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  »دي مذهبي واليت فقيه متحد و متشكل مي شويمما بي شمارانيم و براي سرنگوني رژيم استبدا«

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

  386 شماره

  سومو سي دوره چهارم سال 

  1396 تير اول 
  
  

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  .....سرمقاله 

  چگونه

 ،"پيروزمند"انتخابات  

   را اسقاط كرد"نظام"
  منصور امان

  
نمايش انتخابات رياست جمهوري به پايان رسيده و نتيجه         

با اين  .  بوده است  "برد نظام "آن به گُفته آقاي خامنه اي،       
حال جدال دو جناح اصلي در دستگاه قُدرت از همانجـايي           

 با شدت بيـشتر از سـر گرفتـه    كه پيش از اين قرار داشت،    
كوتاه زماني پس از فرو افتادن پـرده نمـايش، همـه            . شده

شواهد نشانگر افزوده شدن دوچنـدان بـر شـدت و دامنـه             
 چه در شـكل و چـه در درونمايـه           "نظام"بحران سياسي   

 كـه   "برجام"تواُفق در دستگاه حاكم بر سر پيشبرد        . است
قـاي روحـاني   ترجمان عملـي آن تمديـد دوره ماموريـت آ       

است، داراي مبنايي برنامه اي و درازمدت نيست، بلكـه از           
آنجا كه از جانب هر دو طرف سازشي موقتي و پـروژه اي             
براي حل و فصل بحران هسته اي و تحريمها به حـساب            
مي آيد، توانايي شـكل دادن بـه مناسـبات آنهـا بـر پايـه                

ابطـه ي  از اين رو، ويژگي غالب در ايـن ر      . سازش را ندارد  
عشق و نفرت نه تواُفـق و اتحـاد عمـل، بلكـه سـووظن،               
بدبيني، دسيسه چيني، نيرنگ بازي و فـشارهاي قـانوني و       

اين بـدان معنـا اسـت كـه بـا ورود            . غيرقانوني خواهد بود  
فاكتورهاي تـازه پـس از نمـايش انتخابـات، مناسـبات دو         
جناح نيز يكبار ديگر از نو تعريف خواهد شـد و قواعـد دور       

يشين كه با رياست جمهوري آقاي روحاني شـاخص مـي      پ
شد، يا اعتبار خود را ازدست مي دهد يا آنچنـان كمرنـگ             

  . مي شود كه به سختي شناسايي پذير خواهد بود
  

  فاكتور تازه
مهمترين فاكتور فعال در شرايط تازه، آگـاهي اجتمـاعي و           
مرزبندي شكل گرفته بر اساس آن است؛ تحولي كه ناشي        

رج شدن معركه انتخابات رياست جمهوري از گُفتمان        از خا 
تنـور  "هيزُم بي حـساب و كتـابي كـه بـه       . حكومتي است 

  .  را دود داد"نظام" ريخته شد، در انتها ريش "انتخابات
  3بقيه در صفحه 

  
  

  ، سيمن بهبهاني

  شاعر معترض و نو آور

  وحيدي. م 
  16صفحه 

  گلوله به جاي كار براي كولبران
  شميزينت ميرها

شمار كولبران به قتل رسيده و تعـداد اسـبهاي كـشته             
پخش گـسترده   . شده آنها  همچنان سير صعودي دارد      

اخبار به قتل رساندن اين گروه از زحمتكشان، پـايوران          
  .رژيم را به ناچار به واكنش واداشت

 4صفحه 

  

نگاهي به طرح تحول سالمت 

 پس از چهار سال

  اميد برهاني

 پيش درآمد

 كه مهم ترين دسـتاورد دولـت        " سالمت طرح تحول "
روحاني بعد از توافق برجام معرفـي مـي شـد و مـانور               
تبليغاتي و رسانه اي بـي پايـاني روي آن داده شـد، در        
نيمه راه خود به بار كجي تبديل گرديد كه پيش بينـي            
مي شـود در پايـان راه ايـن دولـت، سـالم بـه مقـصد                 

  5    صفحه     ...        نخواهد رسيد

  

  من يك بلشويك

   خدا پرست هستم
 بابك: برگردان  --  اكسپرس

  7صفحه 

  

   خرداد نقطه عطفي 30

 در مبارزات مردم ايران

 شعله پاكروان

  18صفحه 

  .....يادداشت سياسي 

  بلواي خامنه اي

  2030 پيرامون سند 
  مهدي سامع

ــدهاي رژيــم در نمــايش   در بحبوحــه كــشاكش ميــان بان
تلويزيـوني، خامنـه اي بـراي       انتخابات و در مناظره هـاي       

ضربه زدن به روحاني بلواي جديـدي را بـا موضـوع سـند              
  2صفحه            . به راه انداخت2030

  
  

  : در اين شماره 
  )96خرداد(رويدادهاي هنري ماه 

  فتح اهللا كيائيها

  9صفحه 

  )96خرداد(كارورزان سالمت 

  اميد برهاني

  11صفحه 

  )96خرداد(دانشگاه در ماهي كه گذشت 

  كامران عالمي نژاد

  14صفحه 

  )96خرداد (زنان در مسير رهايي 

  اسد طاهري

 16صفحه 

 )96(چالشهاي معلمان در خرداد ماه 

 فرنگيس بايقره

  19صفحه 

 حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران

  زينت ميرهاشمي

  21صفحه 

  من و تو ما مي شويم

  ابراهيم فيروزي

  27صفحه 



  2صفحه           يادداشت سياسي      1396  تيراول  –386 نبرد خلق شماره
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در بحبوحه كشاكش ميان بانـدهاي رژيـم در نمـايش           
انتخابات و در مناظره هاي تلويزيوني، خامنه اي بـراي        
ضربه زدن به روحاني بلواي جديدي را با موضوع سند           

او اندگي قبل از دور سوم مناطره       .  به راه انداخت   2030
 طــي يــك 1396 ارديبهــشت 17 يكــشنبههــا در روز 

رداخـت و در فـرازي از       سخنراني به مسايل فرهنگي پ    
سخنان خود دولت روحـاني را در مـورد پـذيرش سـند          

  .  يونسكو مورد حمله قرار داد2030آموزشي 
اين سند و امثال آن، مواردي نيستند       «: خامنه اي گفت  

كه جمهوري اسالمي ايران تسليم آنها شود و امـضاي          
اين سند و اجراي بـي سـر و صـداي آن قطعـاً مجـاز                

» .ههاي مسئول نيز اعالم شده است     نيست و به دستگا   
به چـه مناسـبت يـك مجموعـه بـه      «: وي اضافه كرد  

اصطالح بين المللي كه تحت نفوذ قدرتهاي بزرگ نيز         
قرار دارد، به خود حق مي دهد كه بـراي ملتهـايي بـا              

» .تاريخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تكليف معين كند        
 وي سپس از شوراي عالي انقالب فرهنگي كه چندين        

نماينده از جانب او در آن حضور دارند را سرزنش كـرد            
اين شورا بايد مراقبت مي كرد و نبايد اجـازه          «: و گفت 

مي داد كه كار تا جايي پيش برود كه اكنون ما مجبور            
اينجا جمهـوري اسـالمي     ..... به جلوگيري از آن شويم    

. ايران است و در اين كشور مبنا اسـالم و قـرآن اسـت        
ست كه سبك زندگي معيوب و ويرانگر و     اينجا جايي ني  

در نظـام جمهـوري     . فاسد غربي بتواند اعمال نفوذ كند     
خامنـه اي  » .اسالمي پذيرش چنين سندي، معنا نـدارد  

توانيـد   اگر چنانچه با اصـل كـار نمـي      «رهنمود داد كه    
مخالفـت كنيـد، صــراحتاً اعـالم كنيــد كـه جمهــوري     

اراي اسناد  اسالمي ايران در زمينه آموزش و پرورش، د       
  ».باالدستي است و احتياجي به اين سند ندارد

در همان زمان اغلـب مفـسران و تحليلگـران سياسـي          
طرح اين موضوع را يك شگرد انتخابـاتي بـه منظـور            
راندن روحاني به گوشه رينگ ارزيابي كرده و آن را به           
مثابه نقض بي طرفي ولـي فقيـه و قـرار گـرفتن او در      

ــست  ــسي دان ــه ريي ــه اي و . ندراس جبه ــد خامن هرچن
نزديكان او از شروع مبـارزات انتخابـاتي يـك خـط در      
ميان روحاني را مورد حمله قرار مي دادنـد، امـا طـرح             

، از جانب خامنه اي، آن هم پـس از          2030مساله سند   
مناظره دوم كه رييسي و قاليباف به شدت بـه روحـاني     
تاخته بودند، مي توانست هزينه زيـادي را بـه روحـاني          

  .تحميل كند
كارگزاران دولت روحاني در مقابل تعـرض خامنـه اي،          

را پيش كشيده و اعالم كردند كه بـه         » تحفظ«مساله  
با حمله روحـاني  . رهبر گزارش صحيح داده نشده است     

در )  ارديبهـشت  18دوشـنبه   (به باند رقيب در روز بعـد        
 سال كشتار، تا آن جـا كـه         38همدان و طرح موضوع     

خاباتي مربـوط مـي شـد، روحـاني را از        به رقابتهاي انت  
موضع دفاعي خارج كرد اما مساله سـند و بلـوايي كـه             

  . خامنه اي به راه انداخته بود، همچنان جريان داشت
عمله و اَكَرِه ولي فقيه كه بسياري از آنان اصل سـند و         
يا خالصه آن را هم مطالعـه نكـرده بودنـد بـا مـشتي               

كو را اقدامي كفرآميز    اراجيف مبتذل، امضاي سند يونس    
كه موجب نَشر فحشا مي شـود، خواسـتار ابطـال ايـن             

  .  سند شدند
  

با مشخص شدن نتيجه نمـايش انتخابـات، خامنـه اي         
براي كُند كردن روند پذيرش برجامهاي ديگر موضـوع       

در روز  . سند يونسكو را به شكل حادتري مطـرح كـرد         
ران  خرداد كه عمليات تروريـستي در تهـ       17چهارشنبه  

انجام گرفت، در ديدار با دانـشجويان بـسيجي، ضـمن           
    عرِكـه     » آتش به اختيـار   «انداختن مار جديددر ميانـه م

  آينـد مـي    بعـضي مـي  «: واليت، با حالت عصبي گفت   
 يا گفتيم فالن چيزش را قبـول        ،گويند ما تحفظ داديم   

 فرض كنـيم در ايـن       .ها نيست ننداريم؛ نه، بحث سر اي    
هم كـه مخـالف اسـالم باشـد          يچيز واضح    سند هيچ 

 من حرفم ايـن     . كه حاال وجود دارد    ،وجود نداشته باشد  
است كه نظام آموزشي كشور نبايد بيرون كشور نوشته         

آنهـا  «: سپس با طعنه خطاب به روحـاني گفـت    » .شود
 نـه،  ،كنند مـا گـزارش درسـت نگـرفتيم          كه خيال مي  

 گوييد   شما مي ....گزارشهاي ما گزارشهاي درستي است    
اين سند مثالً خـالف اسـالم نـدارد، داشـته باشـد يـا               
نداشته باشد، اينجا ايران است، اينجا جمهوري اسالمي      

نظام آموزشي ما را چهار نفر بنشينند در يونـسكو    . است
  \» بنويسند؟

روحاني در مقابل اين تعرض خامنـه اي، نامـه اي كـه     
نشان مي دهـد خامنـه اي از موضـوع تـصويب سـند              

سـپس در جلـسه روز سـه       . را منتشر كرد  اطالع داشته   
 خـرداد، شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي بـا        23شنبه  

اعضاي اين شوراي ارتجـاعي تـصويب شـد         » اجماع«
مبناي عمل در كشور اسناد باالدستي مصوب در         «: كه

شوراي عالي انقالب فرهنگي، مجلس شوراي اسالمي       
و ساير مراجع قانوني بوده و در حوزه آموزش و پرورش      
و تعليم و تربيـت، سـند اساسـي و ملـي، سـند تحـول            
بنيادين آموزش و پرورش خواهد بود كه ايـن سـند در            
شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده اسـت         
و هر سند، بيانيه و يا موضوع ديگري كه مغاير با ايـن             

  . ». سند باشد، ملغي است
امنه اي به راه انداخته بود تـا        بدين ترتيب بلوايي كه خ    

در نمايش انتخابات، روحاني را در موضع ضـعف قـرار           
دهــد، در ايــن مرحلــه بــراي كــشيدن ترمــز پــذيرش 
برجامهاي ديگر، از طريـق شـوراي ارتجـاع فرهنگـي           

  .  داد2030حكم به لغو سند 
اما اين سند به چه مسايلي مي پـردازد كـه خامنـه اي             

بـراي اطـالع خواننـدگان      . اين گونه بـه آن مـي تـازد        
نبردخلق از مضامين اصلي سند و ديـدگاه ارتجـاعي و           
ضد بشري خامنه اي، در پايان چكيده اين سند به نقل           

. منتشر مـي شـود  » انجمن پاژين بانه«از كانال تلگرام  
 هدف اصلي اين سند مـرَوِج و        17اين كه كدام يك از      

 و در  مبلغ فحشا و كفر است، سوالي است كه مرتجعان        
  . راس آنها خامنه اي بايد بدان پاسخ گويند

خامنه اي كه از پيشرفته ترين دسـتاوردهاي جهـان و           
به خصوص كـشورهاي غربـي بـراي سـركوبي مـردم            
استفاده مي كند، وقتي پـاي تعهـد بـه برخـي مـسايل          
مربوط به توسعه پايدار پيش مي آيد، فرياد وا اسالما و           

مـستبداني اسـت كـه      اين رفتار   . استقالل سر مي دهد   
حاكميت آنها فقط با سركوبي مي توانـد ادامـه داشـته            

  .باشد
  

   چيست؟2030سند 

سـاختن    دگرگـون   «سند آموزشي يونـسكو بـا عنـوان         
هـدف  »  براي توسعه پايدار   2030دستور كار   : جهان ما 

تضمين آموزش با كيفيـت    «: كند  خود را چنين بيان مي    
يري مادام العمـر    برابر و فراگير و ترويج فرصتهاي يادگ      

  .».براي همه و اهداف وابسته به آن
 در نيويورك به تصويب     2015 سپتامبر   25اين سند در    

  .كشورهاي عضو يونسكو رسيد
  :مقدمه سند

ما بار ديگر بر اهميت بيانية جهاني حقوق بشر و ساير      «
اسناد بين المللي مربوط به حقوق بـشر و حقـوق بـين             

  .كنيم الملل تأكيد مي 

ــا د ــر    م ــد، ب ــل متح ــازمان مل ــشور س ــتاي من ر راس
مسئوليتهاي همة كشورها در ترويج، حفظ و احترام بـه        
حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين براي همه، به دور از هر       
گونه تبعيض از لحاظ نـژاد، رنـگ، جنـسيت، مـذهب،            
ديدگاه سياسي يا غيره، خاسـتگاه مّلـي يـا اجتمـاعي،            

عيت ديگري تأكيـد    مالكيت، تولد، معلوليت و يا هر وض      
  ».مي كنيم

 هدف تعيين شده كـه امـضا كننـدگان          17در اين سند    
 به آنهـا دسـت يابنـد، از         2030اند تا سال      متعهد شده   

شـهرت يافتـه   » 2030سـند   «اين رو است كه سند به       
  .است

  :گانه از اين قرار هستند اهداف هفده
  پايان دادن به فقر در همة اشكال آن و در همه جا. 1
يان دادن به گرسـنگي، تحّقـق امنيـت غـذايي و            پا. 2

  تغذية بهتر و توسعة كشاورزي پايدار
تضمين دارا بودن زندگي توأم با سـالمت و تـرويج           . 3

  رفاه براي همه و در تمامي سنين
تضمين آموزش با كيفيت، برابـر و فراگيـر و تـرويج       . 4

  فرصتهاي يادگيري مادام العمر براي همه
 جنـسيتي و توانمندسـازي همـة        دستيابي به تساوي  . 5

  زنان و دختران
تضمين دسترسـي بـه آب و مـديريت پايـدار آب و             . 6

  بهداشت براي همه
تضمين دسترسي به منابع انرژي مقرون به صـرفه،         . 7

  مطمئن، پايدار و نوين
تــرويج رشــد اقتــصادي مانــدگار، فراگيــر و پايــدار، . 8

 بـراي   ور، و اشـتغال شـرافتمندانه       اشتغال كامل و بهره   
  همه

سازي پايدار و       ساختن زيربناي مقاوم، ترويج صنعتي    . 9
  فراگير و ترويج نوآوري

  كاهش نابرابري در درون و ميان كشورها. 10
تبديل شهرها و سكونتگاههاي انساني به مكانهاي  . 11

   شمول، امن، مقاوم و پايدار همه
  تضمين الگوهاي پايدار توليد و مصرف. 12
  راي رويارويي با تغيير اقليم و آثار آناقدام فوري ب. 13
حفاظت و اسـتفادة پايـدار از اقيانوسـها، درياهـا و            . 14

  منابع دريايي براي توسعة پايدار
  پاسداشت، احياء و تـرويج اسـتفادة پايـدار از بـوم            . 15

سازگانهاي زميني، مديريت پايدار جنگلهـا، مبـارزه بـا          
يـا  ( تخريب    سازي روند   بيابان زايي و توّقف و معكوس     

   زمين و همچنين متوقف ساختن تخريب) فرسايش
ترويج جوامع صلح جو و فراگير براي توسعة پايدار،   . 16

برقراري امكان دسترسي به عدالت براي همه و ايجـاد          
  مؤسسات مؤثر، پاسخ گو و فراگير در همة سطوح

تقويت ابزار اجرا و احياي همكاريهاي جهاني براي        . 17
  يدارتحّقق توسعة پا

  .....يادداشت سياسي 
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  .....سرمقاله 
  1بقيه از صفحه 

بحران سياسي در دسـتگاه ُقـدرت، صـفحه تلويزيـون           
دولتي و رسانه هاي رسمي جمهـوري اسـالمي را بـه             
صحنه اي ميليوني براي نمايش ناكارآمدي و انحطـاط         

ايـن بـار منتقـدان و       . نظام حاكم بر كشور بدل ساخت     
  مـذهبي را بـه    –مخالفان نبودند كه رژيـم اسـتبدادي        

خاطر به تباهي كشاندن اكنون و آينده ملك و مردمان          
بر صندلي محاكمه مي نشانند، بلكه شخصيتهاي ممتاز   
و وفاداران دست چين شده اش بودند كه حـاكم كريـه     
منظر را ُلخت و عريان در برابر نگاه توده ها در شهر و             

تازيانـه افـشاگري آنهـا كـه بـراي          . روستا مي گردانند  
 آمد كـه    "كش" بيرون آمده بود، آنگونه      نواختن رقيب 

 را شـالق    "نظـام "گُشاده دستانه و به گونه دردنـاكي        
كارنامه چهل ساله حكومت و اسرار آن، بـه         . كش كرد 

كاالي ارزان بازار مكاره اي بدل گرديـد كـه ُنخبگـان            
  . حكومتي در نقش جارچي آن پديدار شده بودند

 امنيتـي،  –آقاي قاليباف، يك سـركرده ارشـد نظـامي          
 واقعي موجود در كشور را اينگونه تـشريح         "دو قُطبي "

درصد جامعه به حاشـيه رانـده شـده انـد و            96كرد كه   
درصـد را   96زالو وار خون ايـن      "چهار درصد باقيمانده    

نزديك به ده ميليـون     "او اعتراف كرد كه     . "مي مكند 
 ميليون نفر كم   25نفر از جمعيت كشور در فقر شديد و         

 پـرورده در جـايي ديگـر        "نظام"ُنخبه  . "نددرآمد هست 
آوار نكبتي كه او و همگنانش بر سر مردم خراب كرده           

درصـد جامعـه مـا فقيـر        10": اند را چنين تشريح كرد    
اگر مي گوييم گُرسنه مـي خوابنـد،      . هستند، فقر مطلق  

  ".حرف گزافي نگفته ايم
حجـت االســالم رئيــسي، قــصاب بلندپايــه حكــومتي،  

بنده در سركـشي بـه روسـتاها مـشاهده          ": دگُزارش دا 
 هـزار تومـاني زنـدگي       45كردم كه مردم تنها با يارانه       

 رييس كارتل ميلياردي آستان ُقـدس ابـراز         ".مي كنند 
 تـا   30آمار بيكاري در بعضي شـهرها       "تاسف كرد كه    

پــدرها از خـانواده خـود احــساس   "، "درصـد اسـت  40
 بر چشم   مادران و همسران اشك   "،  "خجالت مي كنند  

  ... . و"دارند
گُزارش منكوب كننـده و شـرم آور آقايـان قاليبـاف و              
رئيسي از شرايط حـاكم بـر زيـست و معـاش جامعـه،              
شكـست خـوردگي و بــي مـشروعيتي حكومـت را بــه     

ــرد     ــت ك ــت اول رواي ــع دس ــهادت دو منب ــا . ش آنه
دستاوردهاي چهار دهه حاكميت رژيم واليـت فقيـه و          

ـ     ت سيـستم شـده را در برابـر         نمايندگان ممتاز اين نكب
  .  داوري جامعه قرار دادند

دو نامزد جناح حاكم بـا حركـت در امتـداد ايـن خـط،               
كانديداهاي جناح ميانه حكومت را به گونه شخصي نيز 
مورد حمله قرار داده و آنها را از جمله به بـاال كـشيدن      
زمين و ملك، بانكداري، پرداخـت وامهـاي ميليـاردي          

راد خاص، فساد بـرادر، رانـت خـواري    صفر درصد به اف  
  .پدر داماد و جز آن متهم كردند

در مقابل، آقايان روحاني و جهانگيري نيز رقبايـشان را          
بر صندلي اتهاماتي همچون واگُذاري رانتي امـالك در         

 هزار ميليـاردي در آسـتان ُقـدس،    12شهرداري، فساد   
 ، ايجاد موسـسات   "مفسد اقتصادي "واگُذاري بانك به    

ُكالهبــردار اعتبــاري، پولــشويي و رانــت خــواري زيــر 
  .پوشش مراكز خيريه و جز آن نشاندند

  
  "جالد"نمايش همگاني 

با اين حال اين هنوز پايان به نمـايش گذاشـته شـدن             
.  بر سكوي تبهكاري و رسـوايي نبـود        "نظام"همگاني  

بسيج شتابان بخشهاي وسيعي از جامعه عليـه معرفـي          
 عنـوان نـامزد رياسـت جمهـوري،     يك قصاب بدنام به  

آقاي روحـاني را نيـز بـا هـدف كـسب نُقطـه اتكـا در          
آنچـه كـه صـف بنـدي     .  به اين كارزار كشاند "پايين"

ذهني جامعه را عليه حجت االسالم رئيسي شكل مـي          

ــه و خــونين وي و از  ــشينه جنايتكاران داد، از يكــسو پي
ـ              ه سوي ديگر نگراني از پيامي بود كه باند حـاكم بـا ب

  .  ميدان فرستادن يك قاتل بيرحم ارسال مي كرد
در مقابل، روي آوردن آقاي روحاني به ايـن تاكتيـك           

او به اين وسيله به فـشار شـديد بانـد           . داوطلبانه نبود 
 و شـرايط    "نظـام "رقيب از دريچه بحران اقتـصادي       

او در دور پيشين . وخيم معيشتي واكُنش نشان مي داد
ه همين تاكتيك متوسل شده و      نمايش انتخاباتي نيز ب   

 بـه   "گـازانبري "از نقشه بانـد حـاكم بـراي يـورش           
  .  سخن گفته بود82دانشجويان در سال 

 در كمپـين خـود      "نظام"در اين راستا، رييس جمهور      
بـي  "انتقاد از روشهاي مستبدانه و سياسـت خـارجي          

او آشـكارا  .  رقيبـانش را نيـز جـاي داد        "دنده و تُرمـز   
 كه در پهنـه كارنامـه اقتـصادي اش از           كوشيد زميني 

دست مي دهـد را بـا تـصرُف ارتفاعـاتي مـسلط بـر               
هـم  .  نظامي رقبا جبران كند    –باروهاي اقتدار امنيتي    

از اين رو بود كه در يك همايش انتخاباتي در همدان          
در سخناني بي پيـشينه رقيبـان خـود را مـورد حملـه        

ا به عنوان كـساني  مستقيم و از روبرو قرار داد و از آنه   
 " سال گذشته اعدام و زندان بلـد بودنـد         38 "كه در   
  . ياد كرد

گرچه اشاره آقاي روحاني به اين بخش از كارنامه سياه      
رقباي انتخاباتي خود از سطح كنايه زني فراتـر نرفـت،           
اما همين مختصر نيز براي ايجـاد آُشـفتگي بـزُرگ در            

ـ          شتر نـامزد آن،    باند حاكم و زير ضرب رفتن هر چه بي
  . حجت االسالم ابراهيم رئيسي، بسنده مي كرد

صحنه عريان درگيري بانـدهاي حكـومتي، درسـت در        
برابر چشم انبوه تماشاچيان، درك شفاف و بي واسـطه          
تري از روشها و ابزارهايي كه مناسبات حاكم به وسيله          
. شان سلطه خود بر آنها را تضمين مي كند، ارايه كـرد           

ن حال انتخاب سياست سركوبگرانه حكومت در  در همي 
برابر جامعه و به ويژه بخـش منتقـد و مخـالف آن بـه              
مثابه ميدان امتيازگيري، يك راهكار بسيار ريسك آميز        

 كه آقاي روحاني يكـي از  -براي پايوران ارشد سيستم     
هرگـاه ايـن بخـش از       .  به حساب مـي آيـد      -آنهاست  

شفاف با سياست مزبـور،     حكومت به درستي و به گونه       
ــق آن   ــساني و ســاختارهاي عمي فــرآورده هــاي غيران
مرزبندي مي كرد، نمي بايست از واكُنش و پيامـدهاي          

. داداجتماعي افشاگري خود نيز هراسي به دل راه مـي         
اما از آنجا كه ايما و اشاره آقاي روحاني به اين زاويه از    

 ســطحي اســت و انگيــزه اي   "نظــام"حكمرانــي 
پراگماتيستي و فُرصت طلبانه دارد، بنابراين يك بـازي         

  . روي لبه تيغ باقي مي ماند
گُنجايش سياسي و اجتماعي رقباي بانـد حـاكم را بـه            

ومتي از ابتكار  حك "اصالح طلبان "ويژه از شوكه شدن     
آقاي روحاني و واكُنش هراس آلود آنها نـسبت بـه آن            

آقـاي سـعيد حجاريـان، مقـام ارشـد امنيتـي            . دريافت
مردم ": پيشين و نظريه پرداز اين باند، ابراز نگراني كرد

خواهنـد از شـرايط نُرمـال       شـان نمـي     بنا به تجربيات    
در گفـت   . خارج شوند، چرا كـه تحمـل شـوك ندارنـد          

دهاي پس از مناظرات يـا سـخنرانيها شـنيديم و           شنوو
طلبان روحاني از اصالح    ": گفتندخوانديم كه مردم مي     

  ايـن در حـالي اسـت كـه اصـالح           "هم جلو زده است   
اي نداشــته و ندارنــد و حتــي طلبــان چنــين خواســته 

   ".اندخودشان هم بعضاً از شعارهاي شان عدول كرده 
يش انتخابات، از گُفتمان  در پروسه نما  "نظام"ُنخبگان  

حكومتي بيرون زدند و شرايط تكان دهنـده و فالكـت           
باري كه رژيم واليت فقيه اكثريت جامعه ايران را بدان   
دچار ساخته، به خوبي و روشني تشريح كردند، آنها بـر           
صحنه همگاني كارنامه خونين رژيم حاكم را ورق زدند   

ـ          ت سـود   و علت شكل گرفتن اين شرايط وخيم و هوي
  . برندگان از آن را نيز به مردم نشان دادند

انتخابات به پايان مي رسد، اما اين آگـاهي بـاقي مـي             
ماند، بر تن و روان جامعه معترض و نگران مي نـشيند            
و همچون نيروي محركي آن را در كارزارهاي كوچك         

و بزُرگي كه در پيش دارد، چند گام از نُقطه اي كه هم        
  . ت، جلوتر مي برداينك در آن هس

  
  آتش به اختيار

 آقاي خامنـه اي، واكُنـشي بـه    "آتش به اختيار"پروژه  
خسارت جبران ناپـذير انتخابـاتي و در درجـه نُخـست            

او خيز برداشته تا    . تدبيري پيشگيرانه عليه جامعه است    
ضربه وارد آمده در نمايش انتخابـات را بـا وارد آوردن            

 تـوازن سـركوب را      يك ضربه متقابـل جبـران كنـد و        
 فسادها و جنايتهـاي افـشا       "رهبر". دوباره برقرار سازد  

شده به خوبي مي تواند تـصور كنـد كـه ايـن تحـول،               
جواناني كه دست خفقان گلوي شان را مي فشارد و به           
آينده با بـيم و دلهـره مـي نگرنـد، كـارورزاني كـه بـا               
تنگدستي و گُرسنگي تحقير مي شوند، فرهيختگاني از        

ه پهنه هاي حيات زاينده فكر و فرهنگي كه سـايه           هم
سياه ارتجاع حاكم چونان بختك بر سرشـان سـنگيني          
ــه از      ــداني ك ــان و منتق ــرآخر مخالف ــد و س ــي كن م

 را بـه    "نظـام "كوچكترين روزنه فعاليت و ابراز وجود،       
چالش مي كشند را به موضعي تهـاجمي گـرايش مـي           

ز بـه حركـت در      باند حاكم خيز برداشته تا پيش ا      . دهد
آمدن اين ُگلوله آتشين و از قُوه به فعل درآمدن نيروي           
ايجاد شده، آن را در نُطفـه خفـه كنـد و ضـربه اول را             

آقاي خامنه اي و همدسـتانش گمـان مـي كننـد       . بزند
صف آرايي تهاجمي شان مي تواند در همان حـال كـه      
جامعه را غافلگير و زمينگير كند، همزمان ميدان مـانُور       

ند رقيب را با پهن كردن چتر نظامي و امنيتي بر سـر            با
تاكتيك مزبور بر خالف آنچه كه در       . آن، محدود سازد  

نگاه نخُست مـي نمايـد، متوجـه اقـدامات كوچـك در       
آنهـا  . سطح گُسيل دسته هاي اراذل و چماقدار نيـست        

در مرحله اول وارد كردن نيروهاي رسمي خود در سپاه          
 انتظامي و اليه هاي اطالعاتي      پاسداران، بسيج، نيروي  

و حفاظتي در دانشگاهها و ادارات و مراكـز رسـمي بـه     
كشمكشها و جا انداختن سياست به وسيله اين نيـروي          

  . فشار را هدف گرفته اند
ذخيره ناچيز آقاي خامنه اي از مشروعيت و اجبـار بـه            
كُنش تحت شرايطي كه فاكتورهاي تعيـين كننـده آن          

 عمل مي كنند، قطار بي دنـده و         به زيان وي و باندش    
 را با دو سـد     "آتش به اختيار  "تُرمز تدبيرهاي از جنس     

نُخـست واُكـنش    . بزُرگ و عبور ناپذير روبرو مي سازد      
غيرقابل پيش بيني جامعه معترض به تهاجم عليه خود         
و قرار گرفتن در برابر چشم انداز وخامت بيشتر شرايط           

ب در برابر جر زني و     خويش و سپس مقاومت جناح رقي     
    .حذف پلكاني اش خارج از قواعد بازي

 جام زهر خورده را صف آرايي       "رهبر"خامي پندارهاي   
 عليه نخُستين راهكار تراويده از آن بـه  "باال"علني در  

معاون آقاي روحاني، حميد ابوطالبي، آن     . وي نشان داد  
 ناميد و آقـاي علـي مطهـري، يـك           "بحران زايي "را  

 جناح ميانه، يك گام جلوتر رفته و باند رقيب را به پايور
آتش به  ":  تهديد كرده و گفت    "پايين"اقدام متقابل از    

