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در ريخت و قواره آقايان جنتـي و الريجـاني، نتـايج ضـد              
مردمي انتخابات دو مجلس خبرگـان و شـوراي اسـالمي           
بدون هيچ تفسيري در برابر چـشم داوري جامعـه تجـسم            

تي در درجـه نُخـست      برآمد اين نمايش حكوم   . يافته است 
يكبار ديگر درستي ارزيابيهايي را به اثبات رساند كه امكان   
ــق    ــاكم و از طري ــم ح ــارچوب نظ ــر در چ ــالح و تغيي اص
مكانيزمهاي توزيع قُدرت آن را خيالپردازي و غيـر ممكـن        

ارزيابيهاي مزبور بـر ايـن اسـاس بـر بركنـار            . مي دانستند 
مـشاركت نكـردن   ماندن جامعه از بازي خانگي حكومت و   

در تالشي كه براي رسميت دادن به بي حقوقي واقعي آن           
مـدافعان تحـريم    . صورت مي گيرد را پـاي مـي فـشردند         

نسبت به تبديل راي دهندگان به دستاويزي نزد اين يا آن           
باند حكومتي براي پيشبرد جدال خُصوصي خود و در حالي          

نتظـار  كه هيچ نصيبي از جانبداري در ايـن كـشمكش در ا     
  . جامعه نيست، هشدار مي دادند
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  2 صفحه            يادداشت سياسي      1395 تير اول – 372 نبرد خلق شماره
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براي هركس كه رويدادهاي سياسي ايران را دنبال مي        
كند اين سوال مطرح مي شود كه در اُم القُراي جهل و            
جنايت و در واليت خامنه اي چه مي گذرد كه مسئول           

ــا كــابوس  ، »نفــوذ«، »فتنــه«اول آن روز و شــب را ب
اگـر  . مـي گذرانـد  ....و» تهاجم نـرم  «،  »فرهنگ مضر «

عتراضي و حق طلبانـه را      واليت خامنه اي هر حركت ا     
با اقتدار سركوب مي كند و اگـر شـرق و غـرب را بـه                
گفته مقام معظم به تمكين واداشته، دليل اين نگرانـي          
چيست؟ دليل بازداشتهاي هر روزه، شكنجه زنـدانيان،        
حبسهاي طوالني، اعدامهاي مداوم، تهـاجم بـه حـريم     
ــارگران     ــر ك ــر پيك ــالق ب ــهروندان، ش ــصوصي ش خ

   چيست؟....و
  

دنيـا در خـأل     «اگر ولي فقيه نظام بر اين باور است كه          
بينيـد قتـل و        كه شما مـي    اين. معنوي و فكري است   

شود به اين      روز زياد مي     به جنايت در دنياي غرب روز    
، البد اطـالع    ) خرداد 18ايسنا، سه شنبه    (» خاطر است 

» معنويـت «دارد كه واليت در امـن و امـان و در اوج              
ربوط به گـسترش فاجعـه بـار اعتيـاد و           است و اخبار م   

فحشا، فقر و تهيدستي، فساد و ثروت بي حـد و انـدازه          
. نيـست » شـايعه دشـمنان   «حكومتيان چيزي بيش از     

فرض را بر اين بگذاريم كه اين موارد يا اصـالً وجـود             
ندارد و يا در ابعاد ناچيزي وجود دارد و دشـمنان نظـام             

  . آن را بزرگ مي كنند
ه در مورد ايـن چنـد خبـر كـه از ميـان              جواب ولي فقي  

  خبرهاي ماه گذشته انتخاب شده چيست؟
 مـرد و زن     42در دو مهماني، در تهران و استان البـرز          

  .دستگير شدند
 ،   زن و مرد در رستوراني واقـع در فرحـزاد          70بيش از   

  .تهران دستگير شدند
  . نفر در يك پارتي شبانه در كرمان23بازداشت 

  . مرد در مهماني در بندرعباسدستگيري دهها زن و
  . دختر و پسر در يك مهماني در مشهد29بازداشت 
نفوذ فرهنگـي و تـرويج   « را به اتهام     تن 12 دستگيري

  .»فساد
 و بلوچـستان     دانشگاه سيـستان    عالم جرم عليه رئيس     ا

  .»رقص دانشجويان«به دليل 
نـويس در سـاوه       نگار و وبالگ    محكوميت يك روزنامه  

  . شالق ضربه444به 
 24«خبـري بـا عنـوان        به خاطر     قانون توقيف روزنامه 

  .»ساعت لعنتي
  .»امنيتي« به داليل »جهان نيوز«سايت توقيف 

  
اين خبرها را نهادهاي گوناگون تحـت امـر خامنـه اي           

بـه  » اقتـدار «اعالم كرده و البته تاكيد كرده اند كه بـا          
مقام معظـم از سـتيز      . اين سركوبگريها ادامه مي دهند    

كثريت قاطع مردم ايران با فرهنگي كـه او بـه دنبـال             ا
در ديداري كـه  او  . رواج آن است در بيم و هراس است       

: رئيس و نمايندگان مجلس دهم با وي داشـتند گفـت          
در موضوع فرهنگ نوعي ولنگاري و بي اهتمـامي در       «

دستگاههاي فرهنگي به چشم مي خورد، زيرا در توليد         
ي از توليـد كــاالي  كـاالي فرهنگــي مفيـد و جلــوگير  

سـايت  (» .فرهنگي مضرّ، كوتاهيهايي انجام مـي شـود    
  ) خرداد16خامنه اي، يكشنبه 

در ديـدار بـا      خـرداد    31 در روز دوشنبه     اي  علي خامنه 
متاسفانه گـاهي   «: مجيزگويش گفت جمعي از شاعران    

اي گرايش به مفاهيم اسالم و انقالب     از فردي كه ذره   
ليـل مـي شـود امـا از     اسالمي نـشان نـداده اسـت تج      

هنرمندي كه همه عمر و سرمايه هنري خـود را در راه         
اسالمي و انقالب گذرانده است، تجليل و بـه او توجـه            

اكنون در ميدان جنگ نرم، جنـگ سياسـي،         ...شود  نمي
  .»فرهنگي، امنيتي و مقابله با نفوذ قرار داريم

اين دلواپسي در شرايطي است كه انبوهي از نهادهـاي          
 تحت امر مستقيم او هستند كه با بودجه هاي          فرهنگي

عظيم و صرف هزينه هاي زياد به ترويج انديشه هـاي        
ارتجاعي در جهت حفاظـت از واليـت خامنـه اي مـي        

صـدا و  دهها كانال راديو و تلويزيوني زير نظـر    . پردازند
 با صدها    سازمان تبليغات اسالمي  واليت فقيه،    سيماي  
 بـا سلـسله     اطات اسالمي سازمان فرهنگ و ارتب   شعبه،  

ــران،   ــاگون، شــوراي عــالي ق اي از شــبكه هــاي گون
كـه ناشـر دههـا نـشريه           كيهـان   و  مؤسسه اطالعـات  

  ....هستند و
جمع اين نهادها و پيرامـون آن چنـدين لـشگر بـزرگ             

اما همين لشگريان مقـام معظـم در        . فرهنگي مي شود  
همـين  . مقابل دهنكجي زنان ايراني به ستوه آمده انـد        

گريان با ساز و برگهاي مجهز نرم افزاري و سـخت           لش
افزاري از يك وبالگ نويس ساوه اي مي ترسـند و او            

» اقتـدار « ضربه شالق محكوم مي كنند تـا         444را به   
  .خود را به رخ كشند

  
در همين ديدار مقام معظم با رياكاري خود را شـرمنده           
تر از آن كارگر زحمتكشي دانست كـه بـه علـت عـدم        

گرچـه ايـن    .  مالي شرمنده خـانواده اش اسـت       توانايي
رياكاري شيوه هميشگي خامنه اي است، اما فرض مي         
كنيم او واقعيت را مي گويد، در اين صورت بـراي هـر             
ايراني و به ويـژه بـراي اكثريـت مـردم كـه در فقـر و              
تهيدستي زندگي مي كنند اين سوال مطرح مـي شـود           

ـ          ار دارد و   كه مقام معظم كه ثروتهاي عظيمـي در اختي
نهادهاي اقتصادي تحت امر او سـاالنه ميلياردهـا دالر      
سود خالص دارند، چه اقدامي بـراي تهيدسـتان انجـام           

ء االنبيا قرارگاه خاتمنهادها و موسساتي مثل؛    . مي دهند 
بنيـاد مستـضعفان    سپاه با صدها شركت زير مجموعه،       

آسـتان    در نقش يـك كارتـل بـزرگ،          انقالب اسالمي 
بنيـاد   با صـدها شـركت زيـر مجموعـه،           قدس رضوي 

 بـا   ستاد اجرايـي فرمـان امـام      ،  شهيد و امور ايثارگران   
سازمان ، سازمان حج و زيارت  دهها ميليارد دالر ثروت،     

 كه فقط بخـش اوقـاف آن دههـا          اوقاف و امور خيريه   
نـه  .... و بنياد شهيد و امور ايثارگران    ميليارد دارايي دارد،    

نيستند، حتي ماليات بـر     فقط تحت هيچ نظارت دولتي      
همين موضـوع يكـي از مـوارد    . درآمد هم نمي پردازند   

  .چانه زني باند روحاني با ولي فقيه است
اگر ولي فقيه به طور واقعي به دنبال اقتـصاد مقـاومتي        
است، در گام اول بايد حساب و كتـاب ايـن نهادهـاي             
عظيم را شفاف كرده و به دولـت تحـت امـر خـودش              

اما خامنه اي به جاي شـفاف سـازي و          . ماليات بپردازد 
پرداخت ماليات، هم از بودجه دولتي استفاده مي كند و          
هم بخـشي از درآمـدهاي ايـن نهادهـا را در سـوريه،              

بـراي توسـعه ارتجـاع و بنيـادگرايي     ....لبنـان، يمـن و   
  . هزينه مي كند

  
 در ديـدار     خـرداد  29 روز شنبه  در   خامنه اي و باالخره   
مسئوالن دانشگاهها بايد   «: يان گفت ه دانشگا جمعي از 

در مقابـل هـر اقـدام و موضـوعي همچـون اردوهـاي       
مختلط كه هويت اسالمي دانشگاهها را خدشه دار مي         

ــد     ــورد كنن ــا آن برخ ــند و ب ــساس باش ــد، ح در ...كن
به هيچ وجه نبايـد از گرايـشهاي مخـالف          ...دانشگاهها

 كار فرهنگي به معناي برگـزاري     ....انقالب حمايت شود  
ــشگاهها   ــوزون در دانـ ــات مـ ــا حركـ ــسرت و يـ كنـ

كسي كه به هـر بهانـه اي ماننـد انتخابـات و             ...نيست
امثال آن، نظام را به چالش مي كشد، نامطمئن است و           
صالحيت حضور در دانشگاهها را ندارد، همانگونه كـه         
هيچ كشوري اجازه به چالش كشيدن نظـام حـاكم بـر           

  ».آن، را نمي دهد
.  اي يـك دروغ آشـكار اسـت        قسمت آخر حرف خامنه   

امروز حتي در تعدادي از كشورهاي اطراف ايـران كـه           
سيستمهاي دمكراتيك ندارند، مخالفان آن نظامهـا در         

از اين دروغ كه بگذريم،     . دانشگاهها حضور فعال دارند   
خامنــه اي در ايــن ســخنان تــرس خــود را از جنــبش 
دانشجويي و گرايشات رو به گسترش در ستيز با نظـام           

خامنه اي مـي دانـد كـه فرصـتها و        .  آشكار مي كند   را
او كه از فرصـتهاي     . ذخاير واليت اش ته كشيده است     

دو حمله  اشغالگرانه به عراق بيشترين سود را برده مي        
داند كه اكنون با تهديد دخالت ماجراجويانه در سـوريه          

او كه جام زهر هسته اي را نوشيده مي داند          . روبروست
ت اش، تنها و تنها سركوب و دخالت   كه راه نجات والي   

. تمام قد در سوريه به سود ديكتاتوري بشار اسد اسـت          
خامنه اي مي داند كه تهديـد اصـلي واليـت او مـردم            
ايران هستند و براي همين از تمـام شـيوه هـاي نـرم              
افزاري و سخت افزاري عليه مبارزات مردم ايـران بـه            

 30و نـه    ا. شمول ستيز فرهنگي مردم استفاده مي كند      
 را فراموش كرده و نـه سـي خـرداد           1360خرداد سال   

ــرد 1388 ــد ك ــوش خواه ــال از آن 35.  را فرام  30 س
در اين چند دهه بـسياري     .  مي گذرد  1360خرداد سال   

از زنان و مـردان مـيهن مـا در راه آزادي بـه شـهادت         
امـا مبـارزه و مقاومـت سـازمانيافته بـا همـه             . رسيدند

چون خاري در چشمان حكـام  سختيها پايدار ماند و هم    
 و 1388 خـرداد سـال     30 سال از    7. تهران مانده است  

خامنه اي بـه چـشم خـود    . قيامهاي آن سال مي گذرد   
مشاهده كرد كه چگونه اتوريته او در خيابانهاي تهـران      

بـدون  . و شهرهاي ديگر َلگَدكوب مردم بپاخاسته شـد       
عـه  ترديد او بهتر از هركس از آن چه در تار و پـود جام      

او مي داند كه  اگـر در مقابـل آن   . مي گذرد آگاه است   
كارگري كه حداقل حق اش را مي خواهد و آن زنداني           
سياسي كه براي حق خواهي اقدام به اعتصاب غذا مي          
كند و آن زن و مرد جواناني كه فرهنگ ارتجاعي رژيم      
را به سخره مي گيرند از حربه سركوب اسـتفاده نكنـد،    

د كه ايـن جويبارهـاي ميـارزاني بـه     ديري نخواهد پايي  
رودخانه اي پرخروش تبـديل مـي شـوند و در راه پـر               

  . شكوه آزادي بساط واليت خامنه اي برخواهند چيد
 يــاد 1388 خــرداد 30 و 1360 خــرداد 30در ســالگرد 

همه زنان و مرداني كه با اسـتواري و پايـداري مبـارزه         
ــم و     ــي داري ــيدند را گرام ــهادت رس ــه ش ــد و ب كردن

مبستگي و حمايت خود را با همه مبـارزان راه آزادي           ه
  .و زندانيان سياسي به شيوه هاي گوناگون نشان دهيم

  .....يادداشت سياسي 

  ستيز با واليت در تار و پود جامعه
 مهدي سامع
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  ....سرمقاله 
  ": رای سلبی"برآمد 

  ادامه وضعيت موجود 
  و کمی بدتر از آن

  منصور امان
  

  1بقيه از صفحه 
  

اين در حالي بـود كـه بـازيگران نمـايش و پـشتيبانان              
داخلي و خارج كشوري آنها، با صـرف هزينـه سـنگين          
سياسي، تمام امكانات خود را براي گُمراه كردن جامعه         

و انتظـارات آن در پـاي صـندوق         و ذبح شرعي اُميدها     
اگرچـه اعـالم برآمــد   .  بـسيج كردنـد  "نظـام "ُشـعبده  

انتخابات به تمام ياوه هاي بافته شده در طول پروسـه           
روي صحنه رفتن نمايش پاسخ گفته اسـت، امـا ايـن             
نمي تواند به معناي خاتمه رسوايي و رفـتن بـه سـوي             

  . دستور كار بعدي باشد
بكارانـه اصـالح رژيـم      حقيقت آن است كـه طـرح فري       

واليت فقيه و جعل ظرفيتهايي براي آن بدين منظـور،          
چنان ضربه سنگيني خورده است كه مـي تـوان آن را            
حتي سهمگين تر و كاري تر از ضربه اي دانـست كـه             

 بـه آن وارد  "نظـام "هاي "تداركچي" و   "دوم خُرداد "
تــضاد ميــان تبليغــات گــسترده جنــاح ميانــه . آوردنــد

 آن با آنچـه كـه   "اصالح طلب "زايده هاي   حكومت و   
انتخابات حكومتي بي هـيچ آرايـشي بـه جـا گذاشـته،           

 -اعتـدال   "آنگونه گـزاف و زننـده اسـت كـه پـروژه             
 در شكل و با سخنگويان فعلي اش را به يـك   "اصالح

  . طرح سوخته با دافعه اجتماعي وسيع بدل كرده است
  

  يقُمار با دست خالي و مسابقه در بي مايگ
جناح ميانه حكومت و زايده هاي اصالح طلـب آن بـا             
دست خالي وارد يك قمـار بـزُرگ شـدند و در همـين              
حجم و اندازه هم يك باخت بزُرگ را براي خـود رقـم           

آنها كه پس از يك دوره خانه نشيني حال مجوز          . زدند
 و كسب سهم از ُقـدرت       "خيمه نظام "بازگشت به زير    

وي خود را بدون اعتنا به ضرر و    را يافته بودند، همه نير    
جـام  "زيان، در اين جهت و استفاده حداكثر از شـانس         

در ايـن راسـتا     .  هسته اي متمركـز كـرده بودنـد        "زهر
بديهي بود كه براي هر استداللي هر چند بـي مايـه و             
بالهت بار و با تاريخ مصرف كوتاه كه مي توانست بـر            

در ايـن   تعداد سياهي لشكرهاي همراهي كننـده آنهـا         
 البـد  -مسابقه بخت آزمايي بيافزايد، مكاني شايسته و       

  .  حق اُلزحمه اي درخور رزرو شده بود-
از ايـن نظـر، ميـزان تنگدسـتي فكـري و شـدت فقــر       
استداللي مبلغان شركت در انتخابـات كـم و بـيش بـا           
يكديگر برابري مي كرد؛ امري كه پـرداختن بـه همـه            

ضروري كرده و اشـاره     آگهيهاي بساط انتخابات را غير    
به فقط يك نمونه از بازاري ترين آنها را گوياي حال و            

  . روز بقيه مي گرداند
 بـه نـام آقـاي      "ميانه روهـا  "يك البي خارج كشوري     

اكبر گنجي، در حالي كه به گونـه سـخاوتمندانه اي از            
سوي رسانه هـاي فارسـي زبـان دولتهـاي اروپـايي و             

انع كردن سوژه هـاي     آمريكا پشتيباني مي شد، براي ق     
تبليغات به شركت در انتخابات مجلس خبرگان توضيح        

راي نياوردن  "،  "مباحث فلسفه علم  "مي داد كه طبق     
بـه طـور قـاطع      ) جنتـي، يـزدي، مـصباح     (مثلث جـيم    

   ".شكست علي خامنه اي و اُصولگرايان است
همين فرد پس از پـايين آمـدن پـرده نمـايش فرعـي              

شـدن نتـايج روي صـحنه    انتخابات خبرگـان و ظـاهر      
: اصلي، به مخاطبان شگفت زده اش دهن كجـي كـرد     

روشن بود و هـست كـه مجلـس سـلطاني خبرگـان             "
آيـت اهللا خامنـه   . مطابق ميل سلطان عمل خواهد كرد   

اي نه تنهـا فـرد مـورد نظـر خـود را ريـيس مجلـس                 

خبرگان كرد، بلكه به دنبال جا انداختن فرد مورد نظـر           
   ".جانشين بوده و هستخودش به عنوان 

، "راي سلبي"با اين حال بايد همينجا افزود كه ُفكاهه       
محصول دست و پـا زدن فكـري بلنـدگوهاي خارجـه            
نشين آن نيست، بلكه نقشه راهي اسـت كـه بانـدهاي      
ــدن    ــه منظــور خري ــه اي ب ــاي خامن ــاح آق ــب جن رقي
مشروعيت براي انتخابات مهندسـي شـده و بـه بـازي            

.  بخشهايي از جامعه ترسـيم كردنـد       گرفتن بدنه خود و   
باندهاي مزبور كه آلترناتيو نهايي شان در برابر شـرايط          
موجود در هـر دوره و تحـت هـر شـرايطي، مـشاركت           
خويش در قُدرت و سهم بردن از آن است، به استدالل           
مزبور براي توجيه اجبار منافع متوسل شـدند؛ اجبـاري          

ـ         د ولـي فقيـه در      كه جناح ميانه حكومت را به مهره بان
 را بـه بازيچـه هـر       "اصالح طلبان "مجلس خبرگان و    

  . دوي آنها در مجلس شوراي اسالمي تبديل كرد
  

 خـود را مهندسـي      "اصـالح طلبـان   "وقتي  

  كردند
همان سرنوشت تحقيرآميزي كه از آقاي رفـسنجاني و         
دوسـتان در مجلـس خبرگـان پـذيرايي كـرد، ميزبــان      

جلــس شــوراي  آنهــا در م"اصــالح طلــب"دوســتان 
آنها كه براي جلب رضايت باند حـاكم   . اسالمي نيز شد  

نفرات اصلي خـويش را كنـار گذاشـته بودنـد، ليـست             
انتخاباتي خود را نيز در همين راستا با كساني پر كردند        
كه خود جا اُفتاده ترين آنها را تا مدت كوتاهي پيش از            

از ايـن مجمـل     .  مي خواندند  "شبه اصالح طلب  "اين  
وان خواند كه ديگر نامزدهاي آنان از چه قُماشـي          مي ت 

اعضاي باندهاي ميانه و راست سنتي، فُرصت       : بوده اند 
ايـن تركيـب بـه      . طلبان، ابن الوقتها و شيادان سياسي     

گويـاترين بيــان، درونمايـه و كــاراكتر اصـالحات زيــر    
  .  را محك مي زند"خيمه نظام"

ود را   حكومتي حساب خـ    "اصالح طلبان "پيش از آن،    
 تسويه كـرده و گـام بـه گـام از       89 و   88با خيزشهاي   

مطالباتي كه فشار خيابان به آنها تحميـل كـرده بـود،            
آنها نه تنها خواست حداقلي آزادي      . عقب نشسته بودند  

آقايان موسوي و كروبي و خاُنم رهنورد را كنار نهاده و           
 واگذار ساخته "رهبري"تصميم گيري در باره آن را به       

، بلكه هر مطالبه اصـالحي ديگـري هـم كـه در             بودند
بـاال نبـردن    "برابرشان نهـاده مـي شـد را بـا توجيـه             

آنهـا بـه ايـن ترتيـب     .  دست بسر مي كردنـد   "توُقعات
ــه اي   ــرطهاي برنام ــيش ش ــصيرت"پ ــان را "ب  خواه

 به گونه تـشكيالتي و      "ليست اُميد "برآورده كرده و با     
  . سازماني بدان لبيك گفتند

 حكومتي از سنگر همـين آرايـش        "اصالح طلب "باند  
مفتضح، بدنه اجتماعي خود را بـه شـركت در نمـايش            
انتخابات دعوت مي كرد و به آنهـا هـر وعـده اي كـه          

حجت االسالم محمد   . مايل به شنيدنش بودند مي داد     
تجربه نشان  ": خاتمي معركه را اين گونه گرم مي كرد       

     م در انتخابـات بيـشتر      داده است كه هرچه شركت مرد
باشد و هر چه ساليق مختلف با شوق و شور بيـشتري            
در انتخابات شركت كنند، نتيجه انتخابات بـه خواسـت         
مردم، مصلحت كشور و آرمانهـاي مـردم نزديـك تـر            

   ".خواهد بود
آقاي خاتمي با بازار گرمـي بـراي نمايـشي كـه آقـاي            

وي دايره  خامنه اي برگزار مي كرد، همان سخناني را ر        
مي ريخت كه وي مي خواست و به زبان مي آورد؛ بـا             
اين تفاوت كه فراخوان رهبر باند ولـي فقيـه مـضمون            
اصالح طلبانه تري نـسبت بـه دعـوت آقـاي خـاتمي             

كـساني كـه نظـام را قبـول         "چرا كه او حتـي      . داشت
 را نيز به شركت در نمايش دعـوت مـي كـرد؛             "ندارند

      جت االسالم خاتمي به    ُنكته اي كه در كارت دعوت ح
دليل هراس درمان ناپذير او از متهم شدن به پشتيباني          

  . از مخالفان به چشم نمي خورد
  
  

  "راي سلبي"محصوالت نقد 
مراسم تشريفاتي راي گيري بـراي انتخـاب ريـيس از           
پيش تعيين شده مجلس مالها، بر آرايـش تـوافُقي آن          

ـ   . صحه گذاشت  ي فقيـه و  دو باند اصلي قُدرت، بانـد ول
جناح ميانه، اكثريت قاطع كُرسيها را بين خـود تقـسيم           

 مديريت شـده نيـز      "اصالح طلبان "كردند و همزمان،    
ايـن آرايـشي    . كناره اي براي شركت در بـازي يافتنـد        

است كه حاكمان كشور سـازگار بـا دوران پـساتحريم،           
  . مركب قانونگذاري خود را بر اساس آن زين كرده اند

دن آقاي عارف و نامزد كردن خود بـراي         ساز مخالف ز  
رياست مجلس، نقـضي بـر كـاراكتر تـوافُقي مجلـس            

بي ترديد برخالف آنكه رسانه هاي باند رقيـب          . نيست
 "پيروزي در انتخابات  "مي گويند، او به دليل توهم به        

و باور كردن دروغي كه خود منتشر مي كرد، به رقابت           
 "اصـالح طلـب  ". بي ثمر با آقاي الريجـاني نـشتافت       

خانگي از اول شدن خود در خيمه شب بازي انتخاباتي          
در تهران برداشت اشتباهي كرده بـود و مـي پنداشـت            
تفاهمي كه موجب اين صدرنشيني گرديـده، وي را بـر        

در واقع، بنياد   . صندلي رياست مجلس نيز خواهد نشاند     
 توافُقي رقابتها او را به وسوسه هاي بـزُرگ     -مهندسي  

كه از قامت سياسي اش فراتر مي رفت، رهنمـون      تري  
اين در حالي بود كه پدرخوانـده هـاي آقـاي           . شده بود 

عارف، گاه به اشاره و گاه بي پـرده او را از ُنخـود ايـن           
او بـا قهـر كوتـاه مـدت از          . آش شدن پرهيز مي دادند    

مجلس پس از فرو ريختن كاخ آرزوهـايش نـشان داد           
 در روز پرداخـت  كه تا چـه حـد از برگـشت چـك اش      

  . نقدي، شگفت زده و سرخورده شده است
به اين ترتيب با تكيه زدن آقاي الريجاني بـر صـندلي            
رياست مجلس مالها، آخرين فاز مهندسـي انتخابـات         

اصـالح  "نيز به ثمر نشست و فرآيندي كـه از اصـالح         
 آغاز، با دست چين نامزدها ادامه يافته و سپس     "طلبان

را پشت سر گذاشته بود، به پايـان        شُمارش مطلوب آرا    
  . رسيد

 آنگونه كه معركه گردان و شاگرد       "راي سلبي "حاصل  
معركه مدعي بودند، نه يك تحول شگرف و ُگـشايش          
درهاي تازه به روي تغييرات لمس پـذير، بلكـه ادامـه            
وضعيت پيشين و حتي بدتر از آن، سفت شدن پاي باند  

 "رهبـر "اب  ولي فقيه در مجلس خبرگان بـراي انتخـ        
 در انتخابات قوه مقننـه، بـه        "راي سلبي ". بعدي است 

ــابي   ــر و راهي ــان ت ــه فرم ــسي گــوش ب ــشكيل مجل ت
برآمد ديگـر آن،    . نمايندگاني خريدني تر انجاميده است    

 " در پـروژه تـدبير و اُميـد       "اصـالح طلـب   "ادغام باند   
 دقيقـا عكـس     "راي سلبي "است؛ تحولي كه مدعيان     

 در توازن قـدرت     "اصالح طلب "آن، يعني تقويت باند     
  . را نويد مي دادند

  
  برآمد 

ــشترك   ــي م ــومتي در مهندس ــدهاي حك ــت بان موفقي
 "نظام"انتخابات، ارمغاني جز تشديد بحران مشروعيت     

هزينه سر پـا كـردن مجلـس        . در پهنه اجتماعي ندارد   
خبرگان واليتي و مجلس تـوافُقي شـوراي اسـالمي از        

بـه همـين گونـه،    . شده استجيب ثبات رژيم پرداخت  
همدستي جناحهاي رنگارنگ قُدرت در فريب جامعـه و        
تالش متحدانه بـراي گـرفتن سـواري رايگـان از آن،            
چاهي است كه اينان در قعر، آن را هر چه بيشتر گـود             
كرده اند، چرا كه به روشن ترين صورت به مردم نشان       
دادند و فهماندند كه قُطب بنـدي اصـلي و موجـود در             

، بلكه بين "خودي"كشور نه كشمكش بين اين يا باند    
  . اكثريت جامعه و همه اين باندها در مجموع است

 "اصــالح طلبــي"مجلــس شــوراي الريجــاني پايــان 
حكومتي و مجلس خبرگـان جنتـي پايـان فريبكـاري           

بر سنگ گور هر دو، توُلـد       . واليت فقيه مشروطه است   
 شكن بشارت   "نظام"جامعه مدني، پرسشگر، پرتوقع و      

  . داده شده است
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ها تا علني    »بگم، بگم «كشمكش درون هرم قدرت از      

كردن فيشهاي حقوقي پايوران دولت كليددار بـه ويـژه      
تداوم و گسترش فساد    بر  » دستيار ويژه رئيس جمهور   «

فـساد، رانـت خـواري، دزدي،       . كند تاكيد مي    حكومتي
كومـت و در بـاالترين سـطح آن،         حدر اين   ... قاچاق و 

زارهـاي قـدرت سياسـي و       تمامي اب . نهادينه شده است  
اقتصادي و حتـا قـوانين موچـود در خـدمت پايـداري،             

فـسادي  . گسترش و پوشش دادن به همين فساد است       
كه از اين دولت به آن دولت، از اين جناح به آن جنـاح        

روحـاني  . و از اين آقازاده به آن آقازاده سرايت مي كند         
بر مسند رياست جمهوري، كليد مشكل     پس از نشستن    

بـا  ، حل بحـران كـار و توليـد دانـست و      خود را  گشاي
اي قطره چكـاني دزديهـا و       شو اف قبلي  حمله به دولت    

براي خود حقانيـت ذخيـره      د  ادولت احمدي نژ  در  فساد  
ــسير  ــن م ــرد و در اي ــتالس و   ك ــايي از اخ ــه ه نمون

نـام بـردن از ولـي       بدون  ،  دااحمدي نژ دولت   فسادهاي
نـه شـالق     تدانـه درشـ   فاسدان  البته  .  فقيه افشا شد  

  . خوردند و نه اعدام شدند
مدير عامل سازمان تـامين اجتمـاعي يكـي از افـرادي         
است كه فيش حقوقي او در رديف حقوقهـاي نجـومي           

سازمان تامين اجتماعي و بانك رفاه كارگران بـا         . است
 آنهـا هزينه كارگران و برداشت ماهانه از حقوق نـاچيز          

فقيـه و   تبديل به يك گنج بـراي نورچـشميهاي ولـي           
 تبديل به منبع نهاد بزرگاين .  شده است  رژيم پايوران

يـك از مـسئوالن آن    هيچ وفساد مالي حكومتي شده  
در برابر هيچ نهاد ديگـري از ايـن حكومـت پاسـخگو             

 دزديهـاي سـعيد مرتـصوي       برجسته آن نمونه  . نيستند
ــاعي و    ــامين اجتم ــازمان ت ــشين س ــيس پي ــل، رئ قات

  . نورچشمي خليفه ارتجاع است
افشاي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برابر          

حقوقهاي چند صد ميليوني كارگزاران دولـت از طـرف     
» پاكدستي «بدون تكذيب اين موضوع، از، جناح مقابل 

گيرندگان اين حقوقها منجملـه مـدير عامـل سـازمان           
پولهايي كـه بـه     «: وي گفت . تامين اجتماعي حرف زد   

جازي منتشر شـده در     شكل فيش حقوقي در فضاي م     
. »حساب بانك است و هنوز از بانك خارج نشده است         

در مورد يكي از اين حقوق بگيران چند صد ميليـوني،            
مهدي نـوربخش مـدير عامـل سـازمان         «:گفتربيعي  

 ميليون ريال حقوق او تعيـين       130تامين اجتماعي كه    
   .». ميليون ريال برداشت مي كند60شده است، فقط 

  

  ي اقتصاد بدون توليد و رانتي عبخش غير واق

 و بانكهـا    رشد قارچ گونه موسسات، شركتهاي مذهبي     
را هم يدك مي كـشند،      » خيريه«گه برخي از آنها نام      

مي . يكي از نمادهاي آشكار و بارز فساد حكومتي است     
توان تصور كرد وقتـي انگـشتان و دسـتهاي يـك دزد           

  شـود گذاشته ميساده از زير تيغ ماموران نظام واليت       
 ديـد  مناطق محـروم مـرزي از        جزء در  انو يا قاچاقچي  

ن خالصي ندارند، چطـور برپاكننـدگان       پاسدارادوربين  
شـان   اين موسسه هاي مالي، با پولهاي مردم كاخهاي       

شان هم بر جاي خـود   را بنا مي كنند و انگشتان دست 
  . محفوظ مي ماند

با محمود جامساز در رابطه بـا توليـد ايـن           اي  مصاحبه  
وسسه ها و بانكها البته بدون ذكـر اسـامي صـاحبان            م

 در  95 خـرداد    25 روز سـه شـنبه       اين موسـسه هـا در     
 كـه قابـل توجـه       هخبرگزاري حكومتي ايلنا منتشر شد    

 رشد قارچ گونه بانكها از سال       هاين اقتصاد دان ب   . است
اين بانكها كه همراه بـا      . شاره دارد ا بدين طرف    1390

د مي كنند به هيچ نهـادي  موسسات پولي  اعتباري رش   
 1390بـر اسـاس آمـار وي، از سـال           . پاسخكو نيستند 

اين بنگاهها در قالب موسسات اعتباري تعـاوني و بـا           «
ــسات    ــين موس ــذهبي و همچن ــامي م ــسوندهاي اس پ
اعتباري قرض الحسنه شكل گرفتند به طوري كـه در          

 هزار موسسه مالي و اعتباري و بانـك،   7حال حاضر از    
موسـسه فاقـد مجـوز تاسـيس از بانـك            هزار   6حدود  

 وي تاكيد مي كند كه اين موسـسات         ».مركزي، فعالند 
قالب قـوانين و مقـررات بانـك        «بدون عمل كردن در     

