابخانه مركزي و بعد در مقابـل دفتـر نيلـي            
  ".احمدآبادي تجمع كنيم

  
ــان    ــشگاه فرهنگي ــشجويان دان ــع دان تجم

  اصفهان
دانــشگاه  دانــشجويان - آذر 30خبرگـزاري دانــشجو ،  

 آذر در اعتراض بـه      30فرهنگيان اصفهان روز دوشنبه     
آميـز برپـا    وضعيت تغذيه اين دانشگاه، تجمع اعتراض       

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان اصفهان، پرديس    . كردند
  باهنر اصفهان، با تجمع در مقابل سلف سرويس اين 

  
  

  دانشگاه، اعتراض خود را نسبت به وضعيت نامناسب 
ن دانشگاه، بـه گـوش مـسووالن مربوطـه          تغذيه در اي  

  .رساندند
معاون آموزشي و برخي از مـسئوالن دانـشگاه نيـز در            
جريان اين تجمع در بين دانشجويان حاضر بودنـد كـه       

  .خواستار متفرق شدن دانشجويان شدند
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تجمع معلمان زن مقابل اسـتانداري يـزد در         

  اعتراض به اخراج
 جمعي از معلمان زن بـراي اعتـراض         - آذر   9يزدبانو،  

بــه رد صــالحيت و اخــراج خــود از ســوي آمــوزش و 
پرورش پس از دو ماه كـار، در برابـر درب اسـتانداري             

  .يزد تجمع كردند
معترضين علت تجمـع خـود را سـلب آبـروي شـان و             

  .دو ماه فعاليت در اين اداره عنوان كردنداخراج پس از 
آنان گفتند در بدو فعاليت، آمـوزش و پـرورش پرونـده         
آنها را تاييد كرده بـود امـا پـس از گذشـت دو مـاه از             

 كارمند بـه بهانـه نـاقص     25شروع كار، به فكر اخراج      
  .بودن پرونده افتاده است

تجمع كنندگان به وجـود كارمنـدان مـستقر در ادارات          
ر استان با شرايط مشابه اخـراج شـده هـا اشـاره          سراس

ــسوولين     ــك از م ــيچ ي ــاكنون ه ــد ت ــد و گفتن كردن
  .پاسخگوي علت اخراج شان نبوده است

  

  بخاري نفتي كالس مدرسه را به آتش كشيد 
  

 بخاري نفتي، كالس مدرسه روسـتاي       - آذر   9فارس،  
  .  در بخش مركزي هشترود را به آتش كشيد"قوبوز"

چگونه تلفـات جـاني نداشـت امـا مـدير           اين حادثه هي  
مدرسه در جريان تالش براي خاموش كـردن آتـش و           

  .ها دچار سوختگي شد نجات بچه
ابراهيم سلماني، دهيار روستا، با اشاره به نبود امكانـات       

متاسـفانه  ": اوليه براي مهـار آتـش در مدرسـه افـزود          
مسووالني كه در محل حاضر شـدند، اجـازه ندادنـد از            

شهرستان براي پوشـش ايـن حادثـه دعـوت          خبرنگار  

  ".شود
پور، بخشدار مركزي هشترود، هـم در         محمدرضا سليم   

در جلـسه چنـد روز پـيش بـا مـديركل            ": ادامه گفـت  
نوســازي مــدارس اســتان، متاســفانه مــدير آمــوزش و 
پرورش هشترود ادعا كرد تمـام مـدارس هـشترود بـه            

  ".بخاري استاندارد مجهز هستند
  

ذاي سخنگوي كانون صنفي    اعالم اعتصاب غ  

  معلمان در زندان 
 محمود بهشتي لنگرودي، سـخنگوي      - آذر   12امروز،  
ــان " ــنفي معلم ــانون ص ــم  "ك ــه حك ــراض ب ، در اعت

 سال حبس در يك 9ناعادالنه قاضي صلواتي مبني بر      
  .دادگاه چند دقيقه اي، دست به اعتصاب غذا زد

 اين اعتصاب از پنجم آذر ماه آغاز شده اسـت امـا بـه             
گفته خود بهشتي، جهت دادن فرصـت بـه مـسوولين،           

روز گذشته، بهشتي لنگرودي در    . رسانه اي نشده است   
  .نامه اي اعتصاب غذاي خود را اعالم كرد

محمـود بهـشتي لنگـرودي از اعـضاي هيـات مــديره      
كانون صنفي معلمان ايران، اوايل مرداد ماه با مراجعـه          

اموران مـ . ماموران امنيتـي در منـزلش بازداشـت شـد         

همچنين منزل وي را تفتيش و برخي وسـايل موجـود           

  . در خانه را با خود برده اند
اين فعال معلمان بيش از دو سال پيش از سوي شـعبه           

 سـال  5 دادگاه انقالب به رياست قاضي صلواتي به    15
وي پيش از بازداشت اخيـرش      . زندان محكوم شده بود   

  .  ميليون توماني آزاد بود150به قيد وثيقه 
  

معلمان از انجـام هرگونـه      : شوراي هماهنگي 

  اقدام شتابزده خودداري كنند
ــان،  ــشكلهاي  " - آذر 14معلم ــاهنگي ت ــوراي هم ش

ــا صــدور بيانيــه اي از معلمــان "صــنفي فرهنگيــان  ب
خواست در واكنش به اعتصاب غذاي محمـود بهـشتي      

  . لنگرودي شتابزده عمل نكنند
كه تمـامي معلمـان     عالوه بر اين  ": اين شورا تاكيد كرد   

كشور را به آرامش دعوت مي كنيم، از همه همكـاران           
بزرگوار مي خواهيم از انجـام هرگونـه اقـدام شـتابزده            
خودداري نمايند تا فرصت الزم بـراي مـسووالن امـر           
جهت تصميم گيري در فضايي آرام و به دور از التهاب           

  ".مهيا شود
 صيانت  جامعه فرهنگيان، ": نويسندگان توضيح داده اند   

از حقوق ملـت را وظيفـه ذاتـي نماينـدگان مجلـس و              
حفاظت از حقوق كاركنـان دولـت را از جملـه وظـايف       
مهم دولت مي داند و از دولت و مجلس انتظـار انجـام            

  ".اين وظايف را دارد
  

يـاران نهـضت سـواد آمـوزي          تجمع آموزش 

  مقابل مجلس
يـاران نهـضت     تعدادي از آموزش - آذر  15خانه ملت،   

سواد آموزي در اعتراض به وضـعيت اسـتخدامي خـود          

مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كرده و خواسـتار         
  .رسيدگي شدند

 ياران نهـضت    به گفته يكي از تجمع كنندگان، آموزش      
سوادآموزي و شاغالن در طرح آموزش فـرد بـه فـرد،            

ده اند و نـوع قـرارداد آنهـا تغييـر           مورد تبعيض واقع ش   
  . كرده و شماري از آنها اخراج شده اند

  

ــادي در   ــرم آب ــوزان خ ــش آم ــصاب دان اعت

  اعتراض به نبود سيستم گرمايشي
شـهداي  " دانش آموزان مدرسه ابتدايي - آذر  17ايرنا،  
 خرم آباد بـه دليـل نبـود سيـستم گرمايـشي و              "جهاد

ســهاي درس سـرماي زيــاد كالســها از رفــتن بــه كال 
  .خودداري كردند

دانش آموزان و اولياي اين مدرسه در روزهاي گذشـته          
نسبت به سرماي مدرسه و كالسهاي درس و همچنين    
نبود سيستم گرمايشي اعتراض خـود را بـه آمـوزش و            

  .پرورش ناحيه يك خرم آباد اعالم كرده بودند
يكي از اولياي دانش آموزان كه خواسـت نـامش ذكـر            

كالســهاي درس ايــن مدرســه فاقــد ": نــشود، گفــت
هرگونه سيستم گرمايـشي بـوده و بـسياري از دانـش            
آموزان به دليل سرماي شـديد مدرسـه دچـار بيمـاري            

  ".شده اند
در هفتـه جـاري چنـدين بـار ايـن           ": وي تصريح كرد  

آمــوزش و 1موضــوع بــه مــسووالن مدرســه و ناحيــه 
پرورش خرم آباد انتقـال داده شـده كـه تـاكنون هـيچ        

  ".مي انجام نشده استاقدا
بر همين اساس، با هماهنگي اوليـاي  ": وي اضافه كرد 

دانش آموزان، اقدام به عدم حـضور دانـش آمـوزان در            
كالسهاي درس نموده تا شايد مسووالن امر براي اين         

  .مهم چاره انديشي كنند
سرماي هوا در هفته گذشته موجب كاهش دماي اغلب   

رخـي از شـهرها از      شهرهاي استان لرستان شده و در ب      
  . درجه افت دما وجود داشته است15 تا 10
  

راهپيمايي و همايش سراسري در همبستگي      

  با معلمان زنداني 

  
 گروه هايي از فرهنگيان ايـران در        - آذر   20رسانه ها،   

بسياري از شهرهاي كشور به نشانه پشتيباني از معلـم           
زنــداني، محمــود بهــشتي لنگــرودي و ديگــر معلمــان 

  .  دست به راهپيمايي و برگزاري همايش زدندزنداني
در همـين رابطـه شــهرهاي تهـران، قـزوين، ســنندج،     
ــايي      ــاهد برپ ــه ش ــت حيدري ــا و ترب ــان، جلف الهيج

  . راهپيماييهاي اعتراضي فرهنگيان بوده است
در تهران تجمعي بـه همـين مناسـبت در پـارك اللـه       

در سنندج، معلمـان دسـت بـه راهپيمـايي          . برگزار شد 
در الهيجـان و قـزوين نيـز معلمـان تجمعهـاي            . زدند

  . اعتراضي برگزار كردند
  

  13بقيه در صفحه 

  

  چالشهای معلمان در آذر ماه
 فرنگيس بايقره 
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 ”درفلق سرد رنگها”
 )صبح. م( وحيدي . م

  
 مي توان 

 روشني آينه را 
 در شب ديد

 مي توان ماه شد 
 از قله شبگير چكيد

 من پرم 
 از خرد شمشادها

 از شادي خاموش دانه كاج
 و تماشاي خيال جنگل 

 قلب من باور زيبايي توست
 جويباري كه در آن

 موسيقي فردا جاريست
 و صدايم 

 بزرگهنگامه فصلي ست 
 كه درآن پر زدن چلچله ها 

 قانون است
 پشت سر دلتنگي ست 

 طنين قحط آواز عشق و
 برهوتي

 ازخاطره هاي خالي
 كه درآن بارش اندوه
 باغچه را مي پژمرد
 خانه را مي افسرد

 روبرو
 گردش دانايي و نور

 تپش قلب برگ 
 پر آبي ، پرسبز، پر احساس پريدن

 سفر شاعر به ادراك سحر
 ك آزاديدر هواي خن

 من در اين فاصله آغاز شدم
 و گذشتم از خطوط بي نام شب

 س گلسرخو رسيدم به ِح
 واقعيت را

 از خواب زمان چيدم 
 دست بر تجربه رنگ كشيدم 

 رخت زخم تن كردم
 درد را 

 در فلق سرد چشيدم 
 زندگي را

 در ميان غرش يك رود زالل
 درتكاپوي 

 موجهاي حادثه ديدم
 ازميان سايه ديوار در و

 به قفس خنديدم
 برويم تا بودن

 تا ديدن خاكستر وهم 
 پرده شك را 

 به كناري بزنيم
 مرگ را 

 از خاطره صبح بشوييم 
 رشد ناب نور را 

 در ظلمت راه لمس كنيم
 دست ما 

 آواز شقايقهاست
 مثل شبتابي شاد 

 كه بر طرح رسالت 
 مي تابد

 

  چالشهای معلمان در آذر ماه
  

  12بقيه از صفحه 

  
يكاي كارگران شـركت واحـد خواهـان        سند

  آزادي فعاالن معلمان و كارگران شد 

 سـنديكاي كـارگران شـركت واحـد     - آذر   22سنديكا،  
اتوبوسراني تهران و حومه با انتشار بيانيه اي، خواهـان          
آزادي بي قيد و شرط محمود بهشتي لنگرودي و ديگر          

  . معلمان و كارگران دربند شد
به برخورد پليسي، امنيتي، قضايي در اين بيانيه با اشاره      

با خواسته هاي بـه حـق مـزد بگيـران و زحمتكـشان              
جامعه، سرنوشـت مـشترك آموزگـاران بـا كـارگران و            

  . اعضاي اين سنديكا يادآوري شده است
فعاالن صـنفي   ": كارگران شركت واحد تاكيد كرده اند     

معلمان، رسـول بـداقي و عبدالرضـا قنبـري سـالها در             
برند و در مـاه هـاي گذشـته اسـماعيل     زندان بسر مي  

عبدي، علي اكبر باغـاني، عليرضـا هاشـمي و محمـود      
بهشتي لنگـرودي بـه دليـل دفـاع از حقـوق معلمـان              

   ".دستگير و زنداني شده اند
در حالي كه رسيدگي پرونـده مـتهم        ": آنها مي افزايند  

به دزدي و اختالس از سازمان تامين اجتماعي بيش از          
چ نتيجـه اي نرسـيده، كـارگران و       يكسال است به هـي    

معلمان در دادگـاه هـاي چنـد دقيقـه اي محكـوم بـه          
زندانهاي طوالني مي شوند و شاهد آن بـوده ايـم كـه           
محمود بهشتي لنگرودي به همين ترتيب به نـه سـال           
زندان محكوم شد و در اعتراض به ايـن حكـم هجـده         

  ".روز است در اعتصاب غذا بسر مي برد
شركت واحد اتوبوسراني تهـران در      سنديكاي كارگران   

پايان خواستار حفظ سالمتي محمود بهشتي لنگـرودي        
و آزادي بي قيد و شرط او و ديگر معلمـان و كـارگران           

  . دربند شده است
  

بازداشت يك فعال صنفي معلمان در تحصن       

  اعتراضي 

  

  
 حميد رحمتي، عضو كانون     – آذر   25خبرگزاري هرانا،   

س از تحصن در مقابـل اداره      صنفي معلمان اصفهان، پ   

آموزش و پرورش شهرضا، بازداشت و بعـد از سـاعاتي           
  .به قيد كفالت آزاد شد

 آذر ماه، حميد رحمتي كه در       24صبح ديروز، سه شنبه     
اعتراض به عدم رسيدگي به وضعيت محمود بهـشتي،         
سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران، در مقابـل اداره         

و اعـالم اعتـصاب     آموزش و پروش شهر رضا تحصن       
غذا كرده بود، دستگير و پس از ساعاتي به قيد كفالـت         

  .آزاد شد
حميد رحمتي از جمله معلماني است كه در اعتراضـات          

 بازداشت شد و از اسـتان اصـفهان بـه           85صنفي سال   
  . استان مازندران تبعيد گرديد

وي در تبعيد، در مسير تردد ميان محـل كـار و محـل              
سكونت در نتيجه تصادف دچار سانحه شد و مـدتها در      

بيماري وي به گونه اي است كه هنوز و پس          . كما بود 
از گذشت زمـان از تـصادف همچنـان بـا عـوارض آن         

  .دست به گريبان است
  

ــشار   ــر ف ــداني زي ــم زن ــشروط معل آزادي م
   فرهنگيان اعتصاب غذاي او و همبستگي

ــال - آذر 25تقــاطع،   محمــود بهــشتي لنگــرودي، فع
زنــداني حقــوق معلمــان كــه از روز پــنجم آذر مــاه در 

برد، از زندان اوين به مرخصي        اعتصاب غذا به سر مي      
اعزام شد و بدين ترتيب به اعتصاب غذاي خود پايـان           

  .داد
بنا بر اعالم كانون صنفي معلمان ايران، آقاي بهـشتي          

در راه بازگـشت بـه خانـه،    )  آذر 24(شنبه     سه بعدازظهر
خبر به مرخـصي آمـدن بـدون اعـالم قبلـي و پايـان               

  .اش اطالع داده است اعتصاب غذاي خود را به خانواده
 ها   تر در گفتگو با رسانه       اين معلم زنداني پيش       خانواده

 20از كاهش وزن و ضعف شديد جسمي وي به دنبال           
  .دندروز اعتصاب غذا خبر داده بو

 15 ساله كانون صنفي معلمان ايـران در         55سخنگوي  
شهريور، يك روز بعد از شركت در جلسه اين كـانون و        
محمدباقر نوبخت، سـخنگوي دولـت و معـاون حـسن           
روحاني و ارايه گزارشي از مـشكالت صـنفي معلمـان،           

  . دستگير شده بود
 اكبـر باغـاني،    در حال حاضر، اسـماعيل عبـدي، علـي    

 و رسول بداقي، چهـار معلـم ديگـري          عليرضا هاشمي 
 شان در زندان به      هستند كه به خاطر فعاليتهاي صنفي     

  .برند سر مي
  

  اعتراض فرهنگيان فوالدشهر و فرار وزير
 صـبح روز بيـست و    - آذر   27حقوق معلـم و كـارگر،       

ششم آذر در حالي كه علي اصغر فاني، وزير آموزش و      
هاي پرورش، در جمـع فرهنگيـان فوالدشـهر صـحبت         

اميدوار كننده اي در مورد وزارتخانه تحـت امـر خـود            
  . ابراز داشت، با اعتراضات آنان روبرو شد

پس از اتمام برنامه و خروج جناب وزيـر و همراهـان،            
تعدادي از فرهنگيان استان كه حدود ده سال قبل بـه        
اميد خانه دار شدن، پس اندازهاي خـود را بـه پـروژه             

 ســپرده بودنــد، بــا هـزار واحــدي مــسكن فوالدشـهر  
اعتراض نسبت به اين مساله، از دكتر فاني درخواست         

    .كردند تا به مشكل آنها رسيدگي كند
 در پـروژه هـزار واحـدي      86برخي معترضان از سـال      

فوالدشهر ثبت نام كرده اند و قرار بوده است كه افراد           
 صاحب خانه بشوند اما اكنون      1389متقاضي در سال    

ز ايـن تعهـد، هـيچ نـشاني از           سال ا  5پس از گذشت    
خانه نيست و سرنوشت سرمايه هاي آنها هم نـامعلوم          

  . است
وزير نيز پس از شنيدن اعتراض فرهنگيان، به سرعت         

معترضان . سوار خودرو شد و از محل تجمع خارج شد        
در اقدامي جالب، برخي تراكتهاي دست نويس خـود را          