     ".اختيار دو طرفه است
  

  برآمد

 در نمايش انتخابات آثار پايـداري را بـر       "نظام"اسقاط  
 به جا گذاشته كه به تـدريج خـود را           "پايين" و   "باال"

سي جامعه و نيز حكومت،  روانشنا. نمايان خواهد ساخت  
پيش و پس از اين يكسان نيست و تالطُمي كه ايجـاد     
گرديده، به حركت درآمدن موجهاي كوتاه و بلنـدي را          

  . در دل مي پرورد
باند حاكم براي به عقب بازگرداندن عقربه ساعت، خود      
را تجهيز مي كند، در حاليكه جناح ميانه حكومـت نـه            

سـت آورده در ايـن دور،       فقط براي اعمال قُدرت بـه د      
بلكه و فراتر از آن، براي نباختن در دور بعدي و نيز در             

  .  آتي بايد بجنگد"رهبر"ميدان احتمالي تعيين 
 در انتخابات، با گامهاي لـرزان بـه يـك           "نظام پيروز "

  .دوران پرتالُطم پا مي گذارد
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شمار كولبران به قتل رسيده و تعـداد اسـبهاي كـشته            
پخش گـسترده   . شده آنها  همچنان سير صعودي دارد      

اخبار به قتل رساندن اين گروه از زحمتكشان، پـايوران        
تـصويب طـرح دو   . رژيم را به ناچار به واكنش واداشت    

فوريتي ساماندهي كولبران در مجلس ارتجاع در اسفند        
ميتــه حقيقـت يــاب و ســفر  ، تـشكيل ك 95مـاه ســال  

اعضاي اين كميته به مناطق مرزي، هنـوز دسـتاوردي        
  .براي كولبران نداشته است

مرگ با گلوله، مرگ در اثر سرما، بهمن، مـين و پـرت             
شدن از كوه و يا نهايتا مرگ زير بار سنگين، همچنـان      

در رژيم واليت فقيه    . سرنوشت كولبران را رقم مي زند     
ـ        ن كـارگران، فقـط بـه دسـت       بيش از صدها تـن از اي

ايـن نـوع    . ماموران رژيم جان شان را از دست داده اند        
شــيوه ســنتي بازرگــاني در منــاطق مــرزي ســابقه اي 
طوالني دارد، اما تنگدست تر شدن مردم اين منـاطق،          
آنها را از استفاده از حيوانـات بـراي باركـشي محـروم             

اكثريت مطلق مردم ايـن منـاطق فقـط از          . كرده است 
 هاي خود استفاده مي كنند و توانايي تهيـه ابـزار            شانه

  . كار ديگري ندارند
 تـا  10كولبران، مزدبگيراني در تمام رده هاي سـني از          

 ساله  هستند كه براي امرار معاش تنها بر بـدنهاي            80
به بركت جمهوري اسـالمي و فقيرتـر      . خود تكيه دارند  

 .شدن مردم، حتا زنان هم در اين كار ديده مـي شـوند            
كولبران، با باري بر دوش از راههاي دشوار كوهـستان          
و دشتهاي خشك و سوزان عبور مي كننـد تـا زنـدگي        

مزدبگيراني كه نه تنها مالك كاالي      . شان را بچرخانند  
بر دوش شان نيستند، بلكه حتا در زندگي خودشـان از           

ايـن كـارگران از     . داشتن اين كاالهـا محـروم هـستند       
ق مرزي ايران از استانهاي     تهديدست ترين مردم مناط   

كردستان، آذربايجـان غربـي و كرمانـشاه هـستند كـه          
. سهم آنان از كشور فقط  سركوب و محروميـت اسـت           

مردمي كـه همـواره تبعـيض و نـابرابري سهمـشان از         
  .  سرزمين ايران است

در هنگامه نمايش انتخاباتي، پايوران رژيم وعده هايي        
ولبري و تحـت    از جمله دادن كـارت و يـا دفترچـه كـ           

اين وعده ها شامل    . پوشش قرار دادن كولبران را دادند     
  . مرور زمان شد

، از  96 ارديبهـشت    31مجلس نـشيني از پيرانـشهر در        
 هـزار   65قول و قرارهاي ربيعي در آينده و بيمه كردن          

خبرگـزاري  . (كولبر در مرزهاي غربي و شرقي خبر داد       
 حرف رسول   بر اساس ) تسنيم وابسته به سپاه پاسداران    

 هزار كـولبر در     65حصري، مجلس نشين از پيرانشهر،      
ويـژه گـي    . مرزهاي غربي و شرقي شناسايي شده انـد       

يعنـي در منطقـه اي كـه        . كولبري عدم تعين آن است    

هيچ چشم اندازي براي يافتن كار نيـست، بـراي ايـن            
به همين دليـل تعـداد آنهـا     . اقشار رقمي نمي توان داد    

  . ي كندمرتب افزايش پيدا م
بر اساس صحبت مردم اين مناطق، جوانان يا بايد اين          
مناطق را ترك كنند و يا بايد به ايـن كـار دشـوار تـن            

در ميان كولبران دانشجوياني هستند كـه بـراي         . دهند
همچنـين  . خرج تحصيل خود تن به اين كار مي دهند        

كودكان كار مشغول به كولبري هستند كه جهت تهيه          
  .به اين كار طاقت فرسا مي دهندمعاش خانواده تن 

  
امنيـت  «قتل كولبران با طرح بستن مرزهـا بـا عنـوان        

هر چه بيشتر نهادينـه شـده و مـاموراني     » پايدار مرزي 
كه كولبران را به قتل مي رسـانند، قـانون حكـومتي را     
انجام مي دهند و بر همين اسـاس از مجـازات معـاف             
شده و در نتيجه    
كشتن كـولبران   
ــعودي   ــير ص س
.  پيدا كرده است  

كارگزاران رژيـم   
تنها هنگامي كه   
ــن از   ــدين ت چن
كــــــولبران در 
ــال   ــستان س زم
ــار  گذشــته گرفت
ــن  ــرما و بهم س
شــدند و جــان  
شان را از دست    
ــنش   ــد واك دادن
. نـــشان دادنـــد

ــن   ــه ايــ البتــ
ــشها  واكنــــــ
همچنان در حـد   

  .شعار و تشكيل كميته باقي ماند
ار كولبران به بهانه مبارزه با قاچاق توجيه مي         قتل و آز  

در حالي كه شريانهاي مافياي قاچـاق در دسـت           . شود
دانه درشتهايي است كه بدون وابـستگي بـه حكومـت           

به گفته علي طيب از     . امكان ادامه حيات خود را ندارند     
 درصد كاالي قاچـاق از      70«كارگزاران وزارت اقتصاد    

افرادي تنها بـا يـك   ... دميادي غير رسمي وارد مي شو  
تماس تلفني و بدون طـي مراحـل قـانوني از مرزهـا و       
جلوي چشم ماموران هزاران تن محـصول وارد كـشور          

  ) 95 ارديبهشت 9شرق (« .مي كنند

در ميان كولبراني كه تا كنون بـه قتـل رسـيده انـد از               
دانشجو، دانش آموز تا تحصيالت افراد بـا تحـصيالت          

  .عالي وجود داشته است
گسترش پديده كولبري، كه محصول قاچـاق كـاال بـه        
سبك قرون وسطا است، دستاورد رژيم فاسد حاكم بـر          

اين نوع شـيوه كـار و تعـرض پـي در پـي      . ايران است 
حكومت به اين كارگران، نمايي از قـانون كـار موجـود        
است كه از انگلي ترين بخش سرمايه داري حمايـت و           

  . به ضرر نيروي كار عمل مي كند
يجاد شغل و تامين امنيت و قراردادن كـولبران تحـت           ا

پوشش بيمه سـالمتي و بيمـه هـاي اجتمـاعي اولـين             
گامهايي است كه مي توان براي تغيير زندگي كولبران         

اين امر تنها در فراسـوي پيـشبرد توسـعه اي          . برداشت
دموكراتيك و غير تبعيض آميز و عدالت خواهانه ميسر         

اللي فعلـي هـيچ افقـي را     اقتصاد شبه دولتي و د    . است
براي رسيدن به توسعه دموكراتيك براي نيروي كار باز       

  . نمي كند
  

معـدن  يازده خواسته كـارگران زنـده مانـده         

  زمستان يورت آزادشهر

در معـدن   چهل روز پس از رويداد تاسـف بـار انفجـار            
 خرداد، كار  29، روز يكشنبه    زمستان يورت زغال سنگ   

رداري و تعميـرات دوبـاره      در سطح آوار ب   معدن  اين   در
شروع شد و بخـشي از كـارگراني كـه در انفجـار ايـن              

  .معدن زنده مانده بودند، شروع به كار كردند
مديركل تعـاون، كـار و رفـاه    به گزارش مهر به نقل از     

 11معــدن ايــن كــارگران ، اجتمــاعي اســتان گلــستان
 مشخص شدن مقـصر حادثـه       مطرح كرده كه  خواسته  

مهم ترين خواسته و دغدغه آنها ن دلخراش انفجار معد 
  .است

و حقـوق   داشتن حقوق و مزايا، پرداخت شدن به موقع         
شدن حقوق و مزايا و متناسب بودن حقـوق بـا           نمعوق  

قرارداد كار، ايمني، وسايل ايمني در ، فعاليت انجام شده
معدن، طبقه بندي مشاغل براي كارگران، مسائل بيمه        

لـي كـار معـدن در    تعطي، اي و كار سـخت و زيـان آور   
از ديگـر خواسـته هـاي       ... روزهاي تعطيلي رسـمي و      

  .استمطرح شده از سوي نمايندگان كارگران معدن 
  
 
  

  گلوله به جاي كار براي كولبران
 زينت ميرهاشمي
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 پيش درآمد

 كه مهم ترين دسـتاورد دولـت        "طرح تحول سالمت  "
روحاني بعد از توافق برجام معرفـي مـي شـد و مـانور              
تبليغاتي و رسانه اي بي پايـاني روي آن داده شـد، در              
نيمه راه خود به بار كجي تبديل گرديد كه پيش بينـي            
مي شـود در پايـان راه ايـن دولـت، سـالم بـه مقـصد              

اي شبكه اي فراوان هاشمي، وزير،      شوه. نخواهد رسيد 
و دستيارانش و دميدن بـيش از حـد واقعـي در شـيپور           
طرح تحول، خود پاشـنه آشـيل آن شـد و منتقـدان و              

همزمـان،  . مخالفان طرح را به واكنش متقابل واداشت      
ــتاران و    ــشتي پرس ــغلي و معي ــواريهاي ش ــشديد دش ت
پيراپزشكان، نابرابري و تفاوت فاحش درآمدي آنهـا بـا       
پزشكان متخصص در حقوق و رفاه، خاك خوردن چند         
ساله طرح تعرفه هاي پرستاري و اجراي نكردن قانون         
كار و بازنشستگي كشوري در مورد پرستاران، آنها را به   
اعتراضات گسترده و مستمر واداشت تـا جـايي كـه در            
كنار كارگران و معلمان، بخش قابل توجهي از بدنه ي          

معترض را تـشكيل دادنـد و   نيروهاي كار تحت ستم و     
كرسيهاي سازمان نظام پرستاري را با نمايندگان خـود         

بدون قصد تكرار وقايع، نگاهي تئوريك      . تسخير كردند 
  .و كوتاه به اين طرح مي اندازيم

  
  
  

  
 طرح تحول سالمت

در دنياي امـروز ديـدگاههاي سـالمت چـشم انـدازي            
ـ       ژه وسيع تر يافته و به انتظارات غير پزشـكي توجـه وي

رشد انتظـارات و توجـه مـردم        . اي معطوف شده است   
نسبت به ايمني، كيفيت و عدالت، فـشار جهـت ايجـاد            
نظام سالمتي پاسخگو در برابر عملكرد را افزايش داده         

 .است
يكــي از مهــم تــرين دغدغــه هــاي در امــر ســالمت، 
. برقراري عدالت و دسترسي به خـدمات مربـوط اسـت          

راي برنامـه تحـول     وزارت بهداشت دولت روحـاني اجـ      
تحول در  .  آغاز كرد  1393سالمت را از ارديبهشت ماه      

نظام سالمت به گفته اين وزارتخانـه بـا سـه رويكـرد             
حفاظت مالي از مردم، ايجاد عـدالت در دسترسـي بـه            
. خدمات سالمت و نيز ارتقاي كيفيت خدمات اجرا شـد         

اهداف اعالم شده طرح تحول نظـام سـالمت عبـارت           
 :بودند از

 ايش پاسخگويي نظام سالمتافز
 كاهش پرداخت مستقيم از جيب مردم

كاهش درصد خانوارهايي كه به خاطر دريافت خدمات        
 سالمت دچار هزينه كمرشكن شده اند

 بهبود پيامدهاي بيماران اورژانسي
 افزايش زايمان طبيعي

 : بسته اجرايي بود8اين طرح شامل 
ــستري در    -1 ــاران ب ــي بيم ــزان پرداخت ــاهش مي  ك
 يمارستانهاي دولتيب

قرار بود تمامي بيماران داراي بيمه پايه سالمت ساكن         
در شهرها كـه در بيمارسـتانهاي دولتـي بـستري مـي             

درصد از كل صورتحساب بيمارسـتان را       10شوند، تنها   
پرداخت كنند و بيمـاران روسـتايي، عـشاير و سـاكنان            

 هزار نفر كه از طريق نظام ارجاع بـه          20شهرهاي زير   
 درصد هزينـه    5ستانهاي دولتي مراجعه مي كنند،      بيمار

همچنـين بيمـاران و يـا    . هاي درمان را پرداخت كننـد    
همراهان آنها براي تهيه دارو، خدمات آزمايـشگاهي و         
تصويربرداري و ساير ملزومـات پزشـكي بـه بيـرون از            

 .بيمارستان ارجاع داده نشوند
  حمايت از ماندگاري پزشكان در مناطق محروم-2

دگاري پزشـكان عمـومي و متخـصص در منـاطق           مان
محروم تا مردم اين مناطق ناچار نباشـند بـراي انجـام            

  امور درماني خود، با زحمت و مشقت به شهر ديگري 
  

هدف از اجراي اين بسته، حذف زيرميزي . مراجعه كنند 
در مناطق محروم و افزايش دسترسي مردم به خدمات         

ان دريـافتي   تخصصي و عمومي از طريق افزايش ميـز       
پزشكان شاغل در اين مناطق بود تـا بيمـاران منـاطق        
محروم بتوانند كليه خدمات درماني مورد نياز خود را از          

 .نزديكترين مكان محل سكونت دريافت كنند
 حضور پزشكان متخصص مقـيم در بيمارسـتانهاي         -3

 دولتي
متخــصص داخلــي، طــب اورژانــس، (حــضور پزشــك 

و زايمان، بيهوشي مقـيم     اطفال، جراحي عمومي، زنان     
اتاق عمل، ارتوپدي، قلـب و عـروق و هـر متخـصص             

به صـورت شـبانه روزي     ) ديگر به تشخيص بيمارستان   
 تخت، انجام به موقع 64در بيمارستانهاي دولتي باالي  

ــاران    ــف بيم ــين تكلي ــاران، تعي ــت بيم ــه و ويزي معاين
ورژانسي در نخستين فرصت و پاسخگويي به موقـع و          ا

 ساعته در بيمارستانهاي دولتـي و فعـال         24به صورت   
 . بودن اتاق عمل در شيفت عصر و شب

  ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمارستانهاي دولتي-4
ارتقاي كيفيت خدمات بيمارستانها كه بر پايه آن چهره         

اتاقهـا،  فيزيكي بيمارسـتانهاي دولتـي ماننـد وضـعيت          
سرويسهاي بهداشتي و تختهاي آسيب ديده بهسازي و       
نوسازي شود و خدمات هتلينگ و سرويسهاي تغذيه و         

 .پرستاري ارتقا يابد
 ارتقاي كيفيـت خـدمات ويزيـت در بيمارسـتانهاي        -5

 دولتي
ــي،     ــتانهاي دولت ــت در بيمارس ــت ويزي ــاي كيفي ارتق

ــت در    ــتانهاي وزارت بهداش ــا و بيمارس  560كلينيكه
مارستان كشور با همكاري پزشكان متخصص، فـوق        بي

استاندارد سازي خدمات ويزيـت از      . تخصص و عمومي  
طريق بهبود وضعيت كلينيكي و تجهيـزات كلينيكـي،         
استاندارد سازي زمان ويزيت همكاران پزشك و توجـه         
ويژه بـه معاينـات بـاليني، اجتنـاب از انجـام تـستهاي          

رار ويزيتهاي بـي    پاراكلينيكي بي مورد، جلوگيري از تك     
 . مورد و افزايش دسترسي مردم به پزشكان متخصص

  برنامه ترويج زايمان طبيعي-6
برنامه ترويج زايمان طبيعي با هـدف ارتقـاي سـالمت           
مادر و نوزاد از اولـين روز اجـراي طـرح تحـول نظـام               

بـر  . سالمت در بيمارستانهاي كـشور بـه اجـرا درآمـد          
انها ملـزم بـه كـاهش       اساس اين برنامه، كليه بيمارست    

به منظور تشويق مادران به انجام      . ميزان سزارين شدند  
زايمــان طبيعــي و كــاهش پرداخــت از جيــب ايــشان، 
زايمان طبيعي در بيمارستانهاي دولتـي رايگـان انجـام          

به عالوه، بـه منظـور حفـظ حـريم مـادر و             . اعالم شد 
خوشايند سازي فرايند زايمان طبيعي براي مادر، بهينـه      

 فضاي فيزيكي بخشهاي زايمان مـد نظـر قـرار           سازي
تشويق مراكز دولتي و ارايه دهندگان خدمت به        . گرفت

فــراهم ســازي روشــهاي كــاهش درد زايمــان شــامل 
روشهاي دارويي و غيردارويي و ترويج فرهنگ طبيعـي      
بودن فرايند بارداري و زايمان بـا برگـزاري كالسـهاي          

ر و توانمنـد    آمادگي براي زايمـان بـراي مـادران بـاردا         
سازي ارايه دهندگان خـدمت از ديگـر هـدفهاي ايـن            

 . طرح اعالم شده
 برنامه حفاظت مالي از بيماران صعب العالج، خاص   -7

 و نيازمند
در اين برنامه بيماران مبـتال بـه بيماريهـاي خـاص و             

، "بيماريهاي ويژه "صعب العالج تحت عنوان مشترك      
قـرار  تحت پوشـش معاونـت درمـان وزارت بهداشـت           

گرفته و هزينـه بـاالي تـشخيص و درمـان آنهـا كـه               
مشمول بيمه نيست، طبق بسته خـدمتي تعيـين شـده           

 .تحت حمايت قرار خواهد گرفت
  راه اندازي اورژانس هوايي-8

يكي ديگـر از برنامـه هـاي طـرح تحـول راه انـدازي               
اورژانس هوايي است كـه بـه گفتـه وزارت بهداشـت،            

ايي با همكاري هـوانيروز     پايگاه اورژانس هو  14تاكنون  
 . و ارتش راه اندازي شده است

 

 آسيبها و چالشها

تامين سالمت آحاد جامعه بر اساس قـانون، بـر عهـده       
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه اين      
مهم، با سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي و نظارت، 

بـه عبـارت ديگـر، وزارت بهداشـت         . امكان پذيراسـت  
ــ ــازمانها و  مكل ــاهنگي س ــري و هم ــا راهب ف اســت ب

  دستگاههاي مختلف، سالمت جامعه را تامين كند، ولي 
  6بقيه در صفحه 

  

 نگاهي به طرح تحول سالمت پس از چهار سال

  اميد برهاني
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  سالمت  نگاهي به طرح تحول

 پس از چهار سال

  
  5بقيه از صفحه 

در نظام سالمت فعلـي، از وزارت بهداشـت، درمـان و             
آموزش پزشكي به عنوان بزرگترين ارايه كننده خدمت        

نقش تصدي گري و ذي نفع بـودن، مـي   . ياد مي شود  
تواند بر وظـايف اصـلي ايـن وزارت خانـه كـه شـامل              

رزيابي و نظارت است، تـاثير      سياستگذاري، هماهنگي، ا  
سوو داشته باشد، از اين رو مشاهده مي شـود بـسياري        
از قوانين و برنامه ها كه بـا همكـاري ايـن وزارتخانـه             
تهيه و به تصويب مي رسد، در عمل اجرا نشده و يا به             

در اين راستا، ارتقا كيفيـت و       . طور ناقص اجرا مي شود    
 اجراي قـوانين    عدالت در ارايه خدمات كه با مديريت و       

مصوب امكانپذير است، با تزريق مالي گسترده و احاطه    
بر بيمه ها براي پوشش ناكارايي ارايه دهندگان بخش         

 .دولتي صورت مي گيرد
تزريق منابع مالي به حوزه سـالمت از اهميتـي بـسيار            
برخوردار است، ولي با توجه به اينكه بخشهاي مختلف         

جـه اسـت، انتظـار مـي     اقتصاد با كمبود منابع مالي موا   
رفت تخصيص منابع براسـاس اصـول پذيرفتـه شـده            
ــژه بخــشهاي بهداشــت و   ــه وي نظامهــاي ســالمت، ب
پيشگيري كه داراي حداكثر بازدهي است، صورت گيرد  

امـا در   . و از آزمون و خطا در تزريق منابع پرهيز شـود          
 .عمل عكس اين اتفاق افتاد

ه نقاط ضـعف طـرح تحـول را مـي تـوان بـه دو گـرو                
 چالشهاي ذاتي و اجرايي طرح تقسيم بندي كرد

  

 ضعف ذاتي طرح 

در نظامي كه به لطف بي لياقتي و دزد ساالري، منـابع      
و ثروت ملي غارت شـده و طرحهـاي نـوليبرالي مثـل             
خصوصي سازي مدارس و دانشگاهها، زمـين خـواري،         
داللي و بساز و بفروشي، قراردادهاي موقت كار بـدون          

 سابقه و بازنشستگي و رشد قارچي       لحاظ كردن بيمه و   
شكل بانكها و موسسات مالي بي شناسنامه و دروغـين      
از در و ديوار آن مي بارد، معرفي و اجـراي طرحهـايي             
مانند پرداخت يارانه ي نقدي و يا كاهش هزينه هـاي           
درمان كامال غير واقعي و عوام فريبانـه خواهـد بـود و             

 چنـين طرحهـايي   .باور كردن آنها هم عذر بدتر از گناه   
در تضاد با حاكميت تفكـر سـود و سـرمايه بـه ناچـار،               
پوشش و جاده صـاف كنـي بـراي حـذف و جرحهـاي         
بعدي خواهد بود و يـا در خـوش بينانـه تـرين حالـت،            
محكوم به شكست و بايگاني شدن در آرشيو سـازماني          

  . نظام است و در هر دو صورت هزينه ساز و زيان بار
ــان عادال  ــت و درم ــدالت   بهداش ــستري از ع ــه در ب ن

اجتماعي، امنيـت و رونـق اقتـصادي، گـردش مـالي و         
اطالعاتي شفاف و نبود مافيا و رانـت ثـروت و قـدرت             
قابل دسترسي ست و اين همه در سايه نظام سياسي و           
اجتماعي آزاد و دولت مـسوول و پاسـخگو ميـسر مـي          

  .باشد
  

 ضعفهاي اجرايي

محور : گيري بي توجهي به خدمات بهداشتي و پيش       -1
اصلي طرح تحول، درمان است در حالي كـه پيـشرفت        
ــاي    ــر مراقبته ــي ب ــه، مبتن ــي در ســالمت جامع حقيق
پيشگيرانه است و بـدون گـسترش نظامهـاي مراقبـت          
سالمت، مواجهه بـا چالـشهاي نظـام سـالمت بـسيار            

در اكثر كشورهاي توسعه يافته، پيشگيري      . دشوار است 
 .بر درمان اولويت مي يابد

رتقا نظام سالمت مبتنـي بـر تخـصيص مـستقيم            ا -2
اكثر نظامهاي توسعه يافته نظـام سـالمت،    : منابع مالي 

از ساز و كار هاي تامين مالي بـراي مـديريت و سـوق          
نظام به اهداف تعيين شده و رفـع چالـشهاي پـيش رو       

ــد و سرپرســت نظــام ســالمت، نقــش   ســود مــي برن
  . سياستگذاري و نظارت را بر عهده مي گيرد

ين در حالي است كه در طرح تحول سـالمت، نقـش            ا
بيمه به عنوان يك سـاز و كـار بـراي مـديريت منـابع          
سالمت كمرنگ شده و اكثر منـابع مـالي بـه صـورت             
مستقيم تخصيص مي ياب كـه زمينـه بـروز فـساد را              

 سياسـتهاي كلـي سـالمت     7بنـد   (فراهم آورده اسـت     
و ابالغي بر تفكيك دو بخش سرپرستي و تامين مالي          

تدارك خدمات تاكيد داشته و مديريت منابع سالمت را         
  ). بر عهده بيمه قرار مي دهد

همچنين طرح تحول، قـوانين مبنـايي حـوزه سـالمت          
مانند قانون برنامـه پـنجم توسـعه در مـواردي شـامل             
مراقبتهاي اوليه سالمت، خريد راهبردي خدمات، جواز       

كـه  ... خدمت پزشكان در بخش دولتي يا خـصوصي و        
 .بناي هر تغييري در نظام سالمت مي باشد را دور زدم
ــديريتي و نظــارتي -3 ــتن وظــايف م ــه حاشــيه رف :  ب

ماموريت اصـلي وزارت بهداشـت، ايجـاد بـستر بـراي            
تامين سالمت كليه افـراد كـشور اسـت كـه از طريـق         
ــابي    ــارت و ارزي ــررات، نظ ــيم مق ــتگذاري، تنظ سياس

ـ   امـا در عمـل     . ف امكـان پـذير اسـت      بخشهاي مختل
مشاهده شد كه وزارت بهداشـت، خـود بـه بزرگتـرين            
ارايه كننده خدمات درماني تبديل شده و اين امر انجام          

بـه  . موثر وظايف حاكميتي را با مشكل مواجه مي كند        
ــارت و    ــسوول نظ ــت، م ــر، وزارت بهداش ــارت ديگ عب
ارزيابي طرحي است كه خود تامين مـالي و اجـراي ان       
را بر عهـده دارد و در ايـن صـورت ديگـر پاسـخگوي           

 . منتقدان و مخالفان خود نيست
قـرار گـرفتن    :  چالشهاي اجرايي با فرض تداوم آن      -4

طرح تحول نظام سالمت به عنوان يكـي از سـنگهاي           
بزرگ دولت يـازدهم، تـداوم طـرح را در ميـان مـدت              
تضمين مي كرد، اما تزريق منابع مالي با روند كنـوني،           

. جــب افــزايش هزينــه هــاي ســالمت شــده اســتمو
همچنين افزايش منابع مالي مورد نياز با ادامه سياست         
يكسان سازي تعرفه ها، تامين منابع مالي بـراي سـاير           

با ايـن   . بخشهاي اقتصادي را با مشكل مواجه مي كند       
وجود، افزايش شكاف درآمدي بين بخـشهاي مختلـف        

ــديران و پز   ــين م ــه ب ــالمت از جمل ــام س ــكان نظ ش
متخصص از يكسو، و پرستاران و پيراپزشكان از سوي         
ديگر، بر كيفيت خدمات درماني ارايه شده تاثير منفـي          
گذاشته و اعتراضات فراوان گروه اخير را در طول چهار          
سال گذشته رقم زد كه در صورت تـداوم طـرح بـدون        
تجديد نظرهاي الزم، اختالفها عميق تـر و اعتراضـها          

 .شدگسترده تر خواهد 
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كنوني طرح، زمينه ساز گسترش توقع و انتظار جامعـه          
. اسـت ) خـدمت ارزان (و مردم ) افزايش درآمد(پزشكي  

با توجه به وضع اقتصادي بي ثبات و كسر بودجه هاي           
قابل انتظار در سالهاي بعد، افزايش مستمر هزينه هاي         

از . مـانع اصـلي تـداوم طـرح باشـد         سالمت مي تواند    
ــي در    ــديران اجراي ــاتواني م ــرح و ن ــف ط ــويي توق س
ــد    ــي توان ــاد شــده، م ــه انتظــارات ايج پاســخگويي ب
محروميتهاي بيشتر و نارضايتيهاي گسترده تر مردم را        

 . دامن بزند و به سرنوشت حذف يارانه ها دچار شود
 

 طرح در عمل

ن و معـاون    بنا بر گفته معاون وزارت بهداشـت و درمـا         
 65توسعه امـور اجتمـاعي سـازمان برنامـه و بودجـه،             

درصد منابع طرح تحول سالمت، تنها صـرف كـاهش          
هزينه هاي بستري مردم شده است؛ منابعي كـه قـرار           
بود به صورت پايدار صرف افـزايش مراكـز درمـاني و            
تختهاي بيمارستاني، پيشگيري از بيماريهاي غير واگير       

 .و بهداشت تغذيه شود
طريقت منفرد، وزير سـابق بهداشـت، بـا عنـوان ايـن             
مطلب كه فرانشيز پرداختي در شهرهاي بـزرگ بابـت          

 درصد و در شهرهاي 35خدمات سرپايي از جيب مردم   
 ميليون بـار    800ساالنه  ": درصد بود، گفت  18كوچك  

مراجعه به مراكز بهداشتي و درماني كشور صورت مـي        
ـ      7گيرد كه فقط     وط بـه بـستري      ميليون مـورد آن مرب

در حالي كه طرح تحول سالمت فقط به خدمات         . است
 ".بستري توجه دارد

 هزار و   16 كل بودجه سالمت     91در سال   ": وي افزود 
 600 هـزار و  58 ميليارد تومان بوده كه امسال به        400

 ".ميليارد تومان رسيده است
طريقت منفرد با عنوان اين مطلـب كـه هزينـه هـاي             

در ": زايش پيدا كرده است، گفت    خدمات بستري نيز اف   
 براي يك بيمار تـامين اجتمـاعي هزينـه          93فروردين  
 هزار تومان تمام مـي شـد و ايـن هزينـه           550بستري  

 هـزار   570براي بيمار داراي دفترچه خـدمات درمـاني         
، هزينه بـستري    93در حالي كه در دي ماه       . تومان بود 

 1.5 برابـر رسـيده و در حـدود          3به طـور متوسـط بـه        
 ".ميليون تومان برآورد مي شود

يك بررسي در بيمارستان طالقاني تبريز بررسي نـشان         
مي دهد كه بيشترين دسـتاوردهاي طـرح مربـوط بـه            
كاهش پرداختي بيمار و كمترين دسـتاوردها در مقـيم          
بودن پزشكان، ارتقـاي كيفيـت ويزيتهـا و نيـز تـرويج       

 .زايمان طبيعي بوده است
 

 :منابع
 ايرنا

 مهرخبرگزاري 
 مركز ملي تحقيقات سالمت

 خانه ي پرستار
 قدس آنالين
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ژان سيگلر گزارشگر ويژه سازمان ملـل پيرامـون حـق       
 در سمت معـاون     2013دسترسي به غذا بود و از سال        

كميسيون مشورتي شوراي حقـوق بـشر ايـن سـازمان           
 در هامبورگ هم 20او در نشست جي . فعاليت مي كند  

شركت خواهد داشت، البته در سمتي كه آب پاشها هم          
كتـاب  . ارد كه هيچ كمبـودي نـد      يهستند؛ همان سمت  

 گذشته بـه بـازار    سال "مرز باريك اميد  "سيگلر به نام    
در اين بـاره و اينكـه اميـد كجاسـت، چـه كـسي        . آمد

 "اكسپرس"اميدوار است و چه انتظاري از آن مي رود،     
  . با او به گفتگو نشسته است

  

  
  
مـرز باريـك    "آقاي سيگلر، اسم كتاب شما       

ايي كه   نبردهاي برده و باخته من و آنه       –اميد  
بـه  .  است "به طور مشترك برده خواهند شد     

راستي اين اميد كجاست؟ بحران گرسـنگي       
در شرق آفريقـا و همزمـان تـداركات بـراي        

