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  .....سرمقاله
  

 سر زا" اُم القُرا"
  منصور امان

  
پس از يك دوره دوساله درگيري در ميدان بحران هـسته           

 كه با تواُفق هسته اي در وين و         "نرمش قهرمانانه "اي و   
اسقاط پروژه بمـب بـه سـرانجام رسـيد، بانـدهاي ُقـدرت          
جمهوري اسالمي با شدتي مهيـب بـه آوردگـاه نبردهـاي            

ديناميسمي كه بـا بـه      .  پرتاب مي شوند   "مپسابرجا"طراز  
 بـه  "قطار بي دنده و تُرمـز هـسته اي     "پايان خط رسيدن    

 و طرفهاي خارجي آن را چند گـام  "نظام"حركت درآمده،   
  . دورتر، در ايستگاه تازه اي به مالقات يكديگر برده است

هيچ چيز كمتر از يك شاخه ديگر از سياست بحـران زاي            
 يعني ماجراجويي منطقه اي آن، در اين        رژيم واليت فقيه،  

همچـون  . مرحله روي ميز تعيين تكليف قرار نگرفته است       
دور پيشين، اين بار نيز هزينـه اصـلي را بايـد بانـد حـاكم          
بپردازد و چونان معامله هسته اي، اينـك نيـز چنـين مـي              
نمايد كه جناح ميانه حكومت در معاملـه بـر سـر تخفيـف              

 كه به گونه اجتناب ناپذير      "نظام"جي  بحران مناسبات خار  
از مسير تضعيف ابزارهاي اقتدار باند رقيب اش مي گـذرد،           

  . منافع دو گانه اي را براي خود متصور است
هـاي بعـدي را چـه در        "برجـام "نشانه هاي آغاز گُذار به      

دستور كارهاي تازه در مناسبات با غرب و چه در واُكـنش            
 خوبي مشاهده كرد و همـراه       باند حاكم به آن مي توان به      

با آن رابطه اي كه بين تحوالت در حال وقوع وجـود دارد             
  .  را بازشناخت

  3بقيه در صفحه 

  
  چپ اردوگاهی و انقالب سوريه

 ليال جديدي
  5صفحه 

 کارورزان سالمت
 اميد برهاني

  8صفحه 

 چالشهای معلمان در شهريور ماه
  فرنگيس بايقره

  12صفحه 

 رويدادهای هنری ماه
  فتح اهللا كيائيها

  16صفحه 

  

   اي از راديو پيشگامرنامهب
  نه می بخشيم و"چرا 

  ؟ "ن######ه فرام######وش م######ی کن######يم
  

  :در اين برنامه مي شنويد
برنامه ويژه بـه مناسـبت بيـست و هـشتمين سـالگرد             

ر تابـستان   كشتار دسته جمعي هزاران زنداني سياسي د      
در اين برنامه رفيق مهدي سـامع،  .  را مي شنويد   1367

سخنگوي سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران، بـانو          
 و 67صابري، همسر يكي از زنـدانيان اعـدامي كـشتار      

با مـا هـستند و بـه ايـن       60مينا انتظاري، زنداني دهه     
سوال مطرح كه چرا نمي بخشيم و چرا فراموش نمـي           

  .كنيم پاسخ مي دهند
http//:com.radiopishgam.www/  

=====  

   آقای منتظری کاش
   عمامه به زمين می کوبيد

  شعله پاكروان

  21صفحه 

 زنان در مسير رهايی
  اسد طاهري

  14صفحه 

  جنبش دادخواهی ملت ايران
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  ....يادداشت سياسي

  کوله باری بر دوش
  مهدي سامع

  2صفحه 

  

  فراموش نمی کنيم و نمی بخشيم
   ناريسم سامع در متن سخنراني مهدي

  سي در پاريراني جوامع اندگانينما

  2016 سپتامبر 3 - 1395 وري شهر13شنبه 
  7صفحه 
  

  تغيير قانون كار عليه نيروي كار
  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

  
  از فرصت نوار صوتی

   بايد سود جست
 آرش رايجي

  20صفحه 

 که گذشتی دانشگاه در ماه
 كامران عالمي نژاد

  18صفحه 

  بورکينی اوج بی اعتنايی است
  دي ولت

  بابك: برگردان

  10صفحه 
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از وقتي خامنه اي مطمئن شد كـه آمريكـا بـه عـراق              
حمله خواهد كرد، نابود كردن سازمان مجاهدين خلـق         
ايران و يا به تسليم واداشتن آنان را در دستور كار قرار            

كرد و از طريق مذاكره و      » اعتماد«ابتدا به شيطان    . داد
معامله با دولتهاي آمريكا و انگلـيس، آنـان را وادار بـه           

 پايگاههاي مجاهدين خلق نمود و اين دولتهـا         بمباران
عليرغم اعالم بي طرفي مجاهدين، با يك اقدام ننگين    

  .به بمباران پايگاههاي اين سازمان پرداختند
با سقوط حكومت صدام حسين و اشغال اين كشور بـه           
وسيله آمريكا، مساله چگـونگي برخـورد بـا مجاهـدان           

در دسـتور كـار   ساكن در پايگاه اشرف براي آمريكا نيز  
  .قرار گرفت

بر طبق قوانين بين المللـي در مـورد جنـگ و اشـغال،          
دولت آمريكا به عنوان دولت اشـغالگر مـسئول امنيـت           
جان و مال ساكنان كمپ اشرف كه در موضـع خـصم            

از آن جا كه مجاهدين موضع بـي طرفانـه         . نبودند، بود 
در جنگ داشتند، آمريكا بايد بالدرنگ تعهـد خـود بـه            

براي مثـال كنوانـسيون چهـار       (نسيونهاي مربوطه   كنوا
را اعالم مي كرد و بدون وقت گذراني و اما و اگـر     ) ژنو

  .مفاد آن را اجرا مي كرد
همچنين بر طبق قوانين بين المللي، حاكميت جديد در         
عراق بايد به تعهدات خارجي حاكميت قبلي پايبند بوده     

 بـه   و اقامت زنان و مـردان مجاهـد در ايـن كـشور را             
رسميت مـي شـناخت و از هرگونـه فـشار بـراي وادار              
كردن ساكنان اشرف به ترك محلي كـه سـالها در آن            
زندگي كرده بودند و يا بازگذاشتن دسـت رژيـم ايـران            

  .براي ضربه زدن به مجاهدين خودداري مي كرد
بديهي است از حاكميت جديد در عراق كه وزن اصـلي    

ار خامنه اي بـود،     و نيروي هژمونيك آن وابسته به درب      
. انتظار اجراي قانون و پايبندي به تعهد وجـود نداشـت          

البته در جامعه عراق و در سـطح نيروهـاي سياسـي و             
اجتماعي اين كـشور كـه دسـت نـشانده خامنـه اي و              
مجري دستورات سپاه قدس نبودند، حمايـت جـدي و           
آشكار از حقوق ساكنان اشـرف وجـود داشـت كـه در             

عموم رسيد و تعدادي از همـين       همان زمان به آگاهي     
فعاالن بـه وسـيله مـزدوران سـپاه قـدس تـرور و يـا                

  .مخفيانه سر ِبه نيست شدند
ايادي رژيم در حاكميت عراق كه خامنه اي نيات خـود   
را به آنان ابالغ كـرده بـود، مـساله حـق حاكميـت را               

مطرح كرده و بنـابرين بـه       
ساكنان اولتيماتوم دادند كه    

 عـراق   2003تا پايان سال    
اين تـصميم   . را ترك كنند  

ــل  ــر قابـ ــرا«غيـ در » اجـ
حقيقــت پوشــشي بــراي   

كردن نقشه ولي   » اجرايي«
  .فقيه بود

ــت  ــر دولـ ــرف ديگـ از طـ
ــاران    ــس از بمب ــا پ آمريك
اوليه، سياست نابودي نـرم     

ــازمان ( ــالل ســ را ) انحــ
درپيش گرفت و براي ايـن      
ــت    ــين موقعي ــه تعي پروس

ســاكنان را كــش ) اســتاتو(
 پايداري زنان و    اما. مي داد 

مردان مجاهد و بي سـابقه      
تــرين تــالش جهــاني، بــه 
ــبانه   ــهاي ش ــمول تالش ش
روزي هواداران مقاومت در    
ــاكنان   ــوق س ــاع از حق دف

اشرف،  سرانجام آمريكا را وادار كرد كه تن به پذيرش           
  .كنوانسيون چهارم ژنو در مورد تمامي ساكنان دهد

كمپ را بـه     ميالدي آمريكا امنيت     2008تا پايان سال    
  مـيالدي آمريكـا      2009اما از آغاز سال     . عهده گرفت 

با گرفتن تعهد از دولت نوري المالكي مبنـي بـر عـدم             
تعرض به سـاكنان و تـامين امنيـت آنـان، حفاظـت از           

قبـل از شـروع سـال       . كمپ را تحويل دولت عراق داد     
، مزدوران ولي فقيه با هـدايت سـپاه قـدس بـه             2009

كار و برخي از عمليات ايـذايي       توطئه گري پنهان و آش    
 2009اما از آغاز سال . عليه ساكنان مبادرت مي كردند   

ميالدي كه حفاظت كمپ بـه مـزدوران عراقـي سـپاه            
قدس واگذار شد، شرايط براي اجراي نقشه شوم خامنه         

  .اي تحقق يافت
خامنه اي در ديدار جالل طالبـاني، رئـيس جمهـور آن         

توري امـا محترمانـه     سزمان عراق، از تهران با لحني د      
. مــساله تهــاجم و نــابودي مجاهــدين را مطــرح كــرد

 28 (1387 اسـفند    10حرفهاي صريح او در روز شـنبه        
جاي ترديدي باقي نمي گذاشت كه براي ) 2009فوريه 

خامنه .  نابودي مجاهدين توافقاتي صورت گرفته است     
انتظار اين است كه جنابعالي و جناب آقـاي   «: اي گفت 

 وزير عـراق، بـه صـورت جـدي عملـي            مالكي نخست 
. شدن توافقها و تفاهمهاي دو جانبه را پيگيري نماييـد         

توافق دو جانبه در خصوص اخـراج منـافقين   ] در مورد [
از عراق، اين تصميم بايد عملي شود و ما منتظر تحقق        

  )سايت خامنه اي(» .آن هستيم
اسم رمـز سـركوب در حـد نـابود      » اخراج«البته مساله   

  همه ابزارها، دستگيري و تحويل دادن به كردن با 
  

دژخيمان ولي فقيه و وارد كردن حـداكثر فـشار بـراي            
اگـر  . خسته كردن و به تسليم واداشـتن سـاكنان بـود          

مساله خامنه اي اخراج از عراق به يك كشور ديگر بـه        
جز ايران بود، الزم نبود كه با انواع حيله ها و اسـتفاده             

، در پروسـه خـروج و بـاز         از ديپلماسي فـشار و تهديـد      
  .اسكان اخاللگري كند

  
از آن به بعد دولـت دسـت نـشانده خامنـه اي و مـورد       
اعتماد آمريكا، به طور آشكار به يك سلـسله اقـدامات           
جنايتكارانه به طور مـستقيم و يـا از طريـق مـزدوران             
عراقي سپاه قدس دست زدند كه طي آن دهها رزمنده          

  .مجاهد خلق به شهادت رسيدند
دو خط  » موجوديت سازمان و رد تسليم    «ر اين مسير    د

سرخي بود كه مجاهدين خلق آن را به عنوان خطـوط           
در بقيـه   . غير قابل سازش و مذاكره بارها اعالم كردند       

موارد كه برخي از آنها اهميت خـاص خـود را داشـت،             
نمايندگان ساكنان در عراق و در خارج از عراق، اقـدام           

بِده «چيده و سخت همراه با      به يك سلسله مذاكران پي    
  .كردند» و بِستان

 سال ايـستادگي بـر      13 سال پايداري،    13نتيجه حدود   
 سال مبارزه در بـراي جلـب حمايـت          13دو خط سرخ،    

 سال مذاكره سخت و پيچيـده     13ايرانيان و جهانيان و     
ــه  ) 1395 شــهريور 19 (2016 ســپتامبر 9در روز جمع

رق العـاده بـراي     يك دستاورد ارزنده و يك پيروزي خا      
مجاهدين و يك شكست براي واليت خامنه اي را بـه           

در اين روز آخرين گروه از مجاهدان ساكن     . ثبت رساند 
زندان ليبرتي از عراق خارج شده و به تيرانـا در آلبـاني             

  .وارد شدند
اما پروسه خروج بسا پيچيده تـر از آن بـود كـه بتـوان          

ت كرده و   شايد روزي دست اندركاران فرص    . تصور كرد 
  .آن را براي ثبت در تاريخ منتشر كنند

بر طبق قوانين بين المللي و بر اسـاس كنوانـسيوهاي            
حقـوق بـشر، مجاهـدين حــق داشـتند كـه در اشــرف      

اما آنان با ظلم و زور مجبـور بـه     . سكونت داشته باشند  
 سال از اشـرف  13ترك اجباري خانه خود شدند و طي     

ي بـه طـور سـازمانيافته و    به ليبرتي و از ليبرتي به آلبان  
  جمعي، بدون تسليم و با حفظ تشكيالت نقل مكان 

  
  .كردند

اما اين پايـان راه نيـست و آنـان كـه در اقيانوسـهاي               
طوفاني زندگي مي كنند، فن مبارزه با نهنگـان را مـي            

بادبانها همچنان برافراشته است و كولـه بارهـا         . آموزند
  .بر دوش

دمكراتيك است كه مردم    ساحل امن تنها ايران آزاد و       
آن بدون ستم و تبعيض مـذهبي، جنـسيتي و ملـي در             

  .كنار هم براي تحقق عدالت تالش كنند

  يادداشت سياسي

  کوله باری بر دوش
 مهدي سامع
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  .....سرمقاله
  

  سر زا" اُم القُرا"
  

  1بقيه از صفحه 
  

  يك تواُفق محرمانه ديگر
آشكارترين نـشانه در ايـن چـارچوب، گنجانـده شـدن            
موضوع مناسبات بـانكي جمهـوري اسـالمي در رونـد           

  . گُفُتگوها با غرب است
درست در همـان هنگـامي كـه آيـت اهللا خامنـه اي و       

غـاتي عليـه دولـت      همدستانش يك كارزار سنگين تبلي    
ــدن    ــا مان ــور پابرج ــر مح ــت را ب ــه حكوم ــاح ميان جن
تحريمهاي بانكي اياالت متحده پيش مي بردند، انتشار  

كار "اخباري پيرامون توافُقات دولت با نهاد بين المللي         
 Financial Action "گـروه ويـژه اقـدام مـالي    

Task Force (FATF) هت كوتاهپس از يك ب ،
  .  را به موضع دفاعي راندمدت، بي درنگ آنها

در اوايل تير ماه، نهاد مزبور با انتشار بيانيـه اي اعـالم             
كرد با وجود حفظ جمهوري اسـالمي در ليـست سـياه            
خود، سطح هشدار در مورد آن را به گونـه آزمايـشي و             

 در  FATF. براي يك دوره يكساله كاهش خواهد داد      
 سطح  تصويب و تعهد سياسي   "توضيح اين گام خود از      

باالي ايران به يك برنامـه اقـدام بـراي رفـع نـواقص         
مربوط به مبارزه با پولشويي و مقابله با حمايت مالي از           

برنامـه  "نهـاد نـاظر امـا پيرامـون         .  خبر داد  "تروريسم
 مــورد اشــاره اش جزييــات بيــشتري را فــاش "اقــدام

تصميم ايران براي دريافت    "نساخت و تنها به تاكيد بر       
آشكار امـا   .  بسنده كرد  " براي اجراي آن   كُمكهاي فني 
 يـك دسـتور كـار تعيـين         "برنامه اقدام "اين است كه    

شده از جانب نهاد مزبور است و از همان نقـشه راهـي             
 "تواُفق جامعـه هـسته اي     "پيروي مي كند كه پروسه      

تخفيف فشار بين المللي بر رژيـم مالهـا در          : گذر كرد 
  .اي خودبرابر عقب نشيني از سياست و نقشه ه

مرور اهداف و وظايف نهاد يـاد شـده كـه در راس آن              
مبارزه با پولشويي و تامين مـالي تروريـسم بـا حـروف          
درشت نوشته شده، براي تخمين درجه حـساسيت هـر          

چـرا  . توافُقي با آن براي رژيم واليت فقيه كافي اسـت         
، بــدون FATFكــه كــاركرد و مــضمون فعاليــت    

 براي رهايي يافتن از     "ظامن"سووتفاهم وظيفه اي كه     
تحريمهاي مرتبط با تروريسم و بازگـشت بـه سيـستم           

 بانكي بين المللـي در پـيش دارد را بيـان مـي              -مالي  
  . كند

در مقايسه با سنگيني آنچه كه در ترازوي محك قـرار           
گرفتــه، واكُنــشها در ســاختار ُقــدرت بــدان بــه گونــه  

ني جـز چنـد مخالفـت خـوا       . غيرعادي خفيف مي نمود   
گذرا و ژورناليستي، رويكـرد ُكلـي جناحهـا بـه تواُفـق             

، يك سكوت نـسبي بـود       "كار گروه ويژه  "محرمانه با   
 بحثهاي "خيمه نظام"كه نشان مي داد پشت سراپرده       
  .داغي در اين باره در جريان است

اخـتالف بـر سـر ايـن        ) شـهريور (در نيمه ماه گذشـته      
گاني پـا   موضوع با سروصدايي كر كننده به صحنه هم       

منابع باند ولـي فقيـه ُگـزارش كردنـد كـه دو        . گذاشت
 با استناد به تحريمهـاي      "ملت" و   "سپه"بانك دولتي   

 به كارتل اقتصادي سـپاه    "خدمات"بيم المللي از ارايه     
  .  پاسداران، قرارگاه خاتم االنبيا، خودداري كرده اند

در پي اين تحـول كـه بـن بـست دسـتگاه ُقـدرت در                
 راه حـل تـوافُقي را بـه نمـايش مـي      رسيدن بـه يـك   

گذاشت، رهبران و پايوران ارشد باندهاي حكـومتي بـه      
تريبونهاي عمومي يورش بردند تا با شديدترين واژه ها         

  . و تعريفها يكديگر را زير آتش بگيرند
سمت وسوي جدالها، حتـي مُتـد پيـشبرد آن، شـباهت           
شگفت آوري به كشمكشهايي دارد كه در جريان عقب         

شيني هسته اي درگرفته بود؛ يك نزديكي در شكل و          ن
اين بار نيز محرمانه بودن     . مضمون كه تصادفي نيست   

سند تواُفق به نقد كشيده مي شود و مشاجره پيرامـون           
مجلــس، دولــت، (مرجــع تــصميم گيــري در بــاره آن 

در . در هر گوشه جريـان دارد  ) شوراي عالي امنيت ملي   
چونان نوبت پيشين، خود   اين ميان آقاي خامنه اي هم       

  . را مخفي كرده است
  

  اخالل در بانك مركزي تروريسم
بدون نياز به شنيدن مرثيه خواني باند ولي فقيه در باره           

، "زدن به سـپاه و مقاومـت      ضربه"تالش آمريكا براي    
 و جز آن، بـه روشـني   "ضربه زدن به حزب اهللا لبنان    "

الت مـالي   مي توان دريافت كه شفافيت در نقل و انتقا        
بانـك  "مجموعه اي دولتـي كـه آوازه آن بـه عنـوان             

 جهانگير شده است، تـا چـه انـدازه          "مركزي تروريسم 
نظارت بين المللي بر    . مختل كننده ساز و كار آن است      

 و گيرنـدگاني كـه ليـستهاي        "نظام"گردش پول بين    
تروريستي اتحاديه اُروپا و اياالت متحده با نام آنها پـر           

آخرين چيزي است كه مجموعه مزبـور بـه         شده است،   
  . آن نياز دارد

با ورود به اين پروسه، منابع پولهايي كـه بـراي جنـگ       
ساالران، گروههاي شبه نظامي، گانگسترهاي مـذهبي       
و مزدوران منفرد بـومي در سـطح خاورميانـه و آفريقـا          
ارسال مـي شـود، در پـس ديـوار حاشـا ديگـر پنهـان         

چيده كنوني كـه آميـزه اي از        نخواهد بود و مكانيزم پي    
امكانات قانوني و غيرقانوني است، به سطح بانكـداري         

ناگُفته پيداست كه در ايـن      . چمداني سقوط خواهد كرد   
صورت، منابع كثيف مـالي ماننـد قاچـاق نفـت، مـواد             
مخدر، اسلحه و كاال كه بـاز گـردش خـود را مـديون              

جبران پاكشويي توسط امكانات قانوني هستند، به گونه      
  . ناپذيري محدود خواهد گرديد

پايه و بستر اين فعاليتها در هـر دو پهنـه تـامين مـالي         
ــده از    ــم تني ــبكه اي دره ــشويي را ش ــسم و پول تروري
موسسات و بنگاههـاي مـالي تـشكيل مـي دهـد كـه              
فعاليتهاي غيرقانوني سودآور سياسـي يـا اقتـصادي را          

 ايـن   براي دريافت ُگـستره و ژرفـاي      . ممكن مي سازد  
دهليز تاريك پولي، يـك پـايور ارشـد بانـك مركـزي             

آقـاي حميـد تهرانفـر،      . سرنخ مفيدي ارايه داده اسـت     
حـدود هفـت    "معاون نظارت بانك مركزي، از فعاليت       

همـو مـي    .  در كشور خبر مي دهد     "هزار موسسه مالي  
زار موسـسه   افزايد كه از اين تعـداد بـيش از شـش هـ            

 از نهادهـاي رسـمي نـاظر در بازارهـاي           "فاقد مجوز "
  . پول، سرمايه و بيمه هستند

  
  جدال تقسيم

 فقط يـك    FATFناگُفته پيداست كه در جدال بر سر        
مكانيزم معـين نيـست كـه بـه موضـوع چـالش بـدل               
گرديده، بلكه آينده و چگـونگي سياسـت و برنامـه اي            

ز وكار بـراي تـامين      روي ميز قرار گرفته كه به اين سا       
پول، بمب و اسـلحه در كنـار        . منافع ويژه اي نياز دارد    

مكانيزمهــا و ســاختارهاي ارســال و تحويــل آنهــا، در  
حقيقــت ابزارهــاي پيــشبرد سياســت مزبــور هــستند و 
شرطهاي مادي دستيابي به يك چشم انداز را بـرآورده          

  . مي كنند
پوسـته  بنابراين مي توان دريافت كه نزاع اصـلي، زيـر           

 پنهان شده است و چيـزي       "كارگروه ويژه "رويكرد به   
 تحـت شـرايط     "نظـام "كمتر از سياسـت منطقـه اي        

حال اگـر در نظـر گرفتـه        .  را در بر نمي گيرد     "برجام"
شود كه هر درجه چرخشي در اين سياسـت در خـارج،            
برابر با تضعيف و كاهش جايگاه نيرويي اسـت كـه در            

از آن تغذيـه مـي كنـد،        داخل با اشتهاي سيري ناپذير      
حساسيت بااليي كه اين گام براي هـر دو طـرف دارد،         

  .آشكار مي شود
 بي هـيچ ميـان بـر و آرايـشي بـه          "برجام منطقه اي  "

مفهوم كاهش نقش مادي و عملي دسـتگاه نظـامي و           

 و در پيامـد آن،      "نظام"امنيتي در توليد و تامين اقتدار       
انـد ولـي    تضعيف پايه اي است كه قُدرت انحـصاري ب        

از طرف ديگر، به ميزانـي      . فقيه بر آن قرار گرفته است     
 "تضمين امنيتـي  "كه جناح ميانه حكومت بتواند براي       

و به بيان بهتر، تضمين بقـاي رژيـم حـاكم، بـديلهاي             
ديگري را از طريق تنش زايي در سياست خارجي ارايه          
كند، به همان اندازه هم موقعيت خود را تثبيت كرده و           

  . اهد از نردبان هيرارشي قُدرت بازهم باالتر رودقادر خو
ــر ســر   ــر پوســت كــشمكش ب ، FATFاز ايــن رو زي

 و جز آنها، يـك      "اقتصاد مقاومتي "قراردادهاي بانكي،   
. جدال كالن طبقاتي، جدال تقسيم ُشعله ور شده است        

اليه هاي گوناگون طبقه حاكم بر سر چگونگي توزيـع          
در . آرايي كـرده انـد    ثروت و قُدرت عليه يكديگر صف       

حالي كه جناح ميانه حكومت براي كسب سهم بيـشتر          
گام به جلو گذاشته است، باند ولي فقيه كه هر شـكلي            
از تقسيم مجدد ثروت بـه گونـه بـي واسـطه از مـسير        
مصادره و سلب مالكيت از آن مي گذرد، در برابـر ايـن         

  . مطالبه دست به مقاومت شديدي زده است
ل انحصاري طبقه حاكمه بر منابع ثـروت و        اگرچه كُنترُ 

در راس آن نفت و بازرگاني خارجي، به ظـاهر سـووال            
چگونگي توزيع آن را به يك مساله درون طبقـه اي و            
از اين زاويه مماشات پذير بدل ساخته است، اما شـكل           

 قهـري انباشـت سـرمايه ايـن طبقـه، امكـان         -انگلي  
ونـاگون درون   همزيستي مطالبات و منافع اليه هاي گ      

  . آن را ناممكن ساخته است
 مـي   "انباشت اوليـه  "مدل خُردي از آنچه كه ماركس       

ناميد، يعني فرآيند قهـري گـردآوري و تمرُكـز ثـروت            
براي مثال توسط   (خارج از روابط توليدي سرمايه داري       

، ويژگـي   )جنگ و متصرفات، مصادره زمـين و دارايـي        
ت را در چـارچوب     دايمي پروسه گردآوري و تقسيم ثرو     

  . دستگاه قُدرت جمهوري اسالمي تشكيل مي دهد
 در  "بـاال "بر اين اساس، هـر تغييـر شـيب قـدرت در             

شكل انتقال قهري يا جابه جـايي تـوافُقي، همـواره بـا      
درجه معيني از خلع يد اقتصادي از جناح مغلوب يا كنار   
رفته همراه است كه توازن جديد را مفهومي مادي مي          

  .بخشد
گاه كه آقاي رفسنجاني موضوع كاهش حجم نيروي        آن

اقتصاد محكـم و  "نظامي و هزينه آن به منظور داشتن  
 را به ميان مي آورد و آلمـان و ژاپـن را             "آسيب ناپذير 

شاهد مي گيرد، در حقيقت اين جدال تقسيم است كـه           
نمود مي يابد و سهم اليه هـاي ذي نفـع از ثـروت را               

  . سبك سنگين مي كند
  

  دبرآم
جدالهايي كه امروز دستگاه سياسي رژيم واليـت فقيـه      

برجامهـاي  "را در برگرفته، درگاه ميدانهاي ستيز فردا،        
مشخص تر شدن تابلوهاي ايـن  . ، است" و غيره3 و   2

، حكايـت از ُگـذار   FATFمسير براي مثـال در قالـب      
 از اين آستانه و پا گذاشتن بـه يـك دوره بـي              "نظام"

  . ثبات و پرچالش دارد
بديهي است كه در اين مرحلـه هنـوز هـيچ سـخني از           
چرخش پايه اي سياست چه در داخل و چـه در خـارج             
نمي تواند در ميان باشد و جدال نـاب منـافع بانـدهاي          

 در نظم بين المللـي      "نظام"قُدرت كه بر پشت جايگاه      
حمل مي شود نيز نمي تواند كسي را در مورد جـوهره            

  . جدال به اشتباه بياندازد
 گـذار   "برجام هسته اي  " همچون   "برجام منطقه اي  "

ساده و مكانيكي از يـك سياسـت بـه سياسـت جديـد             
نخواهد بود و از جمله به دليل دخيل بودن فاكتورهاي          
پرشُمار خارجي در آن با طرفهاي گوناگون بين المللي،         
تحولي سخت، ناهمگون و جانكاه براي رژيم جمهوري        

ن اين پروسه زايش اما مختـوم   پايا. اسالمي خواهد بود  
  !  سر زا خواهد رفت"اُم القرا": است
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اليحه تغييـر قـانون كـار ارائـه شـده از طـرف دولـت              
ــشها و     ــرغم واكن ــاع علي ــس ارتج ــه مجل ــاني ب روح
اعتراضهاي گسترده اي گه پيرامون آن شـكل گرفتـه          
همچنان از طرف پايوران دولـت روحـاني توجيـه مـي            

در پـي واكنـشهاي گـسترده، معـاون وزيـر كـار             . شود
ــا   ــن، در گفتگــويي ب روحــاني، ســيد حــسين هفــده ت

 شهريور، اعـالم  23رگزاري حكومتي مهر، سه شنبه    خب
اين اليحه توسط دولت قبل تهيه شده بود و         «كرد كه   

نماينـدگان تـشكلهاي كـارگري و       (شركاي اجتمـاعي    
در شوراي عالي كار اعالم مي كنند كه در         ) كارفرمايي

  » .تنظيم اليحه اصالح قانون كار نقشي نداشته اند
كـارگزاران  . ذارداين حرف بر چند چيـز صـحه مـي گـ      

دولت روحـاني در ابتـداي نشـستن بـر جايگـاه دولـت          
احمدي نژاد، مي گفتند ويرانه اي از اقتصاد را تحويـل           

امـا آنهـا    . گرفته و مدعي حل آن با كليد روحاني بودند        
. ادامه همان سياستهاي اقتـصادي را پـيش مـي برنـد           

شايد هم آنقدر جرات ايستادن در مقابـل معترضـان را           
.  و همه باليا را به گردن دولت قبلي مي اندازنـد      ندارند

دوم، اين كه وزير روحاني تاييد مي كند كه در شـكل             
گيري اين اليحه، تشكلهاي دست ساز خودشـان هـم          
نقشي نداشته اند، پس چه كساني اين اليحه را تنظيم          
كرده اند كه حاال امضاي رئيس دولت ولي فقيه بر آن           

  !عجب معمايي. نقش بسته است
تدوين قانون كـار فعلـي بـدون مـشاركت نماينـدگان            
كارگران و در شرايطي غيـر دموكراتيـك در سـالهاي           

ــال    ــت و در س ــورت گرف ــگ ص ــاني جن  از 1369پاي
در ايـن   . تصويب مجلس تشخيص مـصلحت گذشـت      

قانون موارد فراوان وجود دارد كه با حقوق اوليه نيروي    
ميت كار كه از جانب سازمان بين المللي كـار بـه رسـ            

شناخته شده و جكومت ايران هم به آن متعهد اسـت،           
در قانون فعلي حتا كنوانسيونهاي بين   . در تناقض است  

در . المللي كار در مورد نيـروي كـار اجـرا نمـي شـود             
 تا كنـون بنـا      1369همين قانون ضد كارگري از سال       

به . به شرايط به ضرر كارگران تغييراتي داده شده است        
 كـاركن و  5كردن كارگاههاي زيـر     عنوان مثال، خارج    

مواردي .   كاركن از شمول قانون كار     10بعد از آن زير     
از قانون موجود كه به حقوق كارگران مربوط مي شـود      
رعايت نشده است مانند رعايت سـه حانبـه گرايـي در            
تصميم گيريهاي مربوط به نيروي كار و تعيين حـداقل          

  .دستمزد بر اساس نرخ تورم
  

گ اقتـصادي كـه حـرف آن از دوران        يك جراحي بـزر   
رفسنجاني آغاز شده بود و توسط گماشته خامنه اي به          
اجرا گذاشته شد، حـذف سوبـسيدها از روي كاالهـاي           

طرح احمدي نژاد عمل به توصـيه هـاي         . اساسي است 
. صندوق بين المللي پول و سازمان جهاني تجارت بـود         

طرح فوق ضربه اي اساسي به سطح زندگي و وضعيت          
اش نيروي كار وارد كرد و خيل بيـشتري از نيـروي            مع

  . كار را به زير خط فقر كشانيد
. در دوران احمدي نژاد تغييـر قـانون كـار مطـرح شـد             

اكنون اليحه تغيير قانون كار پيشنهادي دولت روحاني        
به مجلس، ادامه همـان جراحـي اقتـصادي، بـه ضـرر            

ن نيروي كار و بـه نفـع سـرمايه داران، همـراه بـا ارزا              
اليحـه پيـشنهادي دولـت    . سـازي نيـروي كـار اسـت    

روحاني مانند همه سياستهاي اقتصادي رژِيم، همچنان       
در ادامه اجراي اوامر صندوق بين المللي پـول و بـراي          

  .نزديك شدن به سازمان تجارت جهاني است
ويژگي تغييرات در قوانين در جمهـوري اسـالمي ايـن           

اصـالح  است كه هيچگاه به سمت پيـشرفت و ترقـي           
نمي پذيرد، بلكه همواره تغييرات به سمت عقب بـردن          

برهمين منظـر بخـش زيـادي از مبـارزه          . شرايط است 
نيروي كار براي حفظ وضعيت موجود صرف مي شـود          
. تا تغيير شرايط به سمت زندگي و معيشت عادالنه تـر          

تغييرات پيشنهادي دولت روحاني هم نه تغيير به سمت     
كار و سرمايه بلكه بـورش بـه        عادالنه تر كردن روابط     

وضع موجود و حذف تكه پاره هايي از قانون كه حقوق         
  . كارگران را در بر مي گيرد است

هر گونه تغييراتـي كـه در قـانون كـار كـه سرنوشـت               
ميليونها انسان را رقم مي زنـد بايـد كارشناسـانه و بـا              
ــرد   ــارگران صــورت گي ــي ك ــدگان واقع . حــضور نماين

 كـه نـسبت بـه اليحـه دولـت      مخالفتهاي گسترده اي 
روحاني تا كنون شده، نشان مي دهد كه در بازنويـسي           
قانون كار حتا نظر نمايندگان شوراهاي اسـالمي كـار،          
كه يك تشكل دولتي و ساخته رژيم اسـت هـم مـورد             

  . توجه قرار نگرفته است
  
  

  

  كدام تغييرات

موارد پايه اي كه قرار است در قانون كار تغيير پذيرد و           
واردي كه به آن اضافه و يـا جـا بـه جـا شـود بـر                  يا م 

  . محورهاي زير قرار دارد
يكي از تغييرات كليدي كمرنگ كردن و يا حذف نقش         
ســازمان تــامين اجتمــاعي در زنــدگي كــارگران و     

  .مزدبگيران است
سازمان تامين اجتماعي كه با پول كارگران جهت بيمه         

بـراي  آنها شكل گرفته و تـا كنـون لقمـه اي شـيرين             
ماجراي پرونده سعيد   . كالن دزدان حكومتي بوده است    

مرتضوي در رابطه بـا دزديهـايش در صـندوق تـامين            
اجتماعي و پرداخـت پـول توسـط وي بـه تعـدادي از              

البتـه حمايـت    . مجلس نشينان بر همگان روشن است     
سفت و سـخت احمـدي نـژاد از مرتـضوي و حمايـت              

جتمـاعي بـه    خامنه اي از احمدي نژاد جايگاه تـامين ا        
  .عنوان منبعي قابل چپاول را روشن مي كند

در اليحه پيشنهادي حـسن روحـاني، در تبـصره مـاده        
، نقش سازمان تـامين اجتمـاعي در پرداخـت حـق            22

بيمه به كـارگران در صـورت بيكـاري، بازنشـستگي و            
صندوق بيمـه اي ذي     «، حذف و به جاي آن       ...فوت و   

ز موارد اعتـراض    اين يكي ا  . گنجانيده شده است  » ربط
البتـه صـندوق بيمـه اي ذي        . فعاالن نيروي كار است   

ربط هم مشخص نشده كه چه نهادي است؟ اگر ايـن           
نهاد سازمان تـامين اجتمـاعي نباشـد پـس نهادهـاي            

  . خصوصي خواهد بود

  
مورد ديگر، چگونگي خاتمه دادن به قرارداد نيروي كار         

به و  مواردي كه در قانون فعلي به عنوان محاسـ        . است
پرداخت حق سنوات در ازاي سالهاي كار وجود دارد به          