  . جلوي شيشه خودروي آقاي وزير نصب كردند
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حذف رشته دانـشگاهي پرسـتاري و تربيـت         

  كمك پرستار 

  

 براساس طرح تربيـت پرسـتار در        - آذر 5خانه پرستار،   
بيمارستانها قرار اسـت بـا جـذب افـراد ديپلمـه بـراي              
فراگيري اصول پرستاري در محيط بيمارستانها، كمبود       

  .نيروي پرستار جبران شود
تار حاضـر هـزاران پرسـ     حال  اين درحالي است كه در      

دليـل  التحصيل بيكار در جامعه وجود دارد اما بـه        فارغ  
نبود رديف قانوني بـراي اسـتخدام ايـن افـراد، وزارت            

نامه تربيت و جذب الساعه آيينبهداشت در طرحي خلق  
پرستار را براي اجرا به برخي بيمارسـتانها ابـالغ كـرده      

  .است
اي كه وزير بهداشت دولت روحاني بـه گفتـه          در نسخه 

براي جبران كمبود پرستار در مسير اجراي برنامـه         خود  
تحــول در نظــام ســـالمت پيچيــده، مقــرر شـــده     
بيمارستانهاي دولتـي و خـصوصي مـورد تاييـد وزارت           

  .بهداشت، دانشجوي پرستاري تربيت كنند
اين گونه  نحوه پذيرش پرستار در اين بيمارستانها نيز به       

برابـر   است كه ابتدا پس از برگزاري آزمون، معادل سه        
شـود و   ظرفيت، دانشجو بـه بيمارسـتان معرفـي مـي           

بين آنها، افراد مـورد نظـر خـود را          سپس بيمارستان از    
شـوند، از ابتـدا   كساني كه پذيرش مي  . كندانتخاب مي 

از طرف بيمارستان مقصد كـه محـل كـار آينـده آنهـا              
  . شوندخواهد بود، بورسيه مي

تگان فقط در آموخجالب اين است كه مدرك اين دانش    
  . همان بيمارستان كه آنها را بورسيه كرده، معتبر است

عباس حيدري، ريـيس دانـشكده پرسـتاري مـشهد در           
 سال از شروع آكادميـك      50": رابطه با اين طرح گفت    

پرستاري مي گذرد و در تمام اين سالها هميشه شـاهد           
ارتقاي آموزش پرستاري بوديم و مردم نيز بـا دريافـت           

اما متاسفانه در يك .  شاهد آن بوده اند    خدمات سالمت 
برنامه غيرقابل باور كه همه جامعـه بـزرگ پرسـتاري           
كشور را در بهت و نگراني غير قابل وصـف قـرار داده،        
شاهد صدور آيين نامه اي هستيم كه به يك باره همه           
گذشته پر افتخار پرستاري كشور را زير سـوال بـرده و            

  ".نده استآن را به نيم قرن قبل بازگردان
 نيـز مـي    "خانه پرستار "محمد شريفي مقدم ، دبيركل      

 يكي از اهـداف طراحـان ايـن طـرح، تربيـت             ": گويد
سـفارش دهنـدگان    . پرستار ارزان قيمت و مطيع است     

 7اين طـرح، همـان سـهامداران بخـش خـصوصي و             
درصد تصميم گيران سياستهاي حوزه سالمت هـستند        

عقبـه آنهـا در     كه ريـشه در وزارت بهداشـت دارنـد و           
  ".سازمان نظام پزشكي است

  

  درخواست تفحص از وزارت بهداشت 

ــا،  ــسيون  - آذر 9ايلن ــضو كمي ــكيان، ع ــسعود پزش  م
 15بهداشت و درمان مجلس، با اشـاره بـه درخواسـت          

طرح تحول "نماينده مجلس براي تحقيق و تفحص از       
دليل اين تحقيق و تفحـص      ": ، اظهار داشت  "سالمت

خواهند بداننـد كـه    و نمايندگان مي     كامال روشن است  

ها و يك درصد ده درصد از بودجه هدفمند كردن يارانه    
  ".استافزوده كجا و چگونه هزينه شده از ارزش 
ما با كسي دعوا نـداريم، قـرار بـوده بنـابر            ": وي افزود 

قانون اين يك درصد و ده درصد صرف فقـرا و اقـشار             
ـ    اگر ادعا مي  . محروم شود  ن پـول درسـت     كنند كـه اي

هزينه شده كه مشكلي وجود ندارد، اما اگر اين پول به           
شده اي يا در مسايلي كه نبايد خرج مي         صورت سليقه   

و يا براي باال بردن حقوق پرسـنل هزينـه شـده، بايـد              
  ".پاسخگو باشند

  

 درصد بر حقوق پرسنل     70حدود  ": پزشكيان ادامه داد  
 كـه  در بخش درمـان اضـافه شـده، سـوال اينجاسـت          

وزارت بهداشت اين پول را از كجا آورده اسـت؟ البتـه            
پاسخ اين سوال براي ما روشن است اما قصد داريم بـا          
تحقيق و تفحـص ايـن مـساله را بـراي همـه روشـن               

  ".كنيم
  

  تجمع دانشجويان مقابل وزارت بهداشت

ــرارو،  ــصيالت   - آذر 9 ف ــشجويان تح ــي از دان  جمع
شـته هـاي علـوم      ر) دكترا و كارشناسي ارشد   (تكميلي  

پايه پزشـكي در اعتـراض بـه بخـشنامه جديـد وزارت        
  . بهداشت مقابل اين وزارت خانه تجمع كردند

يكي از دانشجويان علـت ايـن تجمـع را اعتـراض بـه          
مصوبه وزارت بهداشت در معـادل قـرار دادن دكتـراي           

  .پژوهشي با دكتراي آموزشي عنوان كرد
ــت  ــشجو گف ــن دان ــد وزار ": اي ــصوبه جدي ــق م ت طب

بهداشت، دانشجوياني كه دكتراي پژوهـشي محـسوب        
مي شوند مي تواننـد از مزايـاي دانـشجويان دكتـراي            

درحالي كـه آنهـا بـر خـالف         . آموزشي برخوردار شوند  
دانشجويان دكتراي آموزشي، بـراي ورود بـه دانـشگاه          

ـ            ز نمـي   كنكور نداده اند، در طـول تحـصيل درسـي ني
گذرانند و امتحان جامع نيز ندارند و صرفا با يك پايان           

  . نامه مدرك دكتراي خود را اخذ مي كنند
طبـق آيـين نامـه دكتـراي پژوهـشي          ": وي ادامه داد  

وزارتخانه، بايد در مدرك دكتـراي ايـن افـراد عنـوان             
پژوهشي ثبت شود و آنها حق كار باليني ندارنـد و نيـز             

يات علمي آموزشي مشغول بـه      نمي توانند به عنوان ه    
كار شوند در حالي كه با مصوبه جديد تمام ايـن مـوارد     

  ".نقض مي شود
  

  اصفهانشريعتي بيمارستان پرسنل اعتصاب

 پرستاران و كاركنان بيمارستان شـريعتي       - آذر   9مهر،  
در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه خود دسـت   

  . از كار كشيدند
اونـت درمـان تـامين اجتمـاعي        مدير روابط عمومي مع   

استان اصفهان با تاييد اين ماجرا كه تعدادي از پرسنل          
بيمارستان شريعتي بـه نماينـدگي از پرسـتاران اعـالم           
اعتراض كردند و از حقـوق عقـب مانـده خـود گاليـه              

كـنم كـه اخاللـي در    من تكذيب نمـي  ": داشتند، گفت 
ير روند كار ايجاد شده، اما با پيگيـري و جلـسه بـا مـد            

درمان تامين اجتماعي استان اصـفهان بـدنبال حـل و           
   ".فصل موضوع هستيم

مدير درمان تـامين اجتمـاعي اسـتان اصـفهان، علـي            
اگـر مجبـور    ": اعتصام پور، نيز كاركنان را تهديد كـرد       

باشيم كه نيرو از ديگر بيمارستانها به ايـن بيمارسـتان           
 گـذاريم منتقل كنـيم، ايـن كـار را انجـام داده و نمـي             

   ".اخاللي در مساله درمان بيماران انجام گيرد
  

اعتراض سراسري دانشجويان پرستاري بـه      

  طرح تربيت پرستار در بيمارستانها 

  
دانشجويان دهها دانشگاه در سراسر كشور در واكـنش         
به طرح تربيت پرستار در بيمارستانها، دست به حركـت      

فهرست شماري از ايـن اعتراضـها بـه         . اعتراضي زدند 
  :  رار زير استق

 دانـشجويان   دانشكده پرستاري مشهد،  /  آذر 4
با حضور در سالن جرجاني دانشكده به ايـن بخـشنامه           

  .اعتراض كردند
ــكي اراك، /  آذر7 ــوم پزشـ ــشگاه علـ  دانـ

دانشجويان در اعتراض به طرح جديد وزارت بهداشـت         
از حضور در بيمارستان و كالس درس خودداري كردند     

  . جمع زدندو دست به اعتصاب و ت
ــوم پزشــكي بهــشتي  /  آذر10 ــشگاه عل دان

 دانشجويان اقدام به برگزاري تجمع اعتراضي       تهران،
  .در صحن دانشگاه كردند

ــه،/  آذر10 ــشگاه آزاد ارومي ــشجويان در دان  دان
محوطه دانشگاه تجمع كرده و اعتراض خود را نـسبت          

  . به طرح وزارت بهداشت ابراز داشتند
ــوم پ/ آذر10 ــشگاه عل ــد،دان ــكي بيرجن  زش

دانشجويان و اساتيد پرستاري در سالن گردهمايي ايـن    
هـايي  دانشگاه تجمع كردند، در حالي كه دست نوشته         

، "كـنم من از نام و نشان پرستاري دفاع مي       "با عنوان   
پرستاري يك كالم، نه پسوند، نـه       "،  "تبعيض ممنوع "

  . را به همراه داشتند"بازي با جان مددجو؟" و "پيشوند
 دانشگاه علـوم پزشـكي اصـفهان،      /  آذر 10

دانشجويان در اقدامي نمـادين، دور دانـشكده زنجيـره          
آنهـا بـا سـر دادن شـعارهايي،     . انساني تـشكيل دادنـد   

نگراني خود را از طرح وزارت بهداشت اعالم كردنـد و           
خواستار برقراري عدالت در سيستم بهداشت و درمـان          

  .شدند
ــورد، /  آذر10 ــشگاه آزاد بجن ــشجويان  ددان ان

پرستاري در محوطه دانشگاه تجمع كـرده و بيانيـه اي    
در محكوميت اين طرح جديد و لزوم تعطيل شـدن آن           

  .خواندند
ــا دانــشگاه آزاد مهابــاد،/  آذر11  دانــشجويان ب

امضاي طوماري به حـذف رشـته پرسـتاري اعتـراض           
  نمودند

 دانـشجويان   دانشكده پرستاري ميبـد،   /  آذر 16
وزير بهداشت، با اعتراض نسبت     در طوماري خطاب به     

به طرح استفاده از بيمارستانهاي دولتي و خصوصي در         
تربيت كارشناسان پرستاري و تربيت كمـك پرسـتار و          
بهيار، خواسـتار حـل مـشكالت اسـتخدامي پرسـتاران       

  .شدند
 جمعي از دانـشجويان     دانشگاههاي آزاد، /  آذر 16

رح رشته پرستاري دانشگاههاي آزاد در اعتراض به طـ        
  تربيت پرستار در بيمارستانها كه چند مدت پيش در 
  15بقيه در صفحه 

  کارورزان سالمت
 اميد برهاني
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  .......موسيقي

  

بازگشت گروه راك آمريكايي به صحنه 

  پاريس پس از ترورها

طور   در كنسرت خود در پاريس به U2گروه 
 Eagles ofاي اعضاي گروه راك غافلگيركننده 

Death Metalحمله .  را به روي صحنه دعوت كرد
 در محله "باتاكالن" نوامبر به سالن 13تروريستي 

برگزاري كنسرت اين گروه يازدهم پاريس در حين 
  .صورت گرفت

، خواننده، "بونو" در پاريس، U2در ميانه كنسرت 
سراي اصلي اين گروه، ناگهان اعالم  آهنگساز و ترانه 

اجازه دهيد افرادي را به شما معرفي كنم كه ": كرد
 …شان همواره به پاريس پيوند خواهد خورد زندگي 

 و ما مي  ي آنها را ربودند چند هفته پيش صحنه
 اين …ي خود را به آنها تقديم كنيم خواهيم صحنه  

  "Eagles of Death Metalشما و اين 
در برابر ابراز احساسات شديد تماشاگران حاضر در 

 Eagles of پاريس، اعضاي گروه "آكورهتلز"سالن 
Death Metal روي صحنه "جسي هيوز" به رهبري ،

  . آمدند
 "ردم قدرتمند هستندم"سپس اعضاي دو گروه، ترانه 

طور مشترك اجرا   را به "پتي اسميت" هاي  از ساخته
 از "هميشه دوستت دارم"پس از آن ترانه . كردند

 Eagles of Death Metalهاي گروه  ساخته 
  . اجرا شد

  

 به يك پناهجو "بتهوون"جايزه موسيقي 

  تعلق گرفت 

  
، "ايهم احمد" به "بتهوون"المللي موسيقي  جايزه بين 
احمد تا . شود  ساله فلسطيني، اهدا مي 27پيانيست 

 در "يرموك"چند ماه پيش ساكن اردوگاه فلسطيني 
حومه دمشق بود و اكنون در شهر دورتموند آلمان 

  . كند زندگي مي 
 اش از مهلكه  او اواخر تابستان امسال همراه خانواده

او در . جنگ داخلي سوريه فرار كرد و به آلمان رسيد
 در اردوگاه فلسطيني يرموك در حومه دمشق سوريه

 هزار فلسطيني در 150كرد؛ اردوگاهي كه  زندگي مي 
 كردند، اما در جريان جنگ داخلي  آن زندگي مي

  .سوريه تبديل به جهنمي براي ساكنانش شد
پس از تخريب اردوگاه يرموك، احمد پيانوي خود را به 

و براي  هاي مخروبه يروموك آورد  خيابانها و كوچه
معدود ساكنان اردوگاه كه هنوز در آنجا باقي مانده 

  .نواخت بودند، پيانو مي 
 به دست 2015پس از آنكه يرموك در اوايل سال 

افتاد و پيانوي ) داعش ("دولت اسالمي" نظاميان  شبه
احمد به آتش كشيده شد، او راه فرار به تركيه و از آنجا 

  .به آلمان را در پيش گرفت
المللي بتهوون براي حقوق بشر، صلح،  ن جايزه بي

تورستن "آزادي و كاهش فقر، به تازگي از سوي 

آندراس "، و "واسموت"، مدير اجرايي انجمن "شرايبر
، رييس فستيوال هنرمندان جوان موسوم به "لوش
اين جايزه از سوي . وجود آمده است  به "بايروت"

ني شمار زيادي از انجمنهاي هنري و موسيقي پشتيبا
  .شود مي 

  
  

  ........شعر و ادبيات 
  

  بزرگداشت موالنا رومي در قونيه تركيه 
  

مراسم گراميداشت موالنا جالل الدين رومي در قونيه 
  .تركيه شد

عروس (هفتصد و چهل و دومين مراسم شب عروس 
كه شب درگذشت موالنا است و از آن به ) يا وصلت

ت شمار عنوان شب عروسي وي ياد مي شود، با مشارك
زيادي از دولتمردان از جمله رجب طيب اردوغان، 
رييس جمهور تركيه، هنرمندان، دانشمندان و 
دوستداران موالنا از كشورهاي مختلف جهان در شهر 

  . قونيه تركيه برگزار شد
مراسم گرامي داشت هفته موالنا كه در روز نخست از 
تپه عالء الدين شهر قونيه، يعني محل نخستين ديدار 
موالنا جالل الدين رومي با شمس تبريزي، و تحت 

 آغاز شده، در آخرين شب با "راهپيمايي عشق"عنوان 
  . ناله ني و رقص سماع همراهي مي شود

  

  نويسنده اي در خدمت ترويج كتابخواني

 مردي است كه صدها هزار كتاب و "جيمز پترسون"
 خواني  ميليونها دالر را در راه گسترش فرهنگ كتاب

، "اسكوالستيك"او امسال با كمك . ه داده استهدي
بزرگترين ناشر بين المللي كتابهاي كودكان، حدود دو 

  .  ها كمك كرده است ميليون دالر به كتابخانه مدرسه
طي سالهاي متمادي جيمز پترسون از مدير اجرايي 
تبليغات، به نويسنده آثار پرفروش و حاال مدافع كتاب 

او نويسنده مطرح .  استخواني تغيير چهره داده 
رمانهاي روانشناختي و جنايي آمريكاست كه مجموعه 

  .  شهرت جهاني دارد"الكس كراس"اش با نام  
اشتياق جيمز پترسون براي ترويج فرهنگ كتاب 

وقتي پسرش كودك بود، . خواني از خانه شروع شد 
او و همسرش . خواني عالقه نداشت زياد به كتاب 

تا به فرزندشان كمك كنند و در سخت كار كردند 
همين فرآيند بود كه پترسون متوجه شد از پس 

  .  آيد كارهاي بيشتري هم برمي
هاي اين نويسنده در كنار كتابخانه  يكي ديگر از پروژه 

او . فروشيهاي مستقل است  ها، كمك به كتاب  مدرسه
فروشها هديه داده  به تازگي يك ميليون دالر به كتاب 

 هزار دالر 250نيز به مناسبت تعطيالت، مبلغ و اكنون 
  . فروشيها پاداش داده است را به كارمندان اين كتاب 

   و هفتم   سي  رتبه2014 ساله در سال 68پترسون 
  16بقيه در صفحه 

  

  کارورزان سالمت
  14بقيه از صفحه 

وزارت بهداشت به تصويب رسـيد دسـت بـه اعتـصاب       
  .زدند
 دانــشجويان رجان،دانــشگاه آزاد ســي/   آذر18

ــدامي    ــيرجان در اق ــد س ــشگاه آزاد واح ــتاري دان پرس
آميز در سالن آمفي تئاتر دانشگاه آزاد سيرجان   اعتراض  

  .تجمع كردند
ــواز  /  آذر19 ــكي اه ــوم پزش ــشگاه عل ، دان

دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشـكي اهـواز در         
اعتراض به طرح تربيت كمك پرستاران يك سـاله در          