در نظـام پـولي و      » يك بازار غير متـشكل     «،»مركزي
ايـن   «: مـي گويـد  او. بهره در كشور ايجـاد كـرده انـد     

 موسسات غالبا به بانك مركزي پاسخگو نبوده و ملـزم         
ضـمن ايـن كـه      . به پرداخت سپرده قانوني هم نيستند     

 نهـا ساير مقرراتي را كـه بانكهـا موظـف بـه اجـراي آ             
هستند و بايد در مقابل بانك مركـزي ايـران پاسـخگو        

اضـافه مـي    در ادامـه    » .باشند را هم رعايت نمي كنند     
ــد ــسلما « :كن ــن  م ــارات اي ــه از وام و اعتب ــرادي ك اف

موسسات بهره مي گيرند به دليل پرداخت بهره باال در          
امور مولد سرمايه گذاري نمي كنند و در واقـع بخـشي          
غير واقعي اقتـصاد كـه در آن توليـد جـايي نـدارد بـه                

   .».فعاليت مشغولند
  

  
بخش مهم صحبت وي افشاي كامل يك اقتصاد شبه         

ست كه مثل قارچ رشد كرده و   دولتي به نام خصوصي ا    
  . زندگي ميليونها نيروي كار و مردم را رقم مي زند

براساس حرف وي وام گيرندگان اين بانكها بخـشي از          
 همين بانكها تاسيس شده     طشركتهايي هستند كه توس   

. به عبارتي همان موسسه هاي با اسـامي مـذهبي         . اند
موسسه هايي كه تا كنون هيچ نهادي نتوانـسته اسـت           

 اين گونـه اقتـصاد غيـر رسـمي و          .آنها را قانونمند كند   
رانتي در حالي مثل قارچ رشد مي كند كه كسبه هـاي            
كوچك و يـا دسـت فروشـان مـورد غـضب مـاموران              
شهرداري قرار گرفته و بساط ناچيز آنها توقيف يـا بـه             

اين بخشي از اجـراي اقتـصاد     . خيابانها ريخته مي شود   
 .  جاع استمقاومتي مورد نظر خليفه ارت

  

حاشيه نشيني برآمد مستقيم گـسترش فقـر        

  است

 11حـدود   «بر اساس آمار وزير كشور دولـت روحـاني          
 3«وجود دارد كـه     » ميليون نفر حاشيه نشين در كشور     

ميليون نفر آن در حاشيه تهران، مشهد و اهواز زنـدكي          
ني فاضـلي در    ابر اساس صـحبتهاي رحمـ     » .مي كنند 

در برخـي از      خرداد، 17به  مجلس ارتجاع در روز دوشن    
  منـاطق  درصد نيروي كار آن60مناطق كشور بيش از    

  . بيكار هستند
  

  شالق زدن و بازداشت كارگران 

عترض و صدور حكم شالق در پي       مبازداشت كارگران   
دستور حراست كارخانه و شكايت صاحب كار، از جمله         
شيوه هاي سركوبگرانه، غيـر انـساني و ضـد كـارگري      

شـالق زدن   . امري رايج تبديل شده اسـت     است كه به    
ــي 17 ــارگر اخراج ــدن آق دره« ك ــتان » مع در شهرس

تكاب در استان آذربايجان غربي، صدور حكم شالق و         
 تن از كارگران معدن سنگ آهن       9جريمه نقدي براي    

بافق در استان يزد و بازنگاهداشتن پرونده هـاي آنهـا،           
ري  تـن از كـارگران پيمانكـاري شـهردا         24دستگيري  

اهــواز و ادامــه بــه حــبس 
فعاالن سنديكايي كارگري   
و معلمان در زندان، ندادن     

عـدم  پاسخ به خواسـتها و      
 ،رسيدگي به درمـان آنهـا      

اين .  هدفمند است   اقدامي
شيوه هـا جهـت سـركوب       
اعتراضــهاي رو بــه پــيش 
نيروي كار و ايجاد رعب و      

  .  وحشت است
يكي از علتهـاي اعتـراض      
ــه   ــه ب ــافق ك ــارگران ب ك

الق و حريمـه و حـبس       ش
محكوم شده اند، اعتـراض   
به شيوه خصوصي سـازي     
شركت فوالد خوزسـتان و     

 و نيم درصـد     28واگذاري  
از سهام معدن سنگ آهن     

. استبافق به اين شركت     
اخالل «جرم اين كارگران    

در نظـــم و جلـــوگيري از 
فعاليت و توليـد در معـدن       

 اعـالم » سنگ آهن بـافق   
  . شد

گـسترده جهـاني نـسبت بـه        اعتراض همگاني و خشم     
 كـارگر معـدن آق دره،  باعـث موضـع          17شالق زدن   

كه خودشان را به     گيري تعدادي از كارگزاران رژيم شد     
در حـالي كـه     .  زدند اطالعي از اجراي حكم شالق    بي  

 كـارگر اخراجــي  17خبـر صـدور حكـم شــالق بـراي     
در شهرســتان تكــاب در اســـتان   » معــدن آق دره «

  . در رسانه ها پخش شده بودآذربايجان قبل از اجرا
اجـراي حكـم شــالق در مـورد كــارگران البتـه شــيوه     
ــاالن    ــارگران و فع ــورد ك ــبال در م ــست ق ــدي ني جدي

ايـن حكـم    .  كارگري در شهر سنندج اجرا شده اسـت       
 در حالي اجرا شد كه همه فاسدان حكومتي از   يارتجاع

  .  و مجازاتي مبرا هستندهر تنبيه
  

   فساد حكومتي در پناه اقتصاد مقاومتيتداوم
 زينت ميرهاشمي
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) 371مندرج در نبرد خلق شـماره       (در بخش اول اين نوشتار      
توضيح داده شد كه چگونه دولتهاي پوپوليستي چپ گـرا بـر            
بال رشد اقتصادي و وعده تقسيم ثروت بين توده مـردم بـه             

برزيل، ونزوئال و آرژانتين از بارز ترين نمونـه         . قدرت رسيدند 
قوط هاي اين روند هستند كـه بـا بحرانهـاي اقتـصادي، سـ             

بهاي نفت و توليدات كشاورزي و صنعتي از رونق بازار آنهـا            
به كلي كاسته شد و همراه آن تـوهم زنـدگي بهتـر در ايـن                

از همين رو رهبران چپ گـراي ايـن          .جوامع نيز رنگ باخت   
 و "انقـالب قـرن بيـست و يكـم     "كشورها كه با شـعارهاي      

لـت   در انتخابات پيروز شده بودند، بـه ع        "انقالب بوليواري "
نداشتن راه حلهاي واقعي سوسياليستي، اكنون مـورد تهـاجم          

 .  ليبراليسم قرار گرفته اند-موج ويرانگر نو 
 

  ونزوئال 
بحران در ونزوئال پيچيده تر از آن اسـت كـه بتـوان آنـرا بـا          
. تضاد طبقاتي بين سوسياليـسم و سـرمايه داري توضـيح داد     

مردم فقيـر در    . ونزوئال تاريخ مبارزاتي اجتماعي طوالني دارد     

اين كشور همواره در جستجوي يـافتن جايگـاهي در جامعـه            
از سوي ديگر، بخشهاي فقير يا ثروتمنـد       . براي خود بوده اند   

جامعه به طور مشترك از ناهنجاريهاي ناشي از فساد، سقوط          
 . اقتصادي، خشونت و غيره به رنج برده اند

ه از بحران   اگرچه اكنون رسانه هاي بين المللي چنانچه گهگا       
در ونزوئال گزارش دهند، بر بحران اقتصادي و فقر تكيه مي           
كنند، اما بحران ونزوئال فقط اقتصادي نيست، بلكه بحرانـي          

در واقـع، آينـده ايـن كـشور         . سياسي و اجتماعي نيز هـست     
 . بستگي به چگونگي واكنش جنبشهاي مردمي آن دارد

ـ           زوئال پـس از    در اين راستا نگاهي كوتاه به تاريخ معاصـر ون
 بـه   "مـاركوس پـرز   " كه حكومت نظامي ژنرال      1958سال  

پايان رسيد، بـراي توضـيح حـوادث كنـوني خـالي از فايـده               
 . نيست

 40 پس از سقوط ديكتاتوري نظامي، اين كـشور بـه مـدت             
 "اقـدام دموكراتيـك   "سال به دست دو حزب دست راسـتي         

)Democratic Action ( سوســيال مــسيحي "و" 
)copei (  نماينده سياستمداران ثروتمند بودند، اداره شد     كه .

در ايـن دوران    .  حكومـت كردنـد    1997اين دو حزب تا سال      
. درصد از جمعيت ونزوئال زير خط فقر زندگي مي كردنـد           61

طبقه كارگر زير ستم هر دو حزب كمر خـم كـرده و عاصـي            
از اين رو اعتراضـاتي شـكل گرفـت كـه در سـال              . شده بود 

اين اعتراضات با خشونت دولتي مواجـه       . د به اوج رسي   1998
. شد و ناگزير به درگيري و زدوخوردهاي بسياري كشيده شد         

در  .  به دست گرفته بـود "هوگو چاوز"رهبري اين جنبش را   
او با شـعار  . اين زمان چاوز از محبوبيت بسياري برخوردار شد       

، عدالت را تبليغ مي كرد و سـرانجام         "21سوسياليسم قرن   "
 در انتخابات و مستقل از دو حزب قدرتمند كه       1998در سال   

 . ديگر حمايتي نداشتند، به قدرت رسيد
رژيم چاوز به ملي كردن كمپانيهاي خصوصي از جمله رسانه          
ــا ســر دادن    ــي دســت زد و ب ــدارس دولت ــي و م هــاي دولت

شعارهاي ضد امپرياليستي، به دولتهاي چپگـرا در آمريكـاي          
برزيــل، بوليــوي، اروگوئــه، التــين، بــه ويــژه بــه رژيمهــاي 

  . نيكاراگوئه و كوبا نزديك شد
چاوز با دادن وعده عدالت سوسياليستي به مردم بـه صـحنه            
آمد و توانست بخش بزرگي از جامعه را پشت سر خود بسيج            

، "حـزب اتحـاد سوسياليـستي ونـزوئال    "حزب او به نام  . كند
د شش ميليون عضو داشت، اما او از اين فرصت استفاده نكـر         

و فساد دولتي را آنچنـان رواج داد كـه ديگـر گريـزي از آن                
چاوز همزمان، معترضان را كه بسياري از آنها طرفداران   . نبود

 . خودش نيز بودند، سركوب كرد
 را بـه    "نيكالس مادورو " 2013چاوز پيش از مرگ در سال       

مادورو كه سابقاً راننده اتوبـوس و       . جانشيني خود معرفي كرد   
تحاديه شد، در دولت چاوز به وزارت امور خارجه و          بعد رهبر ا  

اما دوران حكومت او بـراي      . سپس به معاونت او دست يافت     
اين كشور با كمبـود اساسـي تـرين         . مردم ونزوئال فاجعه بود   

كاالهاي مورد نياز مردم، صفهاي طويل در برابر فروشگاهها         
 و تورم سرسام آور روبرو گرديد و سرانجام به مكاني سـقوط           

كــرد كــه حتــي ديگــر دزدان و 
غارتگران هم ارز محلي را نمي      

نــرخ تــورم در ســال . خواســتند
درصد گزارش شـد    250گذشته  

ــشتر از آن   ــم واقعــي بي كــه رق
ــت ــال  . اســ ــين حــ در همــ

فروشگاههاي مواد غذايي خالي    
ــياه   ــازار س ــاس در ب  100و اجن

. برابر قيمت به فروش مي رسند
بايد متذكر شد كه البته ارتش و       

ــي از   ره ــديران دولت ــران و م ب
 . كمبودها و تورم بركنار هستند

اعتراضات مردم در زمان مادورو   
به اوج رسيد؛ نخست با مطالبـه       
آزادي بيان و آزادي زندانيان سياسـي و سـپس عليـه تـورم،              

فعاليتهاي . كمبود خدمات اجتماعي، نقض حقوق بشر و غيره       
ايت اينترنتي با فـيس بـوك و تـويتر نقـش مـوثري در هـد               

 .اعتراضات به عهده داشتند
از آنجايي كه فساد به درون دولتي كه ادعـاي سوسياليـست            
بودن مي كرد كشيده شده بـود و اعـضاي آن از درآمـدهاي              
مفتي به ثروتي هنگفت دسـت يافتـه بودنـد، دولـت مـادورو          
حيثيتي براي خود بر جا نگذاشته بود و ديگـر قابـل دفـاع و               

 .حمايت نبود
ا دولت مادورو نيست كه مردم ايـن كـشور را از            البته اين تنه  

به طور كلي همانطور كه پيشتر اشـاره شـد،          . خود بيزار كرده  
 سال اخير ميـزان     15در  . فساد دولتي از دوران چاوز آغاز شد      

قتل و جنايت در جامعه باال گرفته است، آنچنان كه گفته مي 
يم تـر   شود وضع از عراق و افغانستان، رواندا و سوريه نيز وخ          

 گروههـاي مـسلحي كـه از    2014براي نمونه در سال    . است
دولت حمايـت مـي كردنـد، مرتكـب جنايـت و خـشونتهاي              

رژيمي كه بايد حامي مردم باشد، به قتل عام     . هولناكي شدند 
 .آنان دست زد

 در انتخابات مجمع قانونگـذاري      "چاوزيستا"سرانجام، حزب   
ــرو ريخــت  ــزوئال ف ــام  . ون ــه ن ــي ب ــرد اتحــاد "ائتالف ميزگ

 كه از تعدادي حـزب و گـروه كوچـك و بـزرگ            "دمكراتيك
 كرسي را به دسـت آورد      167 كرسي از    99تشكيل شده بود،    

.  كرسي به رده اقليت سقوط كـرد       46و حزب حاكم با كسب      
 هـزار   300انه رشد راستها نيست، زيرا آنها تنهـا         البته اين نش  

 ميليون راي   2اين حزب چاوزيسم بود كه      . راي بيشتر آوردند  
امروز حزب چاوز يك ميليون عضو دارد كه اكثر      . از دست داد  

قدرت دولت مـادورو    . آنها كارگزاران سياسي و دولتي هستند     
ـ          . با فساد حفظ شده    ا اين در حاليست كه ديگر نمـي توانـد ب

 . پول نفت مردم فقير را ساكت نگه دارد

از طرفي، بيشتر احزاب اپوزسيون ريشه در همـان دو حـزب         
بـا  .  سال قدرت را در دست داشـند دارنـد    40راستگرايي كه   

اين همه هيچ يك از دو طرف داراي راه حلي براي غلبه بر             
 .بحران كنوني نيستند

ت را  مادورو با شكست حزبش در انتخابات، صـندلي حكومـ         
او به همراه رسانه هاي دولتي تحت فرمان خود،        . رها نكرده 

 مـي خوانـد و      "جنگ اقتصادي "وخامت اقتصادي را بيشتر     
ضد انقالبيـون   "آنرا به گردن نيروهايي از خارج كه به ياري          

از اين رو به دستگيري و زنداني       .  آمده اند، مي اندازد    "داخلي
  .كردن معترضان داخل كشور رو آورده است

در روزهاي اخير، خبرها حاكي از وخامـت بيـشتر شـرايط در             
روزانـه از خاموشـيهاي گـسترده، كمبـود         . اين كـشور اسـت    

كاالهاي مورد نياز و غارت و هرج و مرج گـزارش داده مـي              
در واكنش بدين اوضاع، نـيكالس مـادورو، آمريكـا بـا            . شود

وي بـه   . همدستي فاشيستهاي راست را مقصر دانسته اسـت       
هانه كه كشور تحت تهاجم آمريكا قـرار گرفتـه، اعـالم      اين ب 

 روز حكومت نظامي كرد كه با مخالفت همه جانبه روبـرو   60
ناگفته نماند كه رفراندومي كه براي درخواست بركناري          .شد

 هـزار  200وي توسط مخالفان ترتيب داده شده بود و نياز به        
 .  ميليون امضا جمع كرد8/1امضا داشت، 
نه ديگري از فرو پاشي رژيمهاي پوپوليستي چپ        ونزوئال نمو 

رهبران پوپوليست پشتوانه اي براي     . در آمريكاي التين است   
براي آنها تنها گزافه گويي و دادن    . جلوگيري از سقوط ندارند   

آدرسهاي نادرست و شعارهاي ضد آمريكايي در چنتـه بـاقي           
اين در حاليـست كـه اداره مهـاجرت آمريكـا در            . مانده است 

 اعالم كرده است كه     2016رين گزارش خود در ماه ژوئن       آخ
ونزوئال بعد از چين دومين متقاضي ويزا و مهـاجرت و تـرك    

 . كشور را داشته است
، يـك فعـال   "سزار رومرو"پيرامون شرايط حاضر در ونزوئال  

او عـضو شـاخه جوانـان       . سياسي، توضـيحاتي شـنيدني دارد     
وســـه  كـــه در پر"ســـازمان انقالبـــي سوسياليـــست  "
 فعـال بـوده و عـضو        90 از همان آغاز دهـه       "چاويستايسم"
 2007 كه چاوز در سـال  "حزب اتحاد سوسياليستي ونزوئال  "

رومرو كه اكنون اين حزب را تـرك        . بنيان گذاشت، مي باشد   
كرده، در مصاحبه اي به مناسبت سومين سالگرد مرگ چاوز           

 حـاد   با مرگ چاوز بحران در ونزوئال وارد مرحله       ": مي گويد 
از سوي ديگر، يـك دوره از بـن بـست همـراه بـا               . تري شد 

بحران جهاني اقتصاد ضربه محكمي به كشورهاي آمريكاي         
به همين دليل، حلقه دمـوكراتيكي كـه بـا          . جنوبي زده است  

 در آرژانتـين،   "كيرشنر" در بوليوي،    "مورالس"راي مردم به    
بـود،   در برزيل شكل گرفته      "ديلما" در ونزوئال و     "مادورو"

  ".شكسته شده است
با اين حال، جنبشهاي ديگري شكل گرفته       ": وي مي افزايد  

است، از جمله جنبشهاي مـدافع محـيط زيـست، ضـد نـژاد              
اين موضـوعات كـاراكتر   ... پرستي و همجنس گرايان و غيره    

ضد سرمايه داري دارند ولي همزمان آنها ضعف احزاب چـپ        
 تمام مي پيموده انـد،   سنتي را نيز كه راه هاي مترقي را نيمه        

آنها ايـن موقعيـت را داشـتند كـه در برابـر             . نشان مي دهند  
سياستهاي راستگرايانه، آلترناتيوي انقالبي ارايـه دهنـد، امـا          

   ".اين كار را نكردند و نخواهند كرد
از اين نظر، چپ انقالبي بايد بـراي يـك          ": رومرو تاكيد دارد  

ون چپ بايد با همدستي اكن. آلترناتيو انقالبي سازماندهي كند 
با منتقـدان چاوزيـسم و چـپ انقالبـي در ونـزوئال و ديگـر                
كشورهاي آمريكاي التين، از احزابي كه از طبقه زحمـتكش          

 ".دور شده اند، فاصله بگيرد
هيچكس در اين شكي ندارد كه شكست پوپوليـسم چـپ در         

 ليبراليسم را در پـي دارد    -ونزوئال يورش دست راستيها و نو       
بازگشت به  :  هم در اينكه آنها چه افقي دارند، نيست        و شكي 

از آنجا كه رژيم پوپوليستي چـاوز جنـبش چـپ          . نظم پيشين 
مخالف خود را به شدت سركوب، خلع سالح كرد و متالشـي      

تاريخ و  . كرد، آلترناتيوي انقالبي هم پيش روي مردم نيست       
آينده ونزوئال اكنون در دست كساني است كه به نـام مـردم،     

نافع خود را نمايندگي مي كنند و براي قدرت و ثروت حكم         م
اين بحران را پـشت      بايد ديد مردم ونزوئال چگونه    . مي رانند 

سر مي گذارند و آيا مي توانند از دل آن امكاني براي انتقـال          
  .قدرت به خود خلق كنند

 )42(سازماندهي جنبشهاي عصر جديد پس از جنگ سرد 

   ليبراليسم و پايان پوپوليسم چپ در آمريکای التين-يورش نو 
 )نزوئال، و2بخش  (

 ليال جديدی



  6 صفحه                    1395 تير اول – 372 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 در سلول كميته مـشترك   1355نيمه شب تيرماه سال     

نگهبان در سـلول را بـاز       . در حالت خواب و بيدار بودم     
. كرد و گفت روپوشت را بينداز رو سـرت و بيـا بيـرون            

 .حدس مي زنم ساعت حدود چهار و نيم صبح بود
نگهبانها ساعت چهار تعويض مي شـدند و مـن چـون          

 پـست نگهبـاني     تجربه زندان داشتم قبـل از تعـويض       
خودم را داوطلب مي كردم كـه راهـرو سـالني را كـه              

ايـن  . اشت، تميز كنم و ت بكـشم      دسلولها در آن قرار     
كار حسنهاي زيـادي داشـت كـه از توصـيف آن مـي              

  .گذرم
 

از عوض شدن نگهبان و اينكه هنوز به خـواب عميـق     
فرو نرفته بودم، حدس مي زنم ساعت حـدود چهـار و            

 حالي كه روپـوش زنـدان روي سـرم     در. نيم صبح بود  
لباس زندان در كميتـه    . بود به دنبال نگهبان راه افتادم     

بـرايم  . مشترك يك شلوار و روپـوش و دم پـايي بـود          
عجيب بود كه چرا صبح به اين زودي مرا به بازجويي           

 .مي برند
زير هشت، قسمت بيروني كه اتاق افسر نگهبـان بـود،      

. پنير به مـن دادنـد  يك ليوان چاي و يك قطعه نان و    
ترس همراه با دلشوره نم نمك در درونـم رخنـه مـي             

يك نفر ديگر هـم     . مرا سوار ماشين زندان كردند    . كرد
روي سـر هـر دو مـا    . در صندلي مقابل من نشسته بود   

من از پاهاي كوچك و ظريف نفر       . روپوش هايمان بود  
 .رو به رويم حدس زدم كه يك زن است

ت طي كرد و به منطقـه اي        ماشين مسافتي را به سرع    
. رسيد كه صداي تيراندازي به صورت رگبـار مـي آمـد         

بـراي يـك   . اين شكل از تيراندازي خيلي طول كـشيد       
لحظه فكر كردم كه به ميدان تير رسيده ايم و زندانيان    

 .سياسي را دارند گروه گروه اعدام مي كنند
  

سرعت ماشين به تدريج كم مي شد تا اين كه ماشـين         
فاصـله  . تيراندازي حالت تك تير پيدا كـرد   . دمتوقف ش 

تك تيرها به تدريج بيشتر و بيشتر مـي شـد تـا اينكـه      
ماشـين انـدكي    . ديگر صداي تيري بـه گـوش نرسـيد        

حركت كرد و وقتي توقف كرد در عقب ماشـين را بـاز             
كردند و هر كدام از ما را بـا يـك نگهبـان بـه بيـرون               

 .ماشين هدايت كردند
از كنـار   . پوشيده افراد را مـي ديـدم      فقط پاهاي پوتين    

يك زمين بدون ساختمان رد شديم و داخل يك خانـه           
در پاگرد ورود به پله هـا جـسد يـك        . چند طبقه شديم  

. ما را از پله ها باال بردنـد . گروهبان يا استوار افتاده بود   
دو يا سه طبقه پله ها را باال رفتيم كه بـه روي پـشت               

يك . سر و بازجو آنجا بودند    تعداد زيادي اف  . بام رسيديم 
 .نفر روپوشي را كه روي سرم بود كمي باال زد

من . يكي از بازجويان پرونده چريكهاي فدايي خلق بود    
همـان  . و آن رفيق ديگر را باالي سر يك جسد بردنـد       

پيكـر فرمانـده در حـالي كـه روي        . لحظه اول شناختم  
پيشاني اش يك حفره ايجاد شده بود، با چـشمان بـاز            

او حميد اشرف بود كه با ايـن        .  آسمان نگاه مي كرد    به
 .نگاه مرگ را حتي در بي جاني به سخره گرفته بود

 و مـا هـر   "خودشه؟"بازجو از من و رفيق ديگر پرسيد   
نه بازجو نياز به آوردن اسم داشـت و نـه       . دو گفتيم بله  

آنها به اين تاييد نياز داشـتند       . ما قدرت درنگ در پاسخ    
 را به رخ مردم بكـشند و نمـي دانـستند          تا شاهكارشان 

كه بازيچه هاي چرخ گردون چـه سرنوشـتي را بـراي            
 .آنها رَقم خواهد زد

  
  
  

  

  
پـس  . مام اين صحنه بيشتر از نيم دقيقه طول نكشيد        ت

از تاييد ما، بازجو از باالي پـشت بـام بـا صـداي بلنـد               
 ".هر دو تاييد كردند، خودشه":گفت

در محوطه اي كه در . ين آوردندما را از پشت بام به پاي    
. د تعداد ديگري از رفقا بـود  اجساجلو خانه وجود داشت     

كسي . كر حميد غرق خون بود    همه پيكرها برخالف پي   
كه ما را همراهي مي كرد گفـت هركـدام را شـناختيد             

اما نه او اصـراري داشـت و نـه مـا در حـال و               . بگوييد
آنهـا بـه آنچـه دنبـالش       . هوايي بوديم كه حرفي بزنيم    
من يوسـف قـانع خـشك     . بودند دست پيدا كرده بودند    

 .بيجاري را شناختم، ولي چيزي نگفتم
  

يك نفر با لباس مرتـب بـه     . ن برگرداندند ما را به ماشي   
ما گفت كه روپوش هايمان را از روي سرمان بـرداريم           

در ايـن حالـت     . و چند سيگار به من و رفيق ديگـر داد         
من خود را به همراهم معرفي      . نگهباني در كنار ما نبود    

 ".من زهرا آقا نبي قلهكي هستم":كردم و او هم گفت
 بعد اعدام شـد، پرسـيدم       من از زنده ياد زهرا كه مدتي      

داستان چيست؟ علت اين ضـربات چيـست؟ و او هـم            
 .متحير تر از من چيزي نمي دانست

در راه بازگــشت، نگهبــاني در كنــار مــا نبــود و مــا بــا 
افسوس و اندوه حرف هايي زديم كه به خاطرم نمانـده    

 .است
 1355 تيـر سـال      8بعدها شـنيدم كـه روزنامـه هـاي          

مـن خـودم بعـد از       . ده است چندين بار تجديد چاپ ش    
انقالب چاپ پنجم روزنامـه كيهـان آن روز را ديـدم و          
البته كساني هم بودند كـه مـي گفتنـد تـا چـاپ نهـم         

 .روزنامه هاي آن روز را ديده اند
هنگامي كه ما را به زندان كميته برگرداندند، با تجمـع           
ماموران ساواك رو به رو شديم كه جشن و شادي برپا           

 قصد كتك زدن مـا را داشـتند، ولـي بـا             كرده بودند و  
 .شان نجات يافتيم وساطت مامور همراه از دست

  
سـايت  بخشي از مقاله سه رويداد تاريخي منـدرج در        *

  بي بي سي 
  1389 بهمن 15 - 2011 فوريه 04جمعه 

  
  
  

  

  ياد فدايی كبير حميد اشرفه ب
  

  وحيدی. م
  

  و ياران قهرمانش* براي حميد اشرف

  
  محاصره را «

  **»!حاصره كن م
  در كوچه درگيري 

  رسد  زمان به انتها مي
  و لحظه هاي تنگ 

  در كشاكش زيستن 
  ـ چون آهوان تشنه بيدارـ 

  از حاشيه نازكاي تن 
  مي گريزند 

  
  عروسكان افسون 

  با نگاه حيرت و حقارت خويش 
  ميان حباب خالي دشنامها 

  ياس و نفرت مي پراكنند 
  و موريانه ها 
  خمي كوراين شبزيان ز

  آسمان واژگون بي ستاره را 
  نقب مي زنند 

  تا تو 
  از مردمكان بيقرار آفتاب و افق 

  طلوع كني و 
  حرير خونت 

  شقايق زار كوهها و دشتها 
  شود 

  !چه آوازيست
  آن هنگام 

  كه بر لب مي آيي و 
  ميالد زيبايي و زندگي را 

  با رنگي از عدالت و عشق 
  رقم مي زني 

  با من 
  !چشمه ساران بگواز زمزمه 

  اي صبورانه 
  ! در نوميدي و مالل
  ! پيكارگر بي شكست

  تو 
  همچنان

  از چشم انداز ها و آرزوها 
  عبور مي كني و 

  زمان 
  در انتظار باز آمدنت 

  شرمساري اش را 
  كند نظاره مي

  
حميداشرف كه دراين زمـان هـم رهبـري سـازمان و هـم              *

د بسيار شـجاع و     فرماندهي عمــــليات را برعهده داشت، فر     
  ورزيــده اي بــود كــه دربرخــي عمليــات تــرور شخـــــــصاً

شركت كرده و چندين بار توانسته بود از صـحنه درگيـري و             
ما در گزارشــــها،    بـراي شـاه بـه نـام              . محاصره فراركند 

كـرديم و در      به عنوان رهبر سازمان اشاره مي      »حمياشرف«
دسـتگير و يـا در      وقت عوامـــلي از اين سـازمان        نتيجه هر 

بـا حــــــميد    «: شدند، شاه مي پرسـيد     درگيريها كشته مي  
  )پرويز ثابتي، در دامگه حادثه(»  اشرف  چه كرده ايد ؟

 )نقل به مضمون( محمود درويش **

  

  *آخرين ديدار با فرمانده حميد
 مهدي سامع
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 تيـر مـاه، در يـك       3/  جـون  23شهروندان بريتانيا روز    

رفراندوم، پيرامون باقي ماندن يا خروج از اتحاديه اروپا         
ــا . تــصميم گيــري مــي كننــد در چــپ بريتانيــا و اروپ

رويكردهاي متفاوتي نسبت به اين مساله شكل گرفتـه        
بخشي از اين امر استقبال و بخـش ديگـر آن را            . است

نبـرد  "ر براي آشنايي خوانندگان     نوشته زي . رد مي كند  
ــق ــر دو طــرف،  "خل ــدگاهها و اســتداللهاي ه ــا دي  ب

  . مهمترين نظرات در اين باره را منعكس كرده است
  

چپها بايد كارزاري بـراي خـروج بريتانيـا از          

 اتحاديه اروپا به راه بياندازند 

  
  ليبر نت

عضو رهبري ) Joseph Choonara( "جوزف چونارا"
ــسنده )SWP ("سياليــستحــزب كــارگران سو"  و نوي

مساله چـپ بـراي     : اتحاديه اروپا "جزوه جديدي به نام     
جرمـي  "، در مصاحبه زير در اين بـاره ، نقـش            "خروج

، رهبـر حـزب كـارگر    ) Jeremy Corbyn ("كوربين
انگليس، و نيز امكانات يك آلترنـاتيو چـپ بـه گفتگـو        

  . نشسته است
 

چپهاي بريتانيا بـه رفرانـدوم چـه واكنـشي          

  نشان داده اند؟ 

 

چپها در برخورد به مـساله عـضويت در اتحاديـه اروپـا           
 در يك رفرانـدوم،  1975در سال . دچار اختالف هستند 

چپ سوسيال دموكرات با اين امر بـه شـدت مخالفـت          
اما در روزهاي سـياه تاچريـسم در دهـه هـشتاد،            . كرد

بخشهايي از اتحاديه ها و حزب كـارگر بـه پنـدارهاي            
 رسـيدند كـه     "اروپـاي عـادل   "در بـاره    شگفت آوري   

ــور" ــي  )Jacques Delors ("ژاك دل ــيس قبل ، ري
  . كميسيون اروپا آن را تبليغ مي كرد

اكنون در پيامد كارزار سـال گذشـته، جرمـي كـوربين،      
عضو جناح چپ حزب كارگر، بـه رياسـت ايـن حـزب             

كوربين به هيچ عنوان نظر خوشي نسبت       . رسيده است 
ارد و در جريـان كـارزارش گفـت         به اتحاديه اروپـا نـد     

كامرون نمي تواند انتظار كمك خودكار از طرف حزب          
با اين همه، او با وجود پـشتيباني        . كارگر را داشته باشد   

شمار زيـادي از اعـضاي حـزب، از طـرف فراكـسيون             
او را مجبور كردند كه به      . پارلماني آن تحت فشار است    

ـ            اقي سرعت موضعش را عوض كند و وي قول داد از ب
بـسياري  . ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا پشتيباني كنـد    

از جوانهايي عضو حزب كارگر در غياب هر گونه ابـراز           
مخالفتي از سوي كوربين، احتماال از عـضويت بريتانيـا         

 . در اتحاديه اروپا به طور غريزي حمايت خواهند كرد
اتحاديه ها نيز گمان مـي رود موضـعي مـشابه حـزب             

سبزها و ناسيوناليستهاي اسكاتلندي    . ذ كنند كارگر اتخا 
كه جرياني چپ به حساب مي آيند نيز به نفع عضويت           

 . وارد عمل مي شوند
چپهاي ديگر باضافه حزب كارگران سوسياليست مدافع       

. اما در اينجا نيز اختالفهـايي وجـود دارد  . خروج هستند 
با توجه به موضع بيگانه سـتيزانه بـسياري از مـدافعان           

ج، دو خط قرمز وجود دارد كه نبايد در كارزار عليه           خرو
اولين خـط قرمـز ايـن       . اتحاديه اورپا از آنها عبور كنيم     

 كـه   "خروج"است كه چپ نبايد بخشي از كارزار رايج         
  . توسط راستها هدايت مي شود، باشد

ــتدالهاي    ــل و رد اس ــدم توس ــز، ع ــط قرم ــين خ دوم
روپـا گـاهي   نژادپرستانه اي است كه مخالفان اتحاديه ا  

براي مثـال در گذشـته ادعـا        . اوقات به زبان مي آورند    
. شده است كه مهاجران عامل كاهش دستمزد هـستند        

  . چپ نبايد با چنين استداللهايي سروكار داشته باشد
 )George Galloway(متاســفانه جــورج گــالوي   

نماينده سابق پارلمـان و مجـري تلويزيـون انگليـسي         (
مرتكـب اشـتباه   ) Press TVزبان جمهوري اسـالمي،  