ــران    ــالس س ــزاري اج ــشور در 20برگ  ك
شما چه انتظاري از ايـن نشـست        . هامبورگ

  داريد؟ 
اگر به نشـستهايي كـه تـاكنون برگـزار شـده نگـاهي              

يجه گرفت كه هر بـار وعـده        انداخته شود، مي توان نت    
كمك ميلياردي به آفريقا داده شده، اما در عمل پـولي           

من مي خواهم مساله را كمي عميق تر        . پرداخت نشده 
زمـاني كـه از كـشتار حقيقـي، يعنـي كـشتار             . بشكافم

گرسنگي صحبت مي شود، مـي بايـست بـين دو نـوع          
نخست گرسـنگي ناشـي از      : گرسنگي تفاوت قايل شد   

 .  ديگري گرسنگي ناشي از اقتصادساختارها و 
گرسنگي ساختاري، كشتار روزانه است، نظم اقتـصادي   
جهان سوم و كشورهاي به اصطالح رشـد نيافتـه، بـه            

آفريقا آسـيب ديـده تـرين قـاره         . اين امر مبتال هستند   
 درصد از حدود يك ميليـارد آفريقـايي بـه           35.2 .است

رين بيـشت . گونه دايمي دچار سـووتغذيه شـديد هـستند     
 650آمار قربانيان را در آسيا مي تـوانيم بيـابيم، آنجـا             

از . ميليون نفر به طور مستمر با سووتغذيه روبرو هستند      
زاويه درصـدي اگـر بخـواهيم بگـوييم، بـا ايـن حـال             

 .  گرسنگي در آفريقا از همه جا گسترده تر است
سازمان خواربار و كشاورزي    (براساس گزارش تازه فائو     

هر پنج ثانيه يك كودك زير ده       ) FAO -ملل متحد   
در مجموع يك . سال به دليل گرسنگي جان مي سپارد     

 جمعيت اين كـره خـاكي بـا         ميليارد 7.3ميليارد نفر از    
آنهـا بـه    . سووتغذيه دايمي دست و پنجه نرم مي كنند       

. همين دليل زندگي جنسي، زندگي كاري، هيچ ندارنـد        
ز بعدشان هـراس  اين انسانها پريشان هستند، آنها از رو     

اما همين گزارش كه تعداد قربانيان را اعالم مي         . دارند
كند، مي گويد كه كشاورزي در موقعيتي كـه در حـال            

 12حاضر بسر مي برد، بدون هيچ مشكلي مـي توانـد            
ميليارد نفر را تغذيه كنـد، يعنـي نزديـك بـه دو برابـر               

كودكي كه در همين لحظه مـي   ! جمعيت كنوني جهان  
امـروزه در دنيـا     . حقيقت به قتـل مـي رسـد       ميرد، در   

مـشكل نبـود    . كمبود عيني مواد غذايي وجـود نـدارد       
توليد نيست، بلكه دسترسـي نداشـتن بـه آن و نبـود             

ايــن معادلــه، علــت گرســنگي . قــدرت خريــد اســت
 .ساختاري را توضيح مي دهد

اين امر اغلـب    . مساله بعدي، گرسنگي اقتصادي است    
. هان ظهور پيدا مي كنـد     در ناتوان ترين كشورهاي ج    

مساله اينجا درهـم فروپاشـي ناگهـاني يـك اقتـصاد            
كشاورزان نه مي توانند بكارنـد و نـه برداشـت           : است

كنند، راههاي حمل و نقل غير قابل استفاده شده اند،          
 .  آفت ملخ بروز مي كند و غيره

بحران گرسنگي كنـوني در شـرق آفريقـا بـه ويـژه در        
. شـمال كنيـا وخـيم اسـت       سودان جنوبي، سـومالي و      

بـه  . افزون بر اينها، يمن هم به ايـن درد مبـتال اسـت            
 ميليـون   23گفته برنامه جهاني غذا، در روزهاي اخيـر         

آنهـا  . نفر بي واسطه در معرض تهديد گرسنگي هستند       
فقط از گرسنگي رنج نمـي برنـد، بلكـه اغلـب بـه آب            

بر اينها اضافه مي شود كه      . پاكيزه هم دسترسي ندارند   
ــدمي   ــا يــك اپي ــوب ســودان ب جنــوب ســومالي و جن

ايـن عوامـل، وخامـت      . وحشتناك ماالريا روبرو هستند   
 . بحران گرسنگي را تشديد مي كنند

ــست؟ اول،   ــت شــكل گــرفتن شــرايط موجــود چي عل
ما شاهد هجوم جنگي عربستان به      : درگيريهاي نظامي 

يمن هستيم، همچنـين در جديـدترين عـضو سـازمان           
 "نـور "، جنـگ دو گـروه نـژادي         ملل، سودان جنـوبي   

)Nuer (  دينكا"و") Dinka ( دوم، فلج  . جريان دارد
 .  شدن عملي برنامه جهاني غذا

من هشت سال تمام گزارشگر ويژه حق دسترسـي بـه           
به همين دليل باال و پايين همايشهاي اعالم       . غذا بودم 

ايـن همايـشها يـا در رم، مقـر          . تعهد را از حفظ هستم    
در ايـن همايـشها     .  برگـزار مـي شـوند      فائو، يا در ژنـو    

مسووالن برنامه جهاني غـذا وضـعيت را توضـيح مـي           
دهند و اعالم مي كنند كه بـه چـه كمكهـايي از چـه               

كشورهاي صنعتي بـه ايـن      . كشورهايي نياز وجود دارد   
فراخوان جواب مي دهند و اعالم مي كنند كـه چقـدر            

  . كمك خواهند كرد
برنامه جهـاني غـذا     :  مارس اين بود   23نتيجه همايش   

چهار ميليارد براي شش ماه آينـده، يعنـي تـا سـپتامبر             
 در خواست كرده و دليل آورده بود كه اين مبلـغ     2017

حداقل ميزاني است كه براي پرتاب مواد غذايي با چتر          
اما فقـط بـا     . و نيز ارسال آن با كاميون مورد نياز است        

 ميليـون   252اين مبلغ، به طور دقيق      بخش ناچيزي از    
آنچه كه به طور واقعي و در عمـل         . دالر، موافقت شده  

اغلـب مبـالغ    . پرداخت خواهد شد، مساله ديگري است     
اين بسيار ناكافي . وعده داده شده دوباره كمتر مي شود     

است و بنابراين مي توان گفت حكم مرگ ميليونها نفر          
 .   مارس اعالم شده است23در 
 برنامه جهاني غذا فلج شـده؟ يـك دليـل آن ايـن              چرا

ــستند    ــدعي ه ــده م ــه دولتهــاي كمــك كنن اســت ك
مشكالتي دارند و ديگر نمي تواننـد يـا نمـي خواهنـد             

دومين دليل اين است كـه بهـاي جهـاني          . كمك كنند 

مواد غـذايي پايـه ماننـد ذرت، بـرنج و غـالت كـه در         
 درصد مصرف جهـاني غـذا را تـامين مـي           75مجموع  

. د، در ماههاي اخير جهش انفجـاري داشـته اسـت          كنن
  . يك دليل اين امر سفته بازي با مواد غذايي است

  

  
من با چندين پرونده قضايي مواجه هستم، چـون ايـن           

با ايـن حـال     . مسايل را به طور مكرر محكوم كرده ام       
صـندوقهاي سـرمايه    : يكبار ديگر هم اينجا مي گـويم      

بازي با مـواد غـذايي      گذاري و بانكهاي بزرگ با سفته       
اين سفته بـازي در يـك    . سودهاي افسانه اي مي برند    

چارچوب كامال قانوني انجام مي شود، امـا وقتـي نـرخ      
كاالها باال باشد، برنامه جهاني غذا نمي تواند به اندازه          

اين اما بـه شـدت مـورد نيـاز          . الزم و كافي خريد كند    
 است، چون سازمان ملل كه چيـزي توليـد نمـي كنـد،         

بلكه فقط مواد خريداري شده را براي قربانيـان ارسـال     
 .  مي كند

بر تمام اين نابسامانيها اين هم اضـافه مـي شـود كـه              
قدرتهاي داراي حق وتو در سـازمان ملـل، در منـاطق            
جنگي مختلف دايره عمـل سـازمان ملـل را بـه كلـي              

براي مثال يك نيروي چند مليتي يـا        . مسدود مي كنند  
ماموريت قوي در سودان جنوبي وجود      كاله آبي با يك     

افزون بر اين تالش بـراي ايجـاد يـك كريـدور            . ندارد
بشردوستانه پرواز ممنوع بر فراز منـاطق مـسكوني بـه           

 .  دليل آن وتوي چين بود. شكست انجاميده
توضيح وتوي مزبور را مي توان در اين حقيقـت يافـت            

در يمن . درصد واردات نفت چين از سودان است  11كه  
تهديد به وتوي آمريكا مانع ايجاد منطقه پرواز ممنـوع          

به دليل وتوي آمريكا، حـضور سـازمان ملـل در           . است
وحـشتناك ايـن    . يمن در عمل غيرممكن شـده اسـت       

است كه اين تراژدي با آگـاهي همـه ديپلماتهـايي بـه       
وقوع مي پيوندد كه در همايشهاي اعالم تعهد شركت          

  . مي كنند
 

فه دارد كه در تظاهرات و      آيا جامعه مدني وظي   
اعتراضــهاي خــود در هــامبورگ كــشورهاي 
ثروتمنــد را متقاعــد كنــد كــه بــه تعهــدات 
بشردوستانه خود در همايشهاي اعالم تعهد       

 جامه عمل بپوشانند؟ 
مـرز باريـك    .  اسـت  "مرز باريك اميد  "اسم كتاب من    

جامعـه مـدني، ايـن حلقـه        . است، اما اميد واقعي است    
 كـه از جنبـشهاي گونـاگون تركيـب          برادري اسرارآميز 

شده، از كليساها، اتحاديه ها، سازمانهاي غيردولتي كه        
در جبهه هاي به كلـي متفـاوتي عليـه نظـم آدمخـوار           

  مي جهاني و عليه سياستهاي دولتي دست به مقاومت 
  8بقيه در صفحه 

  

  من يك بلشويك خدا پرست هستم
ه، از كليساها، كه از جنبشهاي گوناگون تركيب شدجامعه مدني، اين حلقه برادري اسرارآميز       . مرز باريك است، اما اميد واقعي است      

اتحاديه ها، سازمانهاي غيردولتي كه در جبهه هاي به كلي متفاوتي عليه نظم آدمخوار جهاني و عليه سياستهاي دولتـي دسـت بـه                        

  .   جهاني استاين جامعه مدني يك پديده جديد.  زنند ميمقاومت

 بابك: برگردان  --  اكسپرس
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  من يك بلشويك

   خدا پرست هستم
  7بقيه از صفحه 

  
 .  اين جامعه مدني يك پديده جديد جهاني است. زنند

برنامـه حزبـي، خـط حزبـي و         . جامعه مدني اميدوار است   
او فقط بر اساس وظيفـه قطعـي بـه    . كميته مركزي ندارد  

افراد از همه قشرهاي اجتماعي، ديني      . حركت در مي آيد   
. اينجــا گـردهم جمــع مـي شــوند  و گروههـاي سـني در   
رفتار غير انساني كه بـا يكنفـر        ": امانوئل كانت مي گفت   

 مـساله   ".انجام مي شود، انسانيت را در من نابود مي كند         
من ديگري هستم   : به سادگي به حس هويت برمي گردد      

 .  اين اصل، موتور خيزش مدني است. و ديگري من
بـا شـكاف    مستحكم ترين ديوارهـا     ": چه گوارا مي گويد   

 نظم آدمخوار جهاني سـرنگون خواهـد       ".ريزش مي كنند  
شد، اما نه به اين دليل كه سران كشورها از خواب بيـدار             

، ترامـپ، مركـل و غيـره بـا        20رووساي جـي    . مي شوند 
دستورات، اسـتراتژي و اراده اليگارشـهاي سـرمايه مـالي           

اين اليگارشـها يـك ديكتـاتوري       . جهاني كوك مي شوند   
 500بنـا بـه آمـار بانـك جهـاني،           . ا كرده اند  جهاني به پ  

كنسرن بزرگ و خصوصي فرامليتي از همه بخشها، يعني         
 درصد توليـدات    52.8بخش صنعت، بخش مالي و غيره،       

جهاني، يعني بيش از نيمي از ثروت توليد شده در جهـان            
اين كنـسرنها از هـر      . در طول يكسال را كنترل مي كنند      

ه اي يا پارلمانتاري فرار مـي       گونه پايش اجتماعي، اتحادي   
 .  كنند

آنها البته تواناييهاي زيادي دارند، براي مثال بر پيـشرفت          
علمي و تكنولوژيك مسلط هستند، با اين حال امـا فقـط            
يك پرنسيب عمل و يـك اسـتراتژي دارنـد و آن كـسب          

اين كنسرنها . حداكثر سود در كوتاهترين مدت زمان است  
 كه پـيش از ايـن هرگـز هـيچ           امروز از قدرتي برخورداند   

آنهـا از همـه     . قيصر و پادشاهي روي كره زمـين نداشـته        
بخش كوچـك   آنها يك   . دولتها روي هم قوي تر هستند     

سران دولتهاي جي . اليگارش با قدرتي باورنكردني هستند  
ــق  20 ــتيار و مجــري عالي ــده، دس ــط ســرويس دهن  فق

رووسـاي جمهـور همدسـتان موسـسات     . كنسرنها هستند 
امـا در   .  هستند و نه دولتمردان مستقل انـديش       خصوصي

 گرفته و آن جامعه برابر آنها امروز يك پديده تاريخي قرار   
جامعـه مـدني در هـامبورگ حاضـر         . مدني جهاني اسـت   

. من هم خواهم آمد و صـحبت خـواهم كـرد          . خواهد بود 
هامبورگ نقطه اي است كه از آنجا مقاومت شـكل مـي            

  . گيرد
  

 به يك ربع قرن پيش، در       آقاي سيگلر، نزديك  

 در وين دومـين كنفـرانس حقـوق         1948سال  

بشر كه توسط پطرس غالي سازماندهي شـده        

منـشور  "كنفرانس بـا صـدور      . بود، برگزار شد  

چه انتظاراتي از اين منشور     .  پايان يافت  "وين

مي رفت و آيا اهداف تعيين شـده در آن زمـان            

  تحقق يافتند؟  

 زماني كه كنوانسيون حقوق     .اين واقعا سووال خوبي است    
 در پــاريس از ســوي مجمــع 1948 دســامبر 10بــشر در 

عمومي به تـصويب رسـيد، حقـوق سياسـي و اجتمـاعي             
آن زمان بحث شديدي بـين كمونيـستها و         . تعريف شدند 

كمونيستها مـي گفتنـد، مـساله       . دنياي غرب درگرفته بود   
نان در درجه اول اهميت قرار دارد، همانگونه كـه برشـت       

يك برگه راي، گرسنگان را سير نمي كند، بـراي          ": فتگ
   ".بيسوادها، آزادي مطبوعات بي ارزش است

بلوك كمونيستي استدالل مي كرد كه در مرتبه نخـست           
بايد حقوق اجتماعي و اقتصادي بشر تحقق يابد و بعـد در    
پي آن حقوق سياسي و مدني مي تواند در دستور كار قرار      

ضوع را برعكس مي ديدند و مي       قدرتهاي غربي مو  . گيرد
شما رياكار هستيد، شما فقط به اين دليل از حقوق          : گفتند

اجتماعي و اقتصادي دفاع مي كنيد، چـون نمـي خواهيـد     
بلوك كمونيستي در مقابل، غرب     . دموكراسي برقرار كنيد  

را متهم مي كرد شبه دموكراسي ايجاد كرده و عالقه اي           
در آن دوره   .  نـدارد  به عـدالت اجتمـاعي و تـامين مـادي         
بـه همـين دليـل    . قدرتهاي غربي نظر خود را پيش بردند      

 در عمل فقط اهداف سياسـي و        1948منشور حقوق بشر    
 .  مدني را در بر گرفته است

 فـرو   1991زماني كه نظم جهـاتي دوقطبـي در اگوسـت           
ريخت، دبيركل وقت سازمان ملل فرصتي كه ايجاد شده         

 كنفرانس حقـوق بـشر در       بود را دريافت و بي درنگ يك      
وين برگزار كرد كه در آن بايد بـراي اولـين بـار، جهـان               
شموليت حقـوق اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي و نيـز             

دسـتاورد  . مدني و سياسي به رسـميت شـناخته مـي شـد       
كنفرانس وين اين بود كه همه اجزاي حقوق بشر، جهـان    
. شمول، تجزيه ناپذير و خودنهاد به رسميت شناخته شدند        

آمريكاييها به گونه تراژيكي از راي دادن به بيانيه نهـايي           
با اين وجود كنفرانس وين يـك تحـول         . خودداري كردند 

حال مساله اين است كه حقـوق بـشر   . مهم تاريخي است 
در عمل هم تحقـق يابـد، بـراي مثـال در مبـارزه عليـه                

 .   گرسنگي
مــا مــي تــوانيم ممنوعيــت ســفته بــازي روي كاالهــاي 

ايـن را واقعـا همـين       . غذايي را هدف قرار دهيم    ضروري  
فردا صبح مي توانيم انجام دهيم، چرا كه در دموكراسـي           
استيصال وجود ندارد و چرا كه هيچ بورسي وجـود نـدارد            

ميليونهـا نفـر در     . كه در فضاي تهي از قانون فعاليت كند       
مـا  . پي اين اقدام در زمان كوتاهي نجات خواهنـد يافـت          

براي مثال زمـاني كـه وزيـر     . كار را بكنيم  مي توانيم اين    
دارايي اتريش براي شركت در مجمـع عمـومي صـندوق           
بين المللي پول در ژوين به واشنگتن سفر مي كنـد، مـي          

 را مجبــور كنــيم كــه نــه طــرف طلبكــاران در تــوانيم او
فرانكفورت، وين، لندن و غيره، بلكه در طرف كودكان در          

 كشور فقير دنيا قرار     50حال مرگ، يعني لغو كامل ديون       
 .  گيرد

از اين طريق كشورهاي ياد شده سرانجام امكان سـرمايه          
گذاري در ساخت مدرسه، بيمارسـتان، تاسيـسات آبـي و            

ما مي توانيم به اين هـدف  . ا خواهند كرد كشاورزي را پيد  
وزير دارايي آلمان كه از آسمان نـازل نـشده،      . دست يابيم 

آنگاه . او بر پايه راي مردم آلمان در اين پست قرار گرفته          
كه اليگارشـي سـرمايه داري درنـده مـي خواهـد بـه مـا             
بقبوالند كه از نظر اخالقي شايد حق داشـته باشـيم، امـا             

برنمي آيد، آنوقت بايد خالف اين را بـه         كاري از دستمان    
چـرا كـه    . آنها ثابت كنيم و اين فاصله را از بين بـرداريم          

اين نيروهاي بازار نيـستند كـه بـر بـه اصـطالح قـوانين               
طبيعي مسلط هستند، بلكه كماكان انـسانها هـستند كـه           

  . قوانين را مي نويسند
   

شما در كتاب خود مي نويسيد كه عميقـا بـاور            

شـما مـي    . تاريخ يك معنا و جهـت دارد      داريد  

چه . گوييد شما به انسان شدن بشر باور داريد       

تفاوتهايي جهان نگري شما با مدل مرحلـه اي         

  ماترياليسم تاريخي دارد؟ 

من هم مثـل    . من بلشويكي هستم كه به خدا اعتقاد دارد       
. من از همه كليـساها نفـرت دارم       ": ويكتور هوگو معتقدم  
 ". مي ورزم، من به خـدا اعتقـاد دارم  من به انسانها عشق 

مهري كه من در زندگيم تجربه كرده ام، عـشقي كـه در             
جنبشهاي آزاديبخش در سطح جهان ديده ام، نشان مـي          

 . دهد كه انسان توان انجام چه كارهاي بزرگي را دارد
  
   

  

  ،»آتش به اختيار«

   حكمي عليه جامعه
   

   زينت ميرهاشمي

   
عمليـات تروريـستي در   از همان هنگام كـه خبـر        

تهران پخش شـد و داعـش مـسئوليت آن را بـه             
عهده گرفت، شـك و ترديـد در مـورد آمـر ايـن              

  . عمليات روي ميز رسانه ها قرار گرفت
برخي از مفسران و تحليل گران سياسي با توجـه          
به سابقه درخـشان جمهـوري اسـالمي در انجـام       
عمليــات تروريــستي انگــشت اتهــام را بــه طــور  

  .به سوي بيت ولي فقيه نشانه گرفتندمستقيم 
ــري    ــايتهاي خب ــاعي و س ــاي اجتم ــبكه ه در ش

اتحـاد  «،  »كار خودشان بـوده   «ترمهايي همچون   
ارسـال كـارت    «،  »نانوشته بـين رژيـم و داعـش       

عملياتي براي جبران «، »دعوت رژيم براي داعش 
  . به فراواني ديده مي شود....و» شكست انتخاباتي

واليت فقيـه نمـي تـوان       بديهي است كه از رژيم      
انتظار شفافيت داشت و دروغ در تـار و پـود ايـن             

برخـي از كارشناسـان     . رژيم نهادينه شـده اسـت     
ــن    ــل اي ــه و تحلي ــا تجزي ــستي ب ــات تروري عملي
عمليات، آن را مغاير با نحـوه عمـل داعـش مـي            

همچنـين ورود سـه تروريـست بـا انبـوهي          . دانند
 وسايل جنگي به مجلس رژيم كه بـه قـول يـك           

شاهد عيني حتي اجازه همراه داشتن يك خودكار        
به بازديد كنندگان نمي دهند، بسيار سوال برانگيز        

اين كه مدتي قبل يكي از تروريـستها        . شده است 
در كردستان دستگير و پس از سه مـاه بازداشـت           

 ميليون توماني و قول همكـاري آزاد  200با وثيقه  
  . مي شود هم مورد پرسش بسيار است

ــن ــات  در اي ــن عملي ــر اي ــه بررســي آم  فراســو ن
جنايتكارانه بلكـه برخـورد خامنـه اي مـورد نظـر            

خامنه اي در اولين موضع گيري بدون ايـن      . است
كه به خانواده قربانيان تسليت بگويد، ايـن اقـدام          

ترقه «كه دهها كشته و زخمي بر جاي گذاشته را          
ــل . دانــست» بــازي همــسويي و همكــاري متقاب

براي ولي فقيه اين فرصت را داعش و سپاه قدس    
 زنـد و رژيـم را       60ايجاد كرد كه گريز بـه دهـه         

اما اصل موضوع اعـالم مجـدد       . قرباني جلوه دهد  
او بـه ذوب شـدگان در       . جنگ او عليه جامعه بود    

واليت فرمان آتش داد تـا هرجـا كـه الزم اسـت         
خامنـه اي اراذل و اوبـاش       . دست به جنايت بزنند   

، معرفـي كـرد و      »نگ نرم افسران ج «جنايتكار را   
بـديهي  . داد» آتش بـه اختيـار  «به آنها چراغ سبز     

ترقـه  «است كه اين فرمان تنهـا در آتـش و دود            
  . مي تواند صادر شود» بازي

ولي فقيه نه تروريستها كه جامعه را نشانه گرفتـه          
از اين نظر مستقل از اين كه كـدام يـك از       . است

اح اين طر» داعش و سپاه قدس«برادران دوقلوي   
عمليـات تروريـستي بـوده انـد، بـراي خامنــه اي      
اســتفاده از ايــن فرصــت بــراي مهــار جنبــشهاي 
اجتماعي همچون جنيشهاي اعتراضـي نيروهـاي       
كار، جنـبش اعتراضـي غـارت شـدگان، جنـبش           

  .است...دادخواهي و
   خرداد 20شنبه ... فراسوي خبر 
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  !موسيقي

  

   دولت تدبير و اميد در همدان "ساز مخالف"

  
 در قلـب   "زدودن اميـد  "آيا اين پيش درآمد سـمفوني       

  خوش باوران است؟ 
بـه  ) آهنگساز و سرپرست گـروه همـايون      (حسين پرنيا   

دولـت تـدبير و     "سياستهاي محدودگرانه وزارت ارشاد     
تا ديروز برخي   ": او مي گويد  . اميد اعتراض كرده است   

 گذاشتند كنـسرت دهـيم، امـروز ارشـاد و           ادها نمي نه
ــي   ــيقي نم ــاي موس ــدانجمنه ــه . گذارن ــا محترمان آنه

   ".وادارمان مي كنند كنسرتها را لغو كنيم
پيرنيا ضمن انتقاد شديد از عملكـرد انجمـن موسـيقي           

بـه  ": همدان در زمينه صدور مجـوز كنـسرتش گفـت         
 دنبال بـدرفتاريهايي كـه مـسووالن انجمـن موسـيقي          
همدان با ما داشتند، كنسرتم را لغو كردم و تـا زمـاني             
كه چنين افرادي در راس امور اين انجمن هـستند، در           

  ".همدان كنسرتي برگزار نخواهم كرد
رفتارهاي ":  در ادامه افزود"هاگلپونه "آهنگساز قطعه 

به شدت عجيبـي در همـدان و بـسياري از شـهرهاي            
 ارد اتفـاق مـي    ديگر در بحث صدور مجوز كنـسرتها د       

افتد كه به شدت به آنها اعتراض دارم و از دولت تدبير          
و اميد كه بنـده هـم ماننـد سـاير هنرمنـدان از آن در           

خواهم ايـن مـشكالت را      انتخابات حمايت كردم، مي     
  ".حل كند

آنها براي صدور مجـوز برگـزاري از   ": او در ادامه گفت 
ه نمي توانيم   ما ك . ما فيلم با كيفيت از اجرا خواسته اند       

بيست سي ميليون تومان هزينه ساخت فيلم كنيم، آن          
متاسفانه خبر دارم كه ايـن رفتـار     ! هم براي يك مجوز   

در بعضي جاهاي ديگر و با اساتيد ديگري نظير كيهان          
  ".كلهر و حسين عليزاده هم شده است

  

  محمد جواد الريجاني هم مفتي شد

سياسـت  وقتي پاي دين به سياست كشيده مي شود و          
چماقي براي حذف، محمد جواد الريجاني هـم مفتـي           

  . شهر مي شود و فتوا مي دهد
يك  ("ربنا"او با وارد شدن به مشاجرات بر سر پخش          

ار آنجـا   ": حكم داده ) دعاي مذهبي با صداي شجريان    
موضوع دفاع از ايشان يك مناقشه سياسي شده است،         

 قـرار  الـشعاع لذا در تالوت مذكور توجه به آيت تحـت       
گيرد و ايـن امـر خـالف مـوازين شـرعي تـالوت             مي  
   ".است

  

  شاهين نجفي با راديكال در صحنه 

در ساعات اوليه شروع خـرداد مـاه شـاهين نجفـي بـا              
بنا به گفته بي بي سي،      .  بروي صحنه رفت   "راديكال"

 در  "تـاتنهم "سالن برگزاري كنـسرت كـه در منطقـه          

ايجـاد  شمال شرقي لنـدن بـود، مركـزي اسـت بـراي       
. موقعيت و معرفي هنرهاي مطرح حاشيه نشينان لندن       

اين واقعيت كه جمهوري اسـالمي بـراي سـر شـاهين      
است، مسووالن سالن را به جنب و    نجفي جايزه گذاشته  

جوش خاصي براي حمايت از او انداخته بود؛ نورپردازها   
و صدابرداران خبره هم داوطلبانه كارهـاى كنـسرت را          

  .انجام دادند
  

  
 بـا فتـواي     "نقـي "اهين نجفي بعد از خواندن ترانـه        ش

مرگ مراجع دولتي ايران روبرو شد و ناچار گرديـد بـه            
اش ادامه دهد، طور مخفي به زندگي شخصي و هنري       

بدون شك اين دوران باعـث توجـه و حمايـت جامعـه           
  . هنري غرب شده است

  

ــرهم زدن    ــوان ب ــادگرا ت ــستهاي بني تروري

  ا نداشتند فستيوال موسيقي آلمان ر

  

  
فعاليــت يكــي از بزرگتــرين فــستيوالهاي موســيقي در 

  . آلمان بار ديگر از سر گرفته شد
 Rock)راك ام رينـگ  "سازمان دهندگان فـستيوال  

am Ring)  كه در پي يك مورد مشكوك از شـركت 
كنندگان خواسته بودند تا محل فستيوال را ترك كنند،         

هاي دقيـق  انـد كـه پـس از بازرسـي       حال اعالم كـرده     
هاي اين فـستيوال از سـر گرفتـه    پليس، اجراي برنامه  

  . شده است
انتظار مي رود كه حدود نود هزار نفر در روز پاياني اين           

  . فستيوال حضور داشته باشند
  

ترانه اي كه نخست وزير انگليس را دروغگو        

  خطاب كرد، پر شنوده شد

  دروغگو خوانده مي شود، "ترازا مي "آهنگي كه در آن     
به سكوي سوم جدول رسمي تك آهنگهاي بريتانيا راه        

، اجـرا و  )Captain Ska ("كپتين اسـكا "گروه . يافت
ــده دارد  ــگ را برعه ــن آهن ــه اي ــگ . تهي ــن آهن در اي

هاي خبري نخـست  بخشهايي از سخنرانيها و مصاحبه  
 موضوعهايي چـون    وزير بريتانيا هم آورده شده است و      

خدمات بهداشت ملي بريتانيا، آموزش، انتخابات و فقـر         
در بخشي از آهنگ در بـاره تـرزا مـي    . شودمطرح مي  

نمـي  ... او يك دروغگو است، دروغگو    ": شودگفته مي   
  ".توانيد به او اعتماد كنيد

نـام دارد و از  ) Liar Liar GE2017(اين آهنگ 
گرفتــه، امــا جمعــه گذشــته در دســترس عمــوم قــرار 

راديـو  . انـد راديوهاي مهم از پخش آن خودداري كرده   
بي بي سي نيز اگرچه اين ترانه را به دليـل آنچـه كـه               

 خوانده پخش نكرد، اما در باره       "همزماني با انتخابات  "
  .آن گزارش فوق را با آب و تاب منتشر كرد

  

ديـوار را فـرو     : ترامپ مورد خطاب موسـيقي    

  !ريز

له، در منطقه مرزي ميان مكزيـك       به گزارش دويچه و   
و آمريكا شمار زيـادي از هنرمنـدان محلـي، آلمـاني و           

 گرايـي   آمريكايي با اجراي كنسرت بـه تفرقـه و ملـي          
  . اعتراض كردند

هــاي ترامــپ و نيــز بــه تمــامي اعتــراض بــه برنامــه 
ديواركشيهاي سراسر دنيا، ايـن هنرمنـدان را بـه هـم            

شان ي ادوات ضربي    هنرمندان مكزيك . پيوند داده است  
اي كه حصار   را به حصار مرزي آويخته بودند، به گونه         

تماشاگران و اعـضاي    . تبديل به آلت موسيقي شده بود     
 آلمـان كـه بـراي       "درسـدن "اركستر سمفونيك شهر    

اجراي كنسرت مشترك به منطقـه مـرزي مكزيـك و           
آمريكا سفر كرده بودند، با مسرت به حصار پوشـيده از           

  .كردندنگاه مي ادوات ضربي 
مـاركوس  "ايده اجراي اين كنسرت غيرمعمـول از آن         

، بنيانگذار و رييس اركستر سمفونيك درسـدن،        "رينت
 توجه عمـوم را بـه       "ديوار را فرو ريز   "بوده كه با شعار     

ماركوس رينت خود متولد آلمان     . خود جلب كرده است   
 سالگي به آلمـان غربـي آن        21شرقي است و در سن      

 كند و البته مدت زماني پس از فـرارش،          ميدوره فرار   
ديوار برلين كه دو بخش غربي و شرقي آلمان را براي            