  .جمع اعتراضي برگزار كردنددانشكده ت
  

تجمـع پرسـتاران شـركتي دانـشگاه علــوم     

  پزشكي كرمان
 آذر، شماري از پرسـتاران      14 روزشنبه   – آذر   14ايرنا،  

شركتي دانشگاه علوم پزشكي كرمـان دراعتـراض بـه          
. اخراج ازكار، دست به تجمع مقابـل اسـتانداري زدنـد           

ري به  استاندار كرمان هنگام خروج از ساختمان استاندا      
قصد بازديد از پروژه هاي انتقال آب به كرمان در جمع          

مشكالت اين قـشر    : اين پرستاران حضور يافت و گفت     
بزودي در نشستي با حضور مسووالن مربوط بررسي و         

  .راهكار الزم ارايه مي شود
  

بيانيه شوراي صـنفي دانـشكده پرسـتاري و         

مامايي اصفهان خطاب به جامعـه پرسـتاري        

  كشور
ــه پ ــتار، خان ــشكده  - آذر 11رس ــنفي دان ــوراي ص  ش

پرســتاري و مامــايي اصــفهان بــا انتــشار بيانيــه اي از 
ايستادگي و همبستگي جامعه پرستاري در برابـر آنچـه       

 ناميد، تقدير   "يك ابالغ غير كارشناسانه و مخرب     "كه  
  . كرد

امـروز همگـان دانـستند      ": در اين بيانيه گفته مي شود     
و نتيجه بخش اسـت و بـي        كه اتحاد شما امكان پذير      

تفاوتي از جامعه پرستاري رخت بر بسته و حضور همـه     
جانبه پرستاران در تعيين سرنوشت خود و يكدلي آنـان          
در اين روزها، آغازگر فـصلي نـو در عرصـه پرسـتاري             

  ".كشور شده است
اتحاد امروز نويد بخش گامهاي     ": بيانيه تاكيد مي كند   

اميد است كـه    . ستبزرگي در جهت ارتقاي اين حرفه ا      
جامعه پرستاري از فرصتهاي به وجود آمده در پرتو اين     

   ".اتحاد نهايت استفاده را ببرد
  

   ماهه در پرداخت كارانه پرستاران 9تاخير 

  
 عـضو شـوراي عـالي نظـام     - آذر 21نظام پرسـتاري،   

پرستاري اطـالع داد، در شهرسـتان مرنـد آذربايجـان           
ن كارانـه پرداخـت     ماه است كـه بـه پرسـتارا        9شرقي  

نشده و در چند شهر ديگر نيز چندين ماه است كارانـه            
  .پرستاران به تعويق افتاده است

زينب فدايي همچنين به موضـوع اسـتخدام پرسـتاران          
در حال حاضر استخداميها شركتي     ": اشاره كرد و گفت   

شده و در اين صورت پرستاران امنيت شـغلي ندارنـد و      
نيست و چندين مـاه حقـوق       دريافتيهاي آنها نيز خوب     
  ".شودشان با تاخير پرداخت مي 

   هنری ماهرويدادهای
 جديديليال 
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  رويدادهای هنری ماه
  

  15بقيه از صفحه 
  

هاي مطرح از ديد مجله  فهرست تاثيرگذارترين چهره 
 عنوان 2014او سال .  را از آن خود كرد"فوربس"

درآمد وي .  دنيا را به دست آورد پردرآمدترين نويسنده
پترسون به طور .  ميليون دالر بود90 به 2013در سال 

نام او به . كند ي  كتاب منتشر م14ميانگين سالي 
اي كه يك ميليون جلد از آثارش  عنوان اولين نويسنده 

. در قالب ديجيتال به فروش رسيد، ثبت شده است
 ميليون جلد از كتابهاي اين 300تاكنون بيش از 

نويسنده آثار جنايي آمريكا در سرتاسر جهان به فروش 
  . رسيده است

  

اه مقاومت و مبارزه تنها ر: كانون نويسندگان

  مواجه با سانسور 

كانون نويسندگان ايران در بيانيه اي به مناسبت سيزده 
آذر، روز مبارزه با سانسور، سير نزولي تيراژ كتاب و 

و  كتابخواني در ايران را نتيجه مستقيم سانسور و قلع 
  . قمع فرهنگي دانسته است 

هفتاد درصد كتابهايي ": در اين بيانيه گفته مي شود
هاي عمومي سراسر كشور وجود دارد،  انه كه در كتابخ

چرا . حتي يك بار نيز توسط مردم برداشته نشده است
ارزش پر شوند؟ به اين  ها بايد با كتابهاي بي  كتابخانه 

 نسخه براي 350گفته، سير نزولي تيراژ كتاب به 
جمعيت هشتاد ميليوني را اضافه كنيم تا ميزان خفت 

   ".دريابيم خواني را بهتر  كتاب و كتاب
دسترسي آزاد و آسان به اطالعات ": بيانيه مي افزايد

 انسانهاست و قاعدتا بايد فعاليتي  كه از حقوق اوليه
الزم، رايگان و مفرح باشد، در ايران با سانسور دولتي 

ها و حذف ژورناليسم مستقل و سانسور  روزنامه 
 هاي اجتماعي و  اينترنت و فيلترينگ سايتها و شبكه

 ها، براي مردم به فعاليتي   پارازيت به ماهوارهشليك
  ".آور و پرهزينه بدل شده است عذاب 

اگر ": كانون نويسندگان در پايان تاكيد مي كند
 مردم و   به حق و شجاعانه مقاومت و مبارزه

نويسندگان و هنرمندان سانسور ستيز در اين سالها 
انده نبود، معلوم نيست اكنون به قعر كدام قرن واپس ر

 ترين راه مواجهه با سانسوري  اين، اصلي. شده بوديم
. است كه حق آزادي بيان را به تمامي نشانه رفته است

جامعه و ادبيات و هنر ما بيش از هر زمان ديگر به 
مقابله با هر گونه سانسور و طلب آزادي بيان بي هيچ 

سيزده آذر نماد چنين مقابله و . حصر و استثنا نياز دارد
سيزده آذر روز مبارزه با سانسور، روز . متي استمقاو

  ".فرياد زدن آزادي بيان است
  

  يك شاعر برنده جايزه كتاب اول گاردين 

 هزار 10، شاعر، موفق شد جايزه "ميالن اندرو مك "
  .  را به خانه ببرد"گاردين"پوندي كتاب اول 

 به مجموعه شعر 2015جايزه كتاب اول گاردين 
  .  ميالن تعلق گرفت  اندرو مك اثري از"فيزيكي"

بار است كه اين   تاكنون اين نخستين 1999از سال 
تاكنون جايزه . شود جايزه به يك شاعر اعطا مي 

  . گرفت گاردين تنها به آثار ادبيات داستاني تعلق مي 
  يان مك" و فرزند 1988 ميالن متولد سال  مك

 او استاد نگارش خالقانه در. ، شاعر، است"ميالن
 ليورپول است و تاكنون "جان مورز"دانشگاه 

شعرهايش را در نشريات مختلفي به چاپ رسانده 
  . است

، "زادي اسميت" نامي چون   هاي صاحب پيشتر چهره
 جايزه "كالين برت" و "دونال رايان"، "يون لي يي "

  . اند كتاب اول گاردين را به دست آورده 
  

نتس سلمان رشدي برنده دو جايزه ادبي فوئ

  و نورمن ميلر 

  

بچه هاي نيمه "، نويسنده كتابهاي "سلمان رشدي"
كارلوس "، جايزه ادبي "آيات شيطاني" و "شب

  .  را به خود اختصاص داد"فوئنتس
مدال كارلوس فوئنتس كه براي بزرگداشت نام اين 

 اندازي شده، در نمايشگاه  نويسنده فقيد مكزيكي راه
 به سلمان رشدي اهدا "اگواداالخار"المللي كتاب  بين 

  . گرديد
ماريو بارگاس " در اولين دوره بنيانگذاري به  اين جايزه

 نوبل ادبيات، اعطا شده   پرويي و برنده ، نويسنده"يوسا
  .بود

 ساله هندي 68در يك بزرگداشت ديگر، اين نويسنده 
 را نيز دريافت "نورمن ميلر" انگليسي، جايزه امسال –

 اين موسسه، در "دستاورد ادبيجايزه يك عمر ". كرد
مراسمي به همين مناسبت در نيويورك به سلمان 

  .  رشدي اهدا شد
  
  

  .....سينما
  

حضور برجسته سينماي خاورميانه در 

  جشنواره فيلم حقوق بشر زوريخ 

  

 دسامبر در 9جشنواره فيلم حقوق بشر، چهارشنبه 
در . كند  زوريخ كارش را آغاز مي "رف ريف "سينما 

 فيلم داستاني و مستند درباره حقوق 14اين جشنواره 
سينماي خاورميانه با . آيد بشر به نمايش درمي 

زدگان  موضوعاتي درباره بحران پناهجويي، جنگ 
 و تبعيض سوري، حق طالق در اسراييل و فقر

  .اي دارد اجتماعي در تركيه حضور برجسته 
 خواهد   اولين جشنواره فيلم حقوق بشر زوريخ مي

نمايانگر فرهنگهاي مختلف و مشكالت حقوق بشري 
موضوع اصلي اين جشنواره، . در سراسر جهان باشد

جنگ داخلي در سوريه و بحران پناهجويي در جهان 
نسي و حقوق زنان و حقوق دگرباشان ج. است

 كنسرنها در  همچنين توليد انرژي و وظيفه و مسووليت

ست كه در  برابر شهروندان از ديگر موضوعاتي 
همايشها و سمينارهاي جشنواره فيلم حقوق بشر با 

 نظران به بحث  گروهي از كارشناسان و صاحب
  . شود گذاشته مي

، مدير جشنواره فيلم حقوق بشر "ساشا الرا بلوير"
ايم كه   ما فيلمهايي را انتخاب كرده ": ويد گ زوريخ، مي

هم يك روايت شخصي از زندگي روزمره انسانها به 
دهند، و هم اينكه مشكالت پيچيده  دست مي 

من به قدرت .  كنند اجتماعي و سياسي را آشكار مي
 هاي فيلم   كنم جشنواره سينما اعتقاد دارم و فكر مي

ايي صاحب  مناسبي هستند براي آشن در اساس مكان
نظران و هنرمندان با هم و بحث و تبادل نظر درباره  

  ".موضوعات پيچيده
  

 از رقابتهاي اسكار "محمد"فيلم دولتي 

  حذف شد

  ، ساخته مجيد مجيدي، كه به"محمد رسول اهللا"فيلم 
عنوان نماينده سينماي ايران به بخش فيلمهاي 

 ارسال شده بود، از سوي 2016خارجي زبان اسكار 
  .دمي اسكار از دور رقابتها كنار گذاشته شدآكا

اين فيلم، عنوان پر خرج ترين فيلم تاريخ سينماي 
 95ايران را يدك مي كشد و ساخت آن نزديك به 

. هزينه برداشته است)  ميليون دالر40(ميليارد تومان 
بنياد "، "محمد رسول اهللا"تامين كننده مالي 

ود به نام  است كه از طريق يك بنگاه خ"مستضعفان
 بر روند تهيه و پخش آن نظارت "موسسه نور تابان"

  .دارد
حذف اين فيلم از فهرست نامزدهاي بهترين فيلم 

 تجاري آن را كه با -خارجي اسكار، شكست سياسي 
وجود پشتيباني دولتي، نمايش رايگان و اكران 
ترجيحي نتوانست موفقيتي نزد تماشگران به دست 

  .   آورد، تكميل مي كند
 فيلمي را كه به دور بعدي 9آكادمي اسكار اسامي 

بخش اسكار خارجي زبان راه يافتند از اين قرار معرفي 
 از "ژكو وان دورمل"، ساخته "عهد كامال جديد": كرد

 "سيرو گوئراو"، ساخته "هماغوشي با ابليس"بلژيك، 
توبياس " به كارگرداني "يك جنگ"از كلمبيا، 

كالوس "مشيرباز، ساخته ش" از دانمارك، "ليندهولم
دنيس گامز " اثر "موستانگ" از فنالند، "هارو

 به كارگرداني "هزارتوي دروغها" از فرانسه، "ارگوون
، ساخته "پسر سائول" از آلمان، "جيوليو ريچارلي"
پدي "، ساخته "زنده باد" از مجارستان، "الزلو نمس"

  .ردن از ا"نجل ابونوار" اثر "ذيب" از ايرلند و "بريتناچ
 2016 فوريه 28هشتاد و هشتمين دوره جوايز اسكار 

  .شود در هاليوود برگزار مي)  اسفند10(
  

، شهري كه كارخانه هاي اسلحه "شيراك"

  سازي ساخته اند 

  

، كارگردان آمريكايي، انتقادي "اسپايك لي"فيلم تازه 
از خشونتهاي مسلحانه در محله هاي جنوب شهر 

  تركيبي از دو ) Chirq ("شيراك"فيلم . شيكاگو است
  17بقيه در صفحه 
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ــوالني   ــاييز، ط ــرين روز پ ــرين و   آخ ت
تاريكترين شب سال براي ما ايرانيان بـا       

جشني خانوادگي . ديگر شبها تفاوت دارد   
كنــيم كــه در كنــار يكــديگر   برپــا مــي

هـا را بـا شـادي         بشينيم و با هم لحظه    
ايـن جـشن نـه بـراي شـبي          . بگذرانيم

طوالني، بلكـه بـراي پيـروزي نـور بـر           
اســت كــه فــردا روزي . تــاريكي اســت

خورشيد بر سياهي شـب پيـروز خواهـد         
  . شد
  

  اما در چنين شبهايي كه كنـار هـم مـي      
يادمان باشد كه   . زنيم   نشينيم و گپ مي   

 ي شب، كساني گرسـنه      زير پوست تيره  
انـد و در سـرما زيـر           كساني برهنـه  . اند  

ــمانند  ــقف آس ــد و  . س ــساني غمگينن ك
كـساني  . كسي مفرط دارنـد      احساس بي 

كـساني  . انـد   شان دور افتـاده   از عزيزان 
. كساني زيـر حكـم اعدامنـد      . زنداني اند 

. هاي لگـد و شـالقند        كساني زير ضربه  
پوشند بـراي عزيـزي زيـر        كساني سياه 

  .با قلم يا قدم. به يادشان باشيم. خاك
درين روزگار سخت و تلخ، با هزاران نفر        

تـوان   زير تيغ، با لـشكر اعـداميان، نمـي     
در جمـع   . گفـت سخن از شادي حقيقي     

مان، در كنار شادماني و ديدار        خانوادگي
خـواهيم    مان، بگوييم كه نمـي     عزيزان

مـان   شكنجه و اعدام معـرف سـرزمين      
خـواهيم هـر روز در خبرهـا       نمـي . باشد

 نمـي . بخوانيم كه چند نفر اعدام شـدند      
. مان به يغمـا رود       خواهيم انسانيت ملي    

خواهيم شـاهد انتـشار خـشونت در       نمي
آرزوي ايـران   . گهاي جامعه مان باشيم   ر

بدون اعدام قابل تحقق است اگـر آحـاد       
اصـرار و   . مردم به لـزوم آن پـي ببرنـد        

تواند جان جوانـان      تأكيد بر اين آرزو مي    
تصميم بعضي از   . بسياري را نجات دهد   

مسئوالن مبني بر بررسي قوانين و تغيير       
آن در جهت لغو صدور حكم اعدام براي        

يم از جمله مواد مخدر نويد      بعضي از جرا  
بخش كند شدن حركت ماشـين اعـدام        

هـر چنـد در سـوي ديگـر توجـه           . است
هـا و نهادهـاي نظـارتي         بيشتر خـانواده  

مـان ضـرورت     براي مراقبت از فرزندان   
مبـادا جوانـان    . بيشتري خواهـد داشـت    

  .عزيزمان در دام اعتياد بيفتند
. ريحـان هـم گذشـت        دومين يلداي بي  

تـر     لي من نيـز سرسـخت     و. سخت بود 
غـم  . ديگر از اشك خبري نبود    . ام   شده

ريحاني كـه نيـست     . ...بود اما گريه نبود   
ش بـاقي    ا  هـاي انـساني      اما هنوز ارثيه  

 دختراني كه يكي يكي سراغم مي  . ستا
گويند از روش و رفتـار        آيند و برايم مي     

هفت  از نوزده سالگي تا بيست و  . ريحان
ا مـرا بـيش از      اين ديـداره  . شاسالگي  

هـايش    پيش بر ادامه و انجـام خواسـته       
هـايي كـه گـاه        خواسته. كند  مصمم مي 

چنان سنگين و جانفرساست كه نفسم را     
  .كند تنگ مي

ــه از    ــري ك ــراي دخت ــد ب ــما بگويي  ش
شود به بهانه هجـده       بهزيستي رانده مي  

پناهي با جرم خود      دليل بي   سالگي و به  
بـه  شـود و    خواسـته راهـي زنـدان مـي    

كنـد كـه بـاالترين        قاضي التمـاس مـي    
مجازات حبس را برايش در نظر گيرد تا        
زمان بيشتري سقفي روي سرش داشته      
باشد چه بايد كرد؟ براي زني كه با چند         
فرزند تنها مانده و نان آورش در زنـدان         

  پوسد چه بايد كرد؟  مي
 براي سه نوجوان كه پدر و مادرشان در        

ي مـادري كـه     زندانند چه بايد كرد؟ برا    
ــه   ــدام ب ــدش را جهــت اجــراي اع فرزن

اند چـه بايـد كـرد؟ بـراي           انفرادي برده 
ــه  ــا و كهن ــوانين نارس ــر   ق ــه ديگ اي ك

كارايي خود را در جهت مثبت و انـسان          
  اند چه بايد كرد؟  ساز از دست داده

 براي بهبود و بهسازي محـيط انـساني        
قـدر     مان چـه بايـد بكنـيم؟ آن        اطراف

مـان   بر آسمان دلهـاي   تباهي و سياهي    
مـان بـه     سايه افكنده كه دست و پـاي      

تـك     كـس جـز تـك      هيچ. لرزه درآمده 
تواند اين غبـار غـم را از          شهروندان نمي 

مان يكـديگر    دستهاي. قلب ملت بروبد  
يـي      براي تشكيل زنجيـره    ،جويد را مي 

انساني كه حصاري شود براي محافظت      
  .از فرزندان اين سرزمين

 

  رويدادهای
  ی ماه هنر
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است كه ) Iraq(كلمه شيكاگو و عراق 