) رهبر حزب استقالل بريتانيا    ("نايجل فريج "شد كه با    
در يك نشست گفتگو شركت كرد با ايـن توجيـه كـه             
چرچيل و اسـتالين هـم در جنـگ دوم جهـاني متحـد              

بعضي از نمايندگان اقليـت ضـد اروپـاي حـزب           . شدند
 . كارگر نيز مواضع مشابهي خواهند داشت

وچك مانند اتحاديـه كاركنـان    برخي از اتحاديه هاي ك    
 همراه بـا حـزب كوچـك كمونيـست          )RMT(راه آهن   

. انگليس عليه اتحاديـه اروپـا موضـع خواهنـد گرفـت           
 و نيـز    "طـارق علـي   "شماري از چپهاي منفرد ماننـد       

بعضي گروههاي چپ نيز برخورد مثبتـي بـا خـروج از            
 . اتحاديه اروپا داشته اند

ايي است كه دو    موضع حزب ما همكاري با تمام نيروه      
بايد منتظر شد و . خط قرمز ياد شده را رعايت مي كنند     

ديد چگونه يك كارزار مستقل چپ بر اين پايه بـه راه            
 . مي افتد

  

ريتانيا از همه بيشتر بـا      شخصيتي كه خروج ب   

. او معرفي مـي شـود، نايجـل فـريج اسـت           

سوسياليستها چگونه مـي تواننـد از خـروج         

  دفاع كنند بدون آنكه در كنار او قرار بگيرند؟
 

پيش از همه، بوريس جانسون خيلي بيـشتر از نايجـل           
دو جبهـه   . فريج روي صحنه خروج خودنمايي مي كند      

وجـود دارد و روشـن      جا افتاده راست پيرامـون خـروج        

امـا ايـن    . نيست كه فريج بتواند دست باال را پيدا كنـد         
واقعيت دارد كه اپوزيسيون عضويت در اتحاديـه اروپـا          

مـا بايـد بـه      . با راست بيگانه ستيز شناسايي مي شـود       
گونه روشن پايه هاي موضـع خـود در مـورد اتحاديـه             

  ليبـرال  –مساله اول كاراكتر نـو      . اروپا را تشريح كنيم   
اين ويژگي از پيمان ثبـات اقتـصادي        . اين پروژه است  

برمي خيزد كه كـشورهاي عـضو را بـه طـور خودكـار           
مجبور به رياضت اقتـصادي مـي كنـد و همچنـين از             
پيمانهاي تجاري مانند پيمان تجاري و سرمايه گذاري        

كه اتحاديه مشغول مـذاكره در   ) TTIP(فرا آتالنتيك   
يژه در مـورد يونـان بـه        اين كاراكتر به و   . باره آن است  

بارزترين شكل به نمايش درآمده، در نهايت دو عضو از      
ترويكا كه اين كـشور را مـورد تهـاجم قـرار داده انـد،               

رويكرد ما عليه اتحاديه    . نهادهاي اتحاديه اروپا هستند   
ــان   ــه ناسيوناليــسم نيــست، بلكــه بي ــا عقبگــرد ب اروپ

 . همبستگي با كارگران يوناني است
 ليبراليسم  –ه انتخاب بين دموكراسي و نو       در هر جا ك   

همانگونه كه  . باشد، اتحاديه اروپا دومي را برمي گزيند      
 Jyrki ("جيركـي كاتـاينن  "معاون رييس كميسيون، 

Katainen ( ما سياست مان را به خـاطر       ": توضيح داد
  ".انتخابات تغيير نمي دهيم

دومين پايه برخورد ما قـرار گـرفتن در جبهـه مخـالف         
در پس همه ادعاها پيرامون حفـظ       .  است "عه اروپا قل"

نرمش و مدارا در داخل مرزهاي اروپـا كـه تناقـضهاي      
خود را به سرعت آشكار مي كند، پيداست كه اين حق           
براي شهروندان اروپا از كيسه يك طرح نژادپرسـتانه و          
محروم كننـده تـامين شـده كـه همـه كـساني كـه از         

در حـال  . اس مي كننـد اتحاديه اروپا نيستند آن را احس  
حاضر حتي تالش مـي شـود نيروهـاي نـاتو در كنـار              

ــا   ــه اروپ ــان اتحادي ــروي مرزب ــراي ) Frontex(ني ب
مسدود كردن مسير پناهجويان بـه يونـان بـه خـدمت            

 گرفته شوند
ديويد كامرون اين استدالل ما را به خوبي با گفته هاي   
 به طور عميق نژادپرستانه اش در جريان كارزار تقويت        

براي مثال او مي گويد اگـر بريتانيـا اتحاديـه           . مي كند 
اروپا را ترك كند، دولت فرانسه پناهجويـاني را كـه در          

، فرانسه در يك كمپ نكبت بار به        )Calais ("كاله"
 زنداني شده اند، به طـرف بريتانيـا روانـه           "جنگل"نام  

بـراي مـا    . ما از اين امر اسـتقبال مـي كنـيم         . مي كند 
 "المپدوســــا"اجران در همبــــستگي بــــا مهــــ  

)Lampedusa (   يـا هلـسپونت)Hellespont(  پايـان 
همبستگي ما سوريها، افغانستانيها يـا اريتـره        . نمي يابد 

 . ايها را در بر مي گيرد
ــارگران     ــزب ك ــه ح ــت ك ــن واقعي ــر اي ــا ب ــرآخر م س
سوسياليست به عنوان يك جنبش ضـد نژادپرسـتي در         

ا از اجـزاي    مـ . بريتانيا شناخته مي شـود، تكيـه داريـم        
مركزي خيزش در برابر نژادپرستي هستيم كه در حـال      

روز سراسـري   "حاضر به عنـوان بخـشي از آكـسيون          
 تظاهراتي را در اروپا و بريتانيـا    "اقدام عليه نژاد پرستي   

مــا كــاروان كمــك بــه كالــه . ســازماندهي مــي كنــد
. فرستاديم و مساله پناهجويان را به اتحاديه ها بـرديم         

كارزار سراسري عليه حزب استقالل سـهم       ما در ايجاد    
 . داشتيم

ممكن است همه چپها با مواضع ما در مـورد اتحاديـه            
اروپا موافق نباشند، اما بسيار دشوار است كسي ما را با           

 . هواداران حزب استقالل اشتباه بگيرد
  8بقيه در صفحه

  دو ديدگاه چپ پيرامون يک سووال؛ خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا آری يا نه؟ 
  

  نويس دويچلند/ ليبر نت

 بابك: برگردان
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دو ديدگاه چپ پيرام�ون ي�ک 
س��ووال؛ خ��روج بريتاني���ا از 

  اتحاديه اروپا آری يا نه؟ 
  
  

  7بقيه از صفحه 
  

ــه   ــه كــ ــا آنگونــ ــاكيس"آيــ  "واروفــ

)Varoufakis( ،وزير پيشين داراي يونان ،

  مي گويد امكان اصالح اروپا وجود دارد؟ 

  
متاسفانه مذاكرات واروفاكيس با اتحاديـه اروپـا دقيقـا          

ــق   ــن منط ــت   اي ــايش گذاش ــه نم ــتباه را ب او و . اش
مطمين بودند كـه مـي تواننـد        ) Tsipras ("سيپراس"

طرفهـاي گفتگـوي شــان را فقـط بــر پايـه عقالنيــت     
ايـن هـدف بـه كلـي        . استداللهاي خود متقاعـد كننـد     

 "سـيريزا "بـه محـض آنكـه رهبـران        . شكست خـورد  
)Syriza(             گسست از يـورو و اتحاديـه اروپـا را از روي 

ند، به كلي خلع سالح شدند؛ واقعيتي كه در         ميز برداشت 
  . قراردادهاي بسته شده بعد از آن خود را نشان داد

 چـپ ضـد     ،)Antarsya ("آنتارسيا"سازمانهايي مانند   
ــشاپيش يــك گســست   ــان، كــه پي ســرمايه داري يون
راديكال از اتحاديه اروپا را تبليغ مي كردنـد، محاسـبه           

درت و تـصور بـسيار   بسيار واقع گرايانه تري از توازن ق     
 . بهتري از آنچه كه ضروري است، داشتند

قـدرت در  . موانع مشخصي براي اصالحات وجـود دارد      
ــتوار اســت  ــه اس ــر دو پاي ــا ب ــاي : اروپ نخــست نهاده

. غيرانتخابي ماننـد كميـسيون اروپـا و بانـك مركـزي           
حساسيت اينها براي تاثير گـرفتن از هـر گونـه فـشار              

براي باال رفتن در ايـن      . دموكراتيك، خيلي زياد نيست   
سلسله مراتب، بايد وفاداري ات به طبقه حاكم اروپـا را      

 . ثابت كني
پايه دوم شوراي اروپا است كـه از رووسـاي دولتهـاي            

اين نهاد نمي توانـد در      . سراسر اروپا تشكيل شده است    
 اروپايي رفرميزه شود، چـون رووسـاي        -سطح فراملي   

پرسش اصلي  . ي شوند دولتها در انتخابات ملي تعيين م     
اين نيست كه آيا مي ما مي توانيم به طريقي نهادهاي           

 ليبراليـسم و  –اتحاديه را به سـمتي ببـريم كـه از نـو          
نژادپرستي جدا شوند، بلكه سووال اين است كه آيـا در           
داخل كشورهاي معين، جنبشهايي از پايين مي تواننـد         
چالشي را عليـه طبقـه حـاكم خـود شـكل دهنـد؟ راه            

  . نبري وجود نداردميا
بديهي است كه انترناسيوناليسم يكي از پايه هاي مهم         

امـا دليلـي وجـود نـدارد كـه ايـن            . اين مبـارزه اسـت    
. همبستگي حتما بايد از كانال اتحاديه اروپا جاري شود        

اعتراضهاي هماهنگ شده عليه نژادپرستي يك نمونـه        
مـساله بـه اسـتفاده از شـكلهايي از          . از اين امر هستند   

. انترناسيوناليسم برمي گردد كه از اضطرار زاده شده اند        
هماهنگ كردن كارزارهاي گوناگون ملي با يكـديگر و         

  . از ديگر مبارزات آموختن
  
  

واروفـاكيس و ژيـژك از   : نه به خروج بريتانيا   

  ماندن دفاع مي كنند 
  

 نويس دويچلند
رفراندوم در باره باقي ماندن بريتانيـا در اتحاديـه اروپـا       

زديك مي شود و همه پرسيها از يك رقابت تنگاتنگ          ن
، "جرمي كوربين "رهبر حزب كارگر،    . حكايت مي كند  

او مي . هفته هاست كه براي باقي ماندن تبليغ مي كند     

اروپا بايد خود را تغيير دهد، امـا ايـن تغييـرات            ": گويد
فقط مي تواند در همكاري با متحـدان مـا در اتحاديـه            

مي توان انتقاد كرد و همزمان      . يوندداروپا به واقعيت بپ   
يقين داشت كـه مـا بايـد عـضو اتحاديـه اروپـا بـاقي                

   ".بمانيم
ــپ    ــبش چ ــرف جن ــوربين از ط ــع ك  DiEM25موض

)Democracy in Europe Movement 2025 
پـشتيباني مـي    ) 2025 جنبش دموكراسـي در اروپـا        –

در اواخر ماه مـي، وزيـر دارايـي پيـشين يونـان،             . شود
روفاكيس و وزير دارايي سـايه حـزب كـارگر،          يانيس وا 

، به دفاع از باقي )John McDonnell(جان مك دانل 
مك دانل عـضو جنـبش اسـت و بـه          . ماندن برخاستند 

 و شــبكه DiEM25مناســبت شــروع كــارزار مــشترك 
اكنون ما فرصتي   ":  گفت "اروپايي ديگر ممكن است   "

 را  يافته ايم تا بحث در بـاره آينـده دموكراتيـك اروپـا            
براي نخستين بـار از يـك نـسل بـه ايـن        . دامن بزنيم 

طرف، جنبشها و نيروهاي سياسي اي در سراسـر اروپـا    
  ".به وجود آمده كه در اين امر مداخله مي كنند

  او و واروفاكيس با شماري ديگر از جمله سياستمدار

  
ــبز  ــاس " س ــاروالين لوك ، )Caroline Lucas ("ك

و ) Owen Jones ("اون جونز"نويسنده چپ و فعال 
) Sirio Canós Donnay ("سيريو كانوش دونـي "

 "بيانيه لنـدن  "، متن مشتركي را به نام       "پودموس"از  
نبايد آينـده   ": در اين بيانيه آمده است    . منتشر كرده اند  

كشورهاي مان را به دست سياستمداران واپس گرايـي         
ما در عوض . بسپاريم كه حرف ما را به زبان نمي آورند

ارزار شــجاعانه اي مــي پيونــديم كــه خواهــان بــه كــ
بازگرداندن دموكراسي ما است و آنهم نه فقط اينجا در          

  ".بريتانيا، بلكه در سراسر اروپا
كمي ناهمگون به   فراخوان واروفاكيس در نگاه نخست      

نامـه  "در . اين امر را خود او نيز مي داند       . نظر مي رسد  
 هم منتـشر    "گاردين" كه در    "سرگشاده به بريتانياييها  

شد، او اعتراف مي كنـد تالشـش در سـالهاي گذشـته      
براي قانع كردن رهبران اتحاديه اروپا بـه اتخـاذ يـك            
سياست متفاوت در برابر يونان شكست خورده اسـت و          

يــن رو مــي توانــد درك كنــد كــه فراخــوان او بــه از ا
 . بريتانياييها دعوتي عجيب به گوش آنها برسد

ايـن امـا فقـط يـك تنـاقض          ": واروفاكيس مي گويـد   
ظاهري است، چرا كه در صورت خروج، بيشتر قـوانين          
جاري در بريتانيا همچون اكنـون، در راهروهـاي سـرد        

ــا ايــن تفــاوت كــه . بروكــسل نوشــته خواهنــد شــد ب
ريتانياييها ديگر تاثيري بر تعيين استانداردها، قواعـد و         ب

دليل هم اين است كـه      . فرآيندهاي آن نخواهند داشت   
بريتانيا بازار مشترك اروپا را ترك نخواهد كرد و از اين      

  ".طريق به پيكربندي آن نيز متعهد مي ماند
آنچه كه بيشتر مايه نگراني واروفاكيس اسـت، شـتاب          

تحاديه اروپا در نتيجه خروج بريتانيـا       گرفتن فروپاشي ا  
اتحاديـه اروپـا بـي ترديـد        ": او توضيح مي دهد   . است

ــك و غيرشــفاف اســت و در تنــاقض بــا      بوروكراتي
پارلمانتاريسم دموكراتيكي است كـه مـا و شـما قبـول          

اما همه بايد بـه دقـت تامـل كننـد كـه آيـا بـا               . داريم
 سراسـر   فروپاشي اتحاديه اروپا، دموكراتهاي مترقي در     

اروپا واقعا توانايي تغيير مسير را دارند؟ به نظر من ايـن      
  ".غير محتمل است

ــا     ــاره ب ــصادي ق ــسيم اقت ــاكيس تق ــوض واروف در ع
در حـالي   ": پيامدهاي دامنه دار را پيش بيني مي كنـد        

كه در شمال اروپا تورم منفي لـشكر كـارگران فقيـر را          
يكـاري  بزرگتر مي كند، در جنوب تورم بيداد كـرده و ب          

در امتداد خـط تمـايزي كـه        . بيشتر را در پي مي كشد     
اروپا را تقسيم خواهد كرد، فقط هيوالهاي سياسي مي         

   ".توانند بخزند
ــاي    ــك اروپ ــراي ي ــارزه ب ــناريو، مب ــن س ــاتيو اي آلترن
دموكراتيك است و واروفاكيس در اين بـاره بـه هـيچ             

اين امر ساده   ": او مي گويد  . عنوان ساده انديش نيست   
  ".واهد بود، اما ارزش تالش را داردنخ

، فيلـسوف،  )Slavoj Žižek(همچنين سالويو ژيـژك  
بريتانياييها را فراخوانده است به باقي ماندن در اتحاديه         

من عالقه اي بـه نوشـتن       ": او نوشت . اروپا راي دهند  
نامه عاشقانه به افكار عمومي بريتانيا كه در آن پيـامي           

 نوشـته  "در اتحاديه بمانيدلطفا "احساساتي با مضمون   
  آنچه كه توجه مرا جلب مي كند، تنها . شده باشد ندارم

  
اين پرسش است كه اروپا در حال حاضر در دور باطـل         
اضداد نادرسـت گرفتـار شـده و در حـال نوسـان بـين          
تــسليم بــه ســرمايه بــزرگ از يكطــرف و تــسليم بــه  

كدام سياست . پوپوليسم ضد مهاجر از طرف ديگر است  
ان خروج ما از اين رقص ديوانه وار را فـراهم مـي             امك

 كند؟ 
من بر اين باور مي مـانم كـه تنهـا اميـد مـا رويكـرد                 
فرامليتي است، تنها اينگونه اسـت كـه بـراي محـدود            
. كردن سـرمايه داري جهـاني بختـي خـواهيم داشـت           

 ملت ابزار مناسبي براي رويـارويي بـا بحـران           -دولت  
و ديگر مـشكالت بـه      مهاجرت، افزايش دماي جهاني     

بنابراين به جاي مبارزه با يوروكراتها      . واقع مبرم نيست  
به نمايندگي از منافع ملي، بايد تالش كنيم يك چـپ           
فراگير اروپايي سازمان دهيم و به خاطر اميد ناچيز بـه           

عليـه خـروج بريتانيـا از       : همين امر است كه مي گويم     
چـون يـك    اتحاديه اروپا راي دهيد، اما اين راي را هم        

مسيحي مومن دهيد كه از يك گناه حمايت مـي كنـد            
با راسـت   . در حالي كه در پنهان بدان لعنت مي فرستد        

پوپوليست رقابت نكنيد، به آنهـا اجـازه ندهيـد شـرايط        
سوسياليسم ملي راه درسـتي بـراي    . نبرد را تعيين كنند   

  ".مبارزه با تهديد ناسيونال سوسياليسم نيست
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اما آنكه حقيقت را مي داند و آن را انكار مي كند ... 

  )برتولد برشت. (جنايتكار است
  

ترين محمدرضا شجريان، خواننده سنتي ايران، در تازه        
، مواضـع   "تابنـاك "هايش بـا سـايت حكـومتي        گفته  

هـاي سياسـي و مـذهبي      سالهاي اخيرش را در حـوزه       
از سـوي   تغيير داد و بر بسياري از خوش بينيهايي كـه           

عموم مخالفان حكومت نسبت به وي ايجاد شده بـود،          
رويكــرد و لحــن آشــتي جويانــه . خــط بطــالن كــشيد

 تواند بسترساز  شجريان در اين مقطع از حيات وي، مي       
  .آشتي و هم آغوشي وي با نظام باشد

شجريان پس از بهبـودي نـسبي از بيمـاري خـود، در             
  با رسانه  گفتگويي متفاوت از مصاحبه هايي كه تاكنون      
موضـوع  . ها داشته، درباره موسيقي سخن گفتـه اسـت    

توجه برانگيز در مصاحبه مزبور، اظهار نظرهاي سياسي        
و مذهبي وي و تضاد آن با گفتار و رفتار پـيش از ايـن       

  .او است
شجريان در مقاطع مختلـف و بـه مخـصوص در ايـن             
گفتگو ثابت كرده كه عالوه بـر اسـتادي آواز و خـوش      

او تـاكنون سـه   .  موج سواري هم تبحر دارد    نويسي، در 
، اعتراضـي در    57موج سواري پـسا شـاهي در مقطـع          

 را در كارنامه خود بـه       95 و اعتدالي در خرداد      88سال  
به نظر مي رسد وي بقاي هنـري و         . ثبت رسانده است  

  . اجتماعي خود را مديون همين موج سواري ست
  

  دوره پسا شاهي 

با افزايش درآمدهاي نفتي     و همسو    57پيش از انقالب    
رژِيم شاه و باال رفتن نسبي سطح رفاه طبقه متوسـط،           
توجه به مظاهر فرهنگي مانند تئاتر، هنرهاي تجـسمي     
و موسيقي باال گرفت و هنرمندان زيادي پا بـه عرصـه     

بسياري از آنها در استخدام يا دسـتكم مـورد          . گذاشتند
ضـا  محمـد ر . حمايت وزارت فرهنگ و هنر وقت بودند     

مانند بـسياري از    . شجريان در چنين شرايطي رشد كرد     
هنرمندان و خوانندگان كه به نام كوچـك يـا مـستعار            

 را "ســياوش"خوانــده مــي شــدند، نــام شــاهنامه اي 
برگزيد، در جشن هنر شيراز خواند، در مجموعه برنامـه          

 و بـا هنرمنـداني چـون ابتهـاج      "گلهـا "هاي موسيقي   
نزديكي بـه   . يار كار كرد  و محمد رضا لطفي بس    ) سايه(

اين دو هنرمند، گمانه گـرايش وي بـه حـزب تـوده را              
گسترش داد، گرچه خودش بـه سـرعت آن را تكـذيب      

  . كرد
، بـساط موسـيقي سـنتي و پـاپ          57با اوجگيري قيـام     

برچيده شد و هنرمندان بسياري آواره شدند و يا ماننـد           
عبدالوهاب شهيدي، نادر گلچين، مرضيه، محمد نوري،    

ازيار، پريسا، فرهاد، كورش يغمايي و فريدون فروغـي     م
در عــوض، مجموعــه . بــه اجبــار خانــه نــشين شــدند

آلبومهــاي دهگانــه چــاووش بــا محتــواي ســرودهاي 
انقالبي و حماسي با همكاري شجريان، لطفـي، پرويـز          
مشكاتيان، حـسين عليـزاده و شـهرام نـاظري اجـرا و             

. ار گرفـت پخش شد و تا مدتها مورد استقبال مردم قـر       
بـه يـاد    " و   "سراي اميـد  "،  " نورد –شب  "سرودهاي  

 درخشان ترين كارهاي وي در ايـن مجموعـه          "عارف
بودند و وي را در صدر هنرمندان دوره پسا شاهي قـرار   

ــد ــام   . دادن ــيارانه ن ــذف هوش ــار ح ــاق در كن ــن اتف اي
 باعث نجات و بقـاي شـجريان        "سياوش" "طاغوتي"

اما اين كه وي . زه شددر رژيم سياسي و ايديولوژيك تا    
به واقع گرايش ضد سلطنتي و انقالبي داشت يا نه، در           
برهه هاي بعدي و با رويكردهاي ديگر اين هنرمند زير   

  . تيغ ترديد رفت

از آنجا كه ارتجاع با هنر اصيل، مدرن يـا انقالبـي آن             
عقد اخوت نمي بندد، بالفاصله پس از سلطه خمينيسم         

 هنرهاي تجسمي، موسـيقي  و حرام شمرده شدن تئاتر،    
و ساز، پيه اين نامحرمي و تضاد به تن چاووش خوانان          

كنسرت كه هيچ، توليد آلبـوم موسـيقي    . هم ماليده شد  
كاري در حد ناممكن شـد و بـه گفتـه شـجريان، هـر               

، در خالء شديد    61تنها در سال    . سازي ديدند شكستند  
موسيقي و سيطره طبل و شيپور جنگ و ايديولوژي، در       

ايه حمايت نسبي نخست وزيـر و وزيـر ارشـاد وقـت         س
بـا   (" بيداد   "از هنرمندان، آلبوم    ) ميرحسين و خاتمي  (

از ) محتواي آه و حسرت از زوال شهر و مهر و شـهريار       
سوي شجريان و مشكاتيان منتشر شد، اما عوامل توليد  

  . مورد هجوم تندروها و چماق به دستان قرار گرفتند
 جنگ و حلـول     - دوگانه خميني    با افول دوران طاليي   

) البته براي طبقـه حـاكم نوكيـسه       ! (  رفاه –سازندگي  
 شجريان با گزيده اي از اشعار سعدي و   "دستان"آلبوم  

محتوايي عاشقانه تر و اميدبخش تر كه مـي خواسـت            
از ايـن   . دوران زيبا و نويني وعده دهد، وارد بـازار شـد          
ايه داري  زمان به بعد و همگام بـا بـاز شـدن راه سـرم             

انگل دولتـي در كـشور، راه شـجريان از يـاران قـديم              
او با گروه كوچكي از هنرمندان كمتر       . چاووش جدا شد  

شناخته شده به اجراي كنسرتهاي فـراوان در داخـل و           
شجريان پيش از ايـن     . خارج پرداخت و به ثروت رسيد     

، توليد و نشر آثارش را در       "دل آواز "با تاسيس شركت    
حضور دوباره وي در تلويزيـون  . فته بود انحصار خود گر  
 آب سردي بود كه بر سر هوادارانش        73رژيم در نوروز    

از ميان گروههاي سياسي مخالف رژيم شـليك شـد و           
بر نزديكي مشربي و مـصلحتي شـجريان بـا حكومـت       

در اوايل دهه هشتاد از     . اسالمي مهر تاييدي دوباره زد    
رش ياران گـروه موسـيقي اش كاسـته شـد و بـه پـس              

گـروه بـر روي     . همايون، عليزاده و كلهر محـدود شـد       
 "هـم نـوا بـا بـم       "ويرانه هاي بم به اجراي كنـسرت        

پرداخت و مـسووليتي در مـديريت كمكهـاي مردمـي           
براي بازسازي و تاسيس مركـز فرهنگـي و هنـري در            
آنجا برعهده گرفت اما در ادامـه راه بـاز مانـد و كنـاره      

  .گرفت
  

  دوره اعتراضي

، شـجريان در ميـان مخالفـان        88انتخابـات   در جريان   
حكومت و هواداران جنبش سـبز پيـدا شـد و در برابـر              
. خس و خاشـاك ناميـده شـدن مـردم موضـع گرفـت           

بالفاصله پس از آغاز اعتراضات بـه نتيجـه انتخابـات،           
پذيراي ميرحسين موسوي در كارگاه هنر خود شد و در        

يي بـر روي مـردم، ترانـه اعتراضـي          هنگامه آتش گشا  
.  را خطاب به حكومت خوانـد      "تفنگت را زمين بگذار   "

صـداي  "از اين پس با سفرهاي خارجي و مصاحبه بـا           
 و تلويزيون اسـتراليا بـه انتقـاد    "بي بي سي "،  "آمريكا

شديد از سياستهاي ضد هنر و ضد فرهنـگ جمهـوري     
  .اسالمي پرداخت

تگـوي مـستقيم بـا     در گف88 شهريور  15شجريان روز   
واقعـا ايـن    ": شبكه تلويزيـوني صـداي آمريكـا گفـت        

مـن  . انتخابات نبايد نتيجه اش به اين شكل درمي آمد        
فكر نمي كنم اينها بعد از اين بتواننـد مملكـت را اداره             
كنند، فقط مي توانند كنترل كنند و كار ديگـري نمـي            

  ".توانند بكنند
بـا  ) اكتبـر 22( مهـر    30خبرنگار همين رسانه در تاريخ      

گزارش بازرس ويژه سازمان ملل     "ذكر اين مقدمه كه     
 در مورد وضـعيت حقـوق بـشر در       "احمد شهيد "آقاي  

ايران نشان مي دهد كه حكومت ايـران طـي دو سـال      
  .، نظر وي را جويا شد"اخير با هنرمندان چپ افتاده

به طور كلي اين نظـام و ايـن         ": شجريان پاسخ داد  
. همه چيز در اختيارش باشد    حكومت ذاتا مي خواهد     

اين نظام مي خواهد همه چيز را به طور صد در صد       
اگـر يـك بخـشي از       . زير سلطه خود داشـته باشـد      

حكومت نخواهد كه با آنها باشـد، همـه آن بخـش            
اگر يك  . زير سووال مي رود و جلويش را مي گيرند        

 - از نظـر آنهـا       -نفر پايش را از گليم خود درازتر كنـد        
اينها هرگـز  . دي سر راهش قرار مي دهند    مشكالت زيا 

همچنـان كـه در   ! با هنر كنار نمي آيند، هرگز و هرگز    
باز هم نخواهنـد    .  سال با هنر كنار نيامدند     1400طول  

موسيقي هم مانند خيلي از هنرهـا نمـي توانـد در            . آمد
  ".خدمت اينها باشد

شجريان در بيان گوشـه ديگـري از انتقـادات خـود از             
خ به سووال خبرنگار بي بـي سـي دربـاره           رژيم در پاس  

اجرا شـده،   1361 كه در سال     "بيداد"داليل اجراي اثر    
بعد از چهار سال از به ثمر رسيدن انقـالب          ": مي گويد 

... ديدم كه قولهايي كه داده شد كو؟ چرا دروغ گفتند و 
من هم خواندم ياري اندر كس نمي بينم يـاران را چـه    

   "شد؟
ولهايي به چه كـساني داده شـده        او اما نگفت كه چه ق     

  .بود
در مصاحبه ديگري با همان شبكه بريتانيايي اين بار از          
اين كه صـدايش بـر تـصاوير پيـاده شـدن خمينـي از               

 از تلويزيون پخش مي شود بـه        1357هواپيما در سال    
من ايـن آهنـگ را      "شدت انتقاد كرد و اعالم كرد كه        

   ."براي ايشان نخوانده ام
مه همين مصاحبه در پاسـخ بـه صـادق    شجريان در ادا  

صبا، رييس بخش فارسي بي بـي سـي كـه از او مـي               
پرسد اصوال نگران نيستيد كه حكومت ايران بخواهد با     
: شما برخورد كند يا شما را بازداشت كننـد، مـي گويـد            

نه، چه برخوردي بكنند؟ اصـال از زنـدان و بازداشـت            "
  ".هراسي نيست

مي كنـد كـه در جامعـه        و باز در همان مصاحبه اعالم       
ايران يك خشم فرو خورده عليـه جمهـوري اسـالمي           
وجود دارد و معتقد است كه مردم و حكومـت در برابـر            

  .يكديگر ايستاده اند
 و به مناسبت    1389او روز يكشنبه بيست وسوم خرداد       

ــا شــبكه    ــاتي، ب ــب انتخاب ــه تقل ــزش علي ســالگرد خي
ليـه   بـه گفتگـو پرداخـت و ع        "سي ان ان  "تلويزيوني  

: او گفت . جمهوري اسالمي مواضع تندتري اتخاذ نمود     
 سال گذشته حتي يك هفته يا يـك روز          31در طول   "

  ".هم احساس شادي نكرده ام
  

  دوره اعتدالي

شجريان اما در گفتگوي اخيرش به راه باديـه رفـتن را          
بر نشستن باطل ترجيح داده و تاكيد كـرده كـه چهـره       

اشـاره  (شخـصي   اي سياسي نيست و اگـر نقـدي بـه           
داشـته، نقـد متوجـه همـان        ) تلويحي به احمدي نـژاد    

  !شخص بوده و او با نظام مخالفتي ندارد
هاي شجريان در حالي منتشر گرديـده  جديدترين گفته   

 بـا صـداي او      "ربنا"كه به تازگي پخش دوباره دعاي       
كه از چند سال پيش متوقف شده بود، در ماه رمـضان            

در همـين ارتبـاط نيـز    . از تلويزيون مطرح شـده اسـت   
شجريان تاكيد كرده هيچ گاه مخالفتي با پخـش ايـن           
دعا از تلويزيون نداشته و ايـن تعـابير را دروغ خوانـده             

  . است
هنرمند اگر در قاب و قالب احزاب و گروهها         ": او گفته 

هرگز .  شود اندازه همان قاب كوچك مي    قرار بگيرد به    
. امار نـداده     ام را در خط يك حزب خاص قـر         موسيقي

.  كنم دهم كار سياسي نمي   من كار اجتماعي انجام مي      
  ". گويمكار من اجتماعي است و از درد اجتماع مي

معلوم نيست شجريان از كدام مردم دم مي زند؟ كـدام           
اين دردها  ! درد اجتماع است كه ربطي با سياست ندارد       

د را چه كساني آفريده اند كه استاد نامي از آنها نمي بر           
   سر مي دهد؟ "بگم بگم"در حاليكه به زعم خود آواز 

  10بقيه در صفحه 

  "سياوش"در سوگ 
  اميد برهاني
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  "سياوش"در سوگ 
  9بقيه از صفحه 

او به همين جا اكتفا نمي كند و مانيفست سياسي خـود    
در نظام جمهوري اسـالمي     ": را اينگونه اعالم مي كند    

 آيـد يـك كـار       كه همه آن را پذيرفتند، يك آدمي مي       
ايـن تـذكر    . دهيمما به او تذكر مي      .  كند اشتباهي مي 

  "!الفيمدليل آن نيست كه با نظام جمهوريت مخ
او به سرعت و به سادگي گفتـه هـاي پيـشين خـود و               

 و واكنش سركوبگرانه حكومـت      88اعتراضات ميليوني   
را فراموش كرده و تمامي مخالفت با ماهيت و عملكرد          

 بـه   "تـذكر دادن  "ضد مردمي رژيم واليت فقيه را در        
ايـن مـرد    .  خالصه كرده اسـت    "كوتوله سياسي "يك  

  !مي خواهد راست بگويد
د آشكار اين سخنان با گفته هاي پيشين نشان مي         تضا

دهد كه شجريان كه بر باالي موج مخالفت عمومي با          
نظام سوار شده بود، حاال بدش نمي آيد كه كمي هـم            
در كشتي امن همين نظام به سوي ساحل عافيت پارو          

چرايي اين تضاد ناگهاني گفتار و كردار سياسي را         . بزند
بـه بازگـشت بـه كـشور و         شايد بتـوان در تمايـل وي        

بازيابي موقعيت هنـري اجتمـاعي و اقتـصادي پيـشين      
  . جست و جو كرد

مـن  ": شجريان در ادامه همين مـصاحبه گفتـه اسـت         
سخت جلوي كساني كه فعال سياسي بودند يا احـزاب          

 خواســتند از موقعيــت هنــري مــن سياســي كــه مــي
 يك بار حـزب تـوده ايـن         …استفاده كنند ايستادم  سوو

هر بار  .  كرد، يك بار مجاهدين اين كار را كردند        كار را 
 آمدند و تقاضاهايي داشتند و      يكي از اينها سراغ ما مي     

من مجبور مي شدم كنسرت را تعطيل كنم و اعالميـه           
دادم به دليل اخالل در كنسرت، اين كنـسرت تعطيـل           