بر اساس اليحه فـوق،  . ضرر كارگران تغيير خواهد كرد 
اخراج كارگران و يا فسخ قراردادهاي كار آسانتر خواهد         

حل اختالف بـين نيـروي كـار و كارفرمايـان بـه             . شد
ايـن بـدان    . كميته هاي انضباطي سـپرده خواهـد شـد        

ـ       ن موضـوع مـشاركت نهادهـاي       معني است كـه در اي
دست ساز خودشـان را هـم كنـار گذاشـته و موضـوع              

با بهانـه  . اعتراض نيروي كار كامال امنيتي خواهند كرد    
امنيتي، حركتهاي اعتراضي و صـنفي كـارگران بيـشتر          

  . سركوب خواهد شد
  

يكي از تبصره هـاي گنجانـده شـده در اليحـه تغييـر              
كـارگري زنـداني    قانون كار، در مورد سرنوشت فعاالن       

اين تبصره تهديـدي جـدي بـراي جلـوگيري از           . است
پيشرفت جنبش كارگري در مبارزه خود براي خواسـته         

  . هايش است
  : چنين آمده است17تبصره فوق در ماده 

چنانچه توقيف كارگر منجر به مجازات سه ماه حـبس          
يا بيشتر شود، كارفرما مي تواند قرارداد كار كارگر را با           

ق سنوات به ازاي هر سال سابقه كار معادل         پرداخت ح 
  . يك ماه آخرين حقوق، فسخ نمايد

اين تبصره كارگران را در صورت شركت در حركتهـاي   
اعتراضي و صنفي به بيكاري و از دست دادن مزايـاي           

  .سابقه كاري شان تهديد مي كند
  

  جوهر تغييرات

اگر اين اليحه به سرانجام رسد، نتابج زير براي نيروي          
  ار حاصل مي شود؛ك

  آسان كردن فسخ قراردادهاي كاري،
  سهولت در اخراج كارگران، 

كمرنگ كردن نقش سازمان تامين اجتمـاعي در بيمـه         
  كارگران، 

كاهش حق سنوات پس از فـسخ قـرارداد كـاري و يـا             
  اخراج، 

برجسته كردن نقش كميته هاي انـضباطي و سـركوب        
  بيشتر كاركران، 

ز حـداقل دسـتمزد تعيـين       كمرنگ كردن برخورداري ا   
شده بر اساس نرخ تورم و ربط دادن دستمزد با شرايط           

  اقتصادي،
  

اين تغييرات در راستاي همان سياست اقتصاد مقاومتي        
علـت اساسـي   . اعالم شده از طـرف ولـي فقيـه اسـت     

ــوانين موجــود كــار نيــست كــه   بحــران اقتــصادي، ق
راهبردهاي برطرف كردن آن از تغيير در آن بـه وجـود       

اين تغييرات درجه استثمار و چپـاولگري را شـدت          . يدآ
خواهد بخشيد، اما امنيت سرمايه در ديكتاتوري واليت        

همانگونه كه راهگـشايي    . فقيه را تضمين نخواهد كرد    
براي جذب سرمايه هاي خارجي آنگونـه كـه پـايوران           

گام مقدم براي غلبه بـر      . رژيم انتظار دارند نخواهد شد    
مر سياسي است و آن تغيير رژيم بحران اقتصادي يك ا   

 .واليت فقيه يه يك نظام دمكراتيك و الئيك است

  

  تغيير قانون كار عليه نيروي كار
 زينت ميرهاشمي
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اين روزها جرياني در چـپ بـه دليـل نـاتواني از فهـم               
صــحيح امپرياليــسم و ضــد امپرياليــسم دچــار نــوعي 

بـراي  .  ايـديولوژيكي شـده اسـت      –سرگيجه سياسـي    
نمونه هركس ادعاي مخالفت با امپرياليـسم آمريكـا را          

آنهـا از   . داشته باشد، بي درنگ دوست به شمار مي آيد        
هـاي ديكتـاتوري    رژيمهاي روسيه و چين و حتي رژيم      

چون سوريه و ايران با اين توجيه كه ضـد امپرياليـسم            
  . آمريكا هستند، دفاع مي كنند

  
ســازمان بــين المللــي " كــه عــضو "اشــلي ســميت"

 و عـــضو هيـــات تحريريـــه نـــشريه "سوسياليـــست
كـارگران  " است و همچنين براي      "سوسياليست رويو "

 و برخـي ديگـر از نـشريات مقالـه مـي             "سوسياليست
 كـه   2016د، در كنفرانس سوسياليسم بين المللي       نويس

همه ساله در ماه ژوييه در شيكاگو برگـزار مـي شـود،             
پيرامون مواضع چپ جهاني و انقالب سوريه سخنراني        

ما، فعاالن سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران         . كرد
كه در اين كنفرانس حضور داشتيم، سـخنراني وي بـا           

ــوان  ــن "عن ــمن م ــمن دش ــد  امپريال: دش ــسم و ض ي
 را براي انتشار در سطح چپ ايـران مفيـد           "امپرياليسم

  . دانسته كه بخشهايي از آن را در زير مي خوانيد
اشلي سميت در سخنان خود بدين امر اشاره كـرد كـه            
انقالب سوريه پرسشي صريح و روشن در برابـر چـپ           
جهاني قرار داده است مبني بـر آنكـه در كـدام طـرف       

  قرار 
  

ا از مبارزه مردم عليه يـك ديكتـاتوري و         گرفته ايد؟ آي  
براي دمكراسي حمايت مي كنيد يا پشتيبان رژيم بـي          
رحم اسد، روسيه حامي امپرياليستي او و متفق منطقـه          
اي اش ايران و نماينـدگانش ماننـد حـزب اهللا لبنـان             
هستيد؟ وي افزود، اين يك تراژدي بيش نيـست كـه           

  .بسياري در اين آزمون رد شده اند
از همان آغاز و حتي پيش از ظهور        ": ر ادامه گفت  او د 

داعش، بخـش وسـيعي از چـپ، مخـالف قيـام عليـه              
 همـراه بـا بهـار      2011ديكتاتوري اسد بود كه در سال       

از همان آغاز آنها چشم خود را بـر  . عربي آغاز شده بود 
. كشتار و قتل عام هزاران شهروند سـوري مـي بـستند       

 ســالح شــيمايي و رژيــم اســد از بمبــاران تــا كــاربرد
 را ادامـه مـي      "حلب"محاصره وحشيانه شهر ها مانند      

امروز افزون بر صدها هزار نفر كه جان خـود را از            . داد
 ميليون نفـر كـه نيمـي از جمعيـت           11دست داده اند،    

رژيم اسد . سوريه را تشكيل مي دهند نيز آواره شده اند      
  . مسوول اين كشتار و ويراني است

دنبال راه حلي بوده كه شـامل كنـار         آمريكا همواره به    
گذاشتن اسد باشد، اما اساس و پايـه رژيـم او و مهـره              
هاي اصلي آن را حفظ كند و همزمان به طور ترجيحي  
اشخاصــي از اپوزيــسيون كــه مــورد اعتمــاد و هــوادار 

دولـت اوبامـا مايـل    . واشنگتن هستند را نيز در بر گيرد 
ان، نمـاي   است با يافتن چهره هـايي در ميـان مخالفـ          

ايـاالت  . جديدي بـراي ديكتـاتوري در سـوريه بـسازد         
متحده اگرچه به مبارزان مقدار محدودي كمك رساند،        
ولي حاضر نشد سالحهاي سنگين و موثري كـه آنـان           

امروز نيـز اوبامـا   . نياز داشتند را در اختيارشان قرار دهد     
در عمل با روسيه اتحادي عليه داعش تشكيل داده كه         

 بشار اسد، چهره مورد تنفر مردم سوريه، بر        در پيامد آن  
جاي باقي مي ماند، در حـالي كـه كـساني كـه بـراي               
عدالت و دمكراسي بپا خواسـته انـد، همچنـان قربـاني      

  ".خشونتها خواهند بود
اشلي سميت در جاي ديگر از مواضع برخي از نيروهاي     
چپ انتقاد كرد و متذكر شد كه گروههاي استالينيستي         

حـزب سوسياليـسم و     "،  " كارگران جهان  حزب"مانند  
 هرگـز در    "سازمان سوسياليستي راه آزادي   " و   "آزادي

حمايت از اين يا آن رژيم ديكتاتوري يا مستبد كوتاهي          
نكرده اند و همواره در توجيه اين همنـشيني، مخالفـت     
آنها با اياالت متحده آمريكا را موعظه كرده اند؛ فرقـي      

ژيمهــا ســركوبگر و هــم نداشــته تــا چــه ميــزان آن ر
  .ارتجاعي بوده اند

افزون بر اين دسته از سـازمانها و        ": اشلي سميت گفت  
احــزاب، برخــي از روزنامــه نگــاران نيــز انقــالب ضــد 
ديكتاتوري مردم سوريه را اختالف ژئوپوليتيكي منطقه       
اي بين آمريكا و طرفدارانش در يك سمت و روسيه و           

   ".ننداسد و ايران در سمت ديگر توصيف مي ك
حتـي سـازمانهاي ضـد جنـگ ماننـد       ": وي يادآور شد  

 در بريتانيا به طرفداري "ائتالف جنگ را متوقف كنيد  "
از اسد پرداخته اند و يك پالتفرم به متحدان ديكتـاتور          
داده اند اما طرفداران انقالب را از همان محروم كـرده           

در آمريكـا نيـز ائـتالف اتحـاد ملـي ضـد جنــگ       . انـد 
)UNAC (اتي به راه انداخت كـه در آن پـرچم          تظاهر

برخي از تظاهركننـدگان    . رژيم اسد را حمل مي كردند     
حتي تي شرتهايي كه چهـره بـشار اسـد بـر آن نقـش         

شـوراي حـزب كمونيـست      ". بسته بود، بر تن داشـتند     
 حتـي نماينـدگاني بـراي مالقـات بـا اسـد و       "آمريكـا 

آنها سـمپاتي خـود بـه       . مزدوران وي به سوريه فرستاد    
سد را اينگونـه توضـيح مـي دهنـد كـه وي مخـالف               ا

امپرياليسم آمريكا است و بنيادگراهاي آمريكايي تالش     
آنهـا ادعـا    . مي كنند حكومت سوريه را سرنگون كننـد       

اكثريت جامعه سوريه از دولت سكوالر اسـد     "مي كنند   
اين كامال تحريف واقعيـت اسـت و        . "حمايت مي كند  

قـرار گـرفتن در كنـار       وظيفه اي جز ارايه توجيه براي       
ديكتاتور اسـد، ضـد انقـالب سـوريه و مداخلـه گـران              

اين اسديستها، نيروهـاي چـپ را در   . امپرياليستي ندارد 
چـشم مــردم ســوريه كـه قهرمانانــه در كنــار انقــالب   

  .ايستاده و مبارزه كرده اند، بي اعتبار مي كنند
چپ راستين جهاني بايد در كنار مقاومت عليه اسد قرار        
گيرد؛ عليه تهاجم بـه خلـق سـوريه از هـر نـوع، هـم                
آمريكايي، هم روسي و هم قدرتهاي منطقه اي جبهـه          

  ".بندي كند
  

به راستي مخالفان امپرياليسم آمريكا چگونـه كارشـان         
ــد؛    ــت كنن ــشار اســد حماي ــه اينجــا كــشيد كــه از ب ب

تر با آمريكا در كمپين امپرياليـستي       ديكتاتوري كه پيش  
 و برنامه هاي سازمان سـيا در ايـن   "جنگ عليه ترور "

  راستا همدست بوده است؟ 
پاسخ ": در پاسخ به اين سووال، اشلي سميت مي گويد        

ايـن دسـته از چپهـا،       . به دوران اسـتالين برمـي گـردد       
حاميان اسـتالين در روسـيه و مـائو در چـين در دوران              

آنهــا از دولتهــاي ديكتــاتوري و . ندجنــگ ســرد هــست
سرمايه داري دولتي مخالف آمريكا حمايت مي كردند،        

نه به خاطر مرزبندي با خود امپرياليسم آمريكا، بلكـه          
اردوگـاه  "به دليـل قـرار داشـتن در داخـل مرزهـاي             

اينان همانها هستند كه حـامي روسـيه        ! "سوسياليسم
ــال   ــتان در س ــاي مجارس ــب انقالبه ، 1956در تخري

، همبستگي لهـستان    1968چكسلواكي در بهار پراگ     
 و مائو در چين هستند، هنگامي كه كارگران         1981در  

و دهقانان را سركوب مـي كـرد، تبـت را بـه اشـغال               
آنهـا از   . درآورده و مردم اش را تحت ستم قرار مي داد         

 در زيمبـابوه    "رابرت موگابه "مستبدهاي فاسدي مانند    
دفاع مـي كردنـد، بـا وجـود         به عنوان ضد امپرياليست     

  . آنكه او مخالفان خود را به شدت سركوب مي كرد
حتي امروزه كه بيشتر دولتهاي يـاد شـده بـه تـصرف             
اردوي سرمايه داري درآمده اند، اين نوع چـپ از آنهـا            
حمايت مي كند و آنها را ضد امپرياليـسم مـي خوانـد،             

آنهـا بـا ايـن منطـق        . زيرا با اياالت متحـده مخالفنـد      
، "دشمن دشمن من، دوست مـن اسـت       "نحرافي كه   ا

مبارزات و خيزشهاي مردمي را رد مي كنند و اينگونـه           
داستان سرايي مي كنند كه اين مبارزات را امپرياليـسم    

   ".رهبري مي كند
اشــلي ســميت ايــن نــوع رويكــرد را قــرار گــرفتن در 

 "اردوگــاهي" خوانــد و طرفــداران آنهــا را "اردوگــاه"
ــز  ــرد و اف ــيف ك ــب  ": ودتوص ــاهي موج ــر اردوگ تفك

پراكندگي چپ در حمايت از جنبشهاي تـوده اي شـده           
براي نمونه، اينان از جنبش سبز در ايران به اين          . است

بهانه كه كار آمريكا است كه قـصد بركنـاري محمـود            
چپهـاي  . احمدي نژاد از قدرت را دارد، حمايت نكردنـد       

ر  نيـز رويكـرد بـسيا      "بهـار عـرب   "اردوگاهي در برابر    
 به 2011نخست آنها در سال  . نادرستي را پيش گرفتند   

دفاع از جنبشهاي دمكراسي خواهانه در مصر و تـونس         
برخاستند، چرا؟ زيرا رژيمهاي حاكم بر ايـن دو كـشور           

امـا همانهـا بـا      . دوست و متحد اياالت متحـده بودنـد       
جنبش دمكراسي خواهي در ليبي و سوريه به مخالفـت     

بود كه اين جنبـشها هـم ماننـد    اين درحالي   . برخاستند
تونس و مصر سرچشمه مشترك اقتـصادي و سياسـي          

آنها به دفاع از قذافي و اسد پرداختند، زيرا مي          . داشتند
اما در واقع   .  بخوانند "ضد امپرياليسم "توانستند آنها را    

رژيمهــاي ســوريه و ليبــي از دوســتان امپرياليــستهاي 
ـ             سه مـي   غربي بودند كه تنهـا گهگـاه عليـه هـم دسي

  . چيدند
گذشته از قـذافي و خـوش خـدمتي وي بـه اروپـا، در               
سوريه نيز پدر بشار اسد، حـافظ اسـد، جـزو نخـستين             

 به رهبري آمريكا بود كه      "ائتالف ملتها "پيوستگان به   
 يك جنگ ويرانگر را عليه صدام حسين    1991در سال   

سپس بشار اسد فرصت يافت تا بـا        . در عراق پيش برد   
حتي سالها  .  همدست شود  "ليه ترور جنگ ع "بوش در   

، اسـيران جنگـي مخفيانـه بـه زنـدانهاي           2001بعد از   
سوريه منتقل مـي شـدند تـا بـراي كـسب اطالعـات              

  . شكنجه شوند و سپس به دست آمريكا سپرده شوند
توصيف هيلري كلينتون از بشار اسـد گويـاي كـاراكتر           

 يـا  "اصالح طلـب "كلينتون اسد را    . رژيم او نيز هست   
ي مي خواند كه ارزش برقراري ارتباط را    "ورميسترف"

  . دارد
رويكرد چپ اردوگاهي تـا حـدودي بـه دليـل تحليـل             
نادرست آنها از ساختار نظـم كنـوني جهـان و جايگـاه             

آنها جهان را تك قطبي تصور مي       . آمريكا در آن است   
كنند و آمريكا را قطب مـسلطي مـي داننـد كـه داراي            

ان و رويدادهاي جهاني    چنان قدرتي است كه تمام جه     
  . را هدايت مي كند

آري، آمريكا قدرت غالب امپرياليستي جهان است، امـا         
در نتيجه شكست در عـراق و فاكتورهـاي ديگـر ايـن             

در حال حاضر واشـنگتن در      . قدرت ضربه خورده است   
سطح جهاني با چالش رقباي امپرياليـستي خـود ماننـد     

ليستي كنوني،  در نظم امپريا  . چين و روسيه روبرو است    
  .آمريكا قدرت كمي براي كنترل جهان دارد
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چپ اردوگاهي در اين تصور نادرست است كـه سـرنخ           
جنبش در سوريه در دسـت آمريكـا اسـت و بـه طـور               
مضحكي حتي مدعي مي شود كـه امريكـا از داعـش            

جالب است كه در ايـن ادعـا آنهـا بـا          . حمايت مي كند  
ي كند اوباما و كلينتون بنيـان       دونالد ترامپ كه تبليغ م    

  . گذار داعش هستند، همسو مي شوند
همه اينها به كنار، چنين استداللي نمايش متكبرانه اي        
است كه شـباهت زيـادي بـه برخـورد ابـواب جمعـي               
امپرياليستها دارد كه مردم سركوب شده اي كـه بـراي     

   ".آزادي به پا خواسته اند را تحقير مي كنند
در واقع  ": ست كنوني آمريكا تاكيد كرد    وي در باره سيا   

آمريكا پـس از شكـست در جنـگ و اشـغال عـراق از               
 خود در خاورميانه عقب نشيني      "تغيير رژيم "استراتژي  
اولويت اصلي امپرياليسم آمريكا كه اوبامـا       . كرده است 

آنرا هدايت مي كند، يافتن آلترناتيويهايي است كه هـم    
 كردن رژيمها و هـرج و  پيمان با او باشند و از بي ثبات       

   ".مرج در هراس است
اشلي سميت معتقد است كه چپ اردوگـاهي همچنـان        
در فضاي گذشـته در جـا مـي زنـد و آنهـا بـه دنبـال                  
شواهدي مي گردند كه نـشان دهنـد آمريكـا سياسـت         
تغيير رژيم را تعقيب مي كند، در حالي كه چنين چيزي         

يـسم  براي مثال كافي ست بـه واكـنش امپريال        . نيست
امريكا در بهار عرب بعـد از اولـين موجهـاي اعتـراض          

  .نگاهي انداخته شود
بـه هـر جهـت، در سـوريه هـدف           ": سميت مي گويـد   

آمريكا روشن است و مدتهاسـت كـه مـشخص شـده             
شايد چهـره   .  نمي خواهد  "تغيير رژيم "واشنگتن  . است

منفور اسد كنار گذاشته شود، اما سياسـت از ابتـدا ايـن     
چرا؟ بـراي اينكـه   . اصلي آن باقي بماندبوده كه هسته   

آمريكا از نتيجه غيـر قابـل پـيش بينـي آن در شـكل               
  انقالب مردمي يا پيشروي داعش هراس دارد

هركس پيرامون ماهيت انقالب مردمي سـوريه ترديـد         
 "ليال الـشامي " و "رابين ياسر كسب "دارد، بايد كتاب    

 و يـا يـك ويـرايش        "كشوري كه مي سوزد   "را با نام    
 بـه   "مارك بوترويـد  "وتاه تر آن در اينترنت از مقاله        ك

 را بخوانـد    "سازماندهي مردمي در انقالب سوريه    "نام  
تا متوجه شود اين جنبشي از پايين است كه امپرياليسم   

  . هميشه از آن در هراس بوده است
انقالب سوريه در روزهاي نخست مسالمت آميز و توده         

بگرانه و خشونت آميز    اما رفتار وحشيانه، سركو   . اي بود 
. رژيم ميليتاريزه اسد، مردم را به دفاع از خود واداشـت          

آمريكا اگرچه كمكهايي كـرد، امـا از فرسـتادن سـالح      
سنگين و سيستم ضد بمباران هوايي كه مـي توانـست       
به نيروهاي دمكراتيك و سكوالر توان مبارزه را بدهد،         

بـدين طريـق ميـدان بـراي نيرويهـاي          . خودداري كرد 
  . رتجاعي باز شدا

اسد هم از فرصت استفاده كرد و صدها تن جهـادي را            
ــرد ــدانها آزاد ك ــبش را  . از زن ــران جن ــان رهب او همزم

اسد به درستي مي دانست     . دستگير و شكنجه مي كرد    
كه مرتجعان مي توانند مانع انقالب مـردم باشـند و در       

  . انتها آنها مخالفان آسان تري براي او خواهند بود
 هم واشنگتن مي خواهد داعش را نـابود كـرده و      امروز

به توافقي در سوريه دست يابد كه اصل رژيم در قدرت   
در كمپ آمريكا قدرتهاي منطقـه اي عربـستان         . بماند

. سعودي، قطر و تركيه سعي كرده اند حتي فراتر برونـد   
آنها خود برخي از جهاديها را پـشتيباني مـي كننـد تـا              

ــه در ــران و نقــش خــويش را در منطق ــر اســد، اي  براب
  . همچنين كردها تقويت كنند

اما سوي ديگر رقابتهاي جهاني، روسيه اسـت كـه بـه            
شدت پس از پايان جنگ سرد تـضعيف شـده اسـت و             
اكنون آرزوي به دست آوردن قدرت امپرياليستي خـود         

روسيه براي پيشبرد اين هـدف مـي        . را در سر مي پروراند    
ن براند و همزمان پايگـاهي      خواهد آمريكا را از ميدان بيرو     

در اين ميان نقش رژيـم      . براي خود در سوريه داشته باشد     
ايران نيز هست كه مي خواهد از سرنگوني اسد جلـوگيري       
كند، زيرا نگران از دست دادن يك متفق مفيد در منطقـه            

اسد مشتاق و فعال در بازي گرفتن همه آنها، از اين           . است
  . ود سود مي بردمتحدان جهت ادامه ديكتاتوري خ

  
  

اين واقعيت عيني كـه بـازيگران مزبـور آشـكارا منـافع و              
اهداف متفاوتي را تعقيب مـي كننـد، در تـضاد بـا تحليـل       

براي نمونه، . پوشالي و ناقص چپ اردوگاهي قرار مي گيرد    
، آمريكا و اسد با هم در جنگ عليه داعش همكاري       روسيه

همزمان، جان كري يك اقدام مـشترك عملـي    . مي كنند   
  . را با روسيه را پي مي گيرد تا به حفظ نظام فعلي بيانجامد

به هر جهت مداخله نظامي روسيه و ايران در سوريه به آن      
اندازه موفقيت آميـز بـوده كـه اسـد ممكـن اسـت بتوانـد            

بعـالوه،  . ر گذاشتن خودش را هم منتفـي كنـد     موضوع كنا 
دستكم بخـشي از دسـت انـدركاران در سياسـت خـارجي             

همـين امـر بـه      . آمريكا خواهان بر جا ماندن اسد هـستند       
تنهايي چپ اردوگاهي و ادعاي ضدامپرياليستي آنهـا را بـا          

  ".شرايط متناقض و سرگيجه آوري روبرو مي سازد
ردوگاهي، حتي آنها كه    اشلي سميت افزود؛ متاسفانه چپ ا     

حـزب  "از ديدگاه هاي استالينيستي كناره گرفته اند ماننـد    
 هم مواضع شان در مورد سوريه به همين    "كارگران جهان 

نتيجه آنكـه بـسياري از انقالبيـون سـوري و           . منوال است 
فعاالن مدافع آنها به درستي از رويكـرد چـپ نـسبت بـه               

  .انقالب خود خشمگين هستند
 بـه رويكـرد برخـي از كانديـداهاي رياسـت        وي در خاتمه  

: جمهوري آمريكا نسبت به انقالب سوريه پرداخت و گفت        
 و به ويژه    "جيل ستاين "كانديداي حزب سبز در آمريكا،      "

، اگر چـه هـر دو بـه         "جمو باراكا "كانديداي معاونت وي،    
درستي با دخالت آمريكا در سوريه مخالفت مي كننـد، امـا         

به اسد و جنگ او عليه مردم سوريه        هيچ سخن يا انتقادي     
به زبان نمي آورند؛ بـدتر اينكـه معـاون جيـل سـتاين در               
تلويزيون روسي ظاهر شده و در مـورد مخالفـت خـود بـا              
نقش آمريكا در سوريه صحبت مي كند و درباره پـوتين و             

ايـن دو در موضـوعات   . اسد كامال سكوت اختيار مي كنـد  
ديدگاههاي مترقي و   مربوط به حقوق بشر و جنگ و غيره         

حتي سوسياليستي دارند، امـا در رويكـرد خـود نـسبت بـه        
  . سوريه نتوانستند در طرف مردم قرار گيرند

ديگر نامزدهـاي رياسـت جمهـوري آمريكـا هـم مواضـع             
دونالـد ترامـپ از اسـد       . يكساني نسبت بـه سـوريه دارنـد       

 و  "نـسبت بـه داعـش بهتـر اسـت         "حمايت مي كند زيرا     

 اقدامات مختصري را در نظر دارد، هيالري كلينتون 
اما او هم به روشني از تمايالت و آرزوهاي پايه اي           
مردم سوريه حمايت نمي كند، او نيز سياست اوباما          
يعني كنار گذاشتن اسد با حفظ سيستم حكومتي او         

  . را در برنامه دارد
هركس كه در همبستگي بـا مـردم سـوريه اسـت،            

چـپ جهـاني بايـد    . نمي تواند با اينان همسو باشـد  
امپرياليسم را در هـر شـكل و شـمايل كـه شـامل              

  .روسيه نيز مي شود، رد كند
چپ در سياست بين المللي خود به جاي اينكـه بـه        
فكر اردوگاه قدرتهاي امپرياليستي و يا ديكتاتورهـا        
باشد، بايد خط و برنامه خود را همواره بـا مبـارزات            

يم كند و   كارگران و زحمتكشان فراسوي مرزها تنظ     
به دفـاع از ملتهـاي تحـت سـتم و مبـارزات آنـان           

  . برخيزد
انقــالب ســوريه در حــال حاضــر درد و رنــج يــك 

اين در حاليست كه جامعه     . شكست را در سينه دارد    
مدني اين كشور همچنـان و بـه هـر روش ممكـن      

آنها از  . براي رسيدن به هدف اصلي تالش مي كند       
  يكطرف ضد انقالب از : دو سو زير تهاجم قرار دارند

  
در شكل رژيم اسد و متحدان جهاني آن و از طرف           
ديگر داعش كه از همان نخست مايل بـود بيـشتر           

  . آنها را هدف قرار دهد تا رژيم اسد را
وظيفه چپ جهاني امروز اين است كه به اعتـراض          
عليه دخالت و تهاجم همه امپرياليستها و قـدرتهاي         

م اسـد را رد كنـد و        منطقه اي برخيزد، استبداد رژي    
خواستار باز شـدن مرزهـا بـه روي كـساني كـه از              

چـپ بايــد  . خـشونت و مـرگ گريختــه انـد، باشــد   
همدست و مـدافع انقالبيـون سـوري باشـد، تفكـر           
اردوگاهي را كنار گذاشته و همبسته با جنبشهاي از         

  . پايين باشد
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  ، سالم و درود بر شما آقايان،خانمها
تشكر مي كنم از برگزار كنندگان اين سمينار كه         

   نظراتم را مطرح كنمتابه من فرصت دادند 
و به خصوص تشكر مي كنم از خانم رجوي كـه           

قـض  نبا تالش پيگيـر و بـا ابتكـارات گونـاگون         
خميني و  ت واليت   حممتد حقوق بشر در ايران ت     

و براي دادخواهي فعاليت شبانه  را افشا  خامنه اي 
  . روزي مي كنند

  
ترام كنم به   ح اداي ا   حرفي قبل از هر  اجازه دهيد   

همه شهداي راه آزادي و به ويژه به سـربه داران       
 و همدردي و همبستگي خـودم و        1367تابستان  

رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران          
  را با خانواده شهدا اعالم كنم

اد جنايتهاي رژيم حـاكم     عست كه اب  واقعيت اين ا  
بر ايران آن چنان زياد است كه اگر اين سـمينار           
يك ماه هم به طور روزمره ادامـه داشـته باشـد،           
نمي توان همه آن چه بر مردم گذشته و اكنـون           

  .هم مي گذرد را تشريح كرد
من در اين فرصـت كوتـاه فقـط در مـورد يـك              

 در  مساله مربوط به قتل عـام زنـدانيان سياسـي         
  . مي پردازم1367تابستان سال 

كـه نـه   و تكـرار مـي كنـيم     ما بارها گفتـه ايـم       
  فراموش مي كنيم و نه مي بخشيم 

ترديدي نيست كه جنايتي در ابعاد آن چه در آن          
تابــستان خــونين اتفــاق افتــاد هرگــز فرامــوش  

انتشار هـزاران اسـم، سـند، كتـاب،         . نخواهد شد 
يـل صـوتي    شهادت شاهدان و باالخره انتـشار فا      

صحبتهاي اعتراضي آقاي منتظري، جانسين ولي     
فقيه در آن زمان با هيات مـامور بـه قتـل عـام،              

  . جايي براي فراموشي باقي نمي گذارد
  

  اما چرا نمي بخشيم؟

 خورشيدي چند ده هـزار      1367در تابستان سال    
تن از زندانيان سياسي به دستور خميني به قتـل          

زمان كشتار در آقاي رضا ملك كه در  . مي رسند 
وزارت اطالعات مسئوليت داشته، تعداد قربانيان      

هرچنـد  .  تن اعالم مـي كنـد      700 هزار و    33را  
ابعاد جنايت از نظر تعداد هنـوز بـه طـور كامـل             
مشخص نشده، اما اگر مبنـا را بـر همـين رقـم             
تكان دهنده بگذاريم، عمق بربريت برجسته مي       

  .شود
هـدين خلـق    عالوه بر وابستگان به سازمان مجا     

كه اكثريت قربانيان را شامل مي شود، چند هزار         
تن از سازمانهاي كمونيستي به شـمول سـازمان     
چريكهاي فدايي خلق و ساير جريانهاي چپ،  از     
جريانهاي سياسي فعال در كردسـتان و فعـاالن         
سياسي ساير مليتهاي ساكن ايران در آن كشتار        

  .  به قتل رسيده اند
دن هيچ عمـل مجرمانـه      كساني كه به قتل رسي    

. جديد بر طبق قوانين حكومت انجام نداده بودند       
از آنان در مورد عقايدشان سوال مي شد و بـراي      
مثال پرسيده مي شد كه آيا سازمان خود را قبول      

  داري و يا هنوز بر افكار خود پايبند هستي؟
  

  بنابرين اين كشتار يادآور دو جنايت تاريخي است
   مرگ در زمان هيتلركشتار در اردوگاههاي

  و بيدادگاههاي تفتيش عقايد در قرون وسطي

به همان گونه كه در قرون وسطا ژيو دارنو برنـو           
به خاطر عقايدش بر تلي از آتش سوزانده شـده،          
در نهمين دهه از قرن بيستم، هزاران زن و مـرد           

  .به طناب دار سپرده شدند
اين جنايت يك ظلم در مورد قربانيان، خانواده و         
بــستگان آنــان، ســازمانهاي سياســي مربوطــه و 

بنــابرين . مهمتـر از همــه در حـق جامعــه اسـت   
ــستگان    ــا و واب ــانواده ه ــر خ ــالوه ب ــاكيان ع ش
قربانيان، جامعه مدني نيز هست و تا وقتي ابعـاد          
ظلم روشن نشده و آمران و عامالن آن محاكمه         

ه نمي توانـد آرامـش و تعـادل پيـدا           نشوند، جامع 
تصميم به ميزان مجازات و يا بخشش و يـا      . كند

ــاه و     ــشكيل دادگ ــس از ت ــازات پ ــف مج تخي
محكوميت اصل جنايت و مشخص شـدن ابعـاد         
آن، در صالحيت دادگاه ذي صالح و درخواسـت         

  .تمام شاكيان است
  

اجازه دهيد به دو موضوع كه عواملي از حكومت         
نا آگاهان براي الپوشـاني ابعـاد      ايران و برخي از     

  .جنايت مطرح مي كنند بپردازم

گفته مي شود كه نبخشيدن موجب تداوم چرخه خشونت و انتقـام            
  . گيري كور مي شود

روشن نشدن ابعاد جنايـت،     . به گمانم عكس اين ادعا حقيقت دارد      
مشخص نشدن آمران و عامالن آن و محكوم نشدن اصل جنايت           

  .  است كه موجب بازتوليد خشونت مي شودو دست اندركاران آن
ما كه نمي بخشيم، طرفدار انتقام نبـوده و بـا مجـازات اعـدام در                
مورد همين جنايتكاران نيز مخالفيم و خواستار محاكمـه عادالنـه           

جنايتكاران در دادگاهي ذي صالح، با حق داشتن وكيل و با حضور          
ـ            ي و البتـه    هيات منصفه و حضور همه نهادهاي زيـربط بـين الملل

  .حضور خانواده هاي قربانيان و شاهدان جنايت هستيم
نكته دوم استناد به آفريقاي جنوبي پس از سرنگوني رژيم آپارتايـد            

واقعيت اين است كه در آفريقاي جنوبي ابتدا كميته تحقيـق           . است
تــشكيل شــد و پــس از روشــن شــدن ابعــاد جنايــت و همكــاري  

محكـوم شـدن اصـل جنايـت،        جنايتكاران با كميته حقيقت ياب و       
  . براي مجرمان تخفيف قايل شدند

  
در پايان به عنوان كسي كه بسياري از رفقـا و آشـنايانم را در ايـن       

كشتار ددمنشانه از دست داده ام از همه دولتهاي طرفـدار رعايـت             
حقوق بشر و از نهادهاي جهاني مدافع حقـوق بـشر و بـه ويـژه از                 

حد مي خواهم كه به رژيم ايـران        آقاي بانكي مون دبيركل ملل مت     
براي روشن شدن دو نكته اوليه كه كف خواسته همه وابستگان به            

  .قربانيان است فشار الزم وارد كنند
  اول اعالم نام همه كشته شدگان

  .دوم محلي كه آنان به خاك سپرده شدند
  .سپاسگزارم كه به من گوش كرديد

  

  فراموش نمی کنيم و نمی بخشيم
  سي در پاريراني جوامع اندگاني نماناريسممتن سخنراني مهدي سامع در 
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شايد چالشهاي تازه تر ميان جامعه پرستاري و ديـوان           
ساالري وزارت بهداشت را بتوان كمرنگ كردن نقـش         
سازمان نظام پرستاري در تاييـد صـالحيت حرفـه اي           
پرستاران از سويي و واكنش اين صنف و سـازمان بـه            
دخالت نابجا و توهين آميز دادستان قوه قضاييه رژيـم           

 از ســـوي "!شپرداخـــت حـــق آرايـــ"بـــه مـــساله 
بيمارستانهاي خـصوصي بـه پرسـتاران خـود دانـست؛           
مساله اي كـه از ابتـدا تنهـا شـايعه اي در دهـان بـي             
صاحب مطبوعات حكـومتي بـود و بـا واكـنش شـديد             
پرستاران و خانه پرستار مواجه شد و شخص محـسني          

  .اژه اي، سخنگوي اين قوه، مجبور به تكذيب آن شد
   

 بـر روابـط     تاثير استرس شـغلي پرسـتاران     
  حرفه اي و خانوادگي 

  

 

