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  سومو سي دوره چهارم سال 

  1396 خرداد اول 
  
  

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  

  ......سرمقاله 
  

  تمركُز بر سياست خارجي؛ 

  تمديد چهارساله يك دور باطل
  منصور امان

مستقل از اينكه نتيجه نمايش انتخاباتي رياست جمهـوري      
چه مي بود، سياست خارجي و بحـران روابـط خـارجي در             

تـشديد  . مركز سياست رژيم واليت فقيه بـاقي مـي مانـد          
 بـي درنـگ پـس از        ماجراجويي و مداخله گري منطقه اي     

دستيابي به تواُفق عقـب نـشيني هـسته اي بـا طرفهـاي              
خارجي، كانون بحران تـازه اي را شـكل داده كـه ابعـاد و      

تالُطـم در   . دامنه آن با بحران هسته اي برابري مي كنـد         
اين كانون را جابجايي قُدرت در اياالت متحده آمريكا بـه           

بـر همـين    . ميزان تعيـين كننـده اي افـزايش داده اسـت          
اساس، جمهوري اسالمي در چهار سال آينـده بـا شـرايط            
متفاوتي روبرو خواهد بـود كـه برخـورد بـه چالـشهاي آن             
يكبار ديگر جهتگيري، برنامه و سياست حاكمـان ايـران را     

اين نوشتار به ارزيابي از مهمترين      . ريل گذاري خواهد كرد   
 ويژگيهاي اين جهتگيري و محيط و فاكتورهـاي خـارجي         

  . آن مي پردازد
  

  سياستهاي جمهوري اسالمي
در رقابت باندهاي ُقـدرت جمهـوري اسـالمي در نمـايش            
انتخاباتي، آنچه كه بـيش از همـه بـه چـشم مـي خـورد،             

 "برجـام "حضور بسيار كمرنگ موضوع توافق هسته اي و     
در حـالي كـه نامزدهـاي       . در كشمكشها و مشاجرات بـود     

جمهوري بـا حـرارت و     شوراي نگهبان براي پست رياست      
ــر    ــي يكــديگر را ب ــالي و سياس ــاي م ــده ه ــتياق پرون اش
تريبونهاي همگاني ورق مي زدند، مهمتـرين و پـر سـر و             
صدا ترين موضوع كشمكشهاي چهار سال گذشته در زيـر          

 تنها به گونه حاشيه اي و جسته و گريختـه           "خيمه نظام "
ود اين حضور كمرنگ در حالي ب  . خود را نمايان مي ساخت    

كه به ظاهر در مخالفت با عقب نـشيني هـسته اي، يـك              
 از اليـه هـاي   "دلواپـسان "صف بندي نيرومند مشهور به   

  نظامي و امنيتي باند حاكم شكل گرفته است كه با تمام 
  3بقيه در صفحه 

  

  در شهادت سعيد سلطانپور

  برفراز تمثيلها
  )صبح. م( وحيدي . م

  9صفحه 

  )96ت ارديبهش(زنان در مسير رهايي 
  اسد طاهري 

  13صفحه 

  ....يادداشت سياسي 
  

آفرينندگان عالي ترين ارزش 

   ارديبهشت29در روز 
 مهدي سامع

  
  براي كشف اقيانوسهاي جديد

  بايد شهامت ترك ساحل آرام خود را داشته باشيد

  اين جهان، جهان تغيير است

  ...نه تقدير 

  نيكاليويچ تولستوي) ن(لئو
، وزارت كشور رژيـم نتـايج        ارديبهشت 30در روز شنبه    

اين نتيجه در   . نمايش موسوم به انتخابات را اعالم كرد      
شرايطي اعالم مي شود كه هيچ نهاد و شخـصيت بـي     
طرف ايراني و غير ايرانـي بـر ايـن مـضحكه و اطـاق               

نظارت نداشته و از ايـن رو رقـم         » تجميع آرا «جادويي  
 سازي مربوط به تعداد شركت كنندگان فاقـد اعتبـار و          

اين است كه در رقابت     واقعيت  . يك دروغ محض است   
بازي » حاكم«بين دو باند درون واليت خامنه اي، باند         

را به شكل مفتضحانه باخته و حسن روحاني براي بـار           
 درصـد آرا بـر صـندلي رياسـت قـوه            57دوم با كسب    

خامنه اي » نرمش قهرمانانه«مجريه تكيه زده تا مسير      
كه با نوشيدن جام زهر هسته اي آغاز شـد را همـوارتر      

تا آن جا كه به اكثريت مردم ايران بر مـي گـردد،      . كند
. از اين نمـايش تكـراري هـيچ نـصيبي نخواهنـد بـرد             

  . زندگي و معيشت مردم روز به روز بدتر خواهد شد
پيرامون اين شعبده بازي بحث و تحليل بسيار صـورت          

هدف اين نوشـته تحليـل      . گرفته و ادامه خواهد داشت    
.  صـورت گرفتـه نيـست      آن چه تحت عنوان انتخابـات     

هدف اين نوشته حتي گزارش جنبش گـسترده تحـريم     
  از جانب اكثريت قريب به اتفاق گروههاي سياسي

  2بقيه در صفحه 

  )96ارديبهشت (رويدادهاي هنري ماه 
  افتح اهللا كياييه

 17صفحه 

  

  )96ارديبهشت (كارورزان سالمت 
  اميد برهاني

  21صفحه 

 دانشگاه در ماهي كه گذشت

  )96هشتارديب(
 دكامران عالمي نژا

  15صفحه 

  
  

 و ارزان سازي نيروي كار در يسركوب

  برنامه روحاني
  زينت ميرهاشمي

 4صفحه 

 نگاهي به وضع معادن ايران

  اميد برهاني

 5صفحه 

  به ياد فرزاد كمانگر
 فرنگيس بايقره

  11صفحه 
  

  آيا قواعد جنگ سوريه تغيير كرده؟

  دجانگل ورل/  ساكن–توماس فن در استن 

  بابك: برگردان
  10صفحه 
  

  
  :منتشر شد
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  )  روز كارگر-ويژه اول مي (
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  آفرينندگان عالي ترين ارزش

   ارديبهشت29 در روز 
  1بقيه از صفحه 

هــدف ايــن يادداشــت ســتايش و قــدرداني از . نيــست
كساني است كه وارد اين بازي سـخيف نـشده و آن را           

در اين نوشته به فرازهايي از اعـالم موضـع          . برنتابيدند
  .  شفاف و افتخار آميز برخي از آنان مي پردازم

  
 در باره ايـن   مادر زنده ياد ريحانه جباري   شعله پاكروان 

در حالى كه كمتر از يـك هفتـه         «: شعبده بازي نوشت  
به نمايش تهوع آورى بـه نـام انتخابـات بـاقى مانـده              

نه .  بازيگر رأى نخواهم داد    6است، من به هيچكدام از    
به سه بازيگر اصلي كه خودشـان بـا وقاحـت در برابـر          

يكـديگر را رسـوا   چشمهاي مردم، جنايات و دزديهـاي    
 سياهي لشگري كه براي خالي نبـودن  3كنند و نه    مي

همـه  : اينان در يك مـورد مـشتركند      . عريضه آمده اند  
اصـلي تـرين    . شان طرفدار زندان و شكنجه و اعدامند      

مطالبه مردم نيز روشن اسـت، آزادى، همـان كـه زيـر         
چگونـه  .. .سايه هيچكدام از اينان دست يافتني نيـست       

أى دهيم و چـشمهاي گـوهر عـشقي را          مى خواهيم ر  
فراموش كنيم؟ و آخرين نگاه ندا آقا سلطان را بـه يـاد       
نياوريم؟ و صداي آرش صـادقي را از خـاطر ببـريم؟ و             

   »صداي شهرام احمدي را؟
  

 در  امير ارشـد تـاج ميـر      زنده ياد   مادر  ،  شهين مهين فر  
به قاتالن فرزنـدانم راي     « دلنوشته خود اعالم كرد كه    

  . »نمي دهم
   امير ارشد تاج مير،براي پسر مبارزم«

  . كه زير خاك شد،براي جواني ات، جگرم مي سوزد
  . بگذار هر كه مي خواهد راي دهد،عزيز مادر
چون هنـوز جگـرش نـسوخته و خـدا نكنـد            ،  حق دارد 

  .بسوزد
فقط كاش مي فهميدند و مي دانستند جوانهايي كه در          

س بـه  و هـيچ كـ   رنـد  دست جالدان مي ميه زندان ب 
  .دادشان نمي رسد هم ايراني اند و از جنس خودشان

  . كار مي خواهند،آنها براي يك زندگي شرافتمندانه
  .آنها دردشان درد كودكان كارتن خواب است

آنها دردشان درد پدريـست كـه كليـه مـي فروشـد تـا         
  .فرزندانش شب گرسنه نخوابند

 نـه كـاخي در      ،آنها سر پنـاهي كوچـك مـي خواهنـد         
  .زعفرانيه

  .زادي مي خواهند تا حرفهاي پر دردشان را بزنندآآنها 
 نـه كتـك     ،آنها گوش شنوا مي خواهند بـراي شـنيدن        

  .خوردن با شوكر برقي
 ماشـين   ،آنها مانند فرزندان جناب مدير يا فالن رييس       

  .پورشه نمي خواهند
بيمارستان و پزشك   ،   درمان مي خواهند   ،آنها درد دارند  

  .و دارو مي خواهند
شان نان مـي خواهنـد نـه         بيمه و براي بچه هاي    آنها  
  .شعار

  . غم و ستم بس است،آنها دل خوش مي خواهند
 نـه تـوهين و      ،آنها انسانيت انساني شان را مي خواهند      

  .تحقير
به  شما براي احترام به دوستي هركس و به هر دليل و          

  ،هر كانديدا راي دهيد
  ».هم اما من به قاتالن فرزندانم راي نمي د،مختاريد

  
 خانواده زنـده يـاد      1396 ارديبهشت   13روز چهارشنبه   

در «: نوشتند» يادبود ندا «ندا آقا سلطان در فيس بوك       
داريم خانواده ندا در انتخابات شـركت        اينجا اعالم مي  

خـواهر نـدا در      هـم    1392در خـرداد    » ...نخواهند كرد 
ما هنوز چشمهاي باز مونده ندا،      «: همين صفحه نوشت  

شده كف خيابون رو فراموش نكرديم كـه        خون ريخته   
بـه كـسي راي      بخواهيم از كـسي طرفـداري كنـيم و        

مامان من بـه هـيچ كـس راي نـداده، راي مـا              . دهيم

روزي به كسي خواهد بود كه وجود آن را داشته باشـد            
كه اعالم كند قاتل اين بچه هاي بي گناه چـه كـسي             

ي از  بوده و انتقام آنها را بگيرد كه انتظـار چنـين چيـز            
آدمهايي كه از فيلتر شـوراي نگهبـان رد شـده باشـند             

  ».مامان من راي نداده و نخواهد داد. محال است
  

گلرخ ابراهيمي ايرايـي، زنـداني سياسـي از بنـد زنـان             
زندان اويـن در بـاره مـضحكه موسـوم بـه انتخابـات              

به راستي تفاوت اين دو دسته كه سعي دارنـد         «: نوشت
ي جامعه بقبوالننـد       به توده    عنوان دو حزب    خود را به    

هـا   مگـر جـز ايـن اسـت كـه در تمـام دوره        ! چيست؟
ــاي   ــه، دادگاهه ــي ادل ــام ســنگين و ب بازداشــت، احك

اي، اعدام و فساد مالي و فقـر و         فرمايشي و چند دقيقه     
 آزاري و تجــاوز و آتــش ســوزي در  فحــشا و كــودك

 هـاي     هويتي پاسـپورت ايرانـي و وعـده         مدارس و بي  
ــيپوشــالين را شــاهد … ســر انجــام مــسئوالن و   و ب

در كدام دولت بازداشت و اهانـت و اعـدام         ! ... ايم؟  بوده
ايم كه داد آزادي و امنيت و آرامش جامعه سـر             نداشته  

البته تا زماني كـه تعـدادي هـورا كـش و از          .  دهند  مي
ها هويت خود را انكار كنند و مليجـك وار            داخل زندان 

ثال ظريف برند و انگشت بـه       دست به قلم تمجيد از ام     
جوهر، ننگ حضور در ايـن نمـايش مـضحك آغـشته            
كنند؛ ايشان نيز بايد بر خر مراد سـوار باشـند و شـاهد              

گرايان  طلبان با نام اعتداليون كه با اصول        حضور اصالح 
باشـد كـه روزي شـاهد       .... اند باشيم   معتدل گره خورده  

لف در  حضور احزاب و منتخبي با عقايد و باورهاي مخت        
تـا آن روز بـه      .  ي انتخابـات كـشورمان باشـيم        عرصه

جهت نبود فـضاي بـاز سياسـي و تحميـل كانديـداي             
گزينشي و ممانعت از حضور احزاب و عدم پاسـخگويي   
به چرايي از ميان برداشتن احزاب و گروهها و تا حضور       
كانديدايي از تمامي ايـدئولوژيها، مـذاهب و قوميتهـاي       

 ي  ين انتخاباتي كه نـه حماسـه      ايراني از شركت در چن    
روي، سركوب و استبداد   حضور بلكه نمايش اقتدار تك      

 فريبـي سـت      اي جهت عوام    است و تنها صرف هزينه      
خودداري نموده و فعاالنه تا ايجاد فـضايي بـاز جهـت            

ي احزاب در ايراني آزاد و رها از يـوغ            فعاليت آزاد كليه  
  ».استبداد تالش خواهيم نمود

  
 سياسي زندان مركزي زاهدان در بيانيه اي بـا          زندانيان

  : تشريح تبعيض ديني در نظام حاكم، اعالم كردند
همه اقشار مختلف به خصوص اهل سنت و اقليتهاي         «

قومي و مذهبي و مردم ايـران مـي خـواهيم كـه ايـن              
انتخابات را كه رئـيس جمهـور در آن مترسـكي بـيش      

مـا  . لت دست ديگران است را تحـريم كننـد        نيست و آ  
زندانيان سياسي زندان زاهـدان هـم ايـن انتخابـات را            

  ».تحريم مي كنيم
ــوي     ــاني، مول ــدين كاش ــوي نورال ــه را مول ــن بياني اي
عبدالرحيم كوهي، امان اهللا بلوچ زهـي، همـزه ريگـي،         
بشير احمد حسين زهي، عابد بم پوري، اسحاق كلكلي، 

اري، اليـاس قلنـدر زهـي،       ميثم چنـداني، حـسن دهـو      
شيرمحمد زماني پور، نويد سپاهي، شـيرجان دهـواري،        
ابوبكر رستمي، سجاد بلوچ، چاكري، عبدالخالق ريگي،       
صوفي چمبري، درمحمد شـه بخـش، اسـماعيل شـه            
بخش، عبداهللا نوتي زهي، محسن قنبـر زهـي، محمـد       
رضا قنبرزهي، عبدالملك قنبر زهـي، عبدالحميـد كـارا      

 هود، عطا اهللا هـود، عبدالوحيـد هـود،          زهي،عبدالصمد
زبير هود، عظيم بلـوچ زاده، ابـوبكر مالزهـي، مـصيب            
وطن خواه، حامد باران زهي، امين ريسي، بـشير احمـد      
بليدهي، صديق باران زهـي، ادريـس بليـدهي، جاويـد           

  .دهقان، محمود كلكلي و اميد ايماني امضا كردند
  

در بيانيـه    جمعي از زندانيان سياسي زندان رجايي شهر      
 نمايش مسخره انتخابات قالبـي    تحريم  «اي با عنوان    

   : اعالم كردند» رژيم
عليرغم مهندسي همه جانبه ولي فقيه و رسم انواع و          «

ــد و رد   ــه و تهديـ ــز و ممنوعـ ــوط قرمـ اقـــسام خطـ

صالحيتهاي افرادي كه قبال ثابت كـرده بودنـد منـافع      
شخصي شان هيچگونه وجاهتي بـراي رسـام خطـوط          

 همچنين مـشخص كردنـد كـه        ،ائل نمي شوند  قرمز ق 
 آنچنـان در وجـود    تاراج و به يغما بردن امـوال مـيهن،    

عوامل و جيره خواران رژيم ريشه دوانده كـه برگزيـده           
ترين نفرات حكومت نيز براي سهيم نمـودن در خـوان    
به يغما برده شده به ريش ولي فقيـه پوشـالي و رو بـه          

اي از فـساد    اضمحالل خنديدنـد و هـر كـدام گوشـه           
نهادينه و سيستماتيك رژيم را كه مربوط به جناحهاي          

 رو كردند و مانند مناظره هاي دو دوره قبـل            ديگر بود، 
آنچه در نهايت آشكار و يا هويدا گرديد ايـن بـود كـه              

بلكه    ٪4 نه    (شرط اساسي براي شركت داشتن در آن        
 مختلـف در قـدرت       افرادي كه به انحـاء     ) ٪2كمتر از   

 اين است كه عالوه بر اينكـه در مـسابقه             دارند، دستي
 بلكه  فساد و چپاول و قدرت با ديگر افراد شركت كنند،         

بدون وقفه در سركوب و شكنجه و اعـدام هـر آنكـس      
كه به افشاي حريم فساد سردمداران واليـت و نيـروي     
سركوبگر آن يعني سـپاه پاسـداران جهـل و جنايـت و             

چگونه شـك و شـبهه       هي  بسيج ضدمردمي مي پردازد،   
  ....اي به خود راه ندهند

ي حال كه اين جانيان افـشا شـدن جنايتهـا و دزديهـا            
 بـيش از   شان نزد مردم را مخل امنيت خود مي داننـد،        

پيش روشن مي گردد همانطور كـه در قـانون اساسـي         
خود  رژيم ذكر گرديده نظر مردم در مقابل نظـر ولـي             

  ... .فقيه فاقد هرگونه ارزشي مي باشد
حال كه هيچگونه تفـاوتي بـين آخونـد رئيـسي يعنـي             

 و يا آخوند روحـاني يعنـي      1367مجري قتل عام سال     
 و پاسـدار  88 و قيـام     78 تيـر    18سركوب كننده قيـام     

ـ      )كه با رئيسي ائتالف نمـوده       (قاليباف   ه  كـه نماينـده ب
 اسكله  114قول خودشان برادران قاچاقچي در بيش از        

وجـود نـدارد و از   ... اه پيـام و  و گمرك و امثال فرودگـ  
 بـا   آنجائي كه هر فردي با شركت در نمايش انتخابات،       

آلوده كردن دست خود به خون جوانـان آگـاه و پاكبـاز        
اين ميهن راه را براي كشتارهاي آتي و چپاول مملكت          

  براي اين جنايتكاران هموار مي كند؛
 عقيدتي زنـدان گوهردشـت كـرج    -ما زندانيان سياسي 

  ا و دست در دست ديگر اقشار مـيهن در زنجيـر،     يكصد
 مـا   ؛با تحريم اين نمايش مسخره اعـالم مـي نمـائيم          

خواهان يك انتخابات آزاد زير نظر مراجع بـين المللـي     
براي رسيدن به يك جامعه آزاد و مبتني بر حاكميت و           

 بـدون هيچگونـه تبعـيض        آزادي تمامي آحـاد مـردم،     
تني بر اعالميـه جهـاني   مب...  ديني و    جنسيتي و قومي،  

  ».حقوق بشر مي باشيم
لطيـف  ،  ج حـاتمي  ، ايـر  رضا اكبري منفرد  اين بيانيه را    

شـاهين  ،  امير دوربـين قاضـياني    ،  خالد حرداني ،  حسني
محمد مهـدي   ،  حسن صادقي ،  سعيد شيرزاد ،  ذوقي تبار 

، ابـراهيم فيـروزي   ،  فوالدوند ابوالقاسم  ،  فراخي شانديز 
  .امضا كردند سعيد ماسوريو  احمد كريمي

  
. اين است سند افتخار و شرافت شهروندان ايران زمين        

اينان ستارگان درخشان سـپهر جنـبش آزاديخـواهي و          
دادخواهي مردم ايران هستند و به قول زنده ياد احمـد           

بـه پـاي دارنـده      /اينان دل بـه دريـا افكناننـد       «: شاملو
  . »آتشها

ـ               ا اينان در زير تازيانه و درفـش پايـداري مـي كننـد ت
  .حماسه هاي واقعي را به ثبت رسانند

فرياد اينان است كه اندام پوسيده واليت خامنـه اي را           
اينان نـه فرامـوش شـدگان كـه         . به لرزه انداخته است   

. تجسم واقعي اراده مردم دربند بـراي رهـايي هـستند           
اينان هستند كـه در فـضاي ريـا و تزويـر آزادي را در               

طر وارد شـعبده    درك ضرورت مي دانند و به همين خا       
ايـن  . بازي خليفه جالد و حاميان تبهكار او نمي شـوند         

 ارديبهـشت   29عالي تـرين ارزشـي اسـت كـه در روز            
  . به ثبت رسيد1396



  3صفحه           سرمقاله      1396اول خرداد   –385 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تمركُز بر سياست خارجي؛ 

  تمديد چهارساله يك دور باطل
  1بقيه از صفحه 

نيرو در هر سه مرحلـه ايـن پروسـه، يعنـي مـذاكرات،           
، به گونه سازمانيافته و با      )برجام(توافُقات و سپس اجرا     

  . تبليغات گُسترده وارد عمل شد
 به موضوع كشمكش انتخاباتي،     "برجام"تبديل نشدن   

زم حكومت و همـه دسـته بنـديهاي        نشان روشني از ع   
دروني آن بر حفظ تواُفق با طرفهاي خارجي و استفاده          
. از امتيازهاي و امكاناتي دارد كه به همراه آورده اسـت          

 "دلواپـسي "اين واقعيت، همچنين هـدف و درونمايـه         
نمايشي عليه عقب نشيني هـسته اي را نيـز بـه گونـه           

بيـشتر يـا   عريان تري به نمايش مي گذارد كه چيـزي      
كمتر از فرار از مسووليت اين شكـست و هزينـه هـاي         
گزاف آن، مهـار بانـد رقيـب و جلـوگيري از پيـشروي              

  . جامعه ي خسارت ديده و معترض نبوده است
ــاي      ــوان نامزده ــه عن ــسي ب ــاف و رئي ــان قاليب آقاي

 را  "برجـام "، با اصرار يادآوري كردند كـه        "دلواپسان"
ژسـت  .  دارنـد "التـزام " مي شمارند و بـدان     "محترم"

حقوقي و دولتمردانه واري كه آنها براي تغيير ناگهـاني          
نقش به خود گرفتند، بي مايه تر از آن است كه بتوانـد            
درماندگي و ضعفي كه باند حاكم بـا آن بـه پـاي ميـز           
مذاكره رفته و همچنان با آن دست به گريبان اسـت را   

 . بپوشاند

اُفق با رژيم مالهـا بـا   در سوي ديگر ميز نيز نگاه به تو    
وجود ترديدهايي كه آقاي ترامپ بدانها دامن زده بـود،          

تاجر بـازاري نيـز در ايـن       . بدون تغيير باقي مانده است    
 برجـام منـافعي     "پاره كردن "ميان قانع شده است كه      

براي آمريكا ندارد و در يك معادله سود و زيان، چربش  
  . كفه حفظ آن بيشتر است

   
  ي براي تواُفق هسته ايكاركرد ديگر

بنابراين، موضوع محوري و غالب در سياسـت خـارجي          
رژيم جمهـوري اسـالمي در چهارسـال آينـده، تواُفـق            
ــه      ــود، بلك ــد ب ــاد نخواه ــل و بني ــسته اي در اص ه
فاكتورهايي است كه به موازات آن عمل مي كنند يا از       

در اين رابطه مساله مداخالت . درونش شكل مي گيرند   
فرين حاكمان ايران در منطقه خاورميانه نقـش      بحران آ 

ويژه اي خواهد داشـت و تحـوالت پيرامـون آن تـاثير            
 و از   "نظـام "تعيين كننده اي در همه نُقاط اصطكاك        

جمله تواُفق هسته اي با طرفهاي خارجي اش بـه جـا            
  .خواهد گذاشت

شواهد متعـددي از تغييـر نگـاه و رويكـرد آمريكـا بـه              
دازهاي تواُفـق هـسته اي حكايـت    كاركردها و چشم ان 

مي كند؛ مساله اي كه در درجه نخُست سياسـت ايـن            
كشور در برابر بحران منطقه را از رويكرد دولت پيشين          

برخالف آقـاي اوبامـا كـه       . اين كشور متمايز مي سازد    
همه كارتهاي خود براي حل بحران خاورميانـه را روي      

دولـت جديـد   تواُفق هسته اي با مالهـا گذاشـته بـود،     
آمريكا اتخاذ سياسـتهاي گُزينـه بـه مـوازات آن را در             

اين به معناي آن است كه رژيم     . دستور كار نهاده است   
مالها نمي تواند مطمين باشد كه تواُفق وين همچنـان   
كاركردي سپر مانند براي ادامه ماجراجويي منطقـه اي         

بسا انتظـار مـي رود پـا برجـا مانـدن           . اش داشته باشد  
 آن  "پايبنـدي بـه روح    "ُفق هسته اي مـشروط بـه        توا

گردد، امري كه از اجراي تعهدات فنـي و تكنولوژيـك           
هسته اي فراتر مي رود و رويكردهاي منطقه اي رژيم          

  . واليت فقيه را در بر مي گيرد
همزمــان، ايــن سياســت تــشديد كُنتــرُل و بازرســي و 
بازنگري دايمي در پيشرفت و چگونگي اجـراي تواُفـق          

ن را نيز شامل خواهد شد و سووال پيرامون تـصميم           وي
سياسي رژيم مالها در باره جهتگيـري و آمـاج پـروژه            
. هسته اي را به گونه پر رنگ تري مطـرح مـي سـازد             

نخستين نشانه ها از اين امر را در سخنان ريـيس اداره     

آقاي دن  . اطالعات ملي آمريكا مي توان مشاهده كرد      
ش و پاسـخ كُميتـه امنيتـي        كوتس كه در نشست پرس    

سناي اين كشور سخن مي گفت، تاكيـد كـرد كـه بـا              
وجود شفاف سازي بيشتر فعاليتهـاي هـسته اي رژيـم           
مالها و به تاخير انداخته شدن زمان دسترسـي آن بـه            

اياالت متحده نمي داند كه آيا      "جنگ افزار هسته اي،     
رژيم ايران در نهايت تصميم به ساخت سـالح هـسته           

  . "خواهد گرفت يا نهاي 
با اين حال، تواُفق هسته اي در مركز تضاد جمهـوري            
اسالمي با كشورهاي عربي منطقه از يكسو و آمريكا و          

كـانون جـاري تـضاد    . غرب از سوي ديگر قـرار نـدارد      
منافع و رويارويي، سـوريه اسـت؛ جـايي كـه از چـشم              
حاكمان ايران و همچنين طرفهاي خارجي آنها، دروازه        

 در منطقه به شمار مـي       "نظام" ويرانگر و مرگبار     نُفوذ
همين فاكتور نيز به صورت تعيـين كننـده اي بـر            . رود

سرنوشت تواُفق هسته اي تاثير گذار است، بدين گونـه         
 در فرآيند و نتيجه جنـگ سـوريه صـيقل           "برجام"كه  

  . مي خورد يا به فرسايش دچار خواهد شد
  

  درب ورودي خاورميانه
 در رابطه با بحران خاورميانـه و پيـرو          تحول مهمي كه  

آن بحران سـوريه قطعيـت يافتـه، بازگـشت آمريكـا و          
حضور دوباره آن به عنوان يك بـازيگر تعيـين كننـده             

 "العـشيرات "شليك موشك بـه پايگـاه هـوايي         . است
 به روي افغانـستان،     "مادر همه بمبها  "سوريه و پرتاب    

ه گـود را  صداي مهيب زنگي است كه ورود واشنگتن ب       
اين به معناي گشوده شـدن ميـدانهاي        . اعالم مي كند  

درگيري جديد براي حاكمان ايـران و روبـرو شـدن بـا            
  . چالشهاي تازه اي بر سر راه سياست كنوني آنها است

داده هاي فعلي، تحرُك آمريكا در دو پهنـه حـساس و            
مساله ساز براي رژيم مالها را ثبت مي كنـد؛ نُخـست            

سـبات بـا متحـد آن روسـيه و سـپس در           در تنظيم منا  
شكل گيري روابط تازه اي با كشورهاي عرب منطقه و    

  . اسراييل
در يك نگـاه اسـتراتژيك، سـوريه نقـش درب ورودي            

بحـران بـين    . خاورميانه را براي آمريكا بازي مي كنـد       
المللي اين كشور به گونه دقيق همـان تريبـوني اسـت       

يگري بـدان نيـاز     كه واشنگُتن براي فعال شـدن و بـاز        
 "دولـت اسـالمي   "از يك طرف حضور نيرومنـد       . دارد

و القاعده در سوريه و تبـديل ايـن كـشور بـه             ) داعش(
مركزي براي جذب، آموزش و سازماندهي بنيادگرايـان        

 بـراي   اسالمي از سراسر دنيا، ميدان عمل بي نظيـري        
 و حفاظت از امنيت    "جنگ عليه ترور  "پروژه آمريكايي   

در . ملي كشورهاي بلوك غرب بـه وجـود آورده اسـت          
طرف ديگر، مداخله مستقيم رژيم جمهوري اسالمي در   
سوريه قرار دارد كه نقش مهمي در بـي ثبـات سـازي             

رويـارويي  . اين كشور و همسايگان آن ايفـا مـي كنـد          
خطرناك بنيادگرايان حـاكم بـر      آمريكا با توسعه طلبي     

ايران مـي توانـد فُرصـتي بـراي حـل و فـصل ديگـر                
بحرانهاي منطقه اي از لُبنان تا فلسطين و از يمـن تـا             
بحرين باشد كه رژيم مالها در شكل گيري يـا دامـن            

  .زدن به هر يك سهم به سزايي دارد
  

  دو چالش چهارسال آينده
 زيادي مشروط   موفقيت اين سياست در سوريه تا اندازه      

به جلـب تواُفـق روسـيه اسـت؛ ُقـدرتي كـه بـرخالف           
آمريكاي دوران آقاي اوباما، براي حفظ و توسـعه نفـوذ     
خود در قلـب خاورميانـه و كنـاره هـاي مديترانـه، بـه               
مداخله مستقيم نظامي در سوريه توسل جست و پـاي           
. خود را در زمين تحوالت كنوني و آتي آن سفت كـرد           

راي جبران عقب ماندگي و رسـيدن بـه         اكنون آمريكا ب  
توازن با روسـيه چـاره اي جـز جلـب همكـاري آن از               

 نـه فقـط در      -طريق به رسميت شناختن منافع مسكو       
ــا    ــراين ت ــنتي آن از اوك ــوذ س ــوزه نُف ــه و ح خاورميان

  . ندارد-گُرجستان 

شكل گيري چنين چارچوبي مساله مشاركت روسـيه و         
 عليه مردم سـوريه را      رژيم جمهوري اسالمي در جنگ    

يـك  . بر ترازوي بازبيني و تجديد سازمان خواهد نشاند       
شرط مشخص آقـاي ترامـپ بـراي معاملـه بـا آقـاي              
پوتين، اخـراج رژيـم مالهـا و مـزدوران آن از سـوريه              

بسيار بعيد مي نمايد كـه روسـيه از منـافع بـين             . است
المللي بازگشت به ميدان بازي در نقـش يـك ُقـدرت             

 به خاطر همكاريهـاي محلـي و منطقـه اي بـا             جهاني
عاملي كه تصميم گيري    . رژيم مالها چشم پوشي كند    

روسيه در اين جهت را ساده مي كند، تجربه ديرينه آن         
در بازي موفقيت آميز با توپ مالها در جريـان بحـران      

مـسكو توانـست بـا ريـسمان فُرصـت      . هسته اي است 
ـ        صادي و سياسـي    طلبي، دو قُطب متضاد دوشـيدن اقت

مالها و همزمان همراهي با غرب در فشار بر آن را بـه   
. يكديگر پيوند داده و با مهـارت بـر آن بنـدبازي كنـد             

ناگفته پيداست كه رشوه هاي ژئوپوليتيـك واشـنگُتن،         
همه جذابيتهاي استفاده از مالها را براي مسكو از بين          

، آنها به عنوان يك كارت هميشه در دسترس       . نمي برد 
روي ميز باقي مي مانند، گرچه آقاي پوتين نقشي فراتر 

  . از ژوكر به آنها نخواهد داد
 در چهارسـال    "نظـام "از اين رو، يك مـشغله دايمـي         

آينده، تالش براي پر كردن حفره هايي خواهد بود كه           
آقـاي خامنـه    . تغيير جبهه آقاي پوتين به جا مي گذارد       

 " قهرمانانـه  عقب نـشيني  "اي و همدستانش بايد يك      
. ديگر، اين بار امـا در كنـار روسـيه را سـازمان دهنـد               

بخش مهم انرژي سياست خارجي مالها در ايـن دوره          
به كاهش خسارات اين گام اجباري اختـصاص خواهـد       

  . داشت
 نشـسته  "نظـام "چالش مهم و ديگري كه بـه انتظـار          

است، حركت آمريكا در جهت شكل دهي به يك نظم          
ورميانه با سازوكار بومي امنيت جمعـي  منطقه اي در خا 

 برجـسته و    "ناتوي عربي "است؛ ساختاري كه با طرح      
در همان هنگـام كـه تـالش بـراي          . شاخص مي شود  

فراهم آوردن پيش شرطهاي سياسي اين ساختار آغـاز         
گرديده، پروژه رژيم جمهـوري اسـالمي بـراي تبـديل           
 شدن به قُدرت منطقه اي به وسيله صدور فرقه گرايـي  

و تروريسم و ايجاد تنش، در حال روبرو شدن با مانعي           
تشكيل چنين جبهه اي، رژيم مالها را در        . جدي است 

انزواي خطرناكي قرار مي دهد كه مديريت آن از سطح   
روشـن آن اسـت كـه       . ظرفيتهاي اش فراتـر مـي رود      

 دو انتخاب بيشتر ندارد، پـذيرش مـشاركت بـا          "نظام"
اسـت جنگـي كُنـوني در      طرفهاي عربـي يـا ادامـه سي       

همچنـين آشـكار    . شرايطي به زيان آن متحـول شـده       
 نظامي جمهـوري اسـالمي   -است كه دستگاه سياسي     

  . براي انتخاب مسير، چهار سال وقت ندارد
  

  برآمد
همانگونه كه در چهار سال گذشته مهمتـرين خواسـته          
ها و نيازهاي جامعه در پهنه هاي نان و آزادي به بهانه 

 بي پاسـخ مانـد و سـركوب         "نظام"خارجي  چالشهاي  
گرديد، چهار سال آينده نيز سياسـت بحـران آفـرين و            
ماجراجويانه حاكمان كشور و پيامـدهاي، همچنـان در         

 بـاقي مانـده تـا پـا بـر سـر اُميـدها و                "نظام"اولويت  
  . انتظارات اكثريت جامعه بگذارد و آن را لگد مال كند

اد كـه انتظـار و      تجربه عقب نشيني هسته اي نـشان د       
اُميد بـه بهبـود وضـعيت اقتـصادي و كـاهش خفقـان            

 مذهبي در نتيجه حل و فصل مـشكالت و          -استبدادي
. بحرانهاي خارجي رژيم سرابي فريبنـده بـيش نيـست         

بحران آفريني خارجي همواره نقش ابزار توليد و اعمال         
اقتدار حكومت بـراي غلبـه بـر خواسـت نـان و آزادي              

كرده است و از اين رو پايان هـر بحـران،   جامعه را ايفا   
آغاز بحران ديگري بـراي پـا برجـا نگـه داشـتن ايـن             

پايان يافتن ايـن دور باطـل و چرخـه         . معادله مي باشد  
جهنمي، فقط با قطع دست حاكمان جمهوري اسالمي         

  . از تعيين سرنوشت كشور و مقدرات مردم ممكن است
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كــه در در افــشاگريهاي جنجــالي دزدان دانــه درشــت 
منتخـب شـوراي نگهبـانِ       كانديـداي    نمايش انتخابات 

نظـام  امنيـت   ، مسايلي كه به      بودند  ولي فقيه  تحت امر 
ـ مطرح  مربوط مي شد     گونـه اي  منـاظره هـا بـه    . دشن

 ، رانـت خـواري     فساد، ،هادزديمسئوليت  شد كه   هدايت  
فراد طمع كار ربـط     ابه عهده   ... و  سركوب آزادي بيان    

از بر همين منظـر هـر كـدام         .  نه كل نظام   ده شود و  دا
را در لباس گرگ   رقبا   بره و    پوستخود را در    كانديداها  
در پايان نمـايش، مـسئوليت ادامـه و حفـظ           . نشان داد 

ساختار سرمايه داري انگلي نظـام واليـت فقيـه بـراي          
يكـي بـه    . چهار سال بر دوش يكي از بـازيگران افتـاد         

تـدبير و   «الح پوپوليست شـد و ديگـري طرفـدار          اصط
كه كلمات تهي شده از معنـا در فرهنـگ رژيـم            » اميد

مخاطبان و راي دهندگان به روحاني از بـي         . است، شد 
تدبيري كل نظـم و بـراي دادن راي منفـي بـه جنـاح            

  .مقابل به او پناه بردند
  

جايگاه نيروي كـار و قـانون كـار در برنامـه            

  ست؟چي» تدبير و اميد«

حـرف مـشخص و      در تبليغات كانديـداهاي گزينـشي،     
برنامه اي روشن در باره حقوق كـارگران، قـانون كـار،           
چرايــي ســركوب كــارگران، امنيــت شــغل، اشــتغال و 

از . بيكاري، حق اعتصاب و تشكل يابي وجـود نداشـت       
ــاعي و   ــامين اجتم ــاولگري در صــندوق ســازمان ت چپ

ز اليحـه   كمرنگ كردن نقش آن در بيمـه كـارگران، ا         
پيشنهاد اصالح قانون كار ارايه شده به مجلس، حرفي         

از اين كه تكليـف ثـروت ملـي دزديـده          . به ميان نيامد  
شده در كدام مرجع رسيدگي و به مـردم بـاز گردانـده             

زيرا اگر قرار بود مطرح شـود بايـد         . شود، صحبت نشد  
همانجا همه بازيگران به زنـدان رفتـه و طبـق قـانون          