 چندين سال پيش از اين نيز كنسرتي در شهر          …است
سرپرستي زنـده يـاد پرويـز       استكهلم با گروه عارف به      

مشكاتيان داشتيم، بـه محـض حـضور مـا در صـحنه،         
گروهي شروع كردند به شعار دادن، تا نشستيم ديـديم          
از اين طرف و آن طرف شعارهايي بـر ضـد جمهـوري           

. هاي گروه همه ناراحـت شـدند    بچه  . اسالمي سردادند 
 اي خاص، با برنامه     بعد از اندكي متوجه شدم يك عده      

انـد بليتهـا را      از قبل تدارك ديده شـد رفتـه          ريزي كه 
اند و اكثريت جمعيت سالن را آنها تـشكيل داده         خريده  

وقتي اينها شعار دادند، ما فقـط نشـستيم و گـوش            . اند
ديدنـد مـا هـيچ    . كرديم و اينها شعارهايـشان را دادنـد   

يك عده از مردم عادي هم كه آمده        .  كنيم كاري نمي 
من . ه ما كارمان را شروع كنيم    هم دست زدند ك   . بودند

هم به پرويز گفتم كه تصنيف آخر را اجرا كنـيم و بعـد     
به دليل همـين اخـالل در ايـن كنـسرت، سـه             . برويم

كلي هم شخص   . كنسرت ديگر را اصال برگزار نكرديم     
خودم ضرر و زيان براي كنسرتها دادم، مخارج و پـول           

 هيچ .سالن هم افتاد گردن من و همه را پرداخت كردم     
كس نيست كه بگويد آفرين شجريان كه اين كارها را          

  ". خواستم كار سياسي بكنممن نمي! كردي
، 58سـال   ": شجريان باز هم سند برائت ارايه مي دهد       

گفتنـد  . آقايان لطفي و ابتهاج برنامه ريز كنسرتها بودند       
 روز قبل   …كه در دانشگاه ملي دو شب كنسرت داريم       

د از ظهـر در سـالن رودكـي        از اين كنسرت، حوالي بعـ     
 …من وقتي از سالن بيرون آمدم     . اجراي برنامه داشتم  

يكي از خانمهايي كه از دوسـتان خـانوادگي مـن بـود،       
پيش من آمد و گفت كنسرتي كه فـردا قـرار اسـت در        
دانشگاه ملي برگزار شود، به گمانم حـزب تـوده آن را            

 بسيار ناراحت بودم كه چرا اينهـا ايـن          …گذاشته است 
آقـاي محمـود تفـضلي بـا     . مساله را پنهان كرده بودند   

 خالصه بـيش از يـك سـاعت و          …آقاي ابتهاج آمدند  
وقتـي از راه عـاطفي وارد شـدند،         . نيم كلي حرف زدند   

من به ابتهاج گفتم من بـه خـاطر مردمـي كـه بليـت               
آيم، اما شما موظفيد به آنها بگوييد اگـر         اند مي   خريده  

وده آنجا باشد، من به هـيچ  يك پالكارد و شعار حزب ت    
بايـستي عنـوان دانـشجويي    .  دهـم وجه كنسرت نمـي  

رفـتم،  اي كاش همان كنسرت را هم نمي        .داشته باشد 

خدا شـاهد اسـت     . اي خورد چون بعدا به من مهر توده       
من سه سال براي اين برنامه خانـه نـشين شـدم كـه               

از سـال   . اي و عضو هيچ حزبي نيستم     بگويم من توده    
دادم نه جواب تلفن را مـي       .  خانه نشين بودم   61  تا 58

 دانـد،  اينهـا را هـيچ كـس نمـي    . ديدمنه كسي را مي  
مـن  . خواستم وارد حزب و سياست شوم     چون من نمي    

خواهم هنرمند باشم و براي مردم كـار كـنم و بـه             مي  
  ".مردم راست بگويم

اگر كسي به واقع سياسي نيست، چـرا در مـورد نظـام             
ازي مي كند و با حاشيه سازي و بوق و كرنا           نظريه پرد 

سياسي نبودن خود را فرياد مي زند؟ اين همه هنرمنـد           
اصيل و راستين كه مطرود و خانه نـشين شـدند مگـر             
سياسي بودند؟ از هنرمندان مبـارز و سـازش ناپـذيري           
چون عماد رام، ايرج جنتي عطايي، داريوش، اسـماعيل       

ــوچهر ســخايي و  ــاملو، من ــه بگــذريم، ... خــويي، ش ك
هنرمندان با ارزشي چون محمد نوري، همـايون خـرم،          
حسن گل نراقي به هيچ عنوان سياسي نبودند، اما بـي           
صــدا و بــي چاپلوســي در شــرايط دشــوار ايــن نظــام  
هنركش به حيات خود ادامـه دادنـد، در اوج ماندنـد و              

  .مردند و هميشه در دل مردم ماندند
سياست به نعل و    شجريان در ادامه نظريه پردازي اش       

هميشه ": به ميخ زدن را در پيش مي گيرد و مي گويد          
موسيقي ما مورد حملـه يـا ايـراد يـك طبقـه از افـراد             

البته بخـشي از موسـيقي منحـرف        . مذهبي قرار گرفته  
.  تواند اينطور باشد، اما ذات موسيقي منحرف نيست  مي

موسـيقي  . من خودم اساسا با موسيقي منحرف مخالفم      
 يك هنر است؛ لهو و لعب و هـوا و هـوس             يك علم و  

شود خودش موسـيقي  اي كه خوانده مي  روضه  . نيست
در مراسم مذهبي قديم بسياري از بزرگان اهـل          . است

منبر داراي صداي خوشي بودند و خوب و درسـت هـم     
 اي ديگـر مـي    خواندند و اين خودش منبر را جلوه        مي  

مگر تعزيه يا روضـه  .  كردبخشيد و خيليها را جذب مي   
خواني نبـوده؟ مگـر در قرائـت قـرآن موسـيقي وجـود        
ندارد؟ بعضي مخالفين يك اقليت قـشري هـستند كـه        

دانند با چه چيزي مخالفنـد و همينهـا كـار مـا را              نمي  
به اين مـساله بايـد توجـه كننـد كـه            .  كند مشكل مي 

كجـاي  . توانـد حـرام باشـد     موسيقي در ذات كه نمـي       
تـه موسـيقي حـرام اسـت؟ پـس مـا كـاري              اسالم گف 

كار ما يك كار    . دهيمبرخالف دين و قرآن انجام نمي       
معنوي است و حالتي روحاني در جامعه دارد كه مـا آن          

 توانيـد در راه  شما از هر چيزي مـي . كنيمرا دنبال مي   
اساسا دو مشرب است كه يكي با       . بد هم استفاده كنيد   

 عرفان مخالف است؛ و     شعر، ادبيات، فلسفه، موسيقي و    
گرنه ما در بين روحانيون و فقها هم داشـتيم كـه هـم             

. دانستند و هم اهل شعر و ادبيـات بودنـد         موسيقي مي   
اند هميشه يك سري آدمهاي قشري و متعصبيني بوده  

اينها بـه مـسايل     . تابيدندكه حتي فلسفه را هم برنمي       
 مـا  مخـالفين .  زننـد وارد نيستند و به جامعه لطمه مـي    

هـا بـا    بخشي از افرادي هستند كه در تمام ايـن دوره           
گوييم كه بـا شـما      ما نمي   .  اند موسيقي مخالفت كرده  

مـا روحانيـت و     . آييم، آنها با ما كنار نيامدنـد      كنار نمي   
  ".دين و همه چيز را قبول داريم

 سال با موسيقي    1400كسي كه مي گفت اينها      ! ببينيد
مد، حاال روضه باالي منبـر را       كنار نيامدند و نخواهند آ    

او داعيـه دارد    . هم جزو الحان خوش موسيقي مي آورد      
  !كه مي خواهد به مردم راست بگويد

هنرمندي كه عوام فريب باشـد و جامعـه را بـه جـاي              
تعالي و تكامل به ارتجاع و قهقرا سـوق دهـد، دربـان             

  . دوزخ است
ت سياوش شاهنامه، اين نماد پاكي و راستي، براي اثبـا      

حقانيت از گذرگاهي از آتش گذشـت و سـالم سـرافراز         
سياوش داستان ما اما براي ايجاد حقانيـت،        . بيرون آمد 

در بزنگاههاي تاريخي در معابر بادها آويخـت و شـايد           
بر خود بايـد گريـست و       . سالم، اما سرافراز بيرون نيامد    

 بايد به سـوگ     - تا دير نشده     -براين سياوش دروغين    
  !نشست

   

و دروغهای ربيعی » فقرتله «
  پيرامون چهره دردناک فقر

   

  زينت ميرهاشمي 

   
داده هاي آماري همراه بـا واقعيتهـاي زنـدگي مـردم،            
كنشهاي محرومان جامعه در برابر فاجعه دردناك فقـر         

بـر بـي    ... ) اعتياد، افزايش خودكشي، كار كودكـان و      (
اعتباري سخن پراكنيهاي ربيعي، وزيـر تعـاون، كـار و           

 اجتماعي، در يكصد و پنجمين كنفرانس سـازمان         رفاه
  . بين اللملي كار مهر تاييد مي زند

  

  
 خرداد، وزير دولـت كليـددار در ايـن          18روز سه شنبه    

كنفرانس، با شعر و شعار و حرفهاي كلي در مورد فقـر            
در جهان و تعريف از خود و دولتش، به شـيوه احمـدي        

م ايران را   نژادي متوسل شد تا وضعيت فالكت بار مرد       
  . براي دولتهاي خارجي الپوشاني كند

حرفهاي ربيعي در مواردي كه به مستحكم تـر كـردن           
كمك مي كند دقيقا همانهايي هستند كه در        »تله فقر «

جمهوري واليي خامنه اي به نام اقتـصاد مقـاومتي در           
نظاميگري با تشديد بي «مواردي مانند  . حال اجرا است  

كـه وي در روضـه      » ايثباتي سياسي ملـي و منطقـه        
خواني خود به عنوان عوامل تله فقر در منطقه نام برد،           

   .همان مسيري است كه رژيم ايران طي مي كند
نكته مهيج حرفهاي ربيعي در مـورد فعاليتهـاي مثبـت        

» اشـتغال فراگيـر فقـر زدا      «اقتصادي دولـت روحـاني،      
تمجيد او از عدالت در قانون اساسي رژيم را مي          . است

  .ا شالق زدن كارگران محك زدتوان ب
در سـال  «:ربيعي با سرهم كردن چند دروغ بزرگ گفت 

 ميليون ايراني در روستاها و كارگران       40جاري بيش از    
بخش غير رسمي در شـهر از خـدمات درمـاني كـامال            

 ميليون نفر بـراي امنيـت       11رايگان بهره مند شدند و      
ارزان غذايي مورد حمايت قرار گرفتند و بيمه اجتماعي         

قيمت با مساعدت دولت براي روستائيان و كم درآمدها       
  » .مهيا گرديد

در هـيچ دوره اي تـا ايـن انـدازه     «وي مدعي شد كـه   
. »روابط كارگر و كارفرما به هـم نزديـك نبـوده اسـت      

مليونها بيكار، حداقل دستمزد يك سوم      ! عجب دروغي 
خط فقر، شالق زدن كارگران بـه دليـل اعتـراض بـه             

از نمونه هـاي نزديكـي كـارگر و كارفرمـا           ....بيكاري و 
در مورد بهداشت و درمان رايگان هـم حرفهـاي     ! است

وي مرغ پخته را هم به حنده وا مي دارد چه برسد بـه              
   . مردم محروم روستاهاي ايران

در رويــدادي ديگــر وزيــر صــنعت دولــت روحــاني روز 
در بخـش   » فاجعـه « خـرداد در رابطـه بـا         17دوشنبه  

 بيكاري با توجه بـه پـايين بـودن رشـد            صنعت و رشد  
با اين رشد، بيكاري و تورم در مـدت         «: اقتصادي گفت 

  » .كوتاهي دو برابر خواهد شد
   خرداد 19فراسوي خبر چهارشنبه 
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اعتراض موفقيت آميز دانشجويان نوشيرواني     

  بابل 
تحصن سه روزه دانشجويان دانشگاه نوشيرواني بابـل،        

 ارديبهشت پايـان يافـت و پيمانكـار آشـپزخانه           31روز  
   .جريمه شد

رييس دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در ايـن رابطـه          
براي بهتـر شـدن كيفيـت غـذاي دانـشجويي           ": گفت

مانكـار آشـپزخانه ايـن دانـشگاه،        عالوه بـر جريمـه پي     
تصميم گرفتـه شـد، يـك مركـز بهداشـتي از بيـرون              
دانشگاه بر پخت، تهيـه و توزيـع غـذا نظـارت داشـته              

   ".باشد
مشكل كيفيت غذاي دانـشجويان  ": واثقي اميري گفت 

با جديت پيگيري مي شود و اميدواريم دانشجويان بـه          
 حـل   اين باور برسند كه دانـشگاه آمـاده اسـت تـا راه            

  ."مناسبي بيابد
اگرچه برخي كارشناسـان معتقدنـد كرمـي    ": وي افزود 

كه در غذا ديده شده كرمي نيست كه در داخل برنج يا            
مرغ پخته يافت شود، ولي اصـال در ايـن بخـش ورود             

  ".نكرديم و حق را هم به دانشجويان مي دهيم
دانشجويان دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل بـه دنبـال         

در يكي از سينيهاي غذا، از گرفتن غذا و         مشاهده كرم   
خوردن آن خودداري كرده و خواستار حل اين مـشكل          

  .شدند
اين دانشجويان كه با گذشـت سـه روز از ايـن اتفـاق              
همچنان معترض بودند و استعفاي معـاون دانـشگاه را          

 4خواستار شده بودند، بامـداد روز اول خـرداد پـس از             
دانشگاه بـه تحـصن     ساعت جلسه شبانه با نمايندگان      

  .خود پايان دادند
بر اساس توافـق نماينـدگان شـوراي صـنفي رفـاهي            
دانشجويان با نمايندگان دانشگاه مقرر شد نماينده اين        
شورا بر امور سلف و آشپزخانه نظـارت مـستمر داشـته       

  .باشد
برگزاري جلسات مستمر و ماهانه با معاونان دانـشگاه،         

شجويان مـستقر در    توزيع وعده صبحانه براي همه دان     
 وعده صبحانه بـراي دانـشجوياني       150خوابگاه، تهيه   

كه در خوابگاه ساكن نيستند و توزيع وعده ناهـار گـرم     
   .در روز نيز از ديگر موارد اين توافق بود

 عـضو   200دانشگاه صنعتي بابل، شش هزار دانـشجو،        
  . كارمند دارد150هيات علمي و بيش از 

ركت بخـش خـصوصي     غذاي اين دانشگاه را يـك شـ       
  ) خرداد1جوان، . (تامين مي كند

   
علـت كـاهش    تبديل دانشگاه بـه هتـل بـه         

  دانشجو 

  
بـه دليـل    : رييس دانشگاه آزاد اسالمي خوزستان گفت     

كاهش تعداد دانشجويان، برخي ساختمانها در دانشگاه        
آزاد استان تغيير كاربري داده و دانشگاهها موظـف بـه           

   ".انداي شده هريه كسب درآمد از منابع غيرش
دكتر شهرام لك افزايش تعـداد دانـشگاهها و ظرفيـت           

را دليل كاهش تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه        پذيرش
  . خواند و آن را داراي پيامدهاي منفي مختلف دانست

وي با اشاره به تغيير كاربري برخي سـاختمانهاي ايـن           
اه در دانـشگ ": دانشگاه به دليل كمبود دانـشجو، گفـت      

آزاد اسالمي واحد دزفول، مجتمع شهيد سوداگر، كه در 
گذشته خوابگاه دانشجويي بوده است، به هتـل ورزش         

   ".تغيير كاربري داده است
ماندن تعـداد كاركنـان و      با فرض ثابت  ": وي ادامه داد  

ــه كــاهش تعــداد  اعــضاي هيــات ــا توجــه ب علمــي، ب
 دانشجويان، تصميم بر تعريف منابع درآمـدي جديـد از         

محلهايي غير ار شـهريه ماننـد فعاليـت مراكـز رشـد،              
بنيـان و فعاليتهـاي     اجراي طرحهاي اقتـصادي دانـش     

   ".اقتصادي در شان دانشگاه است
: رييس دانشگاه آزاد اسـالمي خوزسـتان تـصريح كـرد        

 درصد درآمـدها    20گذاري امسال اين است كه      هدف"
 7ايـسنا،    (".اي تامين شـود   از طريق منابع غيرشهريه     

  )خرداد
   

   در دانشگاه "ُخدامي مسجد"تاسيس رشته 
  

اي كه ميان دانشگاه علمي كاربردي و       نامه طبق تفاهم 
مركز رسيدگي به امور مساجد امضا شده است، خُدامي         

خـدمت در   "توانند در رشته    كه مدرك ديپلم دارند مي      
  . تحصيالت خود را ادامه دهند"مسجد

اسـتان تهـران بـا      طرح كرامت ويژه خادمـان مـساجد        
هدف ارتقاي توان مهارتي ُخـدام در مباحـث بهداشـت      
محيط در حالي ارديبهشت و خـرداد مـاه سـال جـاري           

پيگيري شد كه آشنايي با بهداشـت محـيط مـسجد و            
آشپزخانه، بهداشت فردي در مسجد، ضدعفوني صحيح   

 و سرويسهاي بهداشتي و شيوه اصـولي        لوازم آبدارخانه 
مبارزه با حيوانات موذي از جمله موارد آموزشي بود كه          
خدام مساجد با آن آشنا شدند و در نهايت گواهي دوره           

  .كننده صادر شدآموزشي بهداشت براي خادمان شركت
االسالم مزدجو، معاون ناحيه شهيد مطهري، بـا        حجت  

 در رشـته خـدمت   بيان اينكه در بحث تحصيالت خدام 
اي ميان دانشگاه علمي كـاربردي و     نامه  مسجد تفاهم   

: مركز رسيدگي به امور مساجد بسته شده است، گفـت         
تواننـد در ايـن رشـته       خدامي كـه ديـپلم دارنـد مـي        "

  ".تحصيالت تكميلي را ادامه دهند
هاي خـدا   اميد است خدمتگذاري در خانه      ": وي افزود 

ا كه مساجد به عنـوان      در سطح بهتري انجام شود، چر     
 ".شـوند مهمترين پايگاه انقالب اسالمي شناخته مـي        

  ) خرداد11خبرگزاري فارس، (
   

دادگاه اروپا درخواست لغو تحـريم دانـشگاه    

  شريف را رد كرد 
رئيس دانشگاه صنعتي شريف از مورد قبول واقع نشدن 
دادخواست ايـن دانـشگاه در دادگـاه اروپـا بـراي رفـع        

  .تحريم خبر داد
بحث تحـريم دانـشگاه شـريف       ": محمود فتوحي گفت  

ــست و از ســال   ــدي ني ــل 2010بحــث جدي ــه دالي  ب

مختلفي كه صـحت نـدارد، ايـن تحـريم در خـصوص        
  ".دانشگاه شريف شروع شد

  
 حكم دادگاه اروپا به نفع      2014در جوالي   ": وي افزود 

دانشگاه صنعتي شريف اعالم شد و اتحاديـه اروپـا بـه            
 داشـت كـه اعتـراض خـود را در      مدت دو ماه فرصـت    

  ".رابطه با راي دادگاه اروپا اعالم كند كه اعالم نكرد
 راي دادگاه اروپا به نفع    2014در نوامبر   ": فتوحي گفت 

دانشگاه قطعي شد، ولي به محض قطعيت راي دادگاه،         
در فاصله دو روز دوباره كشور وارد تحريم مـي شـود و      

اه وارد تحـريم  پس از آن باز به بهانـه ديگـري دانـشگ    
  ".جديد مي شود

دانشگاه پس از تحريم دوم دوباره اعتـراض        : وي افزود 
كرد كه ظاهرا دادخواست دانشگاه مورد قبـول دادگـاه          
اروپا واقع نشده است و ما همچنان پيگير ايـن امـر تـا           

   ".صدور راي هستيم
دانشگاه شـريف در دور نخـست تحـت تحـريم خريـد         

فـت و در تحـريم دوم       تجهيزات آزمايشگاهي قـرار گر    
ــد    ــع ش ــي قط ــاي علم ــاه ه ــه پايگ ــي آن ب . دسترس

  ) خرداد13خبرگزاري صداوسيما، (
   

 هـزار   66ثبـت   / نامه نويـسي  بازار داغ پايان  

  پايان نامه در يكسال 
هـاي  هـا و رسـاله      نامـه   پايگاه ثبت اطالعـات پايـان       

 66تحصيالت تكميلي كشور با انتشار آمـاري از ثبـت           
 خبـر داد؛ آمـاري كـه در         94ه در سـال     هزار پايان نام  

  . جاي خود قابل تامل است

  
 در پايگاه ثبـت     94نامه در سال     پايان   626 هزار و    66

هاي تحصيالت تكميلـي    ها و رساله  نامهاطالعات پايان 
ــشور در وب  ــاوري   ك ــوم و فن ــشگاه عل ــايت پژوه س
به ثبـت رسـيد كـه از ايـن          ) ايرانداك(اطالعات ايران   

نامـه توسـط دانـشگاهها     هزار پايـان   47 ميزان بيش از  
  .تاييد شده است

در كنار انتشار اين آمار، قطعا بر كسي پوشـيده نيـست            
كه كم نيـستند دانـشجوياني كـه بـه داليـل مختلـف             
نوشتن پايان نامه ارشد و دكتري خود را به دست بـازار   
پايان نامه نويسي خيابان انقالب مي دهند، و اين بازار          

ــن  ــي در اي ــد را حت ــي كنن ــا داغ م ــه . ( روزه خبرنام
  ) خرداد18دانشجويان ايران، 

  12بقيه در صفحه  

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

  11صفحه بقيه از 
  

 در "قرتي بازي"اعتراض نماينده مجلس به     

  دانشگاه زاهدان 

نماينده زاهدان به شادي و سرور دانشجويان دانـشگاه         
سيستان و بلوچستان در يك جشنواره اعتراض كـرد و          

 خواندن آن، خواسـتار برخـورد       "قرتي بازي فرنگي  "با  
  . با دانشجويان شد

  

  
اين مراسـم بـه بهانـه راه        ": حسينعلي شهرياري گفت  

اندازي جشنواره اقوام در سالن فردوسي كه بزرگتـرين         
و اصلي تـرين سـالن دانـشگاه سيـستان و بلوچـستان        
است برگزار شد و متاسفانه صحنه هايي در آن اتفـاق           

 وي بـا بيـان      ".افتاد كه شرم آور و توجيه ناپـذير بـود         
 دست من رسيده و من آن را        اينكه فيلم اين مراسم به    

در اين مراسم عده اي از دانـشجويان        ": ديده ام افزود  
شروع به رقصيدن مي كنند، البته رقـص آنهـا رقـص             

قرتـي بـازي   "محلي نيست كه توجيه پذير باشد، بلكه    
منتظر هـستيم  ":  شهرياري اظهار كرد ". است "فرنگي

 تا رييس دانشگاه از مسافرت به خارج كشور بازگردد و         
جلسه اي را با حضور وي در خـصوص برگـزاري ايـن         
ــيس   ــدواريم رئ مراســم شــرم آور برگــزار كنــيم و امي
دانشگاه بتواند اقدامات الزم را در اين زمينه بـه عمـل         

در صورتي كه انجام اقدامات     ":  وي تاكيد كرد   ".بياورد
الزم از توان رئيس دانشگاه خارج باشد، با وزيـر علـوم        

ي كنيم و مستندات مراسم مزبور      جلسه اي را برگزار م    
  ) خرداد18مجلس نيوز،  (".را به وي ارايه مي دهيم

   
اعتراض دانـشجويان دانـشگاه تهـران بـه         

   تبعيض جنسيتي در خوابگاه

  
يك فعال دانشجويي از اعتراض دانـشجويان دانـشگاه       

ايـن فعـال   . تهران به قوانين انضباطي خوابگاه خبر داد 

ــزود ــشجويي اف ــر": دان ــه اعت ــا ب اض م
تبعــيض جنــسيتي بــراي ورود و خــروج 
دختــران اســت كــه بــسيار ســختگيرانه 

شود؛ در حالي كه اين سـخت       اعمال مي 
اي اسـت و بـراي   گيريها چيـز نانوشـته    

  ".شودپسران چنين قوانيني لحاظ نمي 
وي با اشاره به بيانيه اعتراضـي منتـشر         
ــه     ــاي دختران ــط خوابگاهه ــده توس ش

ن جزييات اعتراض   دانشگاه تهران به بيا   
دانشجويان دختر اين دانشگاه پرداخت و      

 2خوابگاه دخترانه چمران حدود     ": گفت
 هـزار   3هزار و خوابگاه فاطميـه حـدود        

دانشجو دارد كه اغلب ايـن دانـشجويان      
از تبعيض جنسيتي و قوانين غيرمنطقـي      

  ".خوابگاهها ناراضي هستند
در بخــشي از بيانيــه دانــشجويان آمــده 

كه تنهـا بـراي دختـران و        نيزما": است
ــدوديتي    ــصوب و مح ــانوني م ــان، ق زن

كنيد، سخن گفـتن از تـامين      اعمال مي   
امنيت و سالمت توجيهي بيش نيـست،       
چرا كه هر زن بر اين اساس كه از عقل          
و ادراكي برابر بـا همتايـان مـذكر خـود      

مند اسـت، تـوان درك موقعيـت و         بهره
گيري در مورد امـور مربـوط بـه         تصميم

د را دارد و دخالت بي دليل خوابگاه و         خو
دانشگاه در زندگي شخصي وي، جز زير       
ســوال بــردن اســتقالل، آزادي عمــل و 

تواند هدفي درپـي   عزت نفس وي، نمي     
  ) خرداد21ايلنا،  ("داشته باشد

   
 دانـشجو  7محروميت از تحصيل   

  به اتهام شادي

ــب دوم   ــديويي از ش ــشار وي ــس از انت پ
و شگاه سيــستانجــشنواره اقــوام در دانــ

بلوچـــستان كـــه در آن چنـــد تـــن از 
دانشجويان در حـال رقـص و پـايكوبي         
ديده مي شوند، اكنـون اخبـار رسـيده از      
اعالم راي بدوي كميته انـضباطي ايـن        

 تـرم محروميـت از      12دانشگاه مبني بر    
ــراي  ــصيل ب ــشجويان 7تح ــر از دان  نف

  .حكايت دارد
 نفر از   5براساس حكم كميته انضباطي،     

دانشجويان دو ترم دو تن ديگر يك       اين  
  . ترم از تحصيل محروم شده اند

يكي از اين دانشجويان كه حكم دو ترم        
محروميت از تحصيل بـراي وي صـادر        

، دريافـت راي كميتـه انـضباطي را         شده
ايـن دانـشجو كـه خواسـت        . تاييد كـرد  

نامش فعالً منتشر نشود درباره اين حكم   
 مــن كــار خاصــي انجــام": توضــيح داد

ندادم و حتما به اين راي اعتـراض مـي          
اميـدوارم كـه مـسووالن دانـشگاه       . كنم

چنين ظلمي در حق ما را تاييد و نهـايي       
  ".نكنند

اي چرا قضيه  ": وي در ادامه توضيح داد    
كنند؟ به اين سادگي را اينقدر بزرگ مي  

جايي وارد شد و جلسه هـم       نه آسيبي به  
از دو ترم محروميـت     . اصالً مختلط نبود  

 دقيقه شادي ساده واقعا     5تحصيل براي   
  ".زور دارد

 12اين دانشجو احكام صادره را بيش از        
ترم دانست و گفت حتي براي دو نفـر از       

ــز حكــم يــك  ــان برنامــه ني ــرم مجري ت
 26ايـسنا،   . (اسـت محروميت صادر شده  

  )خرداد
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جمعـي از  شنبه اول خرداد، صبح روز   *
واسـطه يـك شـركت     كارگراني كه به    

ــي از   ــتخدام يكـ ــاري در اسـ پيمانكـ
هـاي     شركتهاي بزرگ ساخت پـروژه    

نفتي و نيروگاهي هستند و هم اكنـون       
 عـسلويه  14هاي فاز   در يكي از پروژه  

مشغول كارند، در اعتراض بـه تعويـق        
مطالبات مزدي در مقابل محل اجراي      

 بـه گـزارش    .اين پروژه تجمع كردنـد    
دي مـاه سـال     ايـن كـارگران از       ايلنا،

گذشته تاكنون بابـت معوقـات مـزدي        
  .خود طلبكارند

  
زنان فانوس به    خرداد، شنبه اول    روز*

اردبيل يك  دست در جلوي استانداري     
بــه . تجمــع اعتراضــي برگــزار كردنــد

اين زنان كه از داشتن     گزارش فارس ،    
به نشانه اعتراض   برق محروم هستند،    

با فانوسـهايي كـه بـه دسـت داشـتند           
كـه  كردنـد   ه مسؤوالن اعالم    خطاب ب 

 ســـال اســـت از نعمـــت بـــرق و 17
انــد و مــسؤوالن   بهــره روشــنايي بــي

حاضر نيستند به مطالبات آنهـا پاسـخ        
زنان در حالي كه    ،  در اين تجمع   .دهند
هاي خود را روشن كـرده بودنـد        سفانو

خطاب به مسؤوالن گفتنـد كـه ديگـر      
طاقت زندگي در تاريكي و تنها با نـور         

ندارنــد و از امكانــات اوليــه  را  فــانوس
همچون تلويزيون، يخچـال و وسـايل       

 سال است كـه     17ديگر برقي بيش از     
  .محروم هستند

  
راننـــدگان  خـــرداد، 3 دوشـــنبه روز*

خودروهاي سواري و خطـي در پايانـه        
 .تجمع كردند مسافربري فيروزي آمل    

راننـدگان   اين   ،24كاسپين   به گزارش 
آنـان   مبالغي از     بي دليل  به جهت اخذ  

  .اقدام به اين حركت اعتراضي كردند
  
جمعـــي از  خـــرداد، 3 دوشـــنبه روز*

مالكان زمينهاي ممنطقه سـوهانك و      
مراد آباد تهران كه بيـشتر از كاركنـان         
وزارت جهاد سازندگي سـابق و جهـاد        
كــشاورزي فعلــي هــستند، مقابــل     
ساختمان جديد وزارت جهاد كشاورزي     

 تجمعبه گزارش تسنيم،    . تجمع كردند 
از مالكان بالتكليف زمينهـاي     كندگان  

كـه وزارت    بودنـد    سوهانك و مرادآباد  
  سال پـيش    27جهاد سازندگي سابق،    

در قالب تعاوني مسكن و براي ساخت       
  .در اختيار آنها قرار داده بودزمين خانه 

  
ــوازي  * ــهروندان اهـ ــدادي از شـ تعـ

عصر روز  معترض به انتقال آب كارون      
 بـار ين  بـراي چنـدم    خـرداد    2يكشنبه  

. تجمع كرده و دست به اعتراض زدنـد       
مقابـل  به گزارش هرانـا، ايـن تجمـع         

ــان    ــروي خياب ــوبي روب ــارك چ  17پ
. صـورت گرفـت   كيانپارس شهر اهواز    

زكيـه حـر    است كـه    الزم به يادآوري    
 از فعاالن اعتراضات بـه انتقـال       ،نيسي

 بازداشت و بـه نقطـه       آب كارون اخيراً  
  .نامعلومي منتقل شده است

  

جمعــي از ،  خــرداد4ســه شــنبه  روز*
صيادان هنديجاني به دليل مخالفت و      
عدم اجازه شـيالت و دريابـاني بـراي         
صـــيد در مقابـــل فرمانـــداري ايـــن 
شهرستان تجمعي اعتراض آميز شكل     

به گزارش تسنيم، يكي از تجمع   .دادند
 كوچك داريـم و     قايق: گفتكنندگان  

تنها شغل ما صيادي است ولي مـدتي        
جازه خروج و رفتن به دريا      است به ما ا   

اش سخت شدن      دهند كه نتيجه     نمي
  .هايمان است  تأمين معاش خانواده

  
تعدادي از اعـضاي تعـاوني مـسكن        *

ــران روز ــهرداري ته ــنبه  ش ــه ش  4س
ــرداد  ــل   خ ــريش مقاب ــدان تج در مي

ــك    ــه ي ــهرداري منطق ــاختمان ش س
تجمــع و از مــسئوالن  ) شــميرانات(

خواستار تكميـل پـروژه مـسكن خـود         
 معترضــان بــه گــزارش ايرنــا، .شــدند

خواستار تكميل پروژه تعاوني مسكن و    
حمايــت و مــساعدت شــهردار تهــران 
ــدند  ــروژه ش ــن پ ــشرفت اي ــراي پي . ب

نيروهاي پليس به صـورت محـسوس       
  .بين تجمع كنندگان حضور داشتند

  
جمعــي از   خــرداد،4روز ســه شــنبه *

متقاضيان واحدهاي مسكن مهر ايثـار      
الت موجـود ايـن     در اعتراض به مشك   

واحـدها مقابــل فرمانــداري فيروزكــوه  
به گـزارش ديمـه نيـوز،        .تجمع كردند 

شركت كنندگان در اين تجمع نـسبت       
به انشعاب آب و بالتكليف نگهداشتن       

  .متقاضيان اعتراض داشتند
  
ن اســاكن خـرداد،  5 چهارشـنبه شــب *

مناطق جنوبي شهر بوشـهر بـه ويـژه         
ــل اســتانداري   ــا تجمــع مقاب ســرتل ب

شهر خواستار رفع مشكالت كم آبي      بو
تجمـع   نيـوز،  به گزارش بوشهر   .شدند

كنندگان كه از قطعيهاي مكرر و نبـود        
آب در شبكه ها كالفه شده بودنـد بـا          
اشاره به بارنـدگيهاي اخيـر در اسـتان         
بوشهر اعالم داشتند كه بـا توجـه بـه          

هنگـام   اين بارنـدگيها قطعيهـاي زود     
ــ   ي پـيش از فرارســيدن تابـستان منطق

آنان اعـالم كردنـد در صـورت     . نيست
عدم رفع مشكالت توسط شـركت آب       
و فاضالب استان بوشهر، در روزهـاي       
آينده نيـز بـه اعتراضـات خـود ادامـه           