  .ريزدسالها جدا كرده بود، فرو مي 
  

  .....ادبيات
  

  فصلنامه آواي تبعيد منتشر شد

 در گستره ادبيات    "آواي تبعيد "نخستين شماره نشريه    
ايــن .  صــفحه منتــشر شــده اســت350و فرهنــگ در 

ه با مدير مسوولي اسد سيف در فضاي مجـازي         فصلنام
  .  يابدانتشار مي

تبعيدي فقط آن   ": اين نشريه در معرفي خود مي گويد      
. كس نيست كه از زادبوم خـويش تارانـده شـده باشـد            

تواند از زبان، فرهنگ و هويت خويش نيـز   تبعيدي مي   
كس كه شـعر، داسـتان، هنـر، فكـر و           آن  . تبعيد گردد 

كشور خودي امكان چاپ و نشر نداشته        اش در    انديشه
كوشد تـا زبـان     اين نشريه مي    . باشد، نيز تبعيدي است   

تبعيد را نه بـه مرزهـاي جغرافيـايي، و          . تبعيديان باشد 
تعريف كالسيك آن، بلكه در انطباق با جهـان معاصـر          

  ". شناسدمي
  

  تاوان سنگين صلح منتشر شد

يرلنـد و    رماني است در بـاره ا      "بازگشت به كيلي بگز   "
خواهان  ايرلند؛ جنبشي طلبانه جمهوري   جنبش جدايي   

كه در اوايل دهه دوم قرن بيستم شكل گرفت و حدود           
  .  سال زنده و فعال بود80
نگار و نويـسنده فرانـسوي،      ، روزنامه   "سورژ شاالندن "

   ميالدي گزارشهاي فراواني از 90كه در سالهاي دهه 
  10بقيه در صفحه

  )96خرداد(رويدادهاي هنري ماه 
 فتح اهللا كيائيها



  10صفحه                     1396  تيراول  –386 نبرد خلق شماره
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  )96خرداد(رويدادهاي هنري ماه 
  

  9بقيه از صفحه
مـــذاكرات صـــلح ايرلنـــد بـــا بريتانيـــا در روزنامـــه 

ترين ارگان روشنفكران چپ ليبرال     ، مهم   "ليبراسيون"
  . كرد، نويسنده اين رمان استدر فرانسه منتشر مي 

 "افسانه پدران ما"پيش از اين هم رمان ديگري با نام        
هتمــام مرتــضي كالنتريــان از همــين نويــسنده و بــه ا

  .منتشر شده است
  

پس از صد سال كتابي از جـي آر آر تـالكين            

  منتشر شد 

  
 كـه يـك قـرن       "جي آر آر تـالكين    "كتاب جديدي از    

.  خرداد منتشر شد   11پيش آن را نوشت، روز پنجشنبه       
 و حـوادث دهـشتناك      "بـرن و لـوثين    "عنوان كتـاب    

 الهـام  جنگ جهاني اول كه نويـسنده شـاهد آن بـوده،    
  .بخش قسمتهايي از اين داستان است

، فرزند نويسنده فقيـد  "كريستوفر تالكين"اين كتاب را    
، ويراسـتاري كـرده و دو   "هـا اربـاب حلقـه   "مجموعه  

شخصيت اصلي دارد، يكي انسان و ديگري جن اسـت          
ــي    ــضاي تخيل ــه از ف ــين "ك ــان زم ــه او در "مي  ك

  .تداستانهايش خلق كرده بود، وام گرفته شده اس
اي از سفرهاي اكتـشافي    تمركز داستان روي مجموعه     

پر مخاطره و عشق ممنوعه است كه به گفته موسـسه           
 ناشر كتاب، در واقـع چكيـده        "هارپر كالينز "انتشاراتي  

تر است كه جي آر آر تـالكين چنـد          يك رمان طوالني    
  .را بازنويسي كرده و بسط داده بودبار آن 

ن آثــار جــي آر آر ، يكــي از پژوهـشگرا "جـان گــرت "
 بـي سـي   اي با شبكه خبـري بـي      تالكين، در مصاحبه    

 گفت اين كتاب كه نويسنده پس از بازگـشت از جبهـه         
هــاي جنــگ جهــاني اول در فرانــسه آنــرا نوشــته، در 

 از تجارب تلخ او در جبهـه       " گيري جن"حقيقت نوعي   
  .هاي جنگ است

  
  ..... سينما

  
نـوعي  "«فيلم محمد رسول اف برنده جايزه       

   جشنواره كن "نگاه

  
  
  

اف، فيلمساز  ساخته محمد رسول    ) Lerd ("لرد"فيلم  
 در جـشنواره كـن   "نـوعي نگـاه  "ايراني، برنده جـايزه     

  .امسال شد
ايــن فــيلم بــا بــازيگري رضــا اخالقــي راد و ســودابه 
بيضايي، داستان زندگي مرد جواني را به تصوير كشيده         

نـدگي شـهري،     كند به دور از هياهوي ز      كه تالش مي  
  .در دل طبيعت و از راه پرورش ماهي امرار معاش كند

ــال    ــه در س ــول اف ك ــد رس ــل  1388محم ــه دلي  ب
فيلمبرداري بدون مجوز به همراه جعفر پناهي، فيلمساز        
برجسته ايراني، دستگير و زنداني شـد، در لـرد تـالش            
كرده است فساد اقتصادي و اداري در ايـران را نـشان            

همين دليـل از شـركت در جـشنواره       اين فيلم به    . دهد
  .فيلم فجر در ايران محروم شد

آقاي رسول اف پيشتر گفته بود مجوز ساخت فيلم لـرد    
را در ازاي ســپردن تعهــد كتبــي بــه مقامهــاي وزارت 
ارشاد، مبني بر اين كه حـد و مرزهـا را رعايـت كنـد،               

با اين حال مقامات ايران ايـن فـيلم    . كسب كرده است  
  .مين جشنواره فيلم كن معرفي نكردندرا به سي و پنج

ــه   ــن جــايزه ب محمــد رســول اف پــس از دريافــت اي
اين جايزه، كارها را از اين به ": خبرنگاران در كن گفت 
  .بعد آسان تر خواهد كرد

ها دستنوشته  "فيلمهاي قبلي آقاي رسول اف از جمله        
اي  كه موضوع آن درباره قتلهاي زنجيره        "سوزندنمي  

م باوجود داشتن پروانه سـاخت، در ايـران         بود، هيچكدا 
  .اجازه اكران نيافتند

، يك بخش جانبي جشنواره كن است كه "نوعي نگاه "
ــان   در آن از فيلمــسازان جــوان و خــالق سراســر جه

  .شودحمايت و تقدير مي 
  

  مستند سازان معترض در مقابل خانه سينما

 سال هنوز نمي توانند انجمـن   25مستند سازان پس از     
 را به ثبت رسانند، بهانه اي كه براي خـودداري از            خود

به رسميت شناختن آنها آورده مي شود، ثبـت نكـردن           
  . اين انجمن در ابتداي شروع به كار است

اين هنرمندان اكنون براي دستيابي به حقوق خـويش،         
 دسـت زده    "خانه سينما "به تجمع اعتراضي در مقابل      

ليه هم صنفان خود    آنها پيشتر در اطالعيه اي از ك      . اند
  . خواسته بودند به صفوف آنان به پيوندند

 به عنـوان يكـي از حاضـران در ايـن            "ناهيد رضايي "
 خـرداد مـاه در      22مجمـع عمـومي     ": تجمع بيان كرد  

محلي خارج از خانه سينما يعني در يك گالري برگـزار           
شود، چون به ما اجازه داده نشد تا مجمـع خـود را             مي  

  ".گزار كنيمدر خانه سينما بر
او با دعوت از همكاران خود تاكيد كرد كه در صـورت            
به نتيجـه نرسـيدن موضـوع، تجمـع بعـدي در وزارت             
ارشاد و پس از آن در مقابل مجلس شـوراي اسـالمي            

  .خواهد بود
حضور پليس اگرچه به دخالت منجر نشد، امـا بـا ايـن             

از حضور پليس تشكر    ": كنايه مستند سازان همراه بود    
كنيم اما دعوايي نداريم و آنها را هـم خبـر نكـرده             مي  
 همايون اسعديان، يك مقام خانه سينما، در ايـن          ".ايم

خانه سينما هم با پليس تماسي نگرفتـه        ": رابطه گفت 
  ".است

  
 سـوئدي، شـگفتي آفـرين       "روبن اوستلند "

  فستيوال كن

نخل طالي هفتادمين دوره جشنواره فيلم كن به فيلم         
، فيلمـساز سـوئدي     "روبـن اوسـتلوند   " ساخته   "مربع"

رسـيد و بـه ايــن ترتيـب يكبـار ديگــر ايـن جــشنواره      
او .  آفرين اسـت سينمايي در اروپا نشان داد كه شگفتي     

كه انتظار اين اقبال بلند را نداشـت، از دريافـت نخـل             
  .طالي كن غافلگير شد

 زبـان اوسـتلند، يـك       ، نخستين فيلم انگليسي   "مربع"
، "كلـس بنـگ  " موزه با بـازي  يك مدير.  است كمدي

 در فـضاي عمـومي برگـزار        "مربع"چيدماني با عنوان    

كرده كه بسيار موفق بـوده و بـا اسـتقبال شـهروندان             
همزمان با اين موفقيت، تلفن همـراه او را         . مواجه شده 

 دزدند و او كه در پي دزد است، موقعيتهاي عجيبي           مي
ميـق   آيد و سرانجام به يك بحـران ع برايش پيش مي  

  .شود هاي اگزيستانسياليستي دچار مي روحي با سويه
  

 كــاله "رهبــر"آيــا روحــاني و واليتــي ســر 

  گذاشته اند؟

 كــه "فروشــنده"ايـن موضــوع مــستندي اســت بنــام  
، از شركتهاي وابسته    "فانوس فردا "محصول مووسسه   

 تيـاتر   ايـن فـيلم در آمفـي      . به سـپاه پاسـداران اسـت      
ر سعيد جليلي بـه نمـايش   تكنيك با حضو دانشگاه پلي   

  .درآمد
ايــن مــستند نگــاهي متفــاوت بــه انتخابــات دوره اول 
رياست جمهوري حسن روحاني داشته و معتقـد اسـت          
كه قدرتهاي جهاني انتخابات رياست جمهـوري ايـران         

 را طراحي كرده بودند كـه تـا حكومـت را            92در سال   
  . وادار به پذيرش برجام كنند

ده اين مـستند، بـه گونـه       محسن حاج كرمي، تهيه كنن    
اي وانمود مي كند كه گويا در ايـن مـاجرا علـي اكبـر            

) مشاور امور بين الملل رهبر جمهوري اسالمي     (واليتي  
، با  92و حسن روحاني در يك اقدام هماهنگ در سال          

 تـرين عامـل بحـران       تاكيد بر تحريمها به عنوان مهم     
ــه  ــران، زمين ــصادي اي ــروزي روحــاني در اقت هــاي پي

در ادامـه   . تخابات رياست جمهوري را فـراهم كردنـد       ان
 دست به كار "بنياد راكفلر"شود كه اين فيلم گفته مي    

شد و با همكاري محمد جـواد ظريـف، وزيـر خارجـه،             
  . را به ايران تحميل كرد"برجام"

سازندگان اين مستند هرچند به نقش علـي خامنـه آي          
مـا چنـين     كننـد، ا   در برجام به طور مستقيم اشاره نمي      

كنند كه حسن روحـاني و علـي اكبـر واليتـي            القا مي   
دست در دست هم و با كمـك محمـد جـواد ظريـف،              
 رهبر جمهوري اسالمي را فريب دادند و توافـق هـسته     

به روايت اين فيلم، .  گذاشتند"رهبر"اي را روي دست    
 موكـول   94آنها تاريخ اجراي برجـام را هـم بـه مهـر             

 در انتخابات مجلس پيـروز      "بانطلاصالح  "كردند كه   
  .شوند

  
  !شعر ماه

  "بلوط"شعر كوتاهي از شاعر جوان با نام مستعار 
  

  پرچم هاي سياه
  ازدواجهاي سپيد 

  انقالبهاي نارنجي 
  اعتراضهاي سبز 

  سيليهاي سرخ
  جيغهاي بنفش 

  آينده هاي خاكستري
  گذشته هاي طاليي

  در اجتماع نيرنگ و رنگ 
  ستآبي اما اسير فراموشي 

  آسمان 
  كه پاك خودش را باخته 

  و دريا 
  كه سياهپوشِ نهنگهاي مايوس است

  »بلوط«
  
در تهيـه ايــن مجموعــه از ســايتهاي خبــري صــداي  (

آمريكا، بي بي سي، دويچه وله، راديو زمانه، راديو فردا          

  )و يورونيوز بهره گرفته شده است
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 هـزار   11هم ترين تيتر رويدادهاي ايـن مـاه اعـالم           م

پزشك خارج از شغل پزشكي، تصويب طرح پرسـتاري         
 در يكـي از     "چـادر پرسـتاري     "در منزل و رونمايي از      

 .دانشگاههاي علوم پزشكي بود كه با هم مي خوانيم
 

طرح تحول سالمت اصالح نـشود، شكـست        

  خوردمي

مـاعي   يـك متخـصص پزشـكي اجت       - خـرداد    1مهر،  
اگر وزارت بهداشـت بـه سـمت اصـالح طـرح         ": گفت

تحول سالمت نرود، به زودي در تمام فازهـا شكـست           
 ". خوردمي

 زاده، عضو هيات علمي دانـشگاه علـوم         كامبيز عباچي 
طرح تحول سالمت را    ": پزشكي بهشتي، اظهار داشت   

 توان به اين اسم خواند، بلكـه ايـن طـرح صـرفا              نمي
 ".ا استطرح تحول بيمارستانه

يكي از اصلي   ": اين متخصص پزشكي اجتماعي افزود    
ترين مشكالت طرح تحـول سـالمت، رشـد تقاضـاي      

 هاي  القايي است كه اين موضوع باعث افزايش هزينه       
 وي  ".هـا شـده اسـت     طرح و افزايش فشار بـه بيمـه         

توزيع ناعادالنـه كارانـه در بيمارسـتان سـبب          ": افزود
بـراي مثـال در   . كاهش كيفيـت خـدمات شـده اسـت     

بيمارستاني از حراست تا كادر پرستاري و جراحي براي         
 شوند، ولـي بـا اخـتالف    درمان بيمار به كار گرفته مي     

 گيـرد و ايـن      زيادي بيـشترين كارانـه را پزشـك مـي         
موضوع سبب نارضايتي پرسنل بيمارسـتانها شـده كـه          

 ".نتيجه آن كاهش سطح كيفي بيمارستانهاست
 

هـاي خـود را اجـرا       رنامه  روحاني شعارها و ب   

  كند 

 عــضو شــورايعالي نظــام - خــرداد 2نظــام پرســتاري، 
جمهور بـدهكار مطلـق     رييس  ": پرستاري كشور گفت  

مهريهـاي  جامعه پرستاري است، زيـرا در دور اول بـي      
زيادي عليه جامعه پرستاري در وزارت بهداشت ايـشان       

ز بنده ا": پناه افزوداشرف رحمان  علي  ".صورت گرفت 
 خواهم شعارها و برنامه   جمهور منتخب ملت مي    رييس

هاي خود را مطابق اختيارات قانون اساسي اجرا كنـد و   
اگر جايي هم موانعي هست، بدون مصلحتهايي كـه در       

 كردند، به ملت بگويند تا خود ملت        مناظرات اعالم مي  
   ".را پيدا كنندراه اجراي آن 

  
 

ان و ظرفيـت بـاالي      ما هنـوز بـاوجود تـو      ": وي افزود 
 گـذاريها دخالـت     علمي و عملي و اجرايي، در سياسـت       

هـا و   ما سنگ زيرين آسـياب برنامـه        . شويمداده نمي   
مشكالت نظام سالمت هستيم، ما تابلوي تمـام نمـاي    

 ". ايمعملكرد سالمت هستيم، اما هنوز ديده نشده

مـا  ": عضو شورايعالي نظام پرستاري كشور يادآور شـد       
 ه اصالحاتيم و براي اصالح امـور تـالش مـي          معتقد ب 

 گريم و همـه بداننـد مـا بـراي پـيش             ما مطالبه . كنيم

نيامدن برخي چيزها از خود گذشـتيم بـه نفـع ملـت و              
از دولت هم جـز قـانون و اجـراي قـانون نمـي              . دولت

 ".خواهيم
در انتخـاب وزيـر بايـد بـا         ":  پناه تصريح كـرد    رحمان

اگـر فقـط   . فكري شوداكثريت اعضاي يك سيستم هم    
 شـود   از يك گروه خاص نظرخواهي بشود، همان مـي        

تـاثير گـرايش    كه تمام منافع يك طرح زيربنايي تحت      
 رسد و همه و     صنفي به يك گروه خاص و محدود مي       

بدتر از همه دولت و ملت زيانش را و بار مسووليتش را            
 ".بردوش خواهند كشيد

 

اهها هشدار نسبت به تعطيلي انبوه آزمايـشگ      

 پس از قرارداد با تركيه 

 

 
 جمعي از نمايندگان انجمنهـاي علـوم        - خرداد   3مهر،  

آزمايشگاهي كشور، نـسبت بـه قـرارداد يـك شـركت            
تركيــه اي بــا وزارت بهداشــت بــراي تاســيس شــبكه 

 .آزمايشگاهي در ايران، انتقاد كردند
دكتر فريد كرمي، نايب رييس انجمن آسـيب شناسـي          

يك شركت تركيـه اي بـراي سـاخت         ايران، از قرارداد    
ــب" ــزود"مگال ــر داد و اف ــا ار ":  در كــشور خب مگالبه

تجميع چند آزمايشگاه بزرگ تشكيل مـي شـود و اگـر      
قرار است اين الگو در كشورمان اجرا شود، مي بايـست      
به وضعيت موجود آزمايشگاه هاي تشخيص طبي نگاه        

 ".كنيم
 بـه   آزمايشگاههاي ما هـيچ كمبـودي     ": وي ادامه داد  

لحاظ فني و علمي ندارند، مـشكل در مـديريت كـالن      
حوزه سالمت است، زيرا طـرز تفكـر غالـب بـر وزارت            
بهداشت اين است كه آزمايشگاههاي ما ايـن تـوان را           

 ".ندارند و خارجيها بهتر مي توانند كار كنند
همچنين دكتر سـيد مهـدي بـوترابي، ريـيس انجمـن            

يـران، بـا   دكتراي علوم آزمايشگاهي تـشخيص طبـي ا   
اشاره به بحران مالي آزمايشگاههاي بخش خـصوصي        

ــت ــت   ": گف ــشور، سرنوش ــب در ك ــيس مگال ــا تاس ب
آزمايشگاههاي بخش خصوصي چـه مـي شـود و چـه          
آينده شغلي براي شاغلين در اين مراكز متصور اسـت؟          
تاسيس مگالب در كشور منجر بـه تعطيلـي و نـابودي            

 ".آزمايشگاه هاي كوچك مي شود
دكتر ميرمجيد مصاليي، عضو انجمـن دكتـراي علـوم          
آزمايشگاهي، با اشاره به بازديدي كه از آزمايشگاههاي    

در اين كشور قبل از ايجاد مگالب       ": تركيه داشته گفت  
 سال قبل باز مي گـردد، در حـدود دو هـزار             10كه به   

آزمايشگاه تشخيص طبي وجـود داشـته اسـت كـه در            
  ".ه رسيده استحال حاضر به پانصد آزمايشگا

از پانصد آزمايشگاه فعال در تركيـه، در      ": وي ادامه داد  
 آزمايشگاه مگالب فعاليت دارد و مابقي       70 تا   60حدود  

 ".همان آزمايشگاه هاي قبلي هستند
 

  برابر شده است300مهاجرت پرستاران 

 دكتــر ژالــه عزتــي، معــاون فنــي، - خــرداد 4شــرق، 
سـتاري و عـضو   آموزشي و پژوهشي سـازمان نظـام پر       

هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بهشتي به افـزايش         
ــارغ    ــل ف ــتاران و تماي ــان پرس ــاجرت مي ــزان مه  مي

التحصيالن اين رشته به خروج از كشور اشاره كرد و از         
 بـه    چه مـشغول   - برابر شدن مهاجرت پرستاران      300

  .  در سالهاي اخير خبر داد-التحصيالن كار و چه فارغ 
ي اين مهاجرتها بيشتر به اين دليل است كه         به گفته و  

شرايط جذب براي ايـن پرسـتاران در وزارت بهداشـت           
وجود ندارد و وقتي شرايط كـار را بـا كـار در خـارج از                

دهنـد كـشور    كننـد، تـرجيح مـي       كشور مقايـسه مـي      
 . ديگري را انتخاب كنند

 هاي پرسـتاران  هاي كارانهاين درحالي است كه وعده     
ولت نيز عمدتا محقق نشده و فـشار كـار بـر      از سوي د  

وزيـر بهداشـت نيـز     . پرستاران را دوچندان كرده اسـت     
خود در نشستي در روز پرسـتار از پرسـتاران بـه دليـل             

 هـا را    بدهيها معذرت خواهي كرد و وعده تحقق وعده       
  . داد

براساس گزارشها و آمارهاي سازمان نظـام پرسـتاري،         
خالف استاندارد هـاي بـين      تعداد پرستاران در ايران بر    

المللي، يعني به ازاي هر صد بيمار، حداقل سه پرسـتار           
ايـن  .  پرسـتار بـوده اسـت   1,5يا حتي در شرايط ايران     

فشار در دوران اجراي طرح تحول سالمت بيـشتر نيـز           
  . شده است

  

  تجمع كاركنان بيمارستان امام سجاد ياسوج

ن بخش  جمعي از پرستاران و كاركنا    - خرداد   9فارس،  
سرپايي بيمارستان امام سجاد ياسـوج در اعتـراض بـه           

 ماه حقوق و ديگر مطالبات شان مقابل        6عدم پرداخت   
يكـي از   . استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند     

 6: اين پرستاران به نمايندگي از ديگر پرسـتاران گفـت        
ماه است كه حقوق، بيمه و مزاياي ما پرداخت نـشده و      

ــه مــسو كنــيم والن بيمارســتان مراجعــه مــيوقتــي ب
گويند دانشگاه متولي است و دانشگاه علوم پزشكي        مي

عدم تعيين پيمانكار را دليل پرداخت نشدن مطالبات ما         
  .عنوان كرده است

  

پزشــكاني كــه :  هــزار پزشــك گمــشده11

 طبابت نمي كنند

 آنطـور كـه ريـيس سـازمان نظـام           – خـرداد    12مهر،  
 هـزار   11 در سالهاي اخير     پزشكي كشور عنوان داشته،   

فارغ التحصيل پزشكي، هنوز براي دريافت شماره نظام       
 .پزشكي به اين سازمان مراجعه نكرده اند

ــده ســميرم در مجلــس و داراي   اصــغر ســليمي، نماين
مدرك دكتراي پزشكي، در واكنش بـه ايـن اظهـارات           

بحث پزشكي در كشور كالف سردرگم شـده و      ": گفت
پزشـكان و اسـتفاده درسـت از       هنوز بـراي حمايـت از       

ظرفيت آنها در حوزه بهداشت و درمـان برنامـه ريـزي          
 ".نشده است

تعدادي از پزشـكان كـه جـذب حرفـه          ": وي ادامه داد  
پزشكي نشده و در واقع انگيزه الزم را نداشتند كـه بـه     
نظر مي رسد بايد مـشكالت پزشـكان جـوان بـيش از         

 ورود در   گذشته رسيدگي شود تا انگيزه بيشتري بـراي       
 ".عرصه سالمت بين پزشكان شكل گيرد

بايد تمهيداتي انديشيده شود تا حداقل   ": وي يادآور شد  
  البته با طرح . نيازهاي مالي پزشكان جوان فراهم شود

  12بقيه در صفحه

  )96خرداد(كارورزان سالمت 
  اميد برهاني
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  )96خرداد(كارورزان سالمت 
  

  11بقيه از صفحه 
پزشك خانواده وزارت بهداشت قاعدتا نبايد مشكلي در        
زمينه عدم به كارگيري پزشكان عمومي داشته باشـيم،    
اما به نظر مي رسد اغلـب مراكـز خـالي از پزشـك در           
مناطق محروم وجود دارد كه بسياري از اين پزشـكان           

 ".ناطق محروم ندارندتمايلي براي ارايه خدمت در م
 

كننـدگان در آزمـون     تجمع اعتراضي شركت    

  دستياري تخصصي پزشكي

 تعدادي از شركت كنندگان آزمون      - خرداد   13فارس،  
، مقابـل وزارت  96دستياري تخصـصي پزشـكي سـال     

 .بهداشت تجمع كردند
تجمع كنندگان نسبت به عدم مطابقت كارنامه با نمره          

سواالت ايـن آزمـون اعتـراض    ها و لو رفتن   ها و رتبه    

  . دارند
  
  

تعـدادي از   ": يكي از متقاضيان آزمون دستياري گفـت      
هاي باالتر، ضرايب درسي كمي بـه آنهـا         افراد با نمره    

تعلق گرفت و برعكس بودند افرادي كه نمره كمتـري          
 ".داشتند، اما ضرايب درسي باالتري داشتند

از همچنــين ســوواالت آزمــون قبــل ": وي ادامــه داد
ــو رفتــه بــود و تعــدادي از دانــشجويان از   برگــزاري ل

تعدادي از دوستان قبل از شروع      . سوواالت خبر داشتند  
 ".گفتندامتحان سووال و جوابها را به هم مي 

تجمع كننـدگان گفتنـد اعتـراض شـان بـه لـو رفـتن         
سواالت و عـدم تطـابق كارنامـه و رتبـه افـراد را بـه                

اند، اما آنها ايـن     سازمان سنجش پزشكي اعالم كرده      
موضـوع را نپذيرفتنــد بـه همــين دليـل بــراي اعــالم    

. انـد اعتراض خود مقابل وزارت بهداشت تجمـع كـرده        
آنها افزودند در صورتي كه به وضعيت شـان رسـيدگي     

 .نشود، هفته آينده مقابل مجلس جمع خواهند شد
  

تجمع اعتراضي نيروهاي آموزش ديده كمك      

  پرستاري

 نيروهاي آمـوزش ديـده بهيـاري         - خرداد   16فارس،  
در اعتـراض بـه بالتكيلفـي شـغلي         ) كمك پرسـتاري  (

بـه گفتـه تجمـع      . مقابل وزارت بهداشت تجمع كردند    
كنندگان، دو سال پيش كه به دليل كمبود نيرو، كمك          
پرستار در بيمارسـتانها جـذب شـد، دوره آموزشـي بـا             

كه بعـداً ايـن نـام بـه كمـك           ( عنوان بهياري يكساله    
توسط وزارت بهداشت برگزار شـد      ) ري تغيير كرد  پرستا

و به افراد شركت كننده قـول جـذب ده هـزار نيـروي              
 120بهيار داده شد، اما متاسفانه پس از اتمام دوره تنها 

نفر از اين افراد به عنوان بيماربر و چند نفر بـه عنـوان              
  .كمك بهيار جذب و بقيه بالتكليف رها شدند

 

ر توقـف طـرح     تشكلهاي پرستاري خواسـتا   

 تربيت پرستار بيمارستاني شدند

 مجمـع تـشكلهاي مـردم       - خرداد   17نظام پرستاري،   
نهاد پرستاري شـامل انجمـن علمـي پرسـتاران قلـب            
ايران، انجمن علمي پرستاري ايران، انجمن پرسـتاري        
ايران، خانه پرستار و سازمان نظام پرستاري در نامه اي 

درمـان خواسـتار   به معاونت آموزشي وزارت بهداشت و       
كاهش ظرفيت پذيرش دانشجوي پرسـتاري و توقـف         

 .تربيت پرستار بيمارستاني شدند
مجمع تشكلهاي مـردم نهـاد      ": در اين نامه آمده است    

پرستاري بر اين باور است كه سپردن تربيت پرستار به          
بيمارستانها گامي به عقب محسوب مي شـود و حرفـه           

ايـن  . ي سـازد  پرستاري را از مسير آكادميك خـارج مـ        
اقدام با اصل لزوم رجوع و توجه به نظـر خبرگـان هـر            
رشته كه در سياستهاي دولت تدبير و اميد مورد تاكيـد           

  ".جدي قرار دارد نيز در تضاد است
تاريخچه حرفـه پرسـتاري در      ": نامه ارسالي مي افزايد   

ايران و جهان نشان دهنده حركت آمـوزش پرسـتاري          
رستاري آكادميك است و    بيمارستان محور به آموزش پ    

لذا عقب گرد و حركت در خالف مسير تكـاملي حرفـه           
پرستاري كه هدف غائي آن حفـظ و ارتقـاي سـالمت            

  ".آحاد جامعه است، امري منطقي نبوده و نخواهد بود
دربـاره مفـاد    ": تشكلهاي ياد شده خواسـتار شـده انـد        

ابالغيه وزارت بهداشـت مبنـي بـر تربيـت پرسـتار در             
ا و افزايش ظرفيت رشـته پرسـتاري كـه در           بيمارستانه

آيـين نامـه توسـعه همكـاري        "برخي قسمتها مغاير با     
تي درمــاني بــا دانــشكده بيمارســتانها و مراكــز بهداشــ

 "پرستاري و مامايي در آموزش دانـشجويان پرسـتاري        
است، مالحظاتي همچـون اسـتفاده از نظـر خبرگـان،           
انجام تحقيقات ميداني و التزام بـه اجـراي آيـين نامـه        

  ".توسعه همكاري مورد توجه قرار گيرد
  

  چادر سياه بر سر سفيد پوشان 

  
سـتاران در   به دنبـال رونمـايي از چـادر مخـصوص پر          

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان، وزارت بهداشـت لبـاس         
جديد نمايش داده شده را با مباني علمي و كارشناسـي           

  . پوششهاي پزشكي و پرستاري مغاير خواند
:  خرداد در مصاحبه اي گفت     19محمد ميرزا بيگي روز     

اين تصميم در سطح وزارت بهداشت به هيچ عنـوان          "
مي شود كـه از ايـن گونـه         مورد تاييد نيست و توصيه      

تصميمات شخصي و سـليقه اي در مـسايلي بـا ابعـاد             
  ".كشوري پرهيز شود

مسووالن دانشگاه علوم پزشكي زاهـدان گفتـه بودنـد          
دانشجويان پزشكي و طراحان لباس به طـور مـشترك          

  .انداين پوشش را پيشنهاد داده 

برخالف پوشش پرستاري مرسوم در جهان، اين لبـاس    
رنگ و روپـوش سـفيد    است و از چادر سياه      رنگ  سياه  

  . تركيب شده است
آيت اهللا سليماني، نماينده ولي فقيه در استان سيـستان    
و بلوچستان و امام جمعه زاهدان، هفته گذشته به طور          

ــرد   ــايي ك ــش رونم ــن پوش ــمي از اي ــيم و . (رس تنظ
 ) نيرد خلق:ويرايش

 

خودداري بيمارستانهاي گلسار و قائم رشـت       

 ش بيمار از پذير

 مديرعامل سازمان بيمـه سـالمت       – خرداد   28فارس،  
ايران با اشاره بـه عـدم پـذيرش بيمـه شـدگان بيمـه               
سالمت ايران در دو بيمارستان خصوصي گلسار و قائم         

تــالش كــرديم تــا مطالبــات ايــن دو ": رشــت گفــت
بيمارستان را تا حد امكان پرداخت كنـيم و آنهـا حـق             

   ". خودداري كنندندارند كه از پذيرش بيماران
محمد جواد كبير، مـديرعامل سـازمان بيمـه سـالمت،      

اقدام اين دو بيمارستان خصوصي، از نظر       ": اظهار كرد 
حقوق بيمار و حقوق سالمت جامعه اخالقي نبـود و در           
همين راستا دستور داديم كه قرارداد بيمه سـالمت بـا           
آنها لغو شود زيرا نمي تـوانيم بپـذيريم كـه واحـدهاي             

اني يكسويه قرارداد خود را لغو كـرده و از پـذيرش            درم
بيماران خـودداري كننـد، چراكـه در ايـن صـورت، در             
كشور شاهد بي نظمي و به خطر افتادن حقوق بيماران          