ورد دزدان كوچـك مجـازات ضـد        خودشان كـه در مـ     
انساني قطع دست اجرا مي شـود، آنـان نيـز محكـوم             

  .شوند
در بازي انتخابات، روحاني نقطه قـوت خـود را توافـق           
برجام، برداشتن تحريمهاي مربوط بـه پرونـده هـسته          
اي، گشايش در سياست خارجي، بازگشايي بازار ايـران     
و تسهيل مقررات بـراي سـرمايه گـذاريهاي خـارجي،           

كه ادامه كارهاي نيمـه     ... ايجاد فضاي كسب و كار و       
  .  سال گذشته است را به رخ رقبا كشيد4كاره 

همه نكاتي كـه روحـاني بـراي دفـاع از خـود بـه آن                
پرداخت و يـا ايـن كـه ادامـه آن را وعـده داد، هـيچ                 

 4دستاورد مثبتي بـراي كـارگران و مزدبگيـران طـي            
حام هيچ تغييري دوره پسا بر. سال گذشته نداشته است 

ــران    ــارگران و مزدبگي ــاش ك ــعيت مع ــود وض در بهب
فروش نفت، داراييهاي آزاد شده سـفره       . نگذاشته است 

اعتراضـهاي  . محقر نيـروي كـار را رنگـين تـر نكـرد           
گسترده و مداوم كارگري و خواسته هـاي آنهـا، نـشان     
مي دهد كه كليد روحاني نه تنها هيچ مشكلي را حـل            

ه سـركوب نيـروي كـار شـدت         نكرد بلكه بر عكس، ب    
تعــداد زيــادتري از فعــاالن كــارگري و . بخــشيده شــد

فعاالن حقوق معلمان و فرهنگيـان حـبس و يـا مـورد             
تعــداد بيــشتري از كــارگران در . پيگــرد قــرار گرفتنــد

ــصاب   ــل شــركت در اعت ــه دلي ــم ب ــدادگاههاي رژي بي
. كارگري بـه شـالق و جريمـه نقـدي محكـوم شـدند            

لهاي قبـل درصـد كمتـري       حداقل مزد نسبت بـه سـا      
تعداد بيشتري از مردم به خط فقر نزديك و         . اضافه شد 

فعاالن كـارگري آزاد شـده از       . يا به زير خط فقر رفتند     
واحدهاي توليدي  . زندان به صف بيكاران ملحق شدند     

كنوانسيونهاي . بيشتري غير فعال و يا بحران زده شدند       

ـ         ت سازمان جهاني كار كه ايـران عـضو آن اسـت رعاي
  . نشده است
ي بايـد تـداوم اقتـصاد شـبه          ساله روحـان   4در كارنامه   

بـا توجـه بـه     . دولتي و رانت خواري را هم اضافه كـرد        
اين، سوال اين است كه بهبود كـسب و كـار و حقـوق            

 سال آينده چه چشم انـدازي خواهـد        4نيروي كار طي    
داشت؟ اجراي اقتـصاد مقـاومتي يـا تحميـل رياضـت            

 چـه راهكارهـاي جديـدي پـيش         اقتصادي به مردم با   
ــه اصــالحيه    ــرد ك ــد فرامــوش ك ــت؟ نباي خواهــد رف
پيشنهادي دولت روحاني در مـورد قـانون كـار در پـي             
اعتراضهاي گسترده و نزديك شدن به بازي انتخابـات         

اين نوع  . از مجلس رژيم به طور موقت پس گرفته شد        
پس گرفتن در شرايط انتخابات به اين معني است كـه           

قانون كار باالي سر نيروي كار همچنان در        شبح تغيير   
  . گردش است

مشخص است كه راهبرد اقتصادي روحاني براي عملي  
 سال آينـده نـه از زاويـه         4شدن حرفها و قولهايش در      

عادالنه كردن حقوق نيـروي كـار بلكـه از اتـاق فكـر              
سرمايه داران و سياستهاي صندوق بـين المللـي پـول           

انباشت سرمايه با افزايش درجه استثمار      . تاثير مي گيرد  
و پايين نگاه داشتن سطح معيـشت مزدبگيـران، ارزان          
سازي نيروي كار، آسان سازي اخراج و قرارداد كـاري،          
ايجاد شغلهاي كاذب همـراه بـا افـزايش قـارچ گونـه             
شركتهاي پيمانكار از جمله راههاي پيش پاي روحـاني     

 بـراي تـسهيل     بدين ترتيب تغيير در قانون كـار      . است
انباشت سرمايه و آسان تر كردن سوددهي نيروي كـار          
از جمله احتياجات روحاني براي به عمل نشاندن وعده         

  . هايش خواهد بود
  
  

  
  

  افزايش نرخ بيكاري

در حالي كه نرخ بيكاري يكي از پارامترهـاي مهـم در            
ارزيابي وضعيت اقتصادي هر كشور است و موفقيت يـا     

ا با باال رفتن و يا پايين آمدن نـرخ          ناكامي سكانداران ر  
بيكاري مي سنجند، وزير تعاون، كار و رفـاه اجتمـاعي           

عالمـت مثبتـي    «دولت روحاني، نرخ باالي بيكاري را       
وي مـدعي افـزايش     . تعريـف مـي كنـد     » در بازار كار  

.  سال گذشـته شـد     4امنيت اقتصادي معيشتي در طي      
ديبهـشت،   ار27علي ربيعي وزير تعاون، رفاه و كـار در          
افـزايش نـرخ   «گفت؛ افزايش نرخ بيكـاري بـه معنـي        

اتفاقاً عالمت  «و  » مشاركت اقتصادي در دولت يازدهم    

وي كه مزه و طعم بي رنگي . »مثبتي در بازار كار است
سفره هاي بيكـاران را نچـشيده اسـت، افـزايش نـرخ             

» حاصـل مبـارك  «را ) افزايش نرخ بيكـاري   (مشاركت  
ـ       27ايلنـا،   . (ت دانـسته اسـت    برنامه اي توسعه اي دول

  )ارديبهشت
 حركت اعتراضي نيـروي كـار فقـط در       1956آيا وجود   

نشانه امنيت اقتصادي است؟ تعطيلي بـيش       1395سال  
ــازار از    ــر شــدن ب ــدي و پ ــدهاي تولي از دو ســوم واح
كاالهاي چيني و روسي امنيت اقتصادي است؟  معناي      

بـت  امنيت اقتصادي از ديدگاه اين وزير مثل همـان مث         
  . دانستن افزايش نرخ بيكاري است

: حسن روحاني در پاسخ به پيام نوروزي ولي فقيه گفت         
 هزار فارغ التحصيل وارد بـازار كـار مـي          800ساالنه  «

 هزار شغل ايجاد شود باز هـم        700شوند و اگر ساالنه     
بـه حـرف    . ». هزار نفر به بيكاران افزوده مي شود       500

هـر سـال حتـا يـك        اگر  «روحاني اين گفته ربيعي كه      
 نـرخ بيكـاري     1400ميليون شغل ايجاد شود تا سـال        

را اضافه كنيم، سياسـت فاجعـه       »كاهش نخواهد يافت  
  .بار افزايش جمعيت ولي فقيه بهتر روشن مي شود

  
  شيادي براي جذب راي

 فروردين 29در صحبتهايش در روز  وزير كار را    شيادي  
اري بر اسـاس گـزارش خبرگـز      . مي توان به خوبي ديد    
در كارخانـه   » به صورت نمادين  «حكومتي ايلنا، ربيعي    

وي از نيروهـاي  . شيشه مينا براي راي دادن حاضر شد     
با مشاركت در امر انتخابـات فرصـت       «كار خواست كه    

دستيابي به امكانات برابر و بهتر را براي همگان فراهم         
بر همه روشن است كه ايـن فقـط يـك شـعار             . »كنند

   بودن اين شعار، بر سرلوحه توخالي. توخالي است

  
اقتصاد مقاومتي ولي فقيه كه روحـاني هـم مـدافع آن            

يكـي از معـضالت موجـود در       . است، نوشته شده است   
برابر رشد اقتصادي، فقدان شرايط رقابتي واقعي و عدم         

ــر اســت ــات و فرصــتهاي براب رانــت خــواري و . امكان
خصوصي سازي از طريق نزديكان، وابستگان و آقازاده        
ها، فعاليتهاي اقتصادي بيت خامنه اي و سپاه، امكـان          
برابر كه هـيچ بلكـه بـسيار تبعـيض آميـز را در برابـر                

در حالي كه كارگران از     . فعاالن اقتصادي گذاشته است   
اوليه ترين امكان مـشاركت در سرنوشـت خـود يعنـي            
ايجاد تشكل مستقل براي دفاع از خود محروم هستند،         

 جذب آراي كارگران چيـزي      سخن پراكني ربيعي براي   
  .جز شيادي نيست

  وي كار در برنامه روحاني و ارزان سازي نيريسركوب
 زينت ميرهاشمي
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 اطالعات زمينه

ــدود   ــودن ح ــا دارا ب ــران ب ــدني  68اي ــاده مع ــوع م  ن
 57 بيليـون تـن ذخـاير كـشف شـده و             37،  )غيرنفتي(

 قـدرت معـدني     15بيليون تن ذخاير بـالقوه، در ميـان         
جهان جاي گرفته و يكي از كشورهاي غنـي از حيـث            

اين درحاليست كه   .  آيد داراييهاي معدني به حساب مي    
درصد از توليـد ناخـالص داخلـي        6 توليدات معدني تنها  

بـر ايـن بايـد افـزود كـه          . دهـد كشور را تشكيل مـي      
بـر اسـاس    . معدنكاري در ايران در حال توسـعه اسـت        

 معدن در كشور    7867 معادل   1391آمار، تا پايان سال     
از معادن موجود در كشور در ايـن تـاريخ،   . وجود داشت 

ل  معـدن نيـز فعـا      2086 معدن فعال بوده اند و       5422
 معــدن در حـال تجهيـز قــرار   359همچنـين  . نيـستند 

  .داشته
بهــرام شــكوري، ريــيس كميــسيون معــادن و صــنايع 

براسـاس  ": معدني اتـاق بازرگـاني ايـران مـي نويـسد          
آخرين آمار منتشر شده از مركز آمـار ايـران، در سـال             

 معدن در كشور ثبت شده كه از اين 5355 تعداد   1392
ومي اسـت و درصـد      درصد در تملك بخش عم    3تعداد  

سرمايه گذاري معادن بخش عمومي كه به طور عمده          
درصـد كـل سـرمايه    41دولت متولي آنها است، معادل    

در مقابل، بخش خصوصي    . گذاري در معادن مي باشد    
درصـد معـادن، سـهم     97با در دست داشـتن مالكيـت        

درصدي را به خـود اختـصاص داده        59سرمايه گذاري   
درصد شـاغالن معـدني     15در بخش اشتغال نيز     . است

ــومي و   ــش عم ــادن   85در بخ ــش مع ــد در بخ درص
جمـع بررسـيهاي جهـاني      . خصوصي مشغول به كارند   

نشان مي دهد، متوسط اشتغالزايي بنگاه هاي خـرد تـا           
درصد و آمريكـا  42درصد، آلمان   7.64متوسط در ايتاليا    

ميزان اشتغال زايـي در بخـش معـدن         . درصد است 22
 اين بخش اسـت، زيـرا در        ايران نشاندهنده نقطه قوت   

درصد اشتغال در دست بخـش      85بخش معدن كشور،    
خصوصي يا به عبـارتي بنگـاه هـاي خـرد، كوچـك و             
متوسط مقياس است كـه نـشان از توانـايي و اهميـت             

براسـاس نتـايج تحليـل      . وجود بخـش خـصوصي دارد     
، بنگـاه هـاي كوچـك و        2015اتحاديه اروپا در سـال      

ه توسعه باشند و ويژگي     متوسط مي توانند موتور محرك    
اصلي اين گروه از بنگاهها، رابطه معكوس رشد آنها بـا   

  ".ميزان فساد اداري و رابطه مستقيم با شفافيت است

 اي واقع شده كه كشورهاي اطراف آن        ايران در منطقه  
مانند تركيه و عربستان و كشورهاي حوزه خليج فارس         

نـابع  با توجه به آهنگ رشد و توسـعه اقتـصادي بـه م            
حتي اين كشورها در صـنايعي ماننـد        . معدني نياز دارند  

 اند اما مواد اوليـه آنهـا        گذاري هم كرده  فوالد سرمايه   
 تواند منبع خوبي براي تامين      وارداتي است و ايران مي    

نيازهاي اين كشورها كه به سـرعت در حـال افـزايش            
درصد منابع 9درصد منابع گاز و 18ايران با . است، باشد

 در بين كشورهاي معدني دنيـا موقعيـت منحـصر           نفت
فـردي بـراي تـأمين انـرژي فعاليتهـاي معـدني بـه             به

خصوص در فرآوري و فلزات دارد و قيمـت انـرژي در            
درصـد قيمـت    50ايران با توجه به منابع عمده بعضا تا         

كنـد  جهاني است و اين موقعيت شرايطي را فراهم مي     
 با معـدن را از  كه شركتهاي بزرگ، كل عمليات مرتبط  

 خـصوص فـوالد در      استخراج، صنايع توليد فلـزات بـه      
ايران با قيمت تمام شـده مناسـب انجـام دهنـد و بـه               

 . بازارهاي نزديك منطقه صادر كنند

كشور ايران با توجه به پتانسيل معدني از هفتـاد سـال            
 قبل اولين كشوري بود كه تدريس رشته معدن و زمين         

منطقه آغاز كـرد و در حـال        شناسي را بين كشورهاي     

 هـزار نفـر مهنـدس و تكنـسين در     50حاضر بـيش از     
 شناسي  هاي معدن، متالورژي و كارشناس زمين     رشته  

اين خيل عظيم نيـروي متخـصص،      . تربيت كرده است  
نياز  گذار را از نظر نيروي انساني بي      كشورهاي سرمايه 

 كند و اين در حالي است كـه در سـاير كـشورهاي        مي
ايران از نظر حجـم     . قه چنين پتانسيلي وجود ندارد    منط

ذخاير قطعي و بالقوه، وجود زيربناهاي مناسـب، وجـود          
بازار مناسب مـصرف در ايـران و كـشورهاي منطقـه،            
ــه آبهــاي آزاد و   ــرژي، دسترســي ب قيمــت مناســب ان
همچنــين نيــروي انــساني متخــصص و تحــصيلكرده  
بخش معدن، يكي از كشورهاي بسيار شـاخص جهـت      

 گذاري شركتهاي بزرگ معـدني شـناخته مـي          سرمايه
  . شود
 

 تاريخچه

 هزار ساله دارد،    7هرچند معدنكاري در ايران تاريخچه      
اما با توجه به پيشرفت علوم از زمان تحوالت انقـالب           
صنعتي در اروپا، كشور ايران از نظر علوم معدنكاري در        

 در دوران قاجـار   . گيـرد زمره كشورهاي نوپا قـرار مـي        
در دوران . استخراج معادن شكل ديگري به خود گرفت    

صدارت ميرزا تقي خان اميركبير، استخراج معادن براي       
 برداري از آن تا پـنج سـال       اتباع ايراني آزاد شد و بهره     

 .معاف از ماليات بود

جويي معادن در ايران   در پي اين دستور، اكتشاف و پي        
 اميركبير بـا   عالوه بر اين اقدام،   . رشد چشمگيري يافت  

اي كارشناس و معلـم معـدن       تاسيس دارالفنون از عده     
خارجي دعوت كرد و پنج نفر از دانشجويان معدن پس          

جـويي و  از اتمام دوره تحـصيلي، فعاالنـه در امـر پـي      
  . اكتشاف معادن مشغول به فعاليت شدند

ين شـاه از انگلـستان در سـال       پس از بازگشت ناصرالد   
ــه  1292 ــاز ب ــا اعطــاي امتي ــرز" و ب ــوس رويت  "جولي

انگليسي، وضعيت معادن تغيير يافت و هر كمپاني كـه          
صاحب معدن بود، بايد آن را به قيمت متداول به ايـن            

فروخت كـه ايـن موضـوع بـا اعتراضـات           كمپاني مي   
  .  و در نهايت لغو شدروگسترده مردمي روبه 

، مخبرالدوله، وزير علوم وقـت، تعـدادي        1298در سال   
مهندس معدن انتخـاب و بـراي شناسـايي معـادن بـه          

اين اقدام شايان توجه بود و      . سراسر ايران رهسپار كرد   
سبب رونق گرفتن معادن و معدنكاري شد و در پيامـد           

 معادن غالباً به اجاره اشخاص درآمـد  1303آن از سال    
در سـال   .  يافـت  و فعاليت خصوصي بر معادن گسترش     

، امتيـاز   "شـاهي ايـران   بانـك   " و به درخواست     1307
برداري از تمام معادن به يك كمپاني انگليسي به          بهره  

  . واگذار شد"بانك امتيازات معادن ايران"نام 
 "شركت ملي ذوب آهن ايـران     "،  1340در اوايل دهه    

 آهن و تجهيز    تاسيس شد تا كار اكتشاف معادن سنگ      
. ين نياز فوالد كشور را سـازماندهي كنـد        آنها براي تام  

فعاليتهاي اكتشافي ايـن شـركت منجـر بـه اكتـشاف            
 ســه" و "چــاه گــز"، "چــادرملو"، "چغــارت"معــادن 
 ايـن فعاليتهـا گـسترش       1350در دهـه    .  شد "چاهون

  .  گهر شديافت و منجر به اكتشاف معدن گل
به موازات رشد صنعت فوالد، اكتـشاف معـادن زغـال           

پس از صنعت فـوالد، فعاليـت       .  توسعه يافت  سنگ نيز 
صنعت مس با اكتشاف معدن بزرگ مس سرچشمه در         

شـركت  " 1355 در كشور آغاز شد و در سـال      50دهه  
 تاسـيس و كليـه فعاليتهـاي        "ملي صنايع مس ايـران    

همچنـين  . معادن مس كشور به اين شركت اعطا شـد        
 صــنعت آلومينيــوم ايــران بــا تاســيس 1351در ســال 

 در اراك متولد و متعاقب آن كارخانه    "ايرالكو" كارخانه
  عباس احداث شد كه  در بندر"آلومينيوم المهدي"

  

  
هـا از معـدن جـاجرم       آلوميناي مورد نياز اين كارخانـه       

هـاي صـنعت سـرب و روي در    پايـه  .  شـود  تامين مي 
ــوران در    ــدن انگ ــه مع ــدور پروان ــا ص ــد ب ــصر جدي ع

ه سـرب و روي     اتحادي".  گذاشته شده است   1301سال
   موفق به كسب پروانـه بهـره       1332 در سال    "انگوران

برداري از اين معدن شد و متعاقب آن در سالهاي بعـد،   
 .اند  برداري كرده شركتهاي مختلفي از اين معدن بهره

 تـوان معـدنكاري هـر    با اين مقدمه، در حالت كلي مي   
تجهيـزات،  " و "علم، تكنولوژي"كشور را با دو فاكتور   

هر جا كه   .  با ديگر كشورها مقايسه كرد     " آالت شينما
در اين فاكتورها نقصاني وجود داشته، ركود و عدم رشد 

 . و فجايع شغلي معدنكاري پيدا شده

 

 استخراج و فرآوري چالشهاي اكتشاف

 سال گذشته تكنيكهـاي اكتـشافي پيـشرفتهاي         30در  
طوري كه در بـسياري از      قابل توجهي داشته است، به      

رد دقـت دانـشمندان در شناسـايي عيـار، شـكل و      مـوا 
پراكندگي ذخيره معادن افزايش يافتـه، ولـي در ايـران           
محدوديتهاي موجود سبب عقب ماندگي در اين زمينـه       

 تــوان بــه اســتفاده از از ايــن جملــه مــي. شــده اســت
اي بـراي   تكنولوژيهاي نوين همچون امـواج مـاهواره        

كرد كه بـه دليـل      شناسي اشاره   انجام تحليلهاي زمين    
 محروم بودن ايران از داشتن چنـين امكانـات مـاهواره          

ــا از     ــد آنه ــات خري ــن اطالع ــسب اي ــا راه ك اي، تنه
شركتهاي خارجي است كه در بسياري از موارد خريد با     

رو است و در برخـي مـوارد نيـز ايـن            محدوديت رو به    
 .شركتها حتي از دادن اطالعات خودداري مي كنند

اج در سالهاي اخير به دليل بي لياقتي و         در مورد استخر  
آالت معـدنكاري روبـاز     سوومديريت، بسياري از ماشين   

در اين  . مثل دامپ تراك و شاول خريداري نشده است       
وضعيت راههايي چون خريد دسـتگاههاي دسـت دوم         
يا دستگاههاي با برند نازل براي جبران و كـاهش اثـر            

 تـوان  اما نمـي تحريمها و ساير محدوديتها انجام شده،  
نتايج ناگوار اين امر را ناديده گرفت كه در صـدر آنهـا             
افزايش هزينه هاي توليد ناشي از تعميـر، نگهـداري و           

 آالت نامرغوب در مقايسه با انواع نو        استهالك ماشين 
از سـوي ديگـر، عـدم امكـان     . و مناسب آن قـرار دارد   

آالت سـبب محـدود شـدن       دسترسي به انواع ماشـين      
صـورت كـامال مـستقيم در       هاي فني شده و به      گزينه  

 .كاهش راندمان توليد موثر بوده است

يكي از موارد ابتدايي و اساسي طراحي معدن و ماشين          
. آالت، تناسب توليد معدن با قطر چال انفجاري اسـت         

در بسياري از معادن كشور به دليل محدوديت در خريد      
  ي در توجهدستگاههاي حفاري  سايز بزرگ يا كم 

  6بقيه در صفحه 
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  5بقيه از صفحه 
استفاده از دستگاههاي حفاري با قطر كوچك، بازدهي        

هـاي  عمليات استخراج پايين آمده و در نهايت هزينـه          
 .توليد افزايش يافته است

 طور جدي در كشورهاي     امروزه يكي از مسايلي كه به     
ــي   ــال م ــدني دنب ــتفاده از  مطــرح مع ــزوم اس شــود، ل

اي هوشـــمند كنترلـــي در مونيتورينـــگ و سيـــستمه
هنوز كار جدي   . آالت معدني است  ديسپاچينگ ماشين   

 .در اين مورد در ايران انجام نشده است

حفاريهاي هوشمند مجهز به سيستم ناوبري در معـادن    
سطحي و معادن زيرزميني موجب افزايش دقت در امر         
حفاري شده و با توجه به پالنهاي طراحي شده توسـط           

 دســان معــدن، مكانهــاي الزم جهــت حفــاري بــهمهن
چنين سيستمهايي . صورت اتوماتيك شناسايي مي شود

 .در معادن ايران هنوز وجود ندارد

مـواد  (درمورد عمليات انفجار، عدم تناسب خـرج ويـژه     
بـا معيارهـاي اسـتاندارد جهـاني در         ) منفجره مورد نياز  

 هـاي گزافـي در عمليـات   برخي از معادن باعث هزينه     
  . انفجار و حوادث معدن شده است

يكي ديگر از موارد كم تـوجهي مـسووالن بـه معـادن       
آالت با شرايط   ايران، عدم رعايت قوانين تطبيق ماشين     

 و در ايـران تنهـا شـيوه حمـل      . استخراجي معدن است  
در معادن روباز استفاده از سيـستم تـراك و شـاول            نقل

 ماننـد  نقـل  و است در حالي كه روشهاي نـوين حمـل        
آسانسورهاي عظيم الجثه براي حمل تراكها و تغيير در         

 هـا و    روش حمل مواد ماننـد اسـتفاده از تـسمه نقالـه           
 . نوارهاي نقاله جايگزين روشهاي قبل شده اند

در فرآوري مواد معدني، تكنولوژيهاي به روز به كمـك          
معدنكاران آمده تا بتوانند مواد معدني را با دقت بـاالتر           

رده و قابـل عرضـه در چرخـه زنجيـره ارزش            پرعيار ك 
در چرخه زنجيره ارزش مواد معدني    . مواد معدني نمايند  

 اي در ايــران، فــرآوري برخــي از مــواد معــدني حلقــه
مفقوده است تا جايي كـه در بـسياري از مـوارد سـبب             
عدم استقبال براي استخراج برخي از منابع معدني شده        

د معدني كه قابليت    از سوي ديگر، بسياري از موا     . است
توان با روشهاي فـرآوري برجـا   استخراج نداشته را مي  

با اين روش امـروزه كـشورهاي مطـرح         . به دست آورد  
معدني در دنيا به دنبال استخراج ذخاير با احجـام كـم            

تـرين ذخـاير را نيـز    ترين و باريك   روند و كوچك    مي  
 . كننداستخراج مي 

يق در معـادن جهـت       كارگيري ابزارهاي سنجش دق    به
كنترل پارامترهـاي ايمنـي و مكانيـك سـنگي نقـش            
مهمي در جلـوگيري از بـروز خطـرات احتمـالي ماننـد            
ريزش پله در معادن سطحي، ريزش ديواره و سقف در          

 هـاي معـدني،     معادن زيرزمينـي، نـشتي آب در سـازه        
... كنترل درزها، تركها و حركتهـاي احتمـالي بلوكهـا و         

كثر معادن بزرگ دنيا به ايـن نـوع   نقش مهمي دارد و ا  
در معـادن ايـران كمتـر ديـده     . سيستمها مجهز هستند  

طـور كامـل يـك معـدن مجهـز بـه           شده است كه به     
سيستم ابزار دقيق بوده و اين پارامترهـا در آن كنتـرل            

نتيجه اين كاسـتيها در ريـزش ديـواره در معـدن      . شود
 .سرب و روي انگوران ديده شده

گـذاري و بخـشهاي قـراردادي       ت  موضوع ديگر، سياس  
رسد سياستهاي اتخاذ شده در اين    است كه به نظر مي      

ــست  ــوردار ني ــدي الزم برخ يكــي از . بخــش از كارآم
شـود، چگـونگي    مواردي كه در اين بحث مطرح مـي         

رسـد  واگذاري عمليات به پيمانكار است، به نظـر مـي           
اين سياست بعضا موجب تقابل بين بخش خصوصي و         

در اين وضعيت پيمانكـار     .  شود  نظر منافع مي   دولتي از 
به دنبال حجم بيشتر است، چـرا كـه همـين سياسـت             

كنـد و از سـوي ديگـر،    يكسويه، منافع او را تامين مي    

كارفرما به دنبال تامين خوراك كارخانه است و بيـشتر          
به كيفيت و كميت ماده دريـافتي از بخـش خـصوصي            

گانهـاي نظـارتي    هر چند در اين وضـعيت ار      . نظر دارد 
نقش كنترل و ايجاد هماهنگي بين كارفرما و پيمانكار          
 و در نهايت رسيدن به يك هدف واحـد را دنبـال مـي             

رسد چنين رويكردي در بـسياري      كنند، اما به نظر مي      
از موارد باعث وقفه در انجام كار و تلف شـدن وقـت و       

 . انرژي شده است

در . سـت آخرين مشكل در معدنكاري كشور، آمـوزش ا      
سالهاي اخير در كشور از سوي مسووالن، آمـوزش در          

 تـوجهي شـديد قـرار گرفـت تـا         بخش معدن مورد بي   
جايي كه موسسه آموزشي و پژوهشي وزارت صـنايع و          
معادن كه محلي براي آموزش رايگان معدني در كشور         
بود، پس از واگذاري به بخـشها و ارگانهـاي ديگـر در             

ن نظـام مهندسـي     سـازما "عمل منحل شـده و فقـط        
هايي نسبت به برگـزاري دوره       با گرفتن هزينه     "معدن

.  كند هاي تخصصي براي متخصصان معدني اقدام مي      
ارتباط ضعيف معادن با دانشگاههاي كشور و بـالعكس         
و عدم همكاري مستمر در جهت به روز شـدن معـادن            
ــه    ــان و دوري جامع ــدني در جه ــاي مع ــا تكنولوژيه ب

مليات معدنكاري موجب شده تـا      دانشگاهي كشور از ع   
آموزش به معناي واقعي نتواند نيروهاي متخصص فني        
را تربيت كنـد و بـسياري از معـادن كـشور از داشـتن               

 .  بهره باشندنيروهاي متخصص با دانش باال نيز بي

 

 معدن و محيط زيست

: محمدرضا بهرامن، رييس خانه معدن ايران مي نويسد       
اروپا مانند آلمان و ايتاليـا،      يافته  در كشورهاي توسعه    "

محيطـي بـه عنـوان      از اصول ارزيـابي اثـرات زيـست         
در قانون معـادن    .  شود ابزاري چند منظوره استفاده مي    

ايران، متولي بخش معدن مسووليت اجرايي در پنجـره         
واحد را برعهده داشته و سـاير سـازمانها و ارگانهـا بـه              

 ازجملـه   نحوي در اين قانون از آنـان نـام بـرده شـده            
لـذا متـولي    ... . سازمان محيط زيست، منابع طبيعـي و      

ــه   ــد پاســخگوي كلي ــانون باي ــق ق بخــش معــدن طب
متقاضيان اين بخـش از اكتـشاف تـا فـرآوري كـه در              

 .ارتباط با اين سازمانها و ارگانها هستند، باشد

 محيطي كشور ايـران    مقررات ارزيابي پيامدهاي زيست   
در قالب چـارچوبي نـه   از يك سطح كلي گويانه و تنها        

چندان جامع، فقط به مقوله ارزيـابي اشـاره داشـته، در            
حاليكــه كــشورهاي اتحاديــه اروپــا از جملــه آلمــان و 
همچنين كـشورهاي فرانـسه و كانـادا، هرچنـد داراي           
نظامهاي اداري و سياسي متفاوتي مـي باشـند، امـا در            

محيطـي جـامعي برخـوردار      اصل از يك قانون زيست      
محيطي را  هستند و مطالعات ارزيابي پيامدهاي زيست       
ــراي ســرزمين خــود يــك ضــرورت مــي   ــدب در . دانن

ــون    ــدنكاري همچ ــه مع ــشرو در عرص ــشورهاي پي ك
استراليا و كانادا و همچنين آفريقاي جنوبي شاهديم كه   
قوانين خاصي براي فعاليتهاي معـدني در كنـار اثـرات           

عريــف شــده و ســرمايه گــذاران در  محيطــي تزيــست
 دانند كـه از ابتـداي فعاليـت تـا           صنعت معدنكاري مي  

انتها ملزم به رعايت چه اصولي حتـي بـراي بازسـازي            
محيطي صنايع معـدني و حتـي       معادن و اثرات زيست     

 . منابع طبيعي خواهند بود

سازمان محيط زيست كـشور بـا توجـه بـه مـسووليت             
اي جامعـه ايرانـي     مستقيمي كه در ايـن خـصوص بـر        

داشته، بايد به منظور حفظ منابع ملي و ثروت كشور در     
محيطي بـر جامعـه، مطالعـات       كنار حفظ اثرات زيست     

كارشناسي خود را براساس ساير كشورهاي معدني بـه         
 .روز كند

اين كار در حال حاضر توسط سـازمان محـيط زيـست            
 گذاران در ايـن بخـش       عملياتي نشده و اكنون سرمايه    

.  رو هـستند   ا مشكالت زيادي در عمـده مـوارد روبـه         ب
 هيـات وزيـران، مـوارد      1394 مـصوبه    3براساس ماده   

اختالفي بين سازمان محـيط زيـست و متـولي بخـش        
معدن در كشور، موكول به كارگروه تعامـل فعاليتهـاي          

معدني و محيط زيست شده است، بنابراين كليه مـوارد          
ع شود و در نهايت در اختالفي بايد به اين كارگروه ارجا

صورت نبود منع قانوني، با همكاري دو ارگان تـصميم          
 .  شودمناسب اتخاذ مي

ديدگاه محيط زيست كشور به دليل عملكرد ضعيف در         
محيطي، نسبت به فعاليتهاي معـدني در       مسايل زيست   

شرايط كنوني مثبت نبوده و به آن با نگاه تخريبي مـي    
دم نظارتهـاي الزم طـي   ن دهنده عـ نگرند كه اين نشا  

ســاليان گذشــته ســازمان محــيط زيــست بــه صــنعت 
در اين مسير فعاالن اين بخـش       . معدنكاري بوده است  

اند وظايف خود را به خوبي انجـام دهنـد          هم نتوانسته   
 محيطـي   كه حاصل آن آسيب به منابع ملي و زيـست         

 .كشور تاكنون بوده است

 بخش معدن ايران يـك بخـش مزيتـي بـراي توسـعه          
اقتصادي است و نقش اساسـي نيـز در ايجـاد اشـتغال           
داشته، به طوري كه به ازاي هر اشـتغال در معـدن در             

 شـغل   17 خيز مانند آمريكا و كانـادا،        كشورهاي معدن 
دستي آن تعريف شده است و ايران در        در صنايع پايين    

 ميليـارد تـن ذخـاير    57شرايط كنـوني داراي بـيش از      
 . ميليارد دالر است700معدني به ارزش تقريبي 

هنوز اراده واقعي براي حل مشكالت بخش معـدن بـا           
سازمان محيط زيست وجود ندارد تا براي جلـوگيري از        

محيطي به جـاي تعطيلـي معـادن و         مشكالت زيست   
صنايع معدني، به ارايه راهكار بپردازد و در كنـار حفـظ         
محــيط زيــست بــه كــاهش آالينــدگي صــنايعي كــه  

ديـدگاه سـازمان    .  دارند، كمـك كنـد     آاليندگي بااليي 
محيط زيست در شرايط كنوني به دليل عـدم آشـنايي           
كامل با رشد همكـاري صـنعت معـدنكاري و محـيط             

اين . رو است زيست در جهان، با مشكالت زيادي روبه        
  . نگاه نيازمند به بازنگري است

خيــز پــس از اتمــام در بــسياري از كــشورهاي معــدن 
شده در شروع  طرحهاي تعريف  فعاليتهاي معدني، طبق  

فعاليت، فعاالن معدني محيط فعاليت خود را تبديل بـه          
درياچه، مناطق گردشگري و مـوزه معـدني ويـژه مـي            

دهد فعاليتهاي اقتـصادي    كنند كه اين عمل نشان مي       
 توانـد بـا     در بخش معدن هيچ زمان پايان نيافته و مي        

تغيير در رويكرد شـرايط محيطـي خـود يـك فـضاي             
  . اقتصادي جديد در آن محدوده معدني ايجاد كند

ــتان  ــدنكاري كهــن و باس ــزو مع ــران را ج شناســي اي
عنـوان مثـال    به.  كند كشورهاي برتر جهان معرفي مي    

ــدن ســرب و روي نخلــك"در  ــه در نزديكــي "مع  ك
شهرستان انارك در استان اصفهان قرار دارد، شواهدي        

ن و حتـي    از معدنكاريهاي كهن كه به زمـان ساسـانيا        
گـردد، ديـده شـده امـا در كنـار آن            مـي   قبل از آن باز   

معـدن  . معدنكاري مـدرن و پيـشرفته نيـز وجـود دارد          
عنوان يك تاريخچه معدنكاري در ايران بـه        نخلك به   
 آيد و اين امكان در حـال حاضـر وجـود دارد         شمار مي 

هاي گردشـگري   كه اين مجموعه را به يكي از جاذبه         
ل كرد كـه همزمـان نيـز بـا رعايـت           معدني ايران تبدي  

برداري و بازسازي از اين معدن در       اصول صحيح بهره    
تر در سطح زمـين و بـا نگـاه بـه اثـرات       طبقات پايين   

 ".برداري اقتصادي داشته باشد محيطي، بهره زيست

 

 نبود ايمني به دليل نداشتن صرفه اقتصادي 

نـي  منظـور ارتقـا ايم  طبق گفته مسووالن ذي ربط، به     
 دسـتگاه گازسـنج     400،  94ماه سال   معادن، در بهمن    

ــالي   ــشور گرديــد، درح  كــه خريــد و واردات  وارد ك
از مشكالت ايمني اين بخش   تنهايي گره   تكنولوژي به   

باز نخواهد نمود، بلكه آموزش استفاده از تكنولـوژي و          
شـدت  توجه به عاليم دستگاهها امري اسـت كـه بـه            

تـرين راهكـار    سـاده   . ودشجاي خالي آن احساس مي      
نامـه  براي پيشگيري از چنين حوادثي مراجعه به آيين         

 صـورت صـريح حـوادث را        ايمني معادن هست كه به    
 بيني و راهكارهـاي پيـشگيري را قـانوني و الزم            پيش

 االجرا نموده است 

  7بقيه در صفحه 
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  نگاهي به وضع معادن ايران
  

  6بقيه از صفحه 
  

حال، چالـشي كـه ذهـن مخاطبـان، كـارگران،           با اين   
 ها و فعاالن مدني و معدني را درگير نموده، ايـن      رسانه

است كه چرا باوجود قوانين پيـشگيرانه ايمنـي، وجـود           
دستگاههاي گاز سـنج و حتـي بازديـد قبـل از شـروع              

  ناگواري اتفاق افتاد؟فعاليت كارگران، چنين حادثه 
عدم صـرفه اقتـصادي مطلـوب برخـي معـادن زغـال             

در ايـن رابطـه   . سنگ، يك دليل اين امر ذكر مي شود    
  : يك كارشناس و فعال معدن استدالل كرده است

 بنابر بررسيهاي صورت گرفته، ذخاير قطعي زغال        -1"
.  ميليـارد تـن بـرآورد گرديـده اسـت          1٫1كشور حـدود    

ان از نظـر حجـم توليـد ايـن مـاده            بنابراين كشور ايـر   
تواند يكي از كشورهاي صادركننده زغـال       معدني نمي   

 خصوص به كشورهاي دوردست باشد و تنهـا         سنگ به 
 سنگ ايـران طـي سـالهاي        بازار محدودي براي زغال   

تركيه بـه دليـل     . اخير در كشور تركيه ايجاد شده است      
 نـرخ  سنگ كهاي، از زغال باال بودن قيمت نفت كوره  

تري دارد، در تمامي موارد از مصرف خـانگي تـا           پايين  
 حال، كلمبيـا، افريقـاي     با اين .  كند صنعتي استفاده مي  

تـرين صـادركنندگان    جنوبي، روسيه و اوكراين اصـلي       
سنگ ايران  سنگ به تركيه هستند، چراكه زغال       زغال  