  .خواهند داد
  
تعـداد   خرداد، 5 چهارشنبه   صبح روز *

كثيــري از كــارگران اخراجــي شــركت 
حفاري نفت شمال مقابـل فرمانـداري       
ــع كردنــد     ــتان بهــشهر تجم شهرس

ــري مــشكالت شــان  وخواســتار پيگي
كـارگران ايـن     به گزارش ايلنـا،    .شدند

ــدار   ــا فرمانـ ــست بـ شـــركت در نشـ
شهرســتان بهــشهر كــه در ســـالن    
اجتماعات فرمانداري ايـن شهرسـتان      
بدون حـضور خبرنگـاران برگـزار شـد         
مطالبات و خواسته هاي خـود را بيـان         

  .كردند
  

  21بقيه در صفحه 

برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 
  ١٣٩۵مزدبگيران در خرداد 
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اسماعيل عبدي چند روز پس از آزادي با        

  وثيقه، راهي بيمارستان شد 

  
 اسماعيل عبـدي،    - خرداد   1حقوق معلم و كارگر،     

دبير كل كانون صنفي معلمان ايران، كه به تازگي         
 روزه با قـرار وثيقـه آزاد   16پس از اعتصاب غذاي     

شده است، به دليل عفونت و خونريزي كليه ها در          
  .ستان مراجعه كردكرج به بيمار

ــداوا در    ــه و م ــيهاي اولي ــس از بررس ــكان پ پزش
بيمارستان كرج اعالم داشتند كـه كليـه راسـت او           
هيــدرونفروز و هيــدرويورتر داشــته و يــك ســنگ 
ــده   ــشاهده گردي ــز در آن م ــري ني ــش ميليمت . ش

پزشكان به وي تاكيد كردنـد مـي بايـست بـراي             
ادامه معالجات تخصصي بـه بيمارسـتان هاشـمي         

  .د تهران مراجعه نمايدنژا
   

  افزايش حقوق سم و زيان است

 معاون سازمان مديريت و برنامـه       – خرداد   2ايلنا،  
ريزي كشور در واكنش به خواست افزايش حقـوق         

از مطبوعــات و رســانه هــا مــي ": معلمــان گفــت
خواهيم كه توضـيح دهنـد مهمتـرين كـاري كـه            
دولتهــا بايــد انجــام دهنــد، كنتــرل هزينــه هــا و  

تهاست و افزايش پرداختيها بدون اينكه بخش       قيم
ماليات و درآمدهاي ماليـاتي افـزايش يابـد، بـراي           

دستمزد بگيران، حقـوق بگيـران و       (دولتها و مردم    
مـردم بايـد از مـا       . سم و زيان است   ) بازنشستگان

بخواهند كه هزينه بدون درآمد ايجاد نكنـيم و مـا           
  ".اين سياست را پيش مي گيريم

ظ مهدوي در پاسخ به ايـن سـووال         محمدرضا واع 
كه آيا ميـانگين دريـافتي فرهنگيـان و معلمـان را         

مهم اين است كه ما چـه       ": كافي مي دانيد؟ گفت   
طبيعتا ما بايـد سـعي      . چيز را كافي تلقي مي كنيم     

كنيم كـه حقـوق و دسـتمزد را بـه هـر حـال بـه                 
سـطحي برســانيم كــه زنـدگي مرفهــي را فــراهم   

   ".كنيم
ه دستمزد بگيران مي خواهند كـه       هم": وي افزود 

حقوق و دستمزد بهتري را داشته باشند، امـا مهـم           
  اين است كه امكانات، توان مالي و پرداخت دولت 

  
چقدر است؟ و بايد اين موارد بـا يكـديگر تطبيـق            

   ".داده شود
   

آمــوزان در اعتــراض  تجمــع دانــش  

  سخت بودن سواالت امتحان نهايي 'به

 در شيراز تعدادي از دانـش  - خرداد 5بي بي سي،   
آموزان سال سوم دبيرستان، در اعتراض به سخت        
بودن امتحان نهايي درس زبان فارسـي در مقابـل         
اداره كل آموزش و پرورش استان فارس در شيراز         

  .تجمع كرده اند
  

بـي  آموزان در پيامي كه بـراي بـي         يكي از دانش    
منبع اصـلي امتحـان     "سي فارسي فرستاده نوشته     

امتحـان  ":  و ادامه داده   "هايي كتاب درسي است   ن
نهايي چون سراسري است بايد در سـطحي باشـد          

 10ترين افراد هم بتوانند حداقل نمـره        كه ضعيف   
ولي اين امتحان طوري بود كه تازه قـوي         . بگيرند

  ".بگيرند 10ترين افراد توانستند 
هاي اجتماعي مانند اينـستاگرام     در برخي از شبكه     

ــم اعترا ــا هــشتگهاي  ه ــراض"ضــهايي ب  و "اعت
  . صورت گرفته است"امتحان نهايي"

بر اسـاس برخـي ديگـر از گزارشـها، در روزهـاي             
گذشته در تهران و چند شهر ديگر مثـل مـشهد و            

آمــوزان ســال ســوم ايــالم نيــز تعــدادي از دانــش
دبيرستان در اعتراض به سـخت بـودن سـوواالت          

بـه  .  انـد امتحانات نهايي تجمعاتي را برگزار كـرده    
گفته آنها سواالت درسهايي چون شيمي و رياضي        

  .خارج از كتب درسي بوده است
مسووالن مـي گوينـد كـه سـواالت در چـارچوب            

  .اندكتابهاي درسي بوده اما قول رسيدگي داده 
عبدالرسول عمادي، رييس مركـز سـنجش وزارت        

: پرورش، به خبرگزاري فارس گفته استآموزش و 
از نظر ما، امتحانات سخت نيـست و از محتـواي        "

آموزان در طول سـال آن را       كتابي است كه دانش     
وي يك دليل اعتراضـات اخيـر را ايـن           ".خواندند

رسـاني و هماهنـگ     امكـان اطـالع     "دانسته كـه    
كردن براي اعتراض در فضاي مجازي به راحتـي         

  ".فراهم شده است
   

مراسم معارفه رييس جديـد در دهلـران        

  برهم زده شد 

 تعدادي  - خرداد   5ايرنا،  / باشگاه خبرنگاران جوان  
ــه    ــراض ب ــران در اعت ــان دهل ــردم و فرهنگي از م
بركناري مدير آموزش و پرورش ايـن شهرسـتان،         
در محل اين اداره تجمع كرده و خواستار لغو آن از          

  .سوي مديركل آموزش و پرورش استان شدند
معترضان به اين حكم معتقدند اكنون كـه دانـش          
آموزان و فرزندان شان در وسط فـصل امتحانـات          

قرار دارند، اين تغيير مـديريت بـر رونـد برگـزاري            
  .امتحانات تاثير منفي خواهد داشت

شـنيده هــا حاكيــست عبـدالكرم محمــدي، مــدير   
بركنار شده، پيش از ايـن بـه عنـوان مـدير دفتـر              

لـران در مجلـس بـوده و بـا راه          نماينده پيشين ده  
نيافتن مجدد اين نماينده به مجلس، بالفاصـله از          

  .سمتش عزل گرديده است

  
به همين منظور يكي از معاونان مديركل آمـوزش         
و پرورش استان كه حامل حكم توديـع و معارفـه            
مديران آموزش و پرورش دهلران بود، بـه همـراه          

ننـدگان  نماينده فرماندار دهلران درميـان تجمـع ك       
حاضر شده و با ابراز سخنراني آنها را به تمكين از           

  . موضوع دعوت كرد
به گزارش ايرنا، تالش معاون آمـوزش و پـرورش          
استان ايالم و فرماندار دهلران بـراي قـانع كـردن         
مخالفان و برگزاري مراسم نتيجه نداد و در نتيجه         

  .اين مراسم آغاز نشده، پايان يافت
   

 روز از   6ودي، پس از    محمود بهشتي لنگر  

  بيمارستان ترخيص شد 

 
 محمود بهـشتي    - خرداد   11حقوق معلم و كارگر،     

لنگرودي، معلم و فعال صـنفي، كـه از چهارشـنبه           
گذشته به تشخيص پزشكان بيمارسـتان طالقـاني        

، )ملنا(به دليل عارضه مشكوك به خونريزي معده        
 روزه در اين بيمارستان 23ناشي از اعتصاب غذاي     

ستري شده بود، پس از حدود يك هفته معالجات         ب
پزشكي و اسـتفاده از داروهـاي متعـدد، امـروز بـا             
رضايت شخصي از بيمارسـتان طالقـاني تـرخيص         

  .شد
محمود بهشتي لنگرودي، بـه واسـطه سـه حكـم           
مجزا كه توسط قضات دادگـاه انقـالب اسـالمي،          

 سـال   14صلواتي و مقيسه صـادر شـده بـود، بـه            
ــدان محكــوم شــد ــدو اجــراي حكــم در زن  و از ب

 تا كنون چهار بار اقـدام بـه اعتـصاب           94شهريور  
  .غذا كرده است

  14بقيه در صفحه 

 چالشهای معلمان در خرداد ماه
 فرنگيس بايقره
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 چالشهای معلمان در خرداد ماه

  
  13بقيه از صفحه 

اين معلم و فعال صنفي كه از ابتـداي ارديبهـشت           
در زندان اوين دست به اعتصاب غـذا زده بـود، در      

ــاريخ   روز اعتــصاب 13 ارديبهــشت، پــس از 23ت
 روز اعتصاب غذاي خشك متعاقب      10غذاي تر و    

  .آن، از بيمارستان روانه منزل شد
 بهشتي لنگرودي برگزاري دادگـاه      خواسته محمود 

 168علني و با حضور هيات منـصفه طبـق اصـل            
  .قانون اساسي است

   

دادگاه تجديد نظر اسـماعيل عبـدي بـه         

  زودي برگزار مي شود

 اسماعيل عبدي، - خرداد 11حقوق معلم و كارگر، 
، روز )تهـران (دبيركل كانون صنفي معلمان ايـران      

اه تجديـد نظـر      خرداد مـاه در دادگـ      12چهارشنبه  
  .حاضر خواهد شد

بنابر گزارش رسيده، اسماعيل عبـدي، بـه همـراه          
وكيل خود، سمانه اسد خـاني، پيـرو اعتـراض بـه            
حكم شش سال حبس كه در دادگاه بـدوي دهـم           

 به رياست قاضي صلواتي بـراي ايـشان         94بهمن  
 صـبح روز    11صادر شده بود، مي بايست سـاعت        

 تجديـد   36 شعبه   چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه در    
نظر دادگاه انقالب تهران به رياست قاضـي قمـي          

  .زاده شركت كند
 ارديبهشت ماه و پس از      25پيش از اين در مورخه      

 روز اعتــصاب غــذا، قــرار بازداشــت اســماعيل 16
 36عبدي با نظر مساعد قاضي قمي زاده در شعبه          

تجديد نظر به وثيقه سيصد ميليون توماني تبـديل         
.  روز بازداشـت موقـت آزاد شـد    322و وي پس از     

اميد است كه قاضي محترم دادگاه نسبت به حكم         
صادره باز هم نظر مساعد داشته و خانواده، پـدر و           
مادر اسماعيل عبدي و جامعه بزرگ معلمان كشور        

  .را از نگراني در آورد
   

ديدار جمعي از معلمان خراسـان رضـوي        

  با رسول بداقي 

  
  

ــارگر،   ــم و ك ــوق معل ــرداد  15حق ــي از -خ  جمع
معلمان خراسان رضوي به ديدار رسـول بـداقي در    

  .اسالمشهر رفتند
اين معلمان هدف از اين ديدار را تقـدير از رسـول            

 سال از عمر خود را تنها به        7بداقي كه نزديك به     
جرم دفاع از حقـوق معلمـان و دانـش آمـوزان در             

در اين ديـدار،     .زندان گذرانده است، عنوان كردند    
ستگاه خودرو پرايد، اهدايي جمعي از معلمان       يك د 

  .خراسان رضوي، تقديم رسول بداقي شد
در روزها و هفتـه هـاي گذشـته تعـداد زيـادي از              
معلمان و فعاالن صنفي سراسـر كـشور از رسـول           

  .بداقي و خانواده او ديدار كرده اند
   
  

ــوزش و   ــستگان وزارت آم ــع بازنش تجم

   پرورش مقابل ديوان اداري

  

 تجمـع بازنشـستگان     - خرداد   19ان نيوز،   فرهنگي
وزارت آموزش و پرورش در برابـر ديـوان عـدالت           

 خــرداد 19 روز چهارشــنبه 10اداري راس ســاعت 
در ايـن تجمـع    .  پايان يافت  14شروع و در ساعت     

اعتراضي بيش از يكصد معلم باز نشسته از تهـران     
  . كرج و كرمانشاه مشاركت داشتند

 با حمـل پالكاردهـايي      بازنشستگان در اين تجمع   
خواستار همسان سازي حقوق شان با بازنشستگان       
ساير نهادها، همچنين وضعيت منزلت، معيـشت و        

ــاده  ــراي مـــــــ ــد125اجـــــــ  .  بودنـــــــ
شــعارهايي كــه روي پالكاردهــا توســط معلمــان  
بازنشسته حمل مـي شـد داراي مـضاميني چـون           

، " ميليـون، حقـوق مـا يـك ميليـون          3خط فقر   "
بيمـه  "، " مـسلم ماسـت    معيشت و منزلـت حـق     "

خيانـت نوبخـت    "،  "رايگان بـراي بـاز نشـستگان      
  . بود...  و "حمايت ديوان

در ادامه ي اين كنش ميداني و تجمـع اعتراضـي،          
به دعـوت مـسووالن، سـه نماينـده از معترضـان            
جهت مذاكره با آنها وارد ساختمان ديـوان عـدالت          

 اداري شدند و با گذشت ساعاتي به ميان حاضران
ند و از مذاكرات شان گزارشي ارايه و عنوان         برگشت

 و از   125كردند راه حل اصلي اجرايي شدن مـاده         
  . سه طريق قابل بررسي مي باشد

   

تجمع خانواده ها در شـيراز در اعتـراض         

   به شهريه اجباري

  

از اوليا دانـش آمـوزان       جمعي   - خرداد   25شيرازه،  
محله كوشكك به همراه فرزندان خـود در مقابـل          

  .فرمانداري شيراز تجمع كردند
ــل   پــدر و مــادراني كــه در گرمــاي تابــستان مقاب
فرمانداري ايستاده بودند، نسبت به دريافت شهريه       
و مبالغ ديگر به عنوان كمك      
به مدرسه و نبـود امكانـات و        
اطالعيه مدير مدرسـه مبنـي      

ينكه دانش آموزان مقاطع    بر ا 
سوم تا ششم بايد در مدرسـه       
اقبــال آبــاد ثبــت نــام شــوند، 

  .اعتراض داشتند
: اوليا دانش آموزان مي گفتنـد    

وقتي اعالم مـي كننـد كـه        "
تحصيل تا متوسـطه رايگـان      
اســت، چــرا بــراي ثبــت نــام 
دانــش آمــوزان شــهريه مــي 
گيرند؟ مدير مدرسـه تـا پـول       

ن شهريه را نگيرد دانش آموزا    
ما را ثبت نام نمي كند، امـا وقتـي اعتـراض مـي              
كنيم كه چرا مبالغي كه به عنوان كمك به مدرسه       
مي گيريد خرج خود مدرسه نمـي شـود، پاسـخي           
نمي دهد و مي گويد اگر ناراضي هستيد خودتـان          

  ".به بچه هاي تان درس بدهيد و مدرسه نياورديد
ر  هـزا  500 نـا    200مبـالغي از    ": آنها تاكيد داشتند  

تومان از ما به عنوان شهريه و كمك بـه مدرسـه            
مي گيرند، اما هيچ امكاناتي در اختيار فرزندان مـا          

مدرســه سيــستم سرمايــشي و . قــرار نمــي دهنــد
گرمايشي ندارد، حتي يك آب سرد كن هم نـدارد          
و بچه هاي ما از خانه آب خنك به مدرسـه شـان             

  ".مي برند
 مالي كه   يكي از مادران از همسر كارگرش و توان       

نداشت و زنـدگي مـستاجري اش مـي گفـت و از             
فرزندي كه مجبور است روپوش مدرسه بخرد، اما        
نمي تواند و اجازه پوشيدن روپوش سال قـبلش را          

  .هم ندارد
   

راه اندازي بيمارسـتان مخـصوص تـرك        

  آموزان اعتياد دانش

  
ــا،  ــزاري هران ــرداد ـ  29خبرگ ــوراي   خ ــر ش دبي

در استان تهـران از راه      هماهنگي مبارزه با موادمخ   
آمـوزان خبـر    اندازي بيمارستان ترك اعتياد دانـش     

بخشي از بيمارستان امـام حـسين        كه داد و گفت  
  .به اين كار اختصاص يافته است

با هماهنگي دانـشگاه    ": حمدرضا آذرنيا توضيح داد   
علوم پزشكي شهيد بهشتي، بخشي از بيمارسـتان        

ي درمـان   امام حسين در ميدان امـام حـسين بـرا         
وي  ".دانش آموزان معتاد در نظر گرفته شده است       

آمــوزان معتــاد حاضــر در در مــورد تعــداد دانــش 
هنــوز در مرحلــه شناســايي و ": بيمارســتان گفــت

غربالگري هستيم و موردي به بيمارسـتان ارجـاع         
  ".داده نشده است
بايــد غربــالگري انجــام شــود تــا ": وي ادامــه داد

ــش  ــدام دان ــردد ك ــشخص گ ــوم ــه آم ــاز ب زان ني
حمايتهاي درماني و كداميك نيـاز بـه حمايتهـاي          

  ".غير درماني از قبيل روانشناس و مددكار دارند
آذرنيا پيش از اين نرخ شيوع اعتياد در ميان دانش          

  .آموزان را يك ونيم درصد اعالم كرده بود 
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 ميليوني در وزارت    90 تا   70فيشهاي حقوقي   

  بهداشت 

  

 معاون رييس سازمان نظام پرسـتاري       – خرداد   1ايلنا،  
گفت، در وزارت بهداشت فيشهاي حقوقي بـا رقمهـاي        

 . ميليوني بسيار عادي و معمولي است90 تا 70

گروههاي جراحـي شـامل     ": محمد شريف مقدم افزود   
 اعـصاب، قلـب و      همه تخصصها نظير ارتوپدي، مغز و     

   ميليون90 تا 70اورولوژي اغلب فيشهاي حقوقي 

  
 توماني دارند و البته فيشهاي چند صد ميليـوني ماننـد           

 ميليوني هم هستند كـه البتـه تعدادشـان          400 تا   200
زياد نيست، اما به هر جهت وجـود دارد و قابـل توجـه              

در بيمارستانهاي دولتـي كـه پـول        ": وي افزود  ".است
 تلفن و حقوق كاركنان را هم دولت پرداخـت     آب، برق، 

 كند، پزشكان عالوه بر اينكه چندين ميليون تومان         مي
 گيرنـد  اي نيز ميكنند؛ كارانه حقوق ثابت دريافت مي   

كه رقمهاي عجيب و غريب دارد، اما سيستم پرداختهـا     
در وزارت بهداشت به نـوعي اسـت كـه كـسي بـه آن            

حاليكه با كمبود منـابع     ر  د": او افزود  ".دسترسي ندارد 
در كشور روبرو هستيم و حقوق كارگر زير يك ميليون          

شود، پرداختيهاي ميليوني در وزارت     تومان تعريف مي    
اضـافه  شـريف مقـدم      ".بهداشت هيچ توجيهي نـدارد    

نمايندگان مجلس نيز بايـد بررسـي كننـد كـه           ": كرد
 هزار ميلياردي كه سـال گذشـته بـه وزارت           10اعتبار  

شت تزريق شده، چگونـه هزينـه شـده اسـت، در            بهدا
حالي كه تغيير محسوسي در سيستم پزشـكي و ارايـه           

  ".شودخدمات پزشكي و درماني مشاهده نمي 
  

مقايسه درآمـد پزشـكان و      : نماينده مجلس 

  پرستاران ايجاد آشوب صنفي مي كند

 نماينده كليميان در مجلـس تاكيـد        - خرداد   12ايسنا،  
ــ":كــرد ــدي پزشــكان و مطــرح كــردن اخ تالف درآم

  ".كندپرستاران ايجاد آشوب صنفي مي 
 مطرح شدن اختالف درآمدي  صدق درباره سيامك مره 

مطـرح كـردن   " :ميان پزشكان و پرستاران بيـان كـرد     
اختالف درآمد، از آن حرفهاي آسـيب زاسـت، زيـرا در            
دولت فعلي حقوق پرستاران بيش از بقيه اقشار افزايش         

البته تفاوت درآمد از مدتها پيش بوده،       . پيدا كرده است  
آن هم به دليل مسووليت خاصي اسـت كـه پزشـكان            

مقايسه درآمد دو قشر با هـم،       ": وي تاكيد كرد   ".دارند
اي به جز اين كه ايجاد آشوب صنفي كند، هيچ فايـده            

  ".ندارد
 

رييس سازمان نظام پرستاري خواستار عزل      

 وزير بهداشت شد 

 ريـيس كـل سـازمان نظـام     -اد  خرد15سالمت نيوز،   
ــه  ــه روحــاني از برخــي پرســتاري كــشور در نام اي ب

سياستها و رويكردهـاي اخيـر وزارت بهداشـت دربـاره           
 .پرستاران به شدت انتقاد كرد

: دكتر علي محمـد آدابـي در ايـن نامـه نوشـته اسـت              
 ساالري همـواره بـر وزارت بهداشـت حـاكم           پزشك"

تـر،  حركتهـا پيچيـده     بوده، اما در چند سال اخير ايـن         
 حـدي كـه مـي      تر و قدرتمند تر شده است، به         سخت

دوران اسـتبداد سـياه   « سـاله را بايـد      3توان گفت اين    
 براي پرستاري و مردم شريف و مظلـوم  »نظام سالمت 

  ".كشور نامگذاري كرد

 

رييس سازمان نظام پرستاري در بخش ديگري از نامه         
 تبعيـد و شـكايت      تهديد، تفتيش، تحقير،  ": خود نوشت 

ــنفي    ــب ص ــده منتخ ــر وزارت از نماين ــه اخي غيرموج
پرستاري به جرم افشاگري دريافتيهاي نجومي و چنـد         

 سـاالر   ده ميليوني و چند صد ميليوني قاطبـه پزشـك         
تنها چند مورد از اقدامات مذبوحانـه اربـاب زر و زور و             

  ".تزوير حاكم بر وزارت بهداشت و درمان فعلي است
  

دهـم تـا    استعفا مـي    : ستان آمل رييس بيمار 

  شرمنده مردم و كاركنان نباشم 

  
 رييس بيمارسـتان امـام   - خرداد 24خبرگزاري فارس،   

در حال حاضر پرسنل درماني اعـم از        ": رضا آمل گفت  
 ماه اسـت كـه مطالبـات        9پزشك و پرستار نزديك به      

اند و اين امر ادامه ارايه خـدمات        خود را دريافت نكرده     
  ".سالمت را با مشكل جدي روبرو خواهد كرددر نظام 

عباس قدير ضمن تاييد خبر استعفاي خـود از رياسـت           
متاسـفانه بـه دليـل مـشكالت        ": اين بيمارستان گفت  

مالي توان ارايه خدمات به بيماران را نـداريم، بيمـاران           
دياليزي يا ام اس يا بيماران خـاص بـسياري بـه ايـن              

 كنند كه   راجعه مي مراكز دولتي براي گرفتن خدمات م     
با توجه به بحران مالي نظام سالمت، ارايه اين خدمات       
به صورت منظم و كامل ميسر نيـست و عمـال باعـث             

 ". شـويم  نارضايتي بيماران شده و ما شرمنده آنها مـي        
شـود و نيـاز بـه       دسـتگاه خـراب مـي       ": وي ادامه داد  

رد، تجهيزات پزشـكي و دارو نيـاز داريـم و           تعميرات دا 
بسياري از خدمات ما وابسته شـركتهاي ارايـه دهنـده           
خدمات دارويي و تجهيـزات پزشـكي اسـت كـه ايـن             
مراكز بـه دليـل بـدهيهاي بـاال ديگـر تمـايلي بـراي               

بنـده  ": وي افـزود   ".همكاري با مراكز دولتي را ندارند     
 دادم تـا    به دليل مشكالت موجود از سمت خود استعفا       

. بيش از اين شرمنده مردم و كـادر بيمارسـتانم نباشـم           

اينكه بيماران با اجراي طرح تحول سالمت از خـدمات    
ارزان استفاده كنند بسيار خوب است، اما مساله بدهيها،    

 كـشاند و يـك بنگـاه        مراكز درماني را به تعطيلي مـي      
ورشكسته نه براي مردم نفعي دارد و نه پزشـك و نـه             

  ".متنظام سال
 

هشدار وزير بهداشت درباره شكست طـرح       

 تكذيب+ تحول سالمت 

 وزيـر بهداشـت در      - خـرداد    26سالمت نيـوز،    / پايش
نامه اي به روحاني درباره شكست طرح تحول سالمت         

  .به دليل تنگناهاي شديد مالي هشدار داد
دكتر حسن قاضي زاده هاشمي در اين نامه از بـدهي           

ا گاليـه كـرده و هـشدار      سنگين دولت به بيمارسـتانه    
داده در صورت عدم تامين منابع مالي بـراي پرداخـت     
مطالبات بيمارستانها، طرح تحـول سـالمت شكـست         

وزير بهداشت از روحاني خواسـته اسـت         .خواهد خورد 
بدهي دولت از طريق برداشت از صندوق توسعه ملـي          

 .پرداخت شود

در همين حال وزارت بهداشـت بـا انتـشار بيانيـه اي             
فـضا  "سال چنين نامه اي را تكـذيب كـرد و آن را             ار

  .  خواند"سازي رسانه اي
ــت ــت نوش ــ": وزارت بهداش ــول وزرا و ه ب ــور معم ط

مقامات مسوول دولتي نظـرات و مطالبـات خـود را در            
طي جلسات هيات دولت و يا در مذاكرات خصوصي بـا   
رييس جمهور مطرح مي نمايند لذا ارسال نامـه اي بـا            

بيانيـه مزبـور بـا       ".توا واقعيت ندارد  اين مضمون و مح   
گاليه هميشگي وزارت بهداشـت     ": اين حال مي گويد   

همچنان پابرجاست كه عدم تامين منابع مالي پايـدار و       
تاخير در پرداخت مطالبات بيمارستانها موجب تـضعيف        
فرايند خدمت رساني خواهد شد، ولي اين وزارتخانه بـا          

يدات الزم به تعهدات استعانت از ايزد منان و اتخاذ تمه    
  ".در اين زمينه پايبند مي باشد

 

تحقيق و تفحص از طرح تحول سـالمت بـه          

 جريان افتاد

 طـرح تحقيـق و تفحـص از نحـوه           - خـرداد    26ايلنا،  
اختصاص و توزيع منابع در طرح تحول سالمت كه در          
روزهاي پاياني مجلس نهم به هيـات رييـسه مجلـس           

فرصـت كـافي در     تقديم شـده بـود و بـه دليـل نبـود             
روزهاي باقي مانده از عمر اين مجلس از دسـتور كـار            

 نماينده امضا كننـده     14خارج شد، سرانجام با پيگيري      
 . اين طرح، دوباره در دستور كار قرار گرفت

 : طرح مزبور خواستار تحقيق در محورهاي زير است

 بررسي نحوه توزيع اعتبارات طرح تحـول سـالمت     -1
 "برخوردار و محروم" و مناطق "اروستا و شهره"بين 

انـدركاران   تطبيق پرداختـي بـه پزشـكان و دسـت          -2
 بخش سالمت با قانون مديريت خدمات كشوري

الزحمــه پزشــكان و  بررســي نحــوه پرداخــت حــق -3
پرستاران بخش دولتي و عمومي قبل از اجرا و پـس از         

 .اجراي طرح تحول سالمت

الي و اداري  گزارش اثربخشي مكانيزمهاي كنترل م  -4
شغله و تمـام وقـت      اعمال شده جهت اطمينان از تك       

 بودن پزشكان پس از اجراي طرح تحول سالمت

 گزارش نحوه و ميزان برخورد با پزشكان متخلف و          -5
 نتايج حاصله

 بررسي ميزان اعتبارات صرف شـده جهـت واردات          -6
دارو و تجهيزات پزشكي پس از اجـراي طـرح تحـول            

ــا ابــالغ سياســتهاي اقتــصاد ســالمت و تطبيــق آن  ب
 90مقايــسه فعاليــت واردكننــدگان از ســال (مقــاومتي 

 )تاكنون

 كرد از عملكـرد يـك درصـد ارزش           گزارش هزينه  -7
آموزش "ها به تفكيك حوزه     افزوده و هدفمندي يارانه     

  "درمان" و حوزه "و پيشگيري و بهداشت
 16بقيه در صفحه 

 کارورزان سالمت
  اميد برهاني
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 کارورزان سالمت
  

  17بقيه از صفحه 
  

پـور، عليرضـا محجـوب،      اين طرح توسط نادر قاضـي       
محمدحسين فرهنگي، مجتبي ذوالنوري، احمد سـالك،   
سهيال جلودارزاده، زهـرا سـعيدي، عبدالرضـا مـصري،          
سيدحسين نقـوي حـسيني، محمداسـماعيل سـعيدي،         
محسن كوهكن، محمدرضا فوالدگر و احمد اميرآبادي       

 .ده استامضا ش

  
 مـاه   8كارانه پزشكان و پرستاران مازندراني      

  است كه پرداخت نشده 

  
 ريــيس دانــشگاه علــوم پزشــكي - خــرداد 26ايــسنا، 

مازندران از پرداخت نشدن شش تا هشت ماهه مطالبه         
  . كارانه پرستاران و پزشكان خبر داد

در پرداختي پزشكان شش تـا  ": قاسم جان بابايي گفت 
اريم و همـين طـور در پرداختيهـاي         هشت ماه تاخير د   

اگر بيمه هـا پرداختـي را       . بيمارستانها تاخير وجود دارد   
انجام دهند، مي توانيم با فاصله دو تا سه ماه مبالغ بـه           
تاخير افتاده را پرداخت كنيم، ولـي بـا ايـن وجـود نيـز        
شش ماه از منـابع دانـشگاه بـه پزشـكان و پرسـتاران              

دانـشگاه علـوم   ": فـزود جان بابايي ا ".اختصاص داديم 
  ".ها مطالبه دارد ميليارد تومان از بيمه 300پزشكي 

ــه بخــش   ــاني ب ــذاري بخــشهاي درم ــاره واگ وي درب
ــرد ــار ك ــس  ": خــصوصي اظه ــال حاضــر اورژان در ح

بيمارستان امام رضاي آمل به بخش خصوصي واگـذار         
شده و واگذاري بخش ديـاليز بيمارسـتان بهـشهر نيـز            

  ".مدنظر است
  

افـشاي فيـشهاي حقـوقي      : داشـت وزير به 

  زشت و غيراسالمي است

 زاده   سيدحسن قاضي  - خرداد   31خبرگزاري دانشجو،   
هاشمي در واكنش به انتشار فيشهاي حقوقي نامتعارف        

نبايد اين موضوع در كشور دامن زده شود، زيرا         ": گفت
 مردم آگاه بوده و اين موضوعات را مسايل سياسي مي         

ي افـراد را بـا شـماره ملـي و           اينكه فيش حقـوق   . دانند
 كننـد بـدون آنكـه در هـيچ     مشخصات آنها منتشر مي   

دادگاهي بررسي شده باشد، اقدامي غير اخالقـي، غيـر          
اگـر اعتراضـي وجـود دارد       . انساني و غيراسالمي است   

بايد از طريق دستگاه قضايي وارد عمل شوند، در غيـر           
اد اين صورت اين اقدامات پسنديده نظام نيست و اعتم        

  ".و باور مردم را كاهش مي دهد
: وزير بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي تاكيـد كـرد     

پزشكان و پرستاران به صورت طرحي به اقصي نقاط         "
 اند و بـا ايجـاد كـردن درآمـد بـراي             كشور اعزام شده  

سيستم، بخشي از درآمد به عنوان كارانه به آنها باز مي 
ن كارانـه هـا     ميـزا ": قاضي زاده هاشمي افزود    ".گردد

 100 درصد است، بدان معنا كه اگر پزشـكي          35 تا   30
 ميليون تومـان    35 تا   30ميليون تومان كار كند، حدود      

بـه  . گردد كه اين در قالب حقوق نيست      به وي باز مي     
عنوان مثال اكنون حقوق يـك جـراح مغـز و اعـصاب             

 هزار تومان اسـت، مـابقي هـر         100 ميليون و    2حدود  

كند در قالب كارانه اي است كه خود         آنچه دريافت مي  
  ".ايجاد كرده است

  
دلمـان  . مادرانه را اين بار فرشـته اسـانلو برگـزار كـرد           

گرفته بود براي جواناني كه از زندان آزاد مي شـوند بـا          
تا چند روز بعد از بازگشت به خانـه  . وثيقه هاي سنگين  

را خوب و خوش به ديدار دوسـتان و اقـوام و آشـنايان           
بيكاري . بينند بعد از آن تازه، زندگي را مي. رانندگذ مي

ــشتي  ــشكالت معي ــوع را   . و م ــي موض ــد كم بگذاري
  :بشكافيم

. اميد عليشناس، فرزند سيمين، مهندس عمـران اسـت        
به دليل فعاليت براي كودكان كار، به ده سـال زنـدان            

چند ماهي است بـا وثيقـه ي چنـد       ! محكوم شده است  
اما هم چنـان بيكـار      .  آمده صد ميليوني از زندان بيرون    

  .است
ماهها قبل وقتي آرش صادقي و گلرخ عزيزم به خانـه            
ام آمــده بودنــد از او پرســيدم شــغلت چيــست؟ گفــت 

گفتم مسلم است كه كار دولتي برايت پيدا نمي    . بيكارم
اما مثالً يـك كـسب و كـار يـا مغـازه اي بـراي            . شود

فروش اجناسي به مردم چه؟ گفت براي كـسب و كـار            
بايد چند ماه پشت سر هم كار كـرد تـا بـه سـوددهي               