 معـاون فنـي، آموزشـي و        -شـهريور   1نظام پزشـكي،    
پژوهشي سازمان نظام پرستاري كشور به بررسي رابطه 
ــين فرســودگي شــغلي پرســتاران و هــوش عــاطفي   ب

امروزه به دليل پيچيـدگي ارتباطـات   ": پرداخت و گفت 
در محيطهاي كاري پرستاران، بـروز انـواع تعارضـات،          

. الفات و استرسهاي شـغلي اجتنـاب ناپـذير اسـت          اخت
چنانچه اين اختالفات و استرسـها بـه طـور صـحيح و             
علمي مديريت و حل و فصل نشوند، مي توانند زمينـه           
ساز مشكالت، مسايل و حتـي خـشونتها و ظلمهـايي           

ــسياري از تعارضــات و  . شــوند ــه ب پرواضــح اســت ك
استرســها بــه طــور مــوثر و خالقانــه بــدون مــديريت 

  ".حساسات حل نخواهد شدا
پيـشنهاد مـي شـود تمـامي        ": دكتر ژاله عزتي افـزود    

مراكز درماني، دانشگاهها، سازمانها، نهادهاي آموزشي      
جهت كاهش فرسودگي شغلي پرستاران نسبت بـه     ... و

برگــزاري دوره هــاي آمــوزش هــوش عــاطفي و     
  ".راهكارهاي تقويت آن مبادرت ورزند

   
را مـي   درصـد   10درصد پزشكان چـوب     90

  خورند
 ايـرج خـسرونيا، ريـيس       -شـهريور   1روزنامه آرمـان،    

متاسـفانه در   ": انجمن متخصصان داخلي ايران نوشت    
روزگاري كه ما زندگي مي كنـيم، افـراد و گروههـايي        
وجود دارند كه تيشه به ريشه جامعه پزشكي مي زنند و 
از هر ناسزا و بدگويي عليه اين قشر فرهيخته كوتـاهي     

  .نمي كنند
اين افـراد فقـط درآمـد محـدودي از پزشـكاني را كـه         

درصد جامعه پزشكي را تشكيل مي دهنـد در نظـر           10
 10 درصد از پزشكان هـم چـوب ايـن    90مي گيرند و    
اين ناسزاگوييها تـا آنجـا پيـشرفت      . خورنددرصد را مي  

كرده كه همكاران پرستار و كارمنـدان دولـت و حتـي            
اي مخـالف   وزارت بهداشت و درمان هـم بـه گروههـ         

همكاران مـا در وزارت بهداشـت و درمـان          . پيوسته اند 
كه يك دوره ليسانس را گذرانده اند، درآمد خـود را بـا             

  .جراح قلب يا مغز و اعصاب مقايسه مي كنند
اين همكاران كه اكثريت آنها هم زحمـتكش هـستند،          
بهتر است درآمد متخصصان داخلـي، عفـوني، اطفـال،          

حـان عمـومي را در نظـر        پزشكان عمومي و حتـي جرا     
آنها براي گذراندن عمر با سنين باال مجبور بـه    . بگيرند

. انجام كشيك شب در درمانگاهها و بيمارستانها هستند    
همكاران ما كه كمپين تشكيل مي دهند، بهتـر اسـت           
زن و شوهرهاي پزشكي را مثال زنند كه ازدواج كـرده           

شكاني ولي قادر به اجاره كردن سرپناهي نيستند، به پز        
نگاه كنند كه بعد از سالها فعاليت قادر به تهيه جهيزيه           

  . براي دخترشان نيستند
ما اميدواريم وسايل ارتبـاط جمعـي در ايـن راه سـعي             
بيشتر كرده و زندگي اكثريت پزشكان خـاموش را كـه           

كنند، به تـصوير كـشند تـا        به سختي امرار معاش مي      
يل مـي  گروههايي كه عليه جامعه پزشكي كمپين تشك    

دهند، بـا ديـد بـازتر و انديـشه بيـشتر بـه ايـن قـشر                  
  ".زحمتكش و فرهيخته نگاه كنند

 

تجمع اعتراضي درمانگران اعتياد مقابل ستاد      
  مبارزه با موادمخدر

 درمانگران اعتيـاد در اعتـراض بـه         - شهريور   8جوان،  
و واگـذاري نظـارت بـر      » اكسي كـدون  «توزيع داروي   

، در مقابل سـاختمان     مراكز درماني به بخش خصوصي    
 300حـدود   . ستاد مبارزه با موادمخـدر تجمـع كردنـد        

 روز گذشته نامه اي بـا      2درمانگر اعتياد بعد از آنكه در       
 پزشك درمانگر اعتياد خطاب به رئـيس        4400امضاي  

ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر نوشــتند، امــروز مقابــل 
  .ساختمان اين ستاد تجمع كردند

 

دستور بازرسي از پوشش و حجاب پرستاران    
  و عقب نشيني از آن 

  

  
 قائم مقام سـازمان نظـام       - شهريور   8نظام پرستاري،   

متاسفانه رسانه ها به گونـه اي     ": پرستاري كشور گفت  
موضوع بدحجابي پرستاران را مطرح كردند كـه گـويي    
اين گروه حجاب و پوشـش را رعايـت نمـي كننـد، در             

ان مناسـب تـرين پوشـش را دارنـد و           حالي كه پرستار  
سازمان نظام پرستاري به هر شكل ممكـن از حيثيـت           

  ".پرستاري دفاع خواهد كرد

محمد شريفي مقدم با اشاره به صحبتهاي دادستان در         
: مورد بررسي وضعيت حجاب پرستاران اظهـار داشـت        

حدود چند ماه پيش يكي از رسانه هـا پرداخـت حـق      "
ــتاران در بر   ــش بــه پرس خــي از بيمارســتانهاي  آراي

خصوصي را منتشر كرد كه بـه دنبـال آن پيگيريهـايي          
توسط سازمان نظام پرستاري انجام شد و مشخص شد        

  ".كه صحت ندارد
سپس وزارت بهداشت و درمان هم آن را ": او ادامه داد 

پيگيري كرد و متوجه شد كه اين رسانه مـستنداتي در           
ع رسـانه اي    اين باره نداشته است، اما چون اين موضو       

شد، به خاطر اهميت موضوع در دستور كـار دادسـتان            
  ".تهران قرار گرفت

شريفي مقدم با اشـاره بـه صـحبتهاي اخيـر دادسـتان             
آن طور كه من از صحبتهاي آقاي دولت        ": اعالم كرد 

آبادي متوجه شدم، مقرر شده تا تيمي از سـوي وزارت           
بهداشت براي بازرسي پوشش و حجاب پرسـتاران بـه          

  ".مارستانها اعزام شودبي
: قائم مقام سازمان نظام پرسـتاري كـشور تاكيـد كـرد           

پرستاران بيشترين توجه به پوشش را دارنـد و لبـاس           "
فرم آنها كامال مشخص است و نظـارت شـديدي هـم          
روي آنها مي شود، اما اينكه چرا صـحبتهاي دادسـتان          

  ".اين گونه منعكس شده، جاي تعجب و تاسف دارد
از دادستان تقاضـا داريـم جهـت        ": ن افزود وي در پايا  

شفافيت موضوع و برداشـتهاي نامناسـب رسـانه اي از           
ــا    ــد ت ــر كنن ــالم نظ ــشان، صــراحتأ اع صــحبتهاي اي
نگرانيهاي ايجاد شده در خانواده بزرگ پرسـتاري رفـع     

  ".شود
بــه گــزارش پايگــاه اطــالع رســاني نظــام پرســتاري، 

ت و  غالمحسين محسني اژه اي در خصوص اقدام زش       
توهين آميز بررسي پوشش پرستاران با دستور دادستان        
تهران و واكنش جامعه پرستاري و عمومي به آن، ايـن     

  .موضوع را به طور كل از سوي دادستان تكذيب كرد
   

خواسته هـاي پرسـتاري مكتـوب بـه وزيـر           
  بهداشت ارايه شد 

 محمـد شـريفي مقــدم   - شـهريور  9نظـام پرسـتاري،   
 اي كــه شــوراي عــالي نظــام در جلــسه": اطــالع داد

 خواسـته اصـلي   5پرستاري با وزيـر بهداشـت داشـت،     
جامعه پرستاري كشور توجيه و تشريح شد و ضرورت و     
اهميت آن توسط تعدادي از اعضاي شوراي عالي بيان         

اين خواسته ها مكتوب به وزير بهداشت ارايه شـد          . شد
  : و عبارتند از

  رستاري اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پ– 1
 اجراي كامل قانون ارتقا بهـره وري و برخـورداري           -2

مشموالن قانون از مزايـاي سـخت و زيـان آور بـودن             
  مشاغل

 توقف ابالغ اجراي آيين نامه صالحيت حرفه اي و          -3
  تدوين آيين نامه جديد

 تدوين شرح وظايف جديد براي پرستاران، به ويـژه          -4
  تعيين تكليف شرح وظايف كمك پرستار

ــ-5 ــابين وزارت    ت ــي م ــشترك ف ــارگروه م شكيل ك
بهداشت و سـازمان نظـام پرسـتاري جهـت همكـاري           

  "بيشتر
سـازمان نظـام پرسـتاري      ": شريفي مقدم تاكيـد كـرد     

گزارش پيشرفت كار، موانع احتمالي، سرعت و كنـدي         
باالخره روند كار را به طور مـستمر بـه اطـالع جامعـه         

  ".شريف پرستاري خواهد رساند
  9ه صفحبقيه در  

 کارورزان سالمت
 اميد برهاني
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 کارورزان سالمت
  
  

  8بقيه از صفحه 
  

تجمع اعتراضي دانشجويان رشته تغذيـه در       

  برابر وزارت بهداشت 

  
ــسنا،  ــهريور 15ايـ ــشجويان و - شـ ــي از دانـ  گروهـ

آموختگان رشته تغذيه دانشگاههاي علوم پزشكي دانش
كشور با تجمـع در برابـر وزارت بهداشـت، نـسبت بـه              

ــر امكــان  ــه مبنــي ب  تحــصيل تــصميم ايــن وزارتخان
ــته   ــشجويان رش ــرتبط در دوره دان ــاي غيرم ــاي ه ه

كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي رشته تغذيه تجمع        
يكي از معترضان در تشريح علل تجمع اظهـار   .كردند
ــرد ــه ": ك ــه  70در ده ــل ده ــارغ  80 و اواي ــا ف  تنه

التحصيالن چنـد رشـته كـه در برنامـه آموزشـي دوره            
شـده بـود و بـا     كارشناسي ارشد و دكتراي تغذيه ذكـر        

توانستند وارد  رشته تغذيه به نحوي ارتباط داشتند، مي        
اما به تدريج در سالهاي بعد، رشـته        . رشته تغذيه شوند  

هايي كه به هيچ وجه ارتباطي با رشته تغذيه نداشتند،          
به دليل غفلت اعضاي بورد تغذيه توانستند مجوز ورود         

  ".به رشته تغذيه را بگيرند
شركت كنندگان در اين تجمـع، لغـو        ": وي تاكيد كرد  

نامه ورود بدون آزمون دانشجويان رشته پزشكي       آيين  
هاي علوم پايه و از جمله رشته علـوم تغذيـه،   به رشته  

 نامـه مـذكور     تغيير اعضاي بورد تغذيـه كـه بـا آيـين          
اند و همين طور قرار گرفتن رشته تغذيه        موافقت كرده   

  ".تحت پوشش بيمه را خواستار شدند
در همين رابطه تجمع ديگري نيز در محـل برگـزاري           
كنگره تغذيه برگزار شـد و بـراي مـدتي روال عـادي              

  هاي اين همايش را مختل كردبرنامه 
در ماههاي گذشته تشكلهاي صنفي و علمي دست به         

انـد و بـه جـاي مكاتبـه و          شيوه اي نو از اعتراض زده     
ربـوط،  ها به مسووالن م   معرفي نماينده و ارايه خواسته    

  . زننددست به برپايي تجمع و اعتصاب مي
   

  پاي صحبت پرستاران اصفهاني

  
 يكي از پرستاران دانشگاه علـوم       - شهريور   15تسنيم،  

پزشكي اصـفهان كـه نخواسـته نـامش عنـوان شـود             
تعداد بيماراني كه به بيمارستانها مراجعه مي      ": گويدمي

پـذيرش  كنند، از ميزان ظرفيت بيشتر است و متاسفانه         

شوند در حاليكه تخت خـالي بـراي آنهـا نيـست و             مي
  ".نظمي باشندپرستاران بايد پاسخگوي اين بي

وي با اشاره به ساعات زيـاد كـار و شـيفت پرسـتاران              
به دليـل كمبـود نيـرو پرسـتاران         ": كندخاطرنشان مي 

موظف به شيفت اجباري هستند كـه خـستگي مفـرط           
  ".كندبراي آنها ايجاد مي 

براسـاس  ": كنـد گر از پرستاران تـصريح مـي        يكي دي 
 سـال كـار     20قانون بازنشـستگي، پرسـتاران بايـد بـا          

 28بازنشسته شوند، كه اخيرا بعضي پرستاران با سابقه         
 اين پرستار در ادامـه بـا        ".اندساله هم بازنشسته نشده     

 ادامـه   86وري در سـال     اشاره با تصويب قـانون بهـره      
  و زيان آور براي قانون مشاغل سخت ": دهدمي
  

پرستاران سالهاست تصويب شده، امـا متاسـفانه هنـوز          
  ".اجرايي نشده است

  
استقالل پرستاران با دخالتهـاي دولتـي زيـر       

   سووال مي رود
  
  

  
 عضو شوراي عالي نظام پرسـتاري       - شهريور   17مهر،  

اي كشور با انتقاد از اينكه در موضوع صـالحيت حرفـه         
تر از ساير صـنوف رفتـار       فقط صنف پرستاران متفاوت     

در همه صنوف پروانه صالحيت     ": كند، اظهار كرد  مي  
  ".كنداي را سازمان صنفي صادر ميحرفه 

كوبان با بيان اينكه شيوه احراز صـالحيت        عليرضا گچ   
اي براي پرستاران نـدارد،    اي هيچ استقالل حرفه   حرفه  
اي بايــد معاونــت در بحــث صــالحيت حرفــه": گفــت

پرستاري، بـورد پرسـتاري و سـازمان نظـام پرسـتاري            
نامـه جديـد    دخالت داشته باشند در حالي كه در آيـين          

  "! اند، به جز سازمان نظام پرستاريهمه ديده شده
نامه جديد و ابـالغ آن بـه        وي با اشاره به تدوين آيين       

در ايـن  ": ادارات، آن را تمام قد دولتي دانست و گفـت    
نامه حتي عضويت در نظام پرستاري لحاظ نـشده   يين  آ

در صنف پزشكي جـواز كـار و پروانـه مطـب را             . است
كند، در حالي كـه در     سازمان صنفي مربوطه صادر مي    

  ".صنف پرستاري چنين نيست
نامه بحث صـالحيت    اين آيين   ": كوبان يادآور شد  گچ

 به بعد ضـروري  94التحصيالن اي را براي فارغ  حرفه  
التحـصيالن ماقبـل    نسته و عنوان شده براي فـارغ        دا

اي نيست و    سال نياز به اخذ صالحيت حرفه        5آن، تا   
 5اي صـادر شـده تـا    ظاهرا اعتبار صالحيتهاي حرفه     

  .سال تعيين شده است
   

   درصد پرستاران99اضافه كار اجباري 

  
 دبيركل خانه پرستار، با اشاره      – 17فارس، چهارشنبه   

ي پرستاران از تأخير در پرداخت معوقات       به نارضايتيها 
مشكالت پرستاران بايد به صـورت ريـشه        :  گفت آنها،

اي حــل شــود و بــه جــاي برخــورد بــا پرســتاران بــا 
مــسووالن مربوطــه برخــورد كــرد كــه مــسبب ايــن  

  .مشكالت هستند
دبيركل خانه پرستار با اشاره به اعتراض پرسـتاران در          

 پرسـتاران ايـن     :دانشگاه علوم پزشكي گـيالن گفـت      
نارضايتي را كه ناشي از تأخير در پرداخت معوقات بوده     
ــه    ــشگاه مربوط ــاي دان ــسووالن و رؤس ــوش م ــه گ ب

توجهيهـا  اند ولي توجهي به آن نشده و اين بـي         رسانده
  .اعتراض آنها را به همراه داشته است

دبيركل خانه پرستار با اشاره بـه اينكـه بعـد از اجـراي          
ضافه كـار پرسـتاران بـر اسـاس         طرح تحول كارانه و ا    

طرح مبتني بر عملكرد به اجبار از يك محل پرداخـت           
ايـن مـساله باعـث شـده كـه حتـي            :  افـزود  شـود، مي

 ماه معوقات داشته باشند و نارضـايتي در       9پرستاران تا   
  .آنها بروز كند

 درصد پرستاران تمايل بـه انجـام        99: وي تصريح كرد  
 مجبور به اين مساله مي      اضافه كار ندارند ولي به اجبار     

شوند و با اين وجود حتي پرداختي اضافه كار بـه آنهـا             
گيرد به طوري كه معوقه دي      بسيار با تأخير صورت مي    

، را حتي بـراي كـساني كـه شـيفت شـب      94ماه سال  
  . اندداشته هنوز پرداخت نكرده
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، )Élisabeth Badinter("اليزابــت بــادانتر "

فيلسوف و نويسنده، به عنـوان وارث معنـوي سـيمون           
پلـي  "او كه در دانشگاه ممتـاز       . دبوار شناخته مي شود   

 پاريس تدريس مي كند، يـك فمينيـست پـر           "تكنيك
بـادانتر از   . حرارت و مدافع سرسـخت الييـسيته اسـت        

يــان و حقــوق بــشر جهانــشمول در برابــر مــذهب گرا
 . تفكيك سازان دفاع مي كند

كتابهاي او بيشتر به رابطه جنسيتها و هويت جنسيتي و 
 مـي   "مردانگـي " و   "زنـانگي "به بيان ديگر، سـاختار      

  )1. (پردازد
  

 "نـيس "تصوير يك زن باحجاب در سـاحل    
كه در حـال درآوردن روپـوش خـود اسـت،           

سراســـر جهـــان را درنورديـــد و موجـــب 

مادام بـادانتر آيـا     . برافروختگي بسياري شد  

   )2(شما هم شوكه شديد؟ 
 

هر كس بايـد  . من مدافع آزادي هستم. تا حدودي آري  
از اين زاويه بوركيني براي     . آنچه مايل است بر تن كند     

من فرقي نمي كند، با وجود آنكه يك مفهـوم افراطـي      
زيـرا ايـن    . مذهبي و از اين طريق مفهوم سياسي دارد       

ن دليل نمي پوشـند كـه نـامرئي         زنها بوركيني را به اي    
اما ايـن يـك     . هستند، بلكه مي خواهند به چشم بيايند      

 . ميدان نبرد حاشيه اي است
. در فرانسه آزادي مذهبي افراد به دقـت متمـايز شـده           

ممنوعيـت پوشــشهاي معــين فقــط ادارات، مــدارس و  
جز آن، مقرر شده كـه در   . دانشگاهها را در بر مي گيرد     

  . بايد ظاهر شد و نقاب نبايد زدفضاي عمومي، لخت ن

يك چنين موج ممنوعيتي فقط موجب شـكافي نـاگوار          
با اين حـال از  . اين تصوير مرا شوكه مي كند  . مي شود 

اين بيشتر شوكه مي شوم كه فردي در سـاحل نـيس،            
 نفر به قتـل رسـيده     86جايي كه چند متر آن طرف تر        

  . اند، با چنين لباسي ظاهر مي شود
   

اين عمل را اقدامي تحريك آميز مي       آيا شما   
  دانيد؟ 

 

بـوركيني يـك    . اين اوج بي ادبي و بي اعتنـايي اسـت         
لباس فرم اسالمي است كه ديده شدن روز افـزون آن           

تا كنون هيچ كشوري    . اينجا در فرانسه تصادفي نيست    
در اروپـا بـه آنچـه كـه مـا تجربـه مـي كنـيم، يعنـي          

نـشده  سووقصدهاي پي در پي و وحـشت نـاب دچـار            
 . است

فرانسويها حاال، پس از يكسال و نيم، بـه گونـه بـدي             
ممنوعيـت بـوركيني    . دارند واكنش نـشان مـي دهنـد       

احمقانه است، اما اين امر نشان مـي دهـد كـه مـا بـه          
ما بيش از اين نمي توانيم تحمل  : پايان خط رسيده ايم   

  . كنيم
  

اولين قرباني سووقـصد نـيس، يـك زن بـا           

يا شما هم با تحريـك      آ. پوشش اسالمي بود  

آميز خواندن حضور زن باحجـاب در سـاحل         

نيس سهمي در ايجاد شكاف در جامعه ايفـا         

  نمي كنيد؟ 
 

چه كسي مي خواهد بين ما شكاف ايجاد كند؟ اسـالم           
مسلمانان فرانسوي مرتكب يك خطـاي      . گراها، نه من  

آنها بعد از سووقـصد     . بزرگ رواني و سياسي مي شوند     
گفتند كار ما نيـست، بـه مـا ربطـي      مي   "شارلي ابدو "

ندارد، به جاي اينكه اعالم كنند به طور مشترك عليـه           
اين نخستين شكست مـسلمانان     . ترور مبارزه مي كنند   

 . فرانسوي در اين آزمون بود
 نوامبر، در برابـر سووقـصد بـه ديـسكوتك           13آنها در   

 و كافه ها كه در بين قربانيـان مـسلمانان           "باتاكالن"
 نخستين واكنش خـود را نـشان دادنـد كـه            هم بودند، 

اين واكنش بعد از نيس قوي تـر بـود و           . ترديدآميز بود 
به گونه واقعي تنها زماني ديـده شـد كـه گلـوي يـك          

  . كشيش فرانسوي بريده شد
  

  آيا اين نقطه عطف بود؟
 

يـك خيـزش جمهـوري خـواهي فرانـسويهاي          . كامال
يـان و   آنها ديگر فشار اسالم گرا    . مسلمان شكل گرفت  

من شـاهد   . جماعت اسالمي را نمي توانند تحمل كنند      
آن هستم كه زنـان مـسلمان بـه گونـه روزافزونـي در              
اينترنت لب به سخن باز مي كنند، كتاب مي نويـسند،           

ايـن  ! طاقـت مـا تمـام شـده    : برمي خيزند و مي گويند  
. راهي تنگ و طوالني است، اما تنها راه ممكـن اسـت           

هر چه كه از بيرون مـي آيـد،         . تحول بايد دروني باشد   
  . جماعت گرايي را بيشتر تقويت مي كند

 

با اين حال رسانه هاي جهاني در برخورد بـه          

رسوايي بـوركيني ابتـدا بـه خـشم آمدنـد و            

آيـا  . سپس فرانسه را بـه ريـشخند گرفتنـد        

ا احساس مي كنند بد فهميده شده       فرانسويه

  اند؟ 
 

فرانسه در حال حاضر در يك سوگ جمعي به سر مـي         
. از بيـرون ايـن مـساله را نمـي تـوان درك كـرد              . برد

انگاشت الييسيته ما هم با عدم تفاهم روبرو مي شـود،     
و يك دليل ديگـر هـم       . چون تاريخ ما را نمي شناسند     

در :  داردبراي منحصر به فرد بـودن شـرايط مـا وجـود     
 ميليون مسلمان زنـدگي مـي كننـد،         5فرانسه بيش از    

براي سـه  .  درصد جمعيت را در برمي گيرد10اين رقم  
مـسلمانان  . دهه اين مساله مشكل به حساب نمي آمد       

آزاد بودند، مي توانستند مـاه رمـضان روزه بگيرنـد يـا             
از . نگيرند، دخترها دامن بر تن كنند يا خود را بپوشانند         

  .  پيش اين وضعيت به  پايان رسيده استدو دهه
  

. شما يك مدافع دوآتـشه الييـسيته هـستيد        

  امتياز آن چيست؟ قدرت اجتماعي اش؟ 
 

الييسيته موجب زيستن با يكديگر و نه در اجتماعهاي          
پـيش شـرط ايـن امـر        . جدا در كنار يكديگر مي شـود      

خويشتن داري معيني است؛ اين اصل كه مذهب نبايـد     
در فرانـسه   . دنمايانه به تماشا گذاشته شـود     به گونه خو  

هر كس مي تواند به آيينهاي مذهب خود عمل كند، تا        
هنگامي كه بر سر راه تقسيم ارزشها، سـنتها و قـوانين           

  . مشترك قرار نگرفته باشد
  

شما مي گويد بايد شهامت شنيدن ناسـزاي        

منظورتان از اين حرف   . اسالم ستيز را داشت   

  چيست؟ 
 

.  اين سووقصدها بي تفاوت نبايد برخورد كرد       اين كه با  
هنگامي كه من از ارزشهاي جمهوري دفاع مـي كـنم،      
مساله اي نيست كه اسالم ستيز خوانده شوم، بـه مـن            

ناسزاي اسالم ستيز و اسالم هـراس       . برخورد نمي كند  
ــه   ــرين ســالحي اســت كــه اســالمگراها علي ــوي ت ق

زاردهنـده و   اين ناسزايي آ  . دگرانديشان به كار مي برند    
  . خلع سالح كننده است و دهان هر كس را مي بندد

  

شما به گونه خستگي ناپذير عليه خطر اسالم    

  آيا اسالم ستيز هستيد؟ . هشدار مي دهيد
 

من عليه اسالم گرايي هشدار مي دهم و از اسالم دفاع 
امـا واژه هـا     . اين يك تفـاوت بـزرگ اسـت       . مي كنم 

م هراس نيـستم و بـه       من اسال . هميشه دوپهلو هستند  
اسالم ماننـد هـر ديـن ديگـري كـه آزادي وجـدان را            

  . بپذيرد، احترام مي گذارم
  11بقيه در صفحه 

  

  بورکينی اوج بی اعتنايی است
  

اسالم "را يک اقدام تحريک آميز می داند و می گويد بايد پيه ناميده شدن به صفت " بورکينی"فيلسوف فرانسوی، بادانتر، 
 . فرا می خوانددر نبرد عليه اسالم گرايی او يک گروه معين را به اقدام . را به تن ماليد" ستيز

  دي ولت

 بابك: برگردان
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  بورکينی اوج بی اعتنايی است
  
  

  10بقيه از صفحه 
  

سوييسيها خواهان يك همه پرسـي در بـاره         

ممنوعيت برقع هستند، در آلمان هـم بحـث         

آيا . داغي پيرامون اين مساله در جريان است      

برقع مثل بوركيني يـك موضـوع حاشـيه اي          

  نيست؟ 
 

آيا براي شما عادي اسـت كـه يـك زن چهـره اش را               
شما اين را عادي مي دانيد كه زنان اينجـا          پنهان كند؟   

در اروپا به سطحي تنزل داده شوند كه در افغانستان در  
  آن بسر مي برند؟ 

  
شش سال قانون ضد برقع در فرانسه نشان        

داد كه ممنوعيت نتايج واژگوني در بـر دارد و          

مي تواند موجـب آن شـود كـه پوشـشهاي           

 .ممنوع شده به ابزار حافظ هويت بدل شـوند      

  اين نيز بگذرد؟ : چرا نبايد آرام تر بود و گفت
 

تجربه ما نشان داده كه هر بـار در برابـر يـك مطالبـه        
گستاخانه عقب نشيني مي شود، شش ماه بعد خواسـته      

. تاكتيك سلفيستها اين اسـت    . ديگري مطرح مي گردد   
اما بي ترديد در مورد بسياري و بيش از همـه جوانـان،        

اين همچـون رد    . انگرانه دارد اين برخورد ماهيتي عصي   
از ايـن رو    . چيزي است كه در پيرامون شان مي گـذرد        

برقع هم مي تواند نشانه اي از عصيان باشد، همچـون           
كساني كه موهايشان را رنگ قرمز مي كنند يـا نـشانه    

  . هاي ديگري كه به ذهنشان مي رسد
 

مسلمانان فرانسه چگونه با شرايط فعلي كـه        

انه برخورد مي شود و تحت      با آنها ستيزه جوي   

  سووظن همگاني قرار دارند، كنار مي آيند؟ 
 

آنها رنج مي كشند، امـا شـرايط كنـوني را پـشت سـر               
خواهند گذاشت، زيرا در حال برخاستن هستند و ديگـر          

مـن بـه    . حاضر نيستند ابزار دست افراطيها قرار بگيرند      
زناني كه خواهان اسالم ديگري هستند كه بـا قـوانين           

  . وري سازگاري داشته باشد، باور دارمجمه
  

اســالم "گفتــه مــي شــود زنــان مــسلمان، 

 كــه سياســتمداران سالهاســت "فرانــسوي

  .وعده اش را مي دهند، محقق خواهند كرد
 

در . امـا نـه فقـط آنهـا       . دقيقا، اين به همـين معناسـت      
سالهاي اخير دهها كتاب خـوب توسـط زنـاني نوشـته            

ن بـه سـخن نگـشوده       شده كه پيش از اين هرگز زبـا       
آنها خطرات بزرگي را به جان مي خرند، امـا بـه      . بودند

اين وسيله تصوير ديگري از اسالم در فرانسه ارايه مي          
  . كنند و فرانسويها در انتظار يك چنين چيزي بودند

 

  چرا اينقدر طول كشيد؟
 

خطاي بزرگ سياسي، واقعيت گريزي بود، هم از سوي         
در دستگاه بوروكراسي يك    ! چپها و هم محافظه كاران    

جنجـال  : قانون نانوشته فرمان مي راند مبني بر اينكـه        
به پا نكنيد، همه چيز را تميز و مرتب زير فـرش جـارو           

را واقعيـت  ) 3("جبهه ملي "من هرچه بگويم كه     . كنيد
  . گريزي تا مرز تركيدن پروار كرد، باز هم كم گفته ام

 

  چگونه؟
 

اشـباح مـي بينـي، تـو        اگر به كسي دايم گفته شود تو        
. اسالم هراس هستي، در انتها ديگر قابل تحمل نيست        

انسان يا از فرط خشم ديوانه مي شود يا به نوميدي در            
 "جبهه ملـي  "بسياري از خشمگينها به سوي      . مي افتد 

ايـن  . واقعيـت گريـزي مرگبـار بـود       . تغيير جهت دادند  
واقعيت كه اكنون زنان و مردان جوان جوامع مـسلمان          

 گويند نمي خواهيم اينگونه زندگي كنـيم، فـشار را           مي
  . كاهش مي دهد

 

در فرانسه مبارزات پيش انتخابـاتي شـروع        

  فضا را چگونه مي بينيد؟ . مي شود
 

بر بسياري از فرانسويها نااميدي فرمـان       : روشن بگويم 
مي راند، زيرا ما در دوره سختي بـسر مـي بـريم و در                

داد، داراي شخصيت و    چشم انداز، سياستمداري با استع    
ايـن بـسيار مـايوس كننـده        . آينده نگر ديده نمي شود    

سياستمداران ما آدمهاي متوسـطي هـستند و در         . است
 ! اين ميان حتي گاهي خطرناك

  

چرا در همـه ايـن هويـت خواهيهـا و جنـگ            

فرهنگها مساله مركزي هميشه زنان و بـدن        

 هـــم )4("والـــس"آنهـــا اســـت؟ حتـــي 

 سينه برهنه را به جنگ بوركيني       )5("ماريان"

  ... مي فرستد

  
كمــال "ايــن ســووال را بايــد از نويــسنده الجزايــري، 

او پس از حـوادث سـال نـو در شـهر            . ، بپرسيم "داوود
، به صراحت گفت سركوب غرايز و تنگناي        )6 ("كلن"

جنسي يك مشكل جهان اسالم است و به خاطر ايـن           
 كـار و    مـن . سخن مورد حمالت بسياري قـرار گرفـت       

بايد خود را جـاي ايـن       .  تجربيات او را جدي مي گيرم     
مردان جوان گذاشـت كـه همچـون ديگـر همـسن و             
سالهاي خود داراي غرايز جنسي قوي هستند، اما ايـن          
تمايالت از جانب نهاد مذهب كثيف و گناه شمرده مي          

ايـن  . شود، مانند ديدگاه كليساي كاتوليـك در گذشـته     
  . مشكل آفرين است

نسيت ميدان جنگ نبردهـاي اجتمـاعي       آيا ج 

  باقي مي ماند؟ 
 

ما با يك وسواس روبرو هستيم كه براي ما در جوامـع            
ايـن واقعيـت    . غربي به كلي بي معني به نظر مي رسد        

كه دختران در برخي از شـهرهاي حاشـيه ديگـر نمـي        
توانند دامن بپوشند، موي خود را پنهان مي كنند و بـه            

س دهند، براي كـساني كـه       برادران خود بايد حساب پ    
روياي جامعه اي ديگـر و تـساوي حقـوق جنـسيتها را             

در كنـار جماعتهـاي     . داشته اند، غيرقابل تحمل اسـت     
اسالمي، يهودي ستيزي به شكل هـراس آوري رشـد           
مي كند، اما اين هم تابويي است كه هيچكس در باره            

  . اش حرف نمي رند
 

 –يهودي ستيزي، اسالم هراسي، آيا فرانسه      

 در آستانه يـك     –آنگونه كه برخي مي گويند      

  جنگ داخلي است؟ 
 

. آنچه كه مي بينم و مي شنوم، مـرا نگـران مـي كنـد              
. خشم گسترش مي يابـد    . دريچه هاي تنفر باز شده اند     

من گمان مي كنم آرامش امروز، فردا بر قرار نخواهـد           
اما اگر خشونت بيشتري رخ ندهـد، سووقـصدهاي         . بود

يرد، ما از اين مرحله عبـور خـواهيم    بيشتري صورت نگ  
 . كرد

  
  

  :پانويسها
 بـه  "XY – XXزن و مـرد  "از بـادانتر كتـاب   ) 1(

  فارسي منتشر شده است
پليس نيس در اين باره توضيح داد كـه زن مزبـور            ) 2(

روپوش خود را بيرون آورد تا به ماموران نشان دهد كه       
  بوركيني بر تن ندارد 

)3 (Front Nationalــزب ر ــي ، ح ــت افراط اس
  فرانسه با جهت گيري بيگانه ستيزي و نژادپرستي 

  مانوئل والس، نخست وزير فرانسه ) 4(
  تجسم ملي فرانسه، زني با سينه عريان ) 5(
صدها جوان عرب مراكشي، الجزايري و تونسي در        ) 6(

 آلمـان   -در شهر كلـن     ) 2016(جشن خياباني سال نو     
 را مـورد آزار     به زنان و دختـران حملـه ور شـده، آنهـا           

جنسي قرار دادند، اموال آنها را به سـرقت بردنـد و در              
  . چند مورد دست به تجاوز زدند
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تجمع مربيان پيش دبستاني و آموزشـياران        
  نهضت سواد آموزي مقابل مجلس

 آموزشـياران نهـضت سـواد       - شـهريور    2خانه ملـت،    
آموزي و مربيان پيش دبستاني مقابل مجلـس تجمـع          

  .كردند
ــف وضــعيت    ــين تكلي ــتار تعي ــدگان خواس ــع كنن تجم
استخدامي خود و در اولويت قرار گرفتن اليحه اصالح         

ون تعيين تكليف استخدامي معلمـان حـق         قان 17ماده  
  .التدريس شدند

آموزش دهندگان نهضت سواد آموزي كه به گفته خود         
 سال سابقه كـاري داشـتند، خواسـتار ارتقـا     14بعضا تا  

  . خود از آموزش دهنده به آموزشيار هستند
  

  
   

ــه    ــراي ادام ــس ب ــانون در مجل ــصويب ق ت
 بالتكليفي حق التدريسيها و آموزش دهندگان

  نهضت سواد آموزي 
 نمايندگان مجلس در نشست علنـي       - شهريور   3ايلنا،  

 17 مـاده    10امروز خود كليات طـرح اصـالح تبـصره          
قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق التدريـسي        
و آموزش دهنـدگان نهـضت سـواد آمـوزي در وزارت            