كيفيت و ظرفيت صادراتي خوبي ندارد تـا بتوانـد بـازار          
اين موضـوع، صـادرات زغـال    . ر را جذب كنداين كشو 

 سـازد و انگيـزه     سنگ ايران را با محدوديت مواجه مي      
 نمايـد و ايـن     وري را از كارفرما سلب مي      توليد و بهره  

عدم انگيزه باعث عدم رسيدگي به وضعيت كارگران و          
 .  گرددايمني معادن مي

 به دليل وجود ذخاير غنـي نفـت و گـاز در ايـران،               -2
سـنگ مـورد    اده از تمام ظرفيتهاي ذخـاير زغـال         استف

 توجه حوزه اكتشاف و استخراج قـرار نگرفتـه و عمـده           
سنگ در ايـران منحـصر بـه يـك          ترين مصرف زغال    

كارخانه توليد فوالد كه از روش كوره بلند براي توليـد           
 كند است و عمده اكتـشافات ايـران         فوالد استفاده مي  

 .د گردنيز به سالها پيش بازمي

سـنگ ايـران كـه بـا         به دليل شكل ذخاير زغـال        -3
متـري و جـاي      سـانتي  150 الي   30ضخامت كم اليه    

 متـري در زمينهـاي      300 تا   100گيري آنها در اعماق     
سست، عيار كم زغال سنگ، وجـود گـاز متـان بـاال و       
خطـر انفجـار، انگيــزه معـدن كــاران بـراي هزينــه در     

در نتيجه،  . گرددراستاي مكانيزه نمودن معدن كم مي       
ســنگ در معــادن كــشور بــا اســتفاده از توليــد زغــال 

 آالت روشهاي سنتي اسـتخراج و تجهيـزات و ماشـين    
وري نيروي كـار     گيرد و اين، بهره      فرسوده صورت مي  

براي مثال در آمريكا بـه ازاي هـر         .  دهد را كاهش مي  
سـنگ در سـال توليـد مـي          هزار تن زغال     12كارگر،  

 تن زغال   250ابل، در ايران هر كارگر تنها       در مق . گردد
همچنـين عـدم توجـه      . كنـد سنگ در سال توليد مـي       

 توانـد   كارفرما به وضعيت معيشت نيروي انـساني مـي        
بـراي مثـال   . موجبات بروز حوادث معدني را مهيا سازد     

معـدن  "داده در   طي بررسي كه از ميـزان حـوادث رخ          
 انجام  1389 تا   1384 بين سالهاي    "زغال سنگ طزره  

خيز در ايـن معـدن،      هاي حادثه   ترين ماه   شد، بحراني   
يكـي از داليـل     . ماه شهريور و فروردين اعالم گرديـد      
 هاي  خيز، دغدغه مهم و مشترك در اين دو ماه حادثه         

مالي و اقتصادي كارگران جهت تامين مايحتاج سال نو   
و سال تحصيلي و نداشتن تمركز الزم بـراي كارهـاي           

 .اس در كارگاه عنوان گرديدبدني حس

 

 شغل زيان آور و فاجعه بار

، ايـن شــايد  "سـخت تـرين و زيـان آورتـرين شـغل     "
بهترين تعريف از شغلي باشد كـه از قـديم بـا شـرايط              

خاص و عجيب و غريبش بـين عامـه مـردم شـناخته             
با كاله ايمني بر سر، رويي به رنگ . كار در معدن : شده

ه هر روز پينـه هـايش   خاك و زغال و دود و دستاني ك    
اين اما شغل توست؛ شـغلي      . بزرگ تر از قبل مي شود     

كه عالوه بر شرايط سخت كاري و دستمزد، جانـت را            
هم به بازي مي گيرد تا مگر از اعماق زمـين، ارمغـاني     
. براي آن باال بياوري و استخراجي كني كه قيمت دارد         

 قيمت كار و جان تو اما چه قدر است؟

 طبق نظرسـنجيها در صـدر سـخت         كارگري در معدن  
. ترين و زيان آور ترين شغلهاي دنيا به شمار مـي آيـد            

شغلهاي سخت و زيان آور هم طبق قانون كار در هـر            
كشور، شرايط خاصي را شامل مي شـود تـا بـه نـوعي      

 .سختيهاي اين شغلها را جبران كند

شكوري، رييس كميسيون معادن و صنايع معدني اتاق        
حدود يـك درصـد از نيـروي كـار          ": نويسدايران، مي   

جهاني در بخش معـدن مـشغول بـه كارنـد و هـشت              
درصد از حوادث منجر به مرگ در محيط كـار متعلـق            

 ".به اين بخش است

 2المللي كار، ساالنه حـدود      مطابق با آمار سازمان بين      
ميليون نفر در محيط كار جان خود را بر اثر حـوادث از             

كارگر نيز دچار آسيبهاي     دهند و صدها هزار      دست مي 
طبـق اعـالم ايـن      .  شـوند  جدي كوچك و بزرگ مـي     

سازمان، مرگ هر فرد به معناي از دسـت دادن حـدود            
در ايـران نيـز سـاالنه حـداقل         .  روز كاري است   7500
 نفر بر اثر حوادث ناشي از كـار جـان خـود را از               1400

دهند و شش برابر اين رقم نيز آمار مرگهاي         دست مي   
 بيماريهاي شغلي است كه هزينـه اقتـصادي و         ناشي از 

بـراي  . كنـد رواني سنگيني را به جامعـه تحميـل مـي           
 كـارگر در حـوادث      1850 حـدود    1394مثال، در سال    

اند كه بـه ايـن       داده   ناشي از كار جان خود را از دست       
 هـزار ميليـارد تومـان بـه اقتـصاد           60واسطه در حدود    

ني، مـالي،   خـسارت جـا   . كشور هزينه تحميـل گرديـد     
خانوادگي و رواني ناشي از بروز حـوادثي از ايـن قبيـل          

 .بسيار سنگين است و اغلب جبران آن ميسر نيست

معموال زماني كه از سختي و خطرناكي شغلي صحبت         
 آيد، حرفه معدنكاري در ذهن متصور مـي         به ميان مي  

 هايي كـه معـدنكاران بـا آن         ترين مخاطره شايع  . شود
امل وجود گاز متان و گردوغبار ناشـي   مواجه هستند، ش  
سنگ، انفجار ناقص، گازهـاي سـمي و     از انفجار زغال    

يا مواد منفجره موجود در زمين، پرتـاب سـنگ در اثـر         
معـادن زيرزمينـي    . خيـزي معـدن اسـت     انفجار و لرزه    

 سنگ بيشترين سهم را در معـدنكاري مخـاطره          زغال
براي نمونه در ماه مـي سـال        . آميز از منظر ايمني دارد    

 در اسـتان    "سوما"سنگي در شهر    ، معدن زغال    2014
در اثـر انفجـار   )  كيلومتري آنكارا450( تركيه  "مانيسا"

 متري از سطح زمين دچار حادثه شد و         1600در عمق   
 نفر كـارگر حاضـر در   787 نفر از 301در اثر اين واقعه   
  . ختنداين معدن جان با

سـنگ زيرزمينـي بـا     فعاليتهاي معدني در معادن زغال      
وجـود  . ساير فعاليتهاي صـنعتي و معـدني تفـاوت دارد         

هاي استخراج  تجهيزات خاص مورد استفاده در كارگاه       
و محيطهاي كار متنوع در اين معادن از يكسو، و نيـاز            
به سيستمهاي تهويه، باربري، بارگيري خاص از سـوي    

ر متفاوتي را در قياس با ساير فعاليتهـا         ديگر، فضاي كا  
محدود بودن فضاي عمليـاتي، نـور       . ايجاد نموده است  

 هاي زغال، برخي از مشكالت      ناكافي و گازخيزي اليه   
امـا از آنجـا كـه    . سنگ استاستخراج در معادن زغال  

زغال سنگ يكي از منابع مهـم انـرژي در دنياسـت و             
هاي كمتـر   منبع هفتاد درصدي تـامين انـرژي كـشور        

يافته را به خود اختصاص داده اسـت، همچنـان      توسعه  
توجهي براي اكتشاف، استخراج و بهـره       از مزيت قابل    

 .برداري در دنيا برخوردار است

معدنكاران رنـج كـش و محـروم در         مرگ دهها تن از     
معدن زمستان يورت اسـتان گلـستان، نـه تنهـا قلـب             

 جدي به دولت    جامعه را به لرزه درآورد، بلكه هشداري      
و صاحبان معادن و صـنايع و كليـه فعـاالن اقتـصادي          

كشور براي پيشگيري از اتفاقات مشابه و ارتقـا ايمنـي           
در همه ابعاد جامعه بود كه اگر چشمي و گوشـي بـود،             
مي بايست درمي يافت كه تنها حضور در محل فاجعه،          
شعار دادن و محكوم كردن و پيامهاي تبليغاتي تسليت،  

 ". كند جامعه كارگري دوا نميدردي از

به همه اينها اضافه كنيد آمار رسمي سـازمان پزشـكي        
 آذر ماه، درست يك روز پـيش        27قانوني كشور را كه     

اين آمار نـشان مـي      . از فاجعه معدن طبس منتشر شد     
دهد كه روزانه پـنج كـارگر در سراسـر ايـران بـر اثـر                

. ددهنـ حوادث ناشي از كار جان خود را از دسـت مـي             
نفـر در   101اين گزارش از كشته شـدن يـك هـزار و            

 خبـر   91جريان حوادث كار در هفت ماه نخست سـال          
داده كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سـال قبـل             

براساس رتبه بندي سازمان    . استدرصد رشد داشته    12
 قرباني، اصابت   456پزشكي قانوني، سقوط از بلندي با       

 173 گرفتگـي بـا       بـرق   قربـاني،  236اجسام سخت با    
 و 64قرباني و سوختگي و كمبود اكسيژن به ترتيب بـا      

هـاي اول تـا پـنجم مـرگ      قرباني به ترتيب رتبـه       32
. اندترين حوادث حين كار را به خود اختصاص داده          آور

آمــار منتــشر شــده از ســوي پزشــكي قــانوني و يــك 
 5دهد كه روزانـه   محاسبه سر انگشتي به ما نشان مي        

ر جان خود را در حوادث حين كـار از دسـت مـي              كارگ
 كارگر تنها به دليل سقوط      2از اين ميان، روزانه     . دهند

از بلندي، يك كارگر روزانه بر اثر اصابت جسم سـخت       
 كــارگر ديگــر بــه داليــل مختلــف از جملــه بــرق 2و 

 جـان مـي  ... گرفتگي، سـوختگي و كمبـود اكـسيژن و        
 . بازند

ر تعريف شغلهاي سخت و زيان      در قانون كار ايران و د     
ــت  ــده اسـ ــاي": آور آمـ ــختكارهـ ــانسـ آور و زيـ

، ، شـيميايي  فيزيكـي در آنهـا عوامـل    كـه اسـت كارهايي
 كـه  كار غير استاندارد بـوده   محيطو بيولوژيكي مكانيكي

ــتغال ــر اش ــشيدر اث ــارگر تن ــه ك ــبب ــاالتر از  مرات  ب
 ايجـاد مـي   در وي ) و روانـي  جـسمي (طبيعيظرفيتهاي
از آن  ناشـي و عـوارض    شغلي بيماري آننتيجهگردد كه   

   ".باشدمي 
قانون كار سپس اين مشاغل را تعريف مي كند كـه در        

كار در معادن   ": صدر آنها كار در معدن را مي شود ديد        
مـي  ايجـاب كـه  االرضييا سطح   االرضياز  تحت    اعم  

بـه  هسـر پوشـيد   در تونلهـا و راهروهـاي     نمايد كارگران 
يـا  جـدا كـردن     شامل  كار استخراج   .  بپردازند استخراج

  مـواد عمليـات     كار، حمل  مواد از سطح  منفجر ساختن   
 در داخـل    و بـرق  آب   تاسيـسات  انفجار، اداره به  مربوط  
كـه  و نظـارتي   مباشـرت    هر گونـه  طور كلي و به   معدن  

ــاب ــه   ايج ــا ميل ــا ي ــا، راهروه ــارگر در تونله ــد ك نماي
 ".نمايدوظيفهانجام معدن هاي

بيمه شـدگاني كـه حـداقل بيـست        "مطابق اين قانون    
 سال سابقه كار متناوب و      25سال سابقه كار متوالي يا      

پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور را دارا           
ــي  ــني م ــرط س ــدون ش ــند، ب ــت باش ــد درخواس  توانن

 ".بازنشستگي از سازمان تامين اجتماعي نمايند

  

  هم ترين حوادث معدن در ايرانم

در پـي وقـوع     : سـنگ طـبس      حادثه معـدن زغـال       -
 طــبس در ســال "معــدن يــال شــمالي"انفجــاري در 

 . ، هشت كارگر جان خود را از دست دادند1386

در آذرمـاه   :  در راوار كرمان   "معدن هوجدك " ريزش   -
 در پـي ريـزش ايـن معـدن، چهـار نفـر از        1389سال  

گفتني اسـت، در   .  از دست دادند   معدنچيان جان خود را   
 پيكـر سـه تـن از        1390نوزدهم فـروردين مـاه سـال        

كارگران كشف شد و از سرنوشت نفـر چهـارم خبـري            
 .منتشر نشد

انفجار :  در استان كرمان"معدن كوهبنان" انفجار در   -
سـنگ كوهبنـان موجـب      گاز در يكي از معادن زغـال        

  كشته شدن سه نفر و زخمي شدن شش معدنچي 
  8قيه در صفحه ب
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  نگاهي به وضع معادن ايران
  

  7بقيه از صفحه 

  
اين حادثه زماني روي داد كه دهها كارگر در     . ديگر شد 

در . اعماق معدن در حال استخراج زغال سـنگ بودنـد         
اين حادثه تعدادي كارگر زير آوار گرفتار شدند كـه بـا            
هوشياري ساير معدنچيان و امدادگران از زيـر آوار بـه           

امـا  . ز حادثه جان بـه در بردنـد       سرعت خارج شدند و ا    
شش نفر از معدنكاران دچار جراحت شديد شدند كه به  

سـه تـن   . سرعت به بيمارستانهاي اطراف منتقل شدند    
شانس نبودند و به دليـل انفجـار و   از معدنچيان خوش    

 .ريزش معدن جان خود را از دست دادند

 ارديبهشت امسال در معدن زمـستان       13 انفجار روز    -
زرگ تـرين فاجعـه اي اسـت كـه تـاكنون در             يورت ب 

 .بخش معدن ايران اتفاق مي افتد

 معدن زمستان يورت در منطقـه اي بـه همـين نـام          -
 كيلومتري جنوب شرق شـهر آزادشـهر در         25واقع در   

 سـال،   16اين معدن با عمـر      . استان گلستان قرار دارد   
 سال آينده ذخيره زغال سنگ به ميزان  60براي حدود   

به  ("زمستان يورت ".  هزار تن را داراست    100ساالنه  
روستايي در نزديكي معدن است     ) معناي چادر قشالقي  

  .كه نام معدن از آن وام گرفته شده است
سلسله جبال البرز با مزيتهاي نسبي باال از جمله ذخاير    
غني معدني زغال سنگ، از شمال غرب تا شمال شرق 

 بخـشي از    ايران ادامه دارد كه شهرستان آزادشـهر در       
 .شرق آن قرار مي گيرد

: مديرعامل شركت زغـال سـنگ شـمال شـرق گفـت        
 از  "ُكـك شـو   "ظرفيت ساالنه استخراج سنگ خـام       "

 هزار تـن اسـت   100معدن زغال سنگ زمستان يورت  
كه بخش فوالد كشور بيش از ساير بخشها نيازمند آن          

بنابراين، اين ميـزان بـه طـور عمـده روانـه            . مي باشد 
ن مي شود، هرچند در بخش كـوره هـاي       استان اصفها 

 ".آجر پزي نيز مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد

در زمان حاضـر معـدن زمـستان        ": علي نصيري افزود  
يورت داراي پنج تونل فعال استخراج و يـك تونـل در            

 نفر كارگر و كارمند     370آستانه بهره برداري است و با       
 ".دايم، به عمليات استخراج مشغول است

ين معدن تحت تـصدي دولتـي نيـست و متعلـق بـه              ا
حـدود  (بخش خـصوصي اسـت كـه عمـده سـهام آن             

 وابسته  – "مهر اقتصاد ايرانيان  "، به شركت    )درصد20
 تعلق دارد و ديگر سـهامداران خردتـر نيـز           –به بسيج   

نگـين  "،  )وابسته به شركت سـپاهان       ("تكادو"شامل  
ادي ، كارمندان بازنشسته زغال سنگ و مردم ع     "طبس

 .مي باشند

وزارت كار اعالم كـرده اسـت تمـام كـارگران معـدن             
آزادشهر تحت پوشش بيمه با ضريب مشاغل سخت و         
زيان آور بوده اند و طي شش ماه آينـده و بـا تعطيلـي               

 .كارگاه، از مزاياي بيمه بيكاري بهره مند خواهند شد

 ارديبهشت بـر اثـر      13 دقيقه چهارشنبه    5 و   12ساعت  
ن زغال سنگ يورت، دهها كارگر كـشته      انفجار در معد  

گزارشهاي اوليه حاكي بودند كه جنازه     . و مجروح شدند  
 كارگر نيـز    25دو كارگر از زير آوار بيرون آورده شده و          

هـاي  بـه گـزارش رسـانه       . به بيمارستان منتقل شـدند    
 كارگر در اين معدن مشغول به كـار  80حكومتي حدود  

.  معـدن محبـوس شـدند      اند كه اكثر آنها زير آوار     بوده  
بنابر اظهارات رييس خانـه صـنعت و معـدن رژيـم در             

 جنـازه كـارگر   21استان گلستان، دو روز بعد از حادثـه      
ايـن جنـازه هـا مربـوط بـه          . معدن خارج شـده اسـت     

معدنكاراني است كه براي كمـك بـه مـصدومان وارد           
 معـدنكار   32معدن شـده بودنـد و ايـن آمـار مجـزا از              

الزم به ذكر است كه به      . ن است محبوس شده در معد   
دليل گاز انباشته در معدن، سگهاي ردياب و زنده ياب          
كارايي ندارند و تجهيزات وارد شده نيز پاسخگوي اين         

 رژيم در وحشت از اعتراضات مردمي به      . كار نمي باشد  
خاطر اين فاجعه، يگانهاي ويژه خود را در مقابل معدن          

اي رسـيدگي بـه     كـارگزاران رژيـم بـه جـ       . مستقر كرد 
مجروحــان و تــالش بــراي نجــات جــان معــدنكاران  
محبوس، اقدام به بسيج نيرو و استقرار يگـان ويـژه در            

 .اندمحل كرده 

 

  شرايط ظالمانه كار

 

 با انتـشار گزارشـي      "خبرگزاري مهر "مردادماه امسال   
: تصويري از كار در معدن زغال سـنگ طـبس نوشـت           

 300مـق   كارگران معدن زغـال سـنگ طـبس در ع         "
 ساعته در روز كـار  6متري زمين و در دو شيفت كاري    

اين كارگران با قرارداد پيمانكـاري، ماهيانـه        . مي كنند 
 هزار تومان كه حـداقل حقـوق تـامين اجتمـاعي            400

كار كردن در معـادن زغـال       . است را دريافت مي كنند    
سنگ به دليل خطر ريزش معدن و وجود انواع گازهاي    

 و خـاك معلـق در فـضاي معـدن           كشنده و گرد زغال   
خطرات بسيار زيادي را براي سالمتي كارگران در پـي          

 ".دارد

برخي از كارگران معـدن در ايـران عـالوه بـر شـرايط              
سخت كاري، بايد شرايط ويژه حقوق و دستمزد را نيـز           

شـرايط كـارگران   . به مصايب شغلي خود اضـافه كننـد    
م يـك مقـا  . معدن در منطقه طبس اصال خوب نيـست     

 طبس در اين بـاره گفتـه        "خانه كارگر "تشكل دولتي   
بعضي از معادن خصوصي زغال سـنگ از جملـه          ": بود
 كه سوابق حوادث كـاري      "شركت معدن جو و نگين    "

متعددي نيز در كارنامه دارند، كارگران را در دو تا سـه            
  روز بـه كـار مـي   15شيفت كاري به صورت مداوم در   

 قـانون كـار، كـار در        52در حالي كه طبق ماده      . گيرند

باري كه در درازمدت بر     اعماق زمين به ديل آثار زيان       
 ساعت و  6 گذارد، نبايد در روز از       سالمتي كارگران مي  

 ". ساعت تجاوز كند36در هفته از 

كارگران معادن طـبس نـه تنهـا از         ": به گفته موسوي  
 كننـد،   مزاياي مشاغل سخت و زيان آور استفاده نمـي        

 سـاعت كـار حتـي حقـوق و     15ه با بيش از  بلكه روزان 
ايـن  . شـود مزاياي اضافه كاري شان نيز پرداخت نمي        

ساعته، در سـه    15 روز كار مداوم     15كارگران در طول    
 كنند و زمان استراحت شان را در خارج         شيفت كار مي  

از معدن داخل اتاقكهاي پيش سـاخته فاقـد امكانـات           
 ". كنندرفاهي سپري مي

داران دسـتمزد قـانوني را بـه    اينكه معدن وي با اعالم    
ــد گفــتايــن كــارگران نمــي  كــارگري كــه ": پردازن

 هزار تومـان حقـوق   500 كند، حدود ساعت كار مي 15
گيرد، در حالي كه اين دستمزد بـراي ايـن ميـزان            مي  

 ".آور، عادالنه نيستكار سخت و زيان 

اين مقام محلي بـا اعـالم اينكـه كـارگران شـاغل در              
شـوند  ن با قرارداد يك ماهه مشغول به كـار مـي            معاد
در حال حاضر هـيچ كـارگر شـاغل در معـادن            ": گفت

كنـد و   ذغال سنگ طبس به صورت دايـم كـار نمـي            
حداكثر مدتي كه يـك كـارگر در يـك معـدن شـاغل              

 شـود تـا     است، شش ماه است و همين امر باعث مـي         
ــا    ــود را از كارفرم ــانوني خ ــات ق ــد مطالب ــارگر نتوان ك

 ".خواهدب

 مختص كارگران معدنهاي طـبس   ،اما اين شرايط ويژه   
معـدن  "ريـيس شـوراي اسـالمي كـار     . نبوده و نيست 

 در قم نيز مي گويد، كارگران اين معـدن          "منگنز ايران 
ضريب حقوقي ": از ضريب پايين حقوق ناراضي هستند   

سـال كـار،    15 كارگر اين معدن با ميانگين سابقه        365
تـرين معـادن سـنگ منگنـز        شاغل در يكي از بـزرگ       

ايـن  .  است كه بايد اصالح شـود   3452/ 57خاورميانه،  
كارگران كه در شـرايط سـخت و دشـواري در اعمـاق             

 متري زمين مشغول به كار هستند، به مرور دچـار     340
عوارض ناشي از كار دايم زيرزميني همانند مـشكالت          

 مـي ... تنفسي، ديـسك كمـر، افـسردگيهاي روحـي و         
 ".شوند

 محمودي پارسـيان، يكـي از معـدنچيان زمـستان       رضا
يورت با بيان اينكه اين مسير تونـل در گذشـته نيـز از              

مـا بارهـا    ": ايمني مناسبي برخودار نبود، اظهار داشـت      
اين مساله را به مسووالن مربوطه معدن در شهرسـتان     

  ".و استان اعالم كرده بوديم
ارگاه و  ك2اين كارگر معدن با بيان اينكه معدنچيان در   

بـه  ":  ساعته فعاليت مي كردند، افزود     16در هر شيفت    
 نفر مشغول به فعاليـت      8صورت متوسط در هر كارگاه      

 ".بودند

وي با بيان اينكـه از روز گذشـته بـوي گـاز در معـدن         
 مـسووالن    موضوع بـه    ": استشمام مي شد، اين افزود    

توضـيح داده شــده بــود، ولـي در محــل كارگــاه يــك   
اين تونلها  . اي سنجش گاز وجود نداشت    دستگاه گاز بر  

 دقيقـه   20راه ديگري ندارند و در مدت يـك ربـع تـا             
بارها اين موضوع را تذكر داديم،     . اكسيژن تمام مي شد   

 ".اما هر كس اعتراض مي كرد، از كار اخراج مي شد

اين تونل به صورت يكطرفه و محوطه بسته      ": او افزود 
 همـه موجـودات   گيرد،است و وقتي انفجار صورت مي   

زنده در تونل بر اثر گاز گرفتگي جان خود را از دسـت             
  ".دهندمي 

 مـاه حقـوق مـا را        18محمودي پارسيان با بيان اينكه      
ــت  ــد، گف ــت نكردن ــال ": پرداخ ــاكنون 1392از س  ت

مسووالن مربوطه حقوقها را بـه صـورت كامـل واريـز            
نكردند و در هر سال سه تا چهار مـاه از حقـوق مـا را                

 ".اختندنپرد

 3اين در حالي بود كه در هـر سـال فقـط             ": وي گفت 
ماه از بيمه ما را پرداخت مي كردند و براسـاس قـانون             

 و اين حـق   . اينها در طول سال ما را بيمه كنند        نياز بود 
   ".ما معدنچيان بود

 9بقيه در صفحه 
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  نگاهي به وضع معادن ايران
  

  8بقيه از صفحه 
  
  

 مــاه طلبكــار هــستيم و حقــوق 18 تــا 17": او افــزود
 تا چهار ماه از حقوق ما       3نگرفتيم، چرا كه در هر سال       

 ".را پرداخت نكردند

يكي از بـستگان معـدنچياني كـه در معـدن آزادشـهر             
شرايط كاري معـدنچيان    ": گرفتار شده است، بيان كرد    

دشهر بسيار مشكل و سخت بود و به مطالبات  معدن آزا 
معـدنچيان در همـه تعطـيالت       . آنها رسيدگي نمي شد   

بايد سر كار مي رفتند و زماني كه به اين شرايط كاري            
اعتراض مي كردند و به معـدن نمـي رفتنـد، پيمانكـار         

معدنچيان چندين  . براي آنها خروج از كار ثبت مي كرد       
شرايط پرداخت حقـوق    بار دست به اعتصاب زدند و به        

خود اعتراض كردند، حتي جلوي فرمانـداري آزادشـهر         
بـرعكس  . رفتند اما هيچ كس به حرف آنها گوش نداد        

بعضيها را گرفتنـد، كتـك زدنـد يـا جريمـه ي نقـدي               
 ".كردند

گفتـه مـي    ": وي در باره انفجار معدن نيز تصريح كرد       
شود كه انفجار معدن به خـاطر خطـاي انـساني بـوده             

ما جاي سووال دارد كه چرا يك معدن به خاطر          است، ا 
يك خطاي انساني منفجر شود و چرا بايد اين حجم از           
گاز در معدن وجود داشته باشد؟ اين در حاليست كه در          

 ".اين معدن يك خروجي هوا وجود ندارد

 

  گسترش دامنه اعتراض

حسن روحاني كه در جريـان تـور انتخابـاتي خـود بـه              
با شعارهاي اعتراضي معدنچيان    محل حادثه رفته بود،     

 در ايـن    ": روحاني خطاب به كارگران گفت    . روبرو شد 
حادثه همه مسوول هستيم و بايد مشكالت موجـود را          

  ".پيگيري و كاستيها را جبران كنيم
يك كارگر معدنكار در اعتـراض بـه سـخنان روحـاني            

چند سال پيش ما آمـديم آزادشـهر       ! آقاي عزيز ": گفت
همكاران شما ما را بـا بـاتوم زدنـد و           شكايت كرديم و    

 ماه كه حقوق نگرفتيم،     14پارسال پس از    . فرار كرديم 
با زنهايمان آمديم فرمانداري اعتراض كنـيم و حقمـان     

  "يعني تو رييس جمهور متوجه نشدي؟. را بگيريم
سرانجام حسن روحاني در ميـان اعتراضـات كـارگران          

 .محل را ترك كرد

نفجـار معـدن آزادشـهر در       همچنين كارگران مصدوم ا   
جريان عيـادت نمايـشي وزراي كـار و صـنعت كابينـه           

آخوند روحاني از مصدومان نسبت بـه اينكـه         
كارگران محروم و زحمـتكش مقـصر انفجـار         

يكـي از   .  انـد، اعتـراض كردنـد      معرفي شـده  
: كــارگران مــصدوم بــا خــشم و فريــاد گفــت

  سـوزي نمـي  همكار ما بيگناه بوده و آتـش     "
  ". علت اشتباه كارگران معدن باشدتواند به

هيچگــاه ": يكــي ديگــر از مــصدومان گفــت
مسووالن به تـذكرات مـا تـوجهي نكردنـد و          

 اي بود كه بوي گاز به مشام        تقريبا يك هفته  
خورد و مسووالن به اعتـراض و       كارگران مي   

  ".تذكر ما هيچ اعتنايي نداشتند
آقـاي وزيـر ديـر      ": يك مصدوم ديگر گفـت    

نــون همكــاران و رفقايمــان را از آمديــد و اك
ايم، اي كاش چند ماه زودتر فرياد       دست داده   

  ".شنيديدكارگران مظلوم را مي 

ــدادي از معــدنچيان در حاشــيه  همچنــين تع
جلسه ستاد بحران حادثه معدن آزادشهر كـه        
با حضور اسـتاندار رژيـم در اسـتان گلـستان           

زار برگزار شد، در خارج از چادر تجمـع اعتراضـي برگـ           
حقوق ما بـه انـدازه     ": معدنچيان معترض گفتند  . كردند

مان يك وعده عصرانه وزيران است و اگر به مشكالت    
  ".اعتراض كنيم، اخراج خواهيم شد

آنها گفتند بازرسي اداره كار و اداره صـنعت تـاكنون از            
اند و اين در حالي است كه معـدن  معدن بازديد نداشته   

دليـل مداربـسته بـودن،      زمستان يـورت آزادشـهر بـه        
غيراستاندارد و غيرقانوني بـوده و امكانـات اوليـه هـم            

 كنند كه دو هفته قبـل       اين معدنچيان اشاره مي   . ندارد
به مسووالن تذكر داده اند كه معدن استاندارد نيست و          

 كنيد مـي گاز نشتي دارد، اما آنها گفته اند اگر كار نمي    
  ! توانيد برويد

ژيم در استان گلستان پـس از ورود        همچنين استاندار ر  
بــه ايــن منطقــه بــراي بازديــد، بــا اعتــراض خــانواده 

آنها به روند كند امدادرساني به      . رو شد معدنچيان روبه   
درباره تعداد مـصدومان    . حادثه ديدگان اعتراض كردند   

اين حادثه رژيم براي پوشاندن فاجعه دردنـاك انفجـار          
معـاون  . كنـد معدن آمارهاي ضد و نقضي منتشر مـي         

درمان دانشگاه علوم پزشكي استان گلستان از بـستري    
 آسيب ديده در بيمارستانهاي آزادشهر و گنبد        81شدن  

از سوي ديگر يگان ويژه نيـروي انتظـامي در          . خبر داد 
پاسدار . وحشت از خشم معدنچيان در محل حضور دارد    

 شــهيد 230رضــا ســلطاني، جانــشين ســركرده تيــپ 
ر هفتاد تن از نيروهاي خود در محـل         متاجي، از استقرا  

 .معدن خبر داد

اعتراضها همچنان در مراسـم تـشييع پيكـر كـارگران           
 ... .شهيد و مجالس يادبود آنها ادامه يافت

 

  كالم آخر

  
  

قوه قضاييه خبر از دستگيري رييس معدن و تشكيل و          
ارجاع پرونده ي قضايي معدن زمستان يورت به دادگاه         

 .خبر داد! صالحه 

، جامعه جهاني را بـراي  2010يلي در سال  ش
كمك به نجات جـان كـارگران معـدن سـن           

 33 روز، همــه 70پــس از. خــوزه فراخوانــد
 متـري نجـات     700كارگر محبوس در عمـق    

در معدن يورت امـا، گـارد ضـد         . داده شدند 
 !شورش در محل معدن مستقر است

 

 : منابع

  مجله اقتصاد ايران-1

  تابناك-2

 " مبين "سازي و معدن  تارنماي راه -3

  ايسنا-4

   كانال ايران آزاد-5

   ايلنا-6
   تسنيم-7
  

  در شهادت سعيد سلطانپور

  

  برفراز تمثيلها
  

  )صبح. م( وحيدي . م

  
  

  خانه ا م 
  درياچه كوچكي است

  كه صداي موج موج آبي پرندگانش
  ستاره ساز طاقها و رواقهاست

  از زخم هايت 
  !آفتابي روشن كن
  با بونه هادر عصر دلتنگي 

  و قناريهايت را بگو
  تا از اصالت آب و نسيم و ستاره 

  پنجره ايي بگشايند 
  !اي ساعتهاي پنج

  تلخي خشكيده صدايتان را 
  با عطر آبي سپيدارها تازه كنيد

  اين اقيانوس دستها 
  صداي قلب تو را 

  تا دور دستها مي برد 
  

  در شوق سبك روزهايت 
  تاب مي خورم 

  اي سفر كرده 
  ! غمناكي پاييز و باد وخاطرهدر

  بر زاللي جعد آشفته موهايت
  ـ كه خون پيروزمند سالهاي ما 

  بر آن نگارينه شده است ـ 
  بوسه مي زنم 

  پرتو كالمت
  كند صداقت آينه را ويران مي

  افسانه ها 
  در پيچ و خم راه 

  عزلت گرفته اند
  وقتي كه در دهليز اسطوره ها 

  گام مي زني 
   با تو مي سرايم

  با تو
  تا رنگي ديگر "

   "براين زمانه زنم
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در سوريه و عراق به شـتاب       ) داعش(حكومت اسالمي   
در موصل، جهاديستها فقط    . در حال از بين رفتن است     

 "رقه" آنها   "پايتخت"يك محله را كنترل مي كنند و        
ائتالف دموكراتيك  "نيز به شدت از سوي ميليشياهاي       

 هدايت شده "يگانهاي مدافع خلق" كه توسط    "سوريه
يباني مي شوند، زير فـشار      و از سوي ارتش آمريكا پشت     

داعـش بـا وجـود مقاومـت، در حـال عقـب             . قرار دارد 
نشيني است و بازيگران مدتها است كه به دوران پـس           

چه ايـران، اسـد، حـزب اهللا و چـه           . از آن مي انديشند   
ارتش آزاد، تركيه، اسالمگراها و حاميان شان، هر كس      

 . مي خواهد بيشترين سود را از اين شرايط ببرد

ان در روياي ايجاد يك كريدور زميني به دريا است،          اير
ــا،    ــا ك ــرادر پ ك ــزب ب ــين ح ــاد "همچن ــزب اتح ح

، از نقشه اي مبني به رسيدن به        )PYD ("دموكراتيك
تركيه به نوبه خود مي . درياي مديترانه سخن مي گويد 

. خواهد با تمام توان از تحقق اين امـر جلـوگيري كنـد         
 نيز اسراييل تالش    همزمان، عربستان سعودي، اردن و    

مي كنند توسط پشتيباني از شورشيان نزديك به خود،         
 . ايران و متحدانش را متوقف كنند

تاكنون آمريكا بر اساس اصـل تعيـين شـده از سـوي             
اوباما حركت مي كرد كه بر مبناي آن جنگ در سوريه     

ارتـش آمريكـا    . تنها عليه داعش پيش برده مـي شـد        
سـوريه، حـزب اهللا، شـبه    آگاهانه از درگيري با ارتـش   

نظاميان شيعي و نيروي هوايي روسيه پرهيز مي كـرد          
ايـن  . و حتي عملياتش را با مسكو هماهنگ مي كـرد         

تاكتيك تا زماني كه داعش بخشهاي بزرگي از سوريه         
در . و عراق را زير كنترل داشـت، موفقيـت آميـز بـود            

ماههاي اخير، نيروهاي ارتش آزاد سوريه كه از سـوي          
 پشتيباني مي شوند، عليه داعش در مرز سـوريه    آمريكا

آنها توسط نيروهاي ويـژه     .  اردن وارد عمل شده اند     –
 . آمريكا و نيز ارتش اردن حمايت مي شوند

 را به تسخير خود   "التنف"ارتش آزاد به تازگي شهرك      
. درآورده و در آنجا يك پايگاه نظامي ايجاد كرده است         

ه اصلي و استراتژيك مشكل اين است كه التنف در جاد
بين بغداد و دمشق قرار گرفتـه كـه كنتـرل آن هـدف              

زيرا اگر آنها ايـن جـاده   . اصلي ايران و متحدانش است 
را در دست داشته باشند، مي توانند از طريق زميني بـه       

آينده سوريه بيش از    . اسد و حزب اهللا تداركات برسانند     
 همه به اين وابسته است كه چه كـسي پـس از پايـان             

جنگ با داعش، مرزهـاي ايـن       
كشور با عـراق را كنتـرل مـي         

 . كند

ــمال،  ــاد  "در شـ ــزب اتحـ حـ
 كــه از ســوي   "دموكراتيــك

ــود،     ــي ش ــت م ــا حماي آمريك
توانــسته در هفتــه هــاي اخيــر 
مناطق تحت كنترل خود را بـه       
. طــور پيوســته گــسترش دهــد

اكنون ايران ناچـار شـده نقـشه      
ايجاد كريدور زميني بين سوريه     

. ا به جنوب منتقل كند    و ايران ر  
و از جنوب، ارتش آزاد سـوريه،       

اينـك  . يك متحد ديگر آمريكا، در حال پيشروي است       
اما ديگر در واشنگتن دولتي وجود ندارد كـه مالحظـه           
منافع ايران را كند، بلكه دولتي فرمـان مـي رانـد كـه              
برعكس از ايران به عنوان مشكل اصلي خاورميانه ياد         

 .  مي كند

 كه ترامپ يك پايگاه هوايي سـوريه را بـه           از هنگامي 
تالفي استفاده دوباره نيروهاي سوري از سالح شيمايي       
بمباران كرد، براي مسكو، تهران و دمشق روشن شـده          

اگر متحـدان آمريكـا     . كه قواعد بازي تغيير كرده است     
گذرگاههاي مهم مـرزي بـين سـوريه و عـراق را بـه              

ه هاي ايران به طور كنترل خود درآورند، اين امر با نقش 
 . پايه اي تصادم پيدا مي كند

به همين دليل ايران، حزب اهللا و شبه نظاميان سـوري           
به گفته خبرگزاري   . را به سمت التنف به حركت درآورد      