گفت از كجا مي دانيم كه چقدر ديگـر    . گفتم بله . برسد
آزاد هستيم؟ هر لحظه ممكن است حكم جديد بيايد و          

نكتـه را گرفتيـد؟ حتـي    . مجبور باشيم برگرديم زنـدان   
! نمي دانند تا كي آزادند تا بر مبناي آن شغلي پيدا كنند   

ال و روز آتنا دائمـي و فرقـداني و          ح بر همين مبناست  
  .بقيه آزاد شدگان با وثيقه هاي سنگين

  
بگذريم از اين كه آن قدر كتك مي خورند از بازجوهـا            

 توانايي كارهاي سـنگين و كـارگري   كه از نظر جسمي   
آرش با دنده هاي شكـسته و  . را هم از دست مي دهند   

آيا اگر ستار بـه     . كتف در رفته ماهها بدون درمان ماند      
گشت، هم چنان مي توانـست بـا بـدن لـه       خانه بازمي 

كار كند تا دست گوهر بي       شده و استخوانهاي شكسته   
ا بايد در گوشه    نظير را بگيرد و ببرد مشهد و نيشابور؟ ي        

ــا و   ــر كــشيدن جــاي كتكه ــاد و تي ــي افت ــه م ي خان
  شكستگي استخوانهايش را مي شمرد؟ 

  
 بـراي  ؛اعضاي مادرانه دلـشان گرفـت    

فرزنداني كـه تحـت فـشار مـشكالت         
فرض كنيد  . معيشتي و بيكاري هستند   

اميد هم مجرد نبـود و زن و بچـه اي           
بايد چه مي كرد؟ بـداغي چـه        . داشت

ن و دو بچه ي خردسال      بايد بكند با ز   
و صدها زنداني ديگـر؟ مـسلماً وقتـي         
فردي مبارز يا متفكر، درگير بيكاري و       
مــشكالت ناشــي از آن شــود، امكــان 
. عقب نشيني از آرمانهايش وجـود دارد  

  هر
 چند نامهاي مذكور در باال، با مناعـت طبـع و قناعـت     

قرار . ذات، با جديت به دنبال آرمانهاي خود در حركتند        
همه مان فكرهايمان را بكنيم و پيشنهاداتي بـراي         شد  

ــيم   ــرح كن ــردنش مط ــي ك ــل و عمل ــاب راه ح . انتخ
اميدواريم با يافتن يـاران همـراه، قـدمي در حـل ايـن            

  .مسأله برداريم
  

تولد حوري گلستاني بود و كيـك شـكالتي روي ميـز            
يكـي دوتـا عكـس انـداختيم از دعـاي حـوري و              . آمد

. ان و جوانـان عزيزمـان     آرزوهاي خوبش براي ملت اير    
اما اخم صورتها را پر كرد بـا تلفنـي كـه مـريم كـريم              

صداي مزاحمت مرداني كه غروب   . بيگي به مادرش زد   
چهارشنبه در لباس مأمور پست، دستشان را روي زنگ         
خانه گذاشته و اعصاب اين دختر جوان را بهـم ريختـه       

دختــري كــه بــار گــران يــافتن جــسد خــونين . بودنــد
بـه  . ناز را بر دوش كشيد امـا خـرد نـشد          مصطفاي شه 

اتفاق شهناز به خانه اش رفتـيم و مـريم را در آغـوش              
زنجير . گرفتيم تا بداند در هر شرايطي، كنار يكديگريم       

بافته شده از بند نـاف نخواهـد گذاشـت تـا دختـر يـا                
پسرانمان احساس تنهايي كنند، حتي اگر در خانه تنهـا         

  . باشند
آن مـأمور بـي ادب و قالبـي         مادرانه، مصمم است تـا      

تـا بدانـد حـق    . اداره پست را يافتـه و گوشـمالي دهـد      
از همكـارانش در    . نزديك شدن به فرزندانمان را ندارد     

اداره پست يا هر نهـاد ديگـري مـي خـواهيم تـا ايـن            
بـه همـه ي     . كارمند خاطي و بي ادب را معرفـي كنـد         

 كارمندان و مأموران ادارات پست يا آب و برق و گاز و           
تلفن نيز اكيداً هشدار مي دهيم كه به هـيچ عنـوان در       

  .غياب مادر، به خانه ها و فرزندانمان نزديك نشوند
  

مادرانه اين بار امتحان اخم و لبخند بود و آغوشـي بـاز     
هم چنـان كـه آغوشـمان بـاز         . براي مريم كريم بيگي   

صـميمانه دسـت ايـن      . است براي زنان كارگر و معلـم      
شـان انـرژي مـي       م و از همراهي   مادران را مي فشاري   

  .گيريم
  

ش ادرگذشت مادري سالمند در غيـاب فرزنـد زنـداني           
نكته يي مهم بود كه توجه مهمانان مادرانه را به خـود            

بازجو و مأموران مربوطـه كـه خـود را          . جلب كرده بود  
خدا مي دانند براي درهم شكستن عبـدالفتاح سـلطاني         

ا وثيقه چنـد    حكم آزادي ب  . دست به حركت زشتي زدند    
صد ميليوني را درست بعد از مرگ مادر امـضا كـرده و             

تا وداع آخر را از پسر زنـداني دريـغ          . به او ابالغ كردند   
اين چيزي جز عدم پايبندي مسئوالن مربوطه به        . كنند

  .روابط عاطفي عميق خانوادگي را نشان نمي دهد
  
  

 39سال زندان براي نرگس محمدي و      16حكم  : ن. پ
 گليپور تعجب بسياري از مردم را برانگيختـه      سال براي 

و اين ذهنيت را تقويت مي كند كه يكي از انگيزه هاي 
احكام عجيب و غريب بستگي اساسي به تعيين وثيقـه          

توجه شما را به جمـع كـل        . هاي عجيب و غريب دارد    
دولت و قوه قضاييه،    . وثيقه هاي موجود جلب مي كنم     
. م را گروگان گرفته اند    هزاران ميليارد تومان اموال مرد    

ن بـه احكـام عجيـب و غريـب بـه خانـه              اتا محكومـ  
  .بازگردند

  
  فيس بوك شعله پاكروان: منبع

  

  !جوانانی که از زندان آزاد می شوند
 له پاكروانعش
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مــردان در : شــوراي اســالمي پاكــستان

  صورت نياز زنان خود را بزنند 
  

 شوراي ايديولوژي اسالمي  - خرداد   6بي بي سي،    
پاكستان پيشنهادهايي به مجالس ايالتي اين كشور      
داده كه طبق آن شوهران بـه طـور قـانوني حـق             
. داشته باشند در صورت نياز، زنـان خـود را بزننـد           

لـس پاكـستان در مـورد       اين شورا به دولـت و مج      
 .دهدمسايل ديني مشورت مي 

  
يكي از اين پيـشنهادها، دادن اجـازه بـه شـوهران        

 زن در صورت عدم تاييد نحوه  "ماليم"براي زدن   
هـا، و عـدم   پوشش، ارتباط برقرار كردن با غريبـه   

تمكين به برقـراري رابطـه جنـسي بـدون توجيـه            
 .مذهبي است

ان همچنـين بـه     شوراي ايديولوژي اسالمي پاكست   
دنبال آن است تا جلوي مدارس مختلط را بگيرد و         
همچنين مانع از آن شـود كـه زنـان و مـردان در              

  . ها با هم كار كنندبيمارستانها و اداره
 "نـامحرم "اين شورا گفته است زنان نبايد با افراد         

 سـازي   تماس بگيرند و موسيقي، رقص و مجسمه      
 .بايد ممنوع شود
ن حقوق بشر و حقـوق زنـان ايـن          شماري از فعاال  

پيشنهادها را خالف قانون اساسي پاكستان خوانده       
 . اندو از آن انتقاد كرده

  
 درصـدي زنـان داراي     40بيكاري بـاالي    

   تحصيالت دانشگاهي

 معاون روحاني در امـور زنـان و         – خرداد   15ايلنا،  
درصـد در   40با آمار بيكاري باالي     ": خانواده گفت 

صيالت دانــشگاهي رو بــه رو ميــان زنــان بــا تحــ
  ". هستيم

ــرد  ــصريح ك ــوالوردي ت ــهيندخت م ــون ": ش اكن
مهمترين چالش اقتصادي ما معضل بيكاري اسـت   

اي را بــراي دولتمــردان و كــه معــادالت پيچيــده 
دولت زنـان بـه وجـود آورده اسـت، بـه ويـژه در               

 التحصيل و زنان سرپرسـت      خصوص دختران فارغ  
   ".دخورخانوار معضل به چشم مي 

درصـد در  40وي با بيان اين كه با بيكاري بـاالي      
ميان زنان داراي تحصيالت دانـشگاهي رو بـه رو          

هاي اخير به واسطه رشـد      در دهه   ": هستيم گفت 
تحصيالت دانشگاهي دختران نمـره قابـل قبـولي         

ــه ــش  گرفت ــن دان ــديل اي ــه تب ــا در زمين ــم، ام   اي
ـ آموختگان به نيروي انـساني هنـوز نتوانـسته           م اي

  ".موفق باشيم
  
  
  

سواري دختران  خاخام اورشليم دوچرخه    

   سال را ممنوع كرد 5باالي 

  
  

 در  "نهلـوت " خاخـام    - خرداد   15خبرگزاري آريا،   
اورشليم نشستن دختران روي زين دوچرخه را غير        

  .شرعي اعالم كرد
 كـه يهوديـان     - "حريـديم "رئيس گروه يهوديان    

 را از    سـال  5 دختـران بـاالي      –متعصب هـستند    
دوچرخه سواري منع كرد و آن را دور از شان آنهـا          

 .دانست
فتواي اخير خاخـام نهلـوت در قـدس در راسـتاي            
اعمال محدوديتهاي بيشتر براي زنان در اسـراييل        

  .از سوي يهوديان متعصب صادر شده است
اين خاخام در توجيه فتواي جديد خود گفته اسـت          

 دختران  كه دوچرخه سواري زيانهاي بسياري براي     
دارد چرا كه نحوه نشستن آنها روي زين دوچرخـه         
 .ممكـــن اســـت مـــردان را تحريـــك كنـــد    

به پدران گوشزد كرده ايـم كـه   ": اين خاخام افزود 
بايد مانع دوچرخه سواري دختران باالي پنج سال        
خود شوند و به آنها بگويند كه نحوه نشستن شان          

 ".روي زيـــن دوچرخـــه، غيرشـــرعي اســـت   
بنــي "ديــان حريــديم در شــهر گفتنــي اســت يهو

 در دسـامبر گذشـته خواسـتار جلـوگيري از       "براك
ورود دختران به مراكز تحـصيالت تكميلـي شـده          

آنها بر اين باورند كه اين قبيل مراكز، علوم  .بودند
  .دنيوي خطرناكي را به دختران آموزش مي دهند

از ايـن نيـز     اين گروه از يهوديان متعـصب پـيش         
تالشهاي بسياري براي جلوگيري از ورود اينترنت       
ــع اســتفاده از تلفنهــاي   ــان و من ــه جمــع يهودي ب

   .هوشمند كرده بودند
  

نـامزدي يـك زن، يـك       : هيالري كلينتون 

   نقطه عطف در تاريخ آمريكا است

  
 هـيالري  - خـرداد   19راديو فـردا،    / صداي آمريكا 

بـا كـسب   كلينتـون، وزيـر خارجـه سـابق آمريكـا      
پيروزي در رقابتهاي درون حزبي چند ايالت ديگـر         

 .آمريكا نامزد احتمالي حزب دموكرات شد

بانوي اول سابق آمريكا، اولين زن در تاريخ آمريكا        
شد كه نامزد يكـي از دو حـزب اصـلي انتخابـات             

قـرار اسـت    . رياست جمهـوري آمريكـا مـي شـود        
تيرمـــاه، دو حـــزب دمـــوكرات و جمهوريخـــواه 

ي رسمي خـود بـراي انتخابـات را اعـالم           نامزدها
 .كنند كه احتماال كلينتون و ترامپ خواهند بود

هيالري كلينتون در ايالـت كاليفرنيـا بـه پيـروزي           
 درصـد آرا را از آن خـود         56قاطع رسـيد و حـدود       

 نماينــده 475اهميــت كاليفرنيــا بــه خــاطر . كــرد
 است كه در نتيجـه تعيـين        "دلگيت"انتخاباتي يا   

  .روز حزب دموكرات تاثير مهمي داردنامزد پي
هيالري كلينتـون پـس از ايـن پيـروزي در يـك             

مـا بـه يـك     ": سخنراني در جمع هوادارانش گفت    
ايـم و بـراي نخـستين بـار در          نقطه عطف رسيده    

 تاريخ آمريكا، يك زن نامزد يك حزب اصلي مـي         
 ".شود

كلينتون همچنين از برني سندرز، رقيب خـود نيـز          
ــ  ــرده و ب ــشكر ك ــداختن  ت ــل راه ان ــه دلي ه وي ب

: او گفـت .  تبريـك گفـت   "العـاده كارزاري فـوق    "
در .  تـر هـستيم    معتقديم كه در كنـار هـم قـوي        "

انتخابات آتي چالشهاي زيـادي پـيش رو داريـم و           
 ".انتخاب نيز واضح و مشخص است

  
انتقاد به عكسهاي باحجاب زنـان عـضو        

  هيات اقتصادي آلمان در سفر به ايران 

  
 انتـشار بروشـور تبليغـي       - خـرداد    21وله،  دويچه  

سفر يك هيات اقتصادي آلمان به ايران با گذشت         
برانگيز يك هفته از پايان اين سفر در آلمان بحث          

هشت زن عضو اين هيـات عكـسهاي        . شده است 
شان را با حجابي كامـل در ايـن بروشـور منتـشر             

  .اندكرده 
ــت   ايــن هيــات صــد نفــره اقتــصادي از ســه ايال

 –بـورگ   مكلـن   " و   "زاكسن آنهالت "،  "سنزاك"
 2 مـه تـا      28 آلمان در فاصله روزهاي      "فورپومرن

به تهـران و اصـفهان سـفر      )  خرداد 13 تا   9(ژوئن  
  . كرد

در بروشور اين هيات كه در سايت اتـاق بازرگـاني           
 زن عـضو آن   12آلمان منتشر شده، هـشت زن از        

  . روسري بر سر دارند
لمـان، عكـسهاي زنـان       آ "بيلـد "روزنامه پرتيـراژ    

آلماني باحجاب را باز نشر كرد و جنجـال بـر سـر             
نماينده شهر  . اين موضوع به سرعت دامن زده شد      

اليپزيــگ در مجلــس آلمــان از حــزب دمــوكرات 
 "بيلـد "، بـه روزنامـه      "توماس فيـست  "مسيحي،  

اين كار مثل دوستي خاله خرسه بـا زنـان          ": گفت
  ".ايران بود

  18بقيه در صفحه 

  زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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  زنان در مسير رهايی
  

  17بقيه از صفحه 
  

 نيـز در مقالـه      "اما"مجله فمينيستي   
اي اين اقدام اتاق بازرگـاني ايـران و      

  آلمان و زنان آلماني را مورد 
انتقاد قرار داد و نوشت بـا توجـه بـه           
برداشته شدن تحريمهاي ايران، اين     
كشور مقصد مطبوعي براي تاجران و   

  .سياستمداران شده است
، "كلوديا روت " اين مقاله به سفر      در

عضو حزب سبزهاي آلمان، به ايران      
با روسري نيز اشاره شده و در ادامـه         

اين اقدام سياسـتمداران    ": آمده است 
و صاحبان شركتهاي بـزرگ آلمـاني       
چه پيامي در خود دارد؟ آنها در ايران        
كارتهاي ويزيت خـود را كـه عكـس     
شان با روسـري بـر آن چـاپ شـده           

و در حقيقت تاكيد كرده     ده  پخش كر 
ــاري هــيچ   ــا حجــاب اجب ــد كــه ب ان
مشكلي ندارند، نه بر روي كاغذ و نه        

  ".در زندگي واقعي
  

علــت : امــام جمعــه اصــفهان

خشك شدن زاينـده رود بـي       

  حجابي است

اهللا   آيـــت – خـــرداد 21انتخـــاب، 
 هـاي نمـاز    نژاد در خطبه  طباطبايي

جمعه اصفهان بـا انتقـاد از دسـتگاه         
بخـشي  ": سور و فيلتر رژيم گفت    سان

از سايتها سفره ناهار در مـاه مبـارك         
ــي   ــش م ــضان را پخ ــا   رم ــد ي كنن

ــي  ــسهاي ب ــود را در  عك ــاب خ حج

اگـر شـركت   . كنند سايتها منتشر مي   
ــراد را  مخــابرات مــي  ــن اف ــد اي توان

شناسايي و دستگير كند و اين كار را        
. صورت ندهـد، خيانـت كـرده اسـت        

رسـيده اسـت    عكسهايي به دفتر من     
رود خـشك   كه زنان در كنار زاينـده       
همـين  . انـد مثل اروپا عكس گرفتـه      

 كنيد رودخانه كه خشك     كارها را مي  
شد، باال دست آن هـم خـشك مـي          

  ".شود
نماينده خامنه اي در ادامه سخنانش،      
مجوز آزار و حمله به زنـان را صـادر          
ــيح داد   ــاره توض ــن ب ــرد و در اي : ك

اللهيهـاي   زبمتاسفانه مردم ما و ح    "

ما گاه نسبت بـه گناهـاني همچـون         
گردانــي در جامعـه حــساسيت   سـگ  

دهند، نـسبت بـه راننـده      نشان نمي
  زن بدحجاب حساسيت نـشان نمـي      

اهللا   ترســيد، حــزب  اگــر مــي. دهنــد
  گـاه در يـك مغـازه اغذيـه    . نيستيد

فروشي يـك زن بـدحجاب در كنـار         
كند، بايد مجوز اين     يك مرد كار مي     

   ".ها را لغو كرد ازه گونه مغ
  

تغييــر ســرود ملــي كانــادا در 

  دفاع از برابري زن و مرد 

 خرداد  28رسانه همياري،   / تي آر تي  
 نخــست وزيــر "جاســتين تــرادو" -

كانادا كه مـدافع برابـري زن و مـرد          
است، اين بار تغييراتي در سرود ملي       

  كشور اعمال مي كند
قلب تمامي پسرانت سرشار از     "جمله  

 به  "ي وطن دوستي است   حس حقيق 
قلــب همــه مــان سرشــار از حــس "

 تغييـر   "حقيقي وطن دوسـتي اسـت     
  . يافت

ــه اليحــه   ــاه م ــل م اي توســط اواي
، نماينــده مــستقل "ماريــل بالنگــر"

مجلس عوام كانادا، به ايـن مجلـس        
تقديم شد كه در آن تغيير بخـشي از         

كه به ) O Canada(سرود ملي كانادا 
ــي   ــه اشــاره م ــسيت مردان ــد، جن كن

او در دفـاع از  . درخواسـت شـده بـود   
ما كشورمان  ": طرح اين اليحه گفت   

. و همــه مــردم آن را دوســت داريــم
مان براي ما مهم است و      سرود ملي   

طـور واضـح شـامل       خواهيم بـه     مي
  ".همه كاناداييها شود

اين پيشنهاد بـا مخالفـت نماينـدگان      
. كار مجلس عوام مواجه شد    محافظه  

كـار   نماينده محافظه ،"لري مگواير "
، در سخناني اين اقـدام را        "مانيتوبا"

 تـشبيه   "بازكردن جعبـه پانـدورا    "به  
توانـد  چنين كاري مي    ": كرد و گفت  

ساز تغييرات آتي در نمادهـاي      زمينه  
ديگر كانـادا شـده و بحـران هـويتي          

   ".پديد آورد
 راي موافق 225اكنون طرح مزبور با   

ـ     74در برابر    صويب  راي مخالف به ت
  . رسيده است

سرود ملي كانادا همراه بـا جـشنهاي        
پانزدهمين سالگرد استقالل، با شـعر      

 .جديد خوانده خواهد شد
 

   
  

هاي مردم كردستان و   به استحضار توده
رسـانيم كـه در        دلسوزان ملت كرد مـي    

راستاي پيـام نـوروزي حـزب دمكـرات         
هـا و اهـداف        كردستان ايران و برنامـه    

حزب مبني بر حـضور گـسترده و فعـال          
ــردم   ــان م ــشمرگان در مي ــا و پي كادره

هاي حزب    كردستان، تيمي از پيشمرگه   
كه به منظور انجام وظايف تشكيالتي ـ  

ي اشـنويه و      تبليغاتي خويش در منطقـه    
 حضور داشـتند،    "سقل  قره"در روستاي   

 برابر بـا    1395 خرداد   26روز چهارشنبه   

ورد محاصره   ميالدي، م  2016 ژوئن   15
ي كثير از نيروهاي رژيـم        و هجوم عده  

كه به انواع سالحهاي سنگين و سبك       -
  .  قرار گرفتند-مجهز بودند

  
هاي حزب در برابر اين هجوم        پيشمرگه

نيروهاي پرشمار رژيم، به دفـاع از خـود      
اي قهرمانانـه و       پرداخته و طـي مبـارزه     
ــام پيــشمرگه هــاي دمكــرات   درخــور ن

 چشمگيري از فرماندهان    توانستند شمار 
رتبه و مـزدوران رژيـم        و پاسداران عالي  
   سهمگين و مهلكي بـر      را كشته و ضربه 

ي آنان وارد كنند كه خـود رژيـم            پيكره
بهتر از هر كس ديگـري از شـمار ايـن           

  .شدگان و مجروحان مطلع است  كشته
  

هـاي تبليغـاتي    ه با اين حال نيز دسـتگا     
دند تـا   رژيم با تحريـف واقعيتهـا كوشـي       

سنگيني ضربات وارده و هراس خـويش       
ي حزب دمكـرات       از نيروهاي پيشمرگه  

را پنهان نمايند و بـراي ايجـاد رعـب و           
وحشت در ميان مردم، منازل مـسكوني       

 را به گونـه    "سقل  قره"ساكنان روستاي   
اي وحشيانه آماج تـوپ و خمپـاره قـرار            

داده و به آتش كشيده و تخريب نمودند        
انگر هراس رژيم از وجـود      كه اين امر بي   

هـا     ارتباط عميق ميان مردم و پيشمرگه     
  و حماســه دفــاع قهرمانانــه. باشــد  مــي

  هاي دمكرات در اين   آفرين پيشمرگه 

  
  

درگيري، با شهادت تعدادي از نيروهـاي     
پيشمرگه همـراه بـود كـه بـرگ زريـن           
ــار   ــت و ايث ــر مقاوم ــه دفت ديگــري را ب
 فرزندان قهرمـان ملـت كـرد و جنـبش         

  .كردستان افزود
  

اســامي شــهيدان درگيــري اخيــر در    
  : عبارتند از"سقل قره"روستاي 

ـ محمدخالد پيغامي   2ـ كمال خضري    1
ـ جمال اسـماعيلي    4ـ لقمان شيخاني    3
ـ سـيدعمر حـسيني،     6ـ صالح نادري    5

هـاي ديـرين حـزب و         كه از پيـشمرگه   
ساكن كشور سوئد بـوده كـه بـه قـصد           

ا تـيم مـذكور     ديدار با آشنايانش همراه ب    
 عـالوه بـر ايـن،       .اشنويه شده بود    عازم  

رود كه يكي از اين نفرات به      ظن آن مي  
صورت زخمي به دسـت نيروهـاي ضـد         
خلقي جمهوري اسـالمي ايـران افتـاده        
باشد كه در اين صورت مسئوليت حفـظ        

ي رژيــم جمهــوري   جــان او بــر عهــده
  .باشد اسالمي ايران مي

درود بـــر روان پـــاك ايـــن شـــهيدان 
  .سرافرازمان

  
  در پايان بيانيه آمده است؛

درود بر روان پاك اين شهيدان و تمامي        
  شهيدان راه رهايي كردستان 

  
پاينــده بــاد مبــارزات ملــت كــرد در راه 

  آزادي و رهايي
  

مرگ و نابودي از آن رژيم ضد خلقـي و      
ستيز جمهوري اسـالمي ايـران و          آزادي

  مزدوران آن
  

دفتـر   ،حزب دمكـرات كردسـتان ايـران      
  سياسي 
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 جمهوری اسالمی به نيروهای پيشمرگه
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  :سخن روز

تنها كساني كه شهامت داشته انـد بـاور كننـد درون            "
ــود دارد،     ــر وج ــعيت حاض ــر از وض ــزي برت ــان چي ش

بـروس   (".دستاوردهاي بزرگ و با شـكوه داشـته انـد         
نويسنده ، سياستمدار و نماينده     ) 1967 -1886(بارتون  

  ) مجلس آمريكايي
پيروزي هميشه خود را به دامان كسي مي اندازد كـه           "

شـارل   (".شه آرزوي به دسـت آوردنـش را داشـته     همي
، او در جريــان جنــگ جهــاني )1970–1890(دوگــل 

دوم، فرمانده نيروهاي فرانسه آزاد بود و پس از جنـگ         
  ) به مقام رياست جمهوري فرانسه رسيد

   
   

  ....سينما
   

 -انتقاد برنده جايزه نخل طـالي كـن از نـو            

   ليبراليسم

از مهمترين نمايندگان ، سينماگري كه يكي   "كن لوچ "
رئاليسم اجتماعي در سـينماي بريتانيـا و نيـز سـينماي      
جهان محسوب مي شود، براي دومين بار جايزه نخـل          

اينجانـب دانيـل   "فـيلم  . طالي كن را بـه دسـت آورد     
، مثل بيشتر آثار كن لوچ، در مورد دشـواريهاي          "بليك

زندگي طبقه كارگر است و داستان تراژيك كارگري به         
 را روايت مي كنـد كـه كـارش را از    "دانيل بليك"نام  

  .دست داده و براي بقا مبارزه مي كند
مـل  "كن لـوچ بعـد از دريافـت جـايزه اش از دسـت               

در  ، در سخنان كوتاه اما تند و انتقادي اش،          "گيبسون
جهاني كه  ": مورد وضعيت اقتصادي جهان امروز گفت     

در آن زندگي مي كنـيم جهـاني خطرنـاك و حـريص             
.  ليبراليسم براي ما فاجعـه جديـدي آفريـده         -نو  . تاس

امروز ميليونها انسان از يونان گرفته تا پرتغال و اسپانيا          
  ".از بيكاري و فقر رنج مي برند

سـينما، سـنتهاي زيـادي دارد و        ": به گفتـه كـن لـوچ      
سينماي شايسته، سينمايي است كه گرايش مردم عليه        

 همـين سـنت   قدرت و سرمايه را نمايندگي مي كنـد و        
   ".است كه ما را زنده نگاه مي دارد

در زماني كه خطـر نااميـدي و يـاس          ": كن لوچ افزود  
جهان را فرا مي گيرد، ما بايد با فيلمهايمان پيـام اميـد        

  ".بدهيم و خلق جهاني ديگر يك ضرورت است
   

 مـصائب   "مل گيبـسون قـسمت دوم فـيلم         

   را مي سازد"مسيح

 كننده و كارگردان سينما،     ، بازيگر، تهيه  "مل گيبسون "
، قـسمت   "رندال واالس "قصد دارد بر اساس فيلمنامه      

.  را بـسازد   "مصائب مسيح "بعدي فيلم جنجال برانگيز     
 به كارگرداني مل    "شجاع دل "رندال واالس، فيلمنامه    

  .گيبسون را نيز نوشته است
 ".ايـن قـصه سـر درازي دارد       "آقاي واالس مي گويد     

 فيلم قبلي مـاجراي دلخـراش و   نويس دراين فيلمنامه  
 سـاعت آخـر زنـدگي مـسيح را          12جزييات سـخت از     

  .روايت كرد
مصائب مسيح كه دوازده سـال پـيش اكـران شـد، بـا              

 ميليون دالر در سراسر جهـان، بـه         612فروش معادل   
. پرفروش ترين فيلم مستقل در تاريخ سينما تبديل شد        
رد اما مل گيبسون از سوي مجامع و محافل يهودي مو       

انتقاد قرار گرفت كه معتقد بودند فيلم داراي مـضمون          
  .يهودي ستيزي است

   

   "فيلم فروشتده"موفقيت سوال برانگيز 

تـرين سـاخته اصـغر فرهـادي،        ، تازه   "فروشنده"فيلم  
محصول مشترك ايران و فرانسه است كه در جشنواره         

ايـن فـيلم كـه اصـغر        . كن به نمايش عمـومي درآمـد      
فاصـله تـاخير پـروژه      "ود آن را در     فرهادي به گفته خ   

) اصغر فرهادي( ساخته، جايزه بهترين فيلمنامه  "اسپانيا
را بـه   ) شـهاب حـسيني   (و جايزه بهترين بـازيگر مـرد        

  .دست آورد
  

  
 به رابطـه زن و شـوهري بـه نـام رعنـا و               "فروشنده"

عماد، با بازي شهاب حسيني و ترانـه عليدوسـتي مـي            
 "مـرگ فروشـنده  "نمايش  پردازد كه در حال بازي در       

  .  هستند"آرتور ميلر"
كه قـبال  (فيلمبرداري فيلم به مديريت حسين جعفريان    

 را با فرهادي كـار      "چهارشنبه سوري " و   "دربارة الي "
 جلسه در تهران انجام شد و فيلم      73در طي   ) كرده بود 

ســرانجام در آخــرين دقــايق بــه بخــش مــسابقه كــن 
يرا فيلمهـايي كـه     پيوست؛ امري كه بي سابقه است، ز      

  وارد جشنواره كن مي شوند بايد از زمانهاي دور تر 

  
  . مورد تاييد داوران قرار گيرند

 با واكنشهاي مثبت و منفي منتقـدان        "فروشنده"فيلم  
فيلم در كن مواجه شد و بسياري از منتقدان فرانسوي،          

 منتقدان انگليسي نيز    واكنش. به انتقاد از فيلم پرداختند    
 3به فيلم فرهادي، چندان خوب نبوده و آنها هر كـدام           

  .ستاره يا كمتر به آن داده اند
   

مـه در   "اعطاي جايزه صلح به فـيلم آلمـاني         

   "اوت

جايزه بين المللي صلح آلمان در بخش فيلمهاي داخلي      
، "كـاي وسـل   "، به كـارگرداني     "مه در اوت  "به فيلم   

يـك درام تـاريخي از دوران جنـگ       گيرد كه   تعلق مي   
  .دوم جهاني است

اي سـركش اسـت كـه در    قهرمان اين فيلم، پسر بچه  
ــازي و   فاشيــسم هيتلــري در حــين اجــراي طــرح اتان

 سـالگي جـان     14پاكسازيهاي سيستماتيك نژادي، در     
  . دهدخود را از دست مي

اند كـه ايـن درام، بيننـده را عميقـا           هيات داوران گفته  
انگيـزد و   مـي دهد، حـس اميـد بـر      رار مي تحت تاثير ق  

منزلت و كرامت انساني از خود به جا اي شايستهخاطره 
، پـاييز امـسال بـه روي        "مـه در اوت   "فيلم  . گذاردمي

  .پرده سينما خواهد آمد
المللي صلح در بخش فيلمهاي خـارجي بـه         جايزه بين   

 "يـك جنـگ   " دانماركي براي فيلم     "توبياس لينهلم "
داستان فيلم به مـاموريتي نظـامي       .  گرفت تعلق خواهد 

گـردد و سرگذشـت سـربازي را        در افغانستان بـاز مـي     
كند كه به خاطر مشاركت در عمليـاتي كـه          روايت مي   

انجامد، بـه جنايـات     به كشته شدن زنان و كودكان مي      
  .شودجنگي متهم مي 

 از "موستانگ"هاي ديگري نيز به فيلم پرهزينه جايزه  
از ايتاليا تعلق   ) آتش در دريا   ("فوكوماره"تركيه و فيلم    

گرفت؛ فيلمي كه در باره شرايط زندگي پناهجويـان در     
  . است"المپدوزا"جزيره 

   

تبليغ فيلم از شبكه ماهواره اي ممنوع، كليپ        

  و نماهنگ هم ممنوع

آبادي، دادستان عمومي و انقالب     عباس جعفري دولت    
يه كننده فيلم تهران از تحت تعقيب قرار گرفتن چند ته   

پخش تيزرهاي تبليغاتي فيلمهـاي خـود در        "به خاطر   
تهيه كننده  " خبر داد و آنها را       "ايهاي ماهواره   شبكه

  .  توصيف كرد"ضد انقالب خارج از كشور
ظرف يك سال اخير حجم تبليغات افـراد،        ": وي گفت 

هاي خارج از كشور و     در شبكه   ... شركتها، بازيگران و    
   ".ايش يافته استمعاند نظام افز

آبـادي همچنـين از نـشر كليپهـا و نماهنگهـاي       دولت  
 تهيــــه شــــده در "مبتــــذل"

اســتوديوهاي زيـــر زمينـــي در  
ــبكه " ــاهواره  شـ ــاي مـ اي هـ

 شــكايت كــرد و از "ضــدانقالب
دســتگيري هــشت نفــر از تهيــه 

طـي  "كنندگان چنين كليپهايي    
  . خبر داد"هفته اخير

   

  

ــنامه  ــبكه "اساســ شــ

ــاهواره ــتاي والم ــه "ي  ب

  تصويب حسن روحاني رسيد

  

 رژيــم جمهــوري "شــوراي عــالي انقــالب فرهنگــي"
، زيـر   "اي واليـت  شبكه مـاهواره    "اسالمي اساسنامه   

اهللا ناصر مكارم شيرازي را تـصويب و حـسن          نظر آيت 
  .روحاني، رييس جمهور نيز آن را تاييد كرد

 زير نظـر آيـت اهللا مكـارم        1389شبكه واليت از سال     
  .شوداسيس شده و اداره مي شيرازي ت

دفتر اين شبكه در قم است و مدعي است كـه برنامـه             
هايش تقريبا در تمام منـاطق جهـان، بـه جـز جنـوب              
ــمار     ــت و ش ــي اس ــل دسترس ــتراليا، قاب ــا و اس آفريق

  .رسد ميليون نفر مي 40مخاطبانش در مجموع به 
 از از 1379بنا به تفسيري كه شوراي نگهبان در سـال        