  .آموزش و پرورش را تصويب كردند
زش و پـرورش    براساس اين مـاده واحـده، وزارت آمـو        

مكلف است مربيان پيش دبـستاني و نيروهـاي خريـد           
خدمات آموزشي را بـا شـرايطي كـه عبـارت اسـت از              

، )منحـصر بـه دوره متوسـطه      (ارتباط رشته تحصيلي    "
، جنسيت، نياز منطقـه  )حداقل كارداني (مقطع تحصيلي   

بـه كـار    "،  "اي و سنوات همكـاري بـا آن وزارتخانـه         
  . "گيرد

بـه كـارگيري ايـن    "كرده اسـت    مصوبه مجلس تاكيد    
 و ايـن    "نيروها الزامي براي استخدام رسمي نمي باشد      

معناي ديگري جز ادامه بالتكليفي آنها به شكل ديگـر          
  . و در چارچوب ديگر ندارد

از سوي ديگر، مجلس اين مصوبه را فقط شامل حـال           
كليه مربيـاني  . بخشي از مربيان مي داند و نه همه آنها       

 در نهضت سـوادآموزي بـه كـار         1391كه بعد از سال     
  . اشتغال داشته اند، از اين مصوبه مستثني شده اند

   

تجمع آموزشياران نهضت سـواد آمـوزي در        
  اعتراض به مصوبه مجلس 

 جمعي از آموزشـياران نهـضت       - شهريور   7خانه ملت،   
سواد آموزي و معلمان مدارس غيرانتفاعي در اعتـراض      

ر مقابل سـاختمان    به مصوبه مجلس شوراي اسالمي د     
  .آن تجمع كردند

در هفته گذشته كليات قانون تعيين تكليف اسـتخدامي       
التدريـــسي و آموزشـــياران نهـــضت معلمـــان حـــق 

سوادآموزي تصويب شد، اما براساس اين ماده واحـده،         
فقط نيروهاي آموزش دهنده نهضت سـوادآموزي كـه         

 بـا نهـضت سـوادآموزي همكـاري         1391قبل از سال    
  . قرار مي گيرند17 ماده 10تبصره   مشمول داشته اند،

تجمع كنندگان كنوني خواستار رسـيدگي مجلـس بـه          
وضــعيت اســتخدامي خــود كــه پــس از ســال مــذكور 

  .مشغول فعاليت شده اند، هستند) 1391(
   

تجمع معلمـان مـدارس غيرانتفـاعي بـراي         

  يكسان سازي حقوق مقابل مجلس
تي با تجمـع   معلمان مدارس غيردول  - شهريور   7ايسنا،  

مقابل مجلس شوراي اسالمي خواستار يكسان سـازي        
  .وضعيت حقوق، دستمزد و بيمه خود شدند

   

تجمع معلمان حـق التدرسـي كاللـه مقابـل          
  فرمانداري

ــر،  ــه خب  تعــدادي از معلمــان حــق - شــهريور 8كالل
ــاح   ــه در روز افتت ــرورش كالل ــوزش و پ ــسي آم التدري

ر مقابـل   متمركز پـروژه هـاي شهرسـتان بـا تجمـع د           
فرمانداري كالله خواستار مشخص شدن وضعيت خـود   

تجمع كنندگان خواستار حضور معـاون اسـتاندار        . شدند
گلستان، محمـود ربيعـي، در جمـع خـود و پاسـخ بـه               

  . مطالبات شان شدند
  

  
  

پس از خـودداري مـسوول مزبـور از روبـرو شـدن بـا               
معلمان، محمد رضا وطني، مديركل آموزش و پرورش        

ه تجمع كنندگان گفت وضـعيت آنهـا در اول          گلستان ب 
وي شرط به كارگيري آنهـا را       . آبان مشخص مي شود   

  .  اعالم كرد"نيازسنجي"
 40آموزش و پرورش شهرسـتان كاللـه داراي حـدود           

  معلم حق التدريسي با قرارداد موقت يكساله است
   

   به ياد رفيق صمد بهرنگي
 پيكر بي جـان صـمد بـر رود ارس           1347نهم شهريور   
در رثاي معلم بزرگ كودكـان و آموزگـار         . كناره گرفت 

  : عدالت و آزادي، احمد شاملو نوشت
. ، نه فرونشستن بـامي    شودشهري است كه ويران مي    "

. ، نـه پرپـر شـدن گلـي        شـود باغي است كه تاراج مي      
دن ، نـه فرومـر    شـكند چلچراغي است كه در هم مـي        

شمعي و سنگري است كه تسليم مي شود ،نه از پـا در           
  !آمدن مبارزي

؛ تعهدي كه به حـق      صمد چهره حيرت انگيز تعهد بود     
غـول  ": بايد با مضاف غول و هيوال توصـيف شـود         مي

 چرا كه هـيچ چيـز در هـيچ          "!هيوالي تعهد "،  "!تعهد
ــون  ــه اي همچـ ــنفكران و "دور و زمانـ ــد روشـ تعهـ

ف انگيز و آسايش بـر هـم زن و           خو "هنرمندان جامعه 
چرا كه تعهـد    . خانه خراب كن كژيها و كاستيها نيست      

ترين گنج عالم را پـاس مـي        اژدهايي است كه گرانبها   
  .؛ گنجي كه نامش آزادي و حق حيات ملتها استدارد

بايـد از دسـترس مـرگ دور        مي  و اين اژدهاي پاسدار     
جيـان دور  بماند تـا آن گـنج عظـيم را از دسـترس تارا        

و . بايد اژدهايي باشد بي مرگ و بـي آشـتي         مي  . بدارد
. بايد هزار سر داشته باشد و يك سـودا        بدين سبب مي    

، چون مرگ بـر او  اما اگر يك سرش باشد و هزار سودا       
  .ماند، گنج بي پاسدار ميبتازد

  .صمد سري از اين هيوال بود
هزار مي ، از آن گونه سر، كاش اين هيوال. …و كاش 

  "!داشت؛ هزاران مي داشت
   

 هــزار ميليــارد تومــاني در صــندوق 8فــساد 
   ذخيره فرهنگيان

  
 سـخنگوي فراكـسيون مبـارزه بـا         - شهريور   10ايرنا،  

 هزار ميليارد ريال    80نزديك به   : مفاسد اقتصادي گفت  
فساد مالي در صندوق ذخيره فرهنگيان صورت گرفتـه         

  .است
شـفاف ســازي در  " :حـسين مقـصودي اظهـار داشـت    

ــل اصــلي    ــي از دالي ــان يك ــره فرهنگي صــندوق ذخي
استيضاح وزير آموزش و پروش بود كه در تحقيقات به          

 هزار ميليارد ريال فـساد مـالي        80عمل آمده در حدود     
  ".در اين صندوق گزارش شده است

وي با اعالم خبر بازداشت همسر و فرزند مـدير عامـل         
شخص مـدير   " :صندوق ذخيره فرهنگيان تصريح كرد    

عامل صندوق ذخيره نيز اين فـساد را قبـول داشـته و             
 ميليـارد تومـان بيـان مـي         500 هـزار و     3مبلغ آن را    

  ".كند
او با اشاره به اينكـه فـساد مـالي زيـادي در صـندوق                

فـساد در ايـن     ": ذخيره فرهنگيـان وجـود دارد، گفـت       
صندوق مربوط به دولت قبل و دولت فعلي است و مـا            

يرعامل صــندوق ذخيــره فرهنگيــان شــاهديم كــه مــد
  ".وامهاي كالني را به افراد مختلف داده است

سخنگوي فراكسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس       
 ميليارد تومان از ابتداي آغاز به       500 هزار و    3 ": گفت

كار صندوق ذخيره فرهنگيان به افرادي داده شده كـه          
  ".وصول آن مشكل است و حتي الوصول است

  13 در صفحه بقيه 
  

 چالشهای معلمان در شهريور ماه
 فرنگيس بايقره
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  چالشهای معلمان 
 در شهريور ماه

  
  12بقيه از صفحه 

  
  مدرسه مخروبه دوباره قرباني گرفت

 ريزش ديوار يك مدرسه روستايي،      - شهريور   14ايلنا،  
 ساله اي را گرفت و سه كودك 5جان كودك خردسال  

  . ديگر را زخمي كرد
معــاون توســعه مــديريت و پــشتيباني اداره آمــوزش و 

تان پيرامـون جزييـات ايـن       پرورش سيستان و بلوچـس    
 منطقـه دشـتياري     "بجار بـازار  "حادثه كه در روستاي     

جمعي از كودكان خردسال در حـوالي       ": روي داد گفت  
مدرسه با استفاده از درب آموزشگاه كـه حـصار آن بـه     
صورت خودجوش و با مشاركت اهـالي سـاخته شـده،            
مشغول بازي بودند كه بر اثر ريزش ستون بـه همـراه            

   ". به آن، اين حادثه دلخراش رخ داددرب متصل
 هـزار   2 تعداد   ": محمد علي عسكري خاطر نشان كرد     

 فضاي آموزشي غيـر اسـتاندارد در ايـن اسـتان          682و  
 فـضاي   203 هـزار و     2وجود دارد كـه از ايـن ميـزان          

  ".آموزشي فاقد حصار است
 درصدي مشاركت خيرين در     113وي با اشاره به رشد      

بـا بهـره گيـري از تمـامي      ": ردسه سال اخير اظهار ك    
امكانات و فرصتهاي ايجـاد شـده تـالش گرديـده بـا             
اقدامات پيشگيرانه مبني بر شناسايي نقاط آسيب زا تـا        

  ".حد امكان از بروز حوادث احتمالي پيش گيري گردد
  

تجمع اعتراضي معلمـان حـق التـدريس در         
  مراوه تپه

 و   جمعي از مربيان پـيش دبـستاني       - شهريور   19پانا،  
معلمان حق التدريس شهرسـتان مـراوه تپـه در دفتـر            

مربيان پيش دبستاني و معلمان     . فرماندار تجمع كردند  
حق التدريس شهرستان مراوه تپه در اعتراض به عـدم     
. فراخوان براي بكارگيري در سال جديد تجمـع كردنـد         

امسال بسياري از معلمان و مربيان سال گذشته از ورود 
ايـن درحـالي    . وم مـي شـوند    به كالسهاي درس محر   

: است كه مربيان و معلمان حق التدريـسي مـي گوينـد        
  .مديران شهرستانها از كمبود معلمان خبر مي دهند

  

تحصيل دانش آمـوزان روسـتاهاي ايـذه در         
   طويله

 

 يك نماينده مجلس شوراي – شهريور  22مهر  / تسنيم

اسالمي از تحصيل دانش آمـوزان يكـي از روسـتاهاي     

  . طويله خبر دادايذه در 
هدايت اهللا خادمي، نماينده مجلس از ايـذه و باغملـك       
در استان خوزستان پس از بازديد از روستاهاي سـبزي          

وضـعيت مدرسـه روسـتاي      ": و سيد خدر اظهار داشت    
وقتي به سـراغ مدرسـه ايـن        . سيد خدر اسف بار است    

 فضا كه در كنـار هـم        2روستا رفتم، مشاهده كردم در      

و محل نگهداري حيوانات بودنـد، يكـي از         قرار گرفتند   
اين مكانها را به كالس درس اختصاص داده اند و اين           

 سـال   30جاي نگراني دارد كه پس از گذشت بيش از          
از پيروزي انقالب چنين فضاهايي بـراي تعلـيم دانـش     

  ".آموزان در كشور وجود داشته باشد
متاسـفانه اكثـر ايـن منـاطق از قبيـل           ": وي بيان كرد  

تاي برده زرد، بنه ارون، قلعـه لـوا، اونـد و سـادات        روس
محمد ابراهيم هم اين مشكالت را دارنـد كـه در ايـن             
سالهاي اخير با گذشت دولتهـا هـيچ نگـاهي بـه ايـن              

  ".منطقه ها نشده است
به وزيـر آمـوزش و پـرورش هـشدار مـي            ": وي افزود 

دهم، چه استداللي وجود دارد كه در استان خوزسـتان          
آموزان در محـل نگهـداري حيوانـات درس    بايد دانش   

  "بخوانند، آيا در بقيه شهرهاي ايران هم چنين است؟
معلمهــا از زحمتكــشان در ": خــادمي همچنــين گفــت

جامعه ما هستند و در آينده قطعا همين معلـم يكـي از             
مديران كالن كشور مـي شـود، امـا شـما نگـاه كنيـد               

اي فضاي خواب معلم همين روستا را كه اين خـود بـر           
. مسووالن وزارت آموزش و پرورش بايد شرم آور باشد        

پتو و وسايل شخصي معلم در آن طويلـه بـود و صـبح       
حتي وسط  . هم بعد از بيداري كالس را برگزار مي كند        

كالس يك حفره بـراي روشـن كـردن آتـش و گـرم              
  "كردن به اصطالح كالس درس درست شده بود

   

   اداعتراض فرهنگيان وزير كشور را فراري د

  
  

 صبح امـروز تعـداد زيـادي از         - شهريور   27جوانه ها،   
فرهنگيان با اعتراض نسبت به عـدم تعهـد آمـوزش و            
پرورش در مورد پروژه هزار واحدي مسكن فوالدشـهر         
اصفهان از وزير خواستند كه ايـن موضـوع را پيگيـري         

  .نمايد
صبح امروز همزمان با انتـشار عـزل و بركنـاري مـدير        
صندوق ذخيره فرهنگيان و هيات مديره آن، تعدادي از         
فرهنگيان در اعتراض به اقدامات مديرعامل و اعضاي        
هيات مديره، مقابل ساختمان اين صـندوق در خيابـان          

  .قرني تجمع كردند
وزير كشور با حضور در جمع تجمع كنندگان در مـورد           

انه تحت امر خود سخنراني كرد كه با اعتـراض          وزارتخ
شديد فرهنگيان استان كه حدود ده سال قبل به اميـد           
خانه دار شدن سرمايه خود را در پـروژه هـزار واحـدي            

  . مسكن فوالدشهر داده بودند، روبرو شد
وزير كشور نيـز پـس از شـنيدن اعتـراض فرهنگيـان             
آسيب ديده، به سـرعت سـوار خـودرو شـد و از محـل          

معلمان، تراكتهاي دست نويس خـود      . تجمع خارج شد  
  .را جلوي شيشه خودروي وزير گذاشتند

 در پـروژه    86گفتني است، فرهنگيـان مزبـور از سـال          
هزار واحدي فوالدشهر ثبت نام كرده اند و قـرار بـوده            

 صـاحب خانـه     1389است كه افراد متقاضي در سـال        
 كـه    سال از تعهدي   5اما اكنون پس از گذشت      . بشوند

به آنها داده شده، هنوز هيچ اقدام خاصي انجام نشده و         
  .تكليف سرمايه هاي اين افراد نيز مشخص نيست

  
  

: اقتصاد مقاومتی خامنه ای
  حقوقهای نجومی، 

  مدارس فرسوده
   زينت ميرهاشمي

كشته شدن دانش آموزان نه در زلزله اي مهيب بلكـه            
 از  در اثر ريزش ديوار مدرسه، در كشوري كـه سرشـار          

خبر كشته شدن   . نفت و گاز است، بسيار دردناك است      
 كودك خردسال در هنگام بـازي در روسـتاي بجـار            4

بازار منطقه دشتياري در استان سيستان و بلوچستان نه       
ايـن  . اولين رويداد اين چنيني اسـت و نـه آخـرين آن           

 13كودكان بر اثر ريزش ستون مدرسـه در روز شـنبه            
  . شهريور جان سپردند

كي از كارگزاران اداره آموزش و پـرورش سيـستان و           ي
بلوچستان در گفتگو بـا خبرگـزاري ايلنـا علـت مـرك             

» غير استاندارد بودن حـصار مدرسـه      «دانش آموزان را    
 فـضاي آمـوزش   682 هـزار و  2تعداد «:دانست و گفت 

غير استاندارد در اين استان وجود دارد كه از اين ميزان         
. » فاقـد حـصار اسـت       فـضاي آموزشـي    203 هزار و    2
  )  شهريور14هرانا، يكشنبه (

هزينه هاي كالن نظامي، مخـارج دخالـت در سـوريه           
براي حفظ بشار اسـد، حقوقهـاي نجـومي و جيبهـاي            
گشاد آخوندها و رانـت خـواران، بـه حكومـت امكـان              
تاسيس مدارس استاندارد و بازسازي مدارس فرسوده را 

خواسته انـد كـه     پايوران رژيم بارها از مردم      . نمي دهد 
براي ايجاد مدارس مشاركت كنند و كار خيريـه انجـام     

اسماعيل دوستي عضو شـوراي شـهر تهـران در        . دهند
 550در تهـران    «: رابطه با خرابي مدارس تهران گفـت      

مدرسه فرسوده نيازمند به تخريـب و بازسـازي وجـود           
 ميليـارد تومـان بـه تخريـب و        8دارد كه دولت سـالي      
بازسـازي مـدارس شـهر تهـران        نوسازي و همچنـين     

 سال طول بكـشد كـه       100اختصاص مي دهد و شايد      
  » .اين تخريب و نوسازي انجام شود

وقتي بازسازي مدارس فرسوده تهران صد سال زمـان          
مي برد، معلوم است كه در استانهاي ديگر وضع از چه           
قرار اسـت و چـه فجـايعي در انتظـار دانـش آمـوزان،               

اگر اين وضـعيت    . دارس است معلمان و كاركنان اين م    
را بــا حقوقهــاي نجــومي، دزديهــا و بــذل و بخــشش  

زمينهــاي چنــد ده ميليــاردي مقايــسه كنــيم، اقتــصاد 
  .مقاومتي ولي فقيه بهتر خود را نشان مي دهد

   شهريور17چهار شنبه .... فراسوي خبر
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زنان استان كهگيلويه و بويراحمد صدرنشين      

 بيكاري 

 زنان استان كهگيلويه و     - شهريور 3خبرگزاري فارس،   
بويراحمد صدرنشين بيكاري و متحمل آسيبهاي متعدد       

  .اجتماعي هستند
فريبا رحمانپور، مديركل امور زنان و خانواده در اسـتان          
: كهگيلويه و بويراحمد، ضمن اعـالم ايـن خبـر گفـت           

انگين سني زنان سرپرست خـانوار در كهگيلويـه و          مي"
 سال است و خطرات زيادي آنهـا  50بويراحمد باالتر از  

وي در مورد شرايط اجتماعي ايـن        ". كند را تهديد مي  
بيشتر زنان از نقاط دور و نزديـك بـه          ": زنان شرح داد  

مركز شـهر آمـده و جهـت گـذران زنـدگي اقـدام بـه                
ماننـد مـرغ و تخـم       دستفروشي يا فروش محصوالتي     

   ".كنندمرغ مي 
   

شوراي دولتي فرانسه ممنوعيـت بـوركيني را    
   معلق كرد

  
  

 شوراي دولتي فرانـسه حكـم       - شهريور   5راديو زمانه،   
داده كه ممنوعيـت بـوركيني در سـواحل ايـن كـشور             

  .غيرقانوني و نقض حقوق اساسي است
 اند كـه ايـن      سه قاضي اين دادگاه در حكم خود آورده       

نون به طور جدي و آشكار مغـاير آزاديهـاي اساسـي            قا
مانند آزادي تحرك، آزادي وجدان و آزاديهاي شخصي        

اند كه مدركي مبنـي بـر لـزوم         اين قضات گفته     .است
ممنوعيت پوششي كه برخي از افراد براي شنا اسـتفاده          

  .اندكنند، نيافته مي
تر حكم داده بود كه بـوركيني       يك دادگاه محلي پيش     

 بـا اسـتناد بـه قـانون      "ويلنُو ـ لوبـه  "شهر ساحلي در 
امــا   نظمــي عمــومي ممنــوع اســت،جلــوگيري از بــي

و جمعيت مبارزه با اسالم ) LDH(اتحاديه حقوق بشر   
اين موضوع را به دادگـاه      ) CCIF(هراسي در فرانسه    

  .عالي كشاندند

 شهر، بوركيني را در تابستان امسال ممنوع        30دستكم  
 بسياري از شـهرهاي ديگـر هـم گفتـه           اعالم كردند و  

  .بودند كه همين راه را در پيش خواهند گرفت
مانوئل والس، نخست وزير فرانسه، گفتـه كـه موافـق           
سراسري شدن ممنوعيت بوركيني نيست، اما با كليـت         

به بردگي  "اين قانون موافق است چون بوركيني، نماد        
  . است"كشاندن زنان

   
  ررياست هفت زن بر شوراهاي شه

 در انتخابات هيـات رييـسه       - شهريور   18بي بي سي،    
آخرين سـال شـوراهاي شـهر در ايـران، هفـت زن در         
اســتانهاي سيــستان و بلوچــستان، مازنــدران، گــيالن، 
خوزستان و كرمانشاه به مقـام رياسـت شـوراي شـهر            

  .اندرسيده 
 اسـتان كرمانـشاه، جميلـه       -اختر ويـسي در جـوانرود       

ستان و بلوچـستان، شـعله       سيـ  -مالزهي در نيكـشهر     
 مازندران، مرمر فيروزپـور، در      -مصطفي پور در نوشهر     

 - مازندران، طيبـه نيكخـو ديلمـي در ديلمـان            –بابل  
 خوزسـتان و    –حسيني در چمران    گيالن، مهناز كعيان    

ــه رياســت –ســيما كمــايي در رامهرمــز   خوزســتان ب
  . شوراهاي شهر خود انتخاب شده اند

ترين هدف خـود را از نـامزدي        هم  بيشتر زنان مزبور م   
 عنوان كـرده    "ارتقاي جايگاه زنان  "براي رياست شورا    

  . اند
   

ســازمان ملــل بــه دنبــال برقــراري تــوازن  
   جنسيتي در هياتهاي صلح بان

  

  
 رييس صـلح بـان سـازمان ملـل          - شهريور   19ايسنا،  

گفته است كه اين بخش به دنبال حفظ توازن جنسيتي    
  .ش تعداد زنان در اين سازمان استبانان و افزايصلح 

خـواهيم تـا سـال      مـا مـي     ":  گفـت  "هرو الدسوس "
 ".بان را افزايش دهيم   ، تعداد نيروهاي زن صلح      2020

وي كه در جريان نشست وزراي دفاع كشورهاي اعزام         
بان در لنـدن سـخن مـي گفـت،     كننده نيروهاي صلح   

نقش زنان در هياتهاي صلح بان سازمان ملـل         ": افزود
زنـان در امـور     . در سطح جهان بايد در نظر گرفته شود       

نظــارت بــر جوامــع و غيرنظــامي ارتــشها، اطالعــاتي، 
افزايش آگاهي در زمينه جنسيت نقش فعـالي دارنـد و           

  ".حضورشان بسيار مهم است
ه بـاني ادامـ  معاون دبيركل سازمان ملل در امور صـلح       

تالشها براي ايجاد توازن جنسيتي در زمينه صلح        ": داد
بانان در سطح جهاني مدتهاست كه مـد نظـر اسـت و             
ايــن نشــست در لنــدن باعــث پيــشرفتهايي در زمينــه 

ما بايد مطمين شويم    . شودبرقراري توازن جنسيتي مي   
توانيم كه براي چالشهاي پيش رو آمادگي داريم و مي          

  ".با آنها مقابله كنيم
 زنـان   1993براساس آمارهاي سازمان ملـل، در سـال         

بان را  تنها يك درصد از نيروهاي اونيفورم پوش صلح         
 هزار نيـروي    125از   2014در سال   .  دادند تشكيل مي 

 درصـد   10بان، سه درصد در واحدهاي نظامي و        صلح  
  .دهندپرسنل پليس را زنان تشكيل مي 

   
ـ      مالله يوسـف     ران زي، خواسـتار كمـك رهب

ــاي    ــران در كمپه ــوزش دخت ــه آم ــان ب جه
  پناهجويان شد

زي، برنـده    ماللـه يوسـف      - شـهريور    24راديو فـردا،    
جايزه نوبـل صـلح، از رهبـران جهـان خواسـت بـراي             
آموزش دختران در كمپهاي پناهجويان تالش كنند تـا         
از ازدواج زودهنگام آنها يا به كـار گرفتـه شـدن شـان          

  .جلوگيري شود
 ساله، يـك هفتـه پـيش از         19يوسف زي   بيانيه مالله   

نشست سازمان ملـل متحـد در زمينـه پناهجويـان در            
  .نيويورك منتشر شد

متحد تعـداد   كميسارياي عالي پناهجويان سازمان ملل      
 ميليـون نفـر تخمـين    21پناهجويان در دنيا را بيش از   

زده است كه نيمي از آنها كودك و بيـشتر آنهـا اتبـاع              
  .سودان هستندسوريه، افغانستان و 

بنا بر اعالم بنياد مالله، بيش از هشتاد درصد نوجوانان          
پناهجو كه بيشتر آنها دختر هستند، در مدرسه تحصيل         

  .كنندنمي 
زي كه اهل پاكستان است، حـدود چهـار      مالله يوسف   

سال پيش از ترور طالبان جان سالم به در برد و پس از    
موزش دختران دريافت جايزه نوبل صلح، براي پيشبرد آ   

  .در پاكستان فعاليت مي كند
   

ــاالي   ــاري ب ــان داراي  40بيك ــدي زن  درص
   تحصيالت دانشگاهي

  

 

 

 شهيندخت مـوالوردي در همـايش   - شهريور  25ايلنا،  
آفرينـي زنـان تعـاونگر در كـارآفريني و          توسعه نقش   "

اكنون مهمترين چـالش اقتـصادي مـا        :  گفت "اشتغال
اي را بـراي     پيچيده   معضل بيكاري است كه معادالت    

دولتمردان و دولت زنان به وجود آورده است، بـه ويـژه      
التحصيل و زنـان سرپرسـت      در خصوص دختران فارغ     
 خورد كه نه تنها خودشان را خانوار معضل به چشم مي  

كنند، بلكه اقتصاد كـشور هـم بـه واسـطه           متضرر مي   
   ".شودمغفول ماندن از اين ظرفيت انساني متضرر مي

اون حسن روحاني بيكاري زنـان داراي تحـصيالت          مع
در ": درصد اعالم كرد و افـزود     40دانشگاهي را باالي    

هاي اخير به واسطه رشد تحـصيالت دانـشگاهي         دهه  
ايـم، امـا در زمينـه       دختران، نمره قابل قبـولي گرفتـه        

آموختگان به نيـروي انـساني، هنـوز        تبديل اين دانش    
  ".ايم موفق باشيمنتوانسته 

   
  15صفحه بقيه در 

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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 زنان در مسير رهايی
  

  14صفحه بقيه از 
  

، سـفير   "داعـش "قرباني تجاوزات جنـسي     

  سازمان ملل شد

  

 ساله  23، دختر   "ناديا مراد " – شهريور   27دويچه وله،   
دولـت  "نظاميـان   ايزدي كه موفق شد از دسـت شـبه          

 سـازمان   فرار كند، به عنوان نماينده    ) داعش ("اسالمي
ـ  "ملل براي     "دگان تجـارت انـسان  حفظ كرامت بازمان

مـراد در حـال حاضـر در آلمـان زنـدگي            . انتخاب شـد  
  .كندمي

 2014ناديا مراد، از ايزديهاي عراق است كـه در سـال         
ميالدي در روستايي نزديكـي شـهر موصـل از سـوي            

 ربــوده و بــه عنــوان "داعــش"بنيادگرايــان اســالمي 
او، زنان بنا به گفته .  به اسارت گرفته شد   "جنسيبرده"
ــرل  و  ــاطق تحــت كنت ــير در من ــران اس ــت "دخت دول

 پيوسته مورد تجاوز گروهي، خريد و فروش و    "اسالمي
مـادر و شـش     . گيرنـد آزارهاي جنسي و بدني قرار مي       

 2014 داعش بـه سـنجار در سـال          برادر مراد در حمله   
  .كشته شدند

فعاليتهاي ناديا مراد براي پايان دادن به بردگي جنسي         
 پس از فرار او از چنگ بنيادگرايان  زنان و قاچاق انسان   

مـراد بـه عنـوان      وظيفـه .  آغـاز شـد    "داعش"اسالمي  
حفـظ كرامـت بازمانـدگان    " سازمان ملل براي  نماينده

وضـعيت قربانيـان   ، روشـنگري دربـاره      "تجارت انسان 
تجارت انسان، به ويـژه پناهجويـان، دختـران و زنـان            

  . خواهد بود
بـشري آمريكـا و   ، وكيل معروف حقـوق      "امل كلوني "

، از ناديا مراد در انجام      "جرج كلوني "تبار  همسر لبناني   
 در  "داعـش "او جنايات   . كنداين وظايف پشتيباني مي   

  .نامد مي"نسل كشي"حق ايزديان را 
   

عنوان رهبر حـزب    بار، يك زن به   براي اولين   

  دموكراتيك ژاپن انتخاب شد 

  
مجـري  ، مـدل و     "رنيـو موراتـا   " – شهريور   27شرق،  

ــا كــسب   تلويزيــوني ســابق، توانــست روز پنجــشنبه ب
اكثريت قاطع آرا در انتخاباتي حزبي، اولين زنـي باشـد           
كه عنان رهبري حزب اپوزيسيون دموكراتيك در ژاپن        

  . گيردرا برعهده مي 
به گزارش نيويورك تايمز، او كه بـراي بـيش از يـك              
دهه در مجلس اعالي پارلمان ژاپن خدمت كـرده، در          

درصد از آراي اعـضا و      60لي توانسته با كسب حدود      حا
نمايندگان حزب، بر دو رقيب مرد خود غلبـه كنـد كـه             

آوردن  دسـت    موفقيت پيشين دو چهره زن ديگر در به       
كرسيهاي ارشد سياسي در دو ماه گذشته نيز، حكايـت          
از يــك چــرخش جنــسيتي جــدي در عرصــه سياســي 

رسـاندن  رت  قدكشوري دارد كه سابقه درخشاني در به      
  . زنان نداشته است

 به فرمانـداري توكيـو،      "يوريكو كويكه "اگر از انتخاب    
ــته    ــاه گذش ــصاب م ــوالي و انت ــاه ج ــومي "در م توم

 گرا، به سـمت وزارت دفـاع بگـذريم،          ، راست "ايناداي
گرفتن سكان رهبري    دست تالشهاي اخير موراتا در به    

بنا بر  حزب اپوزيسيون ژاپن، درحالي به ثمر نشسته كه         
پارلمـاني آن كـشور، سـهم زنـان از       آمار اتحاديه ميان    

  . درصد است15كرسيهاي شوراي ملي، كمتر از 
 -موراتا مهمترين برنامه خود را مبارزه با سياستهاي نو       

، نخست وزيـر، و جلـوگيري از تـصويب          "آبه"ليبرالي  
قوانين امنيت ملي در بازگرداندن سـايه تهديـد جنـگ           

  .عنوان كرده است
   

خامنه اي دوچرخه سواري زنان در خيابان را        

   حرام اعالم كرد
  

 آيـت اهللا علـي خامنـه اي،         - شهريور   28بي بي سي،    
او منتـشر   رهبر ايران، در حكمي كه در سـايت رسـمي         

سواري زنان در مجامع عمومي را حـرام       شده، دوچرخه   
  .دانسته است

خامنــه اي در وب ســايت رســمي خــود در پاســخ بــه 
ي در باره صحت و سقم انتشار خبـري از طـرف             سووال

بـا  "سواري زنـان  دفترش مبني بر جايز بودن دوچرخه     
دوچرخـه  ":  توضـيح داده اسـت     "رعايت نكات شرعي  

سواري بانوان در مجامع عمومي و نيز در جايي كـه در        
  ".معرض ديد نامحرم باشد، حرام است

حدود سه هفته پـيش شـهيندخت مـوالوردي، معـاون           
اني در امور زنان و خـانواده، در تـوييتر خـود            حس روح 

طبـق اعـالم دفتـر رهبـر انقـالب،         ": اعالم كرده بـود   
دوچرخه سواري بانوان با رعايت موازين شرعي بالمانع    

  ".است

  

   
  

  جهناز شک
   افسانه بايزيدی 

  تا فروش کيلويی خدا
  

  زينت ميرهاشمي 

   
سياهچالهاي جمهوري اسـالمي، آتـش و دود، گـرز و           

برپا دارندگان  . ر، چوبه دار و اعدام، روزانه جريان دارد       تب
و نگاهبانان كشتي زهوار رفته واليت فقيه، با بـيش از           
سه دهه كشتار نتوانسه اند زنداني سياسي را بي هويت          
و مقاومت را از او بگيرند و زندان همچنـان نمـادي از              

  . شور، مقاومت و پايداري است
  
  

  
  

با گرايشات مختلـف همچنـان   بيشمار زندانيان سياسي   
بر سياست تـواب سـازي و خـشكانيدن امـر مبـارزه و              

  . شورش عليه نظم موجود خط بطالن مي كشند
تبعيد زنداني سياسي بعد از سالها آزار و شكنجه، تداوم          

همانگونــه كــه ســلول . شــكنجه بــراي زنــداني اســت
انفرادي نوعي شكنجه رواني براي زنداني شمرده مـي         

شاگرانه زنداني سياسي، افـسانه بايزيـدي،       نامه اف . شود
دانشجوي كرد از شهر بوكان، در حقيقت نامه اي شرم          

افـسانه در نامـه     . آور براي رژيم و پشتيبانان آن اسـت       
اش از رنجها، آزارها، شكنجه و توهينهايي كـه توسـط          
ماموران شكنجه گر واليت فقيه بر وي اعمـال شـده،            

در دوران بـازجويي  «: وي مي نويـسد . پرده بر مي دارد   
هر بار كـه كـالم خـدا را بـه زبـان مـي آوردم بيـشتر             
شكنجه مي شدم، اما مدام مي گفتند در اطالعات خدا          
وجود ندارد و خدا اينجا كيلويي چند بهت بفروشيم مي          

  » خواي؟
افسانه بايزيدي كه اثرات شكنجه هـاي دژخيمـان بـر           

ان داسـت «بدن خود را همراه دارد، روايـت خـود را بـه             
اش تبديل كرده كـه چيـزي بـراي از       » مرگ و زندگي  

وي شــجاعانه و بــه درســتي مــي . دســت دادن نــدارد
ولي ظلم پايدار نخواهد ماند، بلكه خيلـي زود         «: نويسد

  . ».ريشه كن خواهد شد
روايت اين زنداني سياسي، واقعيت استبداد مذهبي را بر  

ي مال مي كند و تا زماني كه آمران و عامالن كشتارها          
 و به ويژه قتل عام زندانيان سياسـي محاكمـه      60دهه  

  . نشوند، شكنجه و اعدام تداوم خواهد داشت
  

   شهريور25فراسوي خبر 
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 :سخن ماه

 و وحـشت از برگـزاري       "قدر قـدرت  "رژيم  

 كنسرت موسيقي

در خبرهاي ماه اخيـر خوانـديم كـه بـا ممانعـت علـم          
الهدي، امـام جمعـه مـشهد، از برگـزاري كنـسرتهاي            
موسيقي در اين شهر و عقب نشيني فضاحت بار وزيـر           

، باالخره دولت چاره نهـايي را در   "دولت تدبير و اميد   "
امه اي مشخص و از پيش تعيين شده   آن ديد كه با برن    

و با قدرت كامل بـه صـف كـانون نويـسندگان ايـران       
 .حمله كرده و مانع از برگزاري نشست ساالنه آنها شود

، ماموران امنيتي با    1395روز جمعه پنجم شهريور ماه      
حضور در محل برگزاري مجمع عمومي ساالنه كانون        

رژيم . دندنويسندگان ايران مانع برگزاري اين مجمع ش      
 : بدين ترتيب در صدد بود كه با يك تير دونشان بزند

 ناتواني خود در مقابل امامان جماعت را الپوشـاني          -1
قـدر  " با سركوب نويسندگان و قلم به دستان،         -2كند  

 . خويش را به نمايش بگذارد"قدرتي

ترس و وحشت رژيم از شادماني و نـشاط و همچنـين            
روز نبوده و نخواهد هم آگاهي مردم مختص ديروز و ام    