، هدف از اين پيشروي، جلـوگيري    "فارس نيوز "دولتي  
نيروهـاي هـوادار اسـد      .  بود "توطيه آمريكايي "از يك   

ــا در آن  ــد آنه ــي گوين ــه  م ــا علي ــان  "ج ــبه نظامي ش
 .  مي جنگند"صهيونيست

  . اين بار اما نيروهاي آمريكايي واكنش نشان دادند
  

سخنگوي يك گروه شورشي مورد حمايت پنتاگون روز     
گـــزارش داد، )  ارديبهـــشت28/ مـــي18(پنجـــشنبه 

هواپيماهاي جنگي ائتالف آمريكا يك سـتون از شـبه          
ز شبه نظاميان سوري    نظاميان تحت حمايت ايران و ني     

اين ستون در حال حركت بـه       . را مورد حمله قرار دادند    

در . سمت پايگاه نظامي التنـف در جنـوب سـوريه بـود         
  . آنجا نيروهاي ويژه آمريكا مستقر هستند

ارتـش   ("جـيش مغـاوير الثـوره     "يك سخنگوي گروه    
در اين باره به رويتر گفـت، پـس از          ) فرماندهي انقالب 
هاي شورشـيان بـا شـبه نظاميـان در          يك برخورد نيرو  

 كيلومتري پايگاه،   27حال پيشروي سوري و ايراني در       
مـا بـه    ": وي گفـت  . هواپيماها بـه آنهـا حملـه بردنـد        

نيروهاي ائتالف اطالع داديـم كـه مـورد حملـه قـرار             
گرفته ايم و آنهـا آمدنـد و سـتون نظـامي را متالشـي         

   ".كردند

، " احمد عبـدو شهيد"، يك نماينده گروه  "سيد صيف "
وابسته بـه ارتـش آزاد، مـي گويـد، حملـه آمريكـا بـه           
شورشيان كمك خواهد كـرد از قلمـرو خـود در برابـر             
شبيخون ارتش و شبه نظاميـان تحـت حمايـت ايـران        

  . حفاظت كنند
منابع سـازمانهاي جاسوسـي غـرب بـه رويتـر گفتنـد،             
نيروهاي ويژه آمريكـايي و انگليـسي در حـال توسـعه            

ف با هدف بيرون راندن جنگجويان حكومت       پايگاه التن 
 هـستند   "ديرالـزور "از استان جنوبي    ) داعش(اسالمي  

 . كه از جنوب شرقي سوريه تا مرز عراق امتداد مي يابد

از همين رو روسيه و دولت سوريه حمله به ستون شبه           
نظاميان را به شدت محكوم كردند، چرا كـه در التنـف            

ون معتبر جنـگ سـوريه      مي تواند قواعد نانوشته و تاكن     
اگر آمريكا از اين پس به طور       . به گونه پايدار تغيير كند    

منظم در پشتيباني از شورشـيان سـوري وارد درگيـري        
شود، افزون بر روسيه يـك نيـروي هـوايي ديگـر وارد        
بازي گرديده كه مي تواند پيشروي شبه نظاميان مورد          

تـرل  آيا واشنگتن نقشه كن. حمايت ايران را متوقف كند   
 درازمدت مناطق مرزي را مي كشد؟ 

در هر صورت دولت ترامپ از ايجـاد يـك ائـتالف بـا              
عربستان سـعودي و كـشورهاي ديگـر خلـيج فـارس            

اگـر ايـن امـر      . صحبت مي كند  
اتفاق بيفتد، درگيريهـاي بيـشتر      
با متحدان ايران اجتنـاب ناپـذير       
خواهد بود؛ يك درگيري كه بـه       
 سرعت مي تواند گـسترش پيـدا      

كنــد، زيــرا در عــراق هــم شــبه 
ــان  ــيعي و نظاميـ ــان شـ نظاميـ
ــدم از    ــد ق ــط چن ــايي فق آمريك

ايران براي  . يكديگر فاصله دارند  
مـدت زيــادي حــضور نيروهــاي  
آمريكايي در عـراق و سـوريه را        

 . تحمل نخواهد كرد

بنابراين التنف مي توانـد شـروع       
يـك فــصل بــه كلــي جديــد در  

ره اي كه آمريكـا     جنگ سوريه باشد و در اين راستا دو       
به صورت دوفاكتو با ايران همكاري مي كرد، بـه نظـر         

 . مي رسد به گذشته تعلق دارد

  
  

دوران پس از داعش در سوريه و عراق آغاز شده است و بازيگران اصلي در پي تامين بيشترين منافع خود از اين 

 .   كند، آمريكا قواعد جديد جنگ سوريه را تعيين ميدر يك شهرك كوچك در جنوب سوريه. شرايط هستند

  آيا قواعد جنگ سوريه تغيير كرده؟
  جانگل ورلد/  ساكن–توماس فن در استن 

  بابك: برگردان
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. "فرزاد كمـانگر  ":  ارديبهشت روزي است با نام او      19 

آري، اين روز سالگرد سر به دار شدن اين معلـم دالور            
است كه جرمش روشنگري، آزاديخواهي و تالش براي 

در نگــاه رژيــم ديكتــاتوري و جــالد . تغييــر دادن بــود
جمهوري اسالمي، هر مبارزه اي كه با سالح قلم رقـم       

.  نابخشودني به حساب مي آيـد      خورد، خود از جرمهاي   
در زمان حاضر مبارزه براي حقـوق بـشر از مبـارزه بـا              
سالح آتشين نيز براي دشمن بشر كابوس آفرين تـر و           

در دنيـايي كـه همـه در        . وحشتناك و مهلك تر اسـت     
تالش آفريدن جهـاني بـدون سـتم و جنـگ هـستند،             
امپرياليسم و حاميان مزدورش در تالش حفظ قـوانين          

 .ني خود هستند تا نظام شان را بقا بخشندضد انسا

نشـسته اي و  : آفتاب نيم نگاهي به من انداخت و گفت    
؟ مي داني چه كـساني از لـب         ... گذر آب را مي نگري    

اين جو عبور كرده اند و گذشته اند؟ مي داني كه رفتـه     
اند و بازنگشته اند؟ مي داني كه كـسي بـود و كـساني         

 بودند و مـي ماندنـد تـا    كه ديگر نيستند و مي بايد مي  
آب را  ! اين آب زالل و زالل تر گردد؟ ببين خوب بنگر         

قطره هاي خوني را كه ديگر بـا      ! خوب بنگر ... آلوده اند 
  . آب نمي آميزد خواهي ديد

  

  
من نديدم، نمي توانستم ببينم آيا؟ چشمانم پر از اشك          

سر به آسـمان بلنـد كـردم تـا شـعاع آفتـاب           . شده بود 
اشـك در چـشمانم خـشك    . وشن تر كنـد ديدگانم را ر 

اي اشك  . ديده ام از شوري اشكم به سوزش افتاد       . شد
 لعنتي تو هم ديگر نمي باري؟

گاهي ديده را بايد شست، اما وقتي اشكي نمانده باشد،          
بـه آسـمان    ... شعاع آفتاب نيز ديده ات را تار مي كنـد         

ابري آمد و آهسته آهسته روي خورشيد را        . خيره ماندم 
آهـي از درونـم     . باز قلبم فشرد و بغضم گرفـت      . گرفت

برخاست و بياد آوردم در اين دشتها و كوهپايه هـا كـه         
آب و جويباران در گذر است، معلماني با فرزندان كار و           
كوشش و تالش، دانش آموزان پا پتي و جامه دريده با           
وصله هاي رنگارنـگ بـر روي جامـه هـاي شـان، بـا               

آري، آنهـا بـه     . موده اند كودكان و حتي خردسال ره پي     
دنبال يافتن الله هـا و بوييـدن عطـر خـوش گلهـاي              
زيباي كوهساران و دشـت و دمنهـا، بـه دنبـال يـافتن        
حقيقتهاي تلخ و زيباي زندگي پر آالم آلوده به رنـج و             
درد و غم و هزاران بدبختي ديگر از نابرابريها و ستمها،       

 .در اين فراز و نشيبها پيش رفته اند

 معلماني همچـون صـمد، مرضـيه، روح انگيـز،           آنها با 
و نيز فـرزاد در ايـن    ) مهين(بهروز، كاظم، غزال و صبا      

آنهـا بـه خـاك و آب و         . تپه ها و دره ها ره پيموده اند       
گل و گياه و درخت به آفتاب و به حيات عشق ورزيـده    

 .اند

ــر بگــويم، دانــش آمــوزان و   فرزنــدان و يــا درســت ت
)  جواناني كم و بيش آگاهنـد      كه اكنون (نوباوگان فرزاد   

 را با آب جويبارهاي جـاري از كوههـاي سـرزمين      "آ"
 را  "آ"آنها درس   . بي پشت و پناه كردستان آموخته اند      

  با آدميت، از آذرخش و آفتاب سوزان و داغ سرزمين 

  
خويش و با آه هاي جانكاه مادران داغديـده شـان فـرا          

 را با بابا آيا؟ يا با باد و بـاران و بـاد و               "ب". فته اند گر
برف و بـوران و بهمنهـاي كـولبر كـش منطقـه شـان            

 . آموخته اند

آنها فرزنداني بوده اند كوچك كه چند سـال پـيش بـا             
پاهاي زخمـي و بـا هـزار مـشقت ايـن صـخره هـا را              
درنورديده اند و چه شيرين بـوده خـاطره اينكـه فـرزاد         

ايي از حقوق ناچيز معلمي اش تهيه مي        برايشان كفشه 
  آري، اين كودكان سرخوش . كرد و به آنها مي بخشيد

  
  

و سرمست از هداياي گرانبهاي معلم خود صخره هـا و    
از سنگـسار رودخانـه هـا       . سنگالخ ها را درنورديده اند    

گذشته اند و با آتش و سوزش بـي عـدالتي در جامعـه              
فـرزادي كـه    . زادشـاگردان فـر   . طبقاتي در آميخته اند   

. نامش آوازه روستاهاي فقر زده كامياران بود و هـست         
بـي ريـا، پـاك و       . چه زيبا بود آن همراهيها و همدليها      

 .سرزنده

او مي دانست كه بايـد  . ياد دادن كار فرزاد كمانگير بود    
بايد پرورد و پرورش داد، انسانها      . آموخت و آموزش داد   

زيبـاي طبيعـت    را چون گلها و درخت و حتي حيوانات         
او مي دانست آزادگـي را بايـد در دامـان           . رشد بايد داد  

طبيعت جستجو كرد؛ طبيعتي كه ديگر اكنون او نيز در          
دست حاكمان در زنجير اسـت و در نـشيب نـابودي و             

 .اضمحالل قرار گرفته است

 فرزاد معلمي بود آگاه و روشنگر از تبار خاك و خون و             
 بود كـه حاكمـان را بـر    و اين. آتش و مبارزه كردستان 

مي انگيخت و بـه هـيچ رو بـه مـزاج انـسان خـوار و                 
 . خونخوار جالدان خوش نمي آمد

او از تباري بود كه همـواره تحـت سـتمهاي مختلـف             
موجــود در كــشورمان بــوده و هــست؛ تبــاري كــه در 
سرزمين اش صداي آتشبار، خمپاره و گلولـه در نقطـه           

تپه هـايش، بـر   نقطه آن طنين افكن است و در كوه و          
صخره هاي زخمي اش پژواك هـر شـليك گلولـه نـه       

  .هفت كه هفتصد مي شود
  12بقيه در صفحه 

 

  به ياد فرزاد كمانگر
 فرنگيس بايقره
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  به ياد فرزاد كمانگر
  11بقيه از صفحه 

  
او از سرزميني بود كه در آن علم، دانش و آگاهي بـس   

معلم بودن در آنجا هم، به آن صـورتي     . خطرناك است 
 .كه ايده آل فرزاد بود، جرمي ست بس سنگين

تالشها و كوششهاي معلـم پـر شـور فـرزاد كمـانگير،             
توانمنـــديهايش و روشـــهاي آموزشـــي او و در كـــل 
ــاگون،   ــه اش در عرصــه هــاي گون فعاليتهــاي پيگيران
جالدان را بر مي انگيخـت تـا در پـي اش باشـند، تـا                
شكارش كنند و يا بهتر بگويم، تا همچون ماهي سـياه           

او مثـل صـمد بهرنگـي بـود و          . كوچولو صيدش كننـد   
 . سال معلمي كرد12درست مثل صمد بهرنگي 

يت مدني و   فرزاد كمانگر آموزگار بود و همزمان به فعال       
فرهنگي پرداخت و آگاهي و علم و حرفه اش را درهم           
آميخت و به فرزندان روستايي درس چگونه زيـستن را          

 سـال سـابقه معلمـي در شهرسـتان          12فرزاد  . آموخت
كامياران را داشت و دبير هنرستان كـار و دانـش ايـن             

در ماهنامه فرهنگي آموزشي رويـان بـا        . شهرستان بود 
 مقاله مي نوشت و عضو انجمـن        "دسيامن"نام مستعار   

صنفي فرهنگيـان و انجمـن زيـست محيطـي ئاسـك            
فـرزاد كمـانگر در زمينـه حقـوق قـومي و            . بـود ) آهو(

 )1. (مسايل زنان نيز فعال بود

ــوار    ــالد و خونخ ــان ج ــوز حاكم ــت آم ــداران دس پاس
جمهوري اسالمي در كمين بودند و چون قدرت به دام          

ــاران ندا  ــداختن او را در كامي ــز  ان ــتند، او را در مرك ش
فـرزاد را در    . جوالنگاه شان، در تهران به دام انداختنـد       

 به اتهامهاي واهـي عـضويت در پـژاك و           1385مرداد  
 .شركت در عمليات خرابكارانه دستگير مي كنند

به راستي چه پليد و نفـرت انگيزنـد آنهـا كـه بـراي               "
نگهباني نظام بنا شده بر مالكيت خصوصي، پيكار مـي          

و خون مي ريزند، حتي اگـر بپـذيريم كـه بـراي             كنند  
رسيدن نظام كمونيسم گذار از اين دوره هـم ضـروري           

 )2 (".است

فرزاد سالها نوشته بود و سـالها از زنـدگي دفـاع كـرده         
بود، دشمن اين را بر نمي تافت و چنان شد كه هرگـز             

او را پس از دستگيري مدتها در بنـد         . نمي بايد مي شد   
شتگاه اطالعات سنندج مورد شكنجه      اوين و بازدا   209

 مـاه حـبس در زنـدانهاي    33فرزاد طي . قرار مي دهند 
اوين، رجايي شهر و سنندج در سلولهاي انفرادي، تحت    

 .بدترين شرايط مورد آزار و اذيت قرار گرفت

  
هر بار كه ماه ارديبهشت مي آيـد، مـي نويـسيم، مـي              
نويسيم و قلبمان از زخمهـاي مـرهم نيـافتني شـرحه            

 !شرحه مي شود، آوخ

  
  

ارديبهـشت مـاه خــون اسـت، مـاه اعــدام اسـت، مــاه      
تيربارانهاي مكرر، ماه حلق آويز كردن الله هاي سرخ          

  . وطن
مي دانيم كه فرزاد را همراه چهار تن از عزيـزان كـرد             

 سـاله و زنـداني سياسـي        29ديگر، شيرين علم هولي،     
اهل مـاكو، علـي حيـدريان و فرهـاد وكيلـي، فعـاالن              

اسي اهل سنندج و مهدي اسالميان در زندان اويـن        سي
فدايي شهيد، مرضيه احمدي اسـكويي در   . اعدام كردند 

 شعري سـروده اسـت     "آرمان خلق "رثاي رفقاي گروه    
... كه مي تواند شرح حال شـهيدان ارديبهـشت باشـد            

  :آنها هم پنج نفر بودند
  
  ين ِبئش شهيدي ئوچون"آرمان خلق"

 سحر سحر يوردوموزدان

 قارانليق گئجه قاچماميش

 نش قيزيل ساچئن.هله گ

 اوجا داغالرا آچمامئش

 بئش قهرمان ياد دا قاالن

 تاپشئرئلدي جالد الرا

 مين لر تميز سئوه ن قلبه

 ووردو جالد؛ درين يارا

 تازا قانالر قورومامئش

 گئنه توكولدو؛ ناحاق قان بوردا

 بوجور ايستي قئرمئز قانالر

 بزَك وئرير بيزيم يوردا

 قانماز طوفان، بئله بيلمز

 باهاردا الله فصلينده

 بير گول چمند ن سولدورسا

 مين لر تازا، الله آچار

 سونسوز دوشمن نئجه قانسئن

 ائل لر آزادلئق، يولوندا

 بير قهرمان شهيد اولسا

 مين ئوره ك د ن قورخو قاچار

  
 :ترجمه فارسي

 "لقآرمان خ"در رثاي پنج شهيد 

  
 بامدادان به هنگامي كه هنوز

 شب تيره از ديارمان نگريخته بود

 و هنوز خورشيد گيسوان زرينش را

 بر كوهساران بلند نگشوده بود

 پنج قهرمان به ياد ماندني

 به جالدان سپرده شدند

 هزاران قلب عاشق و پاك را

  
  

 جالد زخم عميقي زد

 هنوز خونهاي تازه ريخته، نخشكيده بود

 هم خون ناحق ريخته شدكه باز 

 خونهايي بدين سان گرم و سرخ

 سرزمين ما را زينت مي بخشند

 توفان به ناداني در نمي يابد كه

 در بهاران هنگام شكفتن الله

 اگر يك گل در چمن پژمرد

 هزاران الله نو مي شكفد

 !دشمن نا فرجام، چگونه دريابد؟

 كه در راه توده ها و به راه آزادي

  شهيد شودهرآينه قهرماني

  هراس از هزاران دل مي گريزد
  )دالغا (50پازييز 

  
  

  :پانويس
در اين كه فرزاد كمـانگر بـه مـسايل زنـان مـي              ) 1 (

من به بخشي از نامه فرزاد . پرداخته است، شكي نيست 
  به دانش 

  
 نوشته اسـت اشـاره مـي        1386آموزانش كه در اسفند     

ن او در اين نامه به دانش آمـوران دختـرش چنـي           . كنم
 :نوشته است

 "عمـو زنجيربـاف   "كاش مي شد باز پاي ثابت حلقه        "
دختران كالس اول مي شدم، همان دختراني كـه مـي         
دانم سالها بعد در گوشه دفتر خاطرات تان دزدكي مـي   

 .نويسيد كاش دختر به دنيا نمي آمديد

مي دانم بزرگ شده ايد، شوهر مي كنيـد، ولـي بـراي             
يـشي هـستيد كـه      من همان فرشتگان پاك و بـي آال       

 بين چشمان زيباي تـان      "جاي بوسه اهورا مزدا   "هنوز  
راستي چه كـسي مـي دانـد اگـر شـما            . ديده مي شود  

فرشتگان زاده رنج و فقر نبوديد، كاغذ به دسـت بـراي           
كمپين زنان امضا جمع نمي كرديـد و يـا اگـر در ايـن              

 به دنيا نمي آمديد، "خاك فراموش شده خدا  "گوشه از   
 در سن سيزده سالگي با چـشماني پـر از           مجبور نبوديد 

 براي آخرين "زير تور سفيد زن شدن  "اشك و حسرت    
 "قصه تلخ جنس دوم بودن    "بار با مدرسه وداع كنيد و       

  . را با تمام وجود تجربه كنيد 
فـردا كـه در دامـن طبيعـت         ! دختران سـرزمين اهـورا    

خواستيد براي فرزندانتان پونه بچينيد يا بـراي شـان از       
 تـاجي از گـل بـسازيد، حتمـاً از تمـام پاكيهـا و        بنفشه

  ".شاديهاي دوران كودكي تان ياد كنيد
خاطراتي از  "رفيق مرضيه احمدي اسكويي، كتاب      ) 2(

   "يك رفيق
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ــك  ــان پارالمپي ــوي 2016قهرم ــو از س  ري

   الخروج شدهمسرش ممنوع

  
 زهرا نعمتي، پرچمدار - ارديبهشت 18راديوفردا،  / ايسنا

 2016 ريو و قهرمان پارالمپيك      2016بازيهاي المپيك   
ريو در رشته تير و كمـان، از سـوي همـسرش ممنـوع       

  . الخروج شد
: باره گفـت  پور، همسر زهرا نعمتي، در اين       رهام شهابي 

بعد از بازيهاي پارالمپيك ريـو، زهـرا نعمتـي بنـا بـه              "
داليلي منزل را ترك كرده و تا اين لحظه با وجود اين            

بار خواستار بازگشت او بـه منـزل بـودم، از           كه چندين   
زندگي با من امتناع كرده و حتي درخواست طالق داده        

  ".است
 زهرا نعمتي نخستين زن در تاريخ ورزش ايـران اسـت          

كه موفق بـه كـسب مـدال طـال در بازيهـاي جهـاني          
  .المپيك و پارالمپيك شده است

 قانون گذرنامـه ايـران، زن شـوهردار      18براساس ماده   
 تنها با موافقت كتبي شـوهر و        " سال 18ولو كمتر از    "

ستان شهرسـتان محـل     اداضطراري اجازه د  ر موارد يا د 
. ريافـت كنـد   توانـد گذرنامـه د    رخواست گذرنامه، مي    د

 همــين قــانون نيــز تــصريح كــرده اســت در 19مــاده 
ث از آن حـاد ور گذرنامـه بعـد  موانـع صـد  "صورتي كه   

ه گذرنامه جلوگيري و گذرنامـه      ارنداز خروج د  "،  "شود
  ."شدتا رفع مانع ضبط خواهد

ــام زهــرا نعمتــي در كتــاب   فــروردين ســال جــاري، ن
 2014 در سال    او همچنين . ركوردهاي گينس ثبت شد   

از طرف بنياد جهاني توسعه ورزش به عنـوان يكـي از            
 . ورزشكار نمونه جهان انتخاب شد18

اگـر نعمتـي    ": همسر زهرا نعمتي همچنين تهديد كرد     
بخواهد به همين روال به مسايل دامن بزند، مطالبي را          

توانـد تبعـاتي    كنم كه مي  ها عنوان مي  از طريق رسانه    
 براي ورزش بانوان بـه دنبـال     هم براي خود وي و هم     

  ".داشته باشد
  

براي اولين بار يك عضو پارلمان اسـتراليا در         

  جلسه به فرزندش شير داد

  
، عـضو   "الريسا واتـرز  " – ارديبهشت   20بي بي سي،    

مجلس سناي استراليا، در پارلمان اين كشور به فرزنـد          

خود شير داده و به اين ترتيب اولين سياستمداري شده          
  .ن مي كندكه چني

مجلس عوام سال گذشته به مجلس سنا پيوست و شير  
دادن با سينه به نوزادان را مجـاز شـمرد، امـا تـاكنون              
هيچ عضوي از دو مجلس عمال از ايـن حـق اسـتفاده             

 2015اين تصميم پس از جنجالي در سـال         . نكرده بود 
، وزيـر دولـت،     "كلي اودوايـر  "گرفته شد، زماني كه از      

رهيـز از غيبـت در جلـسات كـاري          خواسته شد براي پ   
  .پارلمان، شير خود را پيشاپيش بدوشد

بايـد  ": خانم واترز در صـفحه فيـسبوك خـود نوشـت          
مادران و والـدين بيـشتري در پارلمـان حـضور داشـته           

ما به يك محيط كاري انعطاف پـذير و مناسـب      . باشند
براي خانواده و مراقبت ارزان از كودكان براي همه نياز         

   ".داريم
بايـد بـه    ": ، سناتور حزب كارگر گفـت     "كيتي گاالگر "

بچه دار شدن زنان كـه      . اهميت اين لحظه اذعان كرد    
تمام نمي شود و اگر آنهـا بخواهنـد كارشـان را انجـام      
دهند و سر كار برونـد و از بچـه مراقبـت كننـد، بايـد                

  ".شرايط آن را مهيا كنيم
تا سال قبـل اعـضاي پارلمـان در مجلـس عـوام مـي          

ستند نـوزادان را بـه دفـاتر پارلمـاني يـا سـالنهاي              توان
در مقابل، شير دادن به بچه از سـال         . عمومي آن ببرند  

  . در سنا آزاد بود2003
. اين موضوع در اطراف جهان مساله اي حساس اسـت         

، نماينـده پارلمـان     "كارولينا بسكانسا "،  2016در سال   
او به  . داسپانيا، نوزادش را به پارلمان برد و به او شير دا          

خاطر اين كار با سرزنش يك گروه و تمجيـد گروهـي            
  .ديگر روبرو شد

  

نامه زنان زنداني به دادستان تهـران دربـاره         

  آتنا دائمي وضعيت 

  
 تن از زنان دربنـد در       18 - ارديبهشت   25دويچه وله،   

اي بـه دادسـتان تهـران بـا ابـراز      زندان اوين در نامـه     
دائمـي، فعـال مـدني،      نگراني از اوضاع جـسماني آتنـا        

دائمـي از   . خواستار رسيدگي فوري به وضعيت او شدند      
  .برد فروردين در اعتصاب غذا به سر مي 19

در اين نامه تاكيـد شـده كـه بـاوجود وضـعيت نـاگوار            
جسماني اين زنـداني، تـاكنون پيگيريهـاي خـانواده و           

در اين نامه با اشاره به      . اي نداشته است  وكيل او نتيجه  
اين كه ادامـه اعتـصاب غـذاي خـانم دائمـي موجـب              
: نگراني شده، از جعفري دولـت آبـادي خواسـته شـده           

 دستور الزم جهت رسيدگي صـادر نمـوده و بـا بهـره           "
گيري از اختيـارات قـانوني خـويش رونـد رسـيدگي را             

  ".تسريع نماييد
تـرش از اواخـر مهرمـاه       گويـد، دخ  مادر آتنا دائمي مي     

 آميـز در مقابـل   صـلح  بعد از شركت در تجمعـي  1393
ساختمان سازمان ملل متحد در تهران در اعتراض بـه          

به مردم كوبـاني   ) داعش ("دولت اسالمي "حمله گروه   
در سوريه، توسـط اطالعـات سـپاه پاسـداران انقـالب            

او ابتـدا بـه اتهامهـايي نظيـر         . اسالمي بازداشـت شـد    
 و " تباني براي بـر هـم زدن امنيـت كـشور           اجتماع و "
 ســال حــبس تعزيــري 14 بــه "تــوهين بــه رهبــري"

سپس ايـن حكـم در دادگـاه تجديـدنظر          . محكوم شد 
  . سال كاهش يافت7تغيير كرد و به 

  

پوش فوتسال بانوان به    محروميت دايمي ملي  

  حجابي در خارجدليل بي 

  شيوا اميني، ملي پوش   - ارديبهشت   26صداي آمريكا،   
فوتــسال بــانوان ايــران، مــي گويــد بــه خــاطر انتــشار 
عكسهاي بدون حجـاب در خـارج از كـشور، از سـوي             
مقامهاي فدراسيون فوتبال و حراست براي هميـشه از         

  .تيم ملي خط خورده است
اين بازيكن فوتسال با انتشار عكسي از خـود در شـرح            

ما اين همه سكوت و صـبوري تحمـل         ": ماجرا نوشته 
ب ســفت و ســخت را درســت مثــل مــي كنــيم، حجــا

موميايي شده ها بازي مي كنـيم كـه مـدال بيـاريم و              
  ".مرتب مي گوييم مهم نيست

همـه  ": او درباره دليل خط خوردن از تـيم ملـي گفتـه       
ــا   ــق تمــاس و مكالمــه ب ــا از طري تالشــم را كــردم ت
فدراسيون بانوان و حراست راه خودم را باز كنم كه بـه            

اينها فقط ته دل آدم را      خاطر حجاب حذف نشوم، ولي      
خالي مـي كننـد و مـي گوينـد شخـصي و خـصوصي               
نداريم، وقتي ملـي پـوش بـودي، بايـد تـوي صـفحه              

اين بي  . شخصي و يواشكي خودت هم با حجاب باشي       
  ".رحمي است

اظهارات اين ملي پوش فوتسال بانوان ايران با واكنش         
در بيانيـه   . فدراسيون فوتبال ايران مواجـه شـده اسـت        

 عـضو   89يون فوتبال ادعا شده كه وي از سـال          فدراس
تيم ملي نبوده و خط خـوردن او بخـاطر بـي حجـابي              

  .نيست
خانم اميني در مطلب خود در اينستاگرام نگفته كه تازه          
از تيم ملي خط خورده يا همان موقع، اما او در واكنش            
به بيانيه فدراسيون فوتبال گفته تمام فايلهـاي گفتگـو          

 و فدراسيون را پخش مي كنـد تـا   با مسووالن حراست 
مردم ببينند پشت پرده چـه چيزهـايي برايـشان مهـم            

  . است و چه فشارهايي وجود دارد
  

المللــي بــين گــسترش ممنوعيــت كمكهــاي

  آمريكا براي سقط جنين

ــدان،  ــشت 26مي ــپ  - ارديبه ــت ترام ــاي دول  مقامه
المللـي را كـه در      ممنوعيت كمك به سـازمانهاي بـين      

مالحظـه  كنند، به طور قابـل    ن كار مي  زمينه سقط جني  
ايـن ممنوعيتهـا شـامل كمكهـاي        . اي گسترش دادند  

 ميليارد دالري حال حاضر آمريكا نيز مـي         8/8خارجي  
  .شود

كميتـه كـنش سياسـي      "، رييس   "مارجوري دننفلسر "
تـصميم آمريكـا نتـايج      ":  مي گويـد   "ضد سقط جنين  

  ود، شسياستي كه از امروز اجرايي مي . جهاني دارد
  14بقيه در صفحه 

  )96ارديبهشت (زنان در مسير رهايي 
 رياسد طاه
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  زنان در مسير رهايي 

  )96ارديبهشت (
  

  13بقيه از صفحه 
  

 "حـامي زنـدگي   "يكي از داليل تالش گروههـاي       
مـا بـه صـورت      . براي انتخاب دونالد ترامـپ اسـت      

رسمي صادر كردن سقط جنين به ملتهاي ديگـر را          
  ".متوقف كرديم

قــوانين آمريكــا پيــشتر اســتفاده از درآمــدهاي     
ط جنـين را ممنـوع      براي ارايه خـدمات سـق     مالياتي

در دوره رياست رونالد ريگـان كمـك بـه    . كرده بود 
سازمانهاي غيردولتي كه در موضوع سقط جنين كار   

دادنـد  كردند و يا براي سقط جنين مشاوره مي         مي  
  .هم ممنوع شد

 اين قانون را لغـو كـرد،        2009باراك اوباما در سال     
اما ترامپ با صدور يك فرمان اجرايـي ديگـر ايـن            

وعيتها را برگرداند و حتي فراتر از اين هم رفتـه           ممن
و وزير امور خارجه آمريكا را مامور كرده تـا برنامـه            

تـوان در زيـر ايـن    هاي جهاني بيشتري را كه مـي    
  .ممنوعيت جمع كرد، شناسايي كند

 گويند ايـن قـانون ادامـه كـار هـزاران       منتقدان مي 
تي مامور بهداشت در جهان كه به فعاليتهاي بهداشـ        

تنظيم خانواده كه سقط جنين هم يكي از آنهاسـت          
  . مي پردازند، با سووال روبرو مي سازد

  

پارلمان اتريش ممنوعيت برقع و روبنده را       

  تصويب كرد 

  
 قانونگـذاران اتـريش     - ارديبهـشت    27دويچه وله،   

طرحي را به عنوان بخشي از قانون جديد مهـاجرت          
رت را در   اند كه پوشاندن كامـل صـو      تصويب كرده   

  . كندمالءعام غيرقانوني اعالم مي
ــاوجود اخــتالف   طــرح ممنوعيــت پوشــش برقــع ب
نظرهايي كه سبب شكاف در ائتالف حاكم اتـريش         

سوسـيال  "شده بود، از حمايت هر دو حزب حـاكم          
 اتـريش برخـوردار بـود و در      "مـردم " و   "دموكرات

  .پارلمان اين كشور تصويب شد
، پليس كـساني كـه      2017 برابر اين قانون، از اكتبر    

پوششي در بر دارند كه صورت شان را مي پوشـاند،           
 يـورو  150اين جريمه كه . جريمه نقدي خواهد كرد   

شـود  تعيين شده، براي زناني وضع مي       )  دالر 166(
كه در دانـشگاهها، دادگاههـا يـا در وسـايل نقليـه             

  .پوشندعمومي برقع يا نقاب مي 
حبوبيـت حـزب    احزاب اصلي اتريش بـا افـزايش م       

، تحــت ) FPÖ ("آزادي"افراطــي دســت راســتي 
ايـن حـزب از قـانون يادشـده         . اندفشار قرار گرفته    

  .انتقاد كرده و آن را ناكافي خوانده است
  

  

  

  

ــي و   ــدهي نيروهــاي زمين ــك زن فرمان ي

  هوايي آمريكا را بر عهده گرفت

ــوز ــديا، /يوروني ــي پ ــشت28ويك ــري " - ارديبه ل
ق نيـروي هـوايي ايـاالت       ، فرمانده ساب  "روبنسون

متحـــده آمريكـــا در اقيـــانوس آرام، روز جمعـــه 
فرمانــدهي نيروهــاي زمينــي و هــوايي آمريكــاي 

  . شمالي و منطقه شمال آمريكا را به عهده گرفت
وي نخستين زن در تاريخ آمريكاست كه بـه ايـن           

  .مقام دست پيدا مي كند
 به نيروي هوايي    1982خانم رابينسون كه در سال      

 18 متحده آمريكا پيوسته اسـت، در تـاريخ          اياالت
 توسط اشتون كارتر، وزير دفاع وقت،       2016مارس  

. به فرمانده اين نيرو در اقيانوس آرام برگزيده شـد         
 "دورهـام " ميالدي از دانشگاه     1981وي در سال    

 التحـصيل شـده     نيوهمپشاير در رشـته هنـر فـارغ       
  .است

  

 درصدي زنان زنداني بومي     250افزايش  

  اليااستر

 يـك گـزارش     - ارديبهـشت    28خبرگزاري ايرنـا،    
جديد نشان مي دهد تعداد زنان بومي استراليا كـه          
در زندان به سر مي برند، به صورت سرسـام آوري           
افزايش يافته و به يك بحـران ملـي تبـديل شـده       
است، اما دولت استراليا اين بحـران را ناديـده مـي     

  .گيرد
ليا روز دوشـنبه   استرا"اسكاي نيوز"تارنماي شبكه  

به نقل از مركز حقوق بشر اعالم كرد نـرخ زنـدان            
 درصـد   250زنان بـومي ايـن كـشور نزديـك بـه            

افزايش يافته است و اين يك ركورد را نشان مـي           
  .دهد

در اين گزارش اعالم نشده اسـت افـزايش حـدود           
 درصدي زنان بومي زنداني استراليا نسبت بـه         250

آمار، زنـان بـومي     چه سالي است، اما براساس اين       
درصد از جمعيت زنان زنداني در اسـتراليا        34حدود  

  .را تشكيل مي دهند
سازمان ملل نيز چندي پيش اعالم كرد استراليا در         
حفاظت از زنان بومي اين كشور در برابر خـشونت          

نـشينان تنـگ    بوميهـا و جزيـره    . ناكام بوده اسـت   
تورس در استراليا از لحاظ شاخصهاي اجتمـاعي و         

  .اقتصادي در سطح بسيار پاييني قرار دارند
احتمال اينكه زنان بومي استراليا در نتيجه خشونت        

 برابر بيشتر از زنان     34در بيمارستان بستري شوند،     
غيربومي است و طبق اعالم سازمان ملل، كودكان      

شتر از سـاير كودكـان در        برابر بي  7بومي نيز حدود    
تـوجهي  استراليا ممكن است با بـدرفتاري يـا بـي           

  .روبرو شوند
از آن در   موضوع زندان زنـان بـومي اسـتراليا پـس         

معــرض توجــه قــرار گرفــت كــه يــك زن بــومي 
 به علـت نپـرداختن جريمـه     2014استراليايي سال   

  .دستگير شد و در زندان درگذشت
 40كه نزديك به    شمار بوميان ساكن قاره استراليا      

هزار سال پـيش از جنـوب آسـيا بـه ايـن منطقـه               
 هـزار از    228مهاجرت كرده اند، هم اكنون حـدود        

 ميليون نفري را تشكيل     16جمعيت كل اين كشور     
  .مي دهند

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  !در خيابانها بمانيد

  

  ليال جديدي

  

  

  

از . سرانجام نمايش انتخاباتي رژيم واليت فقيه به پايان رسيد
 ميليونها نفر از شهروندان ايراني در داخل و صدها هزار يكسو

نفر ايراني رانده شده از وطن در خارج، به كارزار تحريم 
از سوي ديگر، بخش ديگري نيز به اميد . انتخابات گرويدند

آنكه زندگي انساني و بهتري داشته باشند، پاي صندوق راي 
 اما اكنون به .رفتند و به روحاني، اين شياد رسوا، راي دادند

دوش آنها كه به خيابانها آمدند و شادي كردند، يك مسووليت 
و يك وظيفه سنگين قرار دارد، آنها بايد همچنان در كف 
خيابان باقي بمانند و منتخب خود را وادار كنند به برنامه ها و 

  . وعده هايي كه داده عمل كند
ودن چهارسال پيش هم روحاني وعده هايي داد كه بي پايه ب

اين بار روحاني ژست . آنها امروز ديگر نيازي به بازگويي ندارد
برداشتن وزنه سنگين تري را كه نه توان و نه خواست جدي 

وي شيادانه آمالهاي زنان و مردان و . حمل آن را دارد، گرفت
  . به ويژه جوانان را به بازي گرفت

ليست جديد وعده هاي روحاني شامل بخشي از وعده هاي 
 نشده قبلي باضافه تعدادي وعده تازه است و مواردي عملي

مانند مسكن، بهداشت، برابري زن و مرد، فرصتهاي بهتر، 
كه بايد خروج از ( زدايي   زدايي و تهديد روابط خارجي با تنش

كه بايد (، اجراي برجام )عراق، سوريه، يمن و لبنان باشد
ارورزي ايجاد كار و اجراي طرح ك)  گردد3 و 2شامل برجام 
 چهارم   ساله با پرداخت معادل يك32 تا 23براي جوانان 