  ".خواهيم بود
وي در باره ميزان بدهي بيمه ايران بـه بيمارسـتانهاي           

 7در حال حاضـر حـدود       ": مزبور سكوت كرد اما گفت    
البـات بيمارسـتانهاي دولتـي را هـم         ماه است كـه مط    

نتوانسته ايم پرداخت كنيم، اما آنها به ارايه خدمات بـه         
  ".بيمه شدگان ادامه مي دهند

 

 را تصويب   "پرستاري در منزل  "دولت قانون   

 كرد

 خرداد  30تسنيم،  
 هيات وزيـران    -

با تصويب تعرفـه    
ــدمات  خــــــــ
تشخيــــــصي و 
درمــاني در ســال 

، تعرفـــــه 1396
خدمات پرستاري  

ــز در ــزل را ني  من
 .تعيين كرد

در ايـــن رابطـــه 
ــريفي   ــد ش محم
مقـــدم، معـــاون 
ســـازمان نظـــام 
ــا   ــتاري، بـ پرسـ
اشـاره بــه اينكــه  
خدمات پرستاري  

 60در منـــــزل، 
سال قبل در آمريكـا و اروپـا وجـود داشـته و تحـولي                

 همراه داشته، عظيم براي نظام سالمت اين كشورها به   
ـ     ": عنوان كرد   هـاي   همهمترين موضوع، كـاهش هزين

درصد است، ضمن اينكه   30 ها به    نظام سالمت و بيمه   
كيفيت خدمات پرستاري در منزل بـه مراتـب بهتـر از            

ايـن خـدمات در منـزل باعـث         . بيمارستان خواهد بـود   
كاهش عفونتهاي بيمارستاني و از همه مهم تر، كمتـر          

و مير بيماران خواهد شـد، كمـا اينكـه بـا            شدن مرگ   
تر شـدن جامعـه ايرانـي، مـسلما         توجه به روند سالمند     

مــردم بــه خــدمات پرســتاري در منــزل، نيــاز مبــرم و 
  ".بيشتري خواهند داشت
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  بگو چگونه بنويسم، يكي نه،  پنج تن  بودند

  نه پنج، بلكه پنجاهان به خاطرات من بودند

  بگو چگــونه بنويسم كه چوب دارها  روزي 

  فشرده پاي آزادي به فرق هر چمن بودند

  مگر ببارد از ابري براين جنازها  اشكي 

  كه مادران جدا مانده، زپاره هاي تن بودند

  *سيمين بهبهاني
  

ه در ميهن  خـويش بـسر مـي بـرد، امـا تنهـا و             اگر چ 
بـن  "غربتي سرد و كـين توزانـه و در           در. غريبانه مرد 

بـا  " يي كه  قصابان حاكميت       "بست كج  و پيچ سرما     
 در گذرگاههايش مستــقر   "كنده و ساطوري خون آلود    

ش، از ارزش آدمـي       ا مـزد گـوركن   "بودند و جايي كه     
  . بود"بيشتر

سالها گذرنامـه    تيز آخوندي، ش و زن س   حاكميت هنرُك 
ش نموده و اجازه انتـشار       ا و ممنوع القلم   اش را توقيف  

   **.آثارش را نمي دادند
  دشنامش ميرسانه ها و ورق پاره هاي حكومتي رسماً      

 و "شـاعره معروفـه  "زدنـد و او را   دادند و تهمتش مي   
فتنه گري كه با جريان فتنه همكاري و شعرهايش را          "

مي خواندند و هربار او را      *** "كند به آنان تقديم مي   
از صحنه شــعرخواني پايين مي كشيدند و مورد هجوم 

 حمـالت هيـستريك عليـه او،       .زا قرار مي دادنـد    سو نا 
خـود وي در     .حتي تا بعد از مرگش نيـز ادامـه داشـت          

 :مــصاحبه اي بــا دردي جانگــداز از آن يــاد مــي كنــد
ـ    ... جمله كيهان    روزنامه ها از  " ك تـرين   هـر روز ركي

كلمات و  فحشهاي عرضي و ناموسـي مـي نوشـتند و       
خطاب و بـرايم سوابــق تاريـك       "شاعره معروفه " مرا

 بي احترامي   كردند و دروغ مي بستند و علناً       ترسيم مي 
 .اين حرفهـا بـراي مـن جگــرخراش بـود          . كردند مي

 يواش يواش من بيماري روانـي گرفتـه بـودم و غالبـاً            
   ".كردم گريه مي

بهاني، صداي ماندگار شعر وغـزل پارسـي و         سيمين به 
كمـا بـودن    هفتـه در   شاعر بزرگ ميهنمان پـس از دو      

 در بيمارستان پارس    1393اواخر مرداد ماه     سرانجام در 
 سـال زنـدگي     87او  . تهران دفتر زندگي اش بسته شد     

  .كرد
 از نـامي تـرين      "سيمن غزل ايـران   "سيمين بهبهاني،   

  كه نـامش فراتـر از  شعرا و از معدود شاعران زني است  
شاعري پركـار و خـــالق       .مـرزها، ماندگار شده است   

  .كــه جايي پربار در گستره غني ادبيات پارسي دارد
مضامين متفاوت غزلهـا و اوزان تـازه شـعري و زبـان             
مستقل و متمايزش رنگي نو بـه غـزل زد و بـا اضـافه        
نمودن حدود هشتاد وزن جديد بـه اوزان كالســـيك،          

. را  بـراي خـود بـه ارمغـان آورد           "ي غـزل  نيما"لقب  
شاعري نو آور كه با روحيه معترض خود براي مـردم و          
همه گروههاي زنان ايراني و حقوق از دست رفته آنان          

 وي در . بــود"آزادي" و "فقــر"ســرود و دغدغــه اش 
من طرفدار مردم هستم و اين      " :مصاحبه اي مي گويد   

شه جنبـه   شعر من همي  ... هيچگاه در من عوض نشده      
نگرش به زير دستان جامعـه و طبقـه پـايين و اصـوال              

  "...خود جامعه داشته
 .سيمين از پدر و مادري فرهيخته و با فرهنگ زاده شد          

پدرش عباس خليلي، شاعر، نويسنده، متـرجم و مـدير          
روزنامه اقدام بود و مادرش فخر ارغنون شاعر، نوازنـده   

 و مـي رفـت   سه تار و از زنان پيشرو دوران خود بشمار      
  .كرد زبان فرانسه تدريس مي

 اولين سروده سيمين در چهارده سـالگي و در روزنامـه    
  :منتــشر شد) نوبهار( ملك الشعرا

  پريشان چه مي كني اي ملت فقير و
  كني اي توده گرسنه و ناالن چه مي

  سرمايه دارها  همه در ميان كاخها
  كني تو در ميان كلبه احزان چه مي

 نخستين كتاب او در نثر و شعر و در          "سه تار شكسته  "
، امـا كـار جـدي        او خود.  به چاپ رســـيد   1330سال  

 منتـشر  1334مي داند كـه در سـال        "جاي پا "اش را   
مجموعه اي از اشعار دو بيتي بـه سـبك نيــما        .گرديد

با انتـشار ايـن كتـاب        . كه در آن دوران خيلي رايج بود      
 دوران خـــود    در ميان شـاعران   تا قبل از سي سالگي،    

  .به چهره اي شناخته شده بدل شد
 كتاب بعدي او بود و از دهه چهل بـه بعـد،            "چلچراغ"

نامي تثبيت شده در غــزل پارسي  پيدا كـرد و ضـمن      
 بيش  "شوراي موسيقي راديو و تلويزيون    "همكاري با     

  .  ترانه سرود300از 
  

  
خطي زسـرعت  "، "يك دريچه آزادي"،  "دشت ارژن "

 "نگاه گلگـــون  " و   "اي ديــار و شبنم   " ،"و از آتش  
معروفتـرين شـــعر او     . از ديگر آثار او بشمار مي رونـد       

است كه پس ازاعتراضـات     “ دوباره مي سازمت وطن   "
  .بر سرزبانها افتاد  بيشتر88سال 

 : دكتر احمـد كريمـي حكـاك در مـورد او مـي گويـد              
ا از صحنه غزل و شعر عاشقانه       انقالب ايران سيمن ر   "

ميانه ميـداني كـه او      . پرتاب كرد به ميان ميدان مبارزه     
ـ     ه   حس كرد ب   حقيقتاً عنـوان يـك    ه  عنوان يـك زن، ب

عنوان يك انسان قرن بيستم بايد در برابـر         ه  ايراني و ب  
برخي گرايشات بايستــد و تمام قامـت ايـستاد و بـس      

كنــار مـردم و در     زيبا و پايدار ايستاد و تا آخر عمر در          
سيمن باعث مانـدگاري    . برابر اجحافات ايستادگي كرد   

غزل شد و نه تنها ماندگاري غزل، بلـــكه جوان شدن  
غزل و جوانه زدن آن در پهنه ها و صـحنه هـايي كـه      

او جـان تـازه اي در       ... اصال انتظـــارش نمـي رفـت       
را فارسي زبانـــان  غـــير        و اين  ...غزل فارسي دميد    

اني در افغانستان و تاجيكـســتان خيلـي زيركانـه و           اير
  ".و بكار مي برند... داهـيانه درك كردند 

  
تاثير خورشيدي   از رويداهاي دهه شصت      سيميناشعار  

  "ســعيد ســلطانپور"وي در  شــهادت . پذيرفتــه اســت
  :سرود

  نگاره گلگــــون به متن كبــود است 
  چه مرگ وچه مرگي سرود و درود است

  "سعــــيدي"رد شــــهيد   نمينمرد و
  ... كه نام و دوامش به شعر و سرود است

  
  :سرود  با اندوه 67سال تابستان در قتل عام  و

   …آتش به زندان افتاد
  !اي داد از آن شب، اي داد

  :ابليس مي زد فرياد
  »!هاي اي نرون، روحت شاد«

  ديوانه آتش افروخت  وان خيل زنداني سوخت؛
  ما  سخت است، سخت، ا

  دانم كه فردا دشمن پا تا به سر خواهد سوخت
  ...در آتش اين بيداد

  
، چـه در    شـد سيمين همزمان در عرصه اجتماع فعـال        

چه  كانون نويسـندگان و در جمع فعاالن حقوق زنان و        
ارزشهايي چون حقوق بشر     دفاع از ه  صورت منفرد ب  ه  ب

در كمپــين يــك ميليــون او همچنــين . و آزادي  بيــان
    .دكراي حقوق زنان شركت امضا بر
 در گير ودار گردهماييهاي خياباني و درپاركهـا،         سيمين

همراه با مادران شـهدا مورد هجوم نيروهاي انتظامي و    
پاسداران قرار گرفت و ضـرب و شـتم شـد امـا عقـب               

د و همگامي و همپـايي خـود را بـا جنـبش          كرننشيني  
ات رو  همين  اجتماع    در ميان يكي از     و ددازنان  ادامه    

من آرزو دارم زندانهاي مـا درش بـاز         " :گفتبه مردم     
خصوص زنها كه   ه  ب. زندانيهاي سياسي آزاد شوند   . شود

بسيار كوشيدند، فداكاري كردنـد و        در اين دوران بسيار   
حال بسياري از آنان ناگوار اسـت و        ... به زندان افتادند    

  " ...من اميدوارم بزودي همه آزاد شوند 
ي چه در ايران و چه در جهان ستوده مي   سيمين بهبهان 

در  "سازمان جهاني حقوق بـشر    " 1378در سال    .دوش
 را به او اهـدا      "كارل فون اوسي يتسكي   "برلين  مدال    

اشـيل  " و   "ليليان هـيلمن  " در همين سال جايزه   . كرد
 1392همچنـين در شـهريور      .  به وي اعطا شد    "هامت

 قـــلم    ازســـوي انجمن  "يانوش پانونيوش "جــايزه  
  . مجارستان به وي اهدا گرديد

ارزشمند، توانا و متعهد كه بـه حاكميـت          ياد اين شاعر  
 گفت و با رنجها و دردهاي عظيم "نه"مستبد آخوندي 
 جامعه اش دفاع از حقوق آنان و مردمِه زنان زيست و ب   

  ! پرداخت هماره گرامي باد
  
  :نويسپا
  شـيرين علـم الهـدي،      ؛در شهادت پنج هموطن كرد    *

  ... مهدي اسالمي و
ــاني در روز  ** ــيمين بهبه ــاه  17 س ــفند م  1388 اس

كه قرار بود براي انجـام معالجـات پزشـكي و       هنگامي
 به پـاريس رود، بـا       "روز جهــاني زن  "سخــنراني در   

ممـانعت ماموران امنيتي روبرو شـد و ممنـوع الخـروج     
  .اعالمش كردند

  سايت بي بي سي***

  شاعر معترض و نو آور، سيمن بهبهاني
 وحيدي. م 
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ماهر كعبي  ٬تداوم فشار بر دانشجوي زنداني      

  در زندان اردبيل

مسووالن زندان اردبيل به منظـور بـاال بـردن فـشار و            
ــداني    ــشجوي زن ــي، دان ــدانيان سياس ــت و آزار زن اذي

.  منتقل كردند  5 به بند    7تبعيدي، ماهر كعبي را از بند       
او در اعتراض به اين موضوع اقدام بـه اعتـصاب غـذا             

س گفتـه نزديكـان وي، بـا وجـود وعـده            بر اسـا  . كرد
مسووالن زندان مبني بر انتقال او به بند، ايـن زنـداني         

 و بـرخالف قـانون تفكيـك جـرايم          5همچنان در بند    

  . زنداني است
  

 18دانشجو و زنداني سياسـي مـاهر كعبـي، در تـاريخ             
 سال بيـشتر نداشـت، در       19 هنگامي كه    1390بهمن  

 مـاه در سـلولهاي   شوش خوزستان دستگير و مدت سه 
اقدام "وي به اتهام . انفرادي اطالعات زير بازجويي بود   

عــضويت در ســازمان آزادي بخــش "، "عليــه امنيــت
 سـال حـبس در تبعيـد        10 به   "ارسال اخبار " و   "اهواز

بنا به گفته نزديكان اين زنداني وي . محكوم شده است  
  .به هيچ گروهي وابسته نبوده است

اشـتش در اطالعـات تحـت       ماهر كعبي در زمـان بازد     
شكنجه هاي شديد جسمي و روحي قرار گرفته و حتي          

اكثر اتهامات مندرج در پرونـده وي       . دندانهايش ريخت 
  .با فشار و شكنجه سرهم بندي شده است

برادر ماهر كعبي، احمد كعبـي، نيـز در زنـدان كرمـان             
اين دو برادر كه با هم دسـتگير شـدند،          . محبوس است 

ه قـرار گرفتـه و شـكنجه هـاي     به شدت مورد شـكنج   
. شديد باعث به هم ريختن وضعيت تعـادل احمـد شـد         

  ) خرداد2زندان ايران، (
  

اعتراض دانشجويان دانشكده هنر و معماري      

  به لغو اردو

دانشجويان دانشگاه هنر و معماري دانشگاه كردسـتان        
در اعتراض به لغو اردوي دانشجويي دست به تحـصن          

ســه ": دانــشجويان گفــتيكــي از .  و اعتــراض زدنــد
ساعت قبل از حركت به ما اطالع دادنـد كـه اردو لغـو           

سـووالم ايـن اسـت كـه اگـر االن زمـان             . شده اسـت  
 دانشجويان در   "انتخابات بود، همين كار را مي كردند؟      

كريدور اين دانشگاه در اعتراض روي زمـين نشـسته و    
  ) خرداد2جوانه ها، . (تحصن كردند

  

ــشجو   ــصطفي دان ــت م ــش محرومي ، دروي

  گنابادي، از ادامه تحصيل 

دانشگاه آزاد تهران در تماسـي بـا مـصطفي دانـشجو،            
درويش گنابادي اعالم كرده كـه او ديگـر حـق ادامـه             

  .  شناسي را نداردتحصيل در رشته حقوق جزا و جرم

مصطفي دانشجو، وكيل پيروان دراويش گنابـادي و از         
 بـراي  زندانيان سابق، مي گويد مسووالن هـيچ دليلـي        

اند اما او دليل اصـلي ايـن        اين تصميم خود ارايه نداده      
اخــراج را گــرايش بــه درويــشي و پيــروي از طريقــت 

  . دراويشي گنابادي مي داند

  
اخراج اين درويش گنابادي يـك روز پـس از انتخـاب            

  .عنوان رييس جمهور رخ داده استحسن روحاني به 
ارشـد  مصطفي دانشجو، دانشجوي ترم اول كارشناسي       

. شناسي در دانشگاه آزاد تهران است     حقوق جزا و جرم     
  . مدت چهار سال به دليل عقايد خود زنداني بوداو به

 بــه همــراه شــش نفــر از 1390دانــشجو در شــهريور 
ــايت      ــدگان س ــادي و گردانن ــش گناب ــالي دراوي وك

. ، سايت خبري دراويش، بازداشت شـد      "مجذوبان نور "
ـ    "اتهامات او    تبليـغ عليـه    "،  "ت ملـي  اقدام عليـه امني

تشويش اذهان عمومي از طريق عضويت در       " و   "نظام
 عنوان شد و به اين دليـل بـه          "فرقه دراويش گنابادي  

  . چهار سال زندان محكوم گرديد
دانشجو در دوران محكوميت خود بارها در اعتراض بـه   
حكم خود دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام در سال           

راديـو  . (ز زنـدان آزاد شـد     اش ا  با پايـان حكـم       1394
  ) خرداد2زمانه، 

  

وفا هويدايي، دانشجويي بهايي، از دانـشگاه       

  امير كبير اخراج شد 

وفا هويدايي، دانـشجوي مقطـع كارشناسـي در رشـته           
فيزيك دانشكده مهندسي انرژي و فيزيـك، بـه دليـل           

ايـن  . بهايي بودن در ترم دوم از دانـشگاه اخـراج شـد           
 2702 با رتبه 1395ر مهرماه دانشجوي بهايي در كنكو

در رشته فيزيك وارد دانشگاه پلي تكنيك اميركبير شد         
 با مسدود شـدن  1396و در ترم دوم در اول خرداد ماه         

كــاربري دانــشجويي وي در ســايت دانــشگاه از ادامــه 
  .تحصيل محروم گرديد

به گفته يك منبع نزديك به اين دانشجوي محـروم از           
شگاه به دنبـال پيگـري      مسوول آموزش دان  ": تحصيل

وفا هويدايي به او گفته است كه بديهي است كه شـما            
چون بهايي هستي، حق تحـصيل در ايـن دانـشگاه را            

  ".نداري
اين شهروند بهايي پس از اخراج برگه اي از مسووالن           

 در قـسمت وضـعيت      دانشگاه دريافت كرده اسـت كـه      
 قيـد   ")محروم از تحصيل  ( اختتام پرونده   "دانشجويي  
  .شده است

الزم به ذكر اسـت در روزهـاي اخيـر فـرزاد صـفايي،              
 در مقطع كارشناسي پيوسـته      1392دانشجوي ورودي   

در رشته متالوژي صنعتي دانشگاه آزاد اسـالمي اهـواز          
نيز پس از گذراندن هشت ترم، در اواخر ارديبهشت ماه         

 با احضار از سـوي حراسـت دانـشگاه و مـسدود         1396

شدن كاربري دانشجويي در وبسايت دانشگاه از ادامـه         
  ) خرداد8دانشجو آن الين،  (".تحصيل منع شد

  
سه هزار دانشجو بـه كمپـين دفـاع از حـق            

  تحصيل پيوستند 
بيش از سه هزار دانشجوي دانشگاههاي ايـران در روز          

 به محروميـت دراويـش       اي  خرداد با امضاي بيانيه    10
گنابادي از تحصيل اعتراض كرده و بر حق برخورداري         
اقليتهاي مذهبي و قومي از آموزش و تحـصيل تاكيـد           

اخراج مصطفي دانشجو، يكي از داليـل صـدور         . كردند
  .اين بيانيه بوده است

در قسمتي از بيانيه سه هزار امضايي دانشجويان آمـده          
ان شاهد نقض حـق    گروههاي مختلفي از ايراني   ": است

اند؛ گروههايي كه در مركـز      برخورداري از آموزش بوده   
گيرند و  انواع اقدامات تبعيض آميز تحت فشار قرار مي         

كننـد  شان پرداخت مي گاه بهاي عقيده خود را با جان     
و براي فعاالن حقـوق آنـان نيـز توسـط دسـتگاههاي             
امنيتي و سيستم قضايي، موانـع متعـددي ايجـاد مـي            

از جمله اين گروهها دراويش گنابادي هستند كه        . شود
سيطره نگاه امنيتي بر ايشان در ماههاي گذشته سـبب        
محروميت از تحصيل و ممانعت از تدريس تني چنـد از    
دانشجويان و اساتيد درويـش در دانـشگاههاي كـشور          

  ".شده است
دانشجويان با تاكيـد بـر حـق تحـصيل و آمـوزش بـه         

 از افراد جامعه فارغ از هر       عنوان حقوق اساسي هر يك    
مي بايست با برداشتن نگاه ": عقيده و باوري افزوده اند 

ــه دراويــش   ــشار و اصــناف از جمل امنيتــي از همــه اق
گنابادي و رعايت حقوق آنهـا، ممنوعيتهـاي تحـصيل          

   ".ايشان را رفع كرد
ما اميدواريم كه با    ": امضا كنندگان در پايان مي گويند     

هـاي  د و با پذيرش تمام هزينـه       تالشهاي بي امان خو   
از بـين ببـريم كـه روزگـار     پيش رو، اين محروميتها را    

پيش رو روزگاري باشد كه بتوانيم با نام انسان در كنار           
  )نيرد خلق:تنظيم و ويرايش (".يكديگر زندگي كنيم

  

ــشگاه    ــشجويان دان ــي دان ــع اعتراض تجم

  سيستان و بلوچستان به كيفيت غذا 

 سيـستان بلوچـستان بـه كيفيـت         دانشجويان دانـشگاه  
اين دانشجويان به علت . غذاي دانشگاه اعتراض كردند   

كيفيت بـد غـذا، از خـوردن غـذا خـودداري كردنـد و               
سينيهاي غذاي خود را در محوطـه دانـشگاه چيدنـد و            

دانشجو آناليـن،   . (خواستار پاسخگويي مسووالن شدند   
  ) خرداد16
  

اعتصاب غذاي دانـشجويان دو دانـشگاه در        

  اعتراض به كيفيت غذاي ماه رمضان

دانشجويان دانشگاه فرهنگيان ياسوج در اعتـراض بـه         
  .كيفيت غذا در ماه رمضان اعتصاب كردند

در ماه رمـضان مـسووالن      ": يكي از دانشجويان گفت   
دانشگاه به تغذيه آنهـا اهميـت نمـي دهنـد و كيفيـت              

   ".غذاي آنها براي افطاري و سحر مناسب نيست
وضعيت غذاي دانشگاه فرهنگيان    ": افزوداين دانشجو   

بسيار نامناسب است و در مـاه رمـضان وضـعيت بـدتر          
امشب نيز دانشجويان اعتصاب غذا كردند و       . شده است 

  . همه در بيرون از دانشگاه افطاري خوردند
  15صفحه 

  
  

  )96خرداد(دانشگاه در ماهي كه گذشت 
 كامران عالمي نژاد
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  )96خرداد(دانشگاه در ماهي كه گذشت 
  

  14بقيه از صفحه 
اين دانشجو يـادآور شـد كـه دانـشگاه ماهانـه از هـر               

 هزار تومان پول بـراي خوابگـاه و سـلف           340دانشجو  
  .سرويس مي گيرد

به گفته اين دانشجو شب گذشته افطار به آنها حليم بـا    
  .خرما و امشب نيز آش دادند

ــشجويان   ــر، دان ــوي ديگ ــستان و  از س ــشگاه سي  دان
بلوچستان نيز به علت كيفيت پايين غذاي دانـشجويي         
در ماه رمضان، از دريافت غذاي ارايه شـده خـودداري           

  .كرده و دست به اعتصاب زدند
 17و  11صبح زاگـرس، خبرنامـه دانـشجويان ايـران          (

  )خرداد
  

تجمع دانـشجويان دانـشكده دندانپزشـكي       

  دانشگاه آزاد بروجرد 

انشجويان دندانپزشكي دانشگاه آزاد واحد     دهها تن از د   
ــد و    ــع كردن ــت تجم ــر وزارت بهداش ــرد در براب بروج

  .خواستار انحالل اين دانشكده شدند
دانـشكده دندانپزشـكي    ": يكي از اين معترضان گفـت     

ــنج    ــرد يكــي از پ ــد بروج ــشگاه آزاد اســالمي واح دان
دانشكده دندانپزشـكي دانـشگاه آزاد اسـت كـه داراي           

پزشـكي  در مقطع دكتري عمومي دندان       دانشجو   220
اين دانشكده پارسال به دليل عدم وجـود اسـتاد          . است

هاي تحصيلي، بستر تجمعات دانشجويي بـود،       در پايه   
تنها اين مشكل از سوي دانشگاه آزاد بررسـي و          اما نه   

اي از سـوي    رفع نشد، بلكه امروز نيـز تجمعـات تـازه           
 كالسـهاي ايـن      گرفتـه كـه    اساتيد اين دانشگاه شكل   

  ".مركز آموزشي را به تعطيلي كشانده است
يك سال است كـه مـا      ": اين دانشجوي معترض گفت   

ريـيس، هيــات علمــي و گـروه آموزشــي در دانــشكده   
دندانپزشكي نداريم و حتي استاد راهنما بـراي طـرح و           

لـذا درخواسـت داريـم كـه ايـن       . پژوهش خود نـداريم   
دانـشكده هـاي    دانشكده منحل شود و دانشجويان در       

   ".دندانپزشكي ديگر ادغام شوند
 تــن از 14شـايان يـادآوري اســت كـه هفتــه گذشـته     

ــد  ــتعفا دادن ــشكده اس ــن دان ــتادان اي ــزاري . (اس خبرگ
  ) خرداد17صداوسيما، 

  

كشته شدن استاد دانشگاه و فعال مـدني در         

  حادثه تروريستي تهران 

ن انجم"مدني در   مهديه هراتي، استاد دانشگاه و فعال       
، در حملـه تروريـستي بـه     "پايان كارتن خوابي لرستان   

 خرداد جان خـود را      17مجلس شوراي اسالمي در روز      
  . ازدست داد

مهديه رفته بود حق كودكان كارتن خواب را از نماينده          
اش بگيرد، او چه آرزوهايي داشت براي سـامان دهـي           
كارتن خوابها، چه دردهايي در دل داشت كه همه هـم           

مهديـه  . براي اين درد اجتماعي گذاشته بود  و غمش را    
 سال داشت و در دانـشگاه علمـي كـاربردي       32هراتي  

نيرد :تنظيم و ويرايش  (. استان لرستان تدريس مي كرد    
  )خلق

  
  

احــضار شــمار زيــادي از دانــشجويان پلــي 

  تكنيك به كميته انضباطي

انجمن اسـالمي دانـشجويان ترقيخـواه پلـي تكنيـك           
 از احضار تعـداد زيـادي از فعـاالن          ،)دانشگاه اميركبير (

دانشجويي به كميته انضباطي به اتهاماتي بسيار جزيي        
  . و بعضا نامشخص خبر داده است
 خرداد در اين باره     19دانشجويان در گزارشي به تاريخ      

متاسفانه در دوران مسووليت جنـاب آقـاي      ": نوشته اند 
طاهري، دبير كميته انضباطي دانـشگاه پلـي تكنيـك،          

ري بسيار عجيب و غير قانوني را در روند رسـيدگي           امو
ايـشان كـه در   .  ايـم به اتهامات دانشجويان شاهد بوده 

نژاد نيز دبير كميتـه انـضباطي دانـشگاه         دولت احمدي   
اند، نقش بسيار موثري را در برخـورد بـا فعـاالن            بوده  

دانشجويي و پرونده سازي عليه دانـشجويان ايفـا مـي           
 توان به صدور بيش از      ات ايشان مي  كردند كه از اقدام   

 در دوران رياسـت  "منع موقـت از تحـصيل  " ترم  110
  ".دكتر رهايي اشاره كرد

دانشجويان تاكيـد مـي كننـد كـه رياسـت جمهـوري             
روحاني نيز در اين شـرايط تغييـري نـداده و  وضـعيت       
سابق در دانشگاه همچنان ادامه دارد و طاهري نيـز در      

  . سمت خود ابقا شده است
با وجود شكايتهاي فراوان دانشجويان     ": آنها مي گويند  

از آقاي طاهري، ايشان هنوز هم در اين جايگـاه قـرار            
 هـاي انـضباطي   دارند و در روند رسـيدگي بـه پرونـده         

دانشجويان، در بسياري از موارد، دانشجويان از حقـوق         
 هـاي   هـا و شـيوه نامـه      صريح خود كه در آيين نامـه        

انـد و رونـد     اسـت، محـروم شـده       انضباطي ذكر شـده     
رسيدگي به اتهامات آنها بر خالف قانون صورت گرفته       

 دانشجويان از دكتر مغاني، معـاون دانـشجويي         ".است
در "دانشگاه و رييس شوراي انضباطي آن خواسته انـد        

اسرع وقت تدبيري در قبال ايـن موضـوع انديـشيده و            
. "دفرد دلسوزي را در اين جايگاه حساس منصوب نماي        

  )نيرد خلق:تنظيم و ويرايش(
  

تحصن دانشجويان پرديس هنرهاي زيبـاي      

  دانشگاه تهران

دانشجويان پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهـران در        
اعتراض به واگذاري پرديس به موسسات خـصوصي و         
بيرون كردن دانشجويان از پرديس در محوطه دانشگاه        

  ) خرداد19دانشجو آنالين، . (تحصن كردند
  

تجمع اعتراضي دانشجويان روزانـه دكتـري       

  دانشگاههاي تهران

جمعــي از دانــشجويان روزانــه دكتــري دانــشگاههاي  
تهران در اعتراض بـه شـرايط سـخت ارايـه وام ويـژه           
دكتري ، عدم ارايـه حقـوق و دغدغـه هـاي معيـشتي           

  .مقابل ساختمان مركزي وزارت علوم تجمع كردند
: اين باره گفـت   يكي از دانشجويان دكتري معترض در       

براساس قـانون بايـد بـه دانـشجويان دكتـري حقـوق             
ماهيانه تعلق گيرد، اما نه تنها حقـوق داده نمـي شـود             
بلكه شرايط دريافت وامهايي كه سـالهاي پـيش ارايـه           

مي شد، نيز سخت شده و دانشجويان نمي توانند حتي          
  ) خرداد24مهر، . (اين وامها را نيز دريافت كنند

  

دانشجويان دكتري دانـشگاه    تجمع اعتراضي 

  بوعلي همدان 

سـينا تجمـع    مقابل ساختمان مركزي دانـشگاه بـوعلي      
  .كردند

آميـز دانـشجويان دكتـري بـه        در پي تجمع اعتـراض      
منظور ايجاد سازوكار الزم بـراي پرداخـت حقـوق بـه            
دانشجويان اين مقطع كه همزمـان بـا سراسـر كـشور            

سـينا بـا   وعلي برگزار شدد، معاون دانشجويي دانشگاه ب  
ــيحاتي    ــان توض ــه بي ــشجويان ب ــع دان ــضور در جم ح

  ) خرداد24ايسنا، . (پرداخت
  

تجمع اعتراضي دانشجويان دكتري دانشگاه     

  فردوسي 

جمعي از دانشجويان دكتري دانشگاه فردوسـي مـشهد     
در اعتراض به شرايط صنفي، رفاهي و شغلي خـود، در           

 و  مقابل سازمان مركزي ايـن دانـشگاه تجمـع كردنـد          
چـرا مـا    "هايي نظير   ترين مطالبات خود را با شعار     مهم

همانند دانشجويان وزارت بهداشـت شـاغل محـسوب         
ــي ــويمنم ــا   "، "ش ــايتي از م ــيچ حم ــوم ه وزارت عل