بگذريم از اين كه مردم شهرستان تفت در اسـتان          . بود
يزد، در تب و تـاب همـين كـش و قوسـهاي رژيـم و                
دولت و امامان جمـاعتش كـه گويـا بـه يـك ملـوك               
الطوايفي پنهان روي آورده اند، گوشمالي جانانه اي بـه    
آنها داده و بـا پافـشاري و اصـرار در كنـسرت شـهرام              

حافظ ناظري شـركت كـرده و كفـن پوشـان      ناظري و   
نوحه خوان واليت را عقب زدند و بار ديگر بر اين باور            
مهر تاييد زدند كه هرجا مردم پافشاري و اصرار كننـد،           

 . رژيم چاره اي جز عقب نشيني ندارد

  

 .....در جهان موسيقي

  

هنرمند آمريكايي به كودكـان افغـان، گيتـار         
  آموزش مي دهد 

  
  

دمه كه بگذريم، موسيقي را با موسيقي ادامـه         از اين مق  
آنچه در ماه گذشته بـر ايـن هنـر ارزشـمند           . مي دهيم 

ايران و جهان گذشت از جمله آن بود كه بنا بر گزارش         
ــوز" ــورو ني ــيقي "ي ــه موس ــوردوال"، مدرس ــي ك  "لن
)Lanny Cordola(  ــايي در ــست آمريك ، گيتاري

براساس ايـن گـزارش، قـدم       . كابل تشكيل شده است   
زدن تا باالي تپه هاي كابل و نواختن گيتـار بـا معلـم              
موسيقي، به بهترين لحظه روز براي گروهي از دختران         
افغان تبديل شده است كه نزديك به پنجاه كـودك از           

آنهادر مدرسه موسيقي   . خانواده هاي كم درآمد هستند    
 . لني كوردوال گيتار ياد مي گيرند

  

  هنرمندان عليه سرطان 

 

 
ن حالي كه لني مـشغول آمـوزش بـه كودكـان           در هما 

 گـزارش كـرد كـه       "صـداي آمريكـا   "افغان مي شود،    
در "جمعي از خوانندگان آمريكايي در كنسرتي زير نام         

ديويـد  "، تعدادي از ترانه هاي    "مقابل سرطان بايستيم  
 19، خواننده فقيد انگليـسي، را روز سـه شـنبه            "بووي

 اجرا كردند كه    "نشويل" در   "رايمن"شهريور در تاالر    
 .اين كنسرت از شبكه هاي مختلف پخش شد

 Little Big، گـروه  "كيـت اربـن  "در اين كنسرت 
Town ــي " و ــركس بنتلـ ــه  "ديـ ــه ترانـ  از جملـ

، از آثار معروف و بياد ماندني ديويد بـويي،          "قهرمانان"
 . را اجرا كردند

همه اين هنرمندان، نزديكان خود را به دليل ابـتال بـه            
كيت اربن پـدرش را و يكـي    . ت داده اند  سرطان از دس  

 خـواهرش را  Little Big Townاز اعضاي گروه 
از دست داده است و خود ديويد بووي هم در زمـستان            

 .گذشته به دليل ابتال به سرطان در گذشت
  

 لغو كنسرت در كرمانشاه به خاطر سوريه

  
اگر چه جهان در ماه گذشته چون همه ماههاي ديگـر           

 زيست، اما از ايران همچنان خبر لغـو         در بطن موسيقي  
كنسرتهاست كه مـي شـنويم، بـه طـوري كـه طبـق              

 شـهريور   21 قرار بـود يكـشنبه       "راديو زمانه "گزارش  
 در بيستون در اسـتان كرمانـشاه   "گروه پالت "كنسرت  

برگزار شود، اما بـه بهانـه برگـزاري مراسـم پاسـداران       
 شده از اين استان در سوريه، كنسرت مزبور لغـو           كشته

 .شد
  

ترويج حجاب اجباري در كانادا توسط گـروه        

 پاپ اعزامي از ايران 

راديو زمانه همچنين در گزارش ديگري مي گويد گروه         
 از زناني كه در كنسرت اين گروه در       "چارتار"موسيقي  

بودند بـا    كانادا شركت كرده و خواسته       "كلگري"شهر  
ا عكس يادگاري بگيرند، تقاضا كـرده كـه حجـاب           آنه

داشته باشند و براي اين كار روسريهايي را هم به ايـن            
 .زنان داده است

اين اقدام گروه موسيقي مزبور واكنشهايي را در شـبكه          
هاي اجتماعي ايجاد كرده و گروهـي از كـاربران، هـم         
تقاضاي گروه و هم پذيرفتن اين خواسـته را از سـوي            

 . رد انتقاد قرار داده اندزنان مو

گروه چارتار داده شدن روسري به زنان هنگام عكـس          
گرفتن را انكار نكرده است، اما مي گويد اين پيـشنهاد           

 داده شده نـه     "ديگر برگزاركنندگان كنسرت  "از سوي   
 .از سوي آنها

اما يكي از زناني كه در كنـسرت ايـن گـروه در شـهر               
 خواننـده چارتـار،     كلگري كانادا بـا آرمـان گرشاسـبي،       

عكسي به يادگار گرفته، تاكيد كـرده روسـري را خـود            
 .اعضاي گروه چارتار آورده بودند

  

انقالب؛ موضوع جـشنواره امـسال موسـيقي        

  بتهوون 

  

 

قبل از گذار از خبرهاي موسـيقي بـد نيـست گـزارش             
 كـه   "دويچه وله "جالب و كوتاهي هم داشته باشيم از        

جشنواره امسال موسـيقي  در آن آمده است كه موضوع       
 . انقالب خواهد بود
لودويـگ فـان    "اي براي بزرگداشت    هر سال جشنواره    

فـستيوال  . شـود  در شهر بن آلمان برگزار مي       "بتهوون
بتهوون امسال از روز نهم سپتامبر آغاز شده و طـي آن    

هـاي متنـوع موسـيقي بـا حـضور اركـسترهاي        برنامه  
در برنامـه  . آيـد رمي گوناگون از سراسر جهان به اجرا د  

 "اورال"امسال جشنواره بتهوون، اركستر فيالرمونيك      
ــاترينبورگ"از  ــاري از  "يك ــب آث ــي دو ش ــيه ط  روس

 . كندموسيقيدانان پيش و پس از انقالب روسيه اجرا مي
 توسـط   "اروئيكـا " بتهوون   3همچنين سمفوني شماره    

 بــه رهبــري مــارك   WDRاركــستر ســمفونيك  
. شـود  اجرا مـي  Marek Janowskyيانوفسكي 
Eroica       بارزترين انعكاس آوايي انقالب كبير فرانسه 

 . به شمار مي رود
 اختصاص دارد كـه در آن       "بهار عرب "بخش ديگر به    

تبـار،  ، پيانيست ترك )Seda Roder ("سدا رودر"
آوازهــاي "اي تحــت عنــوان در يــك اجــراي رســانه 

 دانــان دنيــاي عــرب را، قطعــاتي از موســيقي"بهــاري
در اين اجرا انقالبهاي دنياي عـرب  . معرفي خواهد كرد  

كه پيامدهاي آن در حال حاضر اروپا را تحت تاثير قرار     
 .داده، از طريق موسيقي، ترانه و رقص بيان خواهند شد

  
  17بقيه در صفحه 

  
  

 رويدادهای هنری ماه
  فتح اهللا كيائيها
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 رويدادهای هنری ماه
  

  16صفحه بقيه از 
  
  

 ....سخن سينما 

  

  تقدير از ليلي اميرپور در ونيز 

  

 

ــت    ــينما و موفقي ــادي از س ــار زي ــته اخب ــاه گذش در م
سينماگران و هنرپيـشه هـاي ايرانـي داشـتيم كـه بـه           

 .خالصه اي از آنها بسنده مي كنيم

اولين خبر آن است كه بر اساس گزارشات خبري، فيلم          
ويـژه  " ساخته انا ليلي اميرپور، برنده جايزه        "دسته بد "

 .  جشنواره ونيز شد"هيات داوران

 "كيانو ريوز "،  "جيم كري " با شركت    "دسته بد "فيلم  
ــاوس"و  ــوكي واتره ــدل "س ــسي، 24 م ــاله انگلي  س

تماشاگر را به دنياي وهم انگيز و خشونت آميـزي مـي    
 آن  برد؛ به آرامش يك شهر خيالي در تگـزاس كـه در           

رهبري خودپسند و مردم فريب، اهالي وازده ي شهر را          
كه آوارگان، يتيمان و بيماران روانـي هـستند، تـشويق           

 .مي كند كه روياهاي خود را پيگير باشند

  

 تاييد حكم شالق و زندان يك سينماگر

ــر اســاس گــزارش   ــد ســينمايي آن كــه ب ــر ب امــا خب
قـالب   دادگاه تجديد نظر دادگاه ان     54خودنويس، شعبه   

 ضربه شالق كيوان كريمي، فيلمساز      223تهران، حكم   
 سـال   5كرد را تاييد و محكوميت پـنج سـاله او را بـه              

 .تعليقي و يكسال تعزيري تغيير داد

به گفته امير رييسيان، وكيل مدافع كيوان كريمي، اين         
حكم قطعي است و روز شـنبه، يكـم اسـفندماه بـه او              

دادگـاه بـدوي از     كريمـي، پيـشتر در      . ابالغ شده است  
 سال حـبس  6 دادگاه انقالب به تحمل   28سوي شعبه   

 .  ضربه شالق محكوم شده بود223و 

نوشتن بر  " در پي ساخت فيلم      92وي در آذر ماه سال      
.  روز با قرار وثيقه آزاد شـد       12 بازداشت و بعد از      "شهر

 اي است كه به بررسي       دقيقه 60اين فيلم، يك مستند     
ي سياسي ايـران پـس از انقـالب         سير تحوالت اجتماع  

 .پردازدايران مي 

  

   در جشنواره تورنتو "اسنودن"نمايش فيلم 

 Oliver، ســاخته اليــور اســتون "اســنودن"فــيلم 

Stone            پس از مدتها انتظار در جـشنواره تورنتـو بـه 
اين فيلم بر اسـاس مـاجراي ادوارد        . آيدنمايش در مي    

يبري آمريكـا   هاي جاسوسي سـا   اسنودن، افشاگر برنامه  
 .ساخته شده است

 كه اولين بار در ماه ژوييه در نمايشگاه فيلم          "اسنودن"
 سن ديگو حضور داشت، قـرار اسـت در          "كميك كن "

 در تمام سينماهاي جهـان بـه نمـايش          2016سپتامبر  
قرار است كه تصوير ايـن افـشاگر مـشهور نيـز            . درآيد

پيش از نمـايش فـيلم در جـشنواره تورنتـو روي پـرده       
 .يايدب

  

المللي فيلم تورنتـو يـك جـشنواره فـيلم          جشنواره بين   
عمومي غيررقابتي است كه هر ساله در ماه سپتامبر در          

اين جشنواره طي دهـه     . شودتورنتوي كانادا برگزار مي     
هاي گذشته به يكي از معتبرترين رويدادهاي هنري و         

 . سينمايي جهان تبديل شده است

  

 .....در جهان ادبيات

  

 حقوق ما سلب مي شود: كانون نويسندگان

ماه گذشته را همانگونه كه در خبرها خوانديد با حملـه           
ــسندگان و    ــي از نوي ــه يك ــه خان ــي ب ــاي امنيت نيروه

وگيري از گردهمايي ساليانه كانون نويسندگان آغـاز        جل
كرديم كه در اين رابطه كـانون نويـسندگان ايـران در            
اطالعيه به شرح ذيـل خواهـان احقـاق حـق خـود در              

 :برگزاري مراسم و گردهمايي شد

ما بارها اعالم كرده ايم نويسنده ايم و ما را با قـدرت      "
واهـان  سياسي كاري نيست، اما مخـالف سانـسور و خ         

آزادي بيان و انديشه بـي هـيچ حـصر و اسـتثنا بـراي               
همگان هستيم و بديهي است مجامع عمـومي كـانون          

امـا طـي ده روز      . نيز هدفي جز اين را دنبال نمي كنند       
اخير سه تن از اعضاي هيـات دبيـران كـانون، فاطمـه       
سرحدي زاده و اكبر معصوم بيگي، علي رضا عباسي و          

هي و يكي ديگر از اعضاي      منشي كانون، قارن سوادكو   
كانون، رضا خندان مهابادي به وزارت اطالعات احضار        
و به آنان تاكيد شده است از برگزاري مجمـع عمـومي            

 . كانون خودداري كنند

شگفت اين كه حق تشكل و تجمع و حـق امنيـت در              
چهارديواري مسكوني و خصوصي حتي به موجب همه        

مانعت از اين   قوانين جاري براي مردم تضمين شده و م       
اما امروز دقيقاً همـين  . حقوق، جرم و قابل تعقيب است   

 . حقوق سلب و لگدمال شده است

هيئت دبيران كانون نويسندگان ايران، ضمن اعتـراض        
به جلوگيري از برگزاري مجمع عمومي كانون، اعـالم          
مي كند كه برابر اساسنامه كـانون، تـا انتخـاب هيـات           

 ".مل خواهد كرددبيران بعدي به وظايف خود ع

  

  يك ايراني تبار نامزد جايزه ادبي 

  

 

 نويسنده آمريكايي بـا تبـار ايرانـي بـر           "آتوسا مشفق "
مـن  "اساس گزارش صداي آمريكا نامزد جايزه ادبـي          

 . شد"بوكر

كميته بوكر كه يكي از معتبرترين جـوايز ادبـي جهـان        
 جايزه بـوكر را     2016است، ماه گذشته نامزدهاي سال      

كتاب از نويسندگاني از كشورهاي بريتانيا،      شامل شش   
يكـي از   . كانادا، آفريقاي جنوبي و آمريكا، معرفي كـرد       

آتوسـا  " نوشته   "ايلين"شش نامزد امسال بوكر، كتاب      
ايـن  . ، نويسنده آمريكايي با تبار ايرانـي اسـت        "مشفق

كتــاب در بــاره زن جــواني اســت كــه در يــك مركــز 
 مـيالدي و در  60بازپروري مجرمان نوجـوان در دهـه     

 . كار مي كند"نيوانگلند"

آتسا مشفق از مادري كروات و پدري ايرانـي در شـهر            
. بوستون در ايالت ماساچوست آمريكا متولد شده اسـت        

او تا به حال دو رمان و چندين داسـتان كوتـاه نوشـته              
 .است

  

  
 شعر

  

و اما در شعر ماه سروده كوتاهي را مي خوانيـد از اميـر      
 : شاعري خوش قريحه و رو به جلو پرويز كارگر،

  
 ديروز 

 كارم پريد 

 نانم ُگم شد 

 پر از خَشمم

  انتقام نمي گيرم 

 اسير نمي گيرم 

 ......حقم را مي گيرم 
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 نشيني يكي حاشيه: معاون استاندار گلستان 

  از آسيبهاي جدي در زندگي دانشجويي است 

  

معاون سياسي، امنيتـي و اجتمـاعي اسـتاندار گلـستان           
برخي از دانشجويان به اين دليل كه به لحـاظ          ": گفت

مالي امكان هزينه اجاره مسكن در شهرها و يا هزينـه           
 حاشيه شهرها زندگي    زندگي در پانسيونها را ندارند، در     

   ".كنند كه اين يك آسيب جدي استمي
علي اصغر طهماسبي در جلسه كميـسيون دانـشجويي         

حاشيه شهرها جـايي  ": شوراي تامين استان اظهار كرد   
است كـه مـواد مخـدر و بـسياري از آسـيبهاي ديگـر               
ــسووالن   ــن رو از م ــود دارد، از اي ــاعي در آن وج اجتم

بررسي ابعـاد ايـن موضـوع       دانشگاهها انتظار داريم به     
پرداختــه و راهكارهــاي پيــشگيري از حاشــيه نــشيني 

وي ادامه  ".دانشجويان را در دستور كار خود قرار دهند     
يكي ديگر از آسـيبهايي كـه گريبـانگير جامعـه            ": داد

  ".دانشجويي ما شده، بحث اعتياد و مواد مخدر است
معاون سياسي، امنيتي و اجتمـاعي اسـتاندار پيرامـون          

الزم ": رايش دانشجويان به گروههاي نوظهور گفت     گ
است دانشگاهها حـساسيت الزم را بـه ايـن موضـوع             
داشــته باشــند و گزارشــات مــستند خــود را حتمــا بــه 

  ) شهريور2ايلنا، ( ".دستگاههاي مرتبط ارسال كنند
   

  پايان تجمع سه هفته اي دانشجويان نفت 
فـت  آموختگان دانـشگاه صـنعت ن  دانشجويان و دانش    

پس از سه هفته تجمع مقابل مجلس، صبح امـروز در           
بيانيه اي ادامه تجمعـات خـود، بـه داليـل زيـر را بـه           

  . صورت موقت پايان دادند
پيگيرى از طريق رييس نهاد نمايندگى مقـام معظـم          "

ــالم و     ــت االس ــاب حج ــشگاهها، جن ــرى در دان رهب
المسلمين محمديان، كه منجر به درخواست ايـشان از         

رم نفت و تاكيد ايشان بر عدم نقض عهـد از           وزير محت 
طرف وزارت نفت شده است و پيگيرىهاى نماينـدگان   

   "مجلس شوراى اسالمى
به علت طـوالنى شـدن تجمـع،        ": همچنين گفته شده  

امكان سوواستفاده از اين حركت حق خواهانه و كـامال     
  ".صنفي مطرح مى باشد

 از   آموختگان دانشگاه صنعت نفـت     دانشجويان و دانش  
 مـرداد مـاه و در اعتـراض بـه مـساله             17روز يكشنبه   

استخدام شان مقابل مجلس تجمع كرده بودنـد و ايـن    
 . شـهريور مـاه ادامـه داشـت        1تجمع تـا روز دوشـنبه       

  ) شهريور2تسنيم، (
  

تجمع اعتراضي دانشجويان پرتـو پزشـكي       
  علوم تحقيقات 

جمعي از دانشجويان رشته پرتـو پزشـكي واحـد علـوم        
 دانشگاه آزاد مقابـل سـاختمان وزارت علـوم          تحقيقات

بعد از پيگيريهاي مكرر دانشجويان رشته      . تجمع كردند 
پرتو پزشكي  واحد علوم تحقيقات دانـشگاه آزاد بـراي           
جلوگيري از حذف اين رشته و بيكار شدن دانـشجويان         

ــاني و  و فــارغ التحــصيالن ايــن رشــته در مراكــز درم
ويان و فــارغ دانــشجبيمارســتانها، جمعــي از ايــن   

التحـصيالن صـبح امــروز در مقابـل ســاختمان وزارت    
  ) شهريور6خبرگزاري دانشجو، . (علوم تجمع كردند

  
  

   

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه تربيـت    
  مدرس 
 تن از دانشجويان دانشگاه تربيت مـدرس        900بيش از   

در اعتراض به لغو قانون سنوات مقابـل دفتـر رياسـت            
ه و خواستار پاسـخگويي مـسووالن     دانشگاه تجمع كرد  

  . دانشگاه شدند
  

پيــرو ": اي اعــالم كردنــدايــن دانــشجويان در بيانيــه 
زده قــوانين ســنواتي در اجــراي بــي ســابقه و شــتاب 

هـاي مـالي، مـا      دانشگاه تربيت مدرس و فشار جريمه       
 ايـم تـا     دانشجويان تحصيالت تكميلي گـردهم آمـده      

   ".ان كنيماعتراض خود را به اين مساله بي
 ما تقاضا داريـم بـراي       ": اين دانشجويان اعالم كردند   

رفع مشكالت مالي دانشجويان، دانشجويان ترم پنجم        
كارشناسي ارشـد و تـرم نهـم دكتـرا مـشمول قـوانين        

هاي سنواتي را از تـرم شـشم        سنواتي نشوند و جريمه     
زيـرا  . ترم دهم دكترا اعمـال كننـد      كارشناسي ارشد و    

تنها دانشجويان در به تعويـق افتـادن دفـاع از رسـاله             
پژوهشي مقصر نيستند، بلكه عواملي بـه ويـژه كمبـود           

ــه  ــابع كتابخان ــودن  من ــراهم نب ــشگاهي و ف اي، آزماي
امكانات الزم براي دفاع الزم از رساله و پايان نامه نيز           

  ".در اين امر دخيل اند
قانون سنوات دانشجويي توسط مـسووالن  گفتني است  

ــده و    ــو ش ــدرس لغ ــت م ــشگاه تربي ــشجويان  دان دان
اي كارشناسي ارشد مجبورند هزينه اي اضافه بر هزينه       

 .كه در طول ترم پرداخت مي كنند، به دانشگاه بپردازند  
  ) شهريور14تسنيم، (
   

ــل    ــشجويان در مح ــع دان ــراض و تجم اعت
  سخنراني معاونان وزير

 دانشجويان و دانش آموختگان رشته تغذيـه        بسياري از 
 "المللي تغذيـه ايـران    دومين همايش بين    "در حاشيه   

با برپايي تجمع نسبت به سياستها در مورد ايـن رشـته            
  .تحصيلي اعتراض كردند

در ايــن كنگــره ريــيس ســازمان غــذا و دارو، معــاون  
ــوم    ــشگاه عل ــيس دان ــت و ري ــي وزارت بهداش آموزش

 تـن از    300اشـتند و بـيش از       پزشكي تهران شركت د   
دانشجويان و دانش آموختگان رشته تغذيه در حاشـيه         

  . آن دست به تجمع زدند
نامـه دوره   دانشجويان نسبت به اجرايـي شـدن آيـين        

MDPHD          در گروه تغذيه دانـشگاه علـوم پزشـكي 
ــا ايــن آيــين   نامــه مــشهد معتــرض هــستند، زيــرا ب

ور تواننـد بـه طـ     دانشجويان پزشـكي تـرم آخـر مـي          
 هاي دكتراي تخصصي علوم پايـه از        مستقيم به دوره  

خبرگـزاري فـارس،    ( .جمله دكتراي تغذيه وارد شـوند     
  )  شهريور14

   

ــور مــشهد در   تجمــع دانــشجويان پيــام ن
   اعتراض به افزايش ناگهاني شهريه ثابت

جمعي از دانشجويان پيام نور مشهد با تجمـع در برابـر         
 افـزايش ناگهـاني    اين دانـشگاه بـه  4ساختمان شماره  

درصدي شـهريه ثابـت تـرم تحـصيلي جديـد ايـن             25
  .دانشگاه اعتراض كردند

  
  

اين تجمع اعتراضي از آنجا آغاز شد كه دانشجويان بـا           
مراجعه به سايت جامع گلـستان پيـام نـور بـا افـزايش       

شدند كه طبـق روال  رو درصدي شهريه ثابت رو به    18
تخـاب واحـد    سالهاي گذشته براي بازگشايي سيستم ان     

امــا فـرداي آن روز كــه بــراي  . آن را پرداخـت كردنــد 
كنند، دوباره با پرتال مسدود به      انتخاب واحد اقدام مي     

دليل بدهي در پرداخت شهريه ثابت، خـدمات و بيمـه            
شـوند درحـالي كـه روز گذشـته         دانشگاه مواجـه مـي      

بودند و اين شهريه ثابت را به طور كامل پرداخت كرده  
  .ب اعتراض جمعي از آنها شداقدام موج

: يكــي از دانــشجويان معتــرض در ايــن رابطــه گفــت 
كه به پرتال خود مراجعـه كـردم، بايـد مبلغـي            زماني"

عالوه بر شهريه ثابـت بـه ازاي خـدمات دانـشجويي،            
  كردم، در صـورتي فرهنگي و بيمه درماني پرداخت مي   

نام دانشجويان محاسـبه      كه اين هزينه در ابتداي ثبت       
   ".شودمي 

عليرضا اكبري، مسوول امور جاري دانـشگاه پيـام نـور       
ــاره   مــشهد، در جمــع دانــشجويان حاضــر شــد و در ب

دانـشجويان در   ": اعتراضات صورت گرفته اظهار كـرد     
يك نامه مشخص، اصل اعتراض خود را بنويسند و ما          
نيز شماره و تاريخ اين نامه را اعالم خـواهيم كـرد تـا              

  ".قابل پيگيري باشد
  19بقيه در صفحه 

 که گذشتی دانشگاه در ماه
 كامران عالمي نژاد
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  دانشگاه
  که گذشتی در ماه

  18بقيه از صفحه 
اي از جانب رييس دانـشگاه نامـه        ": وي اضافه كرد  

تهيه خواهد شد و بـه همـراه نامـه دانـشجويان بـه              
شود، حتما پيگيـر پاسـخ آن       تهران انعكاس داده مي     

  )  شهريور16ايسنا، ( ".خواهيم بود
   

نور اهـواز   تجمع دانشجويان دانشگاه پيام     

  درصدي شهريه60ض به افزايش در اعترا
نور اهـواز در اعتـراض بـه        دانشجويان دانشگاه پيام    

 درصدي شهريه ثابت اين دانشگاه تجمع      60افزايش  
در اين تجمع كه در مقابل سـاختمان نريمـي      .كردند

برگزار شـد، دانـشجويان خواسـتار رسـيدگي فـوري           
خبرگزاري ( .مسووالن دانشگاه به اين موضوع شدند     

  ) شهريور16دانشجو، 
   

افزايش هزينـه علـت افـزايش       : پيام نور 

  شهريه ثابت دانشگاه است 
حسني، معاون امور اداري و مالي دانشگاه پيام نـور       
در واكنش به اعتراض دانشجويان اين دانشگاه بـه         
افزايش شهريه ثابت براي سـال تحـصيلي جديـد           

افـزايش شـهريه متـاثر از افـزايش هزينـه        ": گفت
افـزايش  . اسـت ... ل آب، گاز، برق و    دانشگاه از قبي  

قيمتها در كشور براي همه چيز اسـت، بـه همـين            
منتهي افزايش  . شودخاطر دانشجو را نيز شامل مي     
   ".قيمت در دانشگاهها كمتر است

حــسني در واكــنش بــه خبــر اعتــراض دانــشجويان 
دانشگاه پيام نور و تشكيل كمپين اعتراضي بـيش از          

ها و نوشتن نامـه      شهريه    تن از آنها به افزايش     400
اعتراضي به دكتر رستمي، رييس دانشگاه پيـام نـور،          

مگر قرار است هر كس اعتراضي مي       ": اظهار داشت 
كند ما پاسخگوي آن باشيم؟ دانشگاه قانون را اجـرا          

ــي    ــت م ــارچوب آن حرك ــدو در چ ــه  . كن ــن ك اي
دانشجويان بـه دكتـر رسـتمي نامـه نوشـتند، خـب             

مپين اعتراضي تشكيل داده انـد،      بنويسند، يا اينكه ك   
توانيم قانون را به خـاطر      ما نمي ! خب تشكيل بدهند  

   ".اعتراض آنها بشكنيم و تغيير دهيم
   

دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس دسـت      

  به تحصن زدند
دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در اعتراض به لغو        

آنها . اندقانون سنوات تحصيلي دست به اعتراض زده      
ــت    14وز از ر ــاختمان رياس ــل س ــهريور در مقاب  ش

  .انداند و دست به تحصن زده دانشگاه تجمع كرده 
ــنوات    ــانون س ــو ق ــه لغ ــراض ب ــشجويان در اعت دان
تحصيلي، پالكاردهايي با مضامين اعتراضي به دست  

: بر روي اين پالكاردهـا نوشـته شـده اسـت          . گرفتند
دانـشگاه  "، "كليد در دست توست   ! رياست دانشگاه "
آيين چراغ خاموشـي  "، "تريمرتريم از همه بدبخت    ب

  ."اعتراض ما صرفا صنفي است" و "نيست
اين اعتراض در حالي بـه سـومين روز خـود رسـيده             
است كه فضاي دانشگاهها با وجود شعارهاي دولـت         
همچنان فـضاي بـازي بـراي فعاليتهـاي صـنفي و            
سياسي نيست و انجمنها و گروههايي كـه در دولـت           

نــژاد زيــر ضــرب و فــشار بودنــد، دي محمــود احمــ
همچنان فضاي چنـداني بـراي فعاليـت و عمـل در            

  ) شهريور17ايلنا، ( .اختيار ندارند
  

تجمــع اعتراضــي دانــشجويان رشــته    

  پرتوپزشكي مقابل شوراي انقالب فرهنگي
پرتـو  «جمعي از دانشجويان مقطع كارشناسي رشـته        

ــه 20روز شــنبه » پزشــكي ــراض ب  شــهريور در اعت

غيه وزارت علوم مبني بر حذف اين رشـته         ابال
 95و عــدم پــذيرش دانــشجو در آن از ســال 

مقابل دبيرخانه شوراي عالي انقالب فرهنگي       
براساس ايـن گـزارش، پـس از        . تجمع كردند 

پرتـو  «رأي وزارت علوم مبني بر حذف رشـته    
به منظور حفظ بازار كار پزشـكان و        » پزشكي

ي مجازي  هايي در فضا  راديولوژيستها حاشيه   
التحـصيالن  و نظرات بين دانشجويان و فـارغ      

هـاي پايـه پزشـكي ايجـاد     اين رشته و رشته    
پرتـو  «و  » راديولوژيـستها «اختالف بـين    . شد

موجب دخالت وزارت علـوم در ايـن      » پزشكها
موضوع شـده و وزارت علـوم رأي بـه حـذف            
رشته پرتو پزشكي داده كه البتـه گفتـه شـده           

در مراكـز درمـاني     هـم   » پرتو پزشكها «ديگر  
  ) شهريور20تسنيم، . (استخدام نشوند

  
ــزايش  ــذاي  15اف ــرخ غ ــدي ن درص

   دانشگاه علوم پزشكي اهواز

معاون فرهنگي و دانـشجويي دانـشگاه علـوم         
ــدي   ــكي جن ــزايش  پزش ــواز از اف ــاپور اه ش

درصدي نرخ غـذاي دانـشجويي در سـال         15
افـزايش  ": تحصيلي جديـد خبـر داد و گفـت        

شــده يــابي قيمــت تمــام قيمــت براســاس ارز
   ".است

 94در سـال    ": دكتر ساسـان مـوگهي افـزود      
قيمت هر پرس غذايي كه دانـشجو پرداخـت         

امسال مطابق ابالغ   .  تومان بود  950كرد،  مي  
وزارتخانه به دانشگاه، قيمت هر پرس غذا بـا         

 تومـان رسـيده     1100درصدي به   15افزايش  
  ".است

 درصـدي بـا   15وي درباره علت اين افـزايش       
:  رقمي شدن نرخ تورم اذعان داشت  وجود تك 

موضوع تورم جدا از محاسبه اين نرخ است و "
قيمت هر وعده غذا براي دانشجويان با توجـه     

 ".شـود شده اعالم مـي     به ارزيابي قيمت تمام   
  ) شهريور26ايسنا، (
   

تجمع دانشجويان دانشگاه اصـفهان     

  در اعتراض به هزينه سنوات 

دانشگاه اصـفهان ظهـر     جمعي از دانشجويان    
امروز به دليل تغيير مصوبات مربوط به سنوات 
تحصيلي دانشجويان كارشناسـي و همچنـين       

دانشجويان ارشد و   مشكالت خوابگاه و تغذيه     
در ايـن تجمـع كـه در     . دكتري تجمع كردنـد   

مقابل سـاختمان مركـزي دانـشگاه اصـفهان         
 تــن از دانــشجويان 100برگــزار شــد، حــدود 

ت سنوات تحصيلي كه از ترم      پيرامون مشكال 
 به بعد براي انتخاب واحـد دارنـد اعتـراض           9

برخي از دانشجويان ارشد و دكترا نيـز        . كردند
به عدم تخصيص خوابگـاه و هزينـه زيـاد آن           

  .معترض بودند
مسووالن دانشگاه دانشجويان معتـرض را بـه       

 راهنمـايي كردنـد     "پيامبر اعظم "داخل تاالر   
خبرگـزاري دانـشجو،   ( . تا با آنها گفتگو كننـد    

  ) شهريور28
  

   بُرد–بازی بُرد 
  يش"آقا" ُمرتضوی و 

  منصور امان
يكماه پس از آن كه آقاي سعيد مرتضوي، دژخيم محبوب آيت 

 از اقدامات خود به خارج "اسنادي"ل اهللا خامنه اي، خبر انتقا
كشور را به مقصد گيرندگان ارسال كرد، پروسه بسته شدن نهايي 

  . پرونده جنايي وي نيز روي غلتك افتاده است
مقام پيشين ارشد قضايي جمهوري اسالمي، در يك نامه 
سرگُشاده، با ژستي خودپسندانه و از موضع باال، از خانواده هاي 

وي .  خواسته است"پوزش"ر سياهچال كهريزك قُربانيان خود د
براي كمرنگ كردن پز اكراه آميز خويش، عذرخواهي شوندگان را 
به گونه نمايشي در انتهاي ليستي قرار داده كه با عنوانهاي 

 و "رهبر عظيم اُلشان"، "امام راحل"، "امام زمان"تجمالتي 
  .  آرايش شده است"ملت بزُرگ"

مرتضوي توضيح نداده كه بابت چه چيز با اين حال، آقاي 
 در ارتكاب كُدام "نظام" مي خواهد و بر مسووليت "پوزش"

او اما فراموش نكرده كه . تبهكاري در كهريزك صحه مي گذارد
جنايتهاي سازمان يافته و مبتني بر يك سياست و رويكرد 

 توصيف كند و "حادثه"تبهكارانه در برابر اعتراضهاي توده اي را 
 اين ترتيب زير روايت ثابت دستگاه حاكم مبني بر خودبه به

خودي بودن شكنجه، تجاوز جنسي و قتل بازداشت شدگان 
اين . كهريزك و خودسر بودن عوامل اجرايي آن خط تاكيد بكشد

 برد هم براي آقاي مرتضوي و هم براي اربابان –يك بازي برد 
ي توان متهم كرد  رژيم واليت فقيه را نم"نمونه"جالد  .او است

 از جنايتهاي ارتكابي تالش "نظام"كه در راستاي تبريه خود و 
 را علت مرگ بازداشت "ايست قلبي"او زماني . نكرده است

شدگان اعالم مي كرد و گاهي به اطالع مي رساند كه در 
گهگاهي نيز كوتاهي پدر .  قاتل را شناسايي كرده است"مننژيت"

ستفاده از ارتباطات خود براي آزادي يكي از جان سپردگان در ا
فرزندش را عامل مرگ معرفي مي كرد و در پرده آخر اين نمايش 
دغلكارانه، او خود را از صحنه جنايت غيب ساخته و عذر مي آورد 

  .  بوده است"مرخصي تحصيلي"كه در 
با اينكه همكاران آقاي مرتضوي در دستگاه قضايي دروغهاي 

معاونت در "ه دريافت پاداش بيگُناهي از اتهام موسمي او را شايست
 دانستند، اما اين هنوز براي بستن "دادن گُزارش خالف" و "قتل

  . پرونده كهريزك كافي نبود
، يكي از )محسن روح اُالميني(از بخت بد، پدر يكي از قُربانيان او 

 امنيتي زير – و از اعضاي باندهاي نظامي "رهبر"نزديكان 
 "جمعيت ايثارگران انقالب اسالمي" وي، از جمله مجموعه بيت

آقاي عبداُلحسين روح اُالميني به عنوان شاكي خُصوصي، . است
 درخواست مي كرد؛ يك "مقام معظم"پيگرد آقاي مرتضوي را از 

  . دادخواهي كه چندان نيز با منافع باند حاكم ناسازگار نبود
يان و يا شاهدان زنده در همان حال كه ساير خانواده هاي قُربان

كهريزك با تهديد و تطميع از شكايت و پيگيري پرهيز داده مي 
 مي توانست به گونه تبليغي جاي خالي "خودي"شدند، شاكي 

دادرسي و شاكيان واقعي را پر كند و فراتر از آن، پرونده اين 
  . جنايت حكومتي را به دعوا با شخص مرتضوي كاهش دهد

دن نشانه هايي از اينكه آقاي مرتضوي پس همزمان با آشكار ش
از هفت سال مشغوليت با بندبازي رووسايش در حال از دست 
دادن شكيبايي خود است و پاي اسناد را به ميان مي كشد، راهكار 