، ) هزار تومان مي شود250كه كمتر از (حداقل دستمزد 
كه با اعالم ( درصد راي بياورد 51برداشتن حصر اگر بيشتر از 

، توجه به محيط زيست، هواي ) بايد عملي باشد57تصاحب 
هاي مدني، پاك و جالب تر از همه، آزادي احزاب و آزادي

تامين امنيت دانشگاه، دخالت نكردن در زندگي خصوصي 
مردم، از بين بردن فضاي امنيتي، اجراي منشور حقوق 

كه البد فراموش كرد از (شهروندي و توسعه مشاركت سياسي 
آزادي زندانيان سياسي كه فعال حقوق كودك، هنرمند، 

يراني و و احترام به اقوام ا) نويسنده و غيره هستند، ياد كند
تنوع مذهبي و ديني كشور را در بر مي گيرد؛ همه آنچه كه 

  .  سال مردم را از آن محروم كرده اند38
اكنون زمان آن رسيده كه جنبشهاي خياباني بدون خاموشي، 
پيگير تحقق مطالبات خود باشند و عليه هر مانع و يا سد 

  .راهي از سوي هر كس كه باشد، برآشوبند
   خرداد 1شنبه دو... فراسوي خبر
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ــشجويان    ــوي دان ــات از س ــريم انتخاب تح

  دانشگاه سبزوار 

دانشجويان دانشگاه سبزوار طي بيانيه اي انتخابـات را         
وقتـي در دانـشگاه     ": تحريم كردند و از جمله نوشـتند      

حق طرح حداقل مطالبات از ما دانشجويان دريـغ مـي           
شود و هر صدايي را با انواع نهادهاي فشار در دم خفه             

ـ     ه مـي تـوان در سرنوشـت سـازترين       مي كننـد، چگون
مرحله براي يك ملت كه حضور در پـاي صـندوقهاي           

   ".راي در انتخابات است شركت كرد
مـا جمعـي از دانـشجويان       ": دانشجويان تاكيد كردنـد   

دانشگاه حكيم سبزواري اين انتخابـات را تحـريم مـي      
زيرا مي دانيم هر يك راي بـه ايـن حكومتيـان،        . كنيم

انشجو در كميته هاي انـضباطي،  امضاي حذف صدها د 
احضار؛ تحقيـر و تـوهين، زنـداني كـردن و يـا اخـراج              

  ".آنهاست
معتقـديم راي مـا هـيچ اثـري در رفـع            ": آنها افزودند 

. مشكالت و خواسته هاي دانشجويان نخواهـد داشـت        
اين نظام ساليان است كه اثبات نموده كه ارزشي براي          

انشگاه هـاي   ما به دانشجويان د   . راي ملت قايل نيست   
سراسر ايران فراخوان مـي دهـيم كـه ايـن انتخابـات             

  ) ارديبهشت1 ( ".قالبي را تحريم كنند
  

اجاره محوطه دانشگاه هشت مجروح به جـا        

  گذاشت 

  
مسووالن دانشگاه اروميه محوطه اين دانشگاه را براي        
برگــزاري نمايــشگاه ماشــينهاي كالســيك و مــسابقه 

ين امر باعث شد كه روز      ا! موتور سواري اجاره داده اند    
جمعه اول ارديبهشت در محوطه دانشگاه اروميه چنـد         

  .تن از دانشجويان اين دانشگاه دچار مصدوميت شوند
در حاشيه اين همايش و در جريان برگزاري مـسابقات          
موتور سـواري، در اثـر تـصادف يكـي از موتورهـا بـا               
دانشجويان، هفت تن از آنها و خود موتورسوار مصدوم          

مصدومان اين حادثه به بيمارسـتان انتقـال داده         . دشدن
حال دو تن از مجـروح شـدگان وخـيم گـزارش         . شدند

  . شده است
اســتفاده اقتــصادي از محوطــه دانــشگاه از ســبكهاي  
جديدي است كه تنها و تنها از دست حكومت كاسـب            
كارهاي ايران بر مي آيد و از دست جماعتي كـه همـه       

 و براي پول در آوردن از       چيز را به شكل پول مي بينند      
  .هيچ اقدامي كوتاهي نمي كنند

تمام مـسووالن و دسـت انـدركاران آن هـم بـه ايـن               
ويروس آلوده هستند، وگرنه محيط و فضاي دانشگاه را     
چه ربطي است به مسابقه موتـور سـواري و نمايـشگاه         
ماشين و تا حاال كي بوده كه محوطه دانشگاهي براي          

شود؟ با جان جوانان براي پـول       اين امورات اجاره داده     
  ) ارديبهشت1جوانه ها، . (در آوردن بازي مي كنند

  
  

  
  

سخنراني توفاني يك دانـشجو در دانـشگاه        

  تبريز در حضور حسن عباسي

حسن عباسـي، نظريـه پـرداز سـپاه پاسـداران، جهـت             
تمـدن و   "شركت در مراسم پرسش و پاسخ با موضوع         

. بريز حاضـر شـد     در دانشگاه آذربايجان مدني ت     "بعثت
در اين سخنراني كه در سالن شهريار دانشكده ادبيـات          
اين دانشگاه برگزار مي شد، يكي از دانشجويان پـشت          
تريبون قرار گرفت و اعتراض خود را با شديدترين وجه         

  .به حسن عباسي ابراز داشت
گـذريم و توانمـان را       نژاد مـي     ما از احمدي  ": او گفت 

اني مثـل شـما، وابـستگان       خرج او نمي كنيم، اما كـس      
 سـال او را     8نظامي و ميليـشيايي و اربابـان تـان كـه            

تقديس كرديد و نظرتان به او نزديك تر بـود و امـروز             
كنيـد، بايـد    اين سـوي ميـدان ايـستاده و حاشـا مـي             

، 88جوابگوي خونهاي ريخته شـده شـهداي سـالهاي          
  ".كهريزكها، سالها زنداني و شكنجه و شالق باشيد

  آري تئوري و گفتمان شما، دفـاع از قتـل      ": دوي افزو 
عامهاي فجيـع، غيرانـساني، غيرقـانوني و غيرشـرعي          

  ". است67سال
ما خيانتها و جنايتهـاي شـما را نـه          ": او در پايان گفت   

 كنيم و داغ دل مردگـان       بخشيم و نه فراموش مي    مي  
   ".سرزمين مان را، مردم از شما خواهند گرفت

ـ        داي سـخنراني ايـن دانـشجو       گفتني اسـت كـه در ابت
صداي بلندگو قطع شد، امـا بـا اعتـراض دانـشجويان            
حاضر در صحنه، مجبـور شـدند، صـداي او را دوبـاره             

  ) ارديبهشت3شبكه جهاني كلمه، . (وصل كنند
  

دانشجوي كولبر پـس از يكمـاه بـستري در          

   تبريز جان سپرد

  
  

رحمان ابراهيمي، دانشجوي دانشگاه خرم آباد كه براي        
امين هزينه تحصيل خود كولبري مـي كـرد، پـس از            ت

يكماه بستري در بيمارستان تبريز بر اثر شدت جراحات         
  .وارده، جان خود را از دست داد

 سـاله سردشـتي، يـك مـاه قبـل درپـي        19اين كولبر   
شليك مستقيم نظاميان حكومتي به شدت زخمي شده        
و جهت مداواي پزشكي بـه بيمارسـتان تبريـز منتقـل            

  .دشده بو
 كولبر در حوادث مختلف     154،  )1395(در سال گذشته    

تيراندازي، انفجار مين، سرما، تعقيب و گريز كشته و يا          
  ) ارديبهشت7كردانه، . (اندزخمي شده 

  

  

  

تجمع دانشجويان علوم تغذيه مقابـل وزارت    

  بهداشت

جمعي از دانشجويان و اساتيد علـوم تغذيـه كـشور در             
نامـه دوره تخصـصي      اعتراض به اجرايي شـدن آيـين      

MD-PhDمقابل وزارت بهداشت تجمع كردند ،.  
آيـين نامـه   " آيين نامه اي تحت عنوان 1389در سال  

 به تصويب رسـيد كـه برابـر بـا آن،            "MD-PhDدوره  
دانشجويان رشته پزشكي كـه در طـول دوره تحـصيل      
خود تنها دو واحد تغذيه مي گذرانند، مي تواننـد بـدون       

طور مـستقيم وارد دوره دكتـراي       شركت در آزمون، به     
ــوند  ــه ش ــه  . تخصــصي تغذي ــالي اســت ك ــن در ح اي

دانشجويان داراي كارشناسي ارشد تغذيـه كـه حـداقل          
شش سال در مجمـوع دوره كارشناسـي و كارشناسـي           
ارشد تغذيه خـود واحـدهاي تخصـصي متعـددي را در          

 PhDزمينه تغذيه گذرانده اند، بايستي در آزمون دوره        
ه صالحيت علمـي الزم بـراي ورود بـه          كه تعيين كنند  

  . مقطع باالتر است، شركت نمايند
همين مساله باعث تجمع چندين باره دانشجويان علوم        
تغذيه شده است و امروز نيز آنها مقابل وزارت بهداشت          
تجمع كردند تا مراتب اعتراض خـود را بـه مـسووالن            

  ) ارديبهشت1 1سالمت نيوز، . (اين وزارتخانه برسانند
  

  تجمع دانشجويان دانشكده فني باهنر شيراز 

 نفر از دانشجويان خوابگاهي دانشكده فنـي        100حدود  
 ارديبهـشت، پـس از      12شـنبه شـب     باهنر شيراز سـه     

صرف شام در سلف دانشكده دچار مسمويت شده و به          
همچنــين تعــداد زيــادي از . بيمارسـتان منتقــل شــدند 

ـ         ه ايـن   دانشجويان مسموم ديشب تا صـبح در نمازخان
  .انددانشكده بستري بوده

  ) ارديبهشت13خبرنامه دانشجويان ايران، (
  

 دانـشجو را  451غذاي خوابگاه دانشگاه يزد     
  مسموم كرد 

  

  
 نفر از دانشجويان پسر دانـشگاه يـزد بـه           400بيش از   

. علت خوردن غذاي خوابگـاه دانـشگاه مـسموم شـدند        
ــادي از  ــه  200بخــش زي ــه در نمازخان ــشجويي ك  دان

ــد، تــرخيص شــده  د ــستري بودن ــد و انــشگاه ب  251ان
پيش از ايـن  . دانشجو در بيمارستان يزد بستري هستند     

ها دانشجوي دانشگاه باهنر شيراز در اثر مصرف        نيز ده   
 ســرويس دانــشگاه مــسموم شــده و بــه غـذاي ســلف 

  .بيمارستان انتقال يافته بودند
دانشجويان مسموم شده خوابگاه پسران دانـشگاه يـزد         

 آمبوالنس و يك اتوبوس به بيمارستانهاي       14امداد با   ب
 نفر نيـز بـه خوابگـاه        200شهر منتقل شدند و بيش از       

  .دانشگاه منتقل و در آنجا بستري شدند
  16بقيه در صفحه 

  

  )96ارديبهشت(دانشگاه در ماهي كه گذشت 
 دكامران عالمي نژا
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دانشگاه در ماهي كه 

  )96ارديبهشت(گذشت 
  
  

  15بقيه از صفحه 
  

علي دهقان معاون دانشگاه علوم پزشكي صدوقي يـزد         
گفته است هنوز علت مسموميت در حال بررسي اسـت         

.  ساعت روشن خواهد شـد     72 تا   48و نتيجه آن بعد از      
  ) ارديبهشت18راديو زمانه، (

  

اعتراض دانشجوي بهايي و معلول جنگي بـه       

  كارشكني در ادامه تحصيل

يكي از دانشجويان بهايي كه در زمـان جنـگ معلـول            
جنگي شده است، در استانه محروميت از تحصيل قرار         

  . گرفت
بهروز فرزندي در آخرين ترم تحصيلي خود به سر مـي       
. برد و با مشكالتي براي ادامه تحـصيل مواجـه اسـت           

  با مراجعه بـه دفتـر مـدير گـروه    96وي در ارديبهشت  
دانـشگاه پيـام نــور اسـتان فــارس در رشـته مــديريت     
بازرگاني متوجه مشكل در ادامـه تحـصيل خـود شـده           

  . است
بار ديگر بازيگوشـي  "او در نامه سرگشاده اي با عنوان       

حراسـت دانـشگاه پيـام نـور اسـتان فـارس  در مـورد        
:  مـي نويـسد  "!دانشجويان بهايي آن هم در تـرم آخـر    

 سـال و    2ه مدت بيش از     اينجانب بهروز فرزندي كه ب    
 ماه مفقوداالثر جنگ تحميلي و تحت اسارت عـراق          2

ــاز   ــودم و جانب ــاريخ   25ب ــم، در ت ــي باش ــدي م درص
ــته ام  18/02/1396 ــروه رش ــدير گ ــزد م ــديريت ( ن م

و كارشناس رشته رفتم تا در مورد چند درس         ) بازرگاني
  ".باقي مانده و مراحل پيش رو مشاوره اي داشته باشم

حراست گفت كه شما اصـال اجـازه      ":  دهد او ادامه مي  
تحصيل در دانشگاه را نداشته ايد، چطور وارد شده ايد؟        
گفتم تمام موارد در پرونده موجود است و يك پروسـه           
ي چند روزه با رييس حراسـت قبلـي طـي شـد تـا در             
نهايت گفتند بـه خـاطر اينكـه از آزادگـان و جانبـازان              

ـ    ه بـا اعتـراض   هستي، اجازه تحصيل مي دهيم كه البت
من هم روبرو شدند كه حقيـر بـا حـضور در كنكـور و               
قبولي و انتخاب رشته مانند هر ايرانـي وارد شـده ام و             

 قـانون   23شما هم حـق تفتـيش عقايـد طبـق اصـل             
  " .…اساسي نداريد و 

مسوول حراسـت ابـراز داشـتند دو تـا        ": وي مي افزايد  
 اصـل   -2 پرونـده شـما گـم شـده          -1موضوع هست   

قـرار  . ما مورد دار است و بايد بررسـي شـود   تحصيل ش 
 صبح بـروم تـا      8 – 10شد فرداي آن روز بين ساعت       
در سـاعت مقـرر فـرد       . پرونده و موضوع بررسي شـود     

. مسوول نبودند و ديگري در دفتر ايشان حضور داشتند        
طي تماس تلفني كه با ايشان گرفتند، پاسخ دادند كـه           

 ايـشان تمـاس   شماره تماس شان را بگيريد خودمان با   
  "!مي گيريم

از اشـاره بـه اسـامي و        ": اين دانشجو در پايان نوشـت     
شرح ريز صحبتها در اين لحظه خـودداري ميكـنم تـا            

دانـشجو   (".دوشنبه آينده و مـشخص شـدن وضـعيت        
  ) ارديبهشت1 2آنالين، 

  

بـا  : جمعي از دانـشجويان دانـشگاه تهـران       

ــه   ــوري ب ــت جمه ــات رياس ــريم انتخاب تح

  ب و خفقان نه مي گوييماستمرار سركو

جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران با انتشار بيانيه اي         
 فراخـوان   96به تحـريم انتخابـات رياسـت جمهـوري          

  .دادند

 دوره انتخابـات  11تجربـه  ": در اين بيانيـه گفتـه شـد    
رياست جمهوري در ايران با حضور كساني كه در طول    

ــيش از  ــالمي داراي   38ب ــوري اس ــر جمه ــال عم  س
شهاي كليـدي و مـسووليتهاي تاثيرگـذار در عرصـه           نق

انـد، چيـزي جـز سـلب        هاي سياسي و اجتماعي بـوده     
آرامش و آزاديهاي مردم و غـرق شـدن در بحرانهـاي            

ميــراث . عميــق سياســي، اجتمــاعي و اقتــصادي نبــود
صندوقهاي راي در اين دوران، تـورم و فـساد و ركـود             

ايش آمار اقتصادي، سركوب و خفقان هر چه بيشتر، افز       
اعدام و افـزايش آمـار جمعيـت زيـر خـط فقـر، كليـه                

  ". بود…فروشي، انحطاط و فروپاشي فرهنگي و
اي بـا روي كـار      در هر دوره    ": دانشجويان مي افزايند  

جمهور، پديده  آمدن هر كدام از نفرات به عنوان رييس         
در دولـت حـسن     . انـد هاي اجتماعي جديدي رو شـده       

روحاني كه با شعار تدبير و اميد آغـاز شـد، حقوقهـاي             
فروشي در  نجومي، ركورد اختالس، گورخوابي و جنين       

سازي دانـشگاهها و كـااليي   جامعه و در دانشگاه پولي   
شدن آموزش بـا تـصويب قـانون سـنوات دانـشجويي            

   ".عرضه شد
تهران ما دانشجويان دانشگاه  ": دانشجويان تاكيد كردند  

 حل براي كمك به خروج از ايـن         معتقديم كه تنها راه   
بحرانها داشتن انتخاباتي آزاد و دموكراتيك، منطبق بـا         

لذا بـا اعـالم تحـريم و        . المللي است استانداردهاي بين 
ــت    ــات رياس ــن دوره از انتخاب ــردن در اي ــركت نك ش
جمهوري، به استمرار سركوب و خفقـان و اختنـاق نـه            

خوانيم با  مي دانشجويان آگاه را فرامي      مي گوييم و تما   
مـن يـك    (".ما در اين جنـبش تحـريم همـراه شـوند      

  ) ارديبهشت22دانشجو، 
  

ــرديس    ــشگاه پ ــشجويان دان ــصن دان تح

هنرهاي زيبـايي در اعتـراض بـه خـصوصي          

  سازي 

  
  

ــرديس  دانــشجويان پ
هنرهــــاي زيبــــاي 
دانــشگاه تهــران در  
ــرديس  ــن پ محــل اي
تحصن كرده و نسبت    

م مــسووالن بــه اقــدا
ــراي  ــشگاه ب ايــن دان

ها انتقال برخي رشته    
ــه خــارج از فــضاي  ب
پرديس هنرهاي زيبـا   

  .اعتراض كردند
ــر  طــي روزهــاي اخي
ــنفي   ــوراي صــ شــ
ــرديس  دانــشجويان پ
 هنرهاي زيبـا، بيانيـه    

اي منتشر كـرده و از      
ــسووالن   ــرد م عملك
دانــشگاه تهــران در  

تنگ كردن  "راستاي  
ــر   ــه بــــ عرصــــ

ــشجويان  و "دانـــــ
ــي" ــرديس فروپاش  پ

 انتقاد كـرده    "مركزي
بودند؛ اعتراضـي كـه     
درنهايت بـه تحـصن     
دانشجويان و امضاي   
صورتجلــسه منجــر  

  .شد
  
  

در اين تجمع نمايندگان دانشجويان با رياست پـرديس         
جلسه اي برگزار كردنـد كـه طـي آن دكتـر حيـدري،              
رييس پرديس، خواسته هاي دانشجويان را پـذيرفت و         

  . سته ها را تاييد كرددر صورت جلسه اي، اين خوا
در متن صورتجلسه مشترك امضا شده بين نماينـدگان    

  :دانشجويان با شاهين حيدري، آمده
 انتقال فـضاهاي موجـود هـر دانـشكده در پـرديس             -

مركزي به فضاي خـارج از پـرديس صـورت نخواهـد            
گرفت، مگر اينكه قرار باشد فضايي اضافه بـر فـضاي           

  .موجود به آن تعلق گيرد
رشته و گروهـي از پـرديس هنرهـاي زيبـا بـه         هيچ   -

دانشكدهها و ساير پرديسهاي دانشگاه تهران و مراكـز         
خصوصي و جز آن، نه در حـال حاضـر و نـه در آينـده        

  .منتقل نخواهد شد
 رييس پرديس پيشنهاد برقراري يك جلسه عمـومي         -

بــا حــضور روســاي محتــرم دانــشكدهها و معاونهــاي 
كه اين جلسه سه بـار در       پرديس دارند و قول داده شد       

  .سال تكرار شود
 با توجـه بـه اهميـت اطـالع دانـشجويان از بعـضي              -

تصميماتي كه موكول به دانشجويان است، مقـرر شـد          
  .رساني شوددر اين موارد به دانشجويان اطالع 

با اين حال هنوز نگرانيهايي از سوي دانشجويان وجود         
ها چقدر عملـي  دارد و بايد منتظر ماند و ديد اين وعده    

 ) ارديبهشت24ايلنا، . (و پايدار خواهد بود
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  .....ادبيات

  
  استفن كينگ و رييس جمهور وحشتناك

نـويس مطـرح آمريكـايي، در       ، جنايي   "استفن كينگ "
 جمهور كشورش، او را     جديد ترين حمله خود به رييس     

تـر خوانـده   از تمام داستانهاي ژانر وحشتش، ترسـناك     
  .است

اســتفن كينــگ، ":  نوشــت"گــاردين"در ايــن مــورد 
 "مـه " و   "درخشش"ون  نويسنده رمانهاي ترسناكي چ   

 جمهـور   كه از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ، ريـيس       
آيد، به تازگي در توييتر خود بـاز        آمريكا، به حساب مي     

 .هم به او تاخته است

كينگ چند پست توييتري دربـاره مقايـسه ترامـپ بـا            
: او نوشـته اسـت    . داستانهاي خود منتـشر كـرده اسـت       

اتمـي گذاشـته،    اين آدمي كه انگشتش را روي ماشه        "
بدتر از هر داستان وحشتي است كه مـن تـا بـه حـال               

  ".امنوشته 
ــسنده  ــبز "نوي ــسير س ــرده "م ــت ك ــين تويي :  همچن

توييتهاي ترامپ در صد روز اول، پرتره شفافي ترسيم     "
او كـامال يـك مـورد مطالعـاتي اخـتالل           : كرده اسـت  

   ".شخصيتي خود شيفته است
ن حـال حاضـر     كينگ كه جزو پرطرفدارترين نويسندگا    

آمريكاســت و كتابهــايش هربــار صدرنــشين فهرســت 
شـود، مـاه گذشـته نيـز پيـامي را           ترينها مي   پرفروش  

ايــن را ": خطــاب بــه هــواداران ترامــپ منتــشر كــرد
اگـر شـما بـه ترامـپ راي         : گـويم مهربانانه و آرام مي     

 كنيد او دارد كارش را خـوب   داديد و هنوز هم فكر مي     
  ".ايدم است كه توجه نكرده معلو دهد،انجام مي

  

انتقاد رييس جديد انجمن قلـم از جمهـوري         

  اسالمي 

  
  
، اين جمله ايست كه خانم   "آزادي بيان در خطر است    "
، رييس جديد انجمـن قلـم، بـر زبـان           "رگوال ونسكه "

اصـلي خـود را پـشتيباني از        او كه وظيفـه     . رانده است 
ليستهاي نويسندگان در بند و همچنين مبارزه عليه پوپو      

 داند، دولت ايران را بـه عنـوان   گرا در آلمان مي  راست  
 گذارد، مورد انتقاد    كشوري كه آزادي بيان را زير پا مي       

  . شديد قرار داده است
عنـوان كارشـناس    ونسكه كه عالوه بر نويسندگي بـه        

ادبيات نيز فعاليت دارد، وضعيت آزادي بيان در ايران را          
 ساله كه از سال     62نويسندهاين  .  ارزيابي كرد  "وخيم"

 عنـوان دبيركـل انجمـن قلـم فعاليـت دارد،             به 2013
 "بشر در بخش ادبيـات    دفاع از حقوق    "مسوول بخش   

.  به شهرت رسيد   "جشن اپرا "او در آلمان با رمان      . بود
گرايان افراطي بـه    راست  اصلي اين رمان حمله   دستمايه

  . در شهر وين است"اپراخانه"
  

  .....گاهموزه و نمايش

  

  موزه تاريخ اروپا در بروكسل

باالخره پس از ده سال برنامه ريزي و تالش، سرانجام          
صـاحب  ) مركز اين اتحاديه    (اتحاديه اروپا در بروكسل     

در اين موزه مي توان فراز و نـشيبهاي      . موزه تاريخ شد  
اين اتحاديه را در طول زمان و به بيست و چهار زبـان             

  . كردرسمي اين اتحاديه مرور 
اين موزه با صدها عكـس، مقالـه، تـابلو و يادگارهـاي             

بازديدكننـدگان  .  طبقه افتتاح شـده اسـت  7تاريخي در  
 كننـد،   توانند با تبلتي كه هنگام ورود دريافت مـي        مي  

اروپا را مرور كننـد و       و بيست قاره     19 هاي   تاريخ سده 
توضيحات تابلوها و عكـسها و چيـدمانها را هـم از راه             

 زبان رسـمي    24تبلت به    و هم از طريق صفحه     گوشي
  .كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بخوانند و بشنوند

  

  نمايشگاه بزرگ ايران در آلمان 

ايران، تمدن باستاني ميان بيابان و "نمايشگاهي با تيتر 
 اثر و يافته باستاني را در تـاالر هنـر    400 بيش از    "آب

گذاشـته  بـه نمـايش     ) هالـه  كونست   بوندس(شهر بن   
  . است

تاكيــد نمايــشگاه بــر تمــدنهاي كهــن و ســرآغاز      
بـــه گفتـــه . يكجانـــشيني در فـــالت ايـــران اســـت

برگزاركنندگان، مردم كشورهاي غربي به ويژه آلمـان،        
با تمدن پارسيان كه نخستين پادشـاهي بـزرگ دوران          

ش آشنا هستند، اما ايـن      باستان را پايه گذاشتند، كمابي    
 تـر بـوده كـه    فالت پهناور جوالنگاه تمـدنهايي كهـن     

 هـزار   11پيشينه شهرنشيني در اين ديار را بـه بـاالي           
  . رساندسال مي

ها فيلم و عكس و سـند       ده  نمايشگاه با نمايش پيوسته   
مـديا، اطالعـات   و ديوار نوشته همـراه بـا آثـار مـالتي          

ني مستقر در فالت ايـران  وسيعي درباره تمدنهاي باستا  
 كند كه هم براي كارشناسـان و هـم بـراي        عرضه مي 

  . نهايت جالب استبازديدكنندگان معمولي بي 
نمايشگاه، توالي تمـدنهاي فـالت ايـران را در گـستره            

در چهـار سـالن     . دهدزماني شش هزار ساله نشان مي       
بزرگ با رنگهاي متفاوت و ويترينهـاي متعـدد، آثـاري        

اند، از نخستين آثـار يكجانـشيني در        رضه شده متنوع ع 
هفــت هــزار ســال پــيش از مــيالد مــسيح تــا عــروج 

  .هخامنشيان در هزاره اول قبل از ميالد
  

 و آثار هنرمندان ايرانـي      "بينابين"نمايشگاه  

  در نيويورك 

  
 كه طراحي آنرا شهرام كريمـي،  "بينابين"در نمايشگاه   

ثـار هنرمنـدان    نقاش مقيم نيويورك بـه عهـده دارد، آ        
ديويد آبير، افروز آميغي، شجاع آذري، رضا درخـشاني،         
فريدون غفاري، هادي هزاوه اي، سارا عيسي خاريـان،         
طال مدني، شيرين نشاط، نيكي نجومي، رها رييس نيا،         

فرشيد شفيعي و منوچهر يكتـايي بـه نمـايش گذاشـته       
  .شد

در سالهاي اخير آثار تجسمي هنرمنـدان ايرانـي مـورد           
 موزه ها، نگارخانه هـا و كلكـسيون داران جهـان      توجه

پرسـش كـانوني نمايـشگاه بينـابين        . قرار گرفته اسـت   
ويژگيها و مختـصات هنـر معاصـر ايـران          : چنين است 

چيست كه آنرا از گذشتگان ما متمايز مي كند و نقـش            
  هنرمندان وراي مرزها در آن چيست؟ 

سخ طراح نمايشگاه، شهرام كريمي، تالش دارد براي پا       
وي .  هاي رايج خودداري كنـد    به اين پرسش از كليشه    

 گزينـه اي از آثـار       "بينـابين "معتقد است در نمايشگاه     
متفاوت هنرمندان انتخاب شده كه فرديت هنري خـود         

  . هنرمند محور آن است
  

  .....سينما
  

  تهران تابو، تابو شكن مي شود 

  

  
  در بخـش منتقـدان     "تهران تابو "علي سوزنده با فيلم     

بنـا بـر گـزارش    . جشنواره سينمايي كن ظاهر مي شود     
روابط عمومي جشنواره كن، اثر اين سـينما گـر مقـيم            
آلمان در بخش منتقدان به مصاف شش فيلم ديگر مي  

  . رود
اين فيلمساز جـوان ايرانـي در ايـن درام اجتمـاعي بـه        
تابوهاي جامعه ايـران پرداختـه و مـي خواهـد صـداي       

  .باشدبخشي از جوانان هموطنش 
 بازيگر در آن نقش     32 كه   "تهران تابو "درام اجتماعي   

اند، داستان پـنج جـوان سـاكن تهـران را بـه           ايفا كرده 
كشد كه هر كدام با مشكلي درگير هـستند،     تصوير مي   

  . اما سرنوشت آنها به هم گره خورده است
اين فيلم هنري در استوديويي در شهر وين اتريش و با           

مبرداري و در كامپيوتر بـه صـورت        بازيگران واقعي فيل  
  .انيميشن مونتاژ شده است

  
  18بقيه در صفحه 

  
  
  

  )96ارديبهشت (رويدادهاي هنري ماه 
 افتح اهللا كياييه
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رويدادهاي هنري ماه 

  )96ارديبهشت (
  

  17بقيه از صفحه 
  

توافق نويسندگان و تهيه كنندگان هـاليوود     

  را نجات داد 

  
تهيه كنندگان سينما و تلويزيون آمريكا سـرانجام بـا          
نويسندگان به توافق رسيدند و توليد فـيلم و سـريال           
كه در غير اين صورت فلج مي شد، ادامه پيدا خواهد         

  . كرد
ن توافق سه ساله كه بايد توسط اعـضاي اتحاديـه         اي

نويسندگان آمريكا به امضا برسد، روز سه شـنبه دوم          
ماه مي و درست در همان روزي كه قرارداد پيـشين           

اتحاديه نويسندگان  . به پايان مي رسيد، به دست آمد      
آمريكا در نامه اي به اعضاي خود گفته است كـه در       

ات درمـاني و    توافق جديد سـهم بيـشتري بـه خـدم         
  .بازنشستگي اختصاص خواهد يافت

در صورتي كه اين توافق به دست نمي آمد، پخـش           
بـسياري از برنامــه هــاي تلويزيــوني از جملــه تــاك  

جيمـي  "شوهاي پربيننده آخر شب مانند برنامه هاي   
 كــه "اســتيون كــولبر" و "جيمــي فلــن"، "كيمــل

  .  محور هستند، متوقف مي شد–نويسنده 
ل، اعضاي اتحاديـه نويـسندگان آمريكـا        در ماه آوري  

اعالم كردند كه در صـورت حاصـل نـشدن توافـق             
  .دست به اعتصاب خواهند زد

  

   ركورد شكن شد "ترايبكا"جشنواره 

 سال اخيـر، جـشنواره فـيلم    16براي نخستين بار در     
 نيويــورك موفــق شــد از طريــق پخــش "ترايبكــا"

رنامه كنندگان در ب  مستقيم در اينترنت، شمار شركت      
هــاي كنــسرت موســيقي، نمــايش فــيلم و بحــث و 

 هـزار نفـر افـزايش       800 ميليون و    3سخنراني را به    
  . دهد

بنا به گزارش روابـط عمـومي جـشنواره ترايبكـا، بـا          
ــستقيم  ــش م ــصاحبه و  15پخ ــسرت، م ــه كن  برنام

، شــمار "فيــسبوك اليــو "ســخنراني از طريــق  
تماشـاگران غيرحـضوري ايـن جـشنواره نـسبت بــه      

اي قبل كه فيلمهـا از طريـق تلويزيـون كـابلي            ساله
اي افـزايش    شد، به طـرز قابـل مالحظـه          توزيع مي 

 531 هزار نفر بليتهـاي      153همچنين بيش از    . يافت
  .جلسه نمايش فيلم اين جشنواره را خريدند

ــه   ــا ك ــرو"جــشنواره ترايبك ــرت دوني ــد "راب  هنرمن
، شريك تهيه كننده او،     "جين روزنتال "نيويوركي، و   

 11 سال پيش در واكنش بـه فاجعـه تروريـستي            16
ــي   ــتند، ط ــان گذاش ــپتامبر بني ــيلم 98 روز، 12س  ف

 عدد آنهـا، بـراي    77سينمايي و مستند نشان داد كه       
  .نخستين بار رونمايي مي شد

  

 اين بـار بـدون تفكيـك        "ام تي وي  "جوايز  

   جنسيتي

  

 

 "ام تي وي  "مراسم اهداي جوايز سينمايي و تلويزيوني       
 تاكنون هر سال برگزار مـي شـود، امـسال           1992از  كه  

براي اولين بار براي قدرداني از هنرمندان، جوايز خود را          
  .بدون تفكيك جنسيت اهدا كرد

 كه اولين بـار     "اما واتسون "
ــه    ــازي در مجموع ــراي ب ب

 نامش "هري پاتر"فيلمهاي  
بر سر زبانها افتـاد، در شـب        
مراسم، جايزه بهترين بازيگر    

ــارغ ا ــود  را ف ــسيت خ ز جن
دريافــت كــرد و بــه عنــوان 
بهترين بازيگر در ميان همه     
نامزدهاي زن و مرد معرفـي      

  .شد
او اين جايزه را بـراي بـازي        

ديو و دلبر   'در فيلم سينمايي    
ــام  ' ــرد و هنگـ ــسب كـ  كـ

اولين جايزه بازيگري كه نامزدهـا      ": دريافت جايزه گفت  
كنـد، بـراي   را بر اسـاس جنـسيت آنهـا تفكيـك نمـي            

س يك معنايي دارد، اما براي من به اين معناسـت           هرك
كه بازيگري نشان دهنده توانايي شما براي ايفاي نقش         
يك شخصيت ديگر است و احتياجي به تفكيك آن بـه            

   ".مختلف نيستدو بخش
 "مـن هيو جك "اما واتسون توانست با پيشي گرفتن از        

، ديگر نامزدهـاي دريافـت جـايزه        "جيمز مك اووي  "و  
  . بازيگر، برنده اين جايزه شودبهترين

  

  ......موسيقي 

  
تاجيكــستان ميزبــان جــشنواره بــين المللــي 

  موسيقي جاز

ارديبهشت ماه در شهر دوشـنبه جـشنواره بـين المللـي            
ــست گــروه موســيقي از  "اتنيــك جــاز" ــا حــضور بي  ب

  . تاجيكستان و برخي از كشورهاي ديگر برگزار شد
ن اواخر در تاجيكستان طرفـداران      اين سبك موسيقي اي   
  . زيادي پيدا كرده است

ــر و   ــر همكاريهــاي ســوييس در تاجيكــستان مبتك دفت
  .سرمايه گذار اصلي اين جشنواره بوده است

  

   اين بار در اروپا"رولينگ استونز"

 تاريخ تور كنسرتي جديـدش را       "رولينگ استونز "گروه  
، "ك جگر مي"اعضاي گروه راك بريتانيايي،     . اعالم كرد 

 كه همـه  "راني وود" و "چارلي واتز"، "كيت ريچاردز "
حدود هفتاد سال سن دارند، پاييز امـسال در اروپـا روي           

  .صحنه مي روند
اين تور كنسرتي در پي تـور موفـق گـروه در آمريكـاي       
جنوبي برگزار خواهد شد كه شامل يك كنسرت تاريخي  

از  برنامـه اسـت كـه        13تور جديـد شـامل      . در كوبا بود  
هامبورگ در نهم سپتامبر شروع مي شود و در شهرهاي        

بزرگ مانند مونيخ، بارسلونا، استكهلم و كپنهـاگ ادامـه         
  . اكتبر در پاريس به پايان مي رسد22خواهد داشت و 

 Blue"جديدترين اثر گـروه رولينـگ اسـتونز آلبـوم     
and lonesome" 15 سال پيش منتشر شد و در 

  . سيدكشور مختلف به شماره يك ر
  
  
   خاطره اي فراموش ناشدني "پينك فلويد"

 

ــد" ــك فلوي ــذارترين  "پين ــي از اثرگ ــك يك ــدون ش  ب
گروههاي موسيقي است كه شـهرتش فراتـر از چنـدين       

 50نمايشگاهي در لنـدن نگـاهي بـه         . نسل پاييده است  
سال فعاليت پرفراز و نشيب اين گروه داشته و آثاري به           

  .ه استيادماندني اش را به نمايش گذاشت
. پينك فلويد چيزي بيش از يك گروه موسيقي ساده بود     

 و  "ديويـد گيلمـور   "،  "نيـك ميـسون   "،  "راجر واتـرز  "
 با خلق اثرگذارترين ملوديهاي تاريخ نه       "ريچارد رايت "

تنها انقالبي در موسيقي راك رقـم زدنـد، بلكـه از نظـر      

  . جا كردندهنري هم استانداردها را جابه 
 نظير كنسرتها، تـصاوير روي جلـد   هاي بصري بيجلوه  

آلبومها و همچنين تكنولوژي نوآورانه ضبط صـدا همـه          
دست هم دادند تا محبوبيت اين گروه بريتانيايي        بهدست

  . فراتر از نسلها برود
  

  2017 "يوروويژن"پرتقاليها برنده نهايي 

ــسابقه   ــايي مـ ــه نهـ ــال در مرحلـ ــده پرتغـ  آواز نماينـ
 Amar Pelos"  عاشقانه  با تصنيف2017 "يوروويژن"

Dois"         كه ترانه آن را خواهرش لويزا نوشته، برنده شد  .
 61ايـن اولـين بـار در تـاريخ     .  امتياز كسب كرد   758او  

ايـن  . شـود ساله يوروويژن است كه پرتغال برنـده مـي          
 سال پـيش در ايـن رقابتهـا         53كشور با وجود اينكه از      

رتر هم   كشور ب  5 كند، تاكنون حتي به جمع       شركت مي 
  .راه نيافته بود

 بلغاري  "كريستين كوزتف " در كنار    "سالوادور سابرال "
كوزتف كه  . از همان ابتدا يكي از اميدهاي قهرماني بود       

سـان  "گروه  .  امتياز دوم شد   615 سال دارد، با     17فقط  
از مولداوي ) Sunstroke Project ("ستروك پراجكت

  .هم سوم شد
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ــ ــع اعتراض ــريتجم ــي سراس  اراني آموزش