از مسئوالن  ...  و "شغل و آينده حق ماست    "،  "كندنمي
  . خواستار شدند

يكي از دانـشجويان دكتـري معتـرض در ايـن تجمـع             
ـ   : گفت  ري در وزارت علـوم از مظلـوم      دانـشجويان دكت

ترين اقشار هستند؛ ما سالها تحصيل و تحقيـق كـرده           
 ساعت در 10ايم و برخي از دانشجويان روزانه هفت تا       

دانشگاه مشغول تحقيق هستند و با توجه بـه ميـانگين       
 سال و شـرايط زنـدگي ماننـد تاهـل و      30سني باالي   

  )د خردا24ايسنا، (مخارج ما بايد چه كار كنيم؟ 
  

ــه   ــواز ب ــشجو در اه ــران دان ــراض دخت اعت

   "دانشجوپزي"

اعتراض گروهي از دختران دانشجوي دانشگاه اهواز به        
 26 كننــده خوابگاههــا در روز خرابــي سيــستم خنــك

  .خرداد با دخالت حراست دانشگاه به تنش كشيده شد
 ٬پس از آنكه مسوول خوابگـاه دختـران ايـن دانـشگاه           

رد در كميته انضباطي كـرد،    معترضان را تهديد به برخو    
صدها دانشجوي دختـر در مقابـل در ورودي خوابگـاه           

  . تجمع كرده و خواستار استعفاي رييس دانشگاه شدند
در دو روز گذشته، اين دانشجويان عكسها و فيلمهـايي         
از تجمع خود را بر روي شبكه هاي اجتمـاعي منتـشر            
كردند و بـسياري از كـاربران و دانـشجويان ديگـر بـا              

  .دانشجوپزي با آنها همراهي كردند#هشتگ 
 50در روزهاي اخير، خوزستان شاهد گرمـاي بـيش از           

  .درجه سانتيگراد بوده است
دانشجويان مي گويند كولرهاي خوابگاه خراب اسـت و     
عدم توجه مسووالن به اعتراض آنهـا موجـب شـد تـا             

  .پنجشنبه شب در مقابل خوابگاه ها تجمع كنند
ــرا  ــشگاه چم ــيس دان ــراض  رئ ــه اعت ــنش ب ن در واك

ايـن  . "انتظار اين گرما را نداشـتيم     "دانشجويان گفته،   
در حالي اسـت كـه خوزسـتان همـواره از گـرم تـرين               

  .استانهاي ايران است
 به كلي   20:30رييس دانشگاه چمران در گفتگو با خبر        

دانـشجويان در   . منكر وجود مشكالت دانشجويان شـد     
و مـسووالن بـه     واكنش به اين امـر هنگـام ورود وي          

 از آنها اسـتقبال     "دروغگو ، دروغگو  "دانشگاه، با شعار    
  )نيرد خلق:تنظيم و ويرايش. (كردند
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بازداشت و جلوگيري از حضور يك دختـر  در          

  ورزشگاه آزادي تهران 

  

  
 يك دختر جوان پـس      - خرداد   1حقوق بشر در ايران،     

از حضور پنهاني در ورزشگاه آزادي براي تماشاي بازي     
استقالل ايران و العين امارات، از سوي ماموران يگـان          

 .ويژه دستگير شد
ــ   ــگاه خ ــدني، از ورزش ــيش ب ــس از تفت ــه او پ ارج و ب

 .بازداشتگاه منتقل شد
عاصمه جهانگير، گزارشگر ويژه حقـوق بـشر سـازمان          
ملل متحد در امور ايـران، در نخـستين گـزارش خـود             
تصريح كرده كه تبعيض عليه زنـان همچنـان در ايـن            

 .كشور ادامه دارد
 

ــل       ــه دلي ــست ب ــك فوتبالي ــت ي محرومي

  همسرش در فضاي مجازيفعاليت

  فدراسـيون فوتبـال، محـسن        -اد   خـرد  4ايران نبرد،     
فروزان، دروازه بان صباي قم، را بـه دليـل فعاليتهـاي            
همسرش در عرصه مدلينگ به مدت سه ماه از حضور          

 .در ميادين فوتبال محروم كرد
در حكم فدراسيون فوتبال كه به وي ابالغ شده، اتهام          

 ذكـر شـده     "انتساب همسرش به اهالي فوتبـال     "وي  
  . است

تبال جمهوري اسالمي در همـين حكـم،        فدراسيون فو 
عـدم رعايـت  سـئونات      "همسر محسن فروزان را بـه       

اسالمي و اخالقي در سطح افكار عمومي و لطمه زدن          
 .      متهم كرده است"به فوتبال

  

بازرســي از وضــعيت حجــاب پرســتاران در 

  بيمارستانها

  

 يـك روز بعـد از   – خـرداد  12شوراي ملـي مقاومـت،      
وي وزارت كــشور در رابطــه بــا عقــب نــشيني ســخنگ

ــاي    ــاب در ادارات و ارگانه ــعيت حج ــي از وض بازرس
خصوصي و دولتي، تقويم جديدي منتشر شـد كـه بـه            
موجــب آن در زمينــه پوشــش پرســتاران و كارمنــدان 

بيمارستانهاي دولتي و خـصوصي  بازرسـي بـه عمـل            
  . خواهد آمد

طبق تقويم ابالغي به استانداريهاي سراسر كـشور كـه    
ابتداي ماه رمضان زمان بندي شده، تيمهاي بازرسي     از  

به سراغ عملكرد دستگاههاي مختلف در حوزه حقـوق         
 .شهروندي و البته عفاف و حجاب خواهند رفت

نكته جالب توجه درايـن ليـست، گنجانـده شـدن نـام             
ــوان    ــه عنـ ــصوصي بـ ــي و خـ ــتانهاي دولتـ بيمارسـ

 96دستگاههايي است كه بازرسان از دهم تيرماه سال         
  . براي بازرسي به آنجا مراجعه خواهند كرد

بر اساس برنامـه  "به گفته طراحان اين اقدام، بازرسيها       
 گانـه   10 گانه حقوق شهروندي و برنامه هـاي         9هاي  

 "متخلفـان " صورت خواهد گرفـت و  "عفاف و حجاب 
  .    شده اند"برخورد"تهديد به 

  

 "روسـپي "امام جمعه ساوه فعـاالن زن را          

  خواند 

 حجت االسالم سـيد ابـراهيم       - خرداد   13ب نيوز،   آفتا
حسيني، امام جمعه ساوه، در خطبه نمازجمعه اين شهر         

برخـي  ": با اشاره به كمپين چهارشنبه هاي سفيد گفت    
با كمك دشمنان، زنان بي هويت و بي عفـت را الگـو             
قرار مي دهند، از جمله آنها چهارشنبه هاي سياه است          

ا چهارشنبه سـفيد مطـرح      كه به لحاظ دغل بازي آن ر      
ايـن  . مي خواهند جامعه را به لجـن بكـشند        . مي كنند 

طـرح توطيــه اي حـساب شــده بـراي حــذف حجــاب    
   ".اسالمي است

  

  
 اين كمپين از خانمها دعوت مي شود تا هرچهارشـنبه          
بدون استفاده از حجـاب در مجـامع و معـابر عمـومي             

بـل بـا   حاضرشده و با استفاده از نماد شال سفيد، در تقا 
  ".چادر مشكي حاضر شوند

نماد شال سفيد مانند نمـاد سـبز و         ": حسيني بيان كرد  
بنفش جريان فتنه و مانند پرچم خانمهـاي بـدكاره بـر            

  ".درخانه هاي روسپيهاي دوران جاهليت است
آيـت اهللا مكـارم شـيرازي در    همانطور كه  ": وي افزود 

ديدار با ريـيس جمهـور فرمودنـد، طـوري نباشـد كـه              
 ".بعضيها خيال كنند اوضاع عوض شده است

 

 بازداشت فعال حقوق زنان در عربستان  

، فعـال   "لجـين الهـذلول   " – خـرداد    14بي بي سـي،     
حقوق زنان، در فرودگاه بين المللي ملك فهد در دمـام         

 . زداشت شدعربستان سعودي دوباره با
طبق اطالعات عفو بين الملل، لجين الهذلول قرار بوده     
كه عصر يكشنبه گذشته از دمام به رياض انتقـال داده           
. شود تا توسط دفتر دادستاني مورد بازجويي قرار گيـرد         

او از دسترسي به وكيل محروم شده و اجازه نداشته كه          

مقامات هنوز علـت دقيـق      . اش تماس گيرد  با خانواده   
اند، اما عفو بين الملل بـاور       ازداشت او را معلوم نكرده      ب

دارد كه دستگيري او در ارتبـاط بـا فعاليتهـاي حقـوق             
  .بشري او است

  
حقوق بشر است كـه     لجين الهذلول يك فعال برجسته      

 پــس از بــه چــالش كــشيدن ممنوعيــت 1393در آذر 
رانندگي زنـان در عربـستان و راننـدگي از امـارات بـه              

  .  روز بازداشت شد73سعودي، به مدت عربستان 
 در  94لجين الهذلول  خود را در انتخابات ايالتي سـال           

اين اولين انتخابـات در عربـستان       . عربستان نامزد كرد  
بــود كــه زنــان در آن حــق راي دادن و نــامزد شــدن 

او به عنوان نامزد به رسميت شناخته شـد، امـا           . داشتند
  .راي اضافه نشدهاي اخذ نام او هيچگاه به برگه 

 

راهپيمايي حاميان جنبش مبارزه با خـشونت       

  عليه زنان در آرژانتين 

  
  

 آرژانتين اين روزها صـحنه      - خرداد   14صداي امريكا،   
عليـه زنـان   و خشونتحركتهاي اعتراضي عليه نابرابري 

  .است
حتي يك زن هم "جنبشي كه از دو سال پيش با شعار        

 خرداد با 13د، روز شنبه  كن فعاليت مي  "نبايد آزار ببيند  
شـركت  .  ادامه پيدا كرد   "بوينس آيرس "راهپيمايي در   

كنندگان در آن، بار ديگر زنان را به مبارزه براي حفـظ            
  .حقوق شان فراخواندند

 معترضان با خود تابلوها و پالكاردهـايي را حمـل مـي           
كردند كه بر آنها شعارها و جمالتي در محكوم كـردن           

ي خشونت آميز عليه زنـان نوشـته     عملكردها و رفتارها  
  .شده بود

، فعال سياسي در باره ايـن فعاليتهـا         "مانوئال كاستانرا "
در اين سالها آگاهيهاي اجتماعي بيـشتر شـده،         ": گفت

زنان از طيفهاي بيشتري در اجتمـاع بـه ايـن جنـبش             
  تفاوتي و بي پيوسته اند، اما آنچه تغيير نكرده بي 

  
  17بقيه در صفحه 

  )96خرداد (زنان در مسير رهايي 
 اسد طاهري
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زنان در مسير رهايي 

  )96خرداد (
  

  16بقيه از صفحه 
  
  

اعتنايي دولتهاي قبلي و فعلي به دادخواهي    
به همين دليل هم اين حركـت       . زنان است 

  ".هم هنوز ادامه دارد
ــا خــشونت عليــه زنــان،   جنــبش مبــارزه ب
خواستار آموزش جوانان عليـه نابرابريهـاي       
جنسيتي و قانوني كردن سقط جنين همراه       

  .اقبتهاي بهداشتي استبا مر
اين جنبش كه دو سال پيش در واكنش به         
قتل يك دختر نوجوان شكل گرفت، اكنون       
از مرزهاي آرژانتين گذشـته و بـه جنبـشي        

  .المللي تبديل شده استبين 
، رهبر كميتـه محلـي      "آدا بئاتريس ريكو  "

زناني كـه در خانـه بـا        ": اين جنبش گفت  
اننـد كـه   شـود، بد خشونت با آنها رفتار مي      

تنها نيـستند و اگـر قـدم اول را بردارنـد و             
ــان را از  خودشــ
اين وضعيت رها   
كنند، تشويق مي  

ــوند ــن . شــ ايــ
بخشي از تحـول    
ــت  ــي اس فرهنگ
كه بايد صـورت    

  ".گيرد
ــالي  ــاه عـ دادگـ
ــه   ــين هفت آرژانت
ــات   ــيش تلفـ پـ
ــي از  ناشـــــــ
ــشونتهاي  خــــ

جنسيتي در سال گذشته در اين  كـشور را          
اين آمار  . الم كرد  نفر اع  254در ميان زنان    

نشان مي دهد سال گذشته در آرژانتـين در      
 ســاعت يــك زن جــان خــود را از 35هــر 

  .دست داده است
  

مسجد فمينيستي برلين در جـست      

  و جوي تغيير

 داخـل سـاختماني     - خرداد   27راديوزمانه،  
با آجرهاي قرمر، جديدترين و شايد عجيب       
ترين مسجد برلين قرار دارد؛ مسجدي كـه        

، در آن انقالبـي فمينيـستي   "ن آتش سيرا"
 .برپا كرده است

در اين مسجد زن موذن مسلمانان را براي        
خواند و در يـك اقـدام سـنت         نماز فرا مي    

شكن ديگر، زنان و مردان كه معموال براي        
 شوند، روي زمين كنـار      نماز از هم جدا مي    

  . خواننداند و نماز ميهم نشسته 
لمان سيران آتش كه خـودش را يـك مـس         

 نامد، بنيانگـذار ايـن مـسجد        فمينيست مي 
رنـگ  او قدم روي فرشي كرم      . جديد است 

دو امــام .  خوانــدگــذارد و خطبــه مــيمــي
جماعت، يك زن و يك مرد، بعد نمازهـاي   

نمـاز بـا   . خواننـد روز جمعه را به عربي مي   
پيوستن دو خاخام براي بازديـد و خوانـدن         
يك آهنگ به عبـري كـه دربـاره دوسـتي          

  .يابداست، پايان مي 

 " گوتـه  -ابن رشـد  "نماز جمعه در مسجد     
اي ارايـه گونـه     :  يابـد  اين چنين پايان مي   

با وجـود مـشكالتي ماننـد       . ديگر از اسالم  
افــراط گرايــي در اروپــا و سراســر جهــان، 

گويند كه براي ايـن  آتيس و حاميان او مي   
ارايـه  : اي دارنـد  مشكالت راه حـل سـاده       

آتش مي  .  حتي فمينيستي  اسالمي پيشرو و  
هدف ما اين است كـه بـه اسـالم          ": گويد

  ".ليبرال فضايي امن ببخشيم
ــت     ــرلين را از راه درياف ــسجد ب ــش، م آت

او .  اندازي كرده اسـت  كمكهاي مردمي راه  
به دليل فعاليتهايش در حـوزه زنـان بارهـا          

  .تهديد به مرگ شده است
  

حضور زنان در ورزشگاه، نخـستين      

   اهللا حزب"اختياريبه آتش"هدف 

اهللا  انـصار حـزب      - خـرداد    27راديوزمانه،  
ــرده ــد ك ــه  تهدي ــان ب ــر از ورود زن ــه اگ ك

اســتاديوم جلــوگيري نــشود، خودشــان بــر 
 رهبر ايران   "اختيار به   آتش"اساس فرمان   

  .از اين اتفاق جلوگيري خواهند كرد
  

  
 

كرم، رييس شـوراي همـاهنگي   حسين اهللا  
ه اينــستاگرامي خــود  اهللا، در صــفححــزب

ــشكل شــكايت از وزارت ": نوشــت ــن ت اي
ورزش و جوانان دارد كـه صـدها تماشـگر          
دختـــر و زن را بـــه طـــور غيرقـــانونى و 
غيرشرعى به مسابقات اخير واليبال مـردان       

   ".كشانده است
 خـرداد بـا     26اهللا روز جمعـه     انصار حـزب    

تهيه طومار و جمع آوري امـضا، از صـادق          
وه قضاييه، خواست مانع    الريجاني، رييس ق  

ورود زنان بـه ورزشـگاهها بـراي تماشـاي       
مسابقات ليـگ جهـاني واليبـال در تهـران          

لطفا دسـتور   ": اين تشكل تهديد كرد   . شود
رسيدگي دهيد، واال مجبوريم بر اساس بند       

نامه امام راحل و امر آتـش بـه         وصيت  ) م(
 ".اي جلوگيري كنيماختيار امام خامنه 

 در حـالي نـسبت بـه ورود         اهللانصار حزب   
 كنـد كـه     زنان به ورزشگاهها اعتراض مي    

اين كار هنوز براي همه زنان ميـسر نـشده       
شقايق يزداني، همـسر پزشـك تـيم        . است

ملي واليبال ايـران در پـستي اينـستاگرامي         
پس از نخستين بـازي تـيم ملـي واليبـال           
ايران و حضور تعدادي از زنان در اين بازي         

 ورود به اسـتاديوم هنـوز       متاسفانه": نوشت
ــط    ــشده و فق ــانوان آزاد ن ــوم ب ــراي عم ب
همسران و خانواده اعضاي تـيم ملـي كـه          
اسم شان در فدراسيون نوشته شده، با ارايه        

 ".كارت شناسايي حق ورود دارند

  
 

نزديك به چهـار دهـه از قتـل عـام           
بيرحمانــه و جنايتكارانــه زنــدانيان    
سياسي به دست رژيم واليـت فقيـه        

طي اين سـالها رژيـم بـه        . مي گذرد 
موازات ادامه اعدام و زنـداني كـردن        
فعاالن سياسي، در سرپوش گذاشـتن      
بر اين جنايت نيز كـامال فعـال بـوده         

گاهي ادعـا و ژسـت حـق بـه          . است
زماني هم با در اختيار     جانب گرفته و    

گذاشتن فرصتها و منصبها در اختيـار       
مجريــان ايــن جنايــت، وقيحانــه بــه 
قربانيان و خانواده هـاي آنـان دهـن         

از سـوي ديگـر،     . كجي كـرده اسـت    
ــسته   ــن تالشــها نتوان ــك از اي هيچي
جهتگيري انساني مردم را خدشـه دار      
و عزم عدالت خـواهي قربانيـان ايـن         

يـن ننـگ    ا. جنايت را خـاموش كنـد     
در همين  . تاريخي محو شدني نيست   

راستا، بار ديگر خـانواده زنـدانيان بـه       
  . دادخواهي گام برداشته اند

ــاي    ــها و فعاليتهـ ــداوم تالشـ در تـ
سازمانها، گروه ها، نهادهـا و فعـاالن        
حقوق بشري، به تازگي خانواده هاي      
پنجاه نفر از قربانيان ايـن جنايـت در         

واسـتي  تهران و شهرسـتانها، در دادخ     
مشترك، به گزارشگر ويـژه سـازمان       
ملل و ديگـر نهادهـاي بـين المللـي          

  . حقوق بشري شكايت برده اند
خانواده ها خواستار دريافـت اسـناد و        
تاريخ محاكمه، محل دفـن و تـاريخ        

 هـاي قربانيـان،      اعدام، وصيت نامـه   
تعداد و اسامي اعدام شـدگان شـده و    
در نهايت عليه مسوولين ايـن فاجعـه      

دناك اعالم جرم كـرده و خواهـان     در
 آنها  "بازداشت و يك محكمه علني    "

خانواده ها اعالم كرده انـد،      . شده اند 
خواهــان بازديــد يــك هيــات بــين "

المللـــي بـــراي بررســـي وضـــعيت 
زندانهاي كشور و اجازه مـذاكره ايـن        
هيات با زندانيان سياسـي و خـانواده        

  . هستند"هاي قربانيان اين فاجعه
ر نامـه اي خطـاب بـه        خانواده هـا د   

  ما ": دكتر عاصمه جهانگير نوشته اند

  
  

امضاكنندگان زير از مادران و خانواده      
هاي خاوران و ديگـر خـانواده هـاي         

 از سراسر ايران،    60  جانباختگان دهه 
عليه جمهوري اسالمي اعـالم جـرم       

  ". كنيم مي
جمهوري اسالمي در سالهاي گذشته     

 به  حتي اجازه برگزاري مراسم يادبود    
خـانواده هـا و دوســتان آنـان نــداده،    
فرزنــد آقــاي منتظــري را بــه دليــل 
افشاي نـوار صـوتي از ايـن جنايـت          
بازداشت كرده، به تخريـب گورهـاي       
جمعي دسـت زده، بـا وقاحـت تمـام          

هيـات  "پورمحمدي، يكي از اعضاي     
 و نماينـده وقـت      "چهار نفره اعدامها  

وزارت اطالعات در زندان اوين را در       
روحـاني جـا داده و عـضو        دل دولت   

ــه    ــسي را ب ــراهيم ريي ــر آن، اب ديگ
كانديداتوري رياست جمهوري نشانده    

  .است
اكنون بايـد از اعـالم جـرم خـانواده          

ايـن پنجـاه    . بازماندگان حمايت كنيم  
 خواسـته  "بيـداران "خانواده از سايت   

ــه  ــد ادام ــضاها را   ان ــع آوري ام  جم
  ايـن سـايت از خـانواده      . پيگيري كند 

گان كه خواهان امضاي اين اعدام شد 
دادخواسـت هـستند، مـي خواهـد بـا      
نوشتن نـام و نـام خـانوادگي خـود و           
نسبت با فرد جانباخته، شناسـه هـاي       

ــامل  ــه ش ــرد جانباخت ــام  : ف ــام و ن ن
ــستگي   ــد، واب ــاريخ تول ــانوادگي، ت خ
سازماني و عقيـدتي، زمـان و محـل         
بازداشت، محل و حكم زندان، زمـان       

)  قتل دولتي  يا هر نوع  (و محل اعدام    
و نيز محل خاكـسپاري را بـه آدرس         

 ميل
dadkhastma@gmail.co

m «ارسال كنند .  
ــه    ــا فعاالن ــانواده ه ــواهي خ از دادخ
حمايت كنيم و به طور گسترده دست       

 . به اطالع رساني و افشاگري بزنيم
   خرداد15دوشنبه ... فراسوي خبر

اقدام جهـت حمايـت از اعـالم جـرم و           

   67دادخواست خانواده هاي قتل عام 
 ليال جديدي
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ست كه به ياد زندانيان سياسـي       اامروز روزي   
چه كساني كه در دهه هاي قبل كشته شـدند       
. و چه كساني كه هم اكنون در زندانند هستيم        

 مـن  ،60 خـرداد  30سر منشا ايـن روز يعنـي      
ــودم  ــيش نب ــواني ب ــه روي . نوج ــه ب روزي ك

تش گشوده شد و پـس از آن      آتظاهرات مردم   
اعدام شده فقط اسامي دختران و پسران جوان   

روزي كـه نقطـه     . در روزنامه هـا اعـالم شـد       
عطفي شـد در تـاريخ مبـارزات مـردم بـراي            

آنچه سـالها بعـد از سـوى        . زاديآدستيابي به   
فعاالن مدنى شروع شد، باز هم با سـركوب و          

  .دستگيرى و حتى كشتار روبرو گرديد
دانـستم كـه معنـاي     در آن روزها هـيچ نمـي    

يري و اعدام    دستگ .دستگيري و اعدام چيست   
برايم دو كلمه بود كه وسـعت رنـج پنهـان در     

آگـاه نبـودم و از ايـن        . كردم ن را درك نمي   آ
  .نااگاهي شرمسارم

دانستم كه وقتي فرزنـد فـالن همـسايه          نمي
 شـود يعنـي چـه؟ نمـي        دستگير و زنداني مي   

ــدانيان و     ــاي زن ــانواده ه ــي خ ــستم وقت دان
 شـان مـي   همكالسيهايي كه يكي يكي غيب    

وقتي  كنند يعني چه؟ تر رفت و آمد ميزد، كم
ديــدم و در  م را مــيامــادر هــم مدرســه اي 

بـست و بـا      چشمهايش فقط اشك حلقه مـي     
گفت رويا زنـدان اسـت يـا افـسانه           بغض مي 

 هيچ نشاني از نشاط يـا اميـد در          ،حكم گرفته 
  .چهره اش نبود

فهميـدم و بـه      من معني نااميدي آنان را نمي     
  .مكرد شان مي زودي فراموش

گذشت و خودم پـشت      بايست سالها مي   مي 
. نشستم تا بفهمم ظلم يعني چه      در دادگاه مي  

بـي  . ناقاضـي يعنـي چـه     . نادادرسي يعني چه  
 بايـست سـالها مـي      مـي . عدالتي يعنـي چـه    

 گذشت و خودم پـشت در زنـدان منتظـر مـي         
معنـاي  . ماندم تا ياد بگيرم معناي نااميـدي را       

  !بودن رارنج بازمانده اعدام ، اعدام را
م شرمـسارم بـه   اگويم از نااگـاهي   وقتي مي  

ن زمـان   آاين معني ست كه اگر من و مـا در           
با آنان همراه و همبسته بوديم اي بسا قوانين         

   .شد ضد بشري وضع نمي
 اي  ،مدنـد  آ اي بسا قضات غير مـستقل نمـي       

بسا دادگاههاي ظاهري و احكام ديكته شده و     
الت گـم   اي بسا عد ،گرفت كيلويي شكل نمي  

 اي بـسا عـدالت از       ،م ا شـد در سـرزمين     نمي
شـد و او اكنـون زيـر نـور           دخترم دريغ نمـي   

   .خنديد و شاد بود خورشيد مي
 اكنون نيز وقتي مـردم از خيابانهـا عبـور مـي           

توانند معصومه نعمتي را ببينند كه به  كنند مي
 سـيمين   ،دنبال عـدالت اسـت بـراي اتنـايش        

  اميدش را مي   عيوض زاده را ببينند كه آزادي     
 اكرم نقابي را ببينند كه در جـستجوي         ،خواهد

ش را گـم     ا سعيدش جواني و سياهي گيسوان    
هزاران و هزاران زن و مرد را ببينند كـه          . كرد

شان  شان زنداني ست و نشاط از زندگي جوان
   !رخت بربسته

 گاهي يافتن از اوضاع زندانيان و خانواده هاي آ
تـك تـك    شان وظيفه اي انـساني بـر دوش         

ينــده آافـراد جامعـه اسـت تـا در دهـه هـاي       
آگاه كردن جامعـه بـه لطـف        . شرمسار نباشيم 

رسانه هاي اجتماعي تا حدي در حـال انجـام          
هر چند اطالع رساني خانواده هـا       . شدن است 

. تواند بيشتر از اين باشد كه امروز هـست         مي
دادخواهي خانواده ها تـا آنجـا ادامـه خواهـد           

ار به موزه ها و زنـدان       داشت كه چوبه هاي د    
   .عقيدتي به تاريخ سپرده شود

تا وقتي زنداني سياسي وجود دارد و تـا وقتـي          
حكم اعدام لغو نشده همچنـان سـالها از پـي           
ــه بزرگداشــت   ــد گذشــت و ب يكــديگر خواهن

  انسانهايي كه همچنان مورد 
  

گيرنـد خـواهيم پرداخـت       بي عدالتي قرار مي   
ودكـان  بدون اينكـه تغييـري در سرنوشـت ك        

ــروز و   ــان ام ــردا، نوجوان ــدانيان ف ــروز و زن ام
   .خوراك ماشين اعدام فردا ايجاد كرده باشيم

سالهاســت شــاهديم كــه سيــستم قــضايي و  
حاكميــت در برابــر مطالبــات بــر حــق مــردم 

چند دهه گذشته شـاهد بـوديم       . ايستاده است 
كه گام به گام زنجيرهاي بيـشتري بـر تـن و           

كه امروز شـاهد    جان مردم بسته شد تا جايي       
عـام   قطع دست و پا و شالق و اعدام در مالء         

ن صـنفي و صـدها نمونـه       او شكنجه معترضـ   
درست زماني كـه    . دشمني با انسانيت هستيم   

طبل رسوايي اخـتالس و غـارت و آدمكـشي          
 سردمداران در مناظرات انتخاباتي كوفته مـي      

شد، اسماعيل عبدي در اعتراض به حقـوق از         
وقتي .  اعتصاب غذا بود   دست رفته معلمان در   

وزيران و وكيالن با لبخنـدهاي رياكارانـه بـا          
جعفـر   دادنـد،  مقامات بين المللي دسـت مـي      

ــيرزاد،    ــعيد ش ــادقي، س ــيم زاده، ارش ص عظ
برادران رجبيان و دهها زنداني ديگـر لـب بـر           
غذا بسته و با فدا كردن سالمتي شان اجـراي       

وقتي كه پز امـضاي     . زدند عدالت را فرياد مي   
 دادند آتنا دائمـي مـي    حقوق شهروندي را مي   

ــه    ــديل ب ــداني را تب ــانواده زن ــه خ ــد ك جنگي
گروگاني جهت خفه كـردن زنـداني معتـرض         

   .نكنند
 رسيدن به آگاهي و آزادي تالش بـسيار مـي         

طلبــد كــه برگــزاري بزرگداشــت و ســمينار و 
وقتــي در . كنفـرانس فقــط سـرآغاز آن اســت  

  سـال همچنـان همـان     40طول نزديـك بـه      
قوانين و همان بي عدالتي و همـان روشـهاي      
سركوب ادامه يافته، برماسـت كـه بـه دنبـال           
راههاي ديگري براي احقاق حقـوق از دسـت         

  .رفته و برقراري عدالت باشيم
ينـده و جوانـان در      آتا ديگر شرمسار نسلهاي     

خون تپيده و عزيزان به خاك افتاده ي تـاريخ   
  .معاصر نباشيم

گـوييم   خوانيم و مـي    آن روز با هم سرود مي     
   .دادخواهي مان به بار نشسته است

مــن بــه عنــوان يــك بازمانــده ي اعــدام تــا 
برگزاري دادگاهي عادالنه بـراي كـساني كـه       
فرزند بيگناهم را كشتند سكوت نخواهم كـرد        
و همچنان در پي اجراي عدالت و دادخـواهي         

مــسير پــيش رو در كنــار هــزاران  در. هــستم
 عـدالت، لغـو اعـدام و     دادخواه ديگـر، اجـراي    

ممنوعيت شكنجه و زندان عقيـدتي را فريـاد         
   .خواهم زد

نه به اعدام با    ،   زنده باد آزادي   ،زنده باد زندگي  
 !هر شكل و هر بهانه

  

  

   خالفت شام واريز مي كند

  خالفت ايران به حساب مي ريزد
  منصور امان

  
ران نيـز   همچون اُلگوي سوريه و عراق، حاكمان جمهوري اسالمي در اي         

ماشين سركوب  . داعش را به خدمت اجراي نقشه هاي خويش گرفته اند         
را برافراشـته اسـت   ) داعش ("دولت اسالمي" پرچم "حكومت اسالمي "

تا زير آن به تاخت و تاز عليه زندانيان سياسي، خـانواده زنـدانيان ُكـشتار     
  . شده، فعاالن سياسي و مدني و اقليتهاي ملي و ديني درآيد

حقوق بشري از دستگيريهاي گُسترده در اُستانهاي مختلف كـشور          منابع  
ده ها تن در كُردستان، كرمانشاه، آذربايجان غربي، تهـران،     . خبر داده اند  

هرمزگان و فارس به طور ناگهاني و يكباره به اتهـام ارتبـاط بـا داعـش                 
همچون نام و علت دقيق دستگيري، مبنا و پيـشينه اي  . دستگير شده اند  

ه اين دستگيريها را بي درنگ پـس از حملـه هـاي تروريـستي تهـران        ك
روشـن آن اسـت كـه    . توضيح مي دهد نيز در ابهـام بـاقي مانـده اسـت     

دستگاه حاكم همواره از چنين حمالتي به عنوان دستاويزي بـراي فـشار         
بر جامعه و به ويژه اقليتهاي ملـي و دينـي، اعـدام و شـكنجه زنـدانيان،             

 نظامي و امنيتي خود، افزايش ضريب شرايط امنيتـي          تقويت زيرمجموعه 
    عليه جامعه و تصفيه حسابهاي داخلي سود جسته است

در همين راستا، دستگاه امنيتي، تدابير غيرانساني خـود در زنـدانها را بـه               
بهانه حمالت تروريستي تهران شدت بخشيده و فشارهاي غيرانساني بـر        