مردم جنوب شيكاگو براي توصيف آمار 
باالي خشونت در اين بخش شهر و 
تشبيه آن به منطقه جنگي به كار مي 

فيلم از يك نمايشنامه يونان . برند
باستان الهام گرفته كه در آن زنان براي 
تنبيه همسران جنگ افروز، از ابراز 
محبت و عشق به آنها سرپيچي مي 

  . كنند
مراسم افتتاحيه فيلم شيراك در 

اسپايك لي، . نيويورك برگزار شد
 ساله، با اشاره به اينكه 58كارگردان 

فيلم درباره آمريكاي معاصر است مي 
فيلم درباره موضوعاتي است كه ": گويد

گير است و بر امروزه آمريكا با آنها در
ما . زندگي آمريكاييها تاثير مي گذارد

 و "انجمن ملي سالح"بايد از تسلط 
كارخانه هاي اسلحه سازي خالص 

اين وظيفه ما است كه به . شويم
سياستمداراني كه از اين دو منبع پول 

  ".دريافت مي كنند، راي ندهيم
نمايش اين فيلم زمان كوتاهي پس از 

ذشته در اعتراضهاي عمومي ماه گ
شيكاگو نسبت به انتشار ويديوي قتل 
يك نوجوان توسط پليس صورت مي 

اين ويديو كه نشان مي دهد . گيرد
 بار 16 ثانيه، 15مامور سفيدپوست در 

به نوجوان سياهپوست شليك مي كند، 
براي جلوگيري از تنش در انتخابات 

، "جان كوساك". جمع آوري شده است
ر تيراندازي آما": بازيگر فيلم، مي گويد

 تن از 500 نفر و كشته شدن 2200به 
. آنها در يك سال پذيرفتني نيست

محدود كردن اطالعات و آگاهي رساني 
براي چرخه 

انتخاباتي 
يك تراژدي 

   ".است
برخالف 
معمول 

مهمانيهاي 
پس از 

نمايش 
افتتاحيه، 

اسپايك لي 
در ميدان 

تايمز، يكي از مهمترين ميدانهاي شهر 
راهپيمايي در مخالفت با نيويورك، يك 

فيلم . خشونت مسلحانه برگزار كرد
انتقادي اسپايك لي اقتباسي مدرن از 
نمايشنامه يونان باستان، داستان قتل 
تصادفي كودكي در بخش جنوبي 
شيكاگو و روش ابتكاري گروهي از زنان 
. براي مقابله با خشونتهاي موجود است

فيلم شيراك در سينماهاي آمريكا در 
  .اكران استحال 

  
  

  .....گرافيتي

  
بنكسي با استيو جابز به آوارگان 

  مي پردازد 

، هنرمند ناشناس بريتانيايي، "بنكسي"
 اش را بر ديوارهاي  تازه ترين اثر هنري

اردوگاه پناهجويان در شهر بندري 
 موسوم "جنگل" فرانسه كه به "كاله"

بنكسي در اين . شده، خلق كرده است
، مديرعامل و از "ابزاستيو ج"اثر هنري، 

 را كه پسر "اپل"بنيانگذاران شركت 
يك مهاجر سوري بود، به تصوير كشيده 

  .است
در اين نقاشي، بنكسي آقاي جابز را با 
همان لباس يقه اسكي مشكي كه 
هميشه به تن داشت و عينك قاب گرد 
به تصوير كشيده كه در يك دست يكي 
از مدلهاي اوليه كامپيوتر را در دست 

رد و در دست ديگرش يك كيسه دا
  .پالستيك است

به گفته بنكسي اين اثر هنري با اين 
هدف خلق شده كه توجه مردم را به 
. جنبه هاي مثبت مهاجرت جلب كند

 سابقه گفته  اي بي اين هنرمند در بيانيه 
ما اغلب معتقديم كه مهاجران از ": است

منابع كشوري كه به آن مهاجرت مي 
اما استيو جابز .  كنندكنند استفاده مي

  ".پسر يك مهاجر سوري بود
اپل يكي از سود ": به گفته بنكسي

اين . آورترين كمپانيهاي جهان است 
 ميليارد دالر در سال 7كمپاني بيش از 

ماليات مي دهد و اگر اپل امروز وجود 
دارد، تنها به اين دليل است كه آنها به 

در (يك مرد جوان از شهر حمص 
  ".زه كار دادنداجا) سوريه

  
اين اثر هنري بر روي يك ديوار آجري 
در اردوگاه پناهجويان كاله كشيده شده 

  .است
بنكسي نام مستعار هنرمندي بريتانيايي 

است كه چهره و هويت او افشا نشده، 
اما ديوارنگاريهاي او شهرت جهاني 

 كار 1990او در اوايل دهه . دارد
ديوارنگاري را روي ديوارهاي 

بنكسي در سال .  شروع كرد"ولبريست"
خروج از " براي كارگرداني فيلم 2010

 نامزد جايزه اسكار "يادگاري فروشي
 .بود، ولي در مراسم حاضر نشد

  
  
 
  

 خانم شعله پاکروان، مادر  دلنوشته
مناسبت  زنده ياد ريحانه جباری به 

 شب يلدا
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  تشكيل شعبه ويژه بدحجابي در دادگاه 

 رييس كل دادگاه عمـومي خـرم آبـاد از           - آذر 1ايسنا،  
آبـاد  تخصيص شعبه ويژه در دادگاههاي عمومي خـرم      

 . هاي بدحجابي خبر داددر رابطه با پرونده

رضا دلفان در جمع خبرنگاران بـي حجـابي در          حسين  
افـرادي  چنانچه اندك   ": جامعه را جرم دانست و افزود     

 حجابي را در جامعـه اشـاعه        بخواهند مظاهر علني بي   
 دهند، با برخورد قانوني و قاطع دستگاه قضا مواجه مي         

 ".شوند
اي به بحث شعبه ويژه ": اين مقام مسوول تصريح كرد 

 حجابي و مظاهر آن اختصاص داده شده و در كوتاه      بي  
 ". شـود   ها رسـيدگي مـي     ترين زمان ممكن به پرونده    

كـه بـدون   كـساني   ":  رضا دلفـان اضـافه كـرد       سينح
حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شـوند، از           

 روز تا دو ماه حبس و يا به جـزاي نقـدي محكـوم            10
  ". شوندمي
 

مراسم بزرگداشت روز محو خـشونت عليـه         

  زنان در رشت 

 

 فعاالن حقوق زنان رشت مراسـمي       - آذر   4بيدار زني،   
روز مقابلـه بـا خـشونت عليـه زنـان       در گرامي داشـت     

نمايشي با محوريـت آزارهـاي خيابـاني،        . برگزار كردند 
سـهم زنـان از فـضاي    .  ايـن مراسـم بـود   اولين برنامه 

شهري چيست؟ سووالي بود كـه ايـن نمـايش بـه آن             
  . پرداخت

در و ديوار محل مراسم با تصاوير شهري از نگاههـاي           
متني كه به   . دخيره مردان و حتي زنان پوشيده شده بو       

زن عـابر   ":  داشت شده بود بيان مي   اين مناسبت تهيه    
  كند، بلكه خود به   نه فردي است كه شهر را تجربه مي       

شود؛ بنايي هاي شهري آشكار مي مثابه يكي از تجربه 
متحرك با معماري مخـصوص كـه تماشـاي هندسـه           
مهيج اش را هر گردشـگري در شـهر حـق خـود مـي             

  ".داند
، فيلمي كوتاه پخـش شـد كـه در آن زنـان از            در ادامه 

مليتها و مذاهب مختلف از تجربه خشونت عليـه خـود           
اي عام كـه بـه سـن، مليـت،     گفتند؛ تجربه سخن مي   

  . فرهنگ، دين و طبقه خاصي اختصاص ندارد
 از آن سخنران برنامه، دكتر سهيال رفيعي، دربـاره          پس

ه صحبت  خشونت خانگي و تاثيرات رواني آن بر زنان ب        
وي صـحبتهاي خـود را بـا اهميـت جايگـاه            . پرداخت

خانواده و تاثير آن در جامعه آغاز كـرد و پـس از ارايـه          
يك سري آمار از خشونت خانگي در سطح جهـان، بـه     

 .اهميت بررسي اين موضوع پرداخت
 

فراخوان بـانكي مـون بـه خاتمـه دادن بـه            

  خشونت عليه زنان 

ان ملـل متحـد در       دبير كل سازم   - آذر   5بي بي سي،    
پيامي به مناسبت روز جهاني حذف خشونت عليه زنان         

 ميليون كساني كه به     60تقريبا امروزه نيمي از     ": گفت
 ".اجبار آواره مي شوند را زنان تشكيل مي دهند

 آمده، بسياري از اين زنان كـه        "بان كي مون  "در پيام   
به دليل جنگ و خـشونت فـراري شـده انـد، غالبـاً در               

يزبـان بـه وسـيله قاچاقچيـان پـست فطـرت            جوامع م 
استثمار و دچار تبعيض جنسيتي و بيگانه هراسـي مـي           

 .شوند
وي تاكيد كرد، جنايات خشن عليه زنان و دختـران در           
مناطق درگيري به همراه بدرفتاريهاي خـانگي كـه در          
تمامي كشور هـا رخ مـي دهـد، تهديـد بزرگـي عليـه               

 .پيشرفت است
ق خود از سرنوشت زنـان و     وي ضمن ابراز نگراني عمي    

آنان دچـار رنجهـاي     ": دختران در مناطق جنگي گفت    
عذاب آور گوناگون، تجاوز و بردگي جنسي و همچنين         

 ".قاچاق مي شوند
دبيركل سازمان ملل همگان را فراخوانـد بـه خـاطر           
همه بشريت براي خاتمه جنايت خشونت عليه زنـان         

ـ             ه و دختران همچنـين تـرويج برابـري جنـسيتي و ب
رسميت شناختن جهاني كه در آن زنان و دختـران از         

 .ايمني كه شايسته آن هستند، تالش نمايند
  

 هـا،   كار زنان در مغازه   : امام جمعه اصفهان  

 ادارات و شركتها بايد ممنوع شود

 آيــت اهللا طباطبــايي نــژاد، امــام - آذر 10انتخــاب، 
حق زن اين نيـست كـه كـار         ": جمعه اصفهان گفت  

ت كه دولت، مردان را از نظر مالي تأمين كند، اين اس  
 ".كند تا آنها با بانوان ازدواج و به آنان خدمت كنند

نماينده ولي فقيه در استان اصفهان در ادامه تـصريح        
بعضي كارها است كه مخـتص زنـان اسـت و        ": كرد

 دارد،  انجام دادن آن از سوي مردان اشـكال شـرعي         
مشاغلي نظير مامايي، پرستاري، دندان پزشكي و همه         
اقسام پزشكي نيازمنـد حـضور بـانوان اسـت، معلـم و             
مدرس و استاد دانشگاه زن نياز واقعي جامعه است، اما          
برخي كارهايي كه بين زن و مرد مشترك اسـت نظيـر    

  ".ها اولويت بايد با مردان باشدكار در شركتها و مغازه 

 اينكه حيا و خجالت كـشيدن نعمـت اسـت         وي با بيان  
اگر حيا و خجالت از بـين بـرود مـشكالت           ": ابراز كرد 

بسياري به وجود خواهد آمد و موجب فساد خواهد شد،          
ها و ادارات و شركتها ممنوع بايد فعاليت زنان در مغازه     

باشـد، بــه جــاي آن اسـباب و لــوازم حــضور زنــان در   
  ".كارهاي تخصصي بانوان فراهم شود

 نبايد اينجور باشد كـه    ": طباطبايي نژاد همچنين گفت   
هاي مهندسي معدن برونـد امـا كمبـود         دختران رشته   

معدن جاي مناسـبي  . پزشك و پرستار زن داشته باشيم  
براي كار بانوان نيست و حضور دختران در ايـن رشـته            

  ".ها برخالف اسالم است
: نماينده ولي فقيه در استان اصفهان خاطرنـشان كـرد         

معني اينكه از دختران ما عكس منتشر مي شود كـه           "
راننده تريلي و كاميون هستند، اين است كه هنـوز تـه            

ايم، دل ما آمريكايي است و هنوز مسلمان واقعي نشده     
گفت رسيدن بـه دروازه تمـدن از طريـق          شاه هم مي    

 ".شـود نامستوري و برهنگي زنان و دختران ميسر مي         
اينكه بنـده تاكيـد     ": پايان گفت امام جمعه اصفهان در     

بر اولويت اشتغال مردان به جاي بـانوان دارم، تـوهين           
به خانمها نيست، بلكه اسالم تاكيد دارد كـه مخـارج و     

هاي زندگي بايد بـر عهـده مـردان باشـد و نـه              هزينه  
  ".زنان

  
، رزا پاركس مبارزه عليـه      1955اول دسامبر   

  تبعيض نژادي در آمريكا را آغاز كرد

 

  
اش  آثـار خـستگي بـر چهـره          - آذر   10فاتحان فـردا،    

براي برگشت به خانه سوار اتوبـوس       . كامال نمايان بود  
يادش آمد چنـد سـال پـيش وقتـي از در جلـويي              . شد

اتوبوس بلـيط خـود را داده و در حـال رفـتن بـه درب              
ــده سفيدپوســت   ــود، رانن ــراي ســوار شــدن ب عقبــي ب

بـوس را حركـت     رويش بـسته و اتو    نژادپرست در را به     
 .داده بود

بعد از اين واقعه او همواره طي اين چند سـال از سـوار         
روز در  اما آن . شدن به اين اتوبوس خودداري كرده بود      

غروب سرد پاييزي دسامبر، وقت بـرايش تنـگ بـود و           
مجبور شد سوار همان اتوبوسي شود كه چنـد سـال از            

 .سوار شدن به آن خودداري كرده بود
كـه نگـاهي بـه      آن  وارد اتوبوس شد و بي      او به آرامي    

راننده بيندازد، روي صـندلي مربـوط بـه سفيدپوسـتان           
دو ايـستگاه بعـد يـك مـرد سفيدپوسـت وارد            . نشست

اتوبوس شد و چون صندلي خالي موجـود نبـود، سـرپا            
راننده بالفاصله متوجه شد و بـه او دسـتور داد           . ايستاد

 .نندكه براي نشستن آن مرد، جايي را خالي ك
 باوجود اصـرارهاي يـك مـرد سـفيد       "رزا پاركس "اما  

 درپـي راننـده حاضـر بـه تـرك           پوست و تذكرات پـي    
با باال گرفتن بحران، راننده، اتوبوس      . صندلي خود نشد  

 .را متوقف و جريان را به پليس گزارش كرد
با ورود پليس، رزا پاركس بازداشت، انگـشت نگـاري و       

ستان در بيشتر ايـاالت     در آن سالها سياهپو   . جريمه شد 
  جنوبي آمريكا حق سوار شدن به اتوبوس از در جلو را 

  19بقيه در صفحه 
  

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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  زنان در مسير رهايی
  

  18بقيه از صفحه 
آنها بايستي پس از پرداخت بلـيط خـود از در           . نداشتند

اگر در هنگام مسير يـك      .  شدند عقب اتوبوس وارد مي   
شد و صـندلي خـالي نبـود، فـرد        سفيد پوست وارد مي     

  .اش را به وي بدهدسياه موظف بود كه صندلي 
يد و  مقاومت رزا در اين كـشاكش بـه مطبوعـات كـش           

مارتين لـوتر  ". مانند بمبي وجدانهاي خفته را بيدار كرد     
 از تمام سياهان خواست كـه سـوار شـدن بـه             "كينگ

سياهپوستان آمريكا به مـدت     . اتوبوسها را تحريم كنند   
  .يك سال اتوبوسهاي عمومي شهري را تحريم كردند

 
لغو كنسرت اركستر سـمفونيك تهـران بـه          

  دليل نوازندگي زنان 

  

  

 اجـراي كنـسرت اركـستر سـمفونيك         - آذر   17 ايسنا،
تهران در افتتاحيه رقابتهاي كشتي باشگاههاي جهـان        

 .دليل نوازندگي زنان لغو شدبه 
ــحنه  ــان روي ص ــدگي زن ــوگيري از نوازن ــرا در جل  اج

شهرستانها به يك موضوع عادي تبديل شده است، اما         
تاكنون در تهران براي حضور زنان نوازنده بـا حجـاب           

بـا ايـن وجـود،      . در كنسرتها منعي وجود نداشت    كامل  
 ورزشـي   اجراي اركستر سمفونيك تهران در مجموعـه      

آزادي لغو و اعالم شد كه احتماال دليلش اين است كه           
تقريبا نيمي از نوازندگان اين اركستر را زنـان تـشكيل           

 . دهندمي
علي رهبري كه مـديريت هنـري اركـستر سـمفونيك           

دليل اصلي لغو اين اجـرا،      ":فتتهران را برعهده دارد گ    
ورزشـي آزادي دعـوت     ما به مجموعـه   . خيلي ساده بود  

امـا وقتـي    . چيز براي اجرا آماده بود    شديم و آنجا همه     
 دقيقه به زمان اجرا مانده بـود و مـا داشـتيم بـراي       15

شـديم، يكدفعـه    اجراي سرود رسمي كشور آماده مـي        
  ". بزننداعالم كردند كه زنان نبايد روي صحنه ساز

من از اين اتفاق ناراحت شدم و گفـتم         ": وي ادامه داد  
يا همه بـا هـم اجـرا      . امكان ندارد اين اهانت را بپذيرم     

اي رفتند بعد عده . كنيمكنيم، يا سالن را ترك مي     مي  
در نهايت هـم  . كه رايزني كنند تا اين مشكل حل شود    

خ من هم پاسـ   . شود خانمها ساز بزنند   گفتند اصال نمي    
 ". كنيمدادم، اصال اجرا نمي

 
 سـال در ازبكـستان      20ازدواج دختران زير    

  ممنوع شد

اسـالم  " ريـيس جمهـوري ازبكـستان،    - آذر 14ايرنا،  
 هفته گذشته در جريان سـفرش بـه اسـتان          "كريم اف 

نمنگان فرمان داد كه از اين پس ازدواج دختران ازبك          
وي .  سـالگي در ايـن كـشور ممنـوع شـود           20قبل از   

سپس از دادستاني كل كـشور خواسـت كـه تمهيـدات         

در پي صدور اين  . الزم در اين زمينه به كار گرفته شود       
فرمان، مسووالن مربوطه در حال تدوين مقـررات الزم   