  ينهضت سوادآموز

 اراني از آموزشــيجمعـ  - ارديبهـشت  2فـارس، شـنبه   
 سراسر كشور در اعتراض به سـطح      ينهضت سوادآموز 
 مقابــل وزارت ي اسـتخدام يفــيبالتكل نـازل حقـوق  و  

 تجمع، آموزش   ني ا در .آموزش و پرورش تجمع كردند    
ان، خوزسـتان،    كردسـتان، تهـر    يهان از استا  يدهندگان

ـ  جـان ي آذربا ،ي خراسـان رضـو    ،يخراسان شمال   ،ي غرب
 به گـزارش ايلنـا، ايـن        . حضور داشتند  الني و گ  لياردب

از ساعت ده صـبح      بهشتي ارد 3 كشنبهتجمع در روز ي   
  .مقابل مجلس برگزار شد

  
ــع ــتجمـ ــراي بازنشـــستگان فرهنگـ  ي بـ

  بزرگداشت روز معلم

 از يگروهــ - ارديبهــشت 12حقــوق معلــم و كــارگر، 
 طرح  يريگي بزرگداشت روز معلم و پ     يبازنشستگان برا 

 مدت پنج سال وعده     ي آن ط  ي كه اجرا  يساز همسان
 ي انتظام يروين .داده شده، در مقابل مجلس گرد آمدند      

 بـه   ي كرد و بازنشـستگان بـه آرامـ        يرياز تجمع جلوگ  
سمت مترو حركت كردند تا به مرور همراهان به آنـان           

مـان بازنشـسته بـا در دسـت          از معل  يكي. ملحق شوند 
 بلنـد  يداشتن دو قلم، شأن و مقام معلمان را بـا صـدا         

  . اعتراض كرد ي انتظاميروهايابراز كرد و به برخورد ن
  : بودري بارنشستگان به شرح زيشعارها

  طرح پنج ساله دادند/  ما رو ندادندحق
  طرح فالكت دادند/  ما رو ندادندحق
   دادندطرح پس از مرگ/  ما رو ندادندحق

  طرح پنج ساله دادند/  رو به هم پاس دادندما
 مطرح بود بـر زبانهـا   ي كه در تجمعات قبل    يي شعارها و

   شديجار
  

تعويق شش ماهه پرداخـت حقـوق معلمـان         

  خارج از كشور 

  
 رييس كميسيون آمـوزش     - ارديبهشت   12خانه ملت،   

و تحقيقات مجلس از تعويق شش ماهه حقوق معلمان         
  . ر دادخارج از كشور خب

طبق گـزارش   ": محمدمهدي زاهدي در اين باره گفت     
رســيده بــه كميــسيون آمــوزش و تحقيقــات مجلــس، 
معلمان شاغل در خارج از كـشور بـيش از شـش مـاه              
است كه حقوق و مزاياي خود را دريافت نكرده و ايـن            
موضوع براي آنها در غربت سبب عـسر و حـرج شـده             

 ا آقـاي دانـش    اما بنا به صحبتهاي روز گذشته ب      . است
آشتياني، قول پرداخت معوقه اين معلمان طي يك الي         

  ".دو روز آينده داده شد

به گفته وزير آموزش و پرورش منابع      ": وي توضيح داد  
ريالي براي پرداخت كامل اين معوقه تامين و در اختيار          
بانك مركزي قرار گرفته، اما هنوز تبديل به ارز نـشده           

درصدد حل تبديل بـه ارز      به همين دليل وزير آموزش      
  ".ترين مدت استآن در كوتاه 

  
   معلم دربندي معلمان با اعتصاب غذايهمراه

  12( همزمــان بــا روز معلــم -حقــوق معلــم و كــارگر 
  اعـالم كردنـد      اني از فرهنگ  يجمع ) 1396بهشتيارد

 با معلم دربند كه در اعتصاب غذا        يكه با هدف همراه   
 مـاه، اعتـصاب   بهشتي ارد14 و  13،  12 برد، يبه سر م  

 ،  بهـشت ي ارد 12 به ذكر اسـت        الزم .غذا خواهند كرد  
  .است ي  عبدلي اسماعي روز اعتصاب غذانيسوم

  
ادعاي مقام دولتي در دو برابر شدن ميانگين        

  حقوق فرهنگيان 

 معــاون امــور مجلــس حــسن - ارديبهــشت 12ايلنــا، 
ميانگين حقوق فرهنگيان در دوره    ": روحاني مدعي شد  

  ".ساله دولت يازدهم دو برابر شده استچهار 
توجه بـه معيـشت فرهنگيـان       ": حسينعلي اميري گفت  

محترم موضوعي بوده كه در دولت تدبير و اميد اتفـاق           
افتاده به نحوي كه ميانگين حقوق اين عزيزان كـه در           

 هــزار تومــان بــود، 200، يــك ميليــون و 1392ســال 
ده اسـت    هزار تومان رسـي    450امسال به دو ميليون و      

  ". دهدكه رشد قابل توجهي را نشان مي
با وجود همه تنگناهاي مالي كـه بـه دليـل           ": او افزود 

سقوط قيمت نفـت بـه وجـود آمـده، دولـت پرداخـت               
 سـال گذشـته     12مطالبات فرهنگيان محترم را كه در       

 هـزار ميليـارد     9كـرد و حـدود      انباشت شده بود، آغـاز      
تومان از اين مطالبات را پرداخت كـرد و بقيـه هـم در              

  ".حال پرداخت است
بحث رتبه بندي معلمان از ديگر برنامه       ": او تاكيد كرد  

كند و هايي است كه دولت با جديت آن را پيگيري مي  
   ".انجام خواهد داد
در دولـت يـازدهم توسـعه عـدالت         ": اميري تاكيد كرد  

آموزشي، توسعه فعاليتهاي پرورشي و فرهنگي، توسـعه     
فضا و تجهيزات و افزايش اعتبارات آموزش و پـرورش        

  ".با تاكيد آقاي روحاني ارتقا چشمگيري داشته است
  

تبعيد معلم هنرمند گيالني بـه دليـل اجـراي          

  موسيقي زنده در كالس درس 

  

  

 هيــات – ارديبهــشت 14كمپـين بــراي حقــوق بـشر،   
ه تخلفــات اداره كــل آمــوزش و پــرورش رســيدگي بــ

زاده، ســخنگوي كــانون صــنفي گــيالن، عزيــز قاســم
سال تبعيد از شهر انزلـي       معلمان اين استان، را به يك     
محكوميت اين معلم هنر    . به رودبار محكوم كرده است    

گيالني پـس از آن صـورت گرفـت كـه او در كـالس             
  .درس به اجراي زنده موسيقي پرداخت

آمـوزانش در  ده در كـالس هنـر دانـش     زاعزيز قاسـم  
شهرستان انزلي تصنيفي از همايون شجريان، خواننـده        
جوان ايراني، اجرا كرده كـه در فـضاي مجـازي و بـه              

.  اسـت  ويژه در تلگرام و اينستاگرام هـم منتـشر شـده          
آموزش و پرورش گيالن آوازخواني اين معلم را تخلف،      

ه و مذموم و خارج از موضـوعات درسـي تـشخيص داد     
  . سال تبعيد محكوم كرد وي را به يك

 ساله، خواننـده و سرپرسـت يـك         38زاده،  عزيز قاسم   
 است كه تا كنون     "سپهر"گروه موسيقي ايراني به نام      

كنسرتهاي متعـددي در اسـتان گـيالن برگـزار كـرده            
اين معلم با مـدرك كارشناسـي ارشـد ادبيـات و      . است

  . كندس ميزبان فارسي، در مدارس بندر انزلي تدري
زاده همچنين به عنوان سـخنگوي كـانون         عزيز قاسم 

  . صنفي معلمان گيالن نيز انتخاب شده است
  

  ي عبدلي از اسماعتي در حمايتي حماتجمع

 - بهـشت ي ارد15، تلگرام نه بـه زنـدان نـه بـه اعـدام      
 كـانون   ي و اعـضا   ي صـنف  نفعاال ،اني از فرهنگ  يجمع
هفتـه معلـم و    داشـت يبه مناسبت گرام    معلمان، يصنف

 اقدام  ي معلم زندان  ي، عبد لي با اسماع  ياعالم همبستگ 
ـ  ا در . و تجمع در پـارك اللـه كردنـد         ييمايبه راهپ   ني

 حـضور داشـتند و بـا در         زي ن ي عبد يتجمع خانواده آقا  
 بــه ادامــه زنــدان و عــدم ييدســت داشــتن پالكارهــا

 ياسـ ي س ي زنـدان  ني ا تي به وضع  ن مسئوال ييپاسخگو
  .اعتراض كردند

 

يانيه كانون معلمان همدان به مناسبت هفته       ب

  معلم 

  
 كانون معلمـان    – ارديبهشت   19حقوق معلم و كارگر،     

همدان به مناسبت هفته معلم بـا انتـشار بيانيـه اي بـا             
اشاره به شرايطي كه كارورزان فرهنگي در آن بسر مي    

  . برند، بر خواسته هاي آنها پاي فشرد
 كشورهاي جهان، ايامي     در ": در اين بيانيه تاكيد شده    

كه به نام معلم نام گذاري مي شود، معلمان با برپـايي            
گردهماييهايي عالوه بر بيان مشكالت حـوزه فعاليـت         

 ".خود، به نقد عملكرد مسووالن و دولتها مـي پردازنـد   
  در ايران متاسفانه به جاي ": معلمان مي افزايند

  20بقيه در صفحه 
  
  

 )96(چالشهاي معلمان در ارديبهشت ماه 

 فرنگيس بايقره
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چالشهاي معلمان در 

 )96(ارديبهشت ماه 

  
  20بقيه از صفحه 

  قدرداني از معلمان منتقد، آنها را به چوب زندان و تبعيد 
و انفصال مي نوازند و با اتهامات امنيتـي روانـه زنـدان       
مي كنند؛ اتهامي كه هيچ سـنخيتي بـا خواسـته هـاي      

سوال اساسي فرهنگيـان كـشور ايـن        . فرهنگيان ندارد 
مي كه با انتقادات دلـسوزانه در پـي اصـالح           معل: است

نظام آموزشي كشور است و دولتها را به اجرا و رعايـت           
قانون فرا مي خواند بر هم زننده امنيت ملـي اسـت يـا     
اختالس كننـدگان نجـومي از بيـت المـال، همچـون            

 "صندوق ذخيره فرهنگيان؟

بـي  ": بيانيه مشكالت معلمان را اينگونه برمي شـمارد       
 قـانون اساسـي، بـي       30موزشي و نقض اصل   عدالتي آ 

تــوجهي بــه تخــصيص بودجــه شايــسته بــراي نظــام 
آموزشي، عدم رعايـت الزامـات آمـوزش كيفـي، عـدم            
اجراي كامـل و بـدون قيـد و شـرط قـانون مـديريت               
خدمات كشوري، بي تـوجهي بـه سـاماندهي وضـعيت       
اشتغال معلمـان حـق التـدريس و معلمـان آزاد، عـدم             

 براي بازنشـستگان و شـاغالن،       تخصيص بيمه كارآمد  
حاكميت نگاه امنيتي بر تشكلها و فعاليتهـاي صـنفي ،           
ناديده گرفتن وضعيت معيشت و منزلـت بازنشـستگان         

 همچنان چالشهاي پيش روي فرهنگيان و نظـام         …و
 ".آموزشي كشور است

كانون معلمان همدان در پايان بيانيـه خـود بـا اعـالم             
ي، اسـماعيل عبـدي،     همبستگي با معلم اعتصابي زندان    

حمايت كامل خود را از خواسته قـانوني او مبنـي بـر             "
برداشتن نگاه امنيتي از فعاليتهـاي صـنفي و برگـزاري           

 168دادگاه علني با حضور هيات منـصفه طبـق اصـل      
  .  اعالم داشته است"قانون اساسي

  
  معلمان حمايتي تا شش ماه حقوق

   نگرفته اند 

  
ماينده مجلس در تذكري     يك ن  - ارديبهشت   19ايسنا،  

به وزير آموزش و پرورش خواستار رسيدگي به وضعيت        
معلمان حمايتي شد كه بعضي از آنهـا در طـول شـش             

  .ماه گذشته حقوق دريافت نكرده اند
محمدرضا صباغيان بافقي در تـذكر شـفاهي بـه وزيـر        

در شرايطي حقـوق معلمـان      ": آموزش و پرورش گفت   
داخت نشده است كه آنها     حمايتي از آبان ماه گذشته پر     

 هزار تومان حقوق مي گرفتند      600 تا   400تنها ماهانه   
كه با اين پول حتي نمي توان هزينه هاي جانبي را نيز            

تامين كرد و در اين شرايط شش ماه است كه حقوق به آنهـا داده             
  ".نشده است
كسي كه قرار است معلمي كند چطور مي تواند بدون          ": وي افزود 

و با داشتن دغدغه، معيشت رسـالت معلمـي خـود را            دريافت پول   
آنها مجبورنـد بـه شـغل دومـي همچـون           . بهترين شكل ايفا كند   

رانندگي آژانس و فروشندگي روي آورند كـه ايـن در شـان نظـام               
احساس مي شـود دسـتي پـشت قـضيه          . تعليم و تربيت ما نيست    

ده درخواست بن . است تا فرزندان ما به درستي تعليم و تربيت نشود         
  ".توجه ويژه وزير به اين مقوله است

  
  ي نهضت سواد آموزارانيآموزش مجدد تجمع

 ي بار ي برا ي نهضت سواد آموز   ارانيآموزش – بهشتي ارد 19مهر،  
  مقابـل وزارت آمـوزش       ي استخدام يفي دراعتراض به بالتكل   گريد

 بـه   اراني از آمورشـ   يكي رابطـه،  نيدرهمـ  .وپرورش تجمع كردنـد   
 و استخدام   في تكل نيي و پرورش نسبت به تع     وزارت آموزش : فتگ 

 به  يبا وجود مصوبه مجلس برا    : داد ادامه   يو .كند ي نم يما اقدام 
 وزارت آمـوزش و     ي آمـوز  ي نهـضت سـواد    اراني آموزش يريكارگ

  .دهد ي  به ما نميتيپرورش اهم
 

  هزار كالس درس در طرحهاي مسكن مهر25كمبود 

سازي، توسـعه و تجهيـز       رييس سازمان نو   - ارديبهشت   20ايسنا،  
:  هزار كالس درس در كشور خبر داد و گفت         52مدارس از كمبود    

 هزار كالس در طرحهاي مسكن مهر نياز بـوده          25از اين تعداد    "
  ".كه هنگام ساخت به آن توجه نشده است

عالوه بر كمبود كالسهاي آموزشي، در    ": محمد تقي نظرپور افزود   
قـاوم در سراسـر كـشور        كـالس درس غيرم    2700شرايط كنوني   

داريم كه تبديل اين تعداد به كالس درس ايمن و مناسب، به پنج            
 ".هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد

با مساعدت دولـت و كمكهـاي نيكوكـاران در          ": وي تصريح كرد  
نظر داريم كالسهاي غير مقاوم را طي دو سال آينـده تبـديل بـه               

  ".كالسهاي مناسب كنيم
  

  عبدي را آزاد كنيد : لعفو بين المل

 سازمان عفو بين الملـل در       - ارديبهشت   31حقوق معلم و كارگر،     
 اي خطاب به مقامات ايران خواستار آزادي اسـماعيل عبـدي           نامه

 .شده است

ما خواهان آزادي فوري و بي قيـد        ": در اين درخواست آمده است    
شرط اسماعيل عبدي كه تنها به دليل فعاليتهاي صنفي و تـالش            

  . حقوق حق طلبانه اش زنداني شده است، هستيم
ما خواهان رسيدگي بي درنگ به وضعيت جسمي او بوده و از شما        

مي خواهيم كه عبدي را به بيمارسـتاني در خـارج           ) مقامات ايران (
ه تا او در انطباق با معيارهاي پزشـكي، از جملـه            زندان منتقل كرد  

ــت    ــه، تح ــايت آگاهان ــتقالل و رض ــودن، اس ــه ب اصــول محرمان
   ".مراقبتهاي ويژه پزشكي قرار گيرد

عفو بين الملل، مقامات جمهـوري اسـالمي را خطـاب قـرار داد و       
ما از شما مي خواهيم كه به حق هـر كـس در تـشكيل و           ": گفت

كارگري به انتخاب خود كه تحت ميثـاق   پيوستن به اتحاديه هاي     
و ) ICESCR(بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي    

) ICCPR(تضمين ميثاق بين المللـي حقـوق مـدني و سياسـي             
است و هر دو توسط دولت ايران امضاء شده، احترام گذاشته و آنها     

  ".را اجرا كنيد
  

  

  خروجي جعبه ُشعبده، 

  كارگزار نظام و

  !دم دشمن مر

  
  زينت ميرهاشمي 

ــه   ــازي موســوم ب ســرانجام خيمــه شــب ب
ــاعت   ــات در سـ ــه 8انتخابـ  29 روز آدينـ

ارديبهشت آغاز و پس از چند بار تمديـد در          
عليـرغم  .  همين روز پايان يافـت 24ساعت  

التماسهاي خامنـه اي و بـه صـحنه آوردن          
جبهه گـسترده   .... هنرمندان، ورزشكاران و    

واليـت فقيـه    تحريم در هماوردي با نظـام       
قوي تر از پيش بر ادامه وضع موجـود خـط     

  . بطالن كشيد
   

رسانه هاي حكومتي، قبل از اعـالم نتيجـه         
ــازي دم از  ــعبده ب ــه«ش ــا » حماس ــد ت زدن

 ولي فقيـه را در درون نظـام حفـظ            آبروي
نمايش بايد به گونه اي پايـان پـذيرد         . كنند

كه نظام پوسيده واليت فقيه پيروز صـحنه         
مين منظر، شركت در انتخابات از  بر ه . باشد

ديدگاه صحنه گردانـان شـعبده بـازي، نـه          
انتخاب اين يـا آن فـرد، بلكـه در گـام اول        
بازار گرمـي بـه ويـژه در برابـر كـشورهاي            

رژيـم مـي   . غربي و جوامع بين المللي است  
ــازار گرمــي بــراي تــداوم   خواهــد از ايــن ب
سياستها و اعمـال تروريـستي و تبهكارانـه         

  .ده كنداش استفا
ترديد نيست كه دو كانديداي اصـلي كـه از        
جانب شـوراي نگهبـان برگزيـده شـدند،         
كارگزار نظام واليـت فقبـه و شـريك در          

بـازار  . همه جنايتهاي ايـن نظـام هـستند       
گرمــي رســانه هــاي حكــومتي و جريــان 
جهاني مماشات نمي تواند دشمنان مـردم       
را با تئوري انتخـاب بـين بـد و بـدتر بـه              

  .افع مردم جا زنندعنوان مد
خبرهـــاي متنـــاقض در مـــورد ميـــزان 
مشاركت و به ويژه تمديد راي گيـري تـا          
آخرين لحظات روز آدينه و اعتراض ستاد       
رئيسي به تخلفهاي بي شمار نـشاندهنده       
آن است كه اين بار در پـشت صـحنه ي           

  .نمايش بازار تقلب گَرم بوده است
از آن جا كه هيچ آماري در يـك انتخابـات           

 دموكراتيـك و بـدون نظـارت جهـاني          غير
اعتبار ندارد و به خـاطر ايـن كـه حاكمـان            
مستبد هميـشه دروغ تحويـل جامعـه مـي          
دهند، به رقم ارايه شده حكومـت در مـورد          
. تعداد شركت كنندگان نبايـد اعتمـاد كـرد         

» حماسـه سـازي   «اطاق تجميـع آرا بـراي       
در مقابــل گزارشــهاي . ايجــاد شــده اســت

 هاي اجتماعي منتـشر    بسياري كه در شبكه   
شده گسترش جبهه تحـريم را نـشان مـي          

وجود يك جبهه گسترده تحـريم مـي        . دهد
توانـد افقــي روشــن بـراي حركــت تمــامي   

  . نيروهاي تحول خواه و مترقي ترسيم كند
  بهشتي ارد30شنبه ... خبر يفراسو
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 4مديريت نامناسب طرح تحول سالمت طي       

  سال 

  
 

 ريس هيات مديره نظام - ارديبهشت 1نظام پرستاري،  
كه با اجراي طـرح تحـول       پرستاري مالير با بيان اين      

سالمت، پرداخت از جيب كـاهش يافـت امـا از سـوي      
هـاي پزشـكي چنـدين برابـر شـد،          ديگر ميزان تعرفه    

كاهش از جيـب تـاثير      رو اين   از اين   ": خاطرنشان كرد 
  ".چنداني نداشت

شد ميـزان پرداخـت از جيـب        مرادي با بيان اينكه مي      
هـاي  اگـر تعرفـه     ": بيش از اينها كاهش يابـد، افـزود       

 ريزيها بهتر بـود،   شد و برنامهپزشكي مناسب ديده مي  
 ". نفع مردم بودصورت بهدر اين 

در گام نخست ايـن طـرح خـوب         ": مرادي اظهار كرد  
 صـورت  بايد در نقاطي از كـشور بـه    . ريزي نشد مه  برنا

صورت آزمايشي اجرا و ايرادات اوليه برطرف سپس به         
 ". شدسراسري اجرا مي

  
  تجمع اعتراضي متخصصان پاتولوژي 

 جمعـي از متخصـصان پـاتولوژي و         - خـرداد    4ايسنا،  
علــوم آزمايــشگاهي در اعتــراض بــه امكــان تاســيس 

ـ      ارغ التحـصيالن برخـي     آزمايشگاه پاتولوژي توسـط ف
هاي علوم پايه، مقابـل سـازمان نظـام پزشـكي           رشته  

معترضــان بــا در دســت داشــتن    . تجمــع كردنــد 
ــضمون   ــا م ــايي ب ــاي  "پالكارده ــالمت ج ــوزه س ح

هاي علوم پايه با فعاليت رشته " و "غيرپزشكان نيست
 مقابل سازمان نظام پزشكي  "در آزمايشگاهها مخالفيم  

  .حضور يافتند
 

  خواهيموزير غير پزشك مي : پرستاران

 در فاصله كمتر از چند هفتـه بـه          - ارديبهشت   6ايلنا،  
نــه بــه وزيــر " جمهــوري، كمپــين انتخابــات رياســت

 با بيش از سه هزار عضو در فضاي مجازي به      "پزشك
مانـده جامعـه پرسـتاري      راه افتاده تا مطالبات بر زمين       

 يپرسـتاران مـ   . كشور را به گـوش مـسووالن برسـاند        
خواهد به دولت آينده بگويد كه      گويند، اين كمپين مي     

نظـر در مـديريت     مانند كشورهاي پيشرفته و صـاحب       
نظام سالمت، وزير بهداشت را از كادر پزشكي انتخاب         
نكند، تا اين فرد بتواند به جاي منافع شخصي و صنفي         

 . به منافع ملي و مردم بپردازد

يـك تجمـع در     برگزاري دو تجمع در برابر مجلـس و         
 جمهوري و همچنـين نوشـتن       مقابل ساختمان رياست  

ــيس   ــه ري ــشاده ب ــه سرگ ــرح  دو نام ــوري و ط  جمه
 مجلس هنـوز    90شكايتهاي متعدد در كميسيون اصل      

نتوانسته است بخشي از مطالبات صـنفي پرسـتاران را          
 . برآورده كند

اندازي كمپـين نـه     رسد راه   دليل به نظر مي      همين   به
شك، آخرين جنبش اعتراضي پرستاران قبل      به وزير پز  

از پايان دولت يازدهم باشد؛ جنبشي كه با يك خواست         
شـود و آن اصـالح سيـستم توزيـع و           واحد دنبال مـي     

  .تقسيم منابع در وزارت بهداشت و درمان كشور است
يكي از پرستاران با انتشار پستي در كانال تلگرامي اين          

يـك غيـر پزشـك در       كمپين، با اشاره به لزوم رياست       
يكي از شاخصهاي مهـم     ": وزارت بهداشت آورده است   

 گويـد   فساد در دنيا بحث تعارض منافع است كـه مـي          
نبايد فعاالن بخش خصوصي، مديريت بخش دولتي را        
. برعهده بگيرند، زيرا امكان همه نوع فساد وجـود دارد         

راهكار مقابله با چنين رويكردي، ايجاد كـارزار مطالبـه         
كارگيري وزير بهداشتي غير پزشـك يـا   راي به   محور ب 

انتخاب وزيري بدون منافع است؛ كسي كـه بـه تـضاد         
منافع بين تصميمات كالن دولتي و سـودآوري بخـش          

  ".خصوصي كه در اختيار دارد، مرزبندي قايل شود

  
اعتراضات به وزارت بهداشـت مقابـل نهـاد         

  رياست جمهوري 

 اختالفـات بـين    پس از باال گـرفتن   – خرداد   8فارس،  
هـايي  هاي علوم پايـه و رشـته      فارغ التحصيالن رشته    

چون پاتولوژي و كشيده شدن ايـن اعتراضـات مقابـل           
سازمان نظام پزشكي و مجلس، پاتولوژيستها در ادامـه         
اعتراضات خود مقابل نهاد رياست جمهوري اقـدام بـه          

شناسـي ايـران    نايب رييس انجمن آسيب   . تجمع كردند 
 وزير بهداشت بدون در نظر گرفتن ابعاد      معتقد است كه  

موضوع و تحت تأثير البـي نـسبت بـه امـضاي يـك              
آييننامه اقدام كرده كه با اين امضاء سالمت مـردم بـه        

  . خطر خواهد افتاد
  
 

سونامي بيكاري فـارغ    / مشكالت داروسازان 

  التحصيالن داروسازي 

  

 

 حجـت اهللا يـزدان      - ارديبهـشت    9خبرگزاري فارس،   
رييس مجمـع نماينـدگان انجمـن داروسـازان         شناس،  

ايــران، در گردهمــايي نماينــدگان شــعب انجمــن     
داروسازان، با ليست كردن برخي از مهمترين معضالت        

تـاخير در پرداخـت معوقـات       ": داروخانه ها تاكيد كـرد    
داروسازان در كتـب    بيمه، چالش ارزش گذاري خدمات      

ارزش نسبي، ماليات ستانيهاي غير منطقـي، مـصوبات         
هـاي زنجيـره اي،     عجيب شـوراي رقابـت، داروخانـه        

تحميل طرحهاي ملـي پرهزينـه ماننـد اچ آي ايكـس            
هـا و  بدون تامين منابع، تغييـرات روزمـره آيـين نامـه       

پذيرش بي رويه دانشجو از جمله مشكالتي اسـت كـه      
ها را مختل ساخته و موجبـات       وخانه  توانمند سازي دار  

 ".شكوه داروسازان را ايجاد كرده است

ــيس   ــسه محمدحــسين صــومي، ري در ادامــه ايــن جل
دانشگاه علوم پزشكي تبريز، با اشاره به چالشهايي كـه          
ذهن دانشجويان داروسازي را به خود مـشغول كـرده،          

بازار كار براي فارغ التحصيالن داروسازي      ": تاكيد كرد 
دغدغه هاي اساسي اين حوزه است و بايد در اين          جزو  

خصوص بازنگري دقيقي منطبق بـر اسـناد باالدسـتي          
 ".صورت گيرد

حميد خيري، مدير روابط عمـومي انجمـن داروسـازان          
از آنجايي كـه در     ": ايران، نيز در اين جلسه تاكيد كرد      

گذشته برنامه ريزي اصولي و منطبق بر نياز و تقاضاي          
ته است، امروز با سـونامي بيكـاري        كشور صورت نگرف  

فارغ التحصيالن رشته داروسازي روبرو هستيم و ايـن         
براي كشوري كه در آن داروسازي، آرزوي جوانـان آن          
است، يك فاجعه تمام عيار اسـت كـه موجـب اتـالف             

 ".نيروي انساني ارزشمند اين كشور مي شود

 

نقض قانون بازنشـستگي پرسـتاران تـامين        

 اجتماعي

 بـه تـازگي در فـضاي        - ارديبهشت   9ستاري،  نظام پر 
مجازي دستور العملي از سـوي مـدير عامـل سـازمان            
تامين اجتماعي، دكتر تقي نوربخش، منتشر شده كه در 

با عنايت به ضـرورت مـديريت منـابع         ": آن گفته شده  
انساني در پيشبرد اهـداف سـازمان و لـزوم نگهداشـت      

قـا سـطح    نيروهاي تخصصي و با تجربه در راستاي ارت       
كيفيت خدمات درماني و افزايش رضايتمندي مراجعان       
و بيمه شدگان محترم و با توجه بـه وجـود مـشكالت             
جذب نيروهاي درمـاني كارآمـد در حـوزه بهداشـت و            
درمان كشور كه امكان جايگزيني نيروهاي خروجـي را      
در حال حاضر دچار چالش نموده اسـت، لـذا ضـروري            

 نـسبت بـه ارسـال       است مديريت درمان استان صـرفا     
درخواستهاي بازنشستگي كادر پرستاري بـا اسـتفاده از         
قانون مشاغل سخت و زيـان آور بـا سـنوات خـدمتي             

 ". سال اقدام نمايد25حداقل 

محمود عميدي ، عضو شوراي مركزي خانه پرستار، بـا   
تاكيد براين كه دسـتورالعمل يادشـده بـا نـص صـريح       

ور مغـايرت   قانون بازنشستگي مشاغل سخت و زيـان آ       
پرستاران سازمان تامين اجتماعي كه     ": دارد، مي گويد  

به طور صريح مدنظر ايـن دسـتورالعمل هـستند، تـابع            
چنانكه در مـاده  . قوانين اين مجموعه به شمار مي آيند 

 قانون پنجم توسعه نيز ذكر شده كـه فعـاالن ايـن             59
به اين ترتيـب بنـا بـر        . حوزه جزو قانون كار مي باشند     

 قانون مشاغل سـخت و زيـان آور هـر سـال             56ماده  
. خدمت كاركنان يك و نيم برابـر محاسـبه مـي شـود            

همچنين مفاد قانوني و اسناد متعددي بر سخت و زيان       
آور بودن حرفه پرستاري تأكيد دارد به طوري كه حكم         
ديوان عدالت اداري درباره آن وجـود دارد و در قـانون            

ي اسـت،   بهره وري كه مصوب مجلس شوراي اسـالم       
همچنـين موضـوع    . به اين مقولـه اشـاره شـده اسـت         

ــانون بهــره وري و   ــي ق ــين نامــه اجراي يادشــده در آي
  ".مصوبات دولتهاي متعدد به تصويب رسيده است

  
 پرستار در سال گذشته بر اثر فشار        14مرگ  
  كاري 

 پرسـتار بـر     14 در سال گذشته،     - ارديبهشت   10ايلنا،  
  .د را از دست داده انداثر استرس و فشار كاري جان خو

سختي كار پرستاران، عواقب بسيار ناگواري براي آنهـا         
اين در حاليست كه به گفته دبيركل خانه پرستار،         . دارد

توانند به راحتي از مزايـاي بازنشـستگي        پرستاران نمي   
پيش از موعد استفاده كنند و آيين نامه مشاغل سخت          

رايـي نمـي    و زيان آور براي پرستاران شـركتي نيـز اج         
  .شود

  22بقيه در صفحه 

  )96ارديبهشت (كارورزان سالمت 
  يد برهانيام
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  كارورزان سالمت 

  )96ارديبهشت (
  21بقيه از صفحه 

در همين سال جديد كه حـدود چهـل روز از آغـاز آن              
گذشته، اخبار وقوع حادثه براي دو پرستار جوان بر اثـر           
فشار كاري منتشر شد كه در مورد اول به مـرگ يـك             
پرستار و در مورد دوم بـه خـونريزي مغـزي پرسـتاري       

ازمان نظام پرسـتاري از     حاال رييس س  . ديگر منجر شد  
 پرستار بر اثر فشار كاري در سال گذشته خبر          14مرگ  

  .داد
 نفـر از    14سـال گذشـته     ": علي محمـد آدابـي گفـت      

 سال  45 تا   25پرستاران كشور كه اغلب در گروه سني        
بودند، بر اثر فشار كـاري زيـاد جـان خـود را از دسـت       

  ".دادند
 بخشهاي  كمبود پرستار در تمام   ": وي خاطرنشان كرد  

بيمارســتاني مــشهود اســت، امــا در بخــش اورژانــس، 
جراحي و مراقبتهاي ويژه، كمبود پرستار بيشتر احساس  

شود كه يكي از داليل اين امر پايين بـودن تمايـل            مي
ــرا    ــشهاست، زي ــن بخ ــغال در اي ــراي اش ــتاران ب پرس
پرستاران در اين بخشها بايد ضمن تحمل فشار كـاري      

  ".برخوردار باشندبسيار، از درآمد اندكي 
متاسـفانه ظرفيـت پرسـتاران      : علي محمد آدابي گفـت    

موجـــود در بيمارســـتانهاي كـــشور نـــصف حـــداقل 
اي را  استانداردها است كه اين امر فشار كاري فزآينده         

 .بر دوش پرستاران گذاشته است

  
ســوواالت نظــام پرســتاري از كانديــداهاي 

  رياست جمهوري 

 با نزديك شـدن بـه       - ارديبهشت   13خبرگزاري مهر،   
موعــد برگــزاري انتخابــات رياســت جمهــوري و آغــاز 
تبليغات انتخاباتي كانديداها، سـازمان نظـام پرسـتاري         
طي نامه اي به طرح پنج سووال در باره برنامـه هـاي             

متن نامه بـه ايـن شـرح        . نامزدهاي انتخاباتي پرداخت  
 :است

 آيا جنابعالي اساسا اعتقادي به تفكـر مـشاركت در            -1
صميم گيري داريد و اگر داريد، برنامه جنابعالي جهـت   ت

نظام مبتني بر خرد جمعي با جلب مـشاركت صـاحبان           
فرآيند بـه ويـژه پرسـتاري در حـوزه سـالمت چگونـه            

 خواهد بود؟

 راهكارهاي جنابعالي براي جبران خدمت و صيانت        -2
از نيروي كار پرستار به منظور دسترسي استاندارد آحاد         

ت مراقبتي ايمن و كـاهش خـسارات در ايـن           مردم به خدما  
 زمينه چيست؟

 آنچه كه جامعه پرسـتاري كـشور از آن رنـج مـي بـرد،                -3
اختالف طبقـاتي، تبعـيض و بـي عـدالتي حـاكم بـر وزارت               
بهداشــت در خــصوص توزيــع منــابع و امكانــات و اعطــاي 

برنامـه جنابعـالي در خـصوص بـر قـراري           . مسووليتها است 
 ظام سالمت چيست؟عدالت همه جانبه در ن

 به رغم تـصويب قـوانين مختلـف در حـوزه پرسـتاري،               -4
متاسفانه برخي قوانين مثل قـانون تعرفـه گـذاري خـدمات            

 سال تا كنـون اجرايـي   10پرستاري با وجود گذشت بيش از      
نشده و برخي از قوانيني كه اجرايي شده، مثل قانون سـخت     

ــسياري از كار  ــه پرســتاري، ب ــودن حرف ــان آور ب ــان و زي كن
برنامه جنابعالي براي اجـرا     . پرستاري از مزاياي آن محرومند    

شــدن قــوانين معطــل مانــده و عــدم اجــراي قــانون بــراي 
 مشمولين قانوني چيست؟

 آيا جنابعالي برنامه اي براي استفاده از تجربيـات موفـق            -5
كشورهاي توسعه يافتـه در بـه كـارگيري وزيـر، معـاونين و          

زشك بـراي نظـام سـالمت      مسوولين متخصص، لكن غير پ    
 داريد؟

  

حذف بي سر و صـداي بنـد مهـم طـرح تحـول              

    سالمت

  

 يكـي از مبـاحثي كـه        - ارديبهـشت    18خبرگزاري فـارس،    
وزارت بهداشت دولت تدبير و اميد از آن سخن گفت، توجـه            
به مناطق محروم و ماندگاري پزشكان در اين مناطق بـود و      

اي اين موضـوع در     يكي از ايده هايي كه وزارت بهداشت بر       
 . نظر گرفت، تمام وقت شدن پزشكان بود

مصري، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، قانون تمام         
پزشكان بخش دولتـي    ": وقتي را اين چنين تعريف مي كند      

از كار كردن و كسب درآمد از بخش خـصوصي منـع شـده               
 ".اند

براي اجراي اين هدف و نگهـداري پزشـكان بخـصوص در            
مناطق محروم نياز بود امتيازات خاصي براي ايـن پزشـكان           

امـا از آنجـايي   . ها باال رفـت در نظر گرفته شود، پس تعرفه      
 كه نبود نظارت در هر كاري راه را براي تخلف همـوار مـي             

كند، در اين قانون نيـز بـه دليـل فقـدان يـك نـاظر قـوي                  
 .ت انجام شدتخلفا

به گفته مصري، قانون تمام وقتـي پزشـكان در عمـل اجـرا         
نشد و بسياري از پزشكان بخش دولتي، مانند وزير بهداشت،      

 .از بخش خصوصي كسب درآمد كرده و جراحي انجام دادند

وقتي وزير بهداشت از اين قانون تخلف مـي      ": مصري افزود 
راي عمـل و    كند، از ساير پزشكان آنهم در مناطق محروم، ب        
 ".اجراي اين قانون چه انتظاري مي توان داشت

از اين قانون در برنامه پنجم، با وجود قانوني بـودن، تخلـف             
شد و كسي هم وزارت بهداشت را بابت آن مواخذه و تـوبيخ             

 اي، وزارت بهداشـت را بـه ايـن          نكرد، اما فشارهاي رسـانه    
ه تكاپو انداخت كه براي حفظ حيثيـت و نگـه داشـتن چهـر             

موجه و قانوني خود، اين موضوع را از برنامه شـشم توسـعه             
 .حذف كند

به گفتـه مـصري، قـانون تمـام وقتـي پزشـكان بـا تـالش             
كميسيون بهداشت و درمـان مجلـس و وزارت بهداشـت، از            

 اكنون محدوديتي بـراي  برنامه ششم توسعه حذف شد و هم    
كار كردن همزمان پزشكان در بخـش خـصوصي و دولتـي            

 .اردوجود ند

  

  

  تحريم قاطع 

  نمايش انتخابات 

  در خارج از كشور

   به نقل از آمار دولتي
  

 مليـون   2.5به گـزارش ايرنـا در خـارج از ايـران            
 كه در   هستندواجد شرايط براي راي دادن      ايراني  