 نيز روي ميز قرار گرفت؛ يك سوراخ فرار آينده دار "عذرخواهي"
دفي آقاي  كه به گونه تصا"مرخصي تحصيلي" و "مننژيت"تر از 

روح اُالميني از ابتدا خواستارش بود و دادستان پيشين با لجاجت 
 به - هر چند با اكراه –اگرچه وي اينك . آن را رد مي كرد

برداشتن گام مزبور رضايت داده است، اما اين امر بدون تضمين 
معافيت از مجازات و مختومه شدن پرونده جنايت كهريزك به 

  . دست نيامده است
رخواهي رياكارانه آقاي مرتضوي، همچون محاكمه نمايشي عذ

اش، هيچ فاكتي را از جنايت تكان دهنده كهريزك تغيير نمي 
نقش شخصي . دهد و حتي يك برگ از پرونده آن را تا نمي زند

، فقط در كادر - به اين يا آن صورت –اين جالد حكومتي 
 پشت سر او محاكمه آمران و سازماندهندگان بزدل جنايت كه

  . پنهان شده اند، قابل بررسي و داوري است
   شهريور23سه شنبه ... فراسوي خبر
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پس لـرزه هـاي شـديد افـشاگري بـي سـابقه كـشتار              
 توسط احمـد منتظـري در   67زندانيان سياسي در سال    

حالي همچنان ادامه دارد كه واكنـشها و نحـوه مواجـه     
عامالن آن جنايات بيش از اين افشاگري خبرساز بوده         

 ! است

هر روز كه مي گذرد، جناحهـاي مختلـف رژيـم دچـار             
ي شوند و پاسخهاي    سراسيمگي و استيصال بيشتري م    

هيجاني و غير عقالني بيشتري از آنان نسبت بـه ايـن            
ايـن واكنـشها نـشانگر عمـق        . رويداد مخابره مي شود   

غافلگيري رژيم و عمالش از افشاي اين رويداد مـستند      
  .و غيرقابل انكار است

  
 

گذشته از اين، يكساني و شـباهت بـي انـدازه واكـنش       
شار فايل صـوتي    جناحهاي مختلف سياسي رژيم به انت     

 اهللا منتظري با عامالن قتـل عـام         جلسه محرمانه آيت  
زندانيان سياسي، از ميزان همدستي وهم سـودي آنهـا          

 . در انجام اين پروژه حكايت دارد

ديگر بر كـسي پوشـيده نيـست كـه تمـام جناحهـاي               
 و "اصــول گــرا" و "طلــباصــالح "سياســي اعــم از 

دســتگاه همچنـين تمـامي افـرادي كــه بـه نـوعي در      
حاكميت صاحب مسند و مقـامي بـوده يـا هـستند، بـا              
شدت و ضعف گوناگون در جنايات رژيم كه بزرگتـرين        

حتي نسلهاي دوم .  است، دست داشته اند67آن كشتار 
و سوم مسووالن حكومتي و همفكران شـان همچـون          
حسن خميني نيز با حمايت از اين قتلها و عامالن اش           

عام محسوب مي شوند    به نوعي شريك جرم اين قتل       
كه البته خودشان هم بي هيچ تـرس و واهمـه اي بـه       
اين حمايت افتخار مي كننـد كـه همـين گـواهي بـر              

 .صدق ادعاي ماست

فارغ از واكنش عامالن اين جنايت بزرگ و همفكـران     
شان، نگارنده اعتقـاد دارد كـه ايـن افـشاگري چنـان             

كـه  هزينه زياد و فشار سهمگيني بر رژيـم وارد آورده           
به هر شكلي سعي بـر سـركوب افـشاگران و حاميـان             
شان و همچنين انحراف افكار عمومي نسبت بـه ايـن           

از ايـن نگـاه، حتـي      . تابوي ترسـناك سـي سـاله دارد       
اعترافـات و عـذرخواهي قاضــي بـدنام، مرتــضوي، در    
رابطه با جنايات كهريزك در ايـن مقطـع چيـزي جـز             

ي جريـان   تالش براي انحراف افكار عمومي از پيگيـر       
 . نيست67قتلهاي 

بي شك سعيد مرتضوي جالد مشهور و قاضـي بـدنام           
در بسياري از جنايات و همچنين مفاسـد اقتـصادي در     
دو دهه اخير دخالت مستقيم داشته است و صـد البتـه            
گذشته رژيم اسالمي مملو از جرايم جنـايي كوچـك و    
بزرگي است كه براي هركدام مي توان پرونده مستقلي  

لــيكن ايــن . دگاههــاي حقــوق بــشري بــاز كــرددر دا
اعترافات در چنين برهه اي، آنهم در حـالي كـه خـود             
مرتضوي پيش از ايـن، تمـام اتهامـات عليـه خـود را              

تكذيب مي كرد، اين ظن را در ذهن پر رنگ تـر مـي              
كند، به ويژه كه او در روند قضايي توانسته بود اتهامات  

مـد را از سـر      بسيار خطرناكي چون معاونت در قتـل ع       
 .و تبريه شودبگذراند 

مرتضوي چونان مهره اي كم ارزش به فرمان رژيم در          
راستاي به انحراف كشاندن توجهات پرسشگران كشتار      

 حاضر به پذيرش اين عمل شـده تـا شـايد دوبـاره            67
جايي در حاكميت بيابد اگر چه نه در لباس پيشين اش           

ـ         صادي و يـا    در سازمان قضايي، اما شايد در نهادي اقت
حتي سياسي؛ چونان ساير جـالدان رژيـم كـه پـس از            
فراغت از امور قـضايي و امنيتـي و نظـامي وارد امـور              

عوامل قتلهاي زنجيره اي    . سياسي اقتصادي مي شوند   
و يا سرداران سپاهي سابق، كه حاال برج ساز و تاجر و            

 .هستند، نمونه هايي قابل ذكرند... نماينده مجلس و

يم چه از اين طريق و چه از طـرق ديگـر            به هر رو، رژ   
به تالش خود در جهت فراموشي و فراموشـاندن ايـن            

 . لكه خون دامنگير در تاريخ خود ادامه خواهد داد

اما نكته مهم، اقدام شجاعانه آقـاي احمـد منتظـري و            
چگــونگي مواجهــه فعــاالن حقــوق بــشري و حاميــان 

 .پيگيري قتلهاي سياسي با اين اقدام است

از بزرگترين پيامـدهاي ايـن افـشاگري، مـي تـوان از             
، افشاي  67شكستن تابوي صحبت در مورد اعدامهاي       

مستند نام عامالن اصلي كشتار، شجاعت يافتن سـاير         
كساني كه به نوعي اطالعاتي راجـع بـه ايـن جنايـات         
دارند براي افشاي دانسته هاي شان، شكستن قداسـت         

ــ  ــايش در پاكدس ــم و ادعاه ــين رژي ــت دروغ تي و راف
  . اسالمي نام برد

اما شايد مهمترين پيامد آن كه در آينده احتماال بيـشتر     
در موردش خواهيم ديد و شنيد، به جـان هـم افتـادن             

بي شك با بـاز شـدن پرونـده هـاي     . عمال رژيم است  
قضايي و همچنين با گسترش دامنه پرسشگري افكـار         
عمومي، رويكـرد جناحهـاي سياسـي بـه ايـن مـساله             

يرات اساسي خواهد كرد و عامالن كشتار، چه آنـان          تغي
كه به كرده خود افتخار مي كنند و چه آنان كـه كمتـر      
اسم شان در ميان است، با لو دادن پيشدستانه عامالني 
كه ناشناخته تر يا كمتر شناخته شده هستند، سـعي در           
اثبات بي گناهي خود خواهند كرد و با ادامه ايـن رونـد    

 شدن ليستي بلندباال از جالدان ريـز        به زودي شاهد پر   
و درشت رژيم و بيان حوادث و اتفاقاتي كه تا به حـال             

 . از عموم مخفي نگه داشته شده ،خواهيم بود

فعاالن حقوق بشر و تمام كساني كه از لحـاظ فكـري            
نسبت به پيگيري اين جنايات همسويي دارند، بايد اين         

سبت به  فرصت مهم را غنيمت شمرده و از هر طريق ن         
. گسترش دامنه هاي آن و فشار بر رژيم تـالش كننـد           

تمام فعاالن مي بايست در درجه اول نهايت حمايت از          
احمد منتظري را به عمل آورند تـا هزينـه هـاي ايـن              
افشاگري براي او به حداقل كاهش يابد و بدين طريق          
افراد ديگري هم كه قصد بيان ناگفتـه هـايي را دارنـد         

مي ترسند، شجاعت الزم را به دست ولي از عواقب آن    
 . آورند

ــد    ــه رون ــا ادام ــست ب ــي باي ــاالن م در درجــه دوم فع
پرسشگري و جلوگيري از توقف روند حقيقت يابي و رو    
كردن نام عامالن جنايات و صد البتـه قربانيـان آن، از            
موضوعات انحرافي كـه رژيـم بـراي اخـالل در رونـد             

 .پيگيريها به ميان مي كشد بپرهيزند

 آخرين موضوع اين كه كساني كه به نـوعي در ايـن             و
رابطه دغدغه اي دارند، بايد در روند هماهنگ بـا هـم            
هر چه سريع تر با استفاده از ابزارهاي ممكن يك روند        
منــسجم قــضايي را در جهــت محكوميــت رژيــم     
ديكتاتوري ايران آغاز كـرده و از طـوالني شـدن ايـن             

هميـت شـدن    روند كه موجب فرسايش نيروها و كـم ا        
 . تدريجي موضوع مي شود، جلوگيري كنند

  

  وتی بايد سود جستاز فرصت نوار ص
 آرش رايجي
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 بعد از اذان صـبح از      1393روز پيش از عيد قربان       يك
. فريـدون و مـن  . خانه بـه طـرف قـم حركـت كـرديم      

خواستيم بدانيم چه شده كه پاپ از واتيكان در فاصـله           
مـان را شـنيد امـا     چند هزار كيلومتري صداي ريحـان     

قـم تـا    (مراجع و روحانيون شيعه در فاصله اي انـدك          
  . كيلومتر، نشنيدند130با كمتر از ) قرچك ورامين

بـه دفتـر   . به دفتر روحانيون طراز اول مراجعـه كـرديم      
بعضي تا فهميدند چرا رقته ايم عذرمان       . شان تك تك 

. مان نشستند  شان پاي حرف   اما بعضيهاي . را خواستند 
گفتيم به دخترمان ظلم شده، بر ما ستم رفته، آمده ايم           

  .بگوييم آن چه را بر ما گذشته و مي گذرد
كنـد، نگوييـد    رداي قيامت كه ريحانه متهمتان مي  تا ف 

  .نمي دانستيم خبر نداشتيم و
عكـاس و خبرنگـار   . با دختري جوان همراه شده بوديم     

كه ناهار صرف كرده بوديم در منزل آقـاي          با اين . بود
احمد منتظري سفره اي پهن شده ديديم كه همسرش         

م هر سه بي آنكه حرفي از صرف نهار بـزني      . آراسته بود 
بر سر سفره نشستيم و ميهمان زن و شوهري بس آرام     

  .و انسان شديم
اينها را گفتم تا بگويم از آقاي احمد منتظري و خانواده           

ايـن روزهـا    . اش جز احترام و مهرباني چيزي نديده ام       
شان پخـش شـده و نقـل محافـل           صداي پدر مرحوم  

كه انگيـزه ايـشان را در نگهداشـتن ايـن            است، با اين  
دانـم،    سال را نمـي    28تي و انتشارش بعد از      فايل صو 

اما گفتگوها از نگاهي تكان دهنده اسـت، مـو بـر تـن              
درست است كه اين سند آب خنكي بر        . راست مي كند  

امـا  . جگرهاي سـوخته بازمانـدگان همـه اعدامهاسـت        
  .كند انتظارات خيليها را برآورده نمي

ه  سال بعد از آن جلسه كـ       12آيت اهللا منتظري، تقريبا     
بـي  . حقايقي تلخ در آن مطرح شد، در قيد حيات بودند         

شك اين تنها جلـسه نبـوده و گفتگوهـاي بـسياري از           
ايشان باقيمانده كه شايد ابعاد هولنـاك ديگـري از آن           

كاش بـه پـسرشان     . كند روزهاي پر اعدام را فاش مي     
 احمد آقا حاال كه تكنولوژي به كمك انسان    ؛گفتند مي

يـا  . ات را يكي يكي منتـشر كـن       آمده، بيا و شرح جلس    
گفتنــد آمــار دقيقــي از  اينكـه قبــل از حــصرشان مــي 

 رقم چهار هزار و سي هزار        بين دو . اعداميان دربياورند 
 هزار انسان، كه هر 26. نفر فاصله ي زيادي وجود دارد   

در ذهنتـان   . كدام پدري و مادري و خويـشاني داشـتند        
  . شده اند هزار نفر كه از آمار حذف26. تصوير كنيد

ــحبت از     ــساني ص ــخنان، ك ــن س ــشار اي ــس از انت پ
. عذرخواهي و كـساني بـه دفـاع از اعـدامها پرداختنـد            

گـويي ايـن فايـل صـوتي        . كساني هم سكوت كردنـد    
تبديل به محكي شد براي مردم كه شعارهاي توخـالي          

  .را بسنجند
با يك فرمان، چوبه ها به پا شـد  . درونم آرام نمي گيرد 

. ن محبوس با يك جمله روشن شـود       تا سرنوشت جوانا  
  همـه پـدران و مـادران مـي         "آيا سر موضع هستي؟   "

دانند كه نوجوانان تا سنين جواني سري پرشور دارند و           
نوجـوان  . بايد سالها بگدرد تا به ثبـات فكـري برسـند          

داند در آينده به چه ايده اي  پانزده شانزده ساله چه مي    
ـ         شده بودنـد؟   خواهد گرويد؟ اصال مگر آنها محاكمـه ن

شان را نمي كشيدند؟ سي هزار مادر        مگر دوران حبس  
و پدر در سكوت به سـوگ نشـستند، چنـد تايـشان بـا          
شنيدن خبر اعدام عزيزشان سكته كردند؟ چند نفرشان        
اصال خبردار نشدند كه چه بـر سـر نـازنين فرزندشـان          
آمد؟ براي چند جان باختـه مراسـم سـوگواري گرفتـه            

نستند مراسمي بگيرنـد؟ چنـد زن       شد؟ چرا بسياري نتوا   
حامله در ميانشان وجود داشت؟ چنـد نفرشـان هنگـام           

 سال داشتند؟ چند نفرشان دختر      18دستگيري كمتر از    

و چند نفرشان پسر بودند؟ گورهايشان كجاست؟ تـك         
به تك دفن شدند يا دسـته جمعـي؟ آخـر صـحبت از              

  .هزاران انسان است 
ن نه مـسئوال  . بما ي براي سوالهاي بيشمار پاسخي نمي    

بـاالخره  . گاهان از عمـق مـاجرا     آدهند و نه     پاسخ مي 
اينها محاكمه شدند يا بـدون محاكمـه اعـدام شـدند؟            
 وكيل داشتند؟ آيين دادرسي و تشريفات قـانوني بـراي         

ابـراز نظـر    شان رعايت شد يا نه؟ بعضي هول شـده و           
ايـن كـه    . كرده اند كه اين اقدام براي حفظ نظام بوده        

چرا كه معنـاي ضـد      . بدترين نوع توهين به نظام است     
مگر نظام با اعدام حفظ شده اسـت؟ چـرا          . خود را دارد  

مقامات وقت سكوت كردند؟ آن زمان رئيس جمهـور و   
نخست وزير و رييس مجلـس و ريـيس قـوه قـضائيه             

اكنـون چـه دارنـد كـه     . چ نگفتنـد  آنان چرا هي  . داشتيم
  بگويند؟

همان زمان كـه داشـتم      .ريحانم آن زمان نه ماهه بود       
كردم با دخترم، دختراني به چوبه       بازيهاي كودكانه مي  

بي خبر از سرنوشت هـزاران جـوان،        . شدند سپرده مي 
وقتــي در . شــمردم دنــدانهاي شــيري ريحــان را مــي

شيهايش، كردم از بازيگو گرفتم و حظ مي آغوشش مي 
مادراني در حسرت در آغوش گـرفتن فرزنـدان اعـدام           

م بودم كه خبـر    اچنان مشغول زندگي    . شده شان بودند  
 شان فشار مي   شان را روي دهان    نشدم مادراني دست  

يا آ. شان را همسايه هم نشنود دهند تا صداي ناله هاي
شنيديم چه تغييري    شنيدم، مي  شان را مي   اگر صداي 

شد؟ بـا خـودم كلنجـار      ايجاد ميدر سرنوشت ديگران 
مي روم، آيا به سهم خود اعتراض مي كردم، اعتـراض           
مي كرديم؟ اگر صدايمان درمـي آمـد، كـار بـه اعـدام       

گفتيم به   كه مي  ريحان و ريحانه ها مي كشيد؟ يا اين       
ماچه؟ همـانطور كـه در بـاره ي كردهـا و تركمنهـا و               

. مگـويي  هنـوز هـم مـي   . گفتيم بـه مـا چـه      ...سنيها و   
 اينجاست كه ارزش كار مرحوم منتظـري روشـن مـي          

. سان نيست گذشتن از باالترين امكانات مـادي        آ. شود
آسـان نيـست    . آسان نيست گذشتن از قدرت و ثـروت       

. ن انـسانيت بـودن  اشكستن سكوت و در صـف مـدافع     

ايشان نخواست با بار سنگين ريختن خون بيگنـاه، بـه           
  .ديدار خالق هستي رود

 منتظري به شـكل ديگـري صـحبت         اما، كاش مرحوم  
كه بگويـد در مـاه محـرم اعـدام           به جاي ان  . كرد مي

كـاش وقتـي مـي شـنيد        . نكنيد مي گفت اعدام نكنيد    
حتي يك زن باردار اعدام شده عمامـه بـر زمـين مـي              

 كاش وقتـي مـي  . آمد كوبيد و پاي برهنه تا تهران مي   
 سال اعدام شد، بر بـام خانـه         18شنيد حتي يكنفر زير     

  .گفت زد و اذان مي رفت و بلند بلند فرياد مي مياش 
، 1393كه يك عمر شنيدم  و از سوم ابان           همان. اذان

سحرگاهاني كه ريحانم را به دار جفا كـشيدند، تـنم را            
همان كه بـراي مـردم دور از اعـدام نـشانه       . لرزاند مي

نشانه چرخش خورشيد . وقت نماز است يا گشودن روزه   
انـده اعـدام نـشانگر خفـه شـدن         امـا بـراي بازم    . است

هر شب لحظات بي خوابي مرا در       . ستادلبندي نازنين   
تا وقتي كـه مـسجد محـل        . گذرانم تراس خانه ام مي   

اذان مي گذارد، رعـشه بـر انـدامم مـي افتـد و حلـق                
آويزكردن ريحانم را با تمـامي وجـودم بازسـازي مـي            

 لرزاند كه عرق مـي     كنم، اين لحظات تنم را چنان مي      
گـردم تـا شـايد       سراپا دردم، اما به اتاق بـاز مـي        . كنم

كـه بـسياري     خوابم در حـالي     مي ،ساعتي بخواب روم  
خود را به خواب زده انـد تـا هـيچ نگوينـد در بـاره ي                 

  . اين نشانه ي بربريت،اعدام
  1395 شهريور 12منتشر شده در 

 

  

  
  

  کاش وقتی آقای منتظری می شنيد که يک زن باردار اعدام شده
   عمامه به زمين می کوبيد

  شعله پاكروان
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  ... بسم الحق
  ديدي كه خون ناحق پروانه شمع را

  .چندان امان نداد كه شب را سحر كند
آن روزها كـه پـس از   ... هموطنان، دانشجويان، جوانان  

) 65 تـا اواخـر مـرداد    1360 تيـر 12(حدود پـنج سـال      
تحمل زجر و شكنجه و توهين و تحقير، كه همـراه بـا         

اهـايم و   قپاني شدن، و بارهـا بوسـه زدن كابلهـا بـر پ            
 هـا   مشت و لگد و سر به ديوار كوفتن و انواع شـكنجه           

ي آن از دسـت دادن بينـايي چـشم چـپ و        كه نتيجـه  
شكسته شدن استخوانهاي مـچ دسـت راسـت و پـاره            
شدن اعصاب آن در اثر آويزان شدن از سقف و شنيدن         

ترين توهينها و بالهاي ديگري كـه بازجوهـا از             زشت
ان اويـن و قزلحـصار و        زند 6 در شعبه    "كمالي"جمله  

حسين آباد بر سرم آوردند، مچالـه و بيمـار، بـا پـشتي              
  هاي آسيب ديده، كه هر چند يكبـار بـه           خميده و كليه  

ــي  ــع م كــردم، ظــاهراً از دســت  جــاي ادرار خــون دف
، بـسياري از افـراد      ...  رها شدم  "جالدان مسلمان نما  "

شـناختند و گـاهي       خانواده و حتي بچه محليها مرا نمي      
هـايي از      اصطالح محرمهـا گوشـه       ه براي بعضي به   ك

گفـتم؛ كـسي بـاور         آنچه با مـن كـرده بودنـد را مـي          
  ...! كرد نمي

، و به حكومت    !گويد   گفتند؛ دروغ مي     اللهيها مي    حزب
آنهاكـه كمـي منـصف     ، و!زنـد   تهمت مـي  "!اسالمي"

  ! كند  گفتند؛ غلو مي بودند، مي
ـ  "نظام واليي "مگر ممكن است در      ين اعمـالي در     چن

 نيز بـه كلـي منكـر        "جانيان"زندانها صورت گيرد؟  و      
  ! اين حوادث بودند

پنداشتند بـا دروغ و دغـل و           اين روسياهان خونريز مي   
توان اين جنايات بـزرگ را پوشـاند،    كتمان حقيقت، مي  

غافل از آن كه افـشاي حقـايق ديـر يـا زود دارد، امـا                
   .سوخت و سوز ندارد

  
 سال، با تمام تالش آدم كشان،      28از  و ديديم كه پس     

 در يك فايل صـوتي افـشا        67عام     چگونه حقايق قتل  
شرم افتـاد و    شد و مانند صاعقه به جان جنايتكاران بي 

اي را     آنها كه تـا چنـدي پـيش، وقـوع چنـين فاجعـه             
ــي  ــذيب م ــاخته و   تك ــاي س ــد و آن را از دروغه كردن

هـا      پـرده  كردند، امروز كه    پرداخته مجاهدين تبليغ مي   
باال رفته و حقايق پوشيده شده عريان گرديـده اسـت،           

با كمـال بيـشرمي    مجبور به اعتراف شدند و بعضي نيز  

عـام و جنايـت عليـه بـشريت افتخـار            به ايـن قتـل    
گويند كه باز هم به كـار خـود ادامـه              كنند و مي    مي
  ...! دهند مي

مطمـئن  ... شـرمي تـان     وقاحت و بـي   و  واي بر شما    
زودي اسـرار ديگـري از جنايـات شـما              به باشيد كه 

فاش خواهد شد و ملت بيش از پيش شـما شـيطان            
صفتان را خواهد شناخت و داد خود را از شما خواهد           

  .ستاند
هـاي قربـاني       خانواده و  مردم  حال وظيفه ؛  هموطنان

  چه بايد كرد؟ داده چيست؟ و
كنندكـه      چنين تبليغ مـي    "نظام واليي "سردمداران  

خواهند به بهانه افشاء شدن فايـل صـوتي،            ياينها م 
نـه،  ! و انتقام گيري كننـد   كشتار راه بيندازند   كشت و 

  .هرگز چنين نيست
اين شما بوديدكه از روز اول روي كار آمـدن جنـاب            

 حزب فقـط حـزب    "اش، شعار      خميني و دار و دسته    
با ايجاد ترس و    و  سر داديد  "اهللا، رهبر فقط روح اهللا      

 در زنــدان و شــكنجه و اتهامــات وحــشت و كــشتار
 "دكتر مهدي خزعلـي   "مسخره، كه بعضي ازآنها را      

 جـويي انداختنـد و       فاش كرد، مردم را به فكر چـاره       
مجبور كردند تا گروهي براي دفاع ازخود، دسـت بـه    

  آن دوره سپري شده،  ، ديگر!جانيان! نه. اسلحه ببرند
  

ي كـه   مردم، از جمله سازمان    يي از   در زماني كه عده   
دهـد،      مي "لغو حكم اعدام  " جنگيد، شعار   باشما مي 

  .كوبيد شما آب در هاون مي
 "لگام"خود يكي از موسسين  ي اين سطور   نويسنده

  .باشد  مي"لغو گام به گام حكم اعدام"يعني 
امروز اين شعار بـه حـق مطـرح شـده، كـه جنـبش               

 سال  38دادخواهي بايد برپا گردد، تا آنها كه در طي          
 ستم بر مردم، جامعه را به ايـن روز انداختنـد،          ظلم و 

ي   جوابگوي اعمال خود باشند، آنهم نه تنهـا مـسأله   
، بلكه بايد اسرار مربوط بـه جنـگ         67عام سال      قتل

هشت ساله و چرايي و چگـونگي آن نيـز بـر مـردم              
  . همه چيز را روشن خواهد كرد آينده. روشن گردد

 از نتايج سحر    بگذار تا صبح دولتش بدمد، كين هنوز      
  . است

مردم ما اهل كشت و كشتار و انتقام گيري نيـستند،           
خواهند و بـه اميـد     مردم ما فقط اجراي عدالت را مي      

روزي هستند كه در يك جامعه دموكرات، بدون ظلم 
عدالتي، همه؛ زن و مرد، از حق برابـر اسـتفاده             و بي 

  . كنند، با زندگي انساني و آرماني زيست كنند
به سوي برپايي جنـبش دادخـواهي در         بيمپس بشتا 

  .سراسر كشور و هر نقطه جهان كه ايراني وجود دارد
  . پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت

  .اي واي من، كه قصه دل نا تمام ماند
  "جنبش دادخواهي" پيروز باد ،زنده باد آزادي

  تهران_ 1395شهريور ، محمد ملكي

   " اصالح طلبان"دفاع
از ُکشتار زندانيان و حمله امنيتی به 

  احمد ُمنتظری
  منصور امان

 جمهوري اسالمي كه تاكنون در برابر "اصالح طلبان"
انتشار سند تازه اي از جنايت كُشتار زندانيان سياسي در 

 سكوت كرده بودند، اينك زير فشار بازتاب 67سال 
گُسترده آن، به مصلحت خود ديده اند كه بدان واكُنش 

حال اگر كسي مي پندارد كه اين باند . شان دهندن
حكومتي دستكم در اين مورد آشكار و به خون آغشته 
كه شوربختانه هيچ حفره اي براي توجيه و بندبازي 

 فاصله مي گيرد، "نظام"تقديم نمي كند از تبهكاري 
موسسه حجت االسالم محمد خاتمي با كمال ميل او را 

  . آورداز اين توهم بيرون مي 
، يك اُتاق فكر اصالح طلبان "بنياد ياران"مديرعامل 

حكومتي كه توسط آقاي خاتمي تاسيس شده است، به 
گونه رسمي به سكوت و به ظاهر بي طرفي طيف مزبور 
پايان داده و دفاع آن از جنايت مزبور را اعالم داشته 

اين اقدام پس از آن صورت گرفت كه يك تريبون . است
، با لحني تهديد آميز )خبرگُزاري فارس( امنيتي -نظامي 

چرا از امام خُميني " سووال كرد "چپهاي خط امامي"از 
  ."در مقابل منتظري دفاع نمي كنند؟

آقاي جواد امام كُشتار دسته جمعي هزاران زنداني را 
جرم " معرفي كرده و اين داوري را با "كامال قانوني"

 "نه در حين تحمل كيفرمغفول مانده و اعمال مجرما
 حكومتي به داليل "اصالح طلب". مدلل كرده است

فهم پذير توضيح نداده كه چگونه آيت اهللا خُميني و 
 هزاران تن را "جرم مغفول"دژخيمان مامور شده او 

او همچنين برشماري . يكباره و همزمان كشف كردند
در حين "اي كه اسيران در زندان و "اعمال مجرمانه"
 مرتكب شده بودند و چندان بزُرگ بوده كه "حمل كيفرت

فقط با اعدام و چوبه دار كيفر مي يافته است را به 
  . مخاطبان بدهكار مانده است

بالهت ورم كرده اي كه از روزنه هاي اين وصله پينه 
ناشيانه حقوقي بيرون زده، گويا بر اُتاق فكر آقاي خاتمي 

مي جلوتر ايده توجيه جنايت نيز آشكار بوده است، زيرا ك
را واگذاشته و شانس خود را با بيگناه جلوه دادن جنايتكار 

 در اينجا هم "جواد امام"موفقيت . امتحان كرده است
چندان چشمگير نيست و در همان سطح عقلي پيشين 

او مدعي شده است كه علت صدور . حركت مي كند
زارشهايي ُگ"فرمان قتل زندانيان از سوي آقاي خُميني، 

  . "است كه به ايشان داده شده
 مبتذل ترين – منصفانه بايد گفت -اين تازه ترين و 

توجيهي است كه تاكنون براي شُستن خون از دست آيت 
 "دوران طاليي"اهللا خُميني روي بساط ماله كشهاي 

حتي اگر فرض بر اين گرفته شود كه ريش . گذاشته شده
 دست داشته اند و آنها او را آقاي خُميني را اطرافيانش در

به اين سمت كشانده اند، اين باز هم نه انرژي و پتانسيل 
تبهكارانه وي در صدور فرمان هزاران قتل به هر بهانه 
اي را مي پوشاند و نه او را كه حلقه اول در ارتكاب يك 

  .جنايت دسته جمعي بوده، تبريه مي كند
 گُواهي ايستادن مدير بنگاه آقاي خاتمي فقط به صدور

 در صف قاتالن ديروز اكتفا نكرده، بلكه "اصالح طلبان"
با پرونده سازي براي آقاي احمد منتظري به مدد كُدهاي 

، وفاداري بي گُسست و "نظام"عاريتي دستگاه امنيتي 
فعال اين طيف حكومتي به آيين سركوب و كُشتار را به 

  .تامام و عامالن معاصرش نيز يادآور شده اس
 بار ديگر به همگان 67 كُشتار "ياران"موضعگيري 

 از سركوب "اصالح طلب"نشان داده است كه دفاع باند 
مخالفان، دگرانديشان، اقليتهاي ملي و ديني، زنان و جز 
. آنها، بسا فراتر از يك اجبار براي بقاي سياسي است

 خود براي بقا و حفظ چشم انداز قُدرت "اصالح طلبان"
  . اين سركوب نياز دارند و مدافع آن هستندسياسي به

   شهريور2سه شنبه ... فراسوي خبر

  جنبش دادخواهی ملت ايران
 دكتر محمد ملكي
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   حركت اعتراضي128

روز دوشنبه اول شهريور، تجمع كارگران كارخانه فوالد    
زاگرس در اعتراض به عدم پرداخت يك سـال حقـوق           
مقابل وزارت كار براي دومين روز متـوالي ادامـه پيـدا            

به گزارش ايلنا، يكي از كارگران بـا بيـان اينكـه            . كرد
در : گويـد  شب گذشته را در تهران سپري كـرديم  مـي      

ل حاضر يك سال تمام است كـه دسـتمزد نگرفتـه            حا
ايم و بالتكليفيم و در اين يك سال دقيقـا هجـده بـار            

ايم، اما تا كنـون   براي تجمع و اعتراض به تهران آمده        
  .هيچ پاسخ روشني به ما داده نشده است

  
روز دوشنبه اول شهريور، كارگران اخراجي شركت لبني  

رودي شـركت،   كاله در آمـل بـا تجمـع مقابـل درب و           
بـه گـزارش    . خواستار بازگشت به محل كار خود شدند      

دانا، دليل اصلي اخراج و تعديل نيرو شركت لبني كاله،          
بـه علـت    . كاهش توليد بخشهايي از اين شركت است      

هـاي منطقـه      قطع روابط سياسـي بـا برخـي از كـشور          
  .صادرات اين شركت توليدي كاهش يافته است

  
عدادي از كارگران خـدماتي     روز دوشنبه اول شهريور، ت    

شهرداري ياسوج به دليل اخراج از كار مقابـل شـوراي           
بـه گـزارش فـارس،      . اسالمي اين شهر تجمع كردنـد     

شهرداري ياسوج براي انجام برخي از كارهاي خدماتي        
خــود، آن را بــه مناقــصه گذاشــته و در ايــن مناقــصه  

 اين. پيمانكار با مبلغ پاييني مناقصه را برنده شده است        
پيمانكار به دليل اينكه مناقصه را با قيمت پاييني برنده          

 43شده، براي جبران ضرر و زيان خود اقدام به اخراج            
  . نيروي خدماتي شهر كرده است170تن از 

  
روز دوشنبه اول شهريور، جمعـي از كـارگران كارخانـه         
پارسيلون خرم آباد براي چندمين بار در سال جاري بـا           

نداري لرسـتان خواسـتار دريافـت       تجمع در مقابل استا   
بـه گـزارش ابرنـا،      . حقوق و مزاياي معوقه خود شـدند      

كارگران اين كارخانه به رغـم وعـده هـاي مـسئوالن            
  .تاكنون دستمزدي دريافت نكرده اند

  
ظهــر روز دوشــنبه اول شــهريور، كــارگران بيكارشــده 
كارخانه نازنخ در اعتراض به عـدم پرداخـت مطالبـات           

بـه  . ع مقابل استانداري قزوين زدند    شان دست به تجم   
 ماه  7گزارش صبح قزوين، اين كارگران مطرح كردند؛        

 و به هـر نهـادي    است كه حقوق خود را دريافت نكرده  
بـه گـزارش   . كنيم كـسي پاسـخگو نيـست        مراجعه مي 

فارس، در بين كارگران معترض زن، مـرد، ميانـسال و           
غ .يكي از كـارگران زن بـه نـام ن         . مسن ديده مي شد   

قصه كارخانجات نساجي نازنخ استان قـزوين       : گويد  مي
و ندادن حقوق سالها زحمـت و تـالش ايـن كـارگران             

اي نبـوده   براي اكثر شهروندان استان قزوين قصه تازه     
  .و بر كسي پوشيده نيست

  
روز دوشنبه اول شهريور، كارگران شركت آذريت تبريز        

در  مـاه حقـوق و بالتكليفـي         9در اعتراض به تعويـق      
وضعيت شغلي خود براي سومين روز متوالي در تهـران      

: به گزارش ايلنا، كارگران معترض گفتنـد   . تجمع كردند 
 ماه است كه نه مزدي بـه مـا پرداخـت شـده و نـه                 9

  .تكليف شغلي ما روشن است
  

روز دوشنبه اول شهريور، كارگران كارخانه فوالد البـرز         
ت بـه  در استان قزوين بـراي دومـين روز متـوالي دسـ        

به گزارش ايلنـا، كارفرمـاي ايـن واحـد          . اعتصاب زدند 
 تن از كارگران اجازه نداد تا طبق   150صنعتي امروز به    

تعـدادي از   . روال هميشه وارد محل كـار خـود بـشوند         
: كارگران اين واحد صنعتي با اعـالم ايـن خبـر گفتنـد            

همكاران شان در واكنش به اين رفتـار كارفرمـا بـراي       
در ايـن   . لي تجمع اعتراضي برپا كردند    دومين روز متوا  

روز كارگران پس از امضاي يك توافقنامه به اعتـصاب        
قـرار اسـت كارفرمـا  ضـمن تـامين           . خود پايان دادند  

)  شـهريور 31(امنيت شغلي كارگران تا پايان ماه جاري  
  .همه مطالبات معوقه كارگران را يكجا پرداخت كند

  
كارگران بيكارشده  روز دوشنبه اول شهريور، تعدادي از       

انــدازي  كارخانــه قنــد فــسا در اعتــراض بــه عــدم راه 
كارخانــه، مقابــل فرمانــداري فــسا تجمــع كردنــد كــه 