  .براي اجراي اين امر هستند
ــن    ــستان، اي ــانيون ازبك ــان و روح ــي از كارشناس برخ

  .موضوع را خالف سنت و تعاليم اسالمي دانسته اند
 از فرمان رييس جمهوري ازبكستان، كميته زنـان،         پس

 و چنــد "كمــاالت"مركــز خــانواده، حركــت جوانــان 
سازمان و تشكل ديگر با برپايي نشستها و همايـشهاي       
متعدد در نقاط مختلف كشور تـالش كردنـد در مـورد            
پيامدهاي منفي ازدواج در سنين پايين، افراد جامعه بـه      

  .اه سازندويژه زنان و دختران جوان را آگ
ــي از    ــواره يك ــك هم ــران ازب ــام دخت ازدواج زودهنگ
. موضوعهاي مهم اجتماعي در ازبكـستان بـوده اسـت         

 قانون خـانواده ازبكـستان، سـن ازدواج         15برپايه ماده   
 سال تعيـين شـده      17 و براي دختران     18براي پسران   

اين بند قـانون همچنـين بـه ازدواج دختـران در         . است
  .خاص نيز اجازه مي دهد سالگي در شرايط 16سن 

 پيشنهاد كرده بود    2012كميته زنان ازبكستان در سال      
كه حداقل سن ازدواج بـراي      

 سال تعيين شود    18دختران  
  .كه با آن موافقت نشد

 
 هــزار 156محروميــت 

دختــر از تحــصيل در  

  سيستان و بلوچستان

 ناصـر   - آذر   16خانه ملـت،    
كاشاني، نماينده زاهـدان در     

سـالمي از   مجلس شـوراي ا   
 هزار دختر در    156بازماندن  

استان سيستان و بلوچـستان     
  . از تحصيل خبر داد

هـا  متاسفانه كمبود مـدارس در همـه رده         ": وي گفت 
مشهود است و بسياري دختران اين منـاطق بـه علـت            

 انـد، در    كمبود فضاي آموزشي از تحـصيل بـاز مانـده         
ان  هزار نفـر از دختـر      156استان سيستان و بلوچستان     
  .با اين معضل مواجه هستند

در بازديدي كـه از حاشـيه شـهر         ": وي همچنين گفت  
زاهدان داشتم، شاهد اوضاع اسفبار مدارس اين ناحيـه         

اي مسير فاضالب از ميان مدرسه مي       در مدرسه   . بودم
بـسياري از والـدين     . گذشت كه موضوع عجيبي اسـت     

يـز و   حتي م . مندنددانش آموزان از اين تبعيضها گاليه       
صندلي بـراي آموزگـاران نيـست و بـسياري از دانـش           
آمــوزان روي زمــين و كنــار تخــت ســياه بــا ظــاهري 

  ".مندرس كه ناشي از فقر اين مناطق است مي نشينند
حتــي در برخــي از " :ايــن نماينــده مجلــس ادامــه داد

شتي وجود نـدارد    مدارس آب آشاميدني و سرويس بهدا     
و وضعيت اين مدارس از مدارس روسـتايي هـم بـدتر            

  ".است
  

 زنان نويسنده در صدر رده بنـدي پرفـروش        

  ترين كتابهاي الكترونيكي

 "كوبـو " نـشر الكترونيكـي      - آذر   17خبرگزاري مهر،   
ترين كتابهاي منتشر شده در سال فهرستي از پرفروش 

 را ده فهرسـتي كـه اسـامي آن     را منتشر كـرد؛ 2015
كوبـو يكـي از فعـال     .نويسنده زن تشكيل مـي دهنـد  

ترين ناشران و عرضه كنندگان كتابهاي الكترونيك در        
 .  سال گذشته است5

 نويسنده زن نام بـرده شـده كـه       10در اين فهرست از     
آثارشان با استقبال خوبي از سـوي مخاطبـان مواجهـه      
شده و فـروش قابـل مالحظـه اي را در سـال جـاري               

تنها نويسنده مردي كه شانس حضور در اين        . اندداشته
 بود كه او بعد از ارزيابي       "چايلد لي "فهرست را داشت،    

نهايي در جايگاه يازدهم ايـن فهرسـت قـرار گرفـت و         
 .نتوانست به فهرست ده نفره راه پيدا كند

ترينها به گفته مدير اجرايي نشر كوبو، امسال پرفروش         
 و غالـب رمانهـا و       به زنان نويسنده اختـصاص داشـت      

آثاري كـه انتخـاب شـده، موضـوع و سـوژه اي زنانـه        
به نظر مي رسـد كـه امـسال     ": وي اضافه كرد  . داشت

نويسندگان زن در جذب مخاطب در مقايسه با مـردان          
  ".موفق تر عمل كرده اند

پنجــاه طيــف "در صــدر فهرســت نــشر كوبــو رمــان 
ن  جاي دارد و بعـد از آ       "ال جيمز " به قلم    "خاكستري
 به خاطر   "سي ال تيلور  " و   "پائوال هاوكينز "به ترتيب   

 در  "دروغ" و رمـان     "دختري در قطـار   "نگارش رمان   
 . جايگاه دوم و سوم اين فهرست قرار گرفتند

، "آنجـال مارسـونز   " بـه قلـم      "جيـغ خـاموش   "رمان  
اليزابت گـم  " و "جيليان فلين" نوشته   "دختر گمشده "

 نيز به عنـوان  " هيلياما" از تازه ترين آثار "شده است 
پرفروش ترين كتابهـاي نـشر الكترونيـك و ديجيتـال           

 . معرفي شده است
، "جـسي براتـون   "عالوه بر اين آثار نويسندگاني چون       

 نيــز بــه خــاطر "تريــسي بوكانــان" و "آن اوالفــين"
 "راز خـواهر مـن    " و   "كافه باله "،  "مينياتور"رمانهاي  

 . نددر انتهاي اين فهرست ده نفره قرار گرفت
  

زن در انتخابات محلي عربستان سعودي  20

  پيروز شدند 

  

 

 طبـق نتـايج انتخابـات محلـي         - آذر   23دويچه ولـه،    
 زن در ايـن انتخابـات       20عربستان سـعودي، دسـتكم      

اين نخستين بار بود كـه زنـان فرصـت          . اندپيروز شده   
شود كه ميزان مي گفته  .حضور در انتخابات را داشتند

  . درصد بوده است80در برخي شهرها مشاركت زنان 
زنان عربستان سعودي   )  دسامبر 12/  آذر 21(روز شنبه   

آنان براي نخستين بـار     . روزي تاريخي را تجربه كردند    
اين فرصت را يافتند كه نه تنها براي انتخـاب كـردن،            
كه براي انتخاب شـدن نيـز در انتخابـات محلـي ايـن        

  .كشور حضور پيدا كنند
 زن توانـسته  20ايج اعالم شده، دستكم  طبق آخرين نت  

 نـامزد زن    900حدود  . اند در اين انتخابات پيروز شوند     
 عـضو شـوراي   284 هزار نامزد مرد براي انتخـاب    6با  

  .شهر و روستا در عربستان به رقابت پرداخته بودند
ــمار    ــد، ش ــمي اعــالم كردن ــات رس ــه مقام ــه ك آنگون

م كـرده   شهروندان مرد كـه بـراي دادن راي ثبـت نـا           
طبق آمار رسمي، حدود    .  برابر شمار زنان بود    10بودند،  

درصد زنان عربستان سـعودي در مجمـوع در ايـن           10
امـا درخـور توجـه آنكـه در         . انتخابات شركت كرده اند   

 80برخي از شهرها ميـزان مـشاركت زنـان بـيش از     
 . درصد بوده است

شوراهاي محلي تنها ارگان حكومتي عربستان هـستند        
. شــونداي آن بــا راي مــردم برگزيــده مــي كــه اعــض

انتخابات روز شنبه، سومين انتخابات تاريخ اين كـشور         
 ، يعنـي در     2005 تـا    1965در حد فاصل سالهاي     . بود

  . سال، در عربستان هيچ انتخاباتي برگزار نشد40ظرف 
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ــيش از  يكــشنبه اول آذر، صــبح روز* ب
 از كـــارگران كارخانـــه راك تـــن 300

سراميك شهرضا در اداره تعاون، كـار و        
بـه   .رفاه اجتماعي شهرضا تجمع كردند    

ــزارش شهرضــا ــه راك  گ ــوز، كارخان ني
 كيلـومتري شهرضـا در      30سراميك در   

شــهرك صــنعتي رازي قــرار دارد و بــه 
ابعـــاد مختلـــف توليـــد ســـراميك در 

گذاري   پردازد، اين كارخانه با سرمايه     مي
انــدازي   مــشترك داخلــي و خــارجي راه

خطـوط  از در حال حاضر تعدادي   و  شده  
توليد اين شركت تعطيل شده كـه ايـن         

 از كـارگران    تـن  300امر باعث اخـراج     
  .شده است

  
آذر، جمعي از پاكبانـان      1 روز يكشنبه *

شـت،  شهرداري منطقه چهار كالنشهر ر    
با تجمع مقابل شـهرداري ايـن منطقـه،     
خواستار دريافت مطالبـات معوقـه خـود        

به گزارش ايرنا، تاخير در پرداخت       .شدند
موجـب  پاكبانان شهرداري   حق و حقوق    

بروز مشكالتي در زندگي روزمـره شـان       
 پاكبان در زمينـه     130حدود   .شده است 

فــت و روب شــهري در منطقــه چهــار ر
  .دارندكالنشهر رشت فعاليت 

  
ــبح روز* ــنبه ص ــارگران  2 دوش آذر، ك

نظــر پيمانكـار ســكوها   صـدرا كــه زيـر  
فعاليت مي كنند، در اعتراض بـه عقـب         

كشيده  افتادن حقوق شان  دست از كار      
مقابل درب اصلي شـركت در جزيـره         و

خلـيج فـارس،     به گزارش  .تجمع كردند 
كارگران پيمانكاريهاي صـدرا از تيرمـاه       

ــه و   ــوق نگرفت ــسال حق ــده و ام ــا وع ب
وعيدهاي مسئوالن طي ايـن مـدت بـه       
كارشان ادامه دادند، اما وقتي آبـان هـم         
گذشت و تاخير در مزد و مواجب آنها به         

  . ماه رسيد، ناگزير به اعتصاب شده اند5
  
آذر، كــارگران شــركت  2 دوشــنبه روز*

مبين از شركتهاي اقماري مجتمع مـس      
بابك به دليل پايين بـودن       ميدوك شهر 

 و دير كرد حقوق در محل كـار         دستمزد
خود حضور پيدا كرده امـا از انجـام كـار      

دند و طي نامه اي اعتـراض       خوداري كر 
بـه  . نـد كردن اعـالم   خود را به مـسئوال    

درخواســت  كــارگران كرمــان، گــزارش
ــه موقــع و   كــارگران دريافــت حقــوق ب

  .مناسب است
  
كارگران شـركت  ،  آذر3سه شنبه    روز  *

ــ  ــي ش ــه فن مالغرب مهندســي خــط ابني
 اعتراض به عـدم پرداخـت     در) تراورس(
ماه حق بيمه دست به      7 ماه حقوق و   3

 به گـزارش خبـر     .زنجان زدند  تجمع در 
آنالين، كارگران خواسـتار رسـيدگي بـه       

شـان     مشكالت و وصول حق و حقـوق      
ايـن شـركت مـسئوليت تعميـر و        . ندشد

نگهداري خطهاي راه آهـن در سرتاسـر        

. مهابـاد را دارد   مسير از استان قزوين تا      
ــه گفتــه تجمــع كننــدگان مــشكالت   ب

كاركنان ايـن شـركت كـه بـه صـورت           
كننـد     پيمانكار براي راه آهـن كـار مـي        

مختص به استان زنجان نبـوده و همـه         
كاركنان در شهرها و استانهاي قزوين و       
آذربايجان شرقي با آن دست به گريبان       

  .هستند
  
ــنبه روز* ــه شـ ــداديآذر،  3 سـ  از تعـ

 شهرداري سردشت در اعتراض     كارگران
به سه ماه حقوق معوقه تجمع و از رفتن     

بـه گـزارش    .به سر كار خودداري كردند 
در ايـن   : ايلنا، كارگران معتـرض گفتنـد     

 صـبح آغـاز و تـا پايـان          7تجمع كه از    
وقت اداري، در مقابـل درب شـهرداري        
ادامه يافت، كارگران بـه عـدم پرداخـت       
ــزدي خــود و وعــده هــاي  ــات م  مطالب

شهردار مبني بر پرداخت معوقات تـا دو        
  .ماه آينده اعتراض كردند

  
كارگران اخراجي  ،   آذر 3سه شنبه     روز  *

 و كـار ه براي بازگشت ب دربال مياندورود 
اعتراض به عدم پرداخت ماههـا حقـوق        
ــل   ــه تجمــع مقاب وحــق بيمــه دســت ب

بـه گـزارش    .فرمانداري مياندورود زدنـد   
 باســابقه در  انشــرق پــرس، كــارگر  

كشتارگاه دربال شعبه مياندورود خواهان     
بازگشت به كار و دريافـت حقـوق خـود          
هستند اما از طرف ديگر مسئوالن ايـن        
مجموعه نبود صرفه اقتـصادي را دليـل        
اين وضعيت مي دانند و اين كـشمكش        

  .ماههاست كه ادامه دارد
  
ــنبه  روز* ــه شـ ــي از ،آذر 3 سـ  گروهـ

كارگران پيماني مجموعه ورزشي آزادي     
 اعتــراض بــه  بدحــسابي كارفرمــاي در

كـشيده و مقابـل      كـار  پيشين دسـت از   
ساختمان اداري ورزشگاه آزادي تهـران      

ايــن ، بــه گــزارش ايلنــا .تجمــع كردنــد
كارگران كـه قبـل از مـرداد مـاه سـال            

اســتخدام   ســال در5مــدت ه جــاري بــ
ــاري  ــركت پيمانكـ ــاران «شـ ورزش يـ

 گفتنـد   ،كـار بودنـد   ه  مشغول ب » ايرانيان
كه مطالبات   سابق بدون آن   انكاركه پيم 

 كارگر را پرداخت كند     100مزدي حدود   
از مجموعه ورزشگاه آزادي خارج شـده        

  .است
  
آذر، بارديگر كـارگران     3سه شنبه   روز  *

اعتــراض بــه  كارخانــه عــرف ايــران در
ــار،  ــاي ك ــاخير  قرارداده ــراج ، ت در  اخ

پرداخت حقوق و حـق بيمـه و افـزايش          
ت به تجمـع    مطالبات پرداخت نشده دس   

مقابــل ســاختمان شــهرداري و شــوراي 
به گزارش ايلنا، يكـي     . شهر تهران زدند  

از كــارگران حاضــر در ايــن اجتمــاع    
نگرانــي : اعتراضــي در ايــن بــاره گفــت

نامشخص بـودن شـرايط آينـده عـرف         
  .ايران همچنان ادامه  دارد

  

جمعـي از    آذر،   3صبح روز سـه شـنبه       *
ــاوني   متقاضــيان مــسكن از شــركت تع

ــه   هو ــراض ب ــشوري در اعت ــايي ك اپيم
ــسكوني و   ــدهاي م ــشدن واح ــذار ن واگ

ــديرعامل شــركت 10ســكوت   ســاله م
بـه   . تجمـع كردنـد    رژيممقابل مجلس   
 يكي از معترضـان ايـن       ،گزارش تابناك 

شـركت  : اقدام درباره اين اعتراض گفت    
تعاوني مسكن هواپيماي كشوري حدود      

 200 مبلـغ    نفـر  3500 سال است از     10
ميليارد تومان بـراي سـاخت واحـدهاي        
مسكوني پول گرفته امـا تـاكنون هـيج         
واحدي واگـذار نـشده پيـشرفت كـار در       

  . درصد بوده است60 سال 10طول 
  
ــنبه * ــه شـ ــدادي آذر3روز سـ  از ، تعـ

 كارگران كارخانه فوالد اميركبير كاشـان     
به دليـل عـدم پرداخـت معوقـات خـود           

ايران گزارش  به  . دست به اعتصاب زدند   
حقـوق معوقـه ايـن    از   ماه   3 حدود   ،خبر

  . استكارگران پرداخت نشده 
  
جمعــــي از   آذر،4  چهارشــــنبهروز*

كارگران كارخانه آراد غرب كرمانشاه در      
پي تعطيلي چند ماهه اين شركت و عدم  

شان، مقابل استانداري    پرداخت مطالبات 
  .تجمع كردند

يكي از كـارگران ايـن       به گزارش ايسنا،  
 شـركت آراد غـرب  : كارخانه اظهار كـرد  

كه كـار توليـد اتوسـوئيچ خـودرو را بـر            
 خـرداد سـال     9عهده داشت متاسفانه از     

جاري به علت مشكالت مـالي تعطيـل        
با تعطيلي اين شركت طلب حدود      و شد

ـ        120 ه  كارگر اين شركت كه هركـدام ب
 ميليـون تومـان بابـت       10طور ميانگين   

 و حقوق هـشت ماهـه معوقـه و عيـدي       
  .سنوات طلبكارند، پرداخت نشده است

  
كارگران شركتي    آذر، 4چهارشنبه  روز  *

شـهرداري   سازمان پاركها و فضاي سبز    
اعتراض نسبت به اجراي طـرح       آمل در 

تجميــع كــارگران مقابــل ســاختمان    
بـه   .شهرداري اين شـهر تجمـع كردنـد      

كارگران شركتي فضاي    ،24خزر گزارش
كه هـر   ينا سبز شهردار آمل با تاكيد بر    

يك از اين كارگران چندين سال در اين        
ــراز    ــستند، اب ــار ه ــشغول ك ــازمان م س

ــتند ــا    : داش ــا ب ــك از م ــر ي ــون ه اكن
تصميمات جديد و با اجراي طرح تجميع     

مان كـسر     ششصد هزار تومان از حقوق    
  .شده است

  
ــنبه روز * ــستگان ،  آذر4چهارشـ بازنشـ

البرز مركزي سـوادكوه در اعتـراض بـه         
مـاه حقـوق و مطالبـات        2 عدم پرداخت 

خود در ميدان زيـراب سـوادكوه تجمـع         
به گزارش فـارس، بازنشـستگان       .كردند

البرز مركـزي خواسـتار دريافـت حقـوق       
ماههــاي مهــر و آبــان خــود هــستند و  
عالوه بر حقوق ماهانه، مطالبات معوقـه       