ــانون اساســي رژيــم داده،  44اصــل  و راه تاســيس"ق
هـاي خـصوصي راديـويي و تلويزيـوني     اندازي شـبكه    

  . است"اصلهر نحو مغاير اينبه
   

  20بقيه در صفحه 

 رويدادهای هنری ماه
 ليال جديدي
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 رويدادهای هنری ماه

  

  19بقيه از صفحه 

  

  .....موسيقي

   

  ادامه سريال لغو كنسرتها 

برنامه مجيد درخشاني، نوازنده و آهنگ ساز، كـه قـرار         
ــد      ــو ش ــود، لغ ــزار ش ــيراز برگ ــشگاه ش ــود در دان  .ب

اين برنامه كه قرار بود با حضور مديركل اداره فرهنگ          
خـوارزمي  و ارشاد اسالمي استان فارس در محل تاالر         

برخـي  "اين دانشگاه برگزار شود، به علـت آنچـه كـه            
  . عنوان گرديد، لغو شد"كارشكنيها

همچنين كنسرت مازيار فالحي در شهرستان يـزد نيـز       
ــد  ــرا لغــــو شــ ــاز اجــ ــيش از آغــ ــاعاتي پــ  .ســ

 خرداد ماه در چهـار      6 و   5ي پاپ قرار بود     اين خواننده 
ســانس، در ســالن هــالل احمــر شهرســتان يــزد روي 

ه برود كه اجرايش به داليل نامشخصي لغو شده         صحن
  .است

مجـوز  . شهرام ناظري قرباني بعدي لغو كنسرتها اسـت      
 11 و 10كنــسرت او در نيــشابور كــه بــراي روزهــاي 

خرداد صادر شده بود بـا تهديـد دادسـتان نيـشابور بـه          
برخورد با شخص شهرام ناظري در صـورت برگـزاري          

  . كنسرت، لغو شد
   

   ساله آمريكايي22ترور خواننده 

 ساله آمريكايي، كـه بـا       22، خواننده   "ريستينا گريمي "
 اجراي برنامـه در مـسابقه اسـتعداد يـابي تلويزيـوني     

(Voice)   معروف شده بود، پس از پايان كنـسرتش
ــه     ــضا دادن ب ــرگرم ام ــه س ــالي ك ــدا در ح در فلوري
طرفدارانش بود، هدف گلوله قرار گرف و در بيمارستان         

  . در اين مسابقه سوم شد2014 در سال او. جان سپرد
پليس گفت ضارب كه مورد حمله بـرادر ايـن خواننـده         

  .قرار گرفت، بعدا خود را كشت
   

بـدون زنـان عـضو گـروه        : هوشنگ كامكـار  

  دهيمكنسرت نمي 

هوشنگ كامكار در واكنش به ممنوعيت حـضور زنـان          
مـي  ": به عنوان نوازنده و همخوان در كنسرتها گفـت        

كل ما براي برگـزاري كنـسرت در شـهرهاي          دانيد مش 
مختلف ايران چيست؟ مشكل مان اين است كـه اگـر           
نهادهاي شهر اصفهان يك ميليـارد دالر بخواهـد بـه           
كامكارها بدهد و بگويد بياييد كنسرت بدهيد، اما بدون         

   ".كنيم هانا، ما كنسرتي برگزار نميصبا و قشنگ و
يم، همخوان خـانم  ما نوازنده خانم دار ": وي تاكيد كرد  

رويـم كـه ايـن    داريم و هيچوقت زيـر بـار ايـن نمـي           
عزيزان را از روي صحنه پايين بكشيم و بگـوييم كـه             
حاال شما روي صحنه نرويد بگذاريد كنسرت را برگزار          

هر جايي كه امكان داشت     . كنيم تا پولمان از بين نرود     
 دهـيم، اگـر   با همين افرادي كه هستيم كنـسرت مـي       

دهيم ديگر به آن خانم     گذاشتند، كنسرت نمي  چنانچه ن 
ايـن  . گوييم شما از روي صـحنه پـايين بيـا      گروه نمي   

 ترين توهيني است كه يك خواننده به آن گـروه       بزرگ
  ".كندمي 

كنند كه  ادعا هم مي    . خواهم نام ببرم  نمي": وي افزود 
نهايتش ! خب كنسرت نده  . هنردوست و هنرمند هستند   

كفـر كـه نمـي    . ن ضرر است ديگـر بيست ميليون توما 
  ".شود

 
 ....كتاب

 

جايزه بوكر به كتابي درباره شورش يك زن         

  بر ضد نرمهاي خانواده 

هـان  "اي،   به نويسنده كـره      "من بوكر "امسال جايزه   
  . اهدا شد"خوارگياه " به خاطر رمان "كانگ

 هزار پوند است كه نيمي از آن به         50ارزش اين جايزه    
  .مي ديگر به مترجم اين اثر رسيدنويسنده و ني

مـن  "هان كانگ كه براي نخستين بـار نـامزد جـايزه           
تركيـه  ، نويـسنده  "اورهان پـاموك  " شده بود، با     "بوكر

، نويسنده ايتاليايي،   "النا فرانته "اي و برنده نوبل ادبي،      
ــان ليانكــه" ــرت ســيتالر"، نويــسنده چينــي، "ي ، "راب

، "واردو آگوالوسـا خوزه اد "نويسنده اتريشي و همچنين     
  .كردنويسنده آنگواليي رقابت مي

 كـه بـه     "اي در مـن   بيگانـه   "اورهان پاموك با رمان     
 منتشر شده، شـركت     "شوري در سر  "فارسي با عنوان    

  . داشت
 داستان يك زن كـره  "گياهخوار"هان كانگ در رمان  

كند كه مي خواهد تغييري در زنـدگي        اي را روايت مي   
اش ايجاد كند، اما با عرف و خانواده و    يكنواخت روزانه   

مـن  "هيـات داوران    . شـود اخالق مسلط درگيـر مـي       
 كـه  "تكاندهنده" از اين اثر به عنوان يك رمان  "بوكر
بـرد، يـاد     راه مـي     "ژرفاي بيگانگي شخصيت اثر   "به  
  .كرد

   

  ....ميراث فرهنگي 

   

اعتراض افغانستان به جمهـوري اسـالمي و        

  ي موالنا تركيه در ثبت مثنو

  
الدين ربـاني، وزيـر امـور خارجـه افغانـستان، در           صالح

، وزير امور خارجه تركيه،   "مولود چاوش اوغلو  "ديدار با   
بــه تــالش تركيــه و جمهــوري اســالمي بــراي ثبــت 

 بـه   "الدين محمد بلخـي   مثنوي معنوي موالنا جالل     "
عنــوان ميــراث فرهنگــي هــر دو كــشور در يونــسكو،  

  .اعتراض كرد
 برآن، فعاالن مدني و سياسي افغانستاني نيـز در          افزون

يك نشست خبري در كابـل نـسبت بـه ايـن تـصميم              
ــد    ــراض كردن ــران اعت ــه و اي ــاي تركي  .دولته

جهـان وطـن و     "معترضان گفتنـد كـه موالنـا        
 و افزودنـد    "سرمايه ملي همه فرهنگيان اسـت     

كــه افغانــستان در كنــار جنــگ اطالعــاتي، بــا 
سـت و مـشخص     سرقت فرهنگي نيـز روبـرو ا      

است كه موالنا زاده بلخ است و از بلخ به قونيه           
  .رفته است

   
نشــست كارشناســي در بــرلين بــراي 

  بازسازي آثار باستاني سوريه 
  

 كـشور جهـان در بـرلين    25كارشناس از  170
گرد آمدند تا براي بازسازي آثار باستاني سوريه،        

كارشناسـان سـوري در    .  رايزني كننـد   "پالميرا"ويژه  به
ايـن گردهمـايي   . اين مراسم حضور چشمگيري داشتند 

، مديركل يونسكو، و پروفسور     "ايرينا بووكوا "به دعوت   
  ، نماينده ويژه وزارت خارجه آلمان، در "ماريا بوهمر"

  

سازمان فرهنگي يونسكو در محل وزارت خارجه آلمان        
هدف اين نشست بررسي راههاي     . در برلين برگزار شد   

ي حفـظ و مرمـت آثـار باسـتاني          فوري و درازمدت برا   
شهر پالميرا و ساير نقاط سوريه بود كه به دست داعش 

  . اندتخريب شده
يكي از پرسشهاي مهم در اين گردهمايي اين بود كـه           

تواننـد از اوضـاع     چنين نشستهايي تا چـه انـدازه مـي          
سياسي و اجتماعي سوريه كه در بازسازي نقشي تعيين         

خواهيم ما نمي   " و بگويند    كننده دارند، جدا عمل كنند    
  ."وارد مسايل سياسي شويم

، رييس سـازمان ميـراث فرهنگـي      "هرمن پارتسينگر "
اين بسيار مهم   ": آلمان، ضمن تاييد اين سخنان افزود     

است كه دوستان روسي ما نيز در اين زمينه همكـاري           
كنند و نماينده روسيه نيز در اين نشست شركت خواهد       

 هماهنگ كننـده را يونـسكو       ولي نقش رهبري و   . كرد
  ".خواهد داشت

   

  ...شعر 

   

  دنياي بي مرز

  رضا كولت
   

  بعد از مرگم
  جسدم را بسوزانيد

  و به دريا بريزيد
  تا دريا مرا به فراسوي مرزها ببرد

  مبادا خاكم كنيد
  خاكي كه پشت سيم خاردارها حبس شده است

  .و كودكي جنگ زده به آن چشم دوخته
  زيدتنم را به دريا بري

  نمي خواهم خاكم كنيد
  تا مبادا مادري در راه دفاع از من

  فرزندش را به گلوله بسپارد
  نمي خواهم مرا خاك كنيد

  مبادا من بهانه اي براي جنگ باشم
  تنها مرا به دريا بسپاريد

  و هر غروب
  سر دهيد سرود دنياي بي مرز را
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برخی از حرکتهای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران

 12بقيه از صفحه 

خرداد، در پـي بـي پاسـخ       5 چهارشنبه   روز*
ماندن خواسـته جمعـي از كـارگران شـركت          

 آنان مقابل ، عسلويه14صنعت در فاز     شبديز
بـه   .محل اجراي اين پـروژه تجمـع كردنـد        

كارفرمـاي   قبلـي  با وجود وعده  ايلنا، گزارش
وص پرداخت معوقـات مـزدي      اصلي در خص  

 هيچ اقدامي   ، خرداد 4روز سه شنبه    در  براي  
  . در اين خصوص صورت نگرفته است

  
اعتصاب كارگران پيمانكاري كارخانه آهـن      *

 29 چهارسنبه   و فوالد ارفع اردكان كه از روز      
 خـرداد   3 در روز دوشنبه     شد ارديبهشت آغاز 

ــت   ــشت سرگذاش ــود را پ ــشمين روز خ . ش
گران اعتــصاب كننــده، خواســت اصــلي كــار

 عقـد قـرارداد    حذف شركتهاي پيمانكـاري و    
 .اسـت با شركت آهن و فوالد ارفـع         مستقيم

 روزه اين   7اعتصاب  ،  به گزارش اردكان گويا   
دنبال  ه  ب خرداد،   5در روز چهارسنبه    كارگران  

بـه طـور مـشروط      وعده مديرعامل شـركت     
  .خاتمه يافت

  
ان  جمعي از كـارگر     خرداد، 5روز چهارشنبه   *

صـورت  ه  ب» همكار«و  » 4تونل  «دو معدن   
جداگانه نسبت به عدم پرداخت عيدي وعدم       

بـراي دومـين روز      95افزايش دستمزد سال    
، ايلنا به گزارش  . زدند تجمعدست به   متوالي  

با گذشـت بـيش از دو مـاه از شـروع سـال              
جديد، هنوز كارگران بخش خصوصي معادن      

در زرنــد  زغــال ســنگ منــاطق كوهبنــان و
تان كرمان بابت باقيمانده مطالبات مزدي      اس

عيدي سـال     و دستمزد و   94مربوط به سال    
  . طلبكارند95
  
كـارگران خـدماتي    ،   خرداد 6پنجشنبه  روز  *

شهرداري صـالح آبـاد بـا تجمـع در ميـدان            
هـاي  ه خميني به پرداخت نشدن حقـوق مـا       

ــال   ــدي س ــشت و عي ــروردين، ارديبه  94ف
 يـك  خراسـان،  بـه گـزارش    .اعتراض كردند 

مـا حقـوق   :  گفـت كارگرشهرداري صالح آباد  
گيريم و خودروهـاي چنـد     چند ميليوني نمي  

شويم ولي حقوق     صد ميليوني نيز سوار نمي    
  .ناچيزمان را براي امرار معاش نياز داريم

  
كـارگران شـهرداري    ،   خرداد 9يكشنبه  روز  *

شهر به دليل عـدم پرداخـت حقـوق           مهدي
ـ       ل فرمانـداري  معوقه و مطالبات خود در مقاب

، به گزارش تسنيم   .شهر تجمع كردند     مهدي
 مـاه   4كنندگان بـه پرداخـت نـشدن           تجمع

حقوق معوقه خود اعتراض كردند و خواسـتار       
احقاق حق و همچنين پيگيري مطالبه خـود        

شـهر     از سوي فرمانـدار شهرسـتان مهـدي       
  .شدند

  
جمعي از راننـدگان و  ،  خرداد9يكشنبه روز  *

خـاك نــسبت بـه عــدم   كاميونـداران حمــل  
موقـع طلبهـاي خـود و همچنـين     ه وصول ب 

عدم صحيح مـديريت در برخـي شـركتهاي         
براي چنـدمين روز    تهيه و توليد خاك نسوز،      

 به گـزارش بوانـات،      .دست به اعتصاب زدند   
اين اعتراض به جايي رسيد كه حتي موجـب        
شد تا تريلي حمل خاك نيز در محل باربري         

ـ   نـسوز تخليـه    ابتدا جاده خـاك    مـدت  ه   و ب
  .چندساعت راه بسته شود

  
،  خــرداد9يكــشنبه در اولــين ســاعات روز *

مردم روستاهاي هليله و بندرگاه بوشهر كـه        
در همسايگي نيروگاه اتمـي بوشـهر زنـدگي         
مي كنند اواخـر شـب گذشـته بـا تجمـع در             
ــستن راه كــه در  ورودي ايــن دو روســتا و ب
مسير رفت و برگشت نيروگاه اتمـي بوشـهر         

ارد نـسبت بـه قطعـي آب در ايـن دو            قرار د 
بـه گـزارش جـوان،       .روستا اعتراض كردنـد   

: يكي از اهالي روسـتا در ايـن تجمـع گفـت           
در .  سال است كه مشكل آب داريـم       4االن  

برخي شبانه روز اصال آب نـداريم و بعـضي          
 ساعت آب روستا وصل     5اوقات نيز كمتر از     

  .مي شود و مابقي ساعات آب قطع مي شود
  
 بـراي چنـدمين بـار       ، خرداد 9شنبه  يكروز  *

كارگران بيكار شـده كارخانـه پارسـيلون بـه          
اميد پيدا شدن گوش شنوايي براي پاسخ بـه       
فريادهاي خود در مقابـل اسـتانداري تجمـع       
ــوي    ــاطعي از س ــايد پاســخ ق ــا ش ــد ت كردن

ــات  ــت مطالب ــراي درياف ــسئوالن ب ــان  م ش
كـارگران   تـسنيم،  به گـزارش   .دريافت كنند 
 مـاه حقـوق     28آبـاد      يلون خرم كارخانه پارس 

 و بارها در مقابل استانداري لرسـتان          نگرفته
 ولـي   كـرده انـد   به نـشانه اعتـراض تجمـع        

هـاي مـسئوالن بـه كـارگران          تاكنون وعده 
تجمع اعتراضي كارگران    .محقق نشده است  

بيكارشده كارخانه پارسيلون مقابل استانداري   
ــراي  خــرداد، 10در روز دوشــنبه لرســتان  ب

  ين روزدوم
  . ادامه يافت

  
جمعــي از  خــرداد، 10دوشــنبه عــصر روز *

مهندسان ناظر در تجمعي خواسـتار اصـالح        
 بـه   .شيوه ارجاع كار به مهندسان ناظر شدند      

ن با اشاره   ايكي از اين معترض   گزارش ايسنا،   
از : به عملكرد سازمان نظام مهندسـي گفـت    

اي و گزينشي كـه بـوي          برخوردهاي سليقه 
ايم، چرا كه در زمينه       ه ستوه آمده  رانت دارد ب  

بحث ارجاع، كار به افراد خـاص ارجـاع داده          
  .شود مي
  
 از ، تعــــدادي خــــرداد10دوشــــنبه روز *

بخــش  (يكــشاورزان منطقــه خركــان ســفل
ــوه ــ) نيك ــه  يدر پ ــده ب ــسارت وارد ش  خ

 ي خود در مقابل استاندار    ي كشاورز ينهايزم
 بــه . برپــا كردنــدي تجمــع اعتراضــنيقــزو

 كـشاورزان بـه     ني از ا  يكيخص،  گزارش شا 
 خـود در خـصوص      اني از همـشهر   يندگينما

حـدود  :  تجمع عنوان كرد   ني ا يعلت برگزار 
) الـف (ي  به نـام آقـا    ي شخص شي سال پ  20

 را در منطقـه آب انبـار خركـان ثبـت         يمعدن
 كـه از آن     كند ي م يبردار  كرده و از آن بهره    

 اتيروز به بعد تـاكنون مـردم منطقـه شـكا          
 هـا يريگي پنياند اما متاسفانه ا     ته داش ياريبس

صـاحب معـدن در قبـال       و   دهي نرس ييبه جا 
 يعدم پرداخت خسارت به كـشاورزان مـدع       

 شـده در حـوزه   يبـردار    بهره نياست كه زم  
 خسارت  دي است و كشاورزان با    يعيمنابع طب 

 اداره منابع   . كنند افتي حوزه در  نيخود را از ا   
  خـسارت  دي صاحب معدن با   ديگو ي م يعيطب

  .را بپردازد
  
 از كـارگران    ، صدها تـن    خرداد 8شنبه  روز  *

پااليشگاه پتـرو پـارس      پيمانكاري شاغل در  
 منطقه ويـژه عـسلويه كـه از     19  واقع در فاز  

پايان سال گذشته همزمان با متوقف شـدن        
بـه دليـل    ،  انـد    فعاليت پيمانكار بيكـار شـده     

دريافت نكردن مطالبات مزدي و بـي پاسـخ         
شـان تجمـع اعتراضـي       ايماندن خواسته ه  

اين كارگران كه    به گزارش ايلنا،   .برپا كردند 
 عسلويه مشغول بـه كـار هـستند،         19در فاز   

  مـاه مطالبـات مـزدي  و        5دست كم حدود    
 8 روز شـنبه     .بيمه اي معوقـه  طلـب دارنـد        

ــرداد و  ــشنبه خـ ــرداد9يكـ ــارگران ،  خـ كـ
 19پيمانكاري پااليـشگاه پتـرو پـارس فـاز          

مقابـل در ورودي    ن بـار     براي سومي  عسلويه
 روز چهارشـنبه    .محل كارشان تجمع كردنـد    

اعتــراض كــارگران اخراجــي    خــرداد، 12
 منطقه  19پارس واقع در فاز      پااليشگاه پترو 

  .ويژه عسلويه به پنجمين روز خود رسيد

  
جمعـي از كـارگران   ،   خرداد 10دوشنبه  روز  *

براي سومين روز   كارخانه آب معدني داماش     
راض به بالتكليفي در وضعيت      در اعت متوالي  

 ،شغلي و دريافت نكردن مطالبات معوقه خود     
مقابــل درب ورودي كارخانــه در شهرســتان 

ــد  ــع كردن ــار تجم ــا،  .رودب ــزارش ايلن ــه گ  ب
سال كارگران اين كارخانه با احتساب عيدي       

 نزديك بـه هفـت مـاه معوقـات مـزدي            94
 سـال    از اسفند  نيزطلبكارند و حق بيمه آنها      

گذشــته، هنــوز بــه حــساب ســازمان تــامين 
چهارشنبه روز  . استاجتماعي پرداخت نشده    

كارگران بـه پنجمـين     اين  تجمع  ،   خرداد 12
  .روز متوالي وارد شد

  
 از تـن  800حـدود  ،  خرداد11روز سه شنبه    *

كاركنان شركتي مخابرات لرسـتان در يـك         
بـه  . اقدام هماهنگ دسـت بـه تجمـع زدنـد        

ن تجمع اعتراضي همگام    اي آسوبان، گزارش
با سراسر استان در شهرستان كوهدشـت در        
مقابل دفتر اداره مخابرات اين شهرسـتان از        
 .نخستين ساعات كاري صبح آغاز شده است      

جمعي از كاركنان شركتي مخابرات   همچنين  
نورآباد همزمان با سراسر پل دختر، بروجرد و   

كنندگان   اجتماع .استان لرستان تجمع كردند   
نين خواستار اعمـال گروههـاي شـغلي        همچ

مرتبط با مدرك تحصيلي و سابقه خـدمت و         
حـق پـست و     اعمال مزد واقعي شغل، مرتبه    

ــان ســنوات در   ــاي ســختي كــار در پاي مزاي
  .قراردادهاي خود شدند

  
صــدها تــن از خــرداد،  11 ســه شــنبه روز*

ايـن   تيريكارگران چوكـا مقابـل دفتـر مـد        
ضوان خبر،  گزارش ربه. شركت تجمع كردند 

 كـارگران   يپس از آنكـه تجمعـات اعتراضـ       
 كارگران  ني ا ، نبرد ييكارخانه چوكا راه به جا    

 ني عامل ا  ري گذشته از ورود مد    ي روزها يط
كارخانه به محل كار ممانعت به عمـل آورده      

  .اند
  
خـــرداد، جمعـــي از   12 چهارشـــنبه  روز*

 مهندسان ناظر جهاد كـشاورزي لرسـتان در       
 استخدامي دسـت بـه      اعتراض به بالتكليفي  

بـه گـزارش     .تجمع مقابل اسـتانداري زدنـد     
خواســتار تعيــين وضــعيت معترضــان مهــر، 

  .استخدامي خود شدند
  
 اخيـر،   ي در هفتـه هـا     بـار براي چنـدمين    *

 معتـرض بـه     ي از شـهروندان اهـواز     يتعداد
 13روز پنجـشنبه    انتقال آب كـارون، عـصر       

ايـن  هرانـا،   گـزارش   به   .ندكردتجمع  خرداد  
قابل كيانپـارس جنـب پـل طبيعـت          م تجمع

  .صورت گرفتشهر اهواز 
  
كـارگران ريختـه     خرداد، 13 پنج شنبه    روز*

اعتـراض بـه     در گري ماشين سـازي تبريـز     
ماه حقـوق    3عدم پرداخت   خصوصي سازي،   

ــغلي   و ــت ش ــتن امني ــست و نداش ــراي بي ب
اعتــصاب و دســت بــه ســومين روز متــوالي 

 بـه گـزارش    .محوطه كارخانه زدند   تجمع در 
ق ماه است كه حقو    3ان معترض   كارگر ،ايلنا

صورت ادامـه رونـد    در و شان پرداخت نشده  
كاهش توليد قطعات فوالدي دراين كارخانه       
خطر توقف دائم توليـد و بيكـاري كـارگران          

   .وجود دارد
  
 كانون مـدافعان حقـوق كـارگر      به گزارش   *
در اثر حملـه نيروهـاي      )  خرداد 13پنجشنبه  (

بـه كـارگران،    جنـوبي     پارس 19 حراست فاز 
و شـدند  عده اي زخمي و روانـه بيمارسـتان        

  .دستگير شدندعده ديگري 
علت اين درگيـري، بيمـاري فرزنـد يكـي از      

بيمارستان معالجـه را مـشروط      . كارگران بود 
به پرداخت يك ميليون تومان مي كننـد بـه          

او كـه ماههـا     . كارگر تلفني اطالع مي دهند    
. كـار مـي رود    حقوق طلبكار بود سـراغ پيمان     
بيمارستان هم . طبق معمول جواب منفي بود    

از معالجه خود داري كرده و كودك متاسفانه        
  .فوت مي كند
چـرا مـرگ    « همگي با شعار19كارگران فاز   

كننـد و    حمله مي واحد   به دفاتر    »بر امريكا؟ 
قـدر   درگيري آن. با حراست درگير مي شوند  

 بـه    كه يگانهاي ويـژه از بوشـهر       هدبوشديد  
  ....كمك حراست مي آيند و

  
كـارگران خـدماتي     خرداد،   16روز يكشنبه   *

شهرداري اهواز در اعتراض بـه چنـد مـاه از           
معوقات مزدي خود دسـت از كـار كـشيده و        

 ايلنـا، كــارگران  بـه گـزارش   .تجمـع كردنـد  
  . ماه از معوقات مزدي  طبلكارند4 معترض،

  
ــشنبه* ــي از 16 صــبح روز يك ــرداد، جمع خ

اري بروجرد به همراه خانواده     كارگران شهرد 
 ماه  6به عدم دريافت    در اعتراض   شان   هاي

حقوق معوقه و همچنين عدم تمديد دفترچه       
مقابـل   هاي درماني از سوي تامين اجتماعي     

بــه  .شــوراي شــهر بروجــرد تجمــع كردنــد 
گزارش بازتـاب بروجـرد، مـدتي اسـت كـه           
مشكالت مالي در شهرداري بروجـرد بيـداد        

 ماهه 6ي كه از حقوق هاي  به طور  ،مي كند 
كارگران گرفته تـا بـدهيهاي ميليـاردي بـه          

  .سازمان تامين اجتماعي مشاهده مي شود
  
هــاي    تمــام دكــه،خــرداد16 يكــشنبه روز*

بـه  . دندكرآباد اعتصاب   فروشي خرم   روزنامه
اين اعتراض و اعتصاب در      جام جم،  گزارش

واكنش بـه تـصميم اخيـر سـازمان ميـادين           
آبـاد صـورت گرفـت كـه از        مشهرداري خـر  

ها خواسته بود در اولين فرصـت      مالكان دكه 
نسبت به تغيير ساختمان دكه خود با هزينـه         

  .شخصي اقدام كنند
  
  ن شهرك منظريه خمينـي اتعدادي از ساكن  *

با تجمـع    خرداد   16در شامگاه يكشنبه    شهر  
الن شهرسـتان و    ئودر پارك شهروند از مـس     

سـتان اصـفهان    اداره كل راه و شهرسـازي ا      
 سـاله و    30خواستار رسيدگي بـه مـشكالت       

بـه   .رساني به اين شهرك شدند    عدم خدمات 
گــزارش  فــارس، در ايــن اجتمــاع مردمــي، 

ــه كمبودهــاي خــدماتي،   تجمــع كننــدگان ب
ــي، آموزشــي، فرهنگــي و مخــصوصاً   عمران

هـاي شـهرك     خاكي بـودن معـابر و كوچـه    
  .شهر اعتراض كردند  منظريه خميني

  
 هتجمـع چنـد روز    ،   خـرداد  17وشنبه  دروز  *

ــل   ــه صــابون ســازي مقاب ــارگران كارخان ك
ســاختمان فرمانــداري خرمــشهر؛ بــا وعــده 

  . خاتمه پيدا كردفرماندار اين شهر موقتاً
كارخانـه صـابون    كـارگران    ،ايلنـا به گزارش   

 تـاكنون   95سازي خرمشهر از ابتداي سـال       
چند بار براي مطالبـات معوقـه خـود تجمـع           

 سال از زمان    حدود چهار   حالي كه  در. كردند
ــشهر     ــازي خرم ــابون س ــت ص ــف فعالي توق

تمامي پيگيريها براي تعيين تكليف    ،  گذرد  مي
  .است  نتيجه بوده مطالبات كارگران بي

  
خرداد، كارگران منطقه پنج     17 دوشنبه روز*

 فضاي سبز و پاركهـاي شـهرداري اراك در        
حق  ماه حقوق و   2اعتراض به عدم پرداخت     

 دست به تجمع مقابل ساختمان شوراي       بيمه
به ايسنا، طبق اظهارات كـارگران      . زدند شهر

تجمع كننده دستمزد كارگران اين منطقه دو       
ماه است كه پرداخت نشده و بيمـه درمـاني          
اين افراد نيز به دليل عدم پرداخت حق بيمه         

  .توسط كارفرما قطع شده است
  

  22بقيه در صفحه 
  



  22 صفحه          اخبار جنبش كارگري      1395 تير اول – 372 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از حرکتهای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران

  21بقيه از صفحه 
  
 از كاركنـان    تن 800 خرداد، 17 روز دوشنبه *

ــدام   ــك اق ــتان در ي شــركتي مخــابرات لرس
هماهنــگ بــا حــضور در محوطــه هــاي     
شركتهاي مخابرات تحصن كرده و نسبت به       

عدم اجرايـي شـدن طـرح        وضعيت حقوقي و  
بــه  .دنــدطبقــه بنــدي مــشاغل اعتــراض كر

تجمــع كاركنــان بخــش  گــزارش بيــان روز،
خصوصي مخابرات لرستان براي دومـين بـار        

فاصله كمتر از شش روز پس از برگـزاري          در
شـان در شـركتهاي مخـابرات        اولين تجمـع  

  .سطح استان برگزار شد
  
براي دومين بار    خرداد،17 دوشنبه   صبح روز *

طي چند ماه گذشته، كارگران كاشـي طـوس       
بـه گـزارش    .كارخانه تجمع كردند  مقابل اين   

قوچان خبر، يكي از كارگران كارخانه كاشـي        
با اشاره به مشكالت كـارگران ايـن كارخانـه          

از آبـان مـاه سـال گذشـته تـا كنـون             : گفت
ن كارخانه حتي يك ريـال از حقـوق،         مسئوال

را پرداخــت نكــرده انــد و  عيــدي و معوقــات
كارگران اين كارخانه با سيلي صورت خـود و         

  .نواده خود را سرخ نگه مي دارندخا
  
كـارگران اخراجـي    ،   خرداد 18سه شنبه   روز  *

شركت مهندسي و ساخت تأسيسات دريـايي       
بــراي  اعتــراض بــه بيكــاري و در خرمــشهر

دســت بــه تجمــع مقابــل  كــاره بازگــشت بــ
يكـي از    ،سفـار  به گـزارش   .فرمانداري زدند 

كــارگران اخــراج شــده از شــركت تأسيــسات 
والن كـاري   ئچرا مـس  : گفتدريايي خرمشهر   

  هاي ما چه گنـاهي كـرده         كنند؛ خانواده   نمي
  .اند كه بايد جور بيكاري ما را بكشند

  
ــان * ــهرداري برازجـ ــان شـ ــز ، كاركنـ مركـ

 روز ســـه شـــنبه  درشهرســـتان دشتـــستان
در اعتراض به آنچـه سـو مـديريت          خرداد18

شهرداري ناميدند دست از كار كـشيدند و بـه     
طه شـهرداري تجمـع     حالت اعتراض در محو   

ــد ــزارش .كردن ــه گ ــا، ب ــع  در ايرن ــن تجم اي
كارمندان ستادي شـهرداري بـه همـراه سـه          
ــاون     ــه مع ــهردار از جمل ــوني ش ــاون كن مع
ــدان و   ــي، فرهنگــي و كارمن ــازي، فن شهرس

  .ندشتكارشناسان خبره حضور دا
 برازجان مركز شهرستان دشتستان بـا حـدود       

هــزار جمعيــت بعــد از بوشــهر بيــشترين  95
  .يت اين استان را داردجمع

  
كـارگران فـضاي     خـرداد،    18روز سه شنبه    *

اعتـراض بـه حقـوق     دراقليـد   سبز شهرداري   
ــار   ــه دســت از ك قابــل  مكــشيدند و معوق
بـه گـزارش فـارس      . فرمانداري تجمع كردند  

ـ     دنبـال پرداخـت بخـشي از    ه  اين كـارگران ب
ـ           مطالبات ه شـان و وعـده پرداخـت البـاقي ب

  .سركارشان بازگشتند
  
در پي قطعي مكرر آب در شـهرك گلـشهر          *

رودبار عده اي از روزه داران گلشهري كـه از          
نهادهاي مربوطه قطع اميد كردند صـبح روز         

بـا تجمـع در دفتـر امـام          خرداد   18سه شنبه   
جمعه شهرستان رودبار خواستار رسيدگي بـه        

به گـزارش رودبـار مـا، بـا      .اين مشكل شدند  
، واقعيـت  شروع فصل گرما و آغاز ماه رمضان  

اين . كمبود آب بيشتر خود را نشان داده است       
را مي شود از قطعي چند ماهه آب در شهرك        
گلشهر رودبار و همچنين در ديگر روستاهاي       

  .رودبار متوجه شد
  
گروهي از اعـضاي  ،  خرداد 18سه شنبه   روز  *

شركت تعاوني مسكن كاركنان صنايع حمـل       

جع و نقل هوايي كشور كه بارها در مقابل مرا        
مختلف قانوني تجمع كـرده بودنـد، ايـن بـار         

 .دنـد كرجمـع   تمقابل دادگستري رباط كريم     
مـاجراي دنبالــه دار   خبــرآنالين، بـه گـزارش  

حضور مديران دولـت قبـل در يـك تعـاوني           
مسكن كه بـا سـرمايه هـاي خـرد كاركنـان            
صنعت حمل و نقـل هـوايي كـشور تـشكيل           

  .شده، باالخره به دادگستري رسيد
  
 ساكنان منـازل مـسكوني نـسقي        جمعي از *

مقابـل   خـرداد    18سه شـنبه    رشت صبح روز    
بـه گـزارش    . استانداري گيالن تجمع كردنـد    

تجمع كنندگان خواستارحل مـشكل     ،  كاسپين
 منزل مسكوني نـسقي     7700آب، برق و گاز     

  .شهرستان رشت شدند
  
 ماهــهتجمــع يــك اعتــصاب و بــه دنبــال *

ي گري ماشـين سـاز      كارگران كارخانه ريخته  
 خــرداد،  19 چهارشــنبه   صــبح روز ،تبريــز

ــاه از     ــدي دو م ــد تولي ــن واح ــاي اي كارفرم
بــه  .مطالبــات معوقــه آنهــا را پرداخــت كــرد

به گفته كارگران، كارفرما هنـوز       گزارش ايلنا، 
دستمزد ارديبهشت ماه را به كارگران بدهكار       