 شعبه در 55از اين تعداد  .  شعبه راي داده اند    303
  .آمريكا بوده است

تهاي به گـزارش مـشرق و برخـي ديگـر از سـاي            
 ايراني يعني فقط 290 هزار و 170  تعداد حكومتي

 درصد واجدان شرايط در ايـن شـعبده بـازي           6.8
  .شركت كرده اند

  
نيمي از ايـن راي دهنـدگان در كـشورهاي زيـر            

  :بودند
   تن312 هزار 30 شعبه اخذ راي 55در آمريكا با 
   تن280 هزار و 30 شعبه اخذ راي 7در عراق با 
   تن343ر و  هزا10در استراليا 
   تن976 هزار و 4در تركيه 

   تن376 هزار 3در فرانسه 
   تن 268 هزار 3در سويد 

   تن200 هزار و 11در امارات متحده عربي 
   تن981در تمام قاره آفريقا 

  
گرچه به هيچ يك از آمـار حكومـت نمـي تـوان             
اعتماد كرد و در فقدان نظارت افـراد و نهادهـاي           

 آمـار ارايـه شـده از        مستقل داخلي و بين المللي،    
جانب رژيم در مورد تعداد شركت كننـدگان فاقـد      
اعتبار است، با اين حال آمار حكـومتي از ميـزان            
شركت كنندگان در نمايش انتخابات در خـارج از         
كشور نشان مي دهـد كـه ايـن شـعبده بـازي از              
جانب ايرانيان در خارج از كـشور بـه طـور قـاطع        

  .استتحريم شده 
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   حركت اعتراضي104

ــارگران ســد چــم شــير ،  ارديبهــشت2شــنبه روز *  ك
عدم  در اعتراض به بيكاري و ) شركت سابير (گچساران  

 حقوق  مقابل فرمانداري اين شهرستان       هاپرداخت ماه 
به گزارش آفتاب جنوب، تجمع كنندگان       .تجمع كردند 

بيكـار شـدن و      به شرايط تعليق پروژه سـد چـم شـير،         
مـاه حقـوق معوقـه خـود اعتـراض           6پرداخت نـشدن    

   .كردند
  
جمعي از اهالي ويس از توابع       ، ارديبهشت 2شنبه  روز  *

در اعتـراض بـه     در اسـتان خوزسـتان      شهرستان باوي   
ناتمام ماندن طرح آسفالت منطقه خود مقابل شهرداري  

شـهردار ويـس در    به گزارش ايرنا،  .ويس تجمع كردند  
سـفالت شـده و     سه خيابان اين منطقه آ    : اين باره گفت  

خيابان مدنظر معترضـان درحـد زيرسـازي اسـت كـه            
  .آسفالت آن با تاخير روبه رو بوده است

  
همزمـان بـا سـفر رئـيس        ،   ارديبهشت 3يكشنبه  روز  *

 كـارگران اخراجـي چنـد شـركت و          ،جمهور به قـزوين   
در اعتـراض بـه تعـديل        كارخانه توليدي در اين استان    

 استانداري قـزوين  نيرو، اخراج و بيكار شدن خود مقابل  
خواسـتار  معتـرض   به فـارس، كـارگران       .تجمع كردند 

هـاي    رسيدگي به اوضاع پـيش آمـده و تحقـق وعـده           
  .مسؤوالن شدند

  
كارگران معـدن آق دربنـد        ارديبهشت، 3روز يكشنبه   *

اعتراض بـه عـدم پرداخـت ماههـا حقـوق       سرخس در 
بـه   .مقابل استانداري خراسـان رضـوي تجمـع كردنـد      

 ماه و نيم است     13، كارگران اين معدن     گزارش تسنيم 
انـد بـا        و فقط عيدي و پاداش گرفته       كه حقوق نگرفته  

وري هـيچ مـشكلي       اين وجود اين معدن از نظـر بهـره        
  .نداشته است

  
 از بازنشــستگان يجمعــ ،بهــشتيارد 3يكــشنبه  روز*

ــشور ــوالد ك ــرا ف ــاريب ــري دي ب ــندوق گ ــل ص  مقاب
 تجمع يلد استانبول خااباني فوالد واقع در خ يبازنشستگ

 يكنندگان خواستار اجـرا      تجمع لنا،ي گزارش ا  به .كردند
 نامـه   نيي آ 109 ماده   5 بر اساس تبصره     يهمسان ساز 

 تعهدات  ي اجرا ني مطالبات معوقه، تضم   افتيفوالد، در 
  حقوق سال شي فوالد و افزانامه نيي مطابق با آ  يدرمان

  . ماه شدندني خود از فرورد96
  
 كارگران شهرداري طـبس   ،  ارديبهشت 3روز يكشنبه   *
 مـاه حقـوق، عيـدي و       2اعتراض به عدم پرداخـت       در

، ايلنـا  به گـزارش     .مطالبات ديگر دست از كار كشيدند     
كـارگران شــركت زريــن بركــت كـه مــدتي اســت بــا   

 از   اند، شهرداري و قسمت خدمات شهري قرارداد بسته      
اسفند ماه سال گذشـته تـا كنـون دسـتمزد، عيـدي و              

  .ود را دريافت نكرده اندسنوات خ
  
 ارديبهشت، جمعي از كارگران كارخانه      3روز يكشنبه   *

شان  آونگان اراك دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات      
تجمـع   سيماي استان مركـزي    مقابل ساختمان صدا و   

سيما مركـز اراك،     و به گزارش خبرگزاري صدا    .كردند
  ماهه خـود 30اين كارگران  خواهان پرداخت مطالبات      

 سـاله در ايـن      30يكي از كـارگران كـه سـابقه         . بودند
 نفر كارگران ايـن كارخانـه   1000 گفت از  ردكارخانه دا 

 نفر نگهبان باقي مانده و همـه طـي سـالهاي            32تنها  
اخير اخراج شده اند و هيچ سنواتي هم دريافت نكـرده           

  .اند

  
تعـدادي از كــشاورزان و  ،  ارديبهـشت 3يكـشنبه  روز *

به  .ان ايالم مقابل مجلس تجمع كردند     است از   باغداران
 با تاكيـد بـر    گزارش ايسنا، اهالي سد و نيروگاه سيمره        

مشكالت ناشي از آبگيـري سـد و نيروگـاه سـيمره از              
شـان را روشـن        وزارت نيرو درخواست كردنـد تكليـف      

 ساله از خدمات عمراني و رفاهي و        20محروميت  . كند
اغات دليل  تملك كامل امالك و مستغالت، اراضي و ب       

  . اعتراضات افراد تجمع كننده مقابل مجلس بود
  
ــشنبه روز * ــشت3يك ــارگزاران  ،  ارديبه ــي از ك جمع

مخابرات روسـتايي اسـتان خوزسـتان مقابـل مجلـس           
معتـرض  كـارگزاران    گـزارش ايـسنا،      به .تجمع كردند 

خواستار انعقاد قرارداد دائم و طرح طبقه بندي مـشاغل    
  . د قانون بودن83براساس ماده 

  
جمعـي از   ،   ارديبهشت 3يكشنبه  به گزارش ايلنا، روز     *

 20اي تهـران كـه از       كارگران بازنشسته بـرق منطقـه     
 سال پيش اقدام به خريد زمين از طريق تعاوني منطقه         

در اعتـراض بـه عملكـرد        اي برق تهران كرده بودنـد،       
هيات مديره اين تعاوني در رابطه بـا تحويـل نگـرفتن            

 كـل تعـاون اسـتان تهـران تجمـع           زمين مقابـل اداره   
  .كردند

  
راننــدگان تعــداد   ارديبهــشت،3  يكــشنبهبامــداد روز*

زيادي از كاميونهاي حامـل سـوخت كرمـان دسـت از            
كاركشيده و با كاميونهـاي خـود مقابـل شـركت نفـت       

به گزارش تجارت امروز، چنـدي       .كرمان تجمع كردند  
سـازي،   پيش يك شركت بزرگ نفتي بـا عنـوان برنـد    

ب شركتهاي نفتي در استانهاي كرمان و سيستان و         اغل
ايـن شـركت    . بلوچستان را تحت پوشش خود قرار داد      

تمامي رانندگان تانكرهـاي نفـتكش را ملـزم كـرد بـا             
 شده به حمـل و        تعيين اين شركت نرخهايي كه توسط    

نقل مواد سوختي بپردازند و اين قيمتها را آنقدر پـايين           
  . رانندگان شده استدر نظر گرفت كه موجب اعتراض

  
 از كارگران كارخانه    ي جمع بهشت،ي ارد 4 دوشنبه   روز*

 ،ي شغلتي در اعتراض به نداشتن امن  بدي م لي سه يكاش
 يعدم پرداخت مطالبات وخانه كارگر مقابـل فرمانـدار        

 كـارگران   خبـر،  بـد ي گـزارش م   بـه  . تجمع كردند  بديم
 خـود را مطالبـه داشـتند،        يمعترض كه معوقات حقـوق    

 مطالبه خـود از  يريگي پنيخواستار احقاق حق و همچن  
  . شدندنمسئوال

  
  از كــارگران يجمعــ، بهــشتي ارد4 دوشــنبهروز *

 نـخ سـمنان در اعتـراض بـه        نيبازنشسته كارخانه رنگ  
 مطالبـات   افـت ي سـاله در در    ني چنـد  يفـ يآنچه بالتكل 

رمقابل  با ني چندم ي برا شود، ي عنوان م  ي ومزد يسنوات
 . سمنان تجمع كردند   ي و فرماندار  يساختمان استاندار 

ــا،   ــزارش ايلن ــه گ ــه اب ــمراجع ــان ني ــارگران از زم  ك
 جـه ينت ي تاكنون ب  93 سال   وري آنها در شهر   يبازنشستگ
  .بوده است

  
 شهردار دزفول قصد قطـع      بهشت،ي ارد 4 دوشنبه   روز*

 ريــ تقــاطع غي از درختــان در محــدوده وروديتعــداد
 را داشت كه با ممانعت دوستداران   نيالمبهمسطح فتح   

 دزفـول بـا     ي از اهـال   يكـ  ي . مواجـه شـد    ستي ز طيمح
:  گفت رناي به ا  ي شهردار مي تصم نياعتراض نسبت به ا   

ـ  تقاطع غ  ي درخت كنار تنومند در بلوار ورود      يتعداد  ري
 به ي دزفول وجود دارد كه شهردارنيهمسطح فتح المب

  .آنها را داشت خودروها قصد قطع ري مسضيمنظور تعر

اپراتورهاي تاكـسي   ،   ارديبهشت 6چهارشنبه  روز  *
بـراي  شـهرداري تهـران     133تلفني بيسيم سامانه    

 دراعتراض بـه عـدم پرداخـت         متوالي  روز مينچند
شـهر،   به گـزارش تيتـر     .نددركحقوقشان اعتصاب   

اين سامانه چند روز است كه قطع شده و رانندگان          
  . را بيكار كرده است

  
 كارگران كشتارگاه دام و   ،   ارديبهشت 6نبه  چهارشروز  *

ــي محــل   ــوگيري از تعطيل ــراي جل ــشهر ب ــور ايران طي
سـطح پـايين حقـوق دسـت بـه          بيكارشدن و  كارشان،

بـه گـزارش راه دانـا بـه نقـل از پهـره،         .اعتصاب زدند 
كشتارگاه دام و طيور ايرانشهر كه تنها كشتارگاه فعـال          

نابـاوري  در كمـال    اسـت،   استان سيستان و بلوچستان     
روز به روز قـدرت رقابـت را از دسـت داده و در حـال                

  .استتحليل نيرو 
  
  خانواده ها،جمعي از كارگران ارديبهشت، 8روز آدينه *
ن كـارگري، اعـضاي كميتـه همـاهنگي بـراي            فعاال و

كمك به ايجاد تشكلهاي كارگري و جمعي از اعـضاي       
بـه  ج در سنند راهپيمايي بااتحاديه  آزاد كارگران ايران   

كميته هماهنگي  به گزارش   . رفتنداول ماه مه    استقبال  
ــارگري   ــشكلهاي ك ــه ايجــاد ت ــراي كمــك ب ــن ب ، اي

شروع شد و تا ميـدان  كـوزه           راهپيمايي از ميدان گاز   
  . به شان ادامه يافت

  
كــشاورزان خــشمگين ، ارديبهــشت 7 روز پنجــشنبه*

اصفهاني كه از شرق و غرب اين استان آمده بودنـد بـا    
در محل عبور ستون خودروهاي محمـود چيـت         تجمع  

 فرياد مي زدند وزير بـي       ،و بستن جاده   چيان وزير نيرو  
يكـي از   به گـزارش ايـران خبـر،        . لياقت استعفا استعفا  

  . اين حتي لياقت استعفا ندارد،تظاهركنندگان فرياد زد
  
 كارگر شركت حمـل     ، صدها  ارديبهشت 10شنبه  روز  *
ه عــدم پرداخــت نقــل خلــيج فــارس در اعتــراض بــ و

 در محوطه ايـن      براي دومين روز متوالي    شان مطالبات
تجمع به گزارش ايلنا، همزمان با       .شركت تجمع كردند  

 تجاري شركت حمل    گانتعدادي از رانند  اين كارگران،   
 راننده نيز بابت     620نقل خليج فارس به نمايندگي از        و

 ميليارد تومان از مطالبات خـود  خـارج از محوطـه             42
  .زدندتجمع ابل درب ورودي شركت دست به مق
  
 ارديبهشت، راننـدگان نفتكـشهاي      9بامداد روز شنبه    *

اعتراض به كاميونهـاي بـي       كشور در  جاده اي سراسر  
كيفيت و گران مقابل مجتمع صنعتي مـاموت واقـع در           

خبـر   بـه گـزارش    . قزوين تجمع كردنـد    –اتوبان كرج   
ضر بيش از   در حال حا  ، يكي از معترضان گفت؛      آنالين

 راننده از سراسر كشور به اين محل آمـده انـد تـا             150
شـركت مـاموت     .حق خود را از شركت ماموت بگيرند      

به است  ديزل كه زير مجموعه مجتمع صنعتي ماموت        
هاي اسكانيا در ايران    ن انحصاري كاميو  ◌ٔ عنوان نماينده 

  .كند فعاليت مي
  
ان جمعي از كـارگر   ارديبهشت،10شنبه يكبامداد روز  *

اعتراض بـه عـدم پرداخـت        بازنشسته صنعت فوالد در   
بـراي دومـين    مشكالت بيمه    مطالبات معوقه و   حقوق،

مقابـل اداره كــار اسـتان اصـفهان تجمــع    روز متـوالي  
: به گزارش تسنيم، يكي از اين كـارگران گفـت          .كردند

ابتدا امور بازنشستگان فـوالد زيرنظـر وزارت معـادن و           
وزارت صنعت و معدن قـرار      فلزات بود، سپس زير نظر      

گرفت و بعد از آن زير نظر وزارت تعـاون قـرار گرفتـه              
  .است

  
كـارگران   ارديبهشت، جمعي از 10 يكشنبه بامداد روز *

و صنعت هفـت       فصلي بخش كشاورزي مجتمع كشت    
  تپه در اعتراض به بيكارشدن پيش از پايان بهره 
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در محـل ورودي درب كارخانـه تجمـع          برادري نيشكر 

كـارگران معتـرض گفتنـد اگـر     ،  ايلنا به گزارش    .كردند
كارفرما به نيروي كار جديد  نياز دارد چـرا از كـارگران      

استفاده  فصلي كه سالهاست در اين واحد مشغول كارند 
  .كند  نمي

  
ارديبهـشت، جمعـي از اهـالي        10 يكشنبه   بامداد روز *

 شدن يكـي از چهـار      شهر در اعتراض به مسدود       امين
ــوار خــاتم االنبيــا، يــك تجمــع   راههــاي واقــع در بول

به گزارش انار پـرس، معترضـان        .اعتراضي برپا كردند  
شـدن   پس از ساعاتي، بلوكهايي را كه باعـث مـسدود         

  .تند و مسير را باز كردند شكس راراه شده بود چهار
  
اهــالي روســتاي  ارديبهــشت، 10 يكــشنبه ظهــر روز*

سنندج در اعتـراض بـه وضـعيت        در اطراف   آباد     حسن
ايـن  آباد مقابل شهرداري   نامطلوب جاده روستاي حسن   

 تجمع كردند و از تردد ماشينها در داخـل روسـتا           روستا
شـان   جلوگيري و خواستار رسيدگي سريع به مشكالت      

آبـاد كـه    به گزارش تسنيم، اهالي روستاي حسن    .شدند
 كيلومتري سنندج واقع شـده بامـشكالت زيـادي          5در  

اين  از جمله مسائلي كه مردم       .دست به گريبان هستند   
 اين بود كه آيا ما ساكنان ايـن روسـتا آدم          گفتند روستا

 نيستيم و حق استفاده از جاده مطلوب و بـدون دسـت           
سئوالن كردسـتاني فكـري بـه      انداز را نداريم؟ و چرا م       

حال وضعيت نامطلوب آسفالت جاده، خيابانهاي اصـلي        
  .كنند  هاي اين روستا نمي  و كوچه

  
ــشنبه * ــارگران   10روز يك ــي از ك ــشت، جمع  ارديبه

ـ       دنبـال خـصوصي    ه  بيكارشده جايگاههـاي سـوخت ب
سازي دست به تجمـع اعتراضـي مقابـل وزارت نفـت            

ان كــه پــس از بــه گــزارش ايلنــا، ايــن كــارگر .زدنــد
سازي و واگـذاري جايگاههـاي سـوخت بـه             خصوصي

سالها سابقه كار   : گفتندبخش خصوصي، بيكار شده اند      
و تخصص داريم؛ ولي با واگذاري جايگاههاي سـوخت         

  .ايم به شركتهاي خصوصي، بيكار شده
  

  حركتهاي اعتراضي در اول ماه مه
 از كـارگران    يجمعـ  ارديبهشت،   11دوشنبه  بامداد روز   

ليرغم ممانعت شـديد نيروهـاي انتظـامي موفـق بـه            ع
تجمع در مقابل مجلس و بر پايي مراسـم مـستقل روز        

در ايـن تجمـع كـه از سـاعت ده            .جهاني كارگر شدند  
بامداد  و بـا همـاهنگي اتحاديـه آزاد كـارگران ايـران              

 نيروهاي انتظامي مستقر در محل با اعـالم         ،برگزار شد 
كرد اجـازه بـر پـائي    اعالم ،  اينكه مجلس تعطيل است   

مراسم را نخواهند داد اما كـارگران شـركت كننـده در            
مراسم با باز كردن بنرهايي در رابطه با گراميداشت روز   
جهاني كارگر و تصاوير اسماعيل عبدي و بهنام ابراهيم  
زاده اقدام به آغاز مراسم نمودند كه بـا عكـس العمـل             

واجـه  ماموران براي جمع كـردن بنرهـا و پالكاردهـا م        
در ادامه اين كشمكش و در حالي كـه كـارگران     . شدند

بيشتري به تجمـع مـي پيوسـتند، نيروهـاي انتظـامي            
مجبور بـه پـذيرش قرائـت قطعنامـه از سـوي تجمـع              

  .كنندگان و سپس پايان مراسم شدند
كارگران بنرهايي بـا مـضمون بزرگداشـت روز جهـاني      
 كارگر و تصاوير زنـدانيان سياسـي دربنـد را در دسـت            

كـارگر زنـداني آزاد بايـد       «: داشتند و شعار مـي دادنـد      
، »روز كارگر روز ماست، خيابان از آن ماسـت       «،  »گردد

عزا عزاست امـروز زنـدگي كـارگر رو بـه فنـا اسـت               «
  ..... و »امروز

سنديكاي كارگران شركت    ارديبهشت،   11روز دوشنبه   
واحد اتوبوسراني تهران مراسم روز جهاني كـارگر را در          

 آزادي و با تبريك اين روز بـه كـارگران برگـزار             پايانه

 سـنديكاي كـارگران شـركت واحـد،       به گـزارش    . كرد
ن لباس شخـصي و نيروهـاي       اهرچند كه از ابتدا مامور    

كردنـد و    انتظامي از برگزاري اين مراسم ممانعت مـي       
 امـا بـا     ،خواستند به خـشنونت كـشيده شـود        حتي مي 

 در شـرايط    هوشياري و همكاري رانندگان اين مراسـم      
  .سخت پليسي امنيتي برگزار شد

 شمار كثيـري از كـارگران       ارديبهشت،   11روز دوشنبه   
براي دومين روز متـوالي در محـل        اصفهان  ذوب آهن   

آنها به قطـع پـاداش و مزايـاي         . كارخانه تجمع كردند  
  . دكردض اعتراخود 

در تبريز كارگران تراكتور سازي در برابـر    در همين روز    
ذربايجان شرقي تجمع بزرگي برگزار كـرده      استانداري آ 

  .و خواهان حقوق به يغمارفته خود شدند
كـارگران   ارديبهشت ،    11روز دوشنبه   به گزارش ايلنا،    

سهامدار معدن كروميت اسـفندقه در مقابـل اداره كـل         
 دست به تجمع زدند و نسبت بـه   استان كرمان بازرسي  

خريد و فروش غيرقـانوني سـهام ايـن معـدن توسـط             
  .ارگزاران رژيم اعتراض كردندك

كارگران  ارديبهشت، 11روز دوشنبه به گزارش شيرازه،   
در مقابـل اسـتانداري دسـت بـه       ممـسني   كارخانه قند   

ــد ــع زدن ــاي  وتجم ــر روي پالكارده ــود ب ــتهخ   نوش
  ! ما گرسنه ايم: معيشت؛ منزلت؛ حق مسلم ماست:ندبود

ن ارديبهشت، كارگرا 11به گزارش تابناك، روز دوشنبه      
 در اخراجــي طــرح توســعه حــوزه گــازي تنــگ بيجــار

ــدهاي    ــده و وعي ــدن وع ــالي درآم ــه توخ ــراض ب اعت
ــسئوال ــ نم ــشت ب ــر بازگ ــي ب ــل ه  مبن ــان مقاب كارش

   .استانداري ايالم تجمع كردند
  كارگر500 ارديبهشت، 11به گزارش ايلنا، روز دوشنبه  

بازنشسته شركت فوالد خوزستان جلـوي درب شـماره         
رگ صنعتي در اعتـراض بـه شـركت         يك اين واحد بز   

  .بيمه اي طرف قرارداد خود تجمع كردند
 ارديبهـشت، همزمـان    11به گزارش ذاكر، روز دوشنبه      

 و كارگران هلدينگ توسعه نيـشكر     با روزجهاني كارگر،  
اعتـراض بـه عـدم تاييـد مـشموليت           صنايع جانبي در  

شـان از طـرف      قانون سختي و زيان آور بـودن شـغل        
غيردولتـي خوانـدن شـركت       جتماعي و سازمان تامين ا  

صنايع جانبي دراداره تـامين اجتمـاعي        و توسعه نيشكر 
  .اهواز تجمع كردند

  
 51 كـارگران كارگـاه      ،بهـشت ي ارد 10 كشنبهي بامداد*

 دندي نت ذوب آهن اصفهان دست از كار كـش         يمهندس
 ريدر طـول مـس   به سمت كوره بلند حركت كردنـد و      و

 نـت بـه     ي مهندسـ  48 و   47،  46 يكارگران كارگاهها 
ـ  آزاد كـارگران ا    هياتحاد به گزارش    .وستنديآنها پ  ، راني

 حــدود صــدنفر از زيــ نبهــشتي ارد12 ســه شــنبه روز
كه هنـوز   ))  صنعت ذوب آهن   شيپو((كارگران شركت   

 نكرده اند اعتصاب كرده     افتي ماه خود را در    يحقوق د 
ـ  حركـت كردنـد كـه درنها       يوبه سمت درب اصـل      تي

 كارگران تعهـد    ندگاني شركت در مذاكره با نما     معاونان
   . پرداخت كنندرا مطالبات آنها بهشتيدادند تا آخر ارد

  
ارديبهـشت،   12 سه شنبه    بامداد روز ،  ايلنابه گزارش   *

 در كـشور  كارگران پستهاي فشار قـوي بـرق سراسـر        
عملي نكـردن طـرح    اعتراض به عدم تبديل وضعيت و 

ــم و  ــرارداد دائ ــوگيري از و ق ــش  جل ــه بخ ــذاري ب اگ
خصوصي براي باري ديگر مقابل سـازمان مـديريت و          

  . ريزي كشور تجمع كردند  برنامه
  
از كـارگران   ، تعـدادي     ارديبهـشت  12سه شـنبه    روز  *

اخراجي فرو آلياژ ازنا دست به تجمـع مقابـل كارخانـه            
 كــارگران بــه دليــل ، ايــنبــه گــزارش فــارس. زدنــد

ـ          ن كارخانـه   مشكالت بوجود آمـده برايـشان مقابـل اي
تجمع اعتراضي كرده و با سر دادن شعارهايي خواستار         

  .رسيدگي مسئوالن به خواسته خود شدند
  

 ارديبهشت، كارگران فرش پـارس      13روز چهارشنبه   *
 6 اعتراض به عدم پرداخت    متوالي در  براي دومين روز  

سال عيدي دست به تجمع در كارخانـه         2 ماه حقوق و  
بـه   .زدنـد  اسـتان قـزوين      درواقع در شهرصنعتي البرز     

گـزارش فـارس، چنـد ســالي اسـت كـه مـوج تجمــع       
كنـد    آميز كارگران در استان قزوين بيداد مـي         اعتراض

توان به تجمـع كـارگران         كه از نمونه اين تجمعها مي     
نازنخ، فرنخ، شيشه، كنتورسازي و امـروز هـم شـركت           

  .فرش پارس اشاره كرد
  
ــصر* ــنبه   ع ــه ش ــشت، راننــ 12روز س دگان  ارديبه

مـاه   4 اعتراض بـه عـدم پرداخـت     اتوبوسراني زابل در  
مقابـل   راهي زاهدان شـده و  ساله، 5مطالبات   حقوق و 

بـه  . استانداري سيـستان و بلوچـستان اجتمـاع كردنـد         
هامون، يكي از رانندگان حاضر درتجمـع        گزارش عصر 

 سال  5 ماه است كه حقوق دريافت نكرده و از          4: گفت
اضافه كاري هيچ اضافه كار يا     گذشته تا كنون عليرغم     

  .پاداشي به آنها پرداخت نشده است
  
كارگران فوالد خراسان ،  ارديبهشت13چهارشنبه  روز  *
اعتـراض بــه عــدم پرداخـت حقــوق دســت از كــار    در

به گزارش باشـگاه     .كارخانه تجمع كردند   در كشيدند و 
 كـارگران پيمانكـار مجتمـع فـوالد         ،خبرنگاران جـوان  
عقب افتادگي حقوق اعتـراض كردنـد   خراسان به علت   

  .نماييد كه فيلم آن را مشاهده مي
  
چنـد   از متقاضيان كـار ،   ارديبهشت 13چهارشنبه  روز  *

مقابل  براي پنجمين روز متوالي      روستاي اطراف اهواز    
به  .ندردمجتمع كشت و صنعت نيشكر دهخدا تجمع ك       

گزارش تسنيم، درخواست اين روستاييان كـه سـاكنان         
ي همچــون دغاغلــه، مراونــه، غــدير و چنــد روســتاهاي

روستاي ديگر هستند فقط كار است و خواسته ديگـري     
  .از مسئوالن شركت ندارند

  
كــارگران پيمانكــار  ارديبهــشت، 13 روز  چهارشــنبه*

بخش بسته بندي و تخليـه و بـارگيري شـركت زمـزم      
 با همـاهنگي و برنامـه ريـزي از قبـل و در             كرمانشاه،

اعتراض به دستمزد بـسيار پـايين و   موقعيت معيني، در  
 ماه مطالبات معوقـه خـود و شـرايط          4ناچيز ماهانه و      

 بـه   .سخت وطاقت فرسا كار، دست به اعتـصاب زدنـد         
كميتــه همــاهنگي بــراي كمــك بــه ايجــاد  گــزارش 

اعتصاب كارگران پيماني كارخانـه     ،  تشكلهاي كارگري 
زمزم كرمانشاه با خواسـت پرداخـت حـداقل دسـتمزد           

ده از طرف دولت و قانون كـار و اعتـراض بـه     اعالم ش 
 مـاه گذشـته و نـدادن        4عدم پرداخت مطالبات معوقه     

  .عيدي ساليانه انجام گرفت
  
ــنبه * ــارگران  13روز چهارش ــي از ك ــشت، جمع ارديبه

در  شاغل در شركت كشتي سـازي بحـر گـستر هرمـز        
در اعتـراض بـه دو مـاه مطالبـات مـزدي         بندر عباس، 

ه مقابل دفتـر مـديريت تجمـع        معوقه در محوطه كارگا   
 از مجمـوع     نفـر  400به گـزارش ايلنـا، حـدود         .كردند

از  كارگران شركت كـشتي سـازي بحـر گـستر هرمـز           
ــنايع    ــازي و ص ــشتي س ــع ك ــه مجتم ــركتهاي تابع ش

  .هستند)  ايزوايكو(فراساحل ايران 
  
كارگران كارخانه فوالد     ارديبهشت، 14روز پنج شنبه    *

شان ادامه  والي به اعتصاب مت خراسان براي دومين روز   
پس از افتتاح كارخانه شـماره       به گزارش فارس،     .دادند

دو فوالد خراسان با حـضور علـي ربيعـي وزيـر كـار و               
 ميليـون   20محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، پاداش       

شـود كـه      ريالي به كاركنان كارخانه فوالد پرداخت مي      
موجب اعتراض كارگران شـركتهاي پيمـاني فعـال در          

هـا طـي    نجتمع فوالد خراسان و درنتيجه اعتـصاب آ       م
   .گردد شنبه مي روزهاي چهارشنبه و پنج

  25بقيه در صفحه 
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   كارگران و مزدبگيران
  24بقيه از صفحه 

  

  يورتزمستان انفجار معدن زغال سنگ 

 ارديبهشت، انفجـار در تونـل معـدن          13روز چهارشنبه   
زغال سنگ زمستان  يورت آزادشهر در استان گلستان،    

انفجـار  . سبب جان باختن شمار زيادي از كارگران شـد     
 متـري تونـل ايـن معـدن         2000گاز در عمـق حـدود       

  .صورت گرفت
روز در   هاي محبوسان و كارگران معدن شـبانه      خانواده

 و به هيچ وجـه از كنـار ورودي          شتندمحوطه حضور دا  
  .نددش  تونل دور نمي
 ارديبهشت، جلسه ستاد بحران حادثـه  15روز پنجشنبه  

معــدن يــورت آزادشــهر برگــزار شــد و در حاشــيه آن  
اده محبوس شـدگان تجمـع      معدنچيان معترض و خانو   

  .كردند
د كه دو هفته قبل بـه مـسئوالن تـذكر    گفتنمعدنچيان  

داده بوديم كه معدن استاندارد نيست و گاز نشتي دارد،          
  .اما مسئوالن گفتند اگر كار نمي كنيد مي توانيد برويد

سـنگ     جمعي از كارگران معادن زغال    به گزارش ايلنا،    
 شـركت در    طزره در سـمنان، طـبس و كرمـان بـراي          

عمليات مربوط به جستجو و نجـات همكـاران گرفتـار           
شده خود در معدن زمستان يورت شمال غربـي راهـي           

  .استان گلستان شدند
يگان ويژه  سركوبگر  ارديبهشت، نيروهاي   15 آدينه   روز

ــه خــانواده  ــد ك هــاي محبوســان و   در تــالش برآمدن
 مقاومـت و  باكارگران معدن را از محوطه دور كنند كه    

  .مواجه شدندگيري در
هاي   تحويل اجساد كارگران معدن آزادشهر به خانواده      

آنان موجي از اعتراضات را به سمت مقامات دولتي بـه         
  .همراه داشت

خانواده هاي كارگران جان باخته معـدن       در همين روز    
ن اداره كاراسـتان    آزادشهر خواهـان اسـتعفاي مـسئوال      

  .گلستان شدند
ت كــه بــه بخــش معــدن زمــستان يــورت مــدتي اســ

به گـزارش  ايلنـا، معـدن        .  است خصوصي واگذار شده  
ــورت  ــومتري 14در فاصــله ) قــشالق(زمــستان ي  كيل

 .شهرستان آزادشهر از توابع اسـتان گلـستان قـرار دارد         
اين معدن تحـت پوشـش شـركت صـنعتي و معـدني             
شمال شرق شاهرود است كه سه عـضو از پـنج عـضو          

عـه هلـدينگ    هيات مديره آن به شـركتهاي زيرمجمو      
عمـده سـهام    كـه  دنتوسعه معادن روي ايران تعلق دار   

متعلق بـه شـركتهاي گـروه مـالي مهـر اقتـصاد و              آن  
گـذاري مهـر اقتـصاد ايرانيـان تحـت            شركت سرمايه 

بانك مهـر اقتـصاد بـا        .استپوشش بانك مهر اقتصاد     
 1372الحـسنه بـسيجيان در سـال           نام موسسه قرض  

وعـه بنيـاد تعـاون      شكل گرفت كه هم اينك زير مجم      
  .استبسيج 

  
 ارديبهشت، كارگران كارخانـه گـداختار       16روز شنبه   *

حـق   اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و       اراك در 
به  .بيمه دست به تجمع مقابل استانداري مركزي زدند       

گزارش اراك امروز، يكـي از كـارگران تجمـع كننـده             
شركت صنايع شيرآالت گـاز گـداختار اراك در مقابـل           

كارگران اين شركت  هركدام     : استانداري مركزي گفت  
 ماه حقوق دريافت نكرده اند و همچنـين      8 و   7،  6بين  

 مـاه و بيمـه تكميلـي كـارگران         8بيمه كليه كـارگران     
  .يكسال است پرداخت نشده است

  
جمعي از راننـدگان تاكـسي    ارديبهشت، 16 شنبه  روز*

ي بـه  به منظور رسيدگ) قزوين به بيدستان (بين شهري   
وضعيت معيـشتي و شـغلي تاكـسيرانان و عـدم توجـه          

هاي تاكـسيرانان دسـت از        مسئوالن شهري به دغدغه   
به  .تجمع كردند  كاركشيده و مقابل شهرداري بيدستان    

گزارش تسنيم، اين اعتصاب بـه منظـور رسـيدگي بـه            
وضعيت معيشتي و شـغلي تاكـسيرانان بـين شـهري و       

هـاي     دغدغههمچنين عدم توجه مسئوالن شهري به       
  .تاكسيرانان صورت گرفت

  
 ميـدان  انكـارگر تعدادي از  ارديبهشت،   16روز شنبه   *

بار تهران در اعتراض به وضعيت نامناسـب           ميوه و تره  
 در  ،ايلنـا  بـه گـزارش      .غرفه ها دست از كـار كـشيدند       

روزهاي گذشته خدمات رفاهي از جمله وسايل خواب و 
 اين  وري شده   تجهيزات تهيه چاي از غرفه ها جمع آو       

در حاليست كه در هر غرفه، حـدود هـشت كـارگر بـه            
  .صورت شبانه روزي حضور دارند

  
 ارديبهشت، كارگران بازنشسته كارخانـه     16روز شنبه   *

رنگين نخ سمنان براي پنجمين بار در سال جـاري در           
تـوجهي مـسئوالن بـه پيگيـري          اعتراض به آنچه بـي    

ـ  پرداخت مطالبات سنواتي و     كردنـد، وان مزدي خود عن
بـه   .مقابل ساختمان فرمانداري سمنان تجمـع كردنـد       

گزاش ايلنا، با وجود آنكه در چندين نوبت از مـسئوالن        
شهرستاني خواسته شده است تـا پـي گيـري           استاني و 

سنواتي آنان باشند اما تا ايـن لحظـه     مطالبات مزدي و  
  .هاي آنها توجهي نشده است  به خواسته

  
ت،كارگران بخش روباز معـدن      ارديبهش 16روز شنيه   *

اعتراض به عدم افزايش    كوشك بافق در استان يزد در     
همـين   عملي نشدن وعـده هـاي مـديران در         حقوق و 

به گـزارش بـافق خبـر،        .رابطه دست به اعتصاب زدند    
نارضايتي كارگران معدن كوشك بافق از ميزان حقوق        
و عملي نشدن وعده هاي مديران اين معدن باعث شد          

 قسمت روباز ايـن مجموعـه معـدني را تعطيـل            تا آنها 
  .نموده و دست به اعتصاب زنند

  
 ارديبهشت، جمعي از كاركنـان  17بامداد روز يكشنبه    *

اعتــراض بــه ناديــده  مجتمــع پتروشــيمي پــرديس در
انگاشتن اصول ايمني و سوء مديريت ، دست به تجمع          

ايـن  يكي از كاركنـان      به گزارش ايلنا،     .اعتراضي زدند 
بـا بـروز حادثـه هفتـه گذشـته نـشتي            :  گفـت  مجتمع

آمونياك در فاز يك پتروشيمي پـرديس و مـصدوميت          
همكاران ما كه تا سر حد مرگ پيش رفتنـد، خواسـتار            

توضـيح داد   وي  . هستيم) توليد(بركناري مدير مجتمع    
با وجود نشتي   ) روز حادثه ( ارديبهشت   12در تاريخ   : كه

شديد آمونياك، اصرار بر راه اندازي باعث ايـن حادثـه           
  . شد
  
ارديبهشت، جمعي از كـارگران   17 يكشنبه بامداد روز *

ــان در   ــروري مغ ــشت و صــنعت و دامپ ــاري ك پيمانك
حـق اضـافه     مـاه حقـوق،    3اعتراض به عدم پرداخت     

پــارس آبــاد مغــان طــرف شــهر ه كــاري وســنوات بــ
 .مقابل اداره مركزي شركت تجمع كردنـد       راهپيمايي و 

ما به غير از    : فتندبه گزارش آران مغان، اين كارگران گ      
حق و حقوق مان هيچ چيـز ديگـرى از شـركت نمـى              

 ما از مدير عامـل جديـد شـركت، اسـتاندار و             .خواهيم
فرماندار مي خواهيم كه به اين پرونده رسيدگى كنند و          