نـشانه هـاي ايـن خيـز داعـشي، در          نخُستين  . آنان را افزايش داده است    
زندانهاي گوهردشت و سنندج پديدار گرديده؛ اسارتگاه هايي كه در آنهـا            
تنها روزنه محدود زندانيان به هواي آزاد مسدود گرديده و يا اسيران بـي              

  .  قرار گرفته اند"حكومت اسالمي"دفاع آماج ضرب و شتم دژخيمان 
يان سياسي از اسارتگاه هاي سراسـر  در اين رابطه هشدار شُماري از زندان     

كشور نسبت به اقدامات و دسيسه چيني حكومت در زندانها را بايد جدي             
فعاالن اسير در زندانهاي اويـن، گوهردشـت، فـشاويه، اهـواز و           . انگاشت

زاهدان در نامه سرگُشاده اي خطاب به دبيرُكل سازمان ملل و گُزارشـگر     
خطري كه زندانيان را بـه بهانـه        "بت به   ويژه اين نهاد در اُمور ايران، نس      

  . ، آگاهي داده و اعالم خطر كرده اند"هاي واهي تهديد مي كند
 و خليفه گري واليت فقيه را به ويـژه مـي            "خالفت اسالمي "همسويي  

فرقه گرايان حاكم در تهـران      . توان در اُستانهاي كُرد نشين مشاهده كرد      
زماندهي بخـشهاي گونـاگون   با تشديد اختالفهاي ديني و تحريك و سـا   

جامعه عليه يكديگر، در پي متالشي كردن شيرازه هاي مـدني جامعـه و              
گُسترش خـود در شـكافهاي آن همچـون ميكروبـي ُكـشنده و مخـرب                

اين همان سياستي است كـه خليفـه گـري تهـران در سـوريه و                . هستند
يش مي  عراق نيز بر پشت صدها هزار قُرباني و ويراني اين دو كشور به پ             

در اين ميان آش سركوبي و زمينه چينـي بـراي سـركوبهاي بيـشتر         . برد
چندان شور شده كه وكالي حكومتي از اين اُستانها نيز احـساس نـاامني      

  .كرده و ناچار به اعالم بيگُناهي شده اند
واكُنش رژيم جمهوري اسـالمي بـه حمـالت جنايتكارانـه تهـران سـند               

ندي ايديولوژيك و همساني روشـها و  ديگري از همسويي عملي، خويشاو 
پايتخـت  . ابزارهاي خالفت ايران و خالفت شام و عراق ارايه كرده است          

. ايران به تريبون تازه و خونين نمـايش ايـن پيونـد بـدل گرديـده اسـت                
داعش سخاوتمندانه واريز مي كند و رژيم واليت فقيه فعاالنه به حساب            

  .مي ريزد
  خرداد 24چهارشنبه ... فراسوي خبر

  خرداد نقطه عطفي در مبارزات مردم ايران30

 شعله پاكروان
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  التدريس تجمع اعتراضي زنان معلم حق

 التدريس در    جمعي از زنان معلم حق     - خرداد   2ايسنا،  
اعتراض به بالتكيفي استخدامي شـان بـراي بـارديگر          

التـدرس زن   معلمان حق .مقابل مجلس اجتماع كردند  
با سر دادن شعارهايي خواستار تعيين تكليـف وضـعيت          

رت آمــوزش و شــان از وزاشــغلي، ســنواتي و حقــوقي 
  .پرورش شدند

 

تحويــل كمپــين آزادي اســماعيل عبــدي بــا 

  پانزده هزار امضا به نهادهاي مربوطه 

  

 

 كمپيني كه در فضاي مجازي با هدف        - خرداد   3ايلنا،  
آزادي معلم زنداني، اسماعيل عبدي، به راه افتاده بـود،        
با امضاي بيش از پانزده هزار نفر از معلمـان و فعـاالن        

قوه قضاييه و دفتر رياست جمهوري تحويـل        صنفي به   
 .داده شد

تعدادي از معلمان به نماينـدگي از امـضاكنندگان ايـن           
 .امضاها را تحويل دادند

  

تجمع اعتراضي چندباره فرهنگيان اصـفهان      

 مقابل صندوق ذخيره

 براي چندمين بار، جمعي از فرهنگيان       - خرداد   7ايلنا،  
. ان تجمع كردند  اصفهان مقابل صندوق ذخيره فرهنگي    

معترضان گفتند، پروژه مسكن هزار واحدي فوالدشـهر        
كه قرار بود به معلمان تحويل شود، پس از گذشـت ده       

 .سال هنوز به نتيجه نرسيده است

به گفته يكـي از تجمـع كننـدگان، معلمـان اصـفهاني           
تاكنون بارهـا اعتـراض خـود را بـه گـوش مـسووالن             

 . اندرسانده اند، اما هيچ پاسخي نگرفته

  

كانون صنفي معلمان تهران مقامات ذيربط را       

 مسوول سالمتي معلم اعتصابي دانست

 كـانون صـنفي معلمـان       -نيرد خلـق  :تنظيم و ويرايش  
 خرداد، با صدور بيانيـه اي نـسبت بـه           7تهران در روز    

وضعيت سالمتي معلـم اعتـصابي ، اسـماعيل عبـدي،           
علمـان  ابراز نگراني كرد و پيرامون اعتراض سراسري م       

  .   به ادامه بازداشت وي هشدار داد
بيانيه مزبور با يادآوري سپري شدن بيست و هفت روز          
از اعتصاب غذاي عضو هيـات مـديره كـانون صـنفي            
معلمان تهران، تاكيد كرد تاكنون هيچ اقـدام مثبتـي از      
سوي مسووالن براي پيگيري وضعيت وي انجام نشده        

  . است
 عبـدي كـه جرمـي جـز         اسماعيل": معلمان افزوده اند  

پيگيري حقوق صنفي خود و ديگر معلمان انجام نداده،         
 ارديبهشت در اعتـراض بـه حكـم امنيتـي       10از تاريخ   

 "خروج حكم از امنيتي به عـادي      "خود و با درخواست     
   ".دست به اعتصاب غذا زده است

جرم عبدي چيـست؟ اكنـون چـرا او         ": آنها پرسيده اند  
ايـد اتهامـات امنيتـي بـه او     بايد در زندان باشد؟ چـرا ب    

نسبت داده شود؟ چرا به بهانـه هـاي مختلـف از دادن             
مرخصي به او جلوگيري مي شـود؟ چـرا از حـضور در             
جمع خانواده محروم است؟ اين سواالت در حـالي بـي           

اند كه معتقديم عبدي كاري جز اين انجام        پاسخ مانده   
نداده است كه به عنوان يك معلم بـا اتكـا بـه حقـوق          

هروندي خويش به عضويت تشكلي قانوني درآمده و        ش
براي كمك به رفع برخي ايرادات، همـراه بـا صـدها و          
شايد هزاران معلم در سراسر كشور به صورت مسالمت         

  ".آميز، اعتراض نموده است
كانون صـنفي معلمـان تهـران تاكيـد كـرده هرگونـه             

 تابد و ضـمن     برخورد امنيتي با فعاالن صنفي را برنمي      
هاي اسماعيل عبدي، نگرانـي خـود   ت از خواسته    حماي

كانون همچنين  . را از وضعيت جسمي وي اعالم داشته      
ــراي   ــاق ب ــه اتف ــط را مــسوول هرگون مقامــات ذي رب

  . سالمتي اين معلم زنداني دانسته است
بـا توجـه    ": معلمان در پايان بيانيه خود هشدار داده اند       

نون صـنفي  كااسماعيل عبدي خواسته به اينكه خواسته 
معلمان تهـران، اعـضاي آن و بـسياري از معلمـان در             

باشد و با توجه بـه نگرانـي جامعـه          سرتاسر كشور مي    
معلمي از وضـعيت ايـشان، احتمـال هرگونـه تحـرك            
اعتراضي از سوي بدنه در روزهـاي آتـي دور از انتظـار     

 ".نيست

  

 تجمع مربيان حق التدريس مقابل مجلس

عي از معلمان حق التدريـسي     جم - خرداد   9خانه ملت،   
ــي    ــه بالتكليف ــراض ب ــه اي در اعت ــي حرف ــز فن مراك

 .استخدامي مقابل مجلس تجمع كردند

بـه گفتـه يكـي از مربيـان تجمـع كننـده، دو ســال از       
برگزيده شدن آنها در آزمون استخدامي مي گـذرد امـا           
سازمان مربوطه اقدامي در راستاي اعطاي حكم به اين   

  .افراد نكرده است
 مـاه از اعـالم نتـايج، از         16 افزود، بعد از گذشـت       وي

 نفر پذيرفته شده در آزمون اسـتخدامي معلمـان          3569
 نفـر حكـم كـارگزيني       2300حق التدريس، فقط براي     

 نفر بـه علـت      1200صادر شده و مابقي، يعني بيش از        
تكليفي كامل به سر مي برند      نبود پست سازماني در بال    

و حقوق تعداد زيادي از اين قـشر فرهيختـه و خـدمت            
 .رسان در جامعه در حال تضييع و پايمال شدن است

اي در همين حال رييس سازمان آموزش فني و حرفـه      
 نفـر از   1158كشور مدعي شد مقدمات تبديل وضعيت       

  . اين معلمان آماده شده است
 درصـد  75سال گذشـته  ": محمدامين سازگارنژاد گفت 

مشكل استخدام مربيان حق التدريس اين سازمان حل        
ــي  25شـــد و  ــود برخـ ــل وجـ ــه دليـ ــد آن بـ  درصـ

دستورالعملهاي قانوني باقي مانده است كـه بـه دنبـال          
 ".برطرف كردن آنها هستيم

  

 التدريـسي   تجمع معلمان قـراردادي و حـق      

  سراسر كشور مقابل مجلس 

هزار نفر از معلمان قراردادي      بيش از    - خرداد   16مهر،  
وزارت آمــوزش و پــرورش بــا تجمــع در جلــوي درب 
اصلي مجلس شوراي اسالمي خواهان پيگيري تبـديل        

  .وضعيت و مطالبات خود شدند
 هـزار حـق     30"تجمع كنندگان با شعارهايي همچون      

ــدريس، اســتخدام اســتخدام ــت منتخــب، " و "الت دول

 از سـالها     خواهان استخدام خود پـس     "حمايت حمايت 
  .سابقه كاري شدند

ــين از دســت  ــسيون معترضــان همچن ــدركاران كمي ان
آموزش و تحقيقات مجلس خواستند تا براي لغو آزمون         
استخدامي معلماني كه سالها سابقه كاري دارند، اقـدام         

  . كنند
  

  
همچنين جمعي از معلمان نهضت سـوادآموزي نيـز در          

ستخدامي تجمعي مشابه خواستار رسيدگي به وضعيت ا      
  .خود و تغيير شيوه پرداخت دستمزدشان شدند

 91چند تن از اين معترضـان بـا بيـان اينكـه از سـال                
مـسووالن  ": تاكنون حق بيمه آنها واريز نشده، گفتنـد       

  ".دهندهيچ توضيحي در اين رابطه به ما نمي 
از جمله مشكالت ديگر معلمان نهضت سوادآموزي كه        

 نحوه پرداخت حقوق به     در اين تجمع به آن اشاره شد،      
تجمع . آنهاست كه بر اساس قبولي هر سواد آموز است        

  .كنندگان خواهان اصالح اين روش بودند
: يكي از معلمان ساكن ساري در همـين رابطـه گفـت           

 49پس از كلي تالش براي دانش آموختن يك فـرد           "
ساله و صرف انرژي براي آن، سوادآموز به دليل فصل          

كند و در نهايت ايـن    شركت نمي    شاليرازي در امتحان  
يا مثال سـوادآموزي كـه      . كنيمما هستيم كه ضرر مي      

مادري ست داراي چند فرزند، در فـصل امتحانـات بـه       
 كنـد و    دليل بيماري فرزندش در امتحان شركت نمـي       

  ".شوددر آخر دستمزدي به ما پرداخته نمي 
در ايــن دو تجمــع، معلمــاني از اســتانهاي البــرز، قــم، 

رضوي، تهران، مازنداران، خوزستان، قزوين و      اسان  خر
 . برخي استانهاي ديگر كشور نيز حضور داشتند

  

تشكل رسمي خواستار ابقـاي وزارت دانـش        

 آشتياني شد

 "سازمان معلمان ايران  " دبيركل   – خرداد   27جماران،  
حمايت ايـن تـشكل را از ابقـاي مجـدد دكتـر دانـش               

 .ورش اعالم كردآشتياني براي وزارت آموزش و پر

پـس از پيـروزي    ": عليرضا هاشـمي ارسـنجاني گفـت      
گفتمان عقالنيت و اميد در انتخابـات، شـاهد تحـرك            
بيشتر وزير آموزش و پرورش هستيم كه بايد آن را بـه            

   ".فال نيك گرفت و تداومش را به انتظار نشست
البتـه مـدت صـدارت كوتـاه وي،     ": وي همزمان گفت  

ق و درست مناسب نيست امـا       چندان براي ارزيابي دقي   
ــازمان معلمــان ضــمن داشــتن    ــه طــور ضــمني، س ب

 .مالحظاتي، اين عملكرد را مثبت ارزيابي نموده است

البته كه بايد وزير را نقد كرد، اما        ": هاشمي اضافه كرد  
بايد توجه داشـت كـه ايـن نقـد بايـد همـراه بـا قيـد                  

به تعبيري، مهم تـر از افـشاگري شـر          . مسووليت باشد 
 ".د، معرفي راه هاي رسيدن به خير بديل استموجو

  
   20بقيه در صفحه 

  
  

 )96(چالشهاي معلمان در خرداد ماه 

 فرنگيس بايقره
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  چالشهاي معلمان

 96 در خرداد ماه 

  
  19بقيه از صفحه 

  

جان باختن يك معلم در حادثه تروريـستي        

 تهران

ــا،  ــرداد 17ايلن ــياران  - خ ــري، از آموزش ــه اكب  هاني
 خرداد به   17نهضت سواد آموزي، كه روز چهارشنبه       

اتفاق جمعي از همكارانش در ادامه تجمع ديروزشان        
لوي مجلـس رفتـه     براي پيگيري مطالبات خود به ج     

بودند، در جريان حادثه تروريستي مورد اصابت گلوله        
  . قرار گرفت و جان خود را از دست داد

  

  
  

 سـاله، از آموزشـياراني بـود كـه تـا         37هانيه اكبري   
پيش از اين در شهرسـتان نورآبـاد دلفـان در اسـتان       

 .لرستان مشغول فعاليت بود
ضي كـه  اين آموزشيار معترض در جريان تجمع اعترا  

روز گذشته با مشاركت جمعي از آموزشياران نهـضت      
سواد آموزي مقابل مجلس برپا شده بود، بـه تهـران           

مطالبـات خـود وهمكـارانش    آمده و در ادامه پيگيري 
  .امروز نيز به همان محل مراجعه كرده بود

 

جدايي انجمنهاي اوليا و مربيان از آمـوزش        

 و پرورش

من اوليا و مربيـان از       مديركل انج  - خرداد   29ايسنا،  
تهيه اساسنامه جديد براي انجمنهاي اوليا و مربيـان         

از اين پس اين انجمنها به صورت       ": خبر داد و افزود   
هيات امنايي اداره خواهند شد و بايد به عنـوان يـك     

   ".مجموعه غيردولتي فعاليت كنند
  
 

: نورعلي عباسپور در توضيح علـت ايـن تغييـر گفـت     
گر فعاليتهـاي آمـوزش و      ن توجيه   قرار نيست انجم  "

پرورش باشد، بلكه بايد جداي از آمـوزش و پـرورش      
 ".بتواند مطالبات اوليا را دنبال كند

  

 امروزه به علت تحـول و تغييـرات         ": وي افزود 
در ابزارها و تكنولوژيها، بسياري چيزها از جملـه     
آموزش به سرعت در حال تحول و تغيير هستند      

اي توانمند داشته باشـيم،     ه  و اگر بخواهيم جامع   
ضرورت دارد افـرادي توانـا پـرورش دهـيم تـا            

  ".بتوانند تصميمات مناسب اتخاذ كنند
 هـزار   92در حـال حاضـر بـيش از         ": وي گفت 

مدرسه داراي انجمن اوليـا و مربيـان هـستند و           
 هزار نفر در ايـن انجمنهـا عـضويت          800حدود  
 ".دارند

  

ــش   ــع دان ــي در  تجم ــوزان تهران آم

 عتراض به لو رفتن سوواالت ا

آمـوزان   تعـدادي از دانـش       - خرداد   29تسنيم،  
تهراني از صبح امروز در اعتراض بـه لـو رفـتن            
سوواالت امتحانات نهايي، مقابل وزارت آموزش    

 . و پرورش تجمع كردند
ــت  ــرض گف ــوزان معت ــش آم در ": يكــي از دان

اعتراض به لو رفتن گسترده سوواالت امتحانات       
جمع كرده ايم، اما متاسفانه مـسووالن       نهايي، ت 

اين وزارتخانه در رابطه بـا لـو رفـتن سـوواالت         
 دهند و از اساس منكـر       پاسخ روشني به ما نمي    

 ".اين موضوع هستند
گفته اين دانش آمـوز، سـوواالت امتحانـات         به  

نهايي در تمام دروس لـو رفتـه اسـت و اغلـب             
 .انددانش آموزان به آن دسترسي داشته 

 آمـوزان نيـز مـي گويـد از          ر يكي از دانـش    ماد
ساعت هفت صبح سوواالت امتحانات نهايي در       

آموزان بود و اين در حالي است كه       دست دانش   
.  شدامتحان راس ساعت هشت صبح شروع مي     

كانالهاي بسياري در تلگرام به فروش سوواالت       
 .مشغول بودند

دانش آموزان در تجمع امروز خود مقابل وزارت        
ش و پرورش خواستار روشن شدن وضعيت       آموز

لو رفتن سوواالت امتحانات نهايي و چرايي اين        
 گفته آنها، نمرات امتحانـات      موضوع هستند، به  

نهايي در تعيين سرنوشت شـان بـراي ورود بـه           
ــشگاهها تأثيرگــذار اســت، چــرا كــه ســهم   دان

 .درصدي در كنكور دارد25
  

  

   ي اجتماعي، شبكه ها"يدانشجو پز"

   مبارزه مشترككي از يو تجربه ا

  يدي جداليل

 دختر خوابگـاه معـصومه دانـشگاه    اني همان حال كه دانشجو   در
ـ  نبـود س   هيـ چمران اهواز دست به اعتراض عل      ـ  سرما ستمي  يشي

 درجه اهواز زده بودنـد و مـسووالن طبـق           50 ي در هوا   خوابگاه
 را اني پشت گوش انـداختن مـشكالت دانـشجو   ،يشگيروال هم 

ـ  بـا    انيه بودند و در همان حال كه به دانـشجو          گرفت شيپ  و  خي
 شـد،  ي و حبس در خوابگاه برخورد مدي حال تهدنيپنكه و در ع   

 گسترده كـاربران شـبكه      تي و مقاومت دختران و فعال     يهمبستگ
  . دادي سوق ميني را به عقب نش"مسووالن" ،ي اجتماعيها

 به  يت دول ونيزي دانشگاه اهواز، در تلو    سيي خواجه، ر  نيغالمحس
ــرداز ــ و توجيدروغ پ ــ هي ــران م ــشكالت دخت ــت و ي م  پرداخ

در .  شـدند  ي خواهان استعفا او مـ     ي و ي با رد ادعاها   انيدانشجو
ـ  پ ي تر عي دامنه وس  اني اعتراضات دانشجو  اني م نيا  كـرده و    داي

 از خوابگـاه      ماننـد سـرقت    اني دانـشجو  گـر ياكنون مـشكالت د   
نـشجوها را بـه     دختران و پسران و حمله سارقان با چـاقو بـه دا           

 ي صنف ي نداشتن شوراها  ني همچن انيدانشجو. صحنه آورده بود  
ـ   ي كار آمـدن روحـان     ي از رو  شي كه پ  ييدانشجو  تـرم   ني در اول

 شوراها  ني ا جادي در ا  يفعال و سپس منحل شدند و سنگ انداز       
  . شمردندي بر ميرا مشكل اصل

 كـاربران شـبكه     ي افـشاگر  ي و گـستردگ   اني دانشجو اعتراضات
 مسووالن را گام بـه گـام و بـا اكـراه بـه عقـب               ،يماع اجت يها
 اعتراضـات   ي خاموش كردن صدا   يآنها برا .  داشت ي وام ينينش

ـ  خوابگاه جد  كي شنهاديپ امـا  .  دانـشجو را دادنـد     200 ي بـرا  دي
ــشجو ــه انيدان ــشدند  700 ك ــر ن ــستند، حاض ــر ه ــ نف  و اراني
 و  اني دانـشجو  يهمبـستگ .  خود را تنهـا بگذارنـد      يهايهمكالس

 ي حتـ ي اجتمـاع ي پـشت جبهـه كـاربران شـبكه هـا         ياتالشه
:  گفـت يو.  با قول و امضا و تعهد به صـحنه آورد زياستاندار را ن 

 الزم را انجام دهنـد، تمـام امكانـات          ي همكار انياگر دانشجو "
  ". خواهم كردجي حل مشكالت آنها بسياستان را برا

 راه  ي مجـاز  ي كه توسط كـاربران فـضا      "يهشتگ دانشجوپز "
 هزاران كاربر در رسوا كـردن و        يتريشده بود و توفان تو     يانداز

ـ  سه سال ز   ي كه برا  يبه صحنه آوردن موضوع     فـرش جـارو     ري
ـ  شده بود، نه تنها در شهر اهواز، بلكه در سطح جامعه ا            يم  راني

  .  كرددايو خارج كشور انعكاس پ
 دختر از مسووالن امضا گرفتند كـه اگـر بـه     اني آخر دانشجو  سر

  .  نشود، استعفا بدهنديدگيمشكالت شان رس
 مانده، اما   ي هنوز حل نشده باق    اني دانشجو ني مشكالت ا  اگرچه

  . روبرو شده اندي با مشكل بزرگتر"مسووالن"
   خرداد29دوشنبه ...  خبريفراسو
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  جنبش غارت شدگان

در ماه گذشته غارت شدگان موسسات مالي دسـت بـه        
اين موسـسات ابتـدا توسـط       . حركتهاي اعتراضي زدند  

نيروي انتظامي رژيـم ايجـاد شـد و پـس از آن سـپاه               
پاسداران نيز با ايجاد بانگهاي متعدد وارد ايـن جريـان           
شد و در ابتدا با پرداخت سودهاي مناسـب بـه سـپرده             

هـاي مـردم را جمـع آوري و در نهايـت بـا       گذاران، پول 
اعالم خالي بودن ذخيره پولي موسسه، پولهاي مردم را         

با برمال شدن ايـن شـگرد ضـد انـساني،           . باال كشيدند 
مردمي كه سپرده هاي آنان دود شـده بـود دسـت بـه              
اعتراضهاي گوناگون زدنـد كـه اخبـار بخـشي از ايـن             

تشر شده اعتراضات در شماره هاي گذشته نبرد خلق من   
  . است

  
حركتهاي اعتراضي سپرده گذاران موسسات مـالي اوج        
جديدي گرفت و در شهرهاي مختلف جنبش اعتراضي        

اين اعتراضات عـالوه بـر      . سپرده گذاران شكل گرفت   
 آمـل،   ،يمشهد، اهواز، بابـل، سـار     تهران در شهرهاي    

ــادان، خرمــشهر، بوشــهر،  زاهــدان،  همــدان، دورود، آب
ـ  محـالت، ا   اسـوج، يهلـران،   رفسنجان، مهران، د    الم،ي

 گـودرز، ي ال ه،يـ ديشوش، ام ،   كوهدشت ،دلفان، رامهرمز 
 رشت، گرگان، نهاوند، بروجرد، خرم      تر، ازنا، الش  ل،ياردب

بـه صـورت    .... و    كرمانشاه، سوسـنگرد   نودشت،يآباد، م 
  .تجمع انجام گرفت

 ، غـارت شـدگان توسـط موسـسه         خرداد 8دوشنبه   روز
اسـداران كـه خـود را فريـب     كاسپين متعلق به سـپاه پ   

خورده بانك مركزي مي دانند، از سراسر كشور خود را          
و مقابـل بانـك مركـزي در خيابـان     رسـانده  تهران  به  

ميرداماد تجمع كردند و اين تجمع سبب بـسته شـدن            
بـه گـزارش دبيرخانـه شـوراي ملـي          . اين خيابان شـد   

مقاومت ايران، تجمع كنندگان در اين حركت اعتراضي      
وران سركوبگر كه قصد پراكنده سـاختن آنهـا را          با مأم 

 در  يهـا   شهيـ  ش نيمردم خشمگ .  شدند ريداشتند، درگ 
 را بـسته و    ردامـاد ي م اباني بانك را شكستند و خ     يشمال

  روز عزاست امـروز    زعزا عزاست امرو  «:  دادند يشعار م 
ـ  «، » هواسـت امـروز    ي سپرده ما مردم رو    -  يدولـت ب

 كرده، بانك يدزد نيكاسپ« ، » خجالت خجالتتيكفا
زنان در اين تظاهرات گسترده     . » كرده تي حما يمركز

  .  داشتنديريحضور چشمگ
غـارت   اعتراضـي  هـاي تجمع خرداد،   10روز چهارشنبه   
 از  موسسه كاسپين در شهرهاي مختلف    شدگان توسط   

  .ادامه پيدا كردنيشابور و مشهد جمله در تهران، 

 مؤسـسه    از سپرده گذاران   ي گزارش خانه ملت، جمع    به
 ي برا ، خرداد 16  روز سه شنبه   ني كاسپ ي و اعتبار  يمال

 بار در اعتراض به عدم پرداخت وجـوه خـود و            نيچندم
 مقابـل   شـان ي   به سود سپرده ها    ي توجه ي ب نيهمچن

  .مجلس تجمع كردند
در هفته آخر خرداد دههـا حركـت اعتراضـي از جانـب          

تهـران، سـمنان، دامغـان،    سپرده گذاران در شـهرهاي      
ر، لنگرود، اهواز، تويسركان، انديمـشك، جهـرم،        گرمسا

 مـشكين شـهر، مـسجد سـليمان،       ،آستارا، شيراز، اراك  
  .صورت گرفت...و سوسنگرد   كرج، سبزوار،،سبزوار

  خـرداد، پاسـدار    29به گزارش تصوير روز، روز دوشنبه       
 تجمــع ســركرده پلــيس تهــران حــسين ســاجدي نيــا

وي در  . اعـالم كـرد   » قـانوني  غير«را  موسسات مالي   

 تجمـع   24تنهـا روز گذشـته      «: جمع خبرنگاران گفـت   
ايست «ه و    شد »مقابل مؤسسات مالي در تهران برگزار     

و بازرسيها تا اطالع بعدي در سطح شهر تهـران ادامـه     
  . ».دارد
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خرداد، كـارگران معـادن زغـال        1 دوشنبه    روز بامداد*
ـ  در) شـركت سـامان   (ي  مركز سنگ البرز  راض بـه   اعت

ـ ي از تعط  يريجلـوگ  عدم پرداخت حقوق و      معـادن و   يل
ـ  م در كارشدن،يب ـ  شـهر ز   داني  سـوادكوه تجمـع     رآبي

به مسدود شـدن جـاده سـوادكوه بـه           كردند كه منجر  
 كـارگران   نـده ي نما ،ايلنـا  گـزارش    به .سمت تهران شد  

 سوادكوه ي زغال سنگ البرز مركز  ي خصوص يشركتها
 يحـل بـرا      راه نيكردن جاده سوادكوه را آخـر        مسدود

  .بست ذكر كرد  از بنيي مطالبات و رهاافتيدر
  
ــنبه * ــرداد2روز ســه ش ــك،خ ــه  روز  ي ــس از حادث پ

 ياسـوج، جمعـي از كـارگران و        دلخراش كارخانه فوالد  
 خانواده هاي كارگران آسيب ديده اين واحد توليدي در        

عدم پرداخـت    بهداشتي و  اعتراض به وضعيت ايمني و    
ه تجمــع مقابــل اســتانداري شــان دســت بــ مطالبــات

 ،صـدا و سـيما    به گـزارش     .بويراحمد زدند  كهگيلويه و 
عالوه بر عدم پرداخت مطالبات      :تجمع كنندگان گفتند  

معوق توسط مديرعامل و مسئوالن كارخانـه، حتـي از          
كمترين امكانات و تجهيزات اوليه ايمني هنگـام بـروز          

  .حوادث و يا آتش سوزي نيز محروم هستند
  
  خرداد، كارگران اخراجي سد چمـشير      2روز سه شنبه    *
بـراي   شـان و   اعتراض به عدم پرداخـت مطالبـات       در

كـار مقابـل فرمانـداري گچـساران تجمـع      ه  بازگشت ب 
 كـارگران    به گـزارش آفتـاب جنـوب، يكـي از          .كردند

بيـشتر ايـن كـارگران      : فگـ  چمـشير  اخراج شده سـد   
 مخـارج  اخراجي متاهل و داراي فزرند هستند و تـامين    

 زندگي بعد از اخراج بسيار برايمان سخت است و نمـي          
  .هايمان را دهيم  توانيم جواب زن و بچه 

  
ــنبه  * ــه شـ ــداد روز سـ ــرداد، 2بامـ ــدادي خـ  از تعـ

موتوريستهاي پيمانكاري شـركت حمـل و نقـل ريلـي           
حـق بيمـه    اعتراض به عدم پرداخت حقـوق و       رجاء در 

 تجمـع   دست از كـار كـشيدند و در محوطـه راه آهـن            
اين كارگران كه طرف قـرارداد       به گزارش ايلنا،     .كردند

مطالبـات  : نـد فتهستند، گ» طاها« شركت پيمانكاري  اب
هـايي     و وعـده    مزدي ما در سال جديد پرداخت نـشده       

كه شركت پيمانكاري به مـا داده، هـيچ كـدام محقـق       
  . استنشده

  
 خرداد، جمعـي از كـارگران كارخانـه         2روز سه شنبه    *

در اعتـراض بـه عـدم     ديگر ن اردبيل براي بار   ذوب آه 
به  .پرداخت ماهها حقوق مقابل استانداري تجمع كردند  

 :كارگران بـا بنـر نوشـته هـايي همچـون      ،ايلناگزارش  
مبارزه با فساد با شعار محقق نمي شود اقدام و عمـل      «

عزا عزاست امـروز    « ،  » ماهه 17معوقه  «،  »الزم است 
 آهـن رو بـه فناسـت         كـارگر ذوب   -روز عزاست امروز  

  .نمايش گذاشتنده شان را ب اعتراض...و» امروز
  
 خـرداد، جمعـي از كـارگران        3بامداد روز چهارشـنبه     *

 شاغل و بازنشسته بخش صنعت نيشكر هفـت تپـه در          
ــات  ــه عــدم پرداخــت مطالب ــل  اعتــراض ب شــان مقاب
بـه گـزارش     .ساختمان اداري اين مجتمع تجمع كردند     

 درصـدي   4تار پرداخت سـهم     ايلنا، اين كارگران خواس   
بازنشستگي خود در مشاغل سخت زيان آور هـستند و          

 را  95 و   94در عين حال پاداش بهره برداري سـالهاي         
  .از كارفرما طلبكارند

كارگران شاغل بخش صنعت مجتمع كـه در        همچنين  
را  همكــاران بازنشــسته خــودايــن حركــت اعتراضــي 

معوقـه و   بابت يك ماه مزد      ندفتهمراهي مي كردند، گ   
ــاداش و ــالهاي   پ ــرداري س ــه  95 و 94بهرب ــت ب  دس

  .اعتراض زده اند
  
جمعي از كـارگران كارخانـه آذر        خرداد،1 دوشنبه   روز*

اعتراض به عـدم     شان در  اعتصاب هفتمين روز  آب در 
بـه مركـز     مطالبات ديگرشـان،   ماه حقوق و   3 پرداخت