 هــاي ايــن  مقامـات فرمانــداري پاســخي بـه خواســته  
به گزارش ايلنا، كارگران كارخانه قنـد       . كارگران ندادند 

فسا ضمن ابراز نگراني از عدم امنيت شـغلي شـان بـه           
ري مالكيت و مديريت اين واحد توليدي به        دنبال واگذا 

در حالي كـه از ابتـداي سـال         : بخش خصوصي، گفتند  
 300جاري فعاليت اين كارخانه متوقف شده و از حدود          

 انــد،   نفــر بــاقي مانــده68كــارگر ايــن كارخانــه تنهــا 
مسئوالن دولتي حاضر به تـامين شـكر خـام بـراي از             

  .سرگيري فعاليت اين كارخانه نيستند
  
 شـهريور، تعـدادي كـارگران اخراجـي         2وز سه شنبه    ر

كارخانه سيمان دهلران به همراه خانواده به دادگستري        
اين شهرستان مراجعه كرده و ضـمن تجمـع خواسـتار           
. اعمال قانون درباره حكم بازگشت به كار خـود شـدند          

به گزارش مهـر، يكـي از كـارگران اخراجـي كارخانـه             
 بازگـشت بـه كـار       با وجـود رأي   : سيمان دهلران گفت  

ديوان عدالت اداري، دادگستري و اداره كـار، متأسـفانه      
كارخانه سيمان دهلران بـه احكـام صادرشـده تمكـين         

  .نكرده است
  

 شهريور، جمعي ازكـارگران شـهرداري       2روز سه شنبه    
رشت در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقـوق شـان           

بـه  . دست به تجمع مقابـل شـهرداري مركـزي زدنـد          
ــزارش  ــالي كــه شــهردار رشــت  گ ــرزا، در ح ــار مي دي

 ميليوني به مديران را در اولويـت        30 الي   20پاداشهاي  
قرار داده، بي عدالتي اسـت كـه حقـوق كـارگري كـه              
سقف آن نهايتا يك ميليون تومان است پرداخت نشود         

  .اما پاداشهاي ميليوني به مديران پرداخت شود
  

يت تبريز  روز دوشنبه اول شهريور، كارگران شركت آذر      
 مـاه حقـوق و بالتكليفـي در         9در اعتراض به تعويـق      

وضعيت شـغلي بـراي سـومين روز متـوالي در تهـران             
به گزارش ايلنا، كارگران حاضـر در ايـن         . تجمع كردند 
كه نه مزدي به مـا پرداخـت         ماه است    9: تجمع گفتند 

شده و نه تكليف شغلمان روشن است براي همـين  از            
تــوجهي مجموعــه  ســه روز قبــل در اعتــراض بــه بــي

مديريت كارخانه به تهران آمده ايـم تـا از سـهامداران            
روز سه شـنبه    . اصلي كارخانه پيگير مطالباتمان بشويم    

 شهريور، كارگران اين كارخانـه پـس از تجمـع سـه             2
ــارس و   روزه  ــيمان ف ــدينگ س ــاختمان هل ــل س مقاب

خوزستان در تهران، با وعده پيگيري مشكالتـشان بـه          
  . تبريز بازگشتند

  
 شهريور، جمعي از كـارگران اخراجـي        3روز چهارشنبه   

شركت نيشكر ميان آب براي بازگشت به كار دست به          
به گـزارش ايرنـا،     . تجمع مقابل فرمانداري شوش زدند    

ادي از كارگران فـصلي بخـش    شركت مذكور اخيرا تعد   
  .كشاورزي را به بهانه تعديل اخراج كرده است

  
 شــهريور و در ســاعاتي كــه معــاون 3روز چهارشــنبه 

سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار يـزد بـراي افتتـاح           
پروژه هاي هفته دولت در محل فرمانداري ميبد حضور     
داشت؛ دهها نفـر از كـارگران يـك كارخانـه توليـدي             

و سراميك براي پيگيـري مطالبـات و حقـوق و           كاشي  
مزاياي شان، مقابل فرمانداري ايـن شهرسـتان تجمـع     

به گزارش نارين نيوز، كارگران در ايـن تجمـع          . كردند
اظهار داشتند عليرغم وعـده هـاي داده شـده، حقـوق            

  .چندين ماه گذشته خود را دريافت نكرده اند
  

ـ         ه عـدم   كارگران كارخانه فوالد زاگرس در اعتـراض ب
پرداخت يك سال حقوق، در روز دوشنبه اول شـهريور          
. براي دومين روز متوالي مقابل وزارت كار تجمع كردند   

به گزارش ايلنا، يكي از كـارگران بابيـان اينكـه شـب             
در حال حاضر   : گذشته را در تهران سپري كرديم گفت      

 ايــم و  يــك ســال تمــام اســت كــه دســتمزد نگرفتــه
 سال دقيقاً هجـده بـار بـراي         بالتكليفيم و در اين يك    

ايم، اما تا كنون هـيچ        تجمع و اعتراض به تهران آمده       
 3 روز چهارشـنبه     .پاسخ روشني به ما داده نشده اسـت       

شهريور، چهـارمين روز از تجمـع اعتراضـي كـارگران           
ايـن  . فوالد زاگرس در تهران مقابل مجلس برگزار شد       

  . گارگران شب را در بهشت زهرا سپري كردند
  
 شهريور، كارگران قرارداد موقت     2امداد روز سه شنبه     ب

بندر امام به همراه خانواده هاي شـان در اعتـراض بـه        
شرايط نامناسب مـزدي مقابـل فرمانـداري ايـن شـهر        

به گزارش ايلنا، در ايـن اجتمـاع        . دست به تجمع زدند   
 تن از كارگران قرارداد موقت      700اعتراضي نزديك به    

شيمي بندر امام در اعتراض به      شاغل در واحدهاي پترو   
تبعيض مزدي ميان كارگران رسـمي و موقـت منطقـه           

كـارگران قـرارداد موقـت      . ويژه امـام شـركت داشـتند      
ــا    ــران بـ ــت وزيـ ــصوبه هيئـ ــراي مـ ــتار اجـ خواسـ

ــوع ــاي    «:موض ــاي نيروه ــوق و مزاي ــاماندهي حق س
تجمــع اعتراضــي كــارگران و . هــستند» قراردادموقــت

 شهريور، با وعده    3ارشنبه  خانواده هاي آنان در روز چه     
  .رسيدگي خاتمه يافت

  
 شـهريور، اهـالي قـاين بـا تجمـع در            3روز چهارشنبه   

مقابل بيمارستان شهداي قاين اعتراض خـود در نبـود          
متخصص و پزشك مناسـب در ايـن شهرسـتان را بـه       

بـه گـزارش خاورسـتان،      . وزير بهداشت اعـالم كردنـد     
اران ما مـوش    بيم«مردم پالكارتهايي مبني بر اين كه       

» آزمايشگاهي نيستند و ما بـه متخـصص نيـاز داريـم           
  .همراه داشتند

  
تعدادي از كارگران كارخانه كاشي و سراميك احـسان         
ميبد در اعتراض به عقب افتادن حقوق و مزاياي شان،          

 شهريور، مقابـل فرمانـداري ميبـد        3در روز چهارشنبه    
  .تجمع كردند
راضـي در پـي     ، ايـن تجمـع اعت     »ميبدخبر«به گزارش   

عملي نشدن وعده ها و قولهايي كه به كـارگران ايـن            
  .كارخانه داده شده بود صورت گرفت

  
 شهريور، كارگران شهرداري بروجـرد      6صبح روز شنبه    

 مـاه حقـوق     6دست از كار كشيدند و در اعتـراض بـه           
معوقه از ميدان امام تا شهرداري را راهپيمايي كردند و          

كـارگران پـس ازچنـد      . مقابل شهرداري تجمع كردنـد    
ساعت بـه سـمت فرمانـداري بروجـرد رفتـه و مقابـل             

به گـزارش بازتـاب بروجـرد،     . فرمانداري اجتماع كردند  
كارگران شهرداري بروجرد تا كنون چندين بـار مقابـل          
شواي شهر و شهرداري به همراه خـانواده هـاي خـود            

  .تجمع كرده اند
  

معـدن   كـارگر    300 شهريور، بيش از     6صبح روز شنبه    
ذغال سنگ طرزه در اعتراض به معوقات مـزدي خـود        
مقابل ساختمان اداري اين معـدن در شـاهرود تجمـع           

به گزارش ايلنا، كارگران معـادن ذغـال سـنگ          . كردند
بـيش از هـزار     : البرز شرقي با اعالم ايـن خبـر گفتنـد         

كارگر هستيم كه چهار ماه است مـزد پرداخـت نـشده            
جـود برپـايي چنـد نوبـت        طلبكاريم و تا اين لحظه با و      

اجتماع اعتراضي و مراجعه به مسئوالن مربوطـه هـيچ          
  .تغييري در شرايط ما ايجاد نشده است

  
 شهريور، صـدها تـن از كـارگران شـركت           6روز شنبه   

تي وابسته به پلـي اكريـل ايـران بـا تجمـع در              .ام.دي
مقابل فرمانداري مباركـه خواسـتار پرداخـت حقـوق و           

 گــزارش تــسنيم ، يكــي از بــه. مطالبــات خــود شــدند
تمـامي  : كارگران معترض ايـن شـركت اظهـار داشـت     

تي از فـروردين مـاه تـا كنـون        .ام.كارگران شركت دي  
  اند،  حقوق و دستمزدي از شركت دريافت نكرده 
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 دهـد و در      مديرعامل شركت به ما پاسخ درستي نمـي       
نهايت امروز براي نخستين بار مجبور شديم در مقابـل          
فرمانداري مباركه تجمع كرده و حق و حقـوق خـود را           

  .درخواست كنيم
  

 بخش خدماتي شهرداري  شهريور، كارگران6روز شنبه 
 مـاه   3 آبادان در اعتراض بـه عـدم پرداخـت           2منطقه  

حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان ايـن شـهرداري      
يكي از كارگران حاضر در اين اجتماع اعتراضـي         . زدند
پيمانكار، كارگران را تهديد كرده كه در صـورت         : گفت

بـه گـزارش    . تجمع و اعتراض، از كار اخراج مي شوند       
 كارگران حاضر در ايـن اجتمـاع اعتراضـي، مـي            ايرنا،

گويند كه از دهم مهرماه تـا بيـستم بهمـن مـاه سـال             
گذشته، مبلغ بيمه، عيدي و مزاياي آنها پرداخت نـشده    

  .است
  

 شهريور، تعداد زيادي از كارگران كارخانـه        6روز شنبه   
فوالد ياسوج در محل استانداري كهگيلويه و بويراحمد        

ارش كبنا نيوز، اين كارگران با بيان       به گز . تجمع كردند 
اين كه بـه سـازمانهاي مختلـف مربوطـه، فرمانـداري          
بويراحمد و حتي استانداري كهگيلويه و بويراحمـد نيـز          

متأسـفانه  : در اين زمينه مراجعه كرديم، اظهـار داشـت        
هــيچ اقــدامي بــراي مــا كــارگران صــورت نگرفــت و 

  .كنند همچنان حقوق ما را پرداخت نمي
  

 شهريور، جمعي ازكـارگران كارخانـه       6روز شنبه   صبح  
فـوالد كـاوه جنــوب در بنـدرعباس دســت بـه تجمــع     

به گزارش فرهنگ كده، شركت فـوالد       . اعتراضي زدند 
» بنياد مستضعفان «دار عمده آن      كاوه جنوب كه سهام     

 ماه است كه توليـد فـوالد را آغـاز           8است، نزديك به    
نشده و قرار بـوده     كرده، اما هنوز به طور رسمي افتتاح        

 يكـي از     بنـا بـه گفتـه     . در شهريور امسال افتتاح شـود     
كارگران اين شركت، در اين مدت نـه تنهـا مـشكالت      

اند هـم از      پرسنل رفع نشده بلكه امتيازهايي كه داشته        
  .آنان سلب شده است

  
 شهريور، هنرمندان فعاالن فرهنگي هنري      6روز شنبه   

ـ          االر فرهنگـي و    در پي تخريـب احتمـالي بزرگتـرين ت
هنري جنوب كشور در مقابل تاالر بـزرگ هنـر رو بـه             
روي ترمينال مـسافربري جنـب پـارك دولـت تجمـع            

به گزارش فرهنگ كده، تخريب پروژه در حـال     . كردند
تــاالر (ســاخت مجتمــع فرهنگــي هنــري بنــدرعباس 

كامال جدي است و ممكن اسـت بـه همـين            ) مركزي
مــسال از ســوي زودي اتفــاق بيفتــد و اوايــل مــرداد ا

ــاده  ــسيون م ــم  100كمي ــدرعباس حك ــهرداري بن  ش
 60 به علت قـرار گـرفتن در حـريم            تخريب اين پروژه  

  .متري دريا صادرشده است
  

 شهريور، جمعي از كـارگران حمـل و نقـل           6روز شنبه   
خرده بـار در خيابـان شـوش تهـران، در اعتـراض بـه               
مسدود شدن مسير تردد خودروهـاي سـنگين و نيمـه           

بـه  .حامل بار، تجمعي اعتراضي برگـزار كردنـد      سنگين  
گزارش ايلنا، به واسطه اجراي عمليات تعريض قسمتي        
از خيابان شوش در محدوده خيابان بعثت، عبور و مرور          
خودروهاي سنگين و نميـه سـنگين حامـل بـار بـراي             
مدت سه روز آينده متوقف خواهد شد و از آنجايي كـه            

روزانـه آنهـا دارد،     اين اتفاق تاثير مـستقيم بـر معـاش          
  .نسبت به اين مساله اعتراض كردند

  
 كـارگر خـدماتي   150 شـهريور، حـدود   7روز يكـشنبه  

شاغل در بخـشهاي مختلـف شـهرداري خرمـشهر در           
 مـاه حقـوق دسـت از كـار          3اعتراض به عدم پرداخت     

كــشيده و مقابــل ســازمان منطقــه آزاد ارونــد اجتمــاع 
كارگران حاضر در   به گزارش ايرنا،    . اعتراضي برپاكردند 

 كـارگر   210اين اجتماع اعتراضـي گفتنـد كـه حـدود           
هستند كه از ابتداي سال جاري با سه پيمانكار مختلف          

  .قرارداد بسته اند
  

 شهريور، كارگران و پاكبانان شـهرداري       7روز يكشنبه   
رشت در اعتراض به عدم پرداخـت مـاه حقـوق شـان             

 گزارش به. دست به تجمع درسبزه ميدان اين شهرزدند
 دي، معترضان مـسير سـبزه ميـدان، شـهرداري تـا             8

ميدان صيقالن شهر رشت را به صورت اعتراضي پياده         
  .روي كردند

  
آميـز راننـدگان     شهريور، تجمع اعتراض     7روز يكشنبه   

حمل و نقـل كـاالي شهرسـتان تاكـستان نـسبت بـه          
ــتان در ورودي   ــن شهرس ــل اي شــركتهاي حمــل و نق

بـه  . ستان صـورت گرفـت    شهرك ميالد شهرستان تاك   
گزارش فارس، رانندگان حمل و نقل با مسدود كـردن          
ورودي شهرك ميالد تاكستان نسبت بـه دريافـت بـار           

 تنـي كــه از سـوي شــركتهاي حمـل و نقــل ايــن    26
شـود، اعتـراض      شهرستان به رانندگان تحويل داده مي     

  .كردند
  

ــارگران 8صــبح روز دوشــنبه  ــدادي از ك  شــهريور، تع
ــراض شــان  پتروشــيمي راز ي در هــشتمين روز از اعت

نسبت به عدم اجراي طبقه بندي مشاغل ممنوع الورود         
به گـزارش ايلنـا، در همـين روز سيـصد تـن از              . شدند

كارگران اين شركت در حمايت از ممنوع الورود شـدن          
همكاران خود پشت درب مجتمع رازي تجمع نمودند و     

  . از ورود به آن مجتمع خودداري كردند
  

 شـهريور، كاركنـان و راننـدگان شـركت     8شنبه  روز دو 
حمل و نقل بين المللي خلـيج فـارس در اعتـراض بـه       
خصوصي سازي و عدم پرداخت مطالبـات شـان بـراي     
سومين روز متوالي اقدام به اعتـصاب و تجمـع مقابـل            

به گـزارش مهـر، بـه دنبـال واگـذاري           . شركت كردند 
شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس به بخـش           
خصوصي در دو ماه گذشته، مشكالت زيادي گريبانگير    

  . كارمندان و رانندگان اين شركت شده است
  

 شهريور، جمعي از راننـدگان كاميونهـاي     5عصر جمعه   
باربري تاكستان در اعتراض به دريافت حق كميـسيون   
باربري اعتراض كرده و خواستار رسيدگي مسئوالن به         

ق كميـسيون   به گـزارش مهـر، حـ      . اين موضوع شدند  
درصد است كـه باربريهـا بـراي دادن بـار،           13متعارف  

 درصد كرايه به    30كاميون داران را مجبور به پرداخت       
ايــن دريافتهــاي . عنــوان حــق كميــسيون مــي كننــد

نامتعارف موجـب شـده رقابـت منفـي بـين راننـدگان             
كاميون اتفاق بيفتد و آنها براي اين كه باربريها، بـار را            

قرار دهند كميـسيون بيـشتري پرداخـت        در اختيار آنها    
 شهريور، راننـدگان كـاميون بـراي    8روز دوشنبه   . كنند

چهارمين روز در اعتراض به اين  رويه و تعيين تكليف           
  .اين موضوع تجمع كرده و از بردن بار خودداري كردند

  
 شهريور، جمعي از رانندگان   8پيش از ظهر روز دوشنبه      

ــاده    ــل ج ــل و نق ــش حم ــل   بخ ــزوين در مقاب اي ق
بـه گـزارش صـبح      . فرمانداري قـزوين تجمـع كردنـد      

قزوين، اين رانندگان براي اولين بار نيـست كـه بـراي            
كننـد و قـبال نيـز در          بيان مشكالت خود تجمـع مـي        

باربري قزوين با تجمع اعتراض خـود را منتقـل كـرده            
 هاي آنها رسيدگي صـورت       بودند اما نسبت به خواسته    

 اين رانندگان علت اعتراض خود را توزيع        .نگرفته است 
ناعادالنه بار براي رانندگان سازمان حمل و نقل و عدم        

 روز مطـرح    22هـا بـه مـدت         اعالم بار از سوي پايانـه     
كردند و گفتند نسبت به عملكرد ضعيف مـديريت اداره        

هاي اسـتان قـزوين اعتـراض         كل حمل و نقل و پايانه     
  .دارند

  
كارگران شركت سرمايه گذاري     شهريور،   8روز دوشنبه   

بـه  . مدوار مقابل دفتر سـرمايه گـذاري تجمـع كردنـد          
گزارش كارگران كرمان، كارگران دليل اعتراض خود را  

  .حقوق معوق و تعطيلي واحد توليدي خود عنوان كردند
  

 شـهريور،   8به گزارش مطلع الفجر، صبح روز دوشـنبه         
رب به  تعداد زيادي از زنان شهرك نشين حاشيه گيالنغ       

عنوان اعتراض به نبود زير ساختهاي رايج از جمله گاز،    
جاده آسفالت، شبكه فاضالب و نبود جـدول گـذاري و           
عدم برخـورداري از فـضاهاي سـبز و حتـي فـضاهاي             
آموزشي در فرمانداري گيالنغرب تجمع و خواستار رفع        

  . مشكالت خود به عنوان شهروندان گيالنغربي شدند

  
ــارگران  شــ8صــبح روز دوشــنبه  ــدادي از ك هريور، تع

ــراض شــان   پتروشــيمي رازي در هــشتمين روز از اعت
نسبت به عدم اجراي طبقه بندي مشاغل ممنوع الورود         

به گـزارش ايلنـا، در همـين روز سيـصد تـن از              . شدند
كارگران اين شركت در حمايت از ممنوع الورود شـدن          
همكاران خود پشت درب مجتمع رازي تجمع نمودند و     

به دنبـال ايـن     . د به آن مجتمع خودداري كردند     از ورو 
 كـارگر معتـرض ملغـي       10اعتراضات ممنوع الورودي    

  .شد
با وجود بازگشت همه معترضان به داخل محـيط كـار،           
اعتراضات كارگران مجتمـع پتروشـيمي رازي روز سـه      

  .  شهريور، براي نهمين روز ادامه يافت9شنبه 
  

ي روسـتاي    شـهريور، جمعـي از اهـال       9روز سه شـنبه     
كمندان شهرستان ازنا در استان لرستان در اعتراض به         
عدم تكيمل ساخت سـد مخزنـي در ايـن  منطقـه در               

بـه گـزارش    . مقابل ساختمان مجلـس تجمـع كردنـد       
تسنيم،در اين تجمع اهالي روستاي كمندان شهرسـتان     
ازنا پالكـاردي در مقابـل درب وروري مجلـس نـصب          

سال از  13«:  شده بود  كرده بودند كه بر روي آن نوشته      
 13آغاز ساخت سد مخزني كمندان ازنا گذشته است و          

سال بالتكليفي مـردم در كـسب و كـار و ممانعـت از               
 و ساز مسكن براي جوانـان متأهـل روسـتا بـه              ساخت

  ».همراه داشته است
  

 شهريور، كارگران بيكـار شـده       10صبح روز چهارشنبه    
ن كارخانـه،   قند فسا در اعتراض به تعطيلي و فروش اي        

دست به تجمعات اعتراضي مقابل كارخانه و فرمانداري 
  .زدند

اين كارگران پس از چند ساعت تجمع مقابل كارخانـه          
ــل   ــرده و مقاب ــايي ك ــسا راهپيم ــداري ف بطــرف فرمان

به گزارش فارس، اغلب ايـن      . فرمانداري اجتماع كردند  
 سـال دارنـد و ايـن سـالها در           50كارگران سن باالي    

تعطيلي و تعطيلي كارخانـه در شـرايط بـد              دوران نيمه 
برند چرا كه با توجه به سـن آنـان و             اقتصادي بسر مي  

البته بيماريهاي جسمي بسياري كه ناشي از سالها كـار          
عنـوان   در كارخانه است، مورد توجه كارفرماها حتي به        

  .گيرند كارگر روزمزد نيز قرار نمي
  

خــدمات  شــهريور، جمعــي از كــارگران 8روز دوشــنبه 
شهري شهرداري رشت به دليل احقاق مطالبات معوقه        
خود مقابل شهرداري منطقـه يـك ايـن شـهر تجمـع             

به گزارش فارس، حقوق كارگران بخش رفت و        . كردند
روب شهرداري رشت از تير ماه امسال پرداخت نشده و         
اين موضوع موجب تجمعات اخير كارگران و اعتراضات  

  .آنها شده است
 شهريور، پاكبانان شـهرداري منطقـه    10 روز چهارشنبه 

يك رشت در اعتراض به عدم دريافت حقـوق خـود در      
منطقه گلسار رشت جنب بيمارستان گيل گلسار بـراي         

ــد ــار دوم تجمــع كردن ــسنيم،يكي از . ب ــزارش ت ــه گ ب
سه ماه است كه حقوق خود را دريافـت         : پاكبانان گفت 

  .ايم و حق بيمه ما نيز قطع شده است نكرده 
  
 شــهريور، دههــا تــن از صــيادان 10ز چهــار شــنبه رو

بوشهري به درخواست درياباني بـراي كـاهش قـدرت          
موتورها اعتـراض كردنـد و دسـت بـه تجمـع مقابـل              

به گزارش جوان، درياباني از صـيادان       . فرمانداري زدند 
 اسـب   100خواسته از قايقهايي كـه موتورشـان تـوان          

قايقهايـشان را   بخار دارد، استفاده نكنند و توان موتـور         
درياباني علت جلوگيري از فعاليـت ايـن        . كاهش دهند 

قايقها را سرعت آنها عنوان و اعالم كـرده در صـورت            
  . توانند از دست ماموران فرار كنند تخلف مي

  
شهريور، كارگران كارخانه هاي فرنخ     13ظهر روز شنبه    

و نازنخ در اعتراض به عـدم پرداخـت مطالبـات شـان             
بـه  . ابـل اسـتانداري قـزوين زدنـد       دست به تجمـع مق    

گزارش تسنيم، بـه گفتـه كـارگران ايـن دو مجموعـه             
 و سـنوات بازنشـستگي آنهـا از    88حقوق آنها از سـال    

  . پرداخت نشده است90سال 
  

 شهريور، همسران كـارگران     13پيش از ظهر روز شنبه      
  شهرداري لنگرود در ساختمان شوراي اين شهر تجمع 

   25بقيه در صفحه
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برخ��ی از حرکته��ای اعتراض��ی ک��ارگران و 
  ١٣٩۵مزدبگيران در شهريور 

  
  24بقيه از صفحه

به گزارش لنگرخبر، دليل اين تجمـع اعتـراض         . كردند
به عدم دريافت حقوق و پرداخت معوقات به كـارگران           

حقوق كارگران شركتي توسـط شـركت       . شهرداري بود 
ود مربوطه كه با شهرداري قرارداد دارد بايد پرداخت ش         

ولي به دليل تـاخير شـهرداري در پرداخـت مطالبـات،            
شركت نيز در پرداخت حقوق كارگران خود بـا مـشكل         

  .مواجه شده است
  

 شـهريور، جمعـي از كـشاورزان روسـتاي     13روز شنبه  
شوشتر در يك تجمع اعتراضي خواستار   » عرب حسن «

. حل مشكل مالكيت زمينهاي خود در اين روستا شدند        
ــا، ــه گــزارش ايرن ــن 10 روز چهارشــنبه ب  شــهريور اي

ــل    ــود را مقاب ــي خ ــع اعتراض ــين تجم ــشاورزان اول ك
يكي از كـشاورزان در     . فرمانداري شوشتر برگزار كردند   

اختالف ملكي در ايـن روسـتا باعـث         : اين تجمع گفت  
شــده برخــي كــشاورزان چهــار ســال از كــشت و زرع 

  . محروم شوند
  

بـاد در    شهريور، اهالي شهرسـتان عنبـر آ       13روز شنبه   
اعتراض به تخريب واحدهاي مسكوني براي دومين بار      

به گزارش سفيرجنوب،   . مقابل فرمانداري تجمع كردند   
در حالي كه به مردم شهرك خود آفرين امكانـات آب،           
برق و تلفن داده شده، اما چند روز پيش از اين تجمـع             

خدادادي از اهالي   . واحدهاي مسكوني آنها تخريب شد    
تخريـب واحـد هـاي مـسكوني در      : اين شهرك گفـت   

شهرك خدا آفرين هديه دولت تـدبير و اميـد در هفتـه       
ما تمام دارايـي مـان را بـه         : وي افزود . دولت به ما بود   

واســطه كــشاورزي از دســت داده ايــم و هــم اكنــون  
 .منازلمان در حال تخريب شدن است

  
 شهريور، اهالي گتاب بابل به علت قطعي        13روز شنبه   

بـه  . مقابـل شـهرداري تجمـع كردنـد        ساعته برق    34
گزارش بالغ، طوفان و باران شديد سـبب قطـع شـدن      
برق در برخي شهرهاي مازندران شد و به همين دليـل        

 ساعته بـرق  34اهالي گتاب بابل در اعتراض به قطعي      
و عدم توزيع ايرانيت، مقابل شهرداري ايـن شهرسـتان    

  .تجمع كردند
  

ران شركت عمران  شهريور، اعتصاب كارگ13روز شنبه   
در انديـشمك وارد هفتمـين      ) پروژه سد سازي  (مارون  

به گزارش هرانا، اين كارگران در پنجمين . روز خود شد
شـهريور موفـق    11روز اعتصاب خود در روز پنج شنبه        

شدند سه ماه از طلبهاي عقب افتـاده خـود را از مـدير              
دريافـت  ) دز آب (عامل اين شركت و شركت كارفرمـا        

 عقب    خواسته آنها تسويه حساب كامل حقوق      اما. كنند
  .افتاده تا پايان مرداد ماه است

 مرداد، كارگران   13در واپسين ساعات اداري روز شنبه       
معترض با قول مساعد مسئوالن اين شركت بـه طـور           

  . مشروط به اعتصاب خود پايان دادند
  

ــارگران 14صــبح روز يكــشنبه  ــي از ك شــهريور، جمع
 رازي در اعتـراض بـه شـكايت         پيمانكاري پتروشـيمي  

كارفرما از تعدادي از همكاران آنهـا مقابـل سـاختمان           
به گـزارش ايلنـا،     . دادگستري اين منطقه تجمع كردند    

كارگران تجمـع كننـده در نهايـت بـا وعـده مقامـات              
مسئول مبني بر ايـن كـه كـارگران احـضار شـده آزاد              

  .خواهند شد، به تجمع خود خاتمه دادند
  

 تـن از كـارگران      500شـهريور، حـدود     14روز يكشنبه   
بازنشسته پيش از موعد بـه منظـور احقـاق حـق خـود        

به گزارش تسنيم، ايـن     . مقابل وزارت كار تجمع كردند    
كارگران از سراسـر كـشور از نهادهـايي ماننـد هـالل             
احمر، مخابرات و بنياد شهيد حضور داشتند كـه علـت           

  . اعتراض خود را عدم دريافت حقوق خود مي دانند
  

 شهريور، اعتصاب كارگران شـهرداري      14روز يكشنبه   
بـه  .  شـهر اهـواز وارد دومـين روز خـود شـد            8منطقه  

 شهر اهـواز    8گزارش هرانا، كارگران شهرداري منطقه      

 ماه معوقات مزدي خـود از روز شـنبه        4در اعتراض به    
  .  شهريور دست به اعتصاب و تجمع زدند13
  

تقاضيان واحـدهاي   شهريور، جمعي از م   15روز دوشنبه   
مسكن مهـر پـرديس در اعتـراض بـه واگـذار نـشدن              
واحدهاي خريداري شـده بعـد از هفـت سـال و عـدم              
پاسخگويي دولت، به نشانه اعتراض مقابل بـرج وزارت   

به گزارش فارس، طبـق   . راه و شهرسازي تجمع كردند    
 متقاضيان، واحدهاي مسكن مهر پرديس    اعالم نماينده 

يـن كـه از قـديمي تـرين فازهـا در            با توجه به ا       9فاز  
مسكن مهر پرديس است، در زمان ابتداي كـار دولـت           

 درصد پيشرفت فيزيكي داشت امـا در زمـان          80جديد  
شروع كار دولت جديد تا امروز حتـي يـك خـشت بـر              
روي خشت ديگر در اين فاز قرار نگرفتـه و در آسـتانه             

  .تخريب و مستهلك شدن قرار دارد
  

ور، جمعـي از كـارگران شـركت         شـهري  15روز دوشنبه   
) شــركت ســاختمان ســد و تأسيــسات آبيــاري(ســابير 

بيرگان كوهرنگ در اعتراض به عـدم پرداخـت بـيش           
ازيك سال حقوق دست به تجمـع مقابـل فرمانـداري           

بـه گـزارش كوهرنـگ خبـر، يكـي از           . كوهرنگ زدند 
حقوق كـارگران  از تيرمـاه سـال         : كارگران اظهار كرد  

و اين موضوع موجـب تجمعـات       گذشته پرداخت نشده    
  .اخير كارگران و اعتراضات آنها شده است

  
شـهريور، كـارگران كارخانـه چوكـا بـه         15روز دوشنبه   

دنبال حضور مجدد مديريت شركت در كارخانه دسـت         
به گزارش ايلنا، در حـالي كـه   . به تجمع اعتراضي زدند  

هنــوز بيــشتر از دو هفتــه از ابــراز شــادماني كــارگران 
اندازي مجدد اين واحد      يران چوكا به دليل راه    كارخانه ا 

گــذرد، شـماري از كــارگران ايــن واحــد   توليـدي نمــي 
توليدي در اعتراض به عملكرد مديريت كنوني تجمـع         

  .كردند
  

شهريور، جمعـي از كاركنـان بيكارشـده    15روز دوشنبه   
. فروشگاه كارنو مقابل استانداري همدان تجمع كردنـد       

احد تجاري كار نو بـا حـضور        به گزارش ايرنا، پرسنل و    
در محل استانداري همـدان خواسـتار بازگـشايي ايـن           

  .واحد شدند
  

 شـهرداري  8شهريور، كارگران منطقه 16روز سه شنبه    
اهواز در اعتراض به عـدم پرداخـت حقـوق دسـت بـه             

بـه  . تجمع مقابل ساختمان شـوراي شـهر اهـواز زدنـد     
گزارش بدر پرس، اين تجمع به دليـل عـدم پرداخـت            

  . است8حقوق از سوي شهرداري منطقه 
  

 شهريور، كارگران كارخانه كاشي نيلو      16روز سه شنبه    
اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق، حق    
بيمه و ديگر مطالبات دست به تجمع  مقابل فروشـگاه         

به گـزارش تـسنيم، يكـي از        . رئيس هيات مديره زدند   
عدم رسيدگي به حق و حقـوق      : كارگران معترض گفت  

 ماهه كارگران شامل    12كارگران، عدم پرداخت حقوق     
 ماه حقوق پرداخت نشده و دو مـاه عـدم پرداخـت             10

عيدي به غير از پرداخت سنوات از جمله مسائلي است          
  .كه سبب تجمع كارگران اين كارخانه شده است

  
شهريور، مردم دهستان هپرو از توابع      17روز چهارشنبه   

رستان باغملك در سه راهـي وحـدت تجمـع و بـا             شه
بستن جاده اعتراض خود را نسبت به آب شرب ناسالم           

بـه گـزارش باغملـك نيـوز، در         . به نمـايش گذاشـتند    
تابستان امسال مردم شهرستان باغملك و روسـتاهاي        
اطراف نسبت به قطعي مكرر آب و كم آبـي اعتـراض            

تاها تـا   داشند گاليه داشتند و تا جايي كه برخـي روسـ          
  .چند روز از داشتن آب شرب محروم بودند 

  
 شـهريور، جمـع زيـادي از كــارگران     18روز پنجـشنبه  

كارخانه سيمان ايـالم در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت          
مطالبات، كاهش حقوق و مزايا خود و ضعف مـديريتي          
براي چهرمين روز متوالي در محوطه كارخانـه تجمـع           

ــد ــسئو . كردن ــوز، م ــزارش ذاكرني ــه گ ــتاني و ب الن اس
شهرستاني در مقابل اين تجمع سكوت كرده و بعـد از           
گذشــت ســه روز، اجمعــي از مــسئوالن در محــل     
فرمانداري سيروان در ايـن خـصوص جلـسه تـشكيل           

  .دادند

  
 شهريور، كارگران شركت پيمانكاري     17روز چهارشنبه   

سايبر بيرنگان در استان چهارمحال بختياري در ادامـه         
شـان مقابـل       بـه معوقـات مـزدي        توجهي كارفرمـا    بي

ــع   ــه تجم ــگ دســت ب ــتان كوهرن ــداري شهرس فرمان
به گزارش ايلنا، كارگران شركت سـايبر       . اعتراضي زدند 

وضـعيت  «خواهان آن بودند كه فرماندار كوهرنگ بـه         
  .آنها رسيدگي كند» بالتكليفي«و » معيشتي

  
 شهريور، كارگران معـدن قلعـه       18صبح روز پنجشنبه    

عتراض به عدم پرداخت حقوق دست      زري خوسف در ا   
. به تجمـع مقابـل اسـتانداري خراسـان جنـوبي زدنـد            

تعدادي از زنان و كودكـان كـارگران معتـرض نيـز در             
به گزارش شبستان، معدن مـس      . تجمع حضور داشتند  
 كيلومتري جنوب شهرسـتان     180قلعه زري، در فاصله     

بيرجند و حاشيه شمالي كوير لوت قرار دارد، اين معدن          
ين شهرستانهاي خوسف و نهبندان واقع شده و تعـداد        ب

  .زيادي كارگر در آن مشغول به كار هستند
  

كــارگران شــهرداري رشــتخوار در اعتــراض بــه عــدم 
 شـهريور،   17 ماه حقوق، از عصر چهارشنبه       9پرداخت  