و صدور برخي از احكام مـصوب نيـز از          
  .اعتراضات بازنشستگان است

  
تعداد قابل توجهي ،  آذر5 پنجشنبهروز *

از كشاورزان شادگان در اعتراض به رها       
نكردن آب مورد نياز كشت سال جـاري        
خــود از ســوي ســازمان آب و بــرق    
خوزستان، مقابـل ايـن سـازمان تجمـع         
كـرده و خوهـان ارائــه پاسـخي روشــن    

 به گـزارش   .دندشمشكل  اين  براي حل   
يكــي از كــشاورزان   اكــسين پــرس، 

پـيش بـراي رفـع    چندي  : معترض گفت 
ــادگان    ــه ش ــشاورزان منطق ــه ك دغدغ

اي منبي بر رهاسازي آب        صورت جلسه 
براي زمينهـاي كـشاورزي بـه امـضاي         
سازمان جهاد كشاورزي، سـازمان آب و       
برق و نمايندگان كشاورزان تنظـيم شـد      
كه طي آن قرار شد نيمه آبـان مـاه بـه            

هاي كشاورزي منطقه نمنظور آبياري زمي  
  .ارون رها شودشادگان،  آب سد م

مــا بــه اميــد ايــن قــول : وي ادامــه داد
ــدم خــود را آغــاز   مــسئوالن كــشت گن
كرديم اما متأسـفانه مـسئوالن مربوطـه     

هـاي خـود نماندنـد و آب در          پاي وعده 
  .تاريخ مقرر رها نشد

  
چنـد   آذر،   8پيش از ظهر روز يكشنبه      *

از بازنشستگان صـندوق فـوالد      صد تن   
رداخت دو  اصفهان در اعتراض به عدم پ     

ماه حقوق معوقه و همچنين مـشكالت        
بسياري كه مسئوالن وزارت تعاون بابت      
حق و حقوق شان براي آنها ايجاد كرده        
ــن    ــستگان اي ــا بازنش ــگ ب ــد، هماهن ان
صــندوق در سراســر كــشور، مقابــل    

  .استانداري اصفهان تجمع كردند
به گزارش ايمنا، معاون فني و عمليـاتي        

الد اسـتان  كانون بازنشستگان صنعت فو  
در خــصوص تجمعــات بازنشــستگان   
صندوق فوالد در سراسـر كـشور، بيـان         

متاســفانه عــالوه بــر پرداخــت : داشــت
ــستگان     ــوق بازنش ــاه حق ــشدن دو م ن
ــت   ــات آنهــا باب ــوالد، مطالب صــندوق ف
سختي كار، گروه و حـق مـديريت كـه          
مربوط به چند سال فعاليـت آنهـا بـوده،          

  .همچنان پرداخت نشده است
  
كـــــارگران و  آذر، 8 نبه يكـــــشروز*

ــخت در   ــهرداري ســي س ــدان ش كارمن
اعتراض به عدم پرداخـت چنـدين مـاه         

بـه   .خود دست به اعتصاب زدنـد     حقوق  
گزارش سفير دنا، كـارگران و كارمنـدان      
شهرداري سي سخت با تجمع در واحـد        
نقليه شهرداري دست از كـار كـشيده و         
خواســتار رســيدگي جــدي بــه وضــعيت 

  .سي سخت شدندبحراني در شهرداري 
  21بقيه در صفحه 

  ١٣٩۴و مزدبگيران در آذر برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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اعتراض��������ی ک��������ارگران و 

  ١٣٩۴مزدبگيران در آذر 
  

  20بقيه از صفحه 
كـارگران كارخانـه    ،   آذر 8يكشنبه  روز  *

بوير  فوالد ياسوج در استان كهكيلويه و      
ماه  7 اعتراض به عدم پرداخت    احمد در 

 خود، براي چندمين بار اقـدام بـه         حقوق
 به گزارش ايلنـا،   . تجمع اعتراضي كردند  

 ســال 12ارگر ان كــه بــيش از ايــن كــ
ـ سابقه كار در اين كارخانـه را دار   د، بـه  ن

دليل مشكالت معيـشتي بـيش از ايـن          
توانند منتظر پرداخـت دستمزدشـان        نمي

ــايي    ــا برپ ــل ب ــين دلي ــه هم ــد و ب بمان
مقابل نهادهاي مختلـف     تجمعات متعدد 

 ،بويراحمـد  دولتي در استان كهكيلويه و    
دگي بـه   از جمله استانداري خواستار رسي    

  .وضعيت خود شدند
  
كـارگران كارخانـه    ،   آذر 9دوشنبه  روز  *

فرش پارس شهر صنعتي البرز قزوين در   
 ماهه حقوق خـود،     7اعتراض به تعويق    
ــد ــزارش جــوان،. اعتــصاب كردن ــه گ  ب

كارگران در محوطه كارخانه تجمع كرده 
و خواستار رسيدگي بـه مطالبـات مـالي         

  .ندشدخود 
 حاضـر   كارخانه فـرش پـارس در حـال       

و دارد ) دائمـي (  كارگر رسـمي   50حدود  
 .ند هـست  مابقي كارگران قرار داد موقـت     

كارخانـه حدودهـشت سـال پــيش    ايـن  
 400 اكنـون  وبيش از هزار كارگر داشت      

  .كنند كارگر در اين كارخانه كار مي
  
از ، تعــدادي  آذر8يكــشنبه  صــبح روز*

كارگران واگن پارس اراك در اعتـراض       
ــسدود شــدن حــساب  ــه  م ــانكي ب هاي ب

كارخانه  از سوي اداره ماليات، دسـت از         
كار كشيدند و مقابل ساختمان اداره امور       
مالياتي استان مركـزي در اراك تجمـع        

مـسدود شـدن     به گزارش ايلنـا،    .كردند
ــه  ــانكي بهان ــا   حــسابهاي ب ــده ت اي ش

كارفرما نتواند به موقع دستمزد كارگران      
اين در حالي اسـت كـه       . را پرداخت كند  

ماه گذشته كارگران واگن پـارس        4 طي
ــرده   ــت نك ــتمزدي درياف ــد  دس  روز .ان

كارگران كارخانـه واگـن      آذر،   9دوشنبه  
براي دومين روز متـوالي در      پارس اراك   

مقابل ساختمان اداره امور مالياتي استان      
  . تجمع كردندمركزي 

  
 تعدادي از كارگران    ، آذر 9روز دوشنبه   *

 آب  داره ا شركت داليان خوزستان مقابل   
و فاضالب اين استان تجمع و اعتـراض        

به گزارش موج ، ايـن كـارگران         .كردند
كه در مشاغل مختلف از جمله مديريت       
كــارگروه، ماشــين آالت، پيمانكــاري    

در شركت نام برده مشغول به      ...مصالح و 
كار بودند، حقوق يك سال كـار خـود را          

 سـال هنـوز دريافـت       3پس از گذشـت     
: گفــتمعترضــان يكــي از  .نكــرده انــد

كامبيز نيك اندوز پيمانكار ايـن شـركت        
پس از پايان كار پا بـه فـرار گذاشـت و            

  . هيچ اطالعي از او دريافت نكرده ايم
  

راننـدگان  اعتصاب  ،   آذر 9دوشنبه  روز  *
 كـه از    تاكسيهاي درون شهري شاهرود   

 بــه  آذر شــروع شــده بــود،7روز شــنبه 
در سـومين روز    . سومين روز خود رسـيد    

تعـداد زيـادي از تاكـسي       اعتـصاب   اين  
رانان مقابل وادي السالم شاهرود تجمع      
كردند تا براي حل مشكل به استانداري       

 به گزارش نـسل شـاهوار،      .مراجعه كنند 
:  حاضر در تجمع گفـت     گانيكي از رانند  

مــي خواهنــد مــا را مجبــور بــه نــصب  
تاكسي متر كنند و اگر تاكسي متر نصب   

ر مهـر و    نكرده باشيم دفترچه هـاي كـا      
   .امضا نمي شود

  
كارگران و كارمندان شـهرداري شـهر       *

 مركـز شهرسـتان     ،سـخت   توريستي سي 
 روز  از،دنــاي كهگيلويــه و بويراحمــد  

ــشنبه  ــدم   آذر در 8يك ــه ع ــراض ب اعت
دسـت بـه    شـان     ماه حقـوق   5پرداخت  

، ايـن   به گـزارش تـسنيم    . اعتصاب زدند 
ــنبه  ــه شـ  آذر 10اعتـــصاب در روز سـ

پشت سر گذاشـت و     سومين روز خود را     
سـخت در تـسخير        شهر توريستي سـي   

  .ها قرار گرفت  زباله
  
ــنبه  روز * ــه شـ ــارگران ،  آذر10سـ كـ

شهرسـتان مرنـد    در  كارخانه تبريزكـف    
براي چندمين بـار تجمـع اعتراضـي در         
ــرقي   ــان ش ــتانداري آذربايج ــل اس مقاب

در اين   به گزارش تسنيم،   .برگزار كردند 
اف  عدم رسيدگي شـف    بهتجمع كارگران   

و موثر يه مطالبات باقيمانده كارگران در       
  . كردنداعتراضاين پرونده 

  
ــنبه  روز* ــه شـ ــارگران  آذر، 10 سـ كـ

اخراجي كارخانه سـيمان كـارون بـراي        
ــ ــشت ب ــاره بازگ ــع   ك ــه تجم ــت ب دس

ــسجد    ــداري م ــل فرمان ــي مقاب اعتراض
كـارگران   به گزارش موج،   .سليمان زدند 

اخراجي كارخانـه سـيمان كـارون واقـع         
 گلگير از توابع مـسجدسليمان بـا        گلگير

تجمع مقابل فرمانداري مسجد سـليمان      
خواستار تعيين وضـعيت خـود از جانـب         

  .الن كارخانه شدندئومس
  
جمعـي از    آذر، 10 سه شنبه    صبح روز *

كاركنان آزمايشگاههاي تشخيص طبـي   
كه در بخـشهاي دولتـي و غيـر دولتـي           
فعاليت مي كنند، مقابل ساختمان اصلي      

به گزارش   .داشت تجمع كردند  وزارت به 
مـــوج، حقـــوق و دســـتمزد دريـــافتي 
ـ        ا آزمايشگاهيان به هيچ وجه متناسـب ب

تحصيالت و زحمات آنهـا بـه ويـژه در          
  . بخش خصوصي نيست

  
كــارگران كارخانــه ،  آذر14شــنبه روز *

كاشي كوير براي چندمين بار بـه علـت         
عــدم دريافــت حقــوق و معوقــات خــود 

يزد رسا، اين   به گزارش   . اعتصاب كردند 
. شـد سـركوب   اعتصاب با دخالت پليس     

هاي كارگران و همچنين   بر اساس گفته
شــواهد موجــود، ايــن كارخانــه مــشكل 
فروش و يا توليد نداشته است زيرا ايـن         
كارخانه يكي از دو كارخانـه توليدكننـده    
كاشي گرانيتي در اسـتان اسـت و بـازار          

  .اين نوع محصول مشكلي ندارد

  
 بيش ا ز هزار كارگر      ، آذر 14شنبه  روز  *

 معدن زغال سنگ طزره از زير مجموعه      
شـرقي در   هاي معادن زغال سنگ البرز    

اعتراض به تعويق يك ماه و نيم حقوق،        
 دست از كار كشيده و محل كار خـود را         

كـارگران   به گزارش ايلنا،  . تر ك كردند    
پــيش از ايــن حقــوق : معتــرض گفتنــد

 تعويـق افتـاده     كارگران حدود دو ماه به    
بــود كــه كارفرمــا بخــشي از مطالبــات 

ــنبه   ــه شـ ــارگران را روز سـ  آذر 10كـ
پرداخت كرده است اما در حـال حاضـر         
كارگران نيمي از حقـوق مهـر و حقـوق          

  .اند   را دريافت نكرده94كامل آبان ماه 
  
كارگران معدن  آذر، 14 شنبه صبح روز *

زغال سـنگ سـنگرود در اعتـراض بـه          
 ي در وضعيت بازنشستگي   آنچه بالتكليف 

خوانند، در محوطه اداري معدن       شان مي 
به  .زغال سنگ البرز غربي تجمع كردند     

كارگران حاضـر در تجمـع       گزارش ايلنا، 
در جريـان تجمـع امـروز       : امروز گفتنـد  

اعضاي كمـسيون كـارگري شهرسـتان       
رودبار به آنهـا وعـده دادنـد كـه بـراي            
جلسه فـردا يكـشنبه بـه خواسـته آنهـا           

  .گي خواهند كردرسيد
  
كارگران شـركت   ،   آذر 15يكشنبه  روز  *

 5صدرا بوشـهر در اعتـراض بـه تـاخير           
ماهه در پرداخت حقوق شان دسـت بـه         
 تجمع اعتراضي مقابل استانداري بوشهر    

به گزارش خلـيج فـارس، يكـي از     . زدند
حـدود  : كارگران حاضر در تجمـع گفـت     

ــارگر 600 ــاري ك ــركتهاي پيمانك  در ش
روژه سكوسازي مشغول   جزيره صدرا و پ   

ماه حقـوقي بـه    ، اما از تيرندبه كار هست  
ما پرداخت نشده و بارها براساس وعـده        

ـ         خـاطر  ه مسئوالن يـا از سـر ناچـاري ب
نداشتن شغل، مجبور بـه ادامـه فعاليـت        
بدون حقوق آن هـم در شـرايط سـخت      

  .كاري شديم
  
 خدماتي مترو تهران    انكارگر  از جمعي*

 در اعتـراض    ، آذر 15صبح روز يكـشنبه     
ــق مط  ــه تعوي ــل  اب ــزدي مقاب ــات م لب

ساختمان شركت بهره برداري راه آهـن       
شهري واقع در تقاطع خيابانهاي انقالب      

به گزارش پويش،    .و حافظ تجمع كردند   
 ماه حقوق   3پيمانكار مربوطه دست كم     

كــاري كــارگران    مــاه حــق اضــافه7و 
  . معترض را پرداخت نكرده است

  
 تـن   500بيش از    آذر،   15يكشنبه  روز  *

از بازنشستگان ذوب آهـن از اصـفهان ،       
تهــران، كــرج در مقابــل دفتــر رياســت 

آنـان  . جمهوري در تهران گردهم آمدند    
تعيـين تكليـف     عقب افتادن حقوق و   به  

موجودي صندوق بازنشستگي كاركنـان     
ذوب آهن و همچنين موضوع بيمه هاي  

   . معترض بودندتكميلي شان
  
ــنبه روز* ــستگان آذر، ب 16 دوشـ ازنشـ

وزارت صــنعت و معــدن بــراي دريافــت 
هاي گذشـته،  لمطالبات معوق خود در سا  

ــي   ــصاد و داراي ــور اقت ــل وزارت ام مقاب
بـه گـزارش فـارس، ايـن        .تجمع كردند 

بازنشستگان خواهان دريافـت مطالبـات      
 بوده كه تـاكنون     91معوق خود از سال     

  .به نتيجه نرسيده است
  
ــشنبه روز * ــن   آذر15يك ــدها ت  از، ص

كارشناسان و كارگزاران صـندوق بيمـه       
ــ  ــل مجل ــع مقاب ــا تجم  سكــشاورزي ب

ــعيت   ــين تكليـــف وضـ ــتار تعيـ خواسـ
  .استخدامي و بيمه خود شدند

تجمـع   به گزارش خبرگـزاري مجلـس،     
كنندگان از اسـتانهاي تهـران، زنجـان،        

 فارس، خوزسـتان، آذربايجـان       اصفهان،
ــي ، كردســتان،  شــرقي، آذربايجــان غرب

ــدران، ــالم،    خرا مازن ــوي، اي ــان رض س
ــان    ــل و خراس ــمالي، اردبي ــان ش خراس

، ايـن    آذر 16دوشـنبه   روز  . بودندجنوبي  
تجمــع دومــين روز خــود را پــشت ســر 

  .گذاشت
  
هـــزار ، تجمـــع  آذر16دوشـــنبه  روز*

اعتراض  بازنشسته فوالد سراسركشور در   
 مقابـل   درماه حقوق    2به عدم پرداخت    

 دومين روز خـود     وزارت اقتصاد و دارايي   
كـارگران معتـرض   . ا پشت سر گذاشت   ر

شـب را در مـسجد   يكـشنبه  ناچار شدند  
 به گزارش  .دخانيات با يك پتو سر كنند     

ــسنا آذر 17روز ســه شــنبه  يكــي از ، اي
، سيد منصور جمـالي    بازنشستگان به نام  

 بـه   .به دليل ايـست قلبـي جـان باخـت         
خبـر فـوت ايـن كـارگر        گزارش كلمـه،    

خـت و  خشم ديگر بازنشستگان را برانگي   
باعــث شــد تــا شــعارهايي عليــه وزارت 
دارايي و دولت سر داده شود كه نفر دوم         
ــه     ــد و ب ــي ش ــه قلب ــار عارض ــز دچ ني

  .بيمارستان منتقل شد
  
 17سـه شـنبه   به گزارش نفت ما، روز    *

، ازكاركنان رسمي نفـت   تن  هزاران  ،  آذر
هلدينگ  مجموعه    شركت زير  20 حدود

ــشهر و    ــه ماه ــارس در منطق ــيج ف خل
اعتراض به مـصوبه پنهـاني       درعسلويه  

دولت در زمينه قطع رابطـه اسـتخدامي        
شركتهاي واگـذار شـده پتروشـيمي بـه         
 بخش خصوصي، وضعيت نامعلوم شغلي، 

 مـاه  2عدم پرداخت پـاداش بهـره وري       
احتمــال خــارج  ســود ســهام و پــيش و

كردن آنها از صندوق بازنشستگي نفـت،      
 براي چهـارمين    بهداري و بهداشت نفت   

اقدام به تحريم غذاي محـل    الي  روز متو 
  .كردند كار
  
كـارگران كارخانـه السـتيك      اعتصاب  *

 10سه شنبه   روز   از    كه سازي خوزستان 
 آذر  18آذر آعاز شـد، در روز چهارشـنبه         

ــه . دومــين هفتــه خــود را آغــاز كــرد  ب
از نظر فروش    شركتاين  گزارش ايسنا،   

و توليد در وضعيت بسيار مطلـوبي قـرار         
قـصد تغييـر    ت شـركت    اما مـديري   ،دارد