  .د حق صدها كارگر زير پا گذاشته شودنگذارن
  
 كـارگران كارخانـه  پـي        ، ارديبهشت 17يكشنبه  روز  *

 وي سي واقع در مهدي شهر سمنان براي دومـين روز          
حـق   اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق،      متوالي در 

 حق بيمه از رفتن سر كـار خـودداري و          اضافه كاري و  
لت تجمع  ع گزارش فارس،هب .در كارخانه تجمع كردند

 ماه حقـوق،    12افتادگي     اين كارگران عقب  و اعتصاب   
  .است ماه اضافه كاري و نداشتن دفترچه بيمه 17
  
كارگران كارخانـه توليـد     ،   ارديبهشت 17يكشنبه  روز  *

شـهركرد در اعتـراض بـه        لوازم خانگي برفاب واقع در    
شان در سال جديد دسـت از كـار          عدم پرداخت حقوق  

 بـه  .ن كارخانـه تجمـع كردنـد     كشيدند و در محوطه اي    
: يكي از كارگران كارخانه برفاب  گفـت گزارش فارس،   

هــيچ از ابتـداي سـال جـاري كـارگران ايـن كارخانـه       
  . اندحقوقي دريافت نكرده

  
شـان   ادامه اعتراضات  كارگران معادن البرز شرقي در    *

براي ششمين روز نسبت به عدم پرداخت ماهها حقوق         
ارديبهـشت مقابـل    18وشـنبه   دبراي ايمني كار، روز    و

بــه  .مجتمـع البـرز شــرقي در شـاهرود تجمــع كردنـد    
يكـي  : گزارش مهر، يكي از كارگران البرز شرقي گفت       

ماه از   10الي   9از خواسته هاي ما در كنار معوقات كه         
اعتـراض  : وي افـزود   .گذرد ايمني معادن است      آن مي 

كارگران طزره روز گذشته هم صورت گرفته بود كه از          
مهماندوست به پيشنهاد يكـي      -راهي جاده دامغان     سه

از نمايندگان كارگران البرز شرقي به تـأمين اجتمـاعي          
  . شد منتقل 

  
ــنبه* ــشت، 18 روز دوش ــيش از  ارديبه ــر از 100ب  نف

اعتراض بـه عـدم      كارگران كارخانه روغن نباتي قو در     
تجمـع   عيدي مقابل وزارت كار  ماه حقوق و   2 پرداخت

 اعتـراض  ؛ينـد  گـو  ميگارگران  ،ايلنازارش  گبه   .كردند
، 95آنان بـه عـدم پرداخـت مطالبـات مـزدي اسـفند              

ــاز  96فــروردين   و بخــشي از عيــدي ســال گذشــته ب
  .گردد مي
  
  كارگران شناورهاي اليـه   ،   ارديبهشت 18دوشنبه  روز  *

حـق   روبي بندر امام  نسبت به عدم پرداخت حقـوق و          
ــه و ــ  بيم ــاري مقاب ــي قراردادك ــتانداري بالتكليف ل اس

بـه گـزارش تـسنيم، يكـي از     .  تجمع كردنـد   خوزستان
روبـي    كارگران شناورهاي اليه:  گفتكارگران معترض 

 بـه دليـل     كارگرانبندر امام نماينده داشتند اما نماينده       
 حق و حقوق كارگران اخراج شد و يكي         مداومپيگيري  

  .از مشكالت اصلي ما اخراج نماينده است
  
ــنبه * ــارگران    ار18روز دوش ــي از ك ــشت، جمع ديبه

دنبال واگذاري  ه  ب بيكارشده جايگاههاي سوخت كشور   
به بخش خصوصي مقابل شركت ملـي پـااليش نفـت           

پـس از    به گزارش ايلنـا، ايـن كـارگران          .تجمع كردند 
ــه بخــش    خــصوصي ســازي و واگــذاري جايگاههــا ب

: يكي از تجمع كنندگان گفت . اند  خصوصي، بيكار شده  
دارم اما اكنون ماههاست كه بيكـارم و        سالها سابقه كار  

  .هيچ نهادي هم پاسخگوي وضعيت نابسامان ما نيست
  
 بـراي سـومين     ، ارديبهـشت  19بامداد روز سه شـنبه      *

روز، تعداد زيادي ازكارگران  واحدهاي تعميراتي در فاز         
 كــاري، اعتــراض بــه نداشــتن قــرارداد  كنگــان در12

ه تجمع   زيستي دست ب   كاهش حقوق و شرايط كاري و     
اين :  گفتند ، كارگران ايلناگزارش  به  . وتحريم غذا زدند  

اعتــراض از ســه روز گذشــته آغــاز شــده و دليــل آن  
نامشخص بودن وضعيت قراردادهاي كـاري، وضـعيت        

هـاي    نامناسب استراحتگاهها و بي كيفيت بـودن وعـد        
  .خوراك تدارك شده از سوي كارفرما است

  
ــنبه روز * ــه ش ــشت19س ــراي ، ارديبه ــين روز ب  دوم

تجمع كارگران سهامدار معدن كرميت اسفندقه       متوالي،
 در اعتراض به بي توجهي كارفرما بـه وضـعيت سـهام           

يكـي از   .شان مقابل فرمانداري ارزوئيه ادامـه پيـداكرد    
 71در سـال      : معترش به خبرنگار ايلنا گفـت     كارگران  

سهام  معادن كروميت اسفندقه كه يكـي از بزركتـرين           
ت كشور محـسوب مـي شـود، از سـوي           معادن كرومي 

ــندوق    ــين ص ــت ب ــت وق ــدن دول ــنعت ومع وزارت ص
شـركت صـنعتي معـدني اميـر و          و  بازنشستگي فـوالد    

 كارگري كه آن زمان در اين واحد معدني         650بيش از   
  داران  درحال حاضر سهام .اند، تقسيم شد مشغول بوده

  26بقيه در صفحه 
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  برخي از حركتهاي اعتراضي

   كارگران و مزدبگيران
  

  25بقيه از صفحه 
 درصـد   51اين شركت صندوق بازنشستگي فـوالد بـا         

  درصد سـهم و    17سهم ،شركت صنعتي معدني امير با       
 درصـد سـهام را      32كارگران معدن اسفندقه     پرسنل و 

  .دارا هستند
  
ــنبه روز * ــشت20چهارش ــدمات  ، ارديبه ــارگران خ  ك

اعتراض به عدم پرداخت     اري سيرجان در  شهري شهرد 
 .شان دست به اعتـصاب زدنـد       مطالبات ديگر حقوق و 

ايـن كـارگران     به گزارش باشـگاه خبرنگـاران جـوان،       
 300اعالم كردند؛ االن مدت دو ماه است كه بـيش از         

 سال  3حقوق خود را نگرفته ايم و معوقات ما از           كارگر
  .قبل پرداخت نشده است

  
جمعي از كارگران    ارديبهشت، 20نبه   چهارش ظهر روز *

اعتـراض بـه     اخراجي كارخانه كاشي جـم بروجـرد در       
كار مقابل فرمانداري تجمع ه  براي بازگشت ب   بيكاري و 

به گزارش بازتاب بروجرد، سال گذشته بود كـه          .كردند
كارخانه كاشي جم همه كارگران را اخراج كـرد و خـط     

  .توليد در اين كارخانه متوقف شد
  
 كـارگران بخـش     ،ارديبهشت 21اد روز پنجشنبه    بامد*

و صنعت هفت تپه  كه تعداد آنها    صنعت مجتمع كشت  
 نفر گزارش مي شود در اعتراض به آنچه 600به حدود  

امنيتي شدن محل كار خود عنوان مي كننـد در محـل       
ورودي درب كارخانــه مقابــل ســاختمان اداري تجمــع 

خـصوصي   كارفرمـاي بخـش       ايلنـا،  به گزارش  .كردند
 با كار گذاشـتن دوربينهـاي مـدار بـسته            كارخانه اخيراً 

فضاي كار را امنيتي كـرده كـه ايـن  موضـوع باعـث               
از : كـارگران معتـرض گفتنـد      .اعتراض كـارگران شـد    

زماني كه دوربينهاي مدار بسته در محل كارشان نصب    
يـا    نفر از كارگران از كار اخـراج و        30شده است حدود    
  .معلق از كار شدند

  
ــداد روز* ــنبه  بام ــي از   20چهارش ــشت، جمع ارديبه

ــي در     ــركتهاي نفت ــي از ش ــاري يك ــارگران پيمانك ك
مـاه   4 اعتراض به بالتكليفي شـغلي و عـدم پرداخـت         

عيـدي دسـت بـه تجمـع مقابـل فرمانـداري             حقوق و 
 مـاه پـيش     4از  گزارش آواي مهـران،     به   .مهران زدند 

 بـه   ودستمزد و عيدي كارگران پيماني پرداخت نـشده         
 همين دليل وضعيت اين كـارگران و اعـضاي خـانواده          

  .شان را دچار مشكل كرده است  هاي 
  
كارگران شركتي شـهرداري     ارديبهشت، 23 شنبه روز*

اعتـراض بـه عـدم پرداخـت ماههـا           در هشترود شـهر  
شان، دسـت از كـار       سال عيدي  دو حق بيمه و   حقوق،

. كشيده و مقابل ساختمان شوراي شهر تجمـع كردنـد         
در : به گزارش ايسنا، يكي از كـارگران معتـرض گفـت          

 هزار تومان   500طول شش ماه دريافتي ما از پيمانكار        
 هـزار   500بوده است و من يك سـوال دارم، مگـر بـا             

شود خـرج زنـدگي داد؟        تومان در اين دور و زمانه مي      
اين در حالي است كه ما كارگران شـركتي شـب و روز        

تي روزهاي تعطيـل هـم      نداريم و براي تنظيف شهر ح     
  .كار مي كنيم

  
جمعـي از كـارگران     ، تجمـع     ارديبهشت 23شنبه  روز  *

. دره وارد سومين روز خود شـد         فصلي معدن طالي آق   
تا پيش از اين     : گفتند معترضكارگران  به گزارش ايلنا،    

به صورت فصلي در معدن طالي آق دره مشغول كـار           
ن شـغل   بودند اما در سال جديد هنوز موفـق بـه يـافت           

  . و در نتيجه هنوز بيكارند هميشگي خود نشده
  

ارديبهشت، جمعي از كارگران كارخانـه       23 شنبه   روز*
كاشي نيلوي اصفهان در اعتـراض بـه عـدم پرداخـت            

مقابـل اسـتانداري اصـفهان تجمـع         شان ماهها حقوق 
يكي از كارگران تجمع كننده  تسنيم،   به گزارش  .كردند
ـ     يلو از مشكالت كارخانه كاشي ن   : گفت ه دو سال قبل ب

وي در   .دنبال واگذاري بـه بخـش خـصوصي آغازشـد         
مالكان جديد پس از چند ماه از واريز حـق          : ادامه افزود 

 ماه  22بيمه كارگران خودداري كردند و در حال حاضر         
گونـه دسـتمزدي      است كه كارگران اين كارخانه هـيچ      

  .اند  دريافت نكرده
  
ن با روشن كـردن      همزما ، ارديبهشت 24روز يكشنبه   *

مشعل كارخانه فوالد شايگان بـا حـضور معـاون وزيـر           
جوانــان  صــنعت، جمعــي از كــارگران ايــن كارخانــه و

بـه   .متقاضي كار شهر شادگان دست بـه تجمـع زدنـد          
گزارش جوان، كارگران تجمع كننـده كارخانـه فـوالد          

قراردادشان پايان ارديبهشت مـاه سـال        :شادگان گفتند 
اين بابـت نگـران اخـراج از         از د و جاري باتمام مي رس   

  .و بيكارشدن هستند كار
شهر شادگان با   همچنين جمعي از جوانان مفقاضي كار     

ـ   اعتراض،شان همزمان با اين مراسم   تجمع ه شان را ب
  . نمايش گذاشتند وخواهان اشتغال شدند

  
جمعي از كـارگران  ،  ارديبهشت24  يكشنبهبامداد روز *

هاي   و بهره برداري پروژهشاغل در واحدهاي تعميرات  
 كنگان نسبت بـه تـصميم كارفرمـا و پيمانكـار            12فاز  

هـاي جديـد    براي كاستن از مبلغ دستمزدها در قرار داد 
 به گزارش ايلنا، در اين   . كردند ياعتراضاقدام به تجمع    

  .شركت كردندكاركنان آتش نشاني نيز تجمع 
  
 از  نفـر  200ارديبهشت، حدود    24  يكشنبه بامداد روز *

قـوي بـرق سراسـر كـشور بـه         كارگران پستهاي فشار  
 نفـر از اپراتورهـا      5000نمايندگي از طرف نزديك بـه       

قرارداد كار معين پستهاي فشار قوي بـرق بـه تهـران            
آمدند و  در اعتراض به بد عهدي وزارت نيرو نسبت به        
اجراي تبديل وضعيت، مقابل نهاد رياست جمهوري در        

درادامـه   به گـزارش ايلنـا،   .ندخيابان پاستور تجمع كرد 
ظهر امروز كارگران پست هاي فشار قوي برق مقابـل          

  .وزارت نيرو رفتند و در آنجا تجمع كردند
  
ــشنبه روز * ــشت24يك ــنايع ،  ارديبه ــستگان ص بازنش

فوالد به دليل عدم رفع مشكل بيمـه خـود دسـت بـه              
در اهـواز   آميز در مقابـل ايـن شـركت            تجمع اعتراض 

كه از بامداد امروز     به گزارش فارس، با وجود اين      .زدند
برداري از فاز نخـست فـوالد شـادگان در اسـتان        بهره

هـا تبـديل شـده اسـت و            خوزستان به سرتيتر رسـانه    
برداري از اين طـرح بـه         معاون وزير صنعت براي بهره    

اين استان سفر كرده است، هـم اكنـون بازنشـستگان           
ت خـود تجمـع انجـام     فوالد در اهواز نسبت به مشكال     

  .دادند
  
ــنبه روز* ــشت،ي ارد25 دوش ــبه  از كاركنــان ي جمع

ـ    ي و اعتبار  يموسسه مال   از  ينـدگ ينماه   ثامن الحجج ب
 در شان در سراسر كـشور     نفر از همكاران   2700طرف  

كـار دسـت بـه    ه  بازگشت بي و برايكارياعتراض به ب 
، لنـا يا بـه گـزارش   . زدنـد يتجمع مقابل بانـك مركـز   

 و صـاحبان وقـت      راني تخلفـات مـد    جـه ي نت اگرچه در 
ـ  ثامن الحجج، فعال   ي و اعتبار  يموسسه مال   ي تمـام  تي

 در سراسـر كـشور    94 سـال    زيي موسسه از پا   نيشعب ا 
 ي اقدام اكنون تمام   ني ا جهياست اما در نت     متوقف شده 
  .اند   شدهكاري بكاركنان آن

  
كارگران  كارخانه سـها     ،   ارديبهشت 26سه شنبه   روز  *

اعتراض بـه عـدم پرداخـت        در اي چندمين بار  سرام بر 
شـان مقابـل فرمانـداري اردكـان تجمـع        ق  ماهها حقو 

به گزارش اردكان گويا، يكي از كـارگران ايـن           .كردند

كارخانه در خـصوص علـت تجمـع چنـد بـاره جلـوي              
قريب به يك سال اسـت كـه        : فرمانداري اردكان گفت  

بهانه حقوق نگرفته ايم و هر بار كه تجمع مي كنيم با            
  .اي ما را به ماه بعد حواله مي كنند

  
كـارگران پيمانكـاري      ارديبهـشت،  27روز چهارشنبه   *

موتوريست، فني و برق  شركت حمل و نقل ريلي رجاء        
اعتراض به عدم پرداخت حقوق فروردين ماه شـان          در

مقابل ساختمان اين شركت واقع در خيابان كريم خان         
يكـي از  ارش ايلنا،   به گز  .زند نبش سنايي تجمع كردند    

بـيش از   بـا   اين كارگران كه در روزهاي گذشته همراه        
دويست كارگر موتوريست ديگر مقابل ساختمان سنايي       

ــود گفــت  شــركتهاي : شــركت رجــاء تجمــع كــرده ب
پيمانكاري رجاء قادر به برآورده كـردن تعهـدات خـود           
نيستند و در اين بين دسـتمزدهاي كـارگران بـا تـاخير      

  .شود پرداخت مي
  
 ارديبهــشت، جمعــي از كــارگران 27روز چهارشــنبه *

بازنشسته نيشكر هفت تپه دراعتراض به عدم پرداخـت        
 مقابــل كارخانــه و شــان دســت بــه تجمــع مطالبــات

 نفر  350حدود   به گزارش ايلنا،     .فرمانداري شوش زدند  
از كارگران بازنشسته اين واحد توليدي كه از اسفند ماه         

 اند؛ هنوز نتوانسته  سته شده تا هم اكنون بازنش95سال 
زمان اشتغال خود را دريافت    اند مطالبات بازنشستگي و     

به گفته يكي از كارگران بازنشسته نيشكر هفـت         . كنند
 درصــدي 4تپــه؛ كــارگران خواســتار پرداخــت ســهم  

بازنشستگي خود در مشاغل سخت زيان آور به تـامين          
اجتماعي هستند و در عـين حـال بابـت پـاداش بهـره              

  . را از كارفرما طلبكارند95 و 94رداري سالهاي ب
  
ــشنبه روز * ــشت31يك ــارگران  ،  ارديبه ــي از ك جمع

كارخانه آذر آب واقع در شهر اراك در اسـتان مركـزي            
 در اعتراض به عدم پرداخـت     براي ششمين روز متوالي     

مطالبات ديگرشان، دست از كار كشيده       ماه حقوق و   3
 بـه گـزارش ايلنـا،       .در محوطه كارخانه تجمع كردند     و

 مـاه اسـت  مـزد        3: يكي از كـارگران معتـرض گفـت       
پرداخت نشده طلبكاريم و تا اين لحظه با وجود برپايي          
چند نوبت اجتمـاع اعتراضـي و مراجعـه بـه مـسئوالن       
مربوطه هنوز هيچ تغييري در شرايط مـا ايجـاد نـشده            

  .است
  
كـارگران روغـن     ارديبهـشت،  31 يكشنبه   بامداد روز *

اعتـراض بـه     پارس قو براي بازگشايي كارخانه و     نباتي  
باره  حق سنوات،دو عيدي و ماه حقوق،  3 عدم پرداخت 

 بــه گــزارش ايلنــا، .مقابــل وزارت كــار تجمــع كردنــد
 نفر است خواستار    200كارگران كه تعداد آنها در حدود       

  .شدندبازگشايي هر  چه سريعتر كارخانه پارس قو 
  
ن ااهـالي و سـاكن     ،ارديبهـشت  31 يكشنبه   روز ظهر*

اعتـراض بـه قطـع شـدن آب          در مسكن مهـر پيـشوا    
شان دست به تجمع مقابل فرمانـداري   آشاميدني منزل 

يكــي از  بــه گــزارش تــسنيم، .ايــن شهرســتان زدنــد
مـدت سـه روز اسـت كـه آب          : معترضان اظهار داشت  

آشاميدني ما در مسكن مهر شهرستان پيشوا قطع شده         
  .است

  
براي بـاري ديگـر      ارديبهشت، 31يكشنبه  بامداد روز   *

جمعي از تاكسيرانان فرودگاههاي تهران مقابل شركت       
 بـه  .تعاوني تاكسيراني در خيابان ملـك تجمـع كردنـد       

از چند وقت پيش همچنان مشكل بيمـه         ايلنا،گزارش  
راننــدگان تاكــسي پابرجاســت و عــالوه بــر آن، عــدم 
پرداخت كرايه توسط شـركت تعـاوني بـه فرودگاههـا،           

  .است و آمد تاكسيرانان را با مشكل مواجه كردهرفت 
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  بازنده بزُرگ انتخابات 
  

  منصور امان
بازنده بزُرگ نمايش انتخابات رياست 

 و در راس آن باند حاكم "نظام"جمهوري، 
رژيم واليت فقيه از درون فرآيندي كه . است

در انتها به انتصاب دوباره و ناگُزير حجت 
االسالم حسن روحاني در مقام رياست 

عيف جمهوري رژيم مالها منتهي گرديد، ض
  . تر، متفرق تر و رسواتر بيرون مي آيد

رژيم جمهوري اسالمي بازنده نمايش 
  :انتخابات است زيرا

 با تجديد دوره ماموريت كارگُزاران هسته -1
اي خود نشان داد كه هيچ راه برون رفتي از 

 "نرمش قهرمانانه"بن بست استراتژيك 
ندارد و همچنان بايد از كيسه و حساب 

شه هاي جاه طلبانه و آماجها و نق
سيالب . ماجراجويانه اش هزينه كند

 در راه "برجامهاي يك و دو و سه و غيره"
 بدون جان پناه و سيل "نظام"است و 

شكن، راه را جاري شدن آن هموار كرده 
  .است

 افشاگري و حمالت رسواگرانه باندهاي -2
 عليه يكديگر در جريان "خودي"رقيب 

بران ناپذيري به كمپين انتخابات، ضربه ج
 و حاكمان وارد "نظام"حيثيت و مشروعيت 

آورد كه آثار آن پيش از همه، در بدنه وفادار 
به حكومت و همچنين بخشهاي متوهم به 
. اصالح پذيري آن لمس پذير خواهد بود

ميليونها نفر توانستند به طور زنده و از طريق 
تلويزيون دولتي به اعماق تاريك فساد و 

 و ُنخبگان برگُزيده آن نظر "نظام"انحطاط 
بياندازند و داوري خود در باره آن را شكل 

اين آگاهي گُسترش يافته، بشكه . دهند
باروتي است كه بي واسطه در كنار آتش 
بيكاري، گُرسنگي، فقر و بي حقوقي جاي 

   . گرفته است
زير " رقابت مهندسي شده دو باند اصلي -3

ران سياسي ، به دليل بح"خيمه نظام
حاكميت به يك قُطب بندي تمام عيار بدل 

 با همه "نظام"گرديد كه در يك سوي آن 
انگاشتهاي سياسي و ايدولوژيك، چكمه و 
سرنيزه اش نشانده شد و در سوي ديگر، 
خواسته ها و آماجهاي اكثريت جامعه قرار 
گرفت كه در پايين و با استفاده از فُرصت 

ي بروز كشمكش روي صحنه، مجالي برا
ابتكار ابلهانه در چينش يك قاتل . يافت

بدنام به عنوان نامزد جناح حاكم براي گرم 
كردن تنور انتخابات، به ژرفش مهار ناپذير 

 جامعه كُمك -تضاد و قُطب بندي حكومت 
ُشعله تنور گُر گرفته، در انتها . شاياني كرد

  . را دود داد"نظام"ريش 
ني نشان داد  كمپين انتخاباتي آقاي روحا-4

فاصله گيري مردم از دستگاه حاكم چنان 
ابعادي يافته است كه حتي جناحهاي 
حكومتي تنها شانس خود براي عوامفريبي، 
ُكالهبرداري و جذب بخشهايي از جامعه را 
در قرار گرفتن در موضع اپوزيسيون آن 

هايي كه "خط قرمز". جسُتجو مي كنند
انه پشت  مي"خودي"نامزد و پايوران جناح 

سر گذاشتند، پيشروي جامعه و محدود شدن 
كارزار تبليغاتي .  را مستند كرد"نظام"قلمرو 

جناح ميانه حكومت عليه رقباي خود كه بر 
پشت نحيف سيستم حمل مي شد، اعتبار و 

وزنه جبهه مخالفان و منتقدان را ناخواسته تقويت كرد و 
با مطالبات و به همان ميزان، امكان مديريت و بازي 

خواستهاي آنها را كاهش داده و قواعد تازه اي به ميدان 
  . مانور جناح ميانه تحميل كرد

 و سرانجام، رژيم جمهوري اسالمي با همه جناحها و -5
دسته بنديهاي آن بازنده بزُرگ نمايش انتخابات است، 
زيرا جنبش اجتماعي از اروميه تا اهواز، از مشهد تا 

هران تا همدان و هر گوشه ديگر كشور كه كرمان و از ت
فُرصت انتخابات در اختيارش گذاشت، سركش و 
خروشان سر برآورد و پتانسيل عظيم جبهه سرنگوني را 

جوانان، زنان و مرداني كه . به رخ حاكميت كشيد
خيابانها، كوچه ها و ورزشگاه ها و استاديومها را به 

مت بر جنبش تسخير خود درآوردند، افسانه غلبه حكو
 را به ريشخند گرفتند و كابوسهاي تيره 88اعتراضي 

آنها تهديد .  را جاني تازه بخشيدند"فتنه" از "نظام"
 به جامعه را در عمل "سيلي زدن"آقاي خامنه اي به 

اجرا كردند و چنان ضربه گيج كننده اي به زير بناگوش 
 اش وارد آوردند كه از شدت آن تعادل "نظام"او و 

آمارهاي فانتزي از ميزان . را باز نخواهد يافتخويش 
شركت در نمايش حكومتي و عددهاي آماس كرده اي 

 به ريش خود مي آويزد، جاي كبود ضربه "نظام"كه 
   .جامعه معترض را نمي پوشاند

   ارديبهشت30شنبه ... فراسوي خبر
.............................  

صحبتهاى يك دانشجو در دانشگاه 

  در جلسه سخنرانيتبريز 

   حسن عباسي
  

گـذريم و توانمـان را خـرج او نمـي      نژاد مي ما از احمدي 
كنيم اما كساني مثل شما وابستگان نظامي و ميليشيايي و        

سال او را تقديس كرديد و نظرتـان بـه او            8اربابانتان كه   
 اده و حاشا مـي    سوي ميدان ايست   نزديكتر بود و امروز اين    

كنيد، بايد جوابگوي خونهاي ريخته شـده شـهداي سـال           
  . ، كهريزكها، سالها زنداني و شكنجه و شالق باشيد88

اما، اما در كمـال وقاحـت، حاميـان آن گفتمـان، حاميـان         
حيـايي و بـا ژسـت        نژاديست بـا بيـشرمي و بـي        احمدي
كنيد و با انگشت اشـاره        در چشم ملت نگاه مي     انهطلبكار

دهيـد، بـوي     دهيد و شعار سر مـي       نشان مي  ٬ رئيسي به
  . رجايي بد بود، بوي بهشتي آمد

حسن عباسي، همانا تئوري شما، تئوري ترور و وحـشت و           
صدور سالح و جنگ و حمايت از بـشار اسـد ديكتـاتور و              

  . خونريز است
كردن با احساسات ملي و مذهبي       آري، تئوري شما، بازي   

ود نداشـته حمـص و ادلـب    مردم و دفاع از حرمهـاي وجـ    
  كدام حرم؟ . است

عامهـاي   آري تئوري شما، گفتمـان شـما، دفـاع از قتـل           
  .  است67 فجيع، غيرانساني، غيرقانوني و غيرشرعي سال

آري گفتمان شـما، بـاال رفـتن از سـفارت كـشورهاست،             
اهللا لبنـان   تئوري شما بودجه مملكت را به حـساب حـزب   

نـصراهللا، سـالح،    ريزد، كه بـه اعتـراف خـود حـسن            مي
شـان را از بودجـه       معاش، خورد و خوراك، حتي لباسهاي     

  . كنند مردم ايران تأمين مي
  ما خيانتها و جنايتهاي شما را نـه مـي          كه؛و كالم آخر اين   

ــي  ــوش م ــه فرام ــان  بخــشيم و ن ــيم و داغ دل مردگ كن
  . سرزمينمان را، مردم از شما خواهند گرفت

  

 

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

  هاي فدايي خلق ايران  چريك
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
 نتي ز،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشميم
 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهد،يرهاشميم
  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و بيان         نبر

امـا بـديهي اسـت كـه از         . ن است كننده نظرات اين سازما   
چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش مقاومـت و        
صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجـازه           

. كنـد  دهد و اطالع از آن مفيد است، خـودداري نمـي           مي
شـود،   مطالبي كه با امضاي افراد در نبردخلـق چـاپ مـي           

كـن اسـت بـا      بيان كننده نظرات خود آنـان اسـت كـه مم          
. نظرات سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد         

بيـان كننـده نظـر    ) با نام و يا بدون نـام   (سرمقاله نبردخلق   
  .سازمان است

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             ا و كانادا آمريك

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران و كـاركنلن         
ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل بـين المللـي             
مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنان را هر روز در 

  .انيدسايت ايران نبرد بخو
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 
نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 

  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها
  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
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  نامه افشاگرانه

  آرش صادقي از زندان

 

كند، اگر انسانها     قدرت نامقيد اخالقيات را زايل مي     
در پناه اصل براعت آرام نداشته باشـند، آنجـا كـه            
فرمان روايي حكومت نامشروط باشد، هيچ ابـزاري        
براي محافظـت افـراد در مقابـل حكومتهـا وجـود            

  )بنژامن كنستان (.ندارد
 

روزهـاي  ) 96تـا    88(ه  طي اين مدت هـشت سـال      
زمـان   ورودم به دانشگاه هم. مسختي را تجربه كرد  

نژاد بـر     شود با فضاي پادگاني كه دولت احمدي        مي
تعطيلـي تـشكلهاي    . دانشگاهها حاكم كرده اسـت    

هـاي پليـسي،      دانشجويي، تعليق و اعمـال شـيوه      
تحميل فضاي امنيتي بر دانشگاه، تحقير دانشجو و        

اب نداريم و معتقـديم دانـشگاه   اين فضا را ت ...داستا
كنــيم و ماحــصل   پادگــان نيــست، اعتــراض مــي

 .هشود زندان و بعدها اخراج از دانشگا اعتراض مي

در ( به منزلمان    89يورش نيروهاي امنيتي در سال      
و كـشته   )  بـودم  هحالي كـه در مرخـصي چنـد روز        

پزشك اوليه مرگ مادر     .ششدن مادرم در اين يور    
دهد ولي چند مـاه بعـد          مي را حمله قلبي تشخيص   

پزشكي قانوني علت مرگ را خـونريزي داخلـي در          
ناحيه جمجمه كه ناشي از اصابت سر مادر به شـي    

متالشي شدن   .ددان  سنگيني بوده را دليل مرگ مي     
كانون گـرم خـانواده و عـذاب وجـدانهاي دائمـي            

  .كمترين هزينه اين اتفاق بود
ار دسـتگاه  اگر از اخراج از محل كارم با اعمال فـش     

امنيتي در بـازه زمـاني كـه در زنـدان بـودم و آزار               
خانواده و احضارهاي گاه و بي گاه پدر، بازداشت و          
بازجويي چندساعته پدر و برادر همسرم بگذرم، اگر        
ــسمي در دوران   ــي و جـ ــا و آزار روحـ از هتاكيهـ
بازجويي خودم و همسرم و طرح بحث اعدام او بـه        

د حكم غيرانـساني    خاطر نگارش يك داستان در نق     
سنگسار عبور كنم، فشارهايي كـه بـه همـسرم در           

انـد سـخت تـرين روزهـاي           اين مدت وارد كـرده    
 .ام را برايم رقم زده است  زندگي

الـف    كه همسرم گلرخ ايرايـي از بنـد دو         93سال  
سـپاه بـا وثيقـه آزاد شــد، پـس از تحويـل كــارت      

شناسايي توسط يكي از عوامل اطالعات سپاه، بـه         
شود در صورت طـالق       رم و پدرش گفته مي    همس

در دادگـاه تبرئـه     ) گلرخ( او   ،گرفتن همسرم از من   
 .خواهد شد

متأسفانه همين مأمور كه وابسته به تـيم بـازجويي          
دانــشجويي ســپاه اســت از همــان روز شــروع بــه 

كنـد تـا جـايي كـه          مزاحمت بـراي همـسرم مـي      
فرستادن پيامكهاي غيراخالقي براي ايجاد رابطـه       

وستي و تماسهاي مكرر مورد انتقاد شديد همسرم      د
 .گيرد  قرار مي

كنـد كـه اگـر         مأمور امنيتي در پاسخ تهديـد مـي       
شـود    له اي ايجاد نمـي اشكايت كني براي من مس 

ولي قطعاً براي تو و همسرت فرجام خوبي نخواهد         
 .داشت

گلرخ براي طرح شكايت نزد معاون دادستان وقـت       
ا و فايل صوتي تماسـهاي او       رفته و با ارائه پيامكه    

كند، معـاون دادسـتان قـول     از اين فرد شكايت مي 
دهند ولي پس از چند هفتـه        پيگيري و برخورد مي   

از عدم توانايي برخورد با عوامل امنيتي توسط قـوه        
گويــد زورمــان بــه   قـضاييه پــرده برداشــته و مــي 

 .رسد  اطالعات سپاه نمي

  8و الف بـه بنـد       ازاين اتفاق من از بند د      ماهها بعد 
شوم و توسط همـسرم در جريـان           اوين منتقل مي  

 93 اسـفند    22 مـورخ    .گيـرم    اين موضوع قرار مي   
شكايتي را تنظيم كرده و براي نماينده دادستان در         

كنم، ايشان وعـده    امور زندانيان سياسي ارسال مي   
دهد، بعـدها      پيگيري و محاكمه افراد خاطي را مي      

ــذا  ــصاب غ ــان اعت ــكايت   روزه 72ي در جري ام ش
مجددي را در حضور داديار ناظر بر زنـدان در پـنج      
صفحه تنظيم كرده و از عوامل اطالعات سپاه بـه          
خاطر هتك حرمت همسرم در جريان بازجوييهـا و         

كنم كه تا به امـروز ايـن        بعد از آزادي شكايت مي    
 .شكايت همچنان مسكوت مانده است

چنـان     و آن برخالف قانون در سيستم فعلـي بـازج       
تواند براي مرعوب و آزار مـتهم         قدرت دارد كه مي   

انساني بهـره    هاي غير    اش از همه شيوه      و خانواده 
گيرد و بدون وجود نهادي كه بتواند آنها را كنتـرل           

 .اند  و مهار كند خودسر رها شده

 قانونيها و توحش چيست؟ راه مقابله با اين بي

حـل ايـن    آيا رجوع به مراجع قـضايي كمكـي بـه           
 كند؟ موضوع مي

ــه ــراي    متأســفانه برنام ــي ب ــزي دســتگاه امنيت ري
متالشي كردن شيرازه خانواده زندانيان سياسـي در        

گيرد كه در نظامهـاي حقـوقي          شرايطي شكل مي  
شود اگـر حتـي بـه      مدرن هر چه بيشتر تالش مي    

ـ         ت فرض فردي جرمي هم مرتكب شده باشد، امني
رواني زنداني و خانواده او كمتر دچار اختالل شـود          

رسد،    و زماني كه دوران محكوميت او به پايان مي        
مشكلي بر سر راه بازگشتش به زنـدگي عـادي در           

 .جامعه وجود نداشته باشد

حاكميت جمهوري اسالمي عمالً بـا اصـالت دادن         
  اي از اخالق   به قدرت سياسي در واقع تفسير تازه

  

  
   فدايي در خرداد ماه شهداي 

اميرپرويز پويان ـ اسكندر صادقي نژاد ـ رحمت اهللا : رفقا
معصومي همداني ـ  پيرو نذيري ـ بهروز دهقاني ـ حسن 

 حبيب برادران خسروشاهي ـ -عليرضا شهاب رضوي
شيرين  مريم شاهي ـ خسرو تره گل ـ حسين سالحي ـ 

   مينا طالب زاده شوشتري ـ-)فضيلت كالم(معاضد 
عليرضا رحيمي علي آبادي ـ حسين موسي دوست 

 -رفعت معماران بناب ـ نادر شايگان شام اسبي  موچالي ـ 
 نعمت با -سليمان پيوسته حاجي محله ـ سعيد معيني 

سلطان پور ـ ماريا كاظمي ـ اسماعيل  شعور ـ سعيد 
 منصور فرسا ـ مهدي پهلوان ـ شهرام ميراني -هاديان 

باباعلي ـ حميد امير  محمديان ـ محمدرضا ) در هند(
ميرشكاري ـ ولي سوسني ـ منوچهر ويسي ـ  جعفر 

 جواد باقري -جليلي   شاپور -قنبرنژاد ـ مهنوش آذريون 
 تاكنون در مبارزه مسلحانه با 49،  طي سالهاي )مهرداد(

دژخيمان  مزدوران امپرياليسم و ارتجاع و يا در زندانهاي 
  .  رسيدندستمگر شاه و خميني به شهادت

  
  

 1400دهد كه هيچ ارتباطي به اسـالم از            و دين ارائه مي   
 .سال پيش به اين سو ندارد

از حذف و   (بر اساس اين تعريف هرگونه عمل غيراخالقي        
ذيل پارادايم حفظ نظام مجـاز      ) نان و مخالف  ازندان منتقد 

 .شود  تلقي مي

نمونه آن فتواي برخي مجتهدان براي قتل روشنفكران در         
اي و برگزاري دادگاههاي نمايـشي         روژه قتلهاي زنجيره  پ

و حكمهاي فرمايشي و صدور احكام سـنگين كـه يـادآور            
 .باشد  وسطي مي  دادگاههاي تفتيش عقايد قرون

 سـال حكـم را      15و   6وقتي بازجو به خانواده متهم وعده       
  د، شو دهد و همان حكم عيناً تأييد مي مي

تگاه امنيتـي رابطـه دو      وقتي رابطه قاضي و نماينـده دسـ       
 ت،همكار براي انجام يك پروژه مشترك عليه توس

 !آيا اميدي به اجراي عدالت وجود دارد؟

مرگ يك نظام سياسي را بهتر از هر جا در آينه رفتـار آن         
 .توان ديد ن و شهروندانش ميابا منتقد

به اميد روزي كه ديگر شاهد تعرض به سـاحت انـسانيت            
 .نباشيم

  
 توجه به عدم استقالل قوه قـضاييه و مـوارد           با: پي نوشت 

نقض قانون اعم از بازداشت و انتقال به خانه امـن؛ آزار و             
شكنجه روحي و جسمي در جريان بازداشت و پـس از آن            

و برگزاري دادگـاه غيـابي      ) مزاحمت يكي از عوامل سپاه    (
بدون حضور همسرم و عدم دسترسي به مرجعـي مناسـب       

موعد وعـده دسـتگاه قـضا بـراي     براي دادخواهي و پايان  
رسيدگي به پرونده و آزادي همسرم حق اعتراض بـه هـر            
 شكل را در آينده أي نزديك بـرآي خـودم محفـوظ مـي             

 !دانم

 آرش صادقي

 96ارديبهشت 

  زندان اوين350بند 

 