دست به اعتصاب زدنـد و از جمـع آوري زبالـه هـا در               
بـه  . كوچه و خيابانهـاي سـطح شـهرخودداري كردنـد         

گزارش چهل ماه نيوز، ايـن حركـت اعتراضـي در روز            
در ايــن روز .  شـهريور ادامـه پيـدا كـرد     18پنجـشنبه  

كــارگران مقابــل ســاختمان اداري شــهرداري اجتمــاع 
  . كردند

  
شهريور، جمعي از اهالي خيرآباد     17ظهر روز چهارشنبه    

ضمن تجمع مسير خيابان امام حسين در خيرآباد را بـا           
ب مسدود مي كنند و اجازه تردد به        ريختن سنگ و چو   

وسايل نقليه عبوري را نمـي دهنـد و خواهـان حـضور             
مسئوالن شهرستان در محل تجمع مـي شـوند تـا بـه      
نحوي مشكالت اين مسير را به مسئوالن نشان دهنـد      

بـه  . تا حادثه مرگ براي همشهريهاي شان اتفاق نيفتد      
 سـه شـنبه شـب    23گزارش كاروانسرا، حوالي سـاعت   

ني با موتورسيكلت خود در حال گذر از خيابان امام          جوا
حسين خيرآباد به يكباره تعادل وسيله نقليـه خـود را از         
دست مي دهد و به شدت به زمين برخورد مي كنـد و             
. از ناحيه سر آسيب مي بيند و در دم جـان مـي سـپارد       

اهالي اين محله علت حادثه را آسفالت غيراسـتاندارد و          
  .ن مي كنندناهموار مسير عنوا

  
 شـهريور، كـارگران كارخانـه سـيمان     18روز پنجشنبه   

 ماه گذشـته   6خاكستري ني ريز براي چندمين بار طي        
در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق شـان دسـت           

بـه گـزارش نـبض نـي ريـز، عـدم            . به اعتصاب زدنـد   
ــيمان    ــه س ــارگران كارخان ــه ك ــوق معوق پرداخــت حق

باره كارگران ايـن  خاكستري ني ريز مسبب اعتصاب دو  
  .واحد صنعتي شد

  
شهريور،  شماري از بازنشستگان عضو   18روز پنجشنبه   

تعاوني مسكن شركت برق منطقه اي كرمان با تجمـع          
در استانداري خواستار رسيدگي مسئوالن به مـشكالت       

به گزارش برق نيـوز، فرمانـدار كرمـان در          . خود شدند 
نـي را   اين شركت تعـاوني زمي    : حاشيه اين تجمع گفت   

خارج از محدوده شهر براي ساخت مسكن تهيه كـرده          
كه در حال حاضـر اتفاقـاتي رخ داده و مـشكلي بـراي         

  .احداث واحد مسكوني در آن ايجاد شده است
  

شهريور، كارگران ني بر مجتمع     10صبح روز چهارشنبه    
و صنعت هفت تپه در اعتراض به محقق نـشدن    كشت  

 در محوطــه مطالبــات خــود از ســوي كارفرمــا جديــد
كارخانه و مقابل ساختمان اداري ايـن مجتمـع تجمـع           

به گزارش ايلنا، اين كـارگران كـه بـه صـورت            . كردند
رسمي، قراردادي و روزمزدي در اين مجتمـع مـشغول          

نزديك بـه دو  تـا  چهـار مـاه مطالبـات              : كارند گفتند 
مزدي و حـدود پـنج مـاه حـق بيمـه پرداخـت نـشده                

ــا ــا وجــود برپ ــت اجتمــاع طلبكــاريم  و ب يي چنــد نوب
اعتراضي تا اين لحظه نه مديريت و نـه مـسئوالن بـه             

اعتـصابات كـارگران   . انـد  خواسته ما رسـيدگي نكـرده      
 شهريور، بـراي شـشمين روز       17نيشكر روز چهارشنبه    

  پياپي در مقابل ساختمان مديريت كه در محوطه محل 
  26بقيه در صفحه 
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برخ��ی از حرکته��ای اعتراض��ی ک��ارگران و 

  ١٣٩۵مزدبگيران در شهريور 
  
  

  25بقيه از صفحه 
  

ــت  ــه ياف ــع اســت ادام ــنبه . كارشــان واق ــنج ش روز پ
شهريور، به دنبـال اعتـصاب و تجمعـات اعتراضـي           18

 3كارگران مجتمع نيشكرهفت تپه، كارفرماي شـركت        
  . كارگر معترض را ممنوع الورود به كارخانه كرد

  
 شهريور، كارگران كارخانـه     21 از ظهر روز يكشنبه      بعد

قند فسا مقابل اين كارخانه و فرمانداري ويژه اين شهر          
به گزارش فـارس، ايـن      . تجمع اعتراضي برگزار كردند   

بار چندم است كه كارگران فصلي اين كارخانـه دسـت           
در اين تجمع نماينـدگان     . زنند  به اعتراض و تجمع مي    

 نامـه كـارگران فـصلي بـه         كارگران بـه عـدم ارسـال      
مسئوالن ازجمله نماينده شهرسـتان فـسا در مجلـس،          

فقيه در اين شهرستان، فرماندار ويژه فـسا،          نماينده ولي 
رئيس كارخانه قند فسا و رئيس سازمان اتكا وابسته به          

  .وزارت دفاع، اعتراض داشتند
  

 شـهريور، جمعـي از كاركنـان صـنايع          21روز يكشنبه   
ن در اعتـراض نـسبت بـه اخـراج و           هواپيماسازي ايـرا  

انتقال برخي از كاركنان هسا، دست بـه تجمـع مقابـل          
بـه گـزارش فـارس، تجمـع        . استانداري اصفهان زدنـد   

اي كه اخراج شده و       اند، عده     كنندگان شامل دو دسته       
نسبت به اين موضوع معترض هستند و برخي ديگر كه  

  .ندنسبت به نحوه جابجايي و انتقال شان شكايت دار
  

 شهريور، كـارگران شـهرداري رابـر در         21روز يكشنبه   
اعتراض به عدم پرداخت ماهها مطالبات شان دست به         

به گزارش صبح رابـر، در پـي اعتـصاب          . اعتصاب زدند 
كارگران شهرداري رابـر و دسـت كـشيدن از كـار، بـا              
حضور شـهردار و رئـيس شـوراي شـهر رابـر در بـين               

ــك   ــدگان، از پرداخــت ي ــصاب كنن ــوق اعت ماهــه حق
  .كارگران خبر داده شد

  
 شــهريور، تعــدادي از كــارگران 21صــبح روز يكــشنبه

مجتمع كشت و صنعت هفت تپـه كـه  از اسـفند مـاه               
  تاكنون  مشمول مقررات بازنشستگي پيش از 94سال  

موعد مشاغل سخت و زيان آور هستند؛ در اعتراض به          
ره  هاي خود  مقابل ساختمان ادا     برآورده نشدن خواسته  

به گزارش ايلنـا،    . كار و فرمانداري شوش تجمع كردند     
 كارگري هستند كه    150كارگران تجمع كننده ازجمله     

آور مــشمول  بـه دليـل داشـتن شــغل سـخت و زيـان      
انـد امـا چـون هنـوز          بازنشستگي پيش از موعد شـده       

آور  كارفرما حق بيمه اضافي مربوط به سـخت و زيـان     
مان تـامين اجتمـاعي     بودن شغل آنها را به حساب ساز      

پرداخت نكرده است بيش از شش ماه است كـه حكـم     
  .است بازنشستگي آنها صادر نشده 

  
 شــهريور، كــارگران واحــدهاي 21ظهــر روز يكــشنبه 

منطقه عملياتي پارسيان در اعتراض نسبت به تبعـيض         
در پرداخت حقوق دست به تجمع در فرمانداري المـرد      

 از كـارگران شـاغل در       به گزارش ايلنا، اين گروه    . زدند
منطقه عملياتي پارسيان گفتنـد كـه در فـيش حقـوقي        
آنان بايد آيتمهاي مزدي ويـژه شـرايط كـاري خـاص            

... مانند بدي آب و هوا، حق مسافت، حـق ماموريـت و           
  .اضافه شود

  
 شهريور، كارگران كارخانه سيمان آريا 23روز سه شنبه   

 انديمشك دراعتراض به عدم پرداخـت ماههـا حقـوق          
بـه  . دست به تجمع جلوي درب ورودي كارخانه زدنـد        

  گزارش ايرنا،
كارگران معتـرض ضـمن تجمـع جلـوي درب ورودي           
كارخانه مانع ورود ساير كاركنان بـه محـل كـار خـود             

  .شدند
  

 شهريور، كارگران سد تنگ سرخ      21عصر روز يكشنبه    
 ماه حقوق شان    15ياسوج در اعتراض به عدم پرداخت       

ل استانداري كهگيلويه و بويراحمد     دست به تجمع مقاب   

به گزارش فارس، اين چهارمين تجمع كـارگران        . زدند
  .سد تنگ سرخ ياسوج است

از : يكي از اين كارگران در همين خصوص بيـان كـرد          
 كه اين كارگاه 1395 خرداد 30 تا تاريخ 94اوايل سال   

تعطيل شده هيچ گونه حقوق و مزايايي به ما پرداخـت           
  .نشده است

  
 شهريور، كارگران پستهاي فشار قوي      23 سه شنبه    روز

برق در اعتراض به توخالي درآمدن وعـده وزارت نيـرو          
مبني برتبديل وضعيت دست به تجمع مقابل ساختمان        

به گزارش جـار پـرس،      . برق منطقه اي خوزستان زدند    
يكي ازكارگران پستهاي فشار قوي برق ضـمن اعـالم        

ي احقـاق حـق     اين تجمـع در راسـتا     : اين مطلب گفت  
اپراتورها در اعتراض به تبعيضات موجود در ميان آنهـا          
و عدم اجراي وعده وزارت نيرو مبتني بر صدور قرارداد          

  .كارگري دايم برگزار شده است
  

 تن از كـارگران كارخانـه صـنايع غـذايي           300بيش از   
گلناز كرمان معروف به كارخانه روغن نباتي گلنـاز روز          

ــا 23ســه شــنبه  تجمــع در محــل ورودي  شــهريور ب
بـه  . كارخانه خواستار دريافت حقوق معوقه خود شـدند       

گزارش تسنيم، كارگران معترض صبح روز چهارشـنبه        
 شهريور با قرار دادن خودروهاي خـود جلـوي درب         24

ورودي كارخانه را بستند و پس از آن كـارگران مقابـل         
  . استانداري كرمان تجمع كردند

  
معي از كشاورزان چنـاران      شهريور، ج  23روز سه شنبه    

فرنگــي مقابــل  در اعتــراض بــه قيمــت پــايين گوجــه 
فرمانداري چناران تجمع كرده و به مدت يـك سـاعت       

بـه گـزارش نـداي      . راه آسيايي را مسدود كردند      بزرگ  
چناران، كشاورزان با مسدود كردن بزرگـراه آسـيايي و          

فرنگيها در خيابان، به قيمت پـايين ايـن           ريختن گوجه   
  .ول واكنش نشان دادندمحص

  
 شهريور، اهالي سـه روسـتاي اوسـا،         24روز چهارشنبه   

مرسم و داربكال با انتقاد از مطرح شـدن طـرح انتقـال             
آب شرب مازيـار چـشمه بـراي هتـل ماهـان مراتـب              

بـه  . اعتراض خود را جلوي دهيار داربكال اعالم كردند       
گزارش بـالغ، مـدتي اسـت كـه طـرح احـداث هتـل               

 در شهرستان مياندورود شروع شد، از گردشگري ماهان
كيفيت و چند و چون اين طرح اطالعـاتي چنـداني در            

اهالي اين سه روستا اعالم كردند كه اين        . دست نيست 
پروژه اگر نگران تامين آب هست يكي از چاههايي كه          
داري آب كافي است براي تـامين آب در نظـر گرفتـه             

بـرداري نامناسـب از ايـن      شود و زمينه تخريب و بهره       
  .چشمه فراهم نشود

  
در ادامه اعتراضهاي روزهاي اخيـر كـارگران مجتمـع           

 شـهريور گروهـي   24تپه، روز چهارشـنبه     نيشكر هفت   
ديگر از كارگران در اعتراض به افـزايش اجـاره بهـاي            
. منازل كوي سازماني در محوطه كارخانه تجمع كردند       

ك از كارگران ساكن    به گزارش ايلنا، پيش از اين هر ي       
 تپه اجاره بهايي      شكر هفت   منازل مسكوني مجتمع ني   

 هزار تومان به مـديريت مجتمـع پرداخـت          185حدود  
 خصوصي كارخانـه    كردند اما اخيرا كارفرماي بخش      مي

اي جديد، اجاره بهـاي هـر يـك از            با صدور بخشنامه    
منازل مسكوني كارگران را براساس كيفيت منـازل بـه          

  . هزار تومان افزايش داده است650 تا 350
  

 شهريور، جمعي از كارگران كارخانه      27صبح روز شنبه    
پلي اكريل اصفهان در اعتراض به معوقات مزدي و نيز      
تعطيلي واحدهاي زير مجموعـه ايـن كارخانـه مقابـل           

به گـزارش   . ساختمان استانداري اصفهان تجمع كردند    
 كـارگر   600ود  حد: ايلنا، تعدادي از اين كارگران گفتند     

 هـزار كـارگر   2هستيم و به نمايندگي از سوي مجموع    
شاغل در كارخانه پلي اكريل اصفهان مقابل سـاختمان   

پـيش از ايـن نيـز       . ايـم   استانداري اصفهان جمع شده     
 شــهريور 24كــارگران پلــي اكريــل در روز چهارشــنبه 

تجمعي در محوطه كارخانه برگزار كردند و در جريـان           
ضي به صـورت نمـادين تـابوتي را بـر           اين كنش اعترا  
» مرحوم شـركت پلـي اكريـل ايـران        «روي آن عنوان    

  .نوشته شده بود را حمل و تشييع كردند
  

كارگران راه سازي سـواد كـوه در اعتـراض بـه عـدم               
 سال مطالبـات شـان در روز        2 ماه حقوق و     3پرداخت  

 شهريور، مقابل دفتـر شـركت اويـول تجمـه           27شنبه  
 فارس، كارگران با اشاره به قولهـاي        به گزارش . كردند

مسئوالن مختلف براي پرداخت معوقات و عدم تحقـق      
  .آن، خواستار رسيدگي فوري به مشكالت خود شدند

  
 شهريور، كارگران شركت حمل و      28ظهر روز يكشنبه    

المللـي خلـيج فـارس در اعتـراض بـه عـدم               نقل بـين  
پرداخت حقوق، حق بيمه و ديگرمطالبات شـان مقابـل     

. اختمان مديريت شركت دراسالمشهر تجمـع كردنـد       س
: بــه گــزارش فــارس، يكــي از كــارگران اظهــار كــرد 

 قـانون   44متأسفانه در راستاي اجرايـي كـردن اصـل          
اساسي، شركت حمل و نقل خلـيج فـارس كـه تحـت             

تـرين    مديريت دولت بود به بخش خصوصي و با نازل          
 قيمت و به ثمن بخس واگذار شد و متأسفانه مـديريت          

جديد در اداره اين شركت توانايي انجام تعهدات خود را    
  .ندارد

  
 شهريور، تعدادي از دستفروشـان      28صبح روز يكشنبه    

ــل اســتانداري    ــا تجمــع در مقاب مركــز شــهر اهــواز ب
بـه  . خوزستان خواستار پايـان بالتكليفـي خـود شـدند         

گزارش ايرنا، يكي از نمايندگان دستفروشان كه در اين         
هـشت مـاه    :  بود در اين بـاره گفـت       تجمع حاضر شده  

است كه دستفروشان را از سطح شهر جمع آوري كرده          
اند و قـرار بـوده آنهـا را سـاماندهي كننـد ولـي هنـوز         

  .بالتكليف هستيم
  

 شــهريور، گروهـي از كــارگران  29صـبح روز دوشـنبه   
شهرداري شـهر لوشـان، در اعتـراض بـه چنـد مـاه از         

ه و مقابـل    معوقات مـزدي خـود دسـت از كـار كـشيد           
بـه گـزارش ايلنـا، ايـن        . نـد   شهرداري شهر تجمع كرد   

كارگران در واحد اداري شهرداري لوشان و سازمانهاي        
صورت پيمـاني و قـراردادي مـشغول          واسطه به آن به     

  .كارند
  

 شهريور، كارگران قـراردادي شـركت       30روز سه شنبه    
ارسا ساختمان در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت حقـوق             

به گزارش ايلنا، اعتـراض ايـن       .  زدند دست به اعتصاب  
كارگران به جهت عدم دريافت مطالبـات مـزدي سـال      

كـارگران  .  اسـت  94كاري و سنوات سـال         و اضافه  95
تاكيد دارند كه با وجود كار در تونل و حجم عظيم گرد            

آور  و غبــار كارشــان مــشمول قــانون ســختي و زيــان 
شود كه همين موجـب شـده از شـرايط            محسوب نمي   

اعتـصاب كـارگران    . وحي مناسـبي برخـوردار نباشـند      ر
 31قراردادي شركت ارسا ساختمان در روز چهارشـنبه         

  .  شهريور براي دومين روز متوالي ادامه يافت
  

 تـــن از 300 شـــهريور، بــيش از  31روز چهارشــنبه  
كارگران چندين شركت پيمانكاري پتروشيمي ايالم در       

تحقق وعـده  اعتراض به سه ماه معوقات مزدي و عدم     
هاي كارفرما در داخل دفاتر شركت پيمانكاري تجمـع           

به گزارش ايلنا، پـيش از ايـن نيـز در ماههـاي         . كردند
گذشته  تاخير در پرداخـت مطالبـات مـزدي كـارگران            

  .بارها منجر به اعتراضات آنها شد
  

 شهريور، براي دومين بار طي هفتـه        31روز چهارشنبه   
از در اعتــراض بــه اخيــر، دستفروشــان مركزشــهر اهــو

بالتكليفي معيشتي دست به تجمع مقابـل اسـتانداري          
بــه گــزارش ايرنــا، نماينــده يكــي از . خوزســتان زدنــد

در ايـن دو اجتمـاع   : دستفروشان مركز شهر اهواز گفت 
اعتراضي هيچكدام از مسئوالن حضور نيافته و حاضـر         

  .نشدند به خواسته دستفروشان پاسخ دهند
  
  

ه ســازي، دســتگيري، ســركوب، آزار، پرونــد

شكنجه و محاكمه فعاالن كارگري در ايـران        

  .را به شدت محكوم مي كنيم
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  قايم موشک بازی 
آمريکا و جمهوری اسالمی 

  در عراق، سوريه و يمن
  ليال جديدي

جدل لفظي و قايم موشك بازي بين جان كري و 
جمهوري اسالمي كه اين روزها شدت فزاينده اي 
گرفته، در تحليل نهايي به اين دو واقعيت ختم مي 

   : شود
از يكطرف، جان كري در امتداد سياست مماشات، 

ازش و نگاه زير چشمي به جنايتهاي تهديد، س
جمهوري اسالمي، اهداف امپرياليستي آمريكا را پيش 

از سوي ديگر، كارگردانان و بازيكنان تياتر ضد . مي برد
آمريكايي خامنه اي، سياستهاي ارتجاعي وي را با 
بازي با جان و امنيت مردم منطقه به اميد درمان تن 

 گسترش مي لرزه هاي عقب نشيني قهرمانانه وي،
  .دهند

جان كري در جده و در كنار مقامات عربستاني مي 
ارسال مهمات و تسليحات نظامي از سوي ايران "گويد 

به يمن تنها تهديدي براي عربستان سعودي نيست، 
 و "كند بلكه آمريكا هم آن را يك تهديد محسوب مي

اليزابت ترودو، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا، از علت 
گشت دريايي سپاه پاسداران به نزديك شدن 

 " دليل تنشها افزايش بي"شناورهاي نظامي آمريكا و 
  . از سوي جمهوري اسالمي ابراز بي خبري مي كند

اما آنچه كه براي مردم ايران روشن است، سياستهاي 
آمريكا در پيدا كردن هرگونه روزنه اي براي پيشبرد 

ه عليه منافع خود است كه از كودتاي ساخته و پرداخت
دولت ملي دكتر مصدق گرفته تا نمونه هاي مماشات 
با رژيم پس از قيام، از دل دادن به دلرباييهاي خاتمي 
تا گفتگوهاي پنهاني در نيويورك با احمدي نژاد، قرار 
دادن سازمان مجاهدين خلق، اپوزيسيون سرسخت 

 5رژيم، در ليست تروريستي و يا به تازگي، آزادي 
  .  ميليارد دالر را در برمي گيرد7.1زنداني با تبادل 

به اين شواهد به ويژه بايد شانه به شانه رژيم ساييدن 
در عراق و چشم پوشي و نظاره گر شدن جنايتهاي آن 

از اين روست كه ژست آقاي . در سوريه را نيز افزود
جان كري و اظهار نظر وي در باره يمن را نبايد جدي 

عربي و براي آقاي كري درحضور مقامات . گرفت
دلخوش كردن آنها لب به سخن در باره پايان جنگ و 

  . درگيري مي گشايد
همزمان، زماني كه صحبت از نيرنگ و فريب مي شود، 
جمهوري اسالمي هم بازيكن پرسابقه اي است و هم 

از همين رو است كه به موازات . دست طرف را خوانده
از باالبردن توقعات خود از برجام، تنش و جنگ را 

  . عراق تا سوريه و يمن گسترش مي دهد
ما مردم ايران با اين قايم موشك بازي و دعواهاي 

اين صحنه سازيها بيهوده هستند . زرگري آشنايي داريم
و تاوقتي كه آمريكا بند ناف خود را از جمهوري 
اسالمي قيچي نكند، ادعاهاي آقاي كري را جدي نمي 

   . گيريم
  يور شهر6شنبه ... فراسوي خبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

جنبش ضد مجازات اعدام و 
  دفاع جواد الريجانی از اعدام

  زينت ميرهاشمي 
بر اساس داده هاي آمـاري نهادهـاي بـين المللـي و              

مدافع حقوق بشر، ايران تحت حاكميـت ولـي فقيـه در         
زمينه اعدام و به ويـژه اعـدام كودكـان يكـي از چهـار           

از ميـان   كشور رديف اول است و نـسبت بـه جمعيـت            
در جمهوري اسالمي   . چهار كشور در رده اول قرار دارد      

 سال در زندان هـستند كـه بـه          18كودكان زيادي زير    
اعدام محكوم شده و برخي از آنان بـيش از يـك دهـه     
حبس كشيدن و طي كردن دوران جواني خود زيـر آزار           
و سايه اعدام، سرانجام به چوبه هاي دار آويختـه مـي             

  . شوند
راي پيوسته، گروهي و پر شمار حكم اعـدام         عليرغم اج 

زندانيان، وجود تعداد بسيار زيـاد زنـدانيان محكـوم بـه           
اعدام تبديل به يكي از چالشهاي نهادهـاي سـركوبگر          

  . رژِيم شده است
به دنبال مخالفتهاي جهاني با اجراي ممتد حكم اعـدام     
و به ويژه اعدام نوجوانان، موضوع اعدام، تبديل اعـدام          

مهاي ديگر، در ميان پايوران رژيم مطـرح شـده          يه حك 
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ارتجاع،     . است
 شهريور در رابطه با تعداد زياد زندانيان زير حكم          2روز  

ــون «: اعــدام گفــت ــدامي 500 هــزار و 4هــم اكن  اع
بالتكليف در كشور داريم كه بايد براي حل مشكل آنها    

راف كرد كه بـسياري از      وي اعت » .نيز چاره اي انديشيد   
آسيبهاي موجود در جامعه از جمله  «اين جرايم به دليل     

  )  شهريور2ايلنا . (است» بيكاري
محمد جواد الريجاني، دبير نهاد ضـد حقـوق بـشر، در            

 زنداني زيـر اعـدام، بـر اجـراي          4500پاسخ به مشكل    
انـساني  حكم اعدام و كوتاه نيامدن از اين مجازات غير          

اين داعشي معروف مانند هميشه به وجود و        . تاكيد كرد 
وي بيشرمانه مجازات   . اجراي حكم قصاص افتخار كرد    

او ضمن مخالفت با حذف     . اعدام را هم كافي نمي داند     
» تــاثيرگزاري بيــشتر قــانون«حكــم اعــدام، خواســتار 

  . ارتجاعي شد
شكتجه، آزار و اذيت و حبس طوالني براي محكومـان          

عدام قبل از اجراي حكم، مجازاتهاي مورد نظر اين         به ا 
پايور مرتجع براي تاثير گذاري بر قانون فراتر از حكـم           

  . اعدام است
راه حل دبير ستاد ضد حقوق بـشر مبنـي بـر اعـدام در        

 زنداني زير اعدام، از يك سو       4500پاسخ به بالتكليفي    
واكنش به موج گسترده مخالفت بـا اعـدام و از سـوي             

  . عدامهاي بيشتري را خبر مي دهدديگر ا
   شهريور 5فراسوي خبر آدينه 

  
  

  منتشر شد
  

  زير محك زمان
  قطعنامه هاي

 سه اجالس شوراي 
  عالي سچفخا

)1388- 1391 – 
1393(  
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران: ناشر

  1394: چاپ اول
   كلن-چاپخانه باقر مرتضوي، آلمان : چاپ و صحافي

   كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيدبراي دريافت اين
NABARD/ B.P. 77 / 91130  Ris 

orangis/ France  
  مي توانيد با آدرس اي ميل زير تماس بگيريد

nabard@iran-nabard.com  
   يورو7بهاي كتاب 

   يورو2هزينه پستي 

  
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: نراي دباتيه
  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه
   سامعيمهد، يرهاشمي منتيز

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران       نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
ازمان و  است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين س        

جنــبش مقاومــت و صــاحب نظــران و نيــز ترجمــه  
دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     

مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    
شود، بيان كننده    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     

نظرات خود آنان است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات       
. دسازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـ           

بيـان كننـده   ) با نام و يا بدون نام  (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبـرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق        

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1ك شماره              ت
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش         

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

لق ، اخبار رويدادهاي روز نشريه نيرد خ

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  
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  انتقال مجاهدين

  از ليبرتی، 
   گامی بزرگ برای 

  جنبش ضد ديکتاتوری
  زينت ميرهاشمي 
عليــرغم همــه توطئــه هــاي رژيــم، از 
پرتاب موشك تا اجير كـردن تعـدادي         
مزدور براي شكـستن روحيـه سـاكنان        
ليبرتي، از گروگان گيـري تـا بـه قتـل           
رساندن بيشمار از فرزندان ايران زمـين       

يبرتـي، سـرانجام   در كمپهاي اشرف و ل    
همه اعضاي مجاهدين سالم از زنـدان       

روز . ليبرتي خارج و به آلباني وارد شدند      
 شهريور، يك پيـروزي بـراي       19آدينه  

جنبش آژاديخواهانه مردم ايران و يـك   
شكست براي رژيم واليت فقيه به ثبت       

  .رسيد
   

واكنشهاي پـايوران رژِيـم بعـد از ايـن          
ا را  انتقال، از يك سـو غـافلگيري آنهـ        

نشان داد و از سويي ديگر بر باد رفـتن          
همه سرمايه گذاريهايي كه براي از بين   
بردن تشكيالت مجاهدين خلـق شـده       

  .بود را به حساب خامنه اي ثبت كرد
احضار فرمانده نيـروي قـدس و سـفير         
رژيم در عراق به ايران، غافلگيري تيم        
عمل كننده سـركوب ليبرتـي را نـشان         

دگان ســپاه اعتــراف ســركر. مــي دهــد
قدس در رابطه با چگونگي اسـتفاده از         
نيروهاي شبه نظامي عراقـي و برنامـه        
هــاي موشــكي در رابطــه بــا بــه قتــل 
رساندن ساكنان ليبرتي، سندي ماندگار     

 14از جنايتهاي برنامه ريزي شده طي       
ــان و   ــابودي زن ــراي ن ســال گذشــته ب
مرداني است كه جرمشان ايستادگي در      

ــاتوري و و ــر ديكتـ ــه برابـ ــاداري بـ فـ
  . تشكيالت شان است

استبدادي مذهبي حاكم كه حتا تحمل       
چند ميهماني جوانان در شهرهاي ايران  
را ندارد، در اين خيال خام بود كه مـي          
ــره و موشــك اراده     ــا محاص ــد ب توان
. ساكنان زندان ليبرتي را درهـم شـكند       

اين سياسـت پـايوران رژيـم و در راس       
 آنها خامنه اي شكست فاحش خـورد و       

بر اين منظر انتقـال سـالم، همگـاني و          
سازمانيافته از ليبرتي بـه آلبـاني گـامي      
ــردم   ــه م ــبش آزاديخواهان مهــم در جن

  . ايران است
  

  
  يک مبارز عليه ارتجاع اسالمی

  جانشين احمد شهيد
  ليال جديدي

خانم عاصمه جهانگير در حالي به عنوان جانشين آقاي احمد شهيد، 
مان ملل در امور ايران، انتخاب شد كه گزارشگر ويژه حقوق بشر ساز

پيشينه درخشاني در دفاع از حقوق بشر، به ويژه عليه ستم بر زنان، 
  . اعدام و آزار اقليتهاي ديني و ملي دارد

پيشينه فعاليتهاي خانم عاصمه جهانگير در زمينه هاي گوناگون انساني 
 و حقوق بشري كه به طور مشخص زمينه هاي بارز نقض حقوق بشر

در حكومت جمهوري اسالمي نيز هستند، او را انتخاب مناسبي براي 
  . جانشيني آقاي شهيد مي كند

بي دليل نيست كه دستگاه تبليغاتي رژيم از هم اكنون عليه وي به كار 
افتاده و خشم و وحشت حكومت از ادامه بررسي پرونده سياه خود را 

  . بازتاب داده است
ن ملل همكاري داشته و از فعاالن خانم جهانگير سالها با سازما

وي اولين دفتر . سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان در پاكستان است
 كه عليه كم ارزش شمرده "اقدام زنان"وكالت زنان پاكستان و فوروم 

شدن شهادت زنان و يا اجبار زنان به اثبات تجاوز مبارزه مي كند را 
 و دولت تحت حكومت وي كه عليه ادغام دين. بنيان گذاري كرده است

كودتايي ضياءالحق به اعتراض برخاست، در ايجاد كميسيون حقوق بشر 
او همچنين در دوران حكومت ژنرال . پاكستان نيز مشاركت داشته است

پرويز مشرف نيز فعاليت گسترده اي عليه نقض حقوق بشر داشته، تا 
ر در خانم جهانگي. جاييكه به زندان و حصر خانگي وي انجاميده است

  . رييس كانون وكالي پاكستان شد2010سال 
عاصمه جهانگير كه جوايز متعدد مدني و حقوق بشري را در عرصه 

 2004 تا سال 1998المللي دريافت كرده، از سال  هاي ملي و بين 
گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر اعدام و آزادي عقيده و مذهب بوده 

ب و پايمالي حقوق اقليتهاي در اين زمينه وي بارها به سركو. است
  .مذهبي در ايران انتقاد كره است

با چنين پيشينه اي عليه ارتجاع و بنيادگرايي اسالمي، روشن است كه 
جمهوري اسالمي كه دست آلوده اي در گرداندن چرخه نقص حقوق 
بشر به ويژه عليه زنان و اعدام و ارتكاب به جنايت نسبت به مردم ما 

  . رجز خواني بپردازددارد، عليه وي به 
در نخستين واكنش غير رسمي به انتخاب خانم جهانگير، رسانه هاي 
حكومتي به طور سراسري نوشته اي را منتشر كردند كه در آن با اشاره 

محصول " احمد شهيد در قبال ايران كه "شدت منفي به "به عملكرد 
، "طلب بوده هاي تجزيه  منافقين و گروه اتكاي او به منابعي چون 

قرار نيست اين روند "متذكر مي شود كه با انتخاب خانم جهانگير 
  . "تعديل شود

اي محبوب و  در اين موضعگيري آمده است كه اگر چه وي چهره 
 اين كشور "بدنه اجتماعي"مشهور بين سكوالرهاي پاكستان است، اما 

  .نددا  مي "نامطلوب"او را يك عنصر 
اين تنها قشر متحجر مذهبي پاكستان نيست كه جمهوري اسالمي از 

 ياد مي كند، اين بخش ناچيز و "بدنه اجتماعي"آنها به عنوان 
  .  خطاب شده اند"مردم"خودفروخته در ايران نيز همواره 
 توسط شوراي حقوق بشر سازمان 2011آقاي احمد شهيد كه از سال 
ران انتخاب شده بود، گزارشات متعددي ملل به عنوان گزارشگر ويژه اي

 از وضعيت - اگر چه نه همه جانبه و كامل اما منصفانه و صادقانه -
ضمن تشكر و قدرداني از تالشهاي وي، اميد . حقوق بشر در ايران داد

است كه خانم عاصمه جهانگير نيز با رسيدگي مستمر و پيگيري موثر 
حمد شهيد به او مي سپارد را نقض حقوق بشر در ايران، باري كه آقاي ا

  . چند گام جلوتر ببرد
   شهريور13شنبه ... فراسوي خبر

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مهرماهدر شهدای فدايی 
، محمـدعي سـالمي   ،  چنگيز قبـادي  : رفقاي فدايي 

منـوچهر  ،  مهرنوش ابراهيمـي  ،  سيد نوزادي حسين  
علي دبيـري فـرد،     ،حسن حامدي مقدم  ،  بهايي پور 

حسين علـي   ،  غالمرضا صفري ،  محمد رضا همتي  
لقمـان  ،  حسن جاللي نـائيني   ،  رحمت شريفي ،  زاده

محمدرضــا ، جهانــشاه ســميعي اصــفهاني، مــدائن
، رحيم خدادادي،   پروين فاطمي ،  ژيال سياب ،  فرشاد

، اسـماعيل بيدشـهري  فرشاد فرجـاد، پـري ثابـت،      
مـصطفي  ، زهـرا بيدشـهري  تورج حيدري بيگونـد،     

زاهـد  ،   قبـادي  كرامـت ،  سيد احمـد الري   ،  رسولي
، مسعود بريري، )اسكندر(سيامك اسديان  ،  سجادي

علي ، ايراهيم شريفي، فريبا شفيعي، عليرضا صفري
  رينـي  غالمحـسين ،  محمد كس نزانـي   ،  حسن پور 
، غالمرضـا سـاالري، سـروش نيكخـواه،         وندادنژاد

عارف بلـوكي، ماشـا اهللا پـورطرق، محمـد سـعيد            
، خراسي، احمد اسـالمي جـوزاني، حـسن بـشيري         

محمد امين ترابي، محمود خـدادادزاده، فاطمـه رخ    
بين، فتح اهللا فريد، طاهره قاسمي، ناصـر مـرادي،          
محمد فيروزي، يـداهللا سـاالري، موسـي پيـشداد،          

، پرويـز عنـدليبيان   حسين روحاني، مهوش جوكار،     
، عبداهللا يزدانـي  ،  خيراهللا حسن وند  ،  مهدي خانزاده 

، يمـريم توسـل   عبـاس مكـاري،      ،علي محمـدنژاد  
، قربـان قريبـي،     عزت اهللا معلم  ،  فاطمه روغن چي  
، شهسوار شفيعي، رمضان قرباني،  سيد ربيع حسيني  

، مهنـاز   روح اهللا الماسي  ،  لوكيهبهرام ب ،  جعفر دلير 
، احمــد ســليماني، غالمحــسين مجيــدينجــاري، 

ــودرزي ــاس گ ــبعت، عب ــسن س ــان ، ح ــسن ج ح
احمـد  ،  فرشـيد فرجـاد   ،  كـامران علـوي   ،  لنگرودي
 1350از سـال   يد راجي، ناصر مـرادي،      فرسكياني،  

تاكنون در پيكار عليه امپرياليسم و ارتجاع و بـراي         
دموكراسي، رهايي و سوسياليسم توسـط مـزدوران        

  .رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند
  