وضعيت كاركنان و تبـديل قراردادهـاي       
  .آنها به قراردادهاي پيماني را دارد

  
ــنبه روز * ، راننــــدگان  آذر18چهارشــ

دليــل اقــدامات    جويبــار بــهي درتاكــس
نقل و ترافيك   و   نامناسب در حوزه حمل   

  شهري، مقابل شهرداري اين شهر 
  22بقيه در صفحه 
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برخ����������ی از حرکته����������ای 
اعتراض��������ی ک��������ارگران و 

  ١٣٩۴مزدبگيران در آذر 
  

  21بقيه از صفحه 
به گزارش فارس، نماينده     .تجمع كردند 
رانان جويبار در مورد علـت      يصنف تاكس 

 راننـده تاكـسي     84: اين اعتصاب گفـت   
كننـد كـه      شهري در جويبار فعاليت مـي     

كدام از آنها    شرايط كار كردن براي هيچ    
 اين شرايط چرا بايد يـك      مساعد نيست، 

راننده مجـوز دريافـت و امتيـاز تاكـسي          
  .خود را به جويبار منتقل كند

  
 ،   آذر نفت ما   20گزارش روز جمعه    به  *
 هزار كـارگر شـش واحـد پتروشـيمي          6

اروند، مبين، خوزسـتان، بـوعلي سـينا ،         
از خـوردن غـذا در     بندر امام و تندگوبان     

ــد ــارگران . رســتوران خــودداري كردن ك
ترض مي گويند از مـدتي پـيش كـه          مع

ارتباط استخدامي خـود بـا وزارت نفـت         
قطع شده مزاياي پرداختـي بـه آنـان از          
ــه مــسكن و   ــه ســختي كــار، وديع جمل
مزاياي شغلي آنـان بـه شـدت كـاهش          

  22 يكـشنبه  به گزارش روز   .يافته است 
فعــاالن كــارگري پتروشــيمي ، آذر ايلنــا

 اقـدام اعتراضـي     ؛گويند  خليج فارس مي  
ــان  كــ ــه گذشــته از ســوي كاركن ه هفت

رسمي پتروشيمي خليج فارس در قالـب       
ــه   ــذاي كارخان ــوردن غ ــودداري از خ خ

وارد دهمين روز خـود     صورت گرفته بود    
  .شد
ــدر    22 ــال در بن ــيمي فع ــد پتروش واح

ــدود   ــاالنه ح ــام س ــدر ام ماهــشهر و بن
ميليون تن مواد پتروشيمي توليد مـي    17

نـدر  زنجيره توليد پتروشـيمي در ب      .كنند
ــد   ــب توليـ ــرين قطـ ــشهر بزرگتـ ماهـ

  .پتروشيمي در ايران و خاورميانه است
  
جمــع زيــادي از  آذر، 22 يكــشنبه روز*

آتش نشانهاي تهران، در مقابل شـوراي       
شهر و شهرداري پايتخت تجمع كردنـد       
تا نسبت به مسايل شغلي خود از جملـه         
ــودن و     ــان آور ب ــخت و زي ــوانين س ق

نـشان  بازنشستگي شان اعتراض خود را      
آنهـا بـا    بـه گـزارش خبـرآنالين،     .دهند

وجودي كه لباسهاي فرم خدمت به تـن        
داشتند، تـرجيح دادنـد بـا بـستن سـر و            
صورت خود، كار شناسايي چهره شان را       

تـر   براي مـسئوالن شـهرداري مـشكل      
 پــس از ايــن تجمــع كننــد تــا احتمــاالً

  .برايشان مشكلي پيش نيايد
  
ــنبه روز * ــان ،  آذر23دوشـــ كاركنـــ

ــدرپتر ــيميهاي بنـ ــد،  وشـ ــام، ارونـ امـ
تندگويان، بوعلي سينا، فجر و خوزستان      
كــه از شــنبه هفتــه گذشــته دســت بــه 
اعتصاب زده بودند، امروز وعده خـود را         
عملي كردنـد و بـا وجـود بـارش بـاران         
 حدود يـك سـاعت اطـراف شـركتهاي        

شان زنجيـره انـساني تـشكيل دادنـد و          
شان را مطالبه    رسيدگي به خواسته هاي   

  .دندكر
به گزارش ايلنا، فعاالن كارگري منطقـه       
ويژه اقتصادي بندر امـام و ماهـشهر بـا          

اعالم اين خبـر گفتنـد در ايـن اجتمـاع           
 از تــن 1500كــم   اعتراضــي دســت 

كارگران مجتمعهـاي بنـدرامام، بـوعلي       
سينا، تندگويان، ارونـد، فجـر خوزسـتان        

  .شركت داشتند
  
ــنبه روز * ــه ،  آذر23دوشـــ در ادامـــ

 كاركنـان رسـمي پتروشـيمي       اعتراضات
خوزستان، كاركنـان رسـمي پتروشـيمي       
اميركبير نيـز در اعتـراض بـه وضـعيت          
نامشخص شغلي خـود زنجيـره انـساني        

به گزارش ايلنا،، كاركنان     .تشكيل دادند 
نفتــي شــاغل در پتروشــيمي اميركبيــر، 

 آذرمـاه در خـصوص      21پيش از اين در     
اي   حضور در اين اقدام اعتراضـي بيانيـه       

  .در كرده بودندصا
  
ــان ،  آذر23صــبح روز دوشــنبه * كاركن

رسمي پتروشيمي مبين همزمان با ديگر      
هلـدينگ خلـيج فـارس،      (پتروشيميهاي  

در اعتــراض بــه ) خوزســتان و اميركبيــر
وضعيت نامشخص شغلي خـود زنجيـره       

به گـزارش ايلنـا،      .انساني تشكيل دادند  
هــاي كاركنــان    بخــشي از خواســته 

 مانند ديگر كاركنان    پتروشيمي مبين نيز  
ــيج   ــدينگ خل ــيمي هل ــرض پتروش معت

) دراسـتان خوزسـتان   (فارس و اميركبير    
به وضعيت نامشخص شغلي و بيمـه اي        

گردد كه از زمـان خـصوصي         آنها باز مي  
  .سازي محل كار آنها شروع شده است

  
كارگران نيروگـاه   ،   آذر 23دوشنبه  روز  *

رامين ويس با اعتصاب در روزهاي اخير       
يت كاري خـود ابـراز نارضـايتي        از وضع 

بـه   .كردند و خواسـتار بهبـود آن شـدند        
گزارش باوي نيوز، كارگران معترض مي      
گويند از مدتي پيش در ارتبـاط بـا نـوع           
استخدامي خود معترض بودند و مزاياي      
پرداختي به آنان از جمله سـختي كـار و       
مزاياي شغلي آنـان بـه شـدت كـاهش          

سـتار  كارگران معتـرض خوا    .يافته است 
پرداخت حقوق آنان بر اساس قانون كار       

  .و تامين اجتماعي شده اند
  
ــنبه روز * ــشاورزان ،  آذر23دوشــ كــ

ــه در    ــش كوهپاي ــون بخ ــتاي ورت روس
 هكتـاري   99اعتراض به زمين خـواري      

 .مقابل استانداري اصفهان تجمع كردنـد     
كشاورزان مي   به گزارش نداي اصفهان،   

ــد ــع 99 ؛گوين ــار از اراضــي و مرات  هكت
روستاي تاريخي ورتـون بـا مجـوز اداره      
اوقاف و گردشگري به سـاخت مجتمـع        

» دهكـــده گـــل ســـرخ«گردشـــگري 
تخصيص داده شـده؛ در داخـل اراضـي         
اشغال شده چندين چشمه متعلق به حق     

  .آبه مردم روستاي ورتون قرار دارد
 كيلومتري شـمال شـرقي      60ورتون در   

اصفهان واقع شده و حوضـخانه چـشمه        
ــرم آن م ــه دوره صــفوي  آب گ ــوط ب رب

معروف است كه خاصيت درماني داشته       
و به عنوان يك ميـراث ملـي بـه ثبـت            

  .رسيده است
  
كـارگران و   ،   آذر 23دوشنبه  روز  عصر  *

كارمندان شهرداري جيرفت در اعتراض     
به حكم خلع يد اراضي خـود دسـت بـه         

بـه  . بهـشت زهـرا زدنـد      بلوار تجمع در 
ــانوس، ــزارش دقي ــ گ ــل امعترض ن حام

ه نوشته هايي خطـاب بـه دسـتگاه         پارچ
قضايي و شوراي تامين شهرستان بودند      

ن در  كه هيچ يك از مسئوال     پس از اين  
ميان آنها حضور نيافت اقدام بـه بـستن         

 رفت و برگشت خودروها در بلوار      خطدو  
  .دندكربهشت زهرا 

  
 انكارگر، جمعي از    آذر 22يكشنبه  روز  *

بخش حمل و نقل پااليشگاه آبـادان در        
تراض بـه شـيوه تنظـيم قراردادهـاي         اع

جديد كاري خود از سوي پيمانكار مقابل   
 ايـن پااليـشگاه تجمـع       18درب شماره   

كارگران معترض  به گزارش ايلنا،  .كردند
هاي كار جديد     درمتن قرار داد  : گويند  مي

موادي همانند تاريخ شروع و پايان  عقد        
قرار داد كار و همچنين ميزان دسـتمزد         
ــوانين كــار   ــافتي كــارگران طبــق ق دري

جاي آن را    مشخص نشده و   مناطق آزاد 
 روز سه .خالي گذاشته شده است سفيد و 
 بخـش حمـل و   انكـارگر ،   آذر 24شنبه  

ومين روز  سـ ل پااليشگاه آبادان براي     نق
در مقابــل ســاختمان منطقــه آزاد ارونــد 

  .تجمع كردند
  
كارگران كارخانه  ،   آذر 23 شنبه   روز دو *

در سيمان استان كهگيلويه و بويراحمـد       
بـه  . مقابل كارخانه دست به تجمع زدند     

 ،سـايت كهگيلويـه و بويراحمـد      گزارش  
 اعتـراض   كارگران بـه نداشـتن قـرارداد      

اين حركت اعتراضي در روز سـه      . ندكرد
اعتـراض  .  آذر ادامه پيـدا كـرد      24شنبه  

ــه ــارگران ب ــراردادك ــتن ق ــراي   نداش ب
واريز نشدن حقوق  چندمين سال متوالي،  
بي توجهي به حق     ساعات اضافه كاري،  

 عـدم بيمـه كـارگري،      وحقوق كارگران، 
اين . است.... ونداشتن تجهيزات كارگري  

پس از چند   گزارش از صفحه اين سايت      
  .ساعت حذف شد

  
، عصر  هاي اجتماعي    شبكهبه گزارش   *

  اهـالي روسـتاي    ، آذر 24شـنبه   روز سه   
 در شهرسـتان بهبهـان بــه   »شـهرويي «

علت جذب نشدن جوانان اين منطقه در       
، 2پروژه ساخت پااليشگاه گـاز بيدبلنـد        

اقدام به  دست به تجمع اعتراضي زده و       
ي بستن جاده منتهي به اين واحد صـنعت       

 مـسلحانه مـأموران     در يـورش    .  ندكرد
تـن از    يـك     بـه مـردم    نيروي انتظـامي  

ــشته و دو معترضــان  ــن ك و مجــروح ت
  .تعدادي دستگير شدند

  
 صدها تن   آذر، 25 چهارشنبه   روز صبح*

پـارس هفـت     كارگران كارخانه كاغذ  از  
خوزستان به علت سه ماه حقـوق    در  تپه  

 به گزارش . نگرفتن دست از كار كشيدند    
 پرداخـت    كـارگران  ، دليل اعتـراض   اايلن

نشدن دستمزد كارگران از مهر ماه سال       
به گفته يكـي     .جاري تا هم اكنون است    

سـال   از كارگران معترض از حدود يـك      
پيش كه مـديريت كارخانـه بـه بخـش          
خصوصي واگذار شده اسـت، مـشكالت       
كارخانه آغاز شده و محاسـبات حقـوقي        

كارگر ايـن واحـد توليـدي       700بيش از   
  .هم ريخته استب

كارگران صدرا براي چهـارمين بـار در        *
اعتراض به عدم پرداخت     سال جاري در  

 25چهارشـنبه   در روز  شان ماهها حقوق 
 بـه  .، دست به اعتصاب و تجمع زدند    آذر

در سال جاري چهار بـار     گزارش سپاس، 
كارگران شركت صنعتي صدرا به نـشان       
اعتراض در عدم پرداخت حقوق و مزايـا        

ل شــركت صــدرا و اســتانداري در مقابــ
  .بوشهر تجمع كردند

  
 جمعي كارگران فضاي سبز در آمل در      *

اعتــراض نــسبت بــه عملكــرد شــركت 
خـود در روز    پيمانكار و كـاهش حقـوق       

 .دست به تجمع زدند    آذر،   25چهارشنبه  
سرانجام شهردار كه    ،24به گزارش خزر    

ظاهرا سازمان پاركها را به حال خود رها  
يـادي بـه عملكـرد آن و        كرده و توجه ز   

ـ  ،حتي قرارداد هـاي آن نـدارد       علـت  ه  ب
فشار رسانه ها مجبور شد به نشست بـا         
جمعي از كارگران تن دهـد و در جلـسه          
نويد حل مشكالت آنها و روزهاي بهتـر        

اما بعد از گذشت مدت زيادي از       . دهرا د 
 ،آن وعده هاي داده شده توسط شهردار      

هــيچ گشايــشي در حــل مــشكالت    
 داده نشد و همچنان اجحاف در كارگران

  .حق كارگران ادامه دارد
  
آذر، كارگران قرارداد    25 پنجشنبه   روز*

جنـوبي در اعتـراض بـه         مستقيم پارس 
وضعيت شغلي نامناسب دست به تجمـع   
مقابل دفترسازمان منطقه ويژه اقتصادي     

 ايلنـا،  به گـزارش   .زدند )عسلويه( پارس
ه اين گروه از كارگران شـاغل در منطقـ        

ويــژه عــسلويه كــه شــمار آنهــا حــدود  
بـا گذشـت    : است مي گويند  تن  هفتصد  

سه سال از شروع كار، در حال حاضر نه         
مزاياي پيمانكاري را دارند و نه كارمنـد        

  .وزارت نفت محسوب مي شوند
  
كارگران خطـي   ،   آذر 26پنجشنبه  روز  *

آهن در زنجان براي دومين بار براي          راه
آميـز     تـراض تجمع اع  شان  اخذ معوقات 
به گزارش ايسنا، يكـي از      . برگزار كردند 

 امروز براي دومين: گفتكنندگان     تجمع
بار است كه اقـدام بـه برگـزاري چنـين             

كنيم، هر    آهن زنجان مي     تجمعي در راه  
چند بعـد از تجمـع اولـي بـه بخـشي از       

هاي خود دست يافتيم، اما قرار         خواسته
نيست هر بار براي گرفتن حق و حقـوق       

  .خود دست به چنين اقداماتي بزنيم
  
 ، اعتصاب صدها تـن     آذر 28شنبه  روز  *

 21 و   20 كارگران پيمانكـاري فازهـاي    
عسلويه در اعتراض به معوقـات مـزدي        

بــه . وارد شــشمين روز خــود شــدخــود 
ايـن كـارگران كـه همـه         گزارش ايلنـا،  

نيروهاي ماهر و متخـصص هـستند، از        
ابتــداي هفتــه گذشــته نــسبت بــه بــي 

هي پيمانكـار در خـصوص پرداخـت        توج
ايـن   .شدن طلب مزدي خـود معترضـند    

كارگران طرف قرارداد بـا يـك شـركت         
پيمانكاري دست سوم هـستند كـه ايـن       
 شركت، مطالبـات كـارگران را در چهـار        

  .ماه گذشته پرداخت نكرده است
  23بقيه در صفحه 
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  ٢٢بقيه از صفحه 
كارگران ،   آذر 28شنبه  صبح روز   *

كارخانه فوالد بوير صنعت ابتدا بـا       
تجمــع در مقابــل اســتانداري و   
سپس تجمع در مقابـل اداره كـل        
فرهنگ و ارشاد خواستار پرداخـت      

بـه   .مطالبات معوقـه خـود شـدند      
 يكــي از ايــن  گــزارش جــوان، 

 ماه  9كارگران با بيان اينكه حدود      
اســت حقــوق و مطالبــات خــود را 

كـارگران  : ايم، افزود   دريافت نكرده 
اين كارخانـه عـالوه بـر حقـوق و          
دستمزد، عيدي سنوات گذشـته را      
از اين كارخانه طلبكار هستند كـه       

 8مطالبــات برخــي از كــارگران   
  .ميليون تومان به باال است

وير صـــنعت مجتمـــع فـــوالد بـــ
 1340شهرستان بويراحمـد سـال      

 300تأسيس شده و ظرفيت توليد      
  .هزار تن شمس فوالد را دارد

  
ــشنبه * ــارگران  آذر، 29روز يك ك

ــرد در  ــساجي بروجـ ــه نـ  كارخانـ
 اعتراض به عدم تمديد قراردادشان

، گـزارش تـسنيم   به  . تجمع كردند 
 نـساجي بروجـرد     انكارگريكي از   

 ،بــر اســاس قــوانين: عنــوان كــرد
مديران ايـن كارخانـه موظـف بـه      
انعقاد قرارداد با كارگران فصلي در      

 سه ماه هـستند و هـم       انتهاي هر 
 رغم گذشت يك هفته از       اينك به   

موعد مقرر انعقاد قرارداد، خبري از      
تمديد آن نيـست و ايـن موضـوع         

تجمع كارگران در اين واحـد      دليل  
  .توليدي است

  
 ، آذر29 يكــــشنبه صــــبح روز*

ــد ــاميون 200 گانرانن ــتگاه ك  دس
مقابل كارخانه ذوب آهن اصفهان     

ه و  از تخليه بار خود خودداري كرد     
تجمـع  مقابل كارخانه ذوب آهـن      

نماينـده    به گزارش جـوان،    .كردند
كــــاميون داران در خــــصوص  

ــت ــاميون داران گف ــراض ك از :اعت
آخرين تسويه حساب كارخانـه بـا       

 ماه مي 3كاميون داران نزديك به    
  .گذرد 

  
صـبح   زارش خلـيج فـارس،    به گ *

ــنبه روز ــارگران  آذر، 30 دوشـ كـ
ــايي  ) صــدرا(شــركت صــنايع دري

دراعتراض به عدم پرداخت ماههـا      
 بــارپنجمــين شــان بــراي  حقـوق 

دست به تجمع مقابـل اسـتانداري       
از كــارگران   يكــي  .بوشــهرزدند 

 600حـدود   : حاضر در تجمع گفت   
نفر در شركتهاي پيمانكاري جزيره    

ازي مشغول  س صدرا و پروژه سكو   
مــاه  بــه كــار هــستيم، امــا از تيــر

حقوقي به مـا پرداخـت نـشده و         
بارها براساس وعده مسئوالن يا     

خاطر نداشـتن   ه  از سر ناچاري ب   
شغل، مجبور بـه ادامـه فعاليـت        
بدون حقوق آن هـم در شـرايط        