 و از پرداخت  حـق بيمـه كـارگران بـه             است
  گفتــه بــه.تــامين اجتمــاعي  خبــري نيــست

مسئوالن سازمان خصوصي سـازي     ؛  كارگران
كــار  ايــن واحــد دولتــي را  بــدون مطالعــه و

ــه يكــي از صــندوقهاي   ــده ب كارشناســي ش
  .ندبازنشستگي واگذار كرده ا

  
جمعـي از    خـرداد،    19چهارشـنبه   صبح روز   *

 –رانندگان سواري خطي سركالته خرابـشهر    
كردكوي به نشانه اعتـراض بـه نـرخ كرايـه            

بــه  .ر ايــن روســتا تجمــع كردنــددريــافتي د
گزارش رادكانا، اعتراض و تجمع رانندگان به       
علت مشخص شدن نرخ واقعي كرايه مـسير         
فوق از سوي مراجع قانوني بوده و به همـين          
خاطر رانندگان از انتقال مسافر به كردكوي و        

  .بالعكس خوداري كردند
  
 انكـارگر ، اعتصاب   خرداد19چهارشنبه  روز  *

واقــع » وســور ســازي تبريــزكمپر«كارخانــه 
 در اعتـراض    ،درشهرك صنعتي قراملك تبريز   

بيستمين روز شان  به پرداخت نشدن مطالبات
در  به گزارش ايلنـا،   . خود را پشت سرگذاشت   

 120 كارخانه كمپروسور سازي تبريـز حـدود      
قرار دادي فعاليـت دارنـد كـه     كارگر رسمي و 
 درصد از دستمزد اسفند مـاه   40كارفرما هنوز   

ــدي ســال 50و  ــزد 94 درصــد عي  و كــل م
ارديبهشت سال  جاري را      هاي فروردين و    هما

 خرداد،  20 روز پنجشنبه    .پرداخت نكرده است  
ــصاب  ــع اعتـ ــه  و تجمـ ــارگران كارخانـ كـ

 بيـست و يكمـين روز   كمپرسورسـازي تبريـز  
  .خود را پشت سرگذاشت

  
كارگران بازنشـسته   ،  خرداد20پنجشنبه  روز  *

 سال پيش اقدام    20اي تهران كه      برق منطقه 
به خريدن زمـين از طريـق شـركت تعـاوني            

 وند  ااي برق تهران در هشتگرد كرده          منطقه
شان را از اين تعاوني تحويل       هاي  هنوز زمين 

. تجمع كردند رژيم  مقابل مجلس   ،  اند   نگرفته
دادگاه : به گزارش ايلنا، يكي از كارگران گفت      

مسئول رسيدگي به شكايت كارگران؛ يكي از       
ديران اين شركت تعاوني كه قبال بازداشـت        م

 به قيد وثيقه آزاد كرده تا زمينها را      را شده بود 
 .به ما بازگرداند

  
شــهروندان شــهر ، خــرداد20پنجــشنبه روز *

اســتان كرمانــشاه جهــت ايجــاد در هرســين 
خانه آب اقدام به راهپيمـايي و تجمـع       تصفيه

خواسـته   به گـزارش هرانـا،    . اعتراضي كردند 
ــصفيهاضــمعتر ــاد ت ــت آب   ن ايج ــه جه خان

 .آشاميدني سالم است

 

 از   تـن  500بـش از     ، خرداد 17روز دوشنبه   *
 لويهس ع 19كارگران پيمانكاري شاغل در فاز      

در اعتـراض بـه    ) پـژوه  شركت گامـا و نيـرو     (
معوقات مزدي خود دست به تجمع اعتراضي       

ــد ــارگران   .زدن ــا، ك ــزارش ايلن ــه گ در روز  ب
 در سـومين روز حركـت        خرداد 19چهارشنبه  
با تجمع در محوطه اطـراف محـل        اعتراضي  

كار خود خواستار رسيدگي بـه وضـعيت خـود         
، اين كارگران براي  خرداد22شنبه روز . شدند

اعتــراض بــه عــدم  در متــوالي شــشمين روز
   .تجمع كردند ماه حقوق 5 پرداخت

  
كارگران كارخانه كاشي طوس قوچان، پس      *

از طوالني شدن قطع گـاز ايـن كارخانـه بـه            
بـه شـركت     ميليون تومـان     420دليل بدهي   

مقابـل ايـن اداره      خرداد   22در روز شنبه    گاز،  
به گزارش قوچان خبر، يكـي از    .تجمع كردند 

ــشان كــرد  ــرض خــاطر ن ــه : كــارگران معت ن
يك ن شهر و نه مديران كارخانه هيچ    مسئوال

به فكـر كـارگران نيـستند و در حـال حاضـر           
مالكان كارخانه قطعي گـاز را بهانـه تعطيلـي          

  .كارخانه عنوان مي كنند
  
كـشاورزان شهرسـتان    ،   خرداد 22شنبه  روز  *

لنجان مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع      
ــد ــا، هــدف اصــلي   .كردن ــه گــزارش لنجان ب

كشاورزان از ايـن تجمـع اعتـراض بـه قطـع         
اي زمينهاي زراعي منطقه لنجان     شدن آب بر  

بود و ايـن در حـالي اسـت كـه در روزهـاي              
ــرنج در اســتان   ــت كــشت ب گذشــته ممنوعي
ــاني   اصــفهان توســط معــاون زراعــت و باغب

  .وزارت جهاد كشاورزي اعالم شده بود
  
جمعي از مردم منطقـه     ،   خرداد 22شنبه  روز  *

بلهزار ياسوج به دليـل عـدم وجـود آسـفالت           
هـاي ايـن منطقـه جلـوي           خيابانها و كوچـه   

ــد   ــه و بويراحم ــتانداري كهگيلوي ــعاس  تجم
  .كردند

: گفتنداهالي اين منطقه     به گزارش كبنا نيوز،   
ها نه زيرسازي و نه آسفالت         خيابانها و كوچه  

ها به دليل گرد و خـاك زيـاد            دارند، در خانه  
توانيم پخت و پز كنيم و بخـوريم و           غذا نمي 

 منطقه در خطـر  به لحاظ بهداشتي جان مردم 
  .است

  
» بلوكـو «اهالي منطقه  ،   خرداد 22شنبه  روز  *

ــه و   ــتانداري كهگيلوي ــوي اس ــوج در جل ياس
و نـسبت بـه وضـعيت       كرده  بويراحمد تجمع   

بـه   .مسكن مهر اين منطقه اعتـراض كردنـد       
 مـردم منطقـه     89گزارش كبنـانيوز، از سـال       

 20واريـز و وام     تومان   ميليون   13بلوكو مبلغ   
 25ني دريافت كردند كه االن به       ميليون توما 

 و تا به امـروز هـيچ      هميليون افزايش داده شد   
  .است در اختيار مردم قرار نگرفته يمسكن

  
جمعي از اهالي شهرك ،  خرداد 22شنبه  روز  *

 در اعتراض  كرمان    در ن بلوار عباسپور  امهاجر
به تخريب فضاي سبز و نصب آنتن مخابراتي 

وندان ايـن   يكي از شهر  . دست به تجمع زدند   
محله بـه نماينـدگي از سـاير شـهروندان در           

ن امحله مهاجر: محل اين تجمع اظهار داشت    
تنها همين فضاي سبز را دارد كه اين را هـم           

  .تخريب كردند
  
تعدادي از مـردم     خرداد،   22شنبه  صبح روز   *

ــل   ــا حــضوري اعتراضــي مقاب ــدونكنار ب فري
بـه   .فرمانداري اين شهرستان تجمـع كردنـد      

ـ   صيرنيوز، معترضـان خواسـتار رفـع       گزارش ب
تر مـشكل معارضـه اراضـي مـسكوني           سريع

  . خود شدند
  
تعدادي از كـارگران    ،  خرداد 23  يكشنبه روز*

فوالد زاگرس در محل وزارت كار براي عـدم        
ماه حقوق معوقه خـود دسـت بـه          9پرداخت  

بــه گفتــه ، بــه ايلنــا. تجمــع اعتراضــي زدنــد
ــ  ــه ف والد كــارگران، پــس از انحــالل كارخان

 28، مصوب شده بود كه 92زاگرس در اسفند 
كارگر بـراي نگهبـاني و كارهـاي جـانبي در           
كارخانه بـاقي بماننـد و سـهامداران كارخانـه        
شامل صندوق بازنشستگي كشوري، صندوق     
كاركنان فوالد و تامين اجتماعي دستمزد اين       

صـندوق كاركنـان     .كارگران را پرداخت كنند   
ر ماههاي گذشته به فوالد و تامين اجتماعي د 
انـد و دسـتمزد ايـن         تعهد خود عمـل نكـرده     
ايـن كـارگران     .اسـت   كارگران پرداخت نشده  

ــري   ــز جهــت پيگي ــيش ني زمــستان ســال پ
  .مطالبات خود به تهران آمده بودند

  
خرداد، جمعـي از كـارگران       23 يكشنبه   روز*

بيكارشــده كارخانــه ارج پــشت درب ايــن    
ود به اخبار   ند تا اعتراض خ   تجمع كرد كارخانه  

به گـزارش ايلنـا،      .صدا و سيما را نشان دهند     
صدا وسيما با پخش گزارشي از كارخانـه ارج         
مدعي شده است كه توليـد در ايـن كارخانـه           

ــد كــه ايــن   .ادامــه دارد كــارگران مــي گوين
كارخانه مدتهاست كه خطوط توليد را متوقف       

مـاه   كرده و آخرين اخراج كارگران نيز اسفند       
  . شده استگذشته انجام

  
 تعدادي از كـارگران     ،خرداد 4سه شنبه   روز  *

براي پيگيـري   ) ITI( مخابرات راه دور ايران   
 .مطالبات خود دست به يك اقدام جديد زدند       

آنها زندگي خود را به جلوي كارخانه كشاندند        
و با برپايي چادرهاي مـسافرتي جلـوي ايـن          
كارخانه قصد پيگيري براي رسيدن به حق و        

   .را دارندحقوق خود 
كـارگران بازنشـسته    ،   خـرداد  23يكشنبه  روز  

ــيراز   ــابراتي راه دور ش ــنايع مخ ــه ص  كارخان
)I.T.I( ــاي ــدن چادره ــا برچي ــه   ب ــان ب ش

 روزه خود در محوطـه ايـن واحـد         16 تحصن
يكـي از    ايلنا، به گزارش  .توليدي خاتمه دادند  

بـه  : اين بازنشستگان با اعالم اين خبر گفـت       
كميـسيون كـارگري    دنبال برگـزاري جلـسه      

استان در هفته هـاي گذشـته و تـصميم بـه            
 شـده اسـت    بازگشايي كارخانه، از ما خواسـته  

كه چادرهاي خود را از محوطه كارخانه جمـع     
  .كنيم

  با بيان اينكه     I.T.Iاين بازنشسته كارخانه      
ــسئوالن   ــورد نظــر از ســوي م درخواســت م

ظاهرا هدف از   : استاني طرح شده است؛ افزود    
انـدازي     ر فـراهم كـردن مقـدمات راه       اين كا 

  .كارخانه است
كارخانه مخابرات راه دور ايران از كارخانجات       

 قانون  44دولتي كشور بود براي اجراي اصل       
اساســي و در راســتاي خــصوصي ســازي بــه 
بخش خصوصي واگذار شد اما بنا بـه داليـل          

 بـه بحـران كـشيده    85 و 84مختلف از سال   
  .دشد و در نهايت تعطيل گردي

  
جمعي از بازنشستگان نيروهـاي مـسلح در         *

اعتراض به سـطح پـايين حقـوق و وضـعيت           
مقابـل   خرداد، 23در روز يكشنبه  خود  زندگي

 بــه گــزارش . تجمــع كردنــدرژيــممجلــس 
تجمـع كننـدگان ميـزان        مجلس، زاريخبرگ

پايين حقوق دريافتي و عـدم اجـراي مـصوبه     
التفـــاوت حقـــوق   مجلـــس دربـــاره مابـــه

 را علـت تجمـع      86قبل از سال    بازنشستگي  
  .خود عنوان كردند

  
در پي اعتصاب راننـدگان در بوشـهر كـه از       *

 آغاز شد، روز دوسـنبه       خرداد 17يكشنبه  روز  
ــصابي   24 ــدگان اعت ــدادي از رانن ــرداد تع  خ

  به گـزارش ايلنـا، طـي يـك        . بازداشت شدند 
 جلـساتي بـا حـضور مـديران         اعتصاب،هفته  

رابطـه تـشكيل    همين   ارشد امنيتي استان در   
دادن بـه    شده است و تمهيداتي بـراي پايـان       

  اعتصاب رانندگان و تضمين امنيت مسير 
  23بقيه در صفحه 



  23 صفحه                              1395 تير  اول – 372نبرد خلق شماره 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برخی از حرکتهای اعتراضی
  22بقيه از صفحه 

براي كاميونهايي كه از گمرك بوشـهر اقـدام         
فت تا آنجـا    گركنند انجام     به ترانزيت كاال مي   

كننـده نيـز       كه تعدادي از رانندگان اعتـصاب     
امـا ايــن اعتراضـات دامنــه   . بازداشـت شــدند 

والن ارشــد امنيتــي ئبيــشتري گرفتــه و مــس
تراضي رانندگان بـا    در مقابل حركت اع   استان  

  .ندمشگل روبرو شد
  
 بـي در پـي    كارگران كارخانه فرش پـارس،      *

در توجهي كارفرما در پرداخت مطالبات معوقه      
قبـل از   طي چند روز     خرداد و    24روز دوشنبه   

آن، هر روز دست بـه اعتـصاب چنـد سـاعته            
كارخانـه فـرش پـارس       ايلنا، به گزارش . زدند

يـسه هـاي   كه هم اكنـون در زمينـه توليـد ك      
سيمان در شهرك صنعتي البرز قزوين فعاليت     

 270 كارگر رسـمي قـديمي و      32دارد حدود   
دائم دارد كـه هـر مـاه     كارگر قرارداد موقت و  

  .شود  شان با تاخير پرداخت مي حقوق
  
 خرداد تعـداد قابـل      23از صبح روز يكشنبه     *

هاي كارگراني كـه       توجهي از اعضاي خانواده   
ن زغـال سـنگ البـرز       در كوي سازماني معـد    

ــستند  ــاكن ه ــرقي س ــل درب وردي ،ش  مقاب
اقامتي ايـن منطقـه تجمـع        مجتمع رفاهي و  

ه و اين تجمع به طور پيوسته تـا روز بعـد    كرد
بـه گـزارس    . ادامه داشت )  خرداد 24دوسنبه  (

در پــي ايــن تجمــع اعتراضــي جلــسه ايلنــا، 
شــوراي تــامين ســاعتي قبــل از نيمــه شــب 

 كننـدگان و    تشكيل شـد و بازداشـت تجمـع       
معترضان در صورت تكرار تجمع از مـصوبات        

 از كـارگراني كـه در    تـن سه   و   اين جلسه بود  
 سـركت داشـتند بازداشـت   ه يكشنبتجمع روز  

  .شدند
معادن شركت زغالسنگ البرز شرقي مطـابق        

 قانون اساسـي و خـصوصي سـازي         44اصل  
شركتهاي دولتي به ذوب آهن اصفهان واگذار    

زمينهاي اين شركت به     هكتار از    42گرديد و   
مزايده گذاشته شد كـه در نهايـت شـهرداري         

 ميليارد ريال برنده    770شاهرود در ازاي مبلغ     
پـيش از ايـن نيـز عليـرغم          .اين مزايده شـد   

مخالفتهاي مسئوالن شركت زغالسنگ البـرز      
 هكتار از زمينهاي اين مجموعه به       15شرقي  

عنوان دانشگاه علـوم پزشـكي شـاهرود جـدا          
   .ه بودسازي شد

ببنـد   و عليرغم بگير  خرداد،   25روز سه شنبه    
 تجمعـات اعتراضـي     ،تهديد شوراي تـامين    و

  .كرد كارگران معدن البرز شرقي ادامه پيدا
  
خرداد، كـارگران كارخانـه      25 سه شنبه    روز*

اعتـراض بـه     اميرآباد در در بندر   فوالد دماوند   
 عدم پرداخت حقوق و    نداشتن امنيت شغلي و   

اداره  در كــشيده و ت از كــارحــق بيمــه دســ
 بـه گـزارش    .تأمين اجتمـاعي تجمـع كردنـد      

شركت صنايع فوالدسازان دماونـد در       فارس،
بندر اميرآباد متحمـل بـدهي و مـشكالتي در     
ــذا   پرداخــت حقــوق كــارگران شــده اســت، ل

شدن از اين موضوع در      كارگران پس از مطلع   
  .تجمع كردندبهشهر تأمين اجتماعي 

  
رگران بيكــار شــده يكــي از تعــدادي از كــا*

 25در روز سه شنبه     صنايع يزد   كارخانه هاي   
مقابل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي       خرداد  

بــه گــزارش . نــدتجمــع كردشهرســتان يــزد 
علي اصـغر يزدانـي راننـده ليفتـراك          يزدرسا،

 سال سـابقه كـار در   12كارخانه با بيان اينكه     
يـر سـال    از مـاه ت   : كارخانه را دارم اظهار كرد    

 ،گذشته تاكنون دستمزد ما را تسويه نكرده اند
شما خودتـان را جـاي مـا بگذاريـد آيـا ايـن              

زن و بچه هاي ما چـه گنـاهي         . انصاف است 
كردند، آيا بعد از دوازده سال حق زحمات مـا          

از عيـد تـا حـاال    : اين كارگر افـزود    .اين است 
 مديران كارخانـه مـي گوينـد بايـد          كارم و   بي

ود را ببخشيد تا با شما قـراداد         ماه خ  4حقوق  
  .ببنديم

  
خرداد، تعداد بسياري   25 سه شنبه    صبح روز *

از رانندگان تاكسي مركز استان مازنـدران بـا         
ــسيراني ســاري خواســتار   ــل تاك تجمــع مقاب
پيگيري مطالبه به حق خـود از دولـت بـراي           
ايجاد مجدد پوشـش بيمـه اي اشـتغال خـود           

كه باعث  اين تجمع    به گزارش تسنيم،   .شدند
ايستگاههاي بدون تاكسي    تجمع مسافران در  

رانندگان تاكسي را به سازمان تاكسيراني      شد،  
پاسخي و  ساري كشاند تا شايد مسئولي بيايد       

  .دهد
  
از مالباختگان تعاوني مـسكن نگـين       جمعي  *

ــنبه   ــه ش ــبح روز س ــرب ص ــرداد در 25غ  خ
اعتـراض بــه كالهبــرداري و عــدم واگــذاري  

 تهـران در    22رد منطقـه    آپارتمان هاي وردآو  
ــتار    ــد و خواس ــع كردن ــس تجم ــل مجل مقاب
واگذاري واحـدهاي مـسكوني بـه متقاضـيان        

بـه گـزارش     . سـال شـدند    15پس از گذشت    
خرداد خبرگزاري مجلس،به گفتـه يكـي از     25

 79تجمــع كننــدگان، ايــن واحــدها در ســال 
خريداري شده اما نـه واحـدها بـه خريـداران           

 به افـراد مـسترد      واگذار مي شود و نه پول ها      
  .مي شود

  
خــرداد، كــارگران  26 چهارشــنبه صــبح روز*

اعتـراض   بيكار شده كارخانه كاشي حـافظ در      
ــراي  شــان و بــه عــدم پرداخــت مطالبــات ب

ـ   دسـت بــه تجمـع مقابــل   ، كــاره بازگـشت ب
 در ايــن بــه گــزارش فــارس، .كارخانــه زدنــد

كارگران بيكار شده كارخانـه     حركت اعتراضي   
ي حافظ كه چنـد مـاه از        بزرگ و معروف كاش   

دريافت حقوق خود محروم مانـده و يـا حـق           
انـد،     بيمه آنـان واريـز نـشده و اخـراج شـده           

  .خواستار احقاق حقوق خود شدند
  
كارگران اخراجـي   ،   خرداد 26چهارشنبه  روز  *

پـس از اطـالع از       معدن زغـال سـنگ بلـده      
شـان در مقابـل ايـن        قطعي شدن خبر اخراج   

 كه در نهايـت ايـن       واحد معدني تجمع كردند   
اجتماع صنفي به صحنه برخورد لفظي آنها با        
عوامـل پيمانكـار و كارفرمـاي اصـلي معـدن      

اخـراج پـيش از      ايلنـا،  به گـزارش   .تبديل شد 
موعد اين كارگران در حالي است كـه پيـشتر          

 ماهـه مـزدي خـود و نـاتواني          6آنها از طلب    
  .كارفرما در پرداخت اين طلب خبر دادند

  
كارگران  معدن اصـلي     ،   خرداد 29شنبه  روز  *

تونل چهار پابدانا دراعتراض به عدم پرداخـت        
 در شان دست از كاركـشيده و     عيدي حقوق و 

 بــه گــزارش .محوطــه معــدن تجمــع كردنــد
 شهر شامل روستاهاي طغر   صداي زرند، كيان  

آبـاد، در     آباد، علي    شهر، حسين  الجرد، سلمان 
اين .  كيلومتري شمال شهر زرند قرار دارد      60

منطقــه باداشــتن معــادن غنــي از جملــه     
تـرين ذخـاير زغـال        سنگ در زمره غني     ذغال

نواحي جنوب شرقي ايران قرار داشته و داراي        
 درصـد نقـره     10معادن مس، آهن و سرب با       

  .است
  
در پي بارش شديد گرد ،  خرداد29شنبه روز  *

و غبار طي روزهاي گذشته و استمرار آن طي         
از مردم ايالم در برابـر   هاي اخير شماري      لسا

استانداري ايالم در اعتراض به فقـدان توجـه         
والن امـر بـه رفـع ايـن معـضل تجمـع             ئمس

به گـزارش فـارس، تجمـع كننـدگان          .كردند
جويي   خواستار رفع اساسي اين مشكل و چاره   

ــس ــازمان   ئم ــه س ــت از جمل ــد دول والن ارش
حفاظت محيط زيـست و سـاير دسـتگاههاي         

  .متولي شدند
  

در پي تجمـع اعتراضـي كـارگران پيمانكـاري          *
 24 در روز دوشــنبه  اهــواز4شــهرداري منطقــه 

بازداشــت معتــرض  از كــارگران تــن 24خــرداد، 
كه تعداد معترض  كارگران  به گزارش ايلنا،  .شدند

 است، از ابتـداي سـال جـاري         تن 70آنها حدود   
له باعـث   ا و همـين مـس      دستمزد دريافت نكـرده   

 چهارشنبه  روز .استشده  ي  برپايي تجمع اعتراض  
شماري از كارگران شهرداري اهواز با        خرداد، 26

 اهـواز خواهـان     4تجمع مقابل شهرداري منطقه     
 روز  .آزادي همكاران بازداشت شـده خـود شـدند        

ان بازداشت شده  تمامي كارگر ،   خرداد 30يكشنبه  
يكي از اين كارگران با اعالم اين خبر        . آزاد شدند 

اد در حـال حاضـر مـشغول        تمامي اين افر  : گفت
دســتمزد  و انجــام فعاليــت روزانــه خــود هــستند

  . اين كارگران پرداخت شدفرودين ماه 
  
ــبح روز* ــنبه  ص ــه ش ــرداد، 25 س ــي از  خ جمع

اعتراض بـه     ناز در   كارگران شركت زراعي دشت   
عـدم پرداخـت     و شرايط كار  كار، نداشتن قرارداد 

 به گزارش فارس،   .حقوق دست به اعتصاب زدند    
نـاز    كـارگران شـركت زراعـي دشـت     ا اعتصاب   ب

  .كارهاي اين شركت عمالٌ متوقف شد
 متوالي  براي ششمين روز    خرداد، 30يكشنبه  روز  

اعتصاب كارگران قرارداد موقت شـركت زراعـي        
ناز ساري وابسته به بنياد مستضعفان ادامه         دشت  

  .پيدا كرد
 سـال   60شركت زراعي دشـت نـاز بـا بـيش از            

 هكتار اراضي مرغـوب از      400و  هزار   3قدمت و   
شركتهاي پيشرو در كشور و خاورميانه است كـه         

  .شود   توسط يكي از نهادهاي كشوري اداره مي
  
ــشنبه روز* ــرداد، 30 يك ــارگران  خ ــي از ك جمع

كارخانه كاشي و سراميك حافظ، در اعتراض بـه         
اظهارات علي همتي، مدير كل سازمان صـنعت،        

مقابـل ايـن    معدن و تجـارت اسـتان فـارس در          
به گـزارش شـيرازه، علـي        .سازمان تجمع كردند  

وقفـه  : همتي در نشست خبري اعالم كرده بـود        
ايجاد شـده در فراينـد توليـد كارخانـه كاشـي و             
سراميك حافظ به خاطر دوره زماني تنفسي است    
كه مديران اين كارخانه براي نوسازي خط توليـد    
 خود با هدف ارائه فناوري جديد توليد كاشـي در         

يكـي از    .شرايط ركود بازار مسكن مطالبه كردند     
صحبتهاي آقاي همتـي    : كارگران معترض گفت  

درست نيست؛ كدام كارخانه شش ماه اول سـال         
كند در حالي كه اوج توليـد در   را تنفس اعالم مي  

شش ماه نخست و شش ماه دوم زمان بازار يابي    
  .و فروش محصوالت است

  
 از كـارگران    جمعي خرداد،30 يكشنبه   صبح روز *

ــشهد، در   ــيس در م ــانگي آدن ــوازم خ ــه ل كارخان
شـان   اعتراض به تعويق حقوق و ساير مطالبـات       

به  .مقابل درب ورودي اين كارخانه تجمع كردند      
يكي از كارگران معترض با اشاره به    ايلنا، گزارش

 كارگر پـيش از تعطيلـي ايـن         300اشتغال حدود   
ي تجمـع كننـدگان كـارگران     : واحد توليدي گفت  

اسـفند  (هستند كه بعد از اعالم تعطيلي كارخانـه         
اند مطالبـات      هنوز نتوانسته   و  بيكار شده ) 93ماه  

  .را دريافت كنند معوقه مزدي خود
  
تعــدادي از كــارگران ،  خــرداد30يكــشنبه روز *

 مقابـل درب كارخانـه      »نئوپان گنبـد  «بازنشسته  
قابوس  به گزارش . تجمع اعتراضي برگزار كردند   

يــن كــارگران بازنشـسته گفتنــد كارفرمــا  ا، نامـه 
آن هم بعـد    (پرداخت آخرين قسط از مطالبات را       

منوط به حـضور كـارگران در دفتـر       ) از يك سال  
خانه و امضاء تعهد نامه محضري مبني بـر عـدم       
پيگيري قانوني نسبت به حـق و حقـوق دانـسته           
است كه اين خـود نـشان دهنـده آن اسـت كـه              

حقـوق كـارگران را     كارفرما مي داند كـه حـق و         
كامل پرداخـت نكـرده اسـت و نگـران پيگيـري       

  .استقانوني كارگران 
  
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

 چريكهاي فدايي 
  خلق ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،منصور امان: راني دباتيه
 نتي ز،يدي جداليل

  يرهاشميم
 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

 نتيمنصور امان، ز
 ه،يو، جعفر پيرهاشميم

   سامعيمهد
انجمن فرهنگي : چاپ 

  نبرد
  
دخلق ارگان سازمان چريكهـاي     نبر

فدايي خلـق ايـران و بيـان كننـده          
ــن ســازمان اســت  ــا . نظــرات اي ام

بديهي است كه از چاپ مقـاالت و        
مطالب فعـالين سـازمان و جنـبش        
مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز 
ترجمه مطـالبي كـه حجـم نـشريه       

آن مفيد  دهد و اطالع از      اجازه مي 
مطـالبي  . كند است، خودداري نمي  

كه بـا امـضاي افـراد در نبردخلـق          
شود، بيان كننده نظـرات      چاپ مي 

خود آنان است كه ممكن اسـت بـا       
نظرات سازمان منطبق، همـسو يـا       

ــد  ــته باش ــتالف داش ــرمقاله . اخ س
بيان ) با نام و يا بدون نام     (نبردخلق  

  .كننده نظر سازمان است
  

ــرد خلــ    ــتراك نب ــراي اش ــا ب ق ب
  آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران،     
ـ      ار مزدبگيران و كاركنلن ايران، اخب

تحوالت ايران، عراق ومسائل بـين      
ــار و    ــه آن، اخب ــوط ب ــي مرب الملل
ديدگاههاي جنبش زنان را هـر روز       

  .در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

 در شبكه سازمانآدرس 

  جهاني اينترنت

نشريه نيرد خلق ، اخبار 

رويدادهاي روز ايران و 

جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

راديو (بخش شنبداري 
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 خـانواده جعفـر     ي اعضا  از  جمعي ، خرداد 10روز دوشنبه   

ن كارگري و معلمـان در اعتـراض بـه          عظيم زاده، فعاال  
تداوم مقابله قوه قضائيه با خواست جعفـر عظـيم زاده و            

 صـبح در مقابـل مجلـس        10اسماعيل عبدي از ساعت     
اتحاديـه آزاد كـارگران   بـه گـزارش   . نـد  تجمع كرد رژيم
 روز اعتصاب غذاي    32اضي بعد از    اين تجمع اعتر  ،  ايران

به گزارش همين منبـع،     . صورت گرفت جعفر عظيم زاده    
 اتحاديـه آزاد كـارگران   ي از اعضا  تنجمعيتي حدود صد    

ايران، كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تـشكلهاي         
كارگري، تعدادي از كـارگران شـهر سـنندج بـه همـراه             

ي شـان در اعتـراض بـه عـدم پاسـخگوئ           خانواده هـاي  
ن قضائي به خواست جعفر عظيم زاده و همچنين         مسؤال

 در پارك   ،آق دره  به شالق بستن كارگران معدن طالي     
 كودك شهر سنندج اقدام بـه تجمـع و سـر دادن شـعار             

  . كردند
 زاده بـه    ميخـانواده جعفـر عظـ     ،   خرداد 11 شنبه   سهروز  

 روز ني دومـ ي از كـارگران و معلمـان بـرا   يهمراه جمعـ  
 ي جمهـور  اسـت يلس و در برابر دفتر ر      مقابل مج  يمتوال

  .اقدام به تجمع كردند
خانواده جعفر عظيم زاده بـه همـراه   ،  خرداد 22روز شنبه   

ــدم    ــه ع ــراض ب ــان در اعت ــارگران و معلم ــي از ك جمع
ن بـه مطالبـات جعفـر عظـيم زاده كـه        رسيدگي مسئوال 

سبب طوالني شدن اعتصاب غذاي وي شـده در مقابـل      
در حـالي   تجمـع   ايـن   . زدندزندان اوين دست به تجمع      

 روز از اعتصاب غذا ي جعفر عظيم   44 صورت گرفت كه  
 و شـرايط وي در مرحلـه بحرانـي قـرار        شتگذ زاده مي 

  . شتدا
 روز از اعتـراض و اعتـصاب        54 خـرداد،    31روز دوشنبه   

غذاي جعفر عظيم زاده كارگر معترض و زنـداني و دبيـر            
  . گذشتاتحاديه آزاد كارگران ايران 

  

  

  

  

  

  
    

  

  
  

  شهداي فدايي در تير ماه

  
كاظم سالحي ـ احمد خـرم آبـادي ـ محمــدكاظم    : رفقا

غبرايـي ـ بهمـن راسـت خـديو ـ محمـد علي خـسروي   
مهـدوي ـ  ) شـهرزاد(اردبيلـي ـ نـسترن آل آقـا ـ گلـرخ   

نادعلي پورنغمه ـ حميد رضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريان   
آهنگـران ـ محمـود عظيمــي   ـ نزهت الـسادات روحـي 

بلوريـان ـ يـدااهللا زارع كـاريزي ـ اسـماعيل نريميــسا ـ     
ــرادران خــسروشاهي  ـــر ( محمــد رضـــا -حبيــب ب ) امي

 مــسعود  -قـصاب آزاد ـ محمد علي خـسروي اردبيلــي    
فرزانـه ـ علــي رضــا الماســـي ـ حميـــد اشـــرف ـ       

اليــق  يوســف قــانع خــشكه بيجــاري ـ غالمرضــا      
ـان ـ محمد رضا يثربي ـ فاطمـه حـسيني ـ محمـد       مهرب

حسين حقنواز ـ طاهره خرم ـ عـسگر حــسيني ابــرده ـ       
محمـد مهـدي فوقاني ـ غالمعلي خراط پور ـ علي اكبـر    

مــسيحا ـ حميــد آريــن ـ      ) بهــزاد  (وزيري ـ مهـدي   
 نـادره  -بهــزاد اميــر ي دوان ـ افسرالـسادات حـسينـي     

كلي ـ علي خصوصي ـ علي   احمـد هاشـمي ـ سـيمين تو 
اكبر حـق بيــان ـ عبــدااهللا سـعيدي بيـدختي ـ حجـت         

 كــامران –محـــسني كبيـــر ـ حميـــد ژيـــان كرمــاني   
ــ  ) مـائي ( غالمرضا جاللـي ـ خــسرو مـاني    -رضواني 

 - بهمـن راست خديو     - اَسمر آذري يام     –توفيق قريشي   
 - كــريم فتحــي   –شــفيع رمــضاني ـ نــادر ايــازي      

 عبدالحـسين عنـاني شيـشوان     –حـسين خاكبـاز   غـالم  
 طـوبي   - علـي حميــدي مــدني       – سياوش حميـدي    -

 سـينا  - علي اكبر حيدريان ـ كمال محمــدي   -مولودي 
 ناصـر  – نـوروز قاسـمي     – روح انگيـر دهقـاني       –كارگر  

 – حسين تنگــستاني  - حميد فضل اللهي     –فضل اللهي   
 فرشـته گــل    – اسـماعيل حـسيني    -علي رضا فارسيان    

 ناصــر   - احمـد بـاختري    - هادي كاكاخـاني    -عنبريان  
ــد و ــي ون ــالهاي .... مم ــي س ـــارزه 49ط ــاكنون در مب  ت

مـسلحانه بــا مــزدوران امپرياليــسم و ارتجــاع و يــا        
در زنــدانهاي دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شـهادت        

 .رسيدند

 

 جان جعفر عظيم زاده در خطر است