  .سخت كاري شديم
  
كــارگران ،  آذر30دوشـنبه  روز *

 25كارخانه توليد دكل آونگان با      
اكنـون در   كه  قه كاري   سال ساب 

، اقـدام بـه     شرف بيكاري هستند  
ــد  ــي كردن ــع اعتراض ــه . تجم ب

گزارش جوان، تجمـع كننـدگان      
 ماه اسـت كـه حقـوق        14مدت  

 25 و بـا   خود را دريافـت نكـرده     
ــعيت    ــه، وض ــابقه بيم ــال س س
بازنشـــستگي آنهـــا مـــشخص 

  .نيست
  
ــبح روز * ــنبه صـ  آذر، 30دوشـ

 از كـارگران كارخانـه      تـن دهها  
در محل اين كارخانـه  تبريز كف  

 .تجمع اعتراضي برگـزار كردنـد     
به گزارش پيـام مرنـد، يكـي از         

ايـن تجمـع    كارگران حاضـر در     
 تصميم داشـتيم امـروز      ما: گفت

ــتانداري   ــل اس ــز و مقاب در تبري
ن استاني  تجمع كنيم اما مسئوال   

اعالم كردند كه به سمت تبريـز       
حركــت نكنيــد تــا مــا در مرنــد 

 يكــي .پاســخگوي شــما باشــيم
هرچنـد  : ديگر از كارگران گفـت    

ماههاست شرمنده اهل  و عيال      
 اما شب چله اسـت      ،خود هستيم 

  .و شرمنده تر شده ايم
  

ــنبه روز  بـــيش از ،  آذر30دوشـ
ــتاي تـــن 200  از مـــردم روسـ
سـرخ بويراحمـد در تجمـع         تنگ

چنــد ســاعته مقابــل اســتانداري 
كهگيلويه و بويراحمـد خواسـتار      

  .پرداخت مطالبات خود شدند
كلنگ احداث   ه گزارش فارس،  ب

 آذر  23سرخ بويراحمد     سد تنگ 
 توسط وزير وقـت نيـرو       90سال  

به زمـين زده شـد و بـا گذشـت      
چهار سال از رونـد احـداث ايـن         
سد، هر روز شاهد بـروز مـشكل       

ــيش ــدي پ ــن ســد  جدي  روي اي
  .هستيم

احداث سد تنگ سرخ موجـب از       
ها غ بين رفتن بخشي زيادي از با     

زي مردم ايـن    و زمينهاي كشاور  
شود و اين يكي ديگـر        روستا مي 

 پـيش تـصادهاي   از مشكالت و    
سرخ اسـت، كـه       روي سد تنگ    

ــسارت     ــده خ ــالم ش ــا اع باره
ــات   ــشاورزي و باغ ــاي ك زمينه
مــردم ايــن روســتا پرداخــت    

  .شود مي
  

ــده  ســـركوب، آزار، پرونـ
سازي، دستگيري، شكنجه   
و محاكمه فعاالن كارگري    
ــدت    ــه ش ــران را ب در اي

  .ي كنيممحكوم م

ُمدارس اسالمی نشدند، علوم 
  انسانی حذف شد

  
   منصور امان

  
 در نقش كـارگُزار بانـد حـاكم،      "دي و اُم  ريدولت تدب "

 ي مـ  شي جامعه را پ   ي و فرهنگ  يپروژه سركوب علم  
ـ  راسـتا،    نيدر همـ  . برد  مقـام وزارت آمـوزش و       كي

 در  ي علـوم انـسان    يليپرورش از حذف رشـته تحـص      
  . ت خبر داده اسرستانهايدب

 آموزش و پـرورش     رُكلي چهاربند، مد  اري اسفند ي آقا
 نـده ي آ يلي دهد كه از سـال تحـص       يتهران، اطالع م  

 ي از برنامـه آموزشـ  اتي و ادبي علوم انسانيرشته ها 
  .  حذف خواهد شديمدارس دولت
ـ  از ا  ي علوم انـسان   سي تدر ،ي به گفته و    پـس در  ني
 خواهـد   "فرهنـگ " ي خُـصوص  يرستانهايانحصار دب 

 ي دسـتان آقـا    ري متعلق به ز   ي بنگاه آموزش  كي بود؛
مقابلـه بـا    " آن را    ي كه هدف از راه انـداز      يخامنه ا 

 حداد ي عالمعليآقا.  كنندي ماني ب "يتهاجم فرهنگ 
 بـه همـراه     ت،يوال ي از خواجگان اندرون   يكيعادل،  
 دي و از عواي موسسه را سرپرست ني ا "شيآقازاده ها "

  .        برديآن بهره م
 ي كه آقـا   ي، زمان 84 از سال    ي به علوم انسان   ورشي 

 توانست با جارو كـردن رقبـا، ُگماشـتگان          يخامنه ا 
 خود را بـر منـصب بنـشاند، شـكل           يتي امن – ينظام
 به خود گرفت و دانشگاه      ي تر افتهي تر و سازمان   يجد

ذوب شــدگان در ".  تهــاجم نــشاندنيــرا در مركــز ا
 خـود،   يداران در طول دوره هشت ساله سك      "تيوال

 ي ممكـن بـرا    ي همـه راه هـا     ي ا هـوده يبه گونـه ب   
 ي رشته ها  ي دانشگاه از حذف برخ    " كردن ياسالم"

ــسان ــا تغيعلــوم ان ــ ت  ي موضــوعها و سرفــصلهاريي
 و از اخراج و بازنشسته كردن اُستادان تا بـه           يآموزش

 و محـروم كـردن آنهـا از         انيزندان افكندن دانشجو  
  . گذاشتندشي را به آزماليتحص

 تالش ناكام اسـالف     ياكنون حجت االسالم روحان    
 از  يـي  زدا استي از علم و س    يي سكوالر زدا  يخود برا 

ـ  گرفته است و بخـت خـود را در           يدانشگاه را پ    كي
.  كنـد  ي مـ  ني سبك سـنگ   رستانها،ي تر، دب  نييمدار پا 

 بـرخالف دولـت     "دولـت اعتـدال   " كـه    تي واقع نيا
ـ    ي به جـا   يتي امن – ينظام  ي ثمـر بـرا    ي كوشـش ب
 آورده  ي واسطه بـه حـذف رو      ي، ب " كردن ياسالم"

 از شكـست دور  ي درس آمـوز   جهي تواند نت  ياست، م 
  .  تهاجم باشدنيشيپ

 88 اسـت كـه حاكمـان كـشور از سـال             ني فاكت ا 
 ي محتـوا  ريي تغ اي حذف   ي را برا  ياقدامات ُگسترده ا  

 مـدارس   يلي تحـص  ي در همه سـطحها    يعلوم انسان 
 كتابها، پر كردن  ريي تغ ياآغاز كرده اند كه بر محوره     

 "يعلوم و معارف اسالم" با آنچه كه   يبرنامه آموزش 
 ي عوامل حكومت  با ي كادر آموزش  يگُزني نامند، جا  يم

  .  داشته استاني جريتي كُنترُل امنشيو افزا
 حذف تام و استي آوردن به س   ي و رو  لي ر ني ا ريي تغ

 ي در مـدارس امـا نـشان مـ         يتمام رشته علوم انسان   
 همچــون تجربــه زيــ مزبــور نيكــه كوشــشهادهــد 
ـ  كردن دانشگاه شكست خورده است و رژ ياسالم  مي

 ي جامعه شناس  ي رو ي كُل دني با قلم كش   هي فق تيوال
ـ  دارد بتوانـد بـه ا  دي و جز آن، اُمخيو اقتصاد و تار     ني

  .    خود را از شر آنها رها سازدوهيش
 تنـگ  ي است كه در گلوياختراع دوباره علم، ُلقمه ا  

شكل   .  كرده است  ري گ ينيتبداد د اس امـا   "نظـام "مـ 
 كه در يي معاصر و انسانهاياي مشكل، دن ست؛يعلم ن 
 ازهـا، ي كنند است  كـه خواسـته هـا، ن       ي م ستيآن ز 

 يمي در تضاد دا   راموني و نگاه شان به پ     ي زندگ وهيش
ــا ســاز و كــار رژ ــب ــرون وســطاو متحجــر مي  يي ق

  .  قرار داردي اسالميجمهور
   آذر17سه شنبه ... ر خبي فراسو

  

  

  نبرد خلق
  ارگان

   سازمان چريكهاي
   فدايي خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 ه،ي، جعفر پويرهاشمي منتيامان، ز

   سامعيمهد

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
ن سـازمان چريكهـاي فـدايي       دخلق ارگا نبر

خلق ايران و بيان كننده نظرات اين سازمان        
اما بديهي است كه از چاپ مقـاالت و       . است

مطالب فعالين سازمان و جنـبش مقاومـت و         
صاحب نظـران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه            

دهـد و اطـالع از آن      حجم نشريه اجازه مي   
مطالبي كـه   . كند مفيد است، خودداري نمي   

شـود،   اد در نبردخلق چاپ مي    با امضاي افر  
بيان كننده نظرات خود آنان است كه ممكن        
است با نظرات سازمان منطبـق، همـسو يـا          

بـا  (سـرمقاله نبردخلـق   . اختالف داشته باشد 
بيان كننده نظـر سـازمان      ) نام و يا بدون نام    

  .است
  

براي اشتراك نبرد خلق بـا آدرسـهاي نبـرد          
  خلق تماس بگيرد 

   بهاي اشتراك ساالنه
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبـــار و گزارشـــهاي جنـــبش كـــارگران، 
مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخبار تحـوالت       
ايران، عراق ومسائل بين المللي مربـوط بـه         

 اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر          آن،
  .روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   
 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي 

روز ايران و جهان، تحليل مسائل 

  روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
  

  



NABARD - E - KHALGH 
No : 366  22 December  2015  / Price:  $ 1 – 1 euros 

Organ of the Organization of Iranian People’s Fedayee Guerrillas 

Executive Editor: Zinat Mirhashemi 
Fax: Italia /  39 - 085 802 53 56 

 
NABARD   / B.P. 20  /91130  Ris orangis  /FRANCE 

NABARD  /P.O Box , 1361 / Paramus.NJ / 07653 U.S.A 
NABARD  / Casella  Postale 307 / 65100  Pescara / ITALIA 

 www.iran-nabard.com                           E.Mail: nabard@iran-nabard.com 

Published by : NABARD CULTURAL ASSOCIATION  

   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  
  

  
  

در سوگ هنرمند 
متعهد و 

آزاديخواه، 
  منصور قدرخواه

  
تاثر بسيار هنرمند متعهد و آزاديخواه،      با  

 9آقاي منصور قدرخواه در روز دوشـنبه   
در اثر ايست قلبي در محل كار خود   آذر

 منـصور قـدرخواه   . در آمريكا درگذشـت   
يك كارگردان سينما بود كـه بـا تمـام          

م بـر   توان عليه اسـتبداد مـذهبي حـاك       
او يك آزاديخواه   . ايران مبارزه مي كرد   

چپ و عدالت خواه بـود كـه همـواره از      
جنبش مقاومت ايران پشتيباني مي كرد      
ــور     ــار از ش ــل سرش ــه قب و در دو ده
مبارزاتي به شوراي ملي مقاومت ايـران       

  . پيوست
ــازمان   ــايم در س ــود و رفق ــب خ از جان
چريكهاي فدايي خلق ايران، درگذشـت      

بـارز و آزاديخـواه را بـه        اين هنرمنـد م   
خانواده زنده ياد منـصور قـدرخواه، بـه         
اعضاي شوراي ملي مقاومـت ايـران و        
به جامعه هنرمندان متعهد و ترقيخـواه        

  . تسليت مي گويم
  مهدي سامع

 اول دسـامبر    - 1394 آذر   10سه شنبه   
2015  

  

  

  

  

  در سوک مادر ملوک
  با اندوه فراوان براي فقدان مادر ملوك

) مـادر ملـوك   ( مقـاوم    ريماددر سوگ   
 رفيـق ، فدايي خلق قهرمان او كه فرزند   

 اعـدام   1350 اسـفند    22 اكبر مويـد در   
  .شد

فقدان زنده ياد خانم ملوك مويد را بـه         
خانواده او، به خانواده شهدا و زنـدانيان        
سياسي و به همه آزاديخواهان تـسليت       

  .مي گويم
ــادر  ــداري م ــت و پاي ــهدا و مقاوم ان ش

هميشه ماندگار خواهد    زندانيان سياسي 
  .ماند

  مهدي سامع
ــ ــامبر 11 - 1394 آذر 20ه جمعـ  دسـ
2015  

  
  

چه كسي از محكوميت 

دوباره رژيم به خاطر 

نقض حقوق بشر 

  شوكه شده؟
  ليال جديدي

نماينده جمهوري اسالمي در واكنش 
به قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل 
پيرامون نقض بي امان و سيستماتيك 

يم كه براي حقوق بشر توسط رژ
 آذر به 26مين بار در روز پنجشنبه 62

تصويب رسيد، ناباورانه آن را 
هاي  متاثر از انگيزه " و "نامنصفانه"

وي درست مي .  توصيف كرد"سياسي
گويد و حاكمان ايران حتي حق دارند 
كه پس از نوشيدن جام زهر اين بار 

  :شوكه هم بشنوند، زيرا

قطعنامه 
 اگر "نامنصفانه"

 بي شك به باشد،
اين دليل است كه 
اين مصوبه و 
حتي گزارش 
آقاي احمد شهيد 
تنها بر گوشه اي 
از پايمالي حقوق 
بشر در وطن ما 

از . انگشت نهاده
هر زاويه كه 
بنگري، حقوق 
مردم ايران نقض 
مي شود، از لگدمال كردن آزادي بيان و 
وجدان و عقيده گرفته تا تبعيض جنسيتي و 

 طوريكه هر گونه حق ، به...قومي و ديني
  . شهروندي از مردم ايران گرفته شده است

.  نيز برخوردار است"انگيزه هاي سياسي"از 
زيرا نقض افسار گسيخته حقوق بشر تحت 
حكومت ولي فقيه آنچنان آشكار و گسترده 
است كه نهاد سياسي مهمي مانند سازمان 
ملل نمي تواند بدون از دست دادن اعتبار 

  . آن بي طرف باشدخود در برابر 
به گفته عفو بين الملل، رژيم مالها پس از 
چين بيشترين تعداد جنايتي به نام اعدام را 

بر اساس . در جهان مرتكب شده است
گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق 

 در 2014 نفر در سال 753بشر سازمان ملل، 
 تن از 13 اند كه حداقل  ايران اعدام شده

 سال 18كاب جرم كمتر از آنان هنگام ارت
از اين جهت، رژيم، كشور را به . سن داشتند

. بزرگترين قتلگاه جوانان تبديل كرده است
افزون بر آن، در حال حاضر هزاران نفر در 

  .صف اعدام قرار دارند
 193قطعنامه محكوميت رژيم با حضور 

گذاشته نماينده از كشورهاي جهان به راي 
 37.  كشور آن را تاييد كردند81شد كه 

 كشور 76كشور به اين قطعنامه راي منفي و 
  نيز راي ممتنع دادند

بنابراين، آن اقليتي كه راي منفي داده اند و 
  نمونه هاي آن ديكتاتورهاي سوريه، روسيه، 

انگيزه هاي "چين و سودان هستند، البته 
قض  دارند، زيرا تاكنون از قبل ن"سياسي

حقوق مردم ايران به چپاول گري و پيشبرد 
 اقتصادي خود –اهداف و منافع سياسي 

در اين گيرودار برخي از . پرداخته اند
دولتهايي هم كه خود عامل نقض حقوق بشر 
هستند و يا منافعي در معامالت سودمند با 
رژيم دارند، بزدالنه پشت راي ممتنع مخفي 

  . شده اند
ه نماينده جمهوري اما مهمترين موضوعي ك

  اسالمي بدان به صراحت اشاره نكرده اين 

  

  شهداى فدايی دى ماه 

ن ي حـس  -ها  يعيمرتضى حاج شف  : رفقا
 - احمـدى    حمد رضا  م –ان  يمحمود

 فاطمه حـسن پـور      -وسف زركارى   ي
 - بهمــن روحــى آهنگــران -ل ياصــ

 - حـسن نـوروزى      -مسرور فرهنگ   
 شــاهرخ -نهــانى ) شمــسى(فاطمــه 

ــاقى يم ــ(ثـ ــهياولـ ــبش ين شـ د جنـ
 خـدابخش   -) ى خارج كشور  يدانشجو
فقيــر  –رى يروس قــصيســ - شــالى

مـى  يفتح اهللا كر  -نى  ين الد يمحمد ز 
ــالى - ــاطره جم ــاد دادور  - خ  -فره

 - محمــد ســعيدي -مجيــد ســيدي 
ــصمد بازمانــدگان     منــصور -عبدال

 حـسين   - پرويز شانگي پور     -بنازاده  
به دست  .... و   محمد كمالي  -مكراني  

نــى در مبــارزه يان شــاه و خممــيدژخ
ــى و سوس  ــراى دموكراس ــاليب سم از ي

ــال  ــهادت   1350س ــه ش ــاكنون ب  ت
  .دنديرس

---------------------  
است كه رژيم انتظار داشت پس 
از نوشيدن جام زهر و عقب 
نشيني از برنامه هسته اي خود، 
نقض حقوق بشر در ايران زير 
فرش جارو شود و راه براي 

. باز گرددگشايش به سمت غرب 
  .اما اينگونه نشد

فعاالن حقوق بشر اكنون كه با 
افشاگريهاي شبانه روزي بدين 
پيروزي دست يافته اند، بايد از 
جوامع بين المللي خواستار 
مجازات رژيم به خاطر نقض 

  .حقوق مردم ايران گردند
   آذر28شنبه ... فراسوي خبر

 