 بـه  .در ميدان صنعت تجمـع كردنـد       شهر اراك آمده و   
 26از روز سـه شـنبه       كـارگران معتـرض      لنا،گزارش اي 

 در محوطــه  خــودارديبهــشت بــراي معوقــات مــزدي
، سـخن      اما هربار بـه جـز وعـده        ندكارخانه تجمع كرد  

  .ندديگري از زبان كارفرما و مسئوالن مربوطه نشنيد
خرداد، اعتصاب كـارگران كارخانـه آذر       2روز سه شنبه    

وتجمـع  آمدنشان به شهر اراك  آب پس از يك هفته و 
شـان طـي    در ميدان صنعت  و وعده پرداخت مطالبات 

   .دوهفته آينده پايان گرفت
  
 خـرداد بـراي   3به گزارش  تيتـرآزاد، روز چهارشـنبه     *

متــوالي كــارگران كارخانــه آجــر ماشــيني  دومــين روز
معيـشتي   اعتراض به بالتكليفـي شـغلي و       در آزادشهر

نـه  كارخاان  كـارگر  .مقابل فرمانـداري اجتمـاع كردنـد      
  ما براي طلب حق و حقوقمان : آجرماشيني آزادشهر

  22بقيه در صفحه 
  

  1396خرداد برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم



  22صفحه                     1396  تيراول  –386 نبرد خلق شماره
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 

  1396خرداد در 
  

  21بقيه از صفحه 
  

بيمه مـا را  . گاز كارخانه قطع شده است: معترض گفتند 
خيلي وقت است نريختـه انـد، عيـدي و پـاداش مـا را         

 ماه نداده اند، حـق  15 تا 13نداده اند، حقوق ما را بين       
  .را نمي دهند... اوالد و 

  
 خرداد، جمعي از كـارگران كارخانـه   3هار شنبه   چ روز*

اعتراض به عدم پرداخـت      فرآورده هاي نسوز پارس در    
كـار مقابـل اداره كـار    ه براي بازگشت ب  ماهها حقوق و  

بـه گـزارش ايلنـا، يكـي از          .استان يزد تجمـع كردنـد     
 6-5: كارگران كارخانه فرآورده هاي نسوز پارس گفت      

ماه هم هست كه به ما      دو   ،ماه است حقوق نگرفته ايم    
قول مي دهند امروز و فردا بيائيد سر كار اما در اين دو             

  .ماه هم به وعده خود عمل نكرده اند
  
  
جمعـي از كـارگران      خـرداد،  4 پنج شـنبه     بامداد روز *

شان دست بـه     شهرداري فسا با همراهي خانواده هاي     
بعضي  به گزارش ايران خبر   . يك تجمع اعتراضي زدند   

 .ماه است حقوق به آنها داده نشده است       15 از كارگران 
 پول براي درمان فرزندم ندارم و :يكي از كارگران گفت  

هاي درمان فرزندمان بايـد از ايـن و         براي دادن هزينه  
  .كنيمآن قرض 

  
 ي كارگر بخشها 200 خرداد، حدود    6 روز شنبه    بامداد*

 آبادان در اعتراض بـه      ي سبز شهردار  يخدمات و فضا  
  شـهر  ني ا يماه حقوق، مقابل شهردار    5 عدم پرداخت 

ــا، ايــن كــارگران.تجمــع كردنــد  در  بــه گــزارش ايرن
 گـر ي و دي سبز، خدمات شهري آسفالت، فضا  يبخشها
 كنند و حـدود پـنج       ي آبادان كار م   ي شهردار يبخشها

ماه است كه حقـوق و مطالبـات آنهـا پرداخـت نـشده              
  .است

  
اكـسي   خرداد، جمعـي از راننـدگان ت     3روز چهارشنبه   *

. ويژه فرودگاههاي تهران مقابل مجلس تجمع كردنـد       
به گزارش ايلنا، اين رانندگان به سوء مـديريت نـااليق         

كـه   آقاي ميثم مظفر رييس پيشين سازمان تاكسيراني      
باعث بيكار شدن آنها شـده معتـرض و خواسـتار ورود            

،  خــرداد6 شــنبهروز . ند بــه ايــن قــضيه شــدسمجلــ
 گذشـته   ين همچون روزها   تهرا ي فرودگاه رانانيتاكس

براي سومين روز تجمـع     مقابل وزارت كار و وزارت راه       
  . كردند

  
 ي از كـارگران شـهردار  ي خرداد، جمعـ  7 كشنبهي روز*

ماه حقوق ابتـدا     5 اعتراض به عدم پرداخت    بروجرد در 
ـ  ا ي و سپس مقابل فرماندار    يمقابل شهردار   شـهر   ني

، در   بازتـاب بروجـرد     گـز ارش   به .دست به تجمع زدند   
ــا ــهردار ني ــارگران ش ــع ك ــتار ي تجم ــرد خواس  بروج

 بودند و گفتند پنج مـاه اسـت         عتي وض ني به ا  يدگيرس
 آنها هر روز با مشكالت      ي نكرده و زندگ   افتيحقوق در 

  . شودي همراه ميشتريب
  
 ي روسـتا  ي از اهـال   يجمعـ  خرداد، 6 شنبه    روز بامداد*

 در اعتراض به مـشكالت و       دي دهستان جاو  يمال حاج 
ــو ــامكمب ــالب  يدنيد آب آش ــل اداره آب و فاص  مقاب
 گـزارش   بـه  . تجمع كردند  ي شهرستان ممسن  ييروستا

 ي از روسـتاها   يكـ ي ي مال حاج  يروستا ،ديار ممسني 

 سال است   ني است كه مردمش چند    يشهرستان ممسن 
با مشكل كمبود آب شرب مواجه هستند و طبق گفتـه           

ـ     رغمي عل نا از معترض  يكي  ي مراجعات مكرر، اقدام عمل
   . صورت نگرفته استن مسئوالياز سو

  
كارگران  خرداد،   7يكشنبه  بامداد روز   به گزارش ايلنا،    *

خدماتي و فضاي سبز شهرداري بروجرد در اعتراض به         
ماه مـزد معوقـه مقابـل سـاختمان فرمانـداري ايـن              5

  . شهرستان تجمع كردند
  
كــارگران ، اعتــصاب و تجمــع  خــرداد8دوشــنبه روز *

 كه حـدود سـه مـاه و نـيم حقـوق             شركت هپكو اراك  
بــه . ســومين روز را پـشت ســر گذاشـت  معـوق دارنـد   

در محوطه شركت تجمع     گزارش اراك امروز، كارگران   
شركت هپكو به عنوان بزرگترين توليـد كننـده          .كردند

 20 الـي    15ماشين آالت راه سازي كشور بـا ظرفيـت          
درصدي مشغول فعاليت است و بـراي افـزايش توليـد           

  . ميليارد تومان نقدينگي است20نيازمند اين شركت 
  
 در  كارگران گرانول شهاب ميبد    خرداد، 8 دوشنبه   روز*

دنبال قطع ناگهاني گـاز كارخانـه مقابـل         ه   ب استان يزد 
، ايـن كـار     ايلنـا بـه گـزارش      .فرمانداري تجمع كردند  

چندين مرتبه ديگر نيز صورت گرفتـه كـه ايـن عمـل             
 ها و خـط توليـد مـي       باعث خسارت زيادي به دستگاه    

  .شود 
  
كــارگران  از، تعــدادي  خــرداد8دوشــنبه  بامــداد روز*

دليل پرداخت نشدن حق    ه  هفت تپه ب   بازنشسته نيشكر 
درصد سهم كارفرما به تامين اجتمـاعي دسـت          4بيمه  

ارگران كـ  بـه گـزارش ايلنـا،        .به تجمع اعتراضي زدنـد    
طريـق   پس از پيگيـري مكـرر از    مشمول بازنشستگي، 

شـان، دراعتـراض بـه        و عـدم تغييـر شـرايط       مديريت
ــت در ــه بخــش   سياســتهاي دول ــذاري شــركت ب واگ

ـ انجام   خصوصي و  دادن تعهـدات شـركت دسـت بـه         ن
  .تجمع زدند

  
 نفر از كـارگران     300 خرداد، حدود    6 روز شنبه    بامداد*
 كنگـان در    13 فـاز    يهـا     شاغل در پـروژه    يمانكاريپ

ـ   اعتراض به عدم پرداخت مطالبـات   ل دفتـر  شـان مقاب
ـ ا،  لنـا ي گـزارش  ا    به . تجمع كردند  ي اصل يكارفرما  ني

 در نـدان ي به نام پامانكاراني از پيكي قيكارگران از طر  
 فـاز   105 و   104،  101 يونتهاي در دست ساخت      پروژه

 ي كنگــان مــشغول كارنــد و بابــت مطالبــات مــزد13
 روز . خود طلبكارنديزمستان گذشته تاكنون از كارفرما

 اعتصاب ،يمتوال  روز نيمچهار يبرا،  اد خرد 9 شنبهسه  
 كنگان 13 فاز يها   شاغل در پروژه   يمانكاريكارگران پ 

 دايـ شـان ادامـه پ     دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات    
   .كرد

  
 

 
 ي خــرداد، كــارگران اخراجــ9 روز ســه شــنبه ظهــر*

 يفـ ياعتـراض بـه بالتكل      در ليآهن اردب    كارخانه ذوب 
ـ ام جمعه اردب مقابل دفتر اميشتيمع  و يشغل  تجمـع  لي

 از كارگران حاضر يكي گزارش آفتاب جنوب،   به .كردند
 كه تنها منبع درآمد من و       يدر حال :  تجمع گفت  نيدر ا 

 درآمد حاصـل  ي و گذران زندگشتي معيام برا   خانواده
اسـت كـه       ماه ، چندين از اشتغال من در كارخانه است     

ـ  و ا    نكـرده  افـت ي از كارخانه در   يحقوق و  امـر مـن      ني
  . تنگنا قرار داده استرام را به شدت د  خانواده

  
ــداد روز * ــشنبه بام ــرداد، 7يك ــدماتي  خ ــارگران خ ك

آبادان در اعتراض بـه چنـد مـاه از          2منطقه  شهرداري  
معوقات مـزدي خـود دسـت از كـار كـشيده و تجمـع               

در روز سه    كارگران    به گزارش ايرنا، تجمع اين     .كردند
 يمقابل شهردار متوالي  خرداد و در سومين روز9شنبه 
  . صورت گرفت شهر ني ايمركز

  
 ي خـدمات  ان كـارگر  تعدادي از  خرداد،   9 سه شنبه    روز*

  خرمـشهر در   ي مختلـف شـهردار    يشاغل در بخـشها   
 دسـت  يديـ ع ماه حقوق و  3 اعتراض به عدم پرداخت   

 رنا،ي گزارش ا  به .به تجمع مقابل منطقه آزاد اروند زدند      
 ي گــرم و شــرجيوادر هــ :كــارگران معتــرض گفتنــد

 وقت، مـشغول نظافـت و كـار    ريخرمشهر از بامداد تا د  
 حـالل   ي خانواده روز  ي آنكه حداقل برا   دي به ام  ميهست
 ي به موقع پرداخت نمـ زي حقوق كم نني هم ي ول م،يببر

  . شود
  
 نفـر از    150 خـرداد، حـدود      9 روز سـه شـنبه       بامداد*

 اعتراض به در  اهواز4 و   3 سبز مناطق    يكارگران فضا 
 مقابـل   ، روزانـه  ريماه حقوق و حق شـ      2 عدم پرداخت 

 لنـا، ي گزارش ا  به . اهواز تجمع كردند   ي مركز يشهردار
ـ  ا ان مانكـار ي كارگران  گفتند كـه پ      ني از ا  يجمع  دو  ني

 سبز را بر عهده دارند      ي مربوط فضا  يمنطقه كه كارها  
 ماه آنان را پرداخت     بهشتي و ارد  ني فرورد يدستمزدها

  .اندنكرده 
  
در  دلفـان    ي خرداد، كارگران شهردار   9سه شنبه    روز*

بـه عـدم    خـود   اعتـراض   استان لرسـتان، بـراي ابـراز        
مقابـل    و دهيمـاه حقـوق دسـت از كاركـش         6 پرداخت
   ،ميتسن به گزارش . شهر تجمع كردندني ايشهردار
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 

  1396خرداد در 
  22بقيه از صفحه 

  
  

ـ    ي كارمنـدان شـهردار    يكارگران و حت    از  شي دلفـان ب
 و وعـده مـسئوالن       شش ماه است كه حقـوق نگرفتـه       

  . مانده استي وعده باقكي در حد شهيهم
  
 ي از كارگران شهردار   ي خرداد، تعداد  9 سه شنبه    روز*

 مـاه حقـوق و     4 اعتراض به عـدم پرداخـت       در نورآباد
ــد وگــريمطالبــات د ــه اعتــصاب زدن ــل   دســت ب مقاب

ـ  النا،ي گزارش ا  به . تجمع كردند  يساختمان شهردار   ني
 600حــدود   مــاه حقـوق نگرفتــه و 4راننـدگان مــدت  

  . طلب كارنديشهردار  ازالي رونيليم
نورآباد يكي از شهرهاي استان فارس در جنوب ايـران          

  ن شهر مركز شهرستان ممسني استاي. است
  
 ي فرودگـاه  راناني خرداد، تاكس  9 روز سه شنبه     بامداد*

 گذشته شان دسـت     يادامه اعتراضات روزها   تهران در 
 گـزارش خانـه ملـت،       به .به تجمع مقابل مجلس زدند    

 6روز :  رانندگان معترض بـه خبرنگـاران گفـت      ندهينما
 ،يازمقابـل وزارت راه و شهرسـ    خرداد پـس از تجمـع     

 ما آمـد و اعـالم       اني به م  ي راه و شهرساز   ري وز ندهينما
 دستور داده اسـت كـه       يني به فرودگاه خم   ريكرد كه وز  

 شـود،  دي تمدهران تيراني تاكسيقرارداد با شركت تعاون 
فرودگاه از انعقاد قرارداد با شـركت       مسئول مربوطه   اما  

  .زند ي  تهران سر باز ميراني تاكسيتعاون
  
آمد   رفت و  سي خرداد، رانندگان سرو   9 سه شنبه    روز*

 و بيابانـك در     خـور شهرسـتان   كارگران كارخانه پتاس    
دراعتـراص بـه عـدم پرداخـت ماههـا          استان اصفهان   

 شـركت تجمـع     يشان مقابل سـاختمان ادار     مطالبات
 خور، معترضـان علـت تجمـع        ري گزارش سف  به .كردند

خود را عدم پرداخت  هشت ماه حقوق عنوان كردنـد و      
 دهنـد كـه     يمسئوالن شركت هر روز وعده م     : ودندافز

  . شودي پرداختها انجام ميبه زود
  
تعدادي از رانندگان شركت     خرداد،   10روز چهارشنبه   *

واحد اتوبوسراني تهران و حومه مقابل تعـاوني مـسكن          
سـنديكاي  بـه گـزارش     . تجمـع كردنـد   شركت واحـد    

 314اين تعـاوني شـامل       پروژه   ،كارگران شركت واحد  
بـيش از   و   عضو دارد    265د است و در حال حاضر       واح

گـذرد و تـا كنـون     چهار سال از زمـان تحـوليش مـي        
رانندگان شركت واحد چندين تجمع مقابل شهرداري و        
شوراي شهر برگـزار كردنـد امـا تـاكنون هـيچ نتيجـه         

  .مطلوبي بدست نياوردند 
  
 از كوهنوردان،   ي خرداد، جمع  11 روز پنج شنبه     بامداد*

 اطـراف كـوه     ي و ساكنان روسـتاها    عتين طب دوستدارا
 جــوز شهرســتان رفــسنجان در  دره يســرخ و روســتا 

كـاران مقابـل       منطقه توسط معدن     بياعتراض به تخر  
 گزارش سايت هيـات     به . زرند تجمع كردند   يفرماندار

 دستگنندگان  تجمع  ،  كوهنوردي شهرستان رفسنجان  
ـ  ز طي از محـ   تيـ حما «ني با مـضام   ييها   نوشته    ست،ي

مرگ هر بوته سبز، مـرگ مـا         «،»ستي از زندگ  تيحما
ـ باي زعـت يسرخ از طب كوه« ،  »انسانهاست  حفاظـت  ت،ي

  .در دست داشتند»  كردميخواه
ـ     يلومتري ك 35سرخ در فاصله      كوه  ني غرب زرند، مرز ب

  . رفسنجان و زرند واقع شده استيشهرستانها
  

 ازكـارگران اخـراج     ي، جمعـ  دخردا13 روز شنبه    بامداد*
و در اسـتان زنجـان    انگـوران  يعدن سرب و رو شده م 

 و  يكـار ي منطقـه در اعتـراض بـه معـضل ب          ني ا ياهال
ـ  در ا  يربـوم ي غ يروهاي ن يريبكارگ  معـدن، مقابـل     ني

 بـه  . برپـا كردنـد    ي تجمع اعتراض  »نيميشركت كالس «
 را  ي از كـارگران بـوم     ي ماهنشان، جمعـ   مي شم گزارش

ر قـول    اداره كا  ي شركت اخراج و بعد با واسطه گر       نيا
ـ  كه اخـراج شـدند در قـسمت ك         ييداده بودند آنها    كي

داشته   مواد را  افتي شركت كه قرار بود دوباره باز      ييشو
 امر تاكنون محقـق نـشده       ني اما ا  ، كنند استخدامباشد  
  .است

 انگوران در منطقه انگوران و شـهر        يمعدن سرب و رو   
 135در  ) ماهنـشان ( شاني از توابع شهرستان مان    يدند

  . غرب زنجان واقع شده است يلومتريك
  
كـارگران بازنشـسته     نفر از    500  خرداد، 13روز شنبه   *
ـ  دسـت  ليدله   تپه ب  هفت شكرين  بـه  مطالبـات   افتنني

ـ  . اهـواز را بـستند     مـشك ي اند ي الملل نيجاده ب  خود،  هب
بازنشسته ان   كارگر ران،ي آزاد كارگران ا   هيگزارش اتحاد 

  انجـام     كارفرمـا نـسبت بـه      ي و بـدقول   ري تـاخ  ليدله  ب
.  شركت تجمـع نمودنـد     تيريتعهداتش، مقابل دفتر مد   

بـه پرداخـت      كارفرما  فقط حاضـر     كه ني ا به علت اما  
ــش ــال   ازيبخ ــات س ــا  95 و 94  هايمطالب ــدآنه ، ش

 از شركت خارج شـده و جـاده         گين شده خشمكارگران  
  كـه موجـب     را بـستند   مـشك ي اند - اهـواز    ي الملل نيب

كـه بالفاصـله  بـا        شـد    ري مس ني در ا  يني سنگ كيتراف
 ره و دعوت كارگران به مـذاك      ي انتظام يروهايمداخله ن 

  .جاده باز شد و آنان به كارخانه بازگشتند
  
 از مستندسازان كـه     يگروه،   خرداد 16 شنبه   سهروز  *

 و ثبت صـنف خـود در خانـه          ينسبت به نحوه همكار   
.  تجمع كردند  نمايند، مقابل خانه س   شت اعتراض دا  نمايس

 در  يي بـا پالكاردهـا    ا، تجمع كننـدگان   به گزارش ايسن  
خانه مستندسازان  «؛ آنها نوشته شده بوديدست كه رو 

  .ندكردخواست خود را اعالم » كجاست؟
  
 خـرداد، كـارگران كارخانـه       16 روز سـه شـنبه       عصر*

ماه حقـوق    4 اعتراض به عدم پرداخت    ب اراك در  آآذر
 بـه  . زدنـد  ي مركـز  يدست به تجمع مقابـل اسـتاندار      

 از كـارگران تجمـع كننـده        يكـ  ي راك امروز، گزارش ا 
ماه است كه حقـوق    كارگران شركت حدود چهار   : گفت

شـركت بـا    ايـن    كارگر يك   . نكرده اند  افتيخود را در  
ــب ــهي ااني ــشنك ــاتي از فعالي بخ ــاخت يه ــركت س  ش

ــتجه ــاز، تجه زاتي ــت و گ ــ نف ــ پاالزاتي  و يشگاهي
 كشور به گونـه     طيمتأسفانه شرا  : است افزود  يميپتروش

 ي دولـت در پـروژه هـا      يهاي گذار هي است كه سرما   يا
 نفت به   متي ق دي افت شد  لي به دل  ينفت و گاز و عمران    

 مي ارتبـاط مـستق    لي كه به دل   است افتهيشدت كاهش   
 بخـش   يي، پـروژه هـا    ني آذرآب به وجود چن    يهاتيفعال

 مانده  ي شركت بال استفاده باق    ني ا يهاتي از ظرف  ياديز
  .است

  
  در  ميسـ  ي   ب ي رانندگان تاكس   خرداد، 14 كشنبهي روز*

 ي اضـاف  يهـا    نـه ياعتراض به اخـذ هز      در اسوجيشهر  
 هيلوي كهگي مقابل سازمان بازرس،مي سيتوسط مراكز ب  

 گـزارش چهـار فـصل،       بـه  . تجمـع كردنـد    راحمديو بو 
ـ لوي نظارت استان كهگ   ونيسيكم:  گفتند معترضان  و  هي

 پرداخـت حـق     ي را بـرا   ي نرخـ  95 در اسفند    راحمديبو
ـ  نرخ با  نيها مشخص كرد كه ا    ي تاكس ونيسيكم  بـه   دي

 20 كـسال ي و بعـد از      باشد ريي سال بدون تغ   كيمدت  
  .ابدي شيدرصد افزا

  
ــنبه  * ــه ش ــشا  16روز س ــشاورزان و ع ــرداد، ك  ري خ

اعتــراض بــه انتقــال آب رودخانــه  شهرســتان رابــر در
تجمـع     رابـر يسرمشك به سد صفارود مقابل فرماندار     

ـ  بـه دنبـال تجمـع ا   ما،يس گزارش صدا و  به .كردند  ني

 دو  ي فرماندار رابـر از برگـزار      ،يكشاورزان در فرماندار  
 يريگي موضوع و پني انهيجلسه در استان كرمان در زم 

طرح انتقال آب رودخانه سرمشك به سد صفارود خبـر          
  .داد
  
 از كـارگران  ي خـرداد، جمعـ    17 روز چهارشنبه    بامداد*

روز متـوالي در   بـراي دومـين     فوالد اهواز  يكارخانه مل 
 گر،يمطالبات د ماه حقوق و 2به عدم پرداخت اعتراض 

بـه  .  خوزستان تجمع كردند   يمقابل ساختمان استاندار  
در گزارش ايلنا، تجمع اعتراضـي كـارگران در روز اول           

  . برپا شده بودتيريمحوط كارخانه و مقابل دفتر مد
  
 خـرداد، كـارگران كارخانـه روغـن      17روز چهارشنبه   *

 6 نهال گل بروجن در اعتراض به عدم پرداخـت        نباتي  
 ي مقابل فرماندار  گريمطالبات د   و مهيحق ب  ماه حقوق، 

  .تجمع كردند
 از كارگران تجمع كننـده ضـمن   يكي،  كالر گزارش   به

 مـاه حقـوق بـه مـا      6بيان اين كه شركت نهـال گـل         
نصف عيدي سال گذشـته     : پرداخت نكرده است، گفت   

  .مرا هم هنوز دريافت نكرده اي
  
در نيـشكر   كـارگران شـاغل     ،   خـرداد  15 دوشنبهروز  *

 يدر اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ماهها      هفت تپه   
ــرورد ــشتي و اردنيف ــالجا به ــاه س ــهاي م  ي و پاداش
ــالها ــراي 95 و 94 يس ــب ــصاب و در ني دوم  روز اعت

 آزاد  هي گزارش اتحاد  هب. تحصن كردند محوطه شركت   
ـ كارگران ا  ـ  ران،ي ـ دنبـال ا ه   ب  قـائم مقـام    اعتـصاب ني

ـ  در م  ر افـشار بـا حـضو      يري نـص  امكي سـ  ،شركت  اني
 اعالم كرد هر كس     ادي با تحكم و فر    يكارگران اعتصاب 

 و در ادامـه     شـود ي  به سر كار خود برنگردد اخـراج مـ        
 ي را مـ   كتافزود در صورت ادامه اعتـصاب  درب شـر         

ـ  ا  پـس از   .ميكنـ ي   م ش ا لي و تعط  ميبند  سـخنان،   ني
. كردنـد دام به هو كردن او       اق كپارچهيطور  ه  كارگران ب 

 از  شيب،   خرداد 16 شنبه  سه  بامداد روز  لنا،ي گزارش ا  به
 شكر هفـت    يبازنشسته  مجتمع ن    كارگر شاغل و   هزار

ـ  ايمقابـل درب ورود  سومين روز متوالي     يتپه، برا   ني
ــد  ــع كردن ــه تجم ــنبه .كارخان ــرداد، 17 روز چهارش  خ

بـا  اعتصاب بزرگ كارگران شركت نيشكر هفته تپه كه  
مشاركت بيش از هزار كارگر شاغل و بازنشسته و نـي           

شـان در محـل شـركت        بر و با همراهي خانواده هاي     
صورت گرفت، پس از مذاكره و توافق بـا رئـيس امـور       

  .اداري پايان يافت
  
ــنبه * ــاني  20روز ش ــارگران پيم ــي از ك ــرداد، جمع  خ

 2شهرداري شهر ني ريز، در اعتراض به عدم پرداخـت    
بـه   .ند  ابل ساختمان شهرداري تجمع كرد    مق ماه حقوق 

گزارش ايلنا، اين كارگران كه در شـهرداري شـهر نـي       
عدم پرداخت  :ريز در استان فارس  مشغول كارند گفتند       

شان باعث شده تا از لحاظ معيشتي دچـار     ماه حقوق  2
  .مشكالت زيادي شوند

  
خـرداد، بـا تجمـع مقابـل        20 مردم دلوار شنبه شـب    *

خواسـتار از سـرگيري تخليـه تـه         بخشداري اين شهر    
بــه گــزارش ســوك،  .لنجــي در گمــرك دلــوار شــدند

ن ضمن تجمع مقابل بخشداري دلوار، با خودرو  امعترض
و موتورسيكلت خيابـان مقابـل بخـشداري را مـسدود           

ن اقتصادي بخـش    بسياري از لنج داران و فعاال      .كردند
ند، ندلوار كه كاالهاي خود را در اين شهر تخليه مي ك          

ــم ــع    ه ــتار رف ــده و خواس ــشكل ش ــار م ــون دچ  اكن
  .محدوديتهاي موجود هستند

 خلـيج فـارس در   ◌ٔ دلوار شهري است بندري بر كرانـه    
دلوار مركز بخش دلوار شهرسـتان      . استان بوشهر ايران  

  تنگستان است
  

  24بقيه در صفحه 
  



  24صفحه                     1396  تيراول  –386 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 

  1396خرداد در 
  23بقيه از صفحه 

  
  
 خـرداد، كـارگران گـروه ملـي         21بامداد روز يكشنبه    *

صــنعتي فــوالد ايــران در ادامــه اعتراضــات روز هــاي 
 .گذشته خود، مقابل استانداري خوزستان تجمع كردنـد       

 مـا   :به گزارش ايلنا، يكي از كـارگران معتـرض گفـت          
اينجا جمع شده ايم تا حقمان كه همان حقـوق عقـب            
افتاده، پول صندوق و بـدهي سـاالنه اسـت را مطالبـه          

اين در حالي است كه اين شركت به روند توليـد            .كنيم
خود ادامه داده و محصوالت توليدي آن بـه خـوبي در            
حال فروش هستند ولي معلوم نيست چـرا درآمـدهاي          

  .ن اختصاص نمي يابدشركت به تامين حقوق كارگرا
  
ــشنبه * ــداد روز يك ــارگران  21بام ــي از ك  خرداد،جمع

كارخانه گسترش توسعه صنعت آذربايجان در اعتراض        
حق بيمـه در محوطـه       به عدم پرداخت ماهها حقوق و     

دليـل اعتـراض    ،  به گزارش ايلنا   .كارخانه تجمع كردند  
كارگران شاغل در اين واحد توليدي، تاخير در پرداخت         

  .نيم گذشته بود سال و ها در يكمزد آن
  
ــه غــرب  21روز يكــشنبه *  خــرداد، كــشاورزان منطق

اصفهان، در اعتراض به عدم تخـصيص مناسـب آب و         
 ، بـراي دومـين روز متـوالي   آبه خـود    محروميت از حق  

اي استان اصـفهان تجمـع         روبروي شركت آب منطقه   
به گزارش فارس، اعتراض كشاورزان شهرستان     . كردند

آباد،  ن و شهرهاي قهدريجان، قلعه سفيد، نجف  فالورجا
جوزان و روستاهاي توابـع آن بـه كـاهش جريـان آب             

هاي غكفايت آن براي آبياري مزارع و با        رودخانه و عدم  
   .اين منطقه بود

  
خرداد، كارگران كارخانـه فـوالد بـوير      22روز دوشنبه   *

دنبال توخالي در آمدن وعده هاي مـسئوالن        ه  ياسوج ب 
 شان و  امنيت شغلي  شان و  رداخت مطالبات نسبت به پ  

 عدم برخورداري امكانات الزم جهـت ايمنـي كـار،          نيز
براي باري ديگر دسـت بـه تجمـع مقابـل اسـتانداري             

ــد ــه و بويراحمــد زدن ــويرخبر،  .كهگيلوي ــه گــزارش ب ب
كارگران حاضر در اين تجمع اعتراضي كه در سه سال          
 گذشته چند نوبـت بـراي پيگيـري معوقـات مـزدي و            

مشخص نبودن شـرايط ادامـه كارشـان تجمـع كـرده            
 عالوه برپگيري مطالبات معوقه خواسـتار       اكنونبودند،  

توجه به شرايط آنان از جمله در زمينه ايمني حـاكم در         
  .نددكارخانه فوالد بويراحمد ش

  
 كـارگر   300 خـرداد، حـدود      23بامداد روز سه شـنبه      *

اقـدام  كاغذ پارس در هفت تپه دست از كار كشيدند و           
ـ  .بـه تحـصن در محوطـه شـركت كردنـد       گــزارش هب

اتحاديه آزاد كارگران ايران، اين اعتصاب در پـي عـدم           
پرداخت حقوق ارديبهشت ماه ايـن كـارگران و ايجـاد           
فضاي امنيتي در كارخانه صورت گرفت و آنان عـالوه          

بر تاكيـد بـه دريافـت فـوري دسـتمزد معوقـه خـود و            
 ارخانه، خواهـان يـك    برداشته شدن فضاي امنيتي از ك     

ماهه خود، بازنگري طـرح      ساله شدن قراردادهاي يك   
طبقه بندي مشاغل و برگزاري انتخابات جهت انتخاب        

  . كارگري شدندگاننمايند
  
ــنبه  * ــه ش ــداد روز س ــارگر  23بام ــصد ك ــرداد، سي  خ

بازنشسته شركت نيشكر هفت تپه در اعتراض به خلف         
م كارفرمـا   وعده كارفرما براي پرداخت چهار درصد سه      

به صندوق سازمان تامين اجتماعي دست به تحصن در      
ــ. حــسابداري شــركت زدنــد ــه آزاد هب  گــزارش اتحادي

 كه  گرفتاين تحص در پي آن صورت        كارگران ايران، 
ــراض روز  ــا در اعت ــدنبال آن در 17كارفرم ــرداد و ب خ

 خرداد اين كـارگران، وعـده پرداخـت         20اعتراض روز   
 صـندوق سـازمان تـامين       چهار درصد سهم كارفرما به    

اجتماعي را داده بود اما عليرغم اين وعده هـا تـاكنون            
كار از سوي كارفرمـا   هيچ اقدام عملي جهت انجام اين 

  .صورت نگرفته است
  
خــرداد، جمعـي از كــارگران قنــد   23 سـه شــنبه  روز*

اعتـراض بـه بالتكليفـي       ممسني شهرستان رسـتم در    
تـدا مقابـل    حق بيمـه اب    شغلي و عدم پرداخت حقوق و     

بـه   .سپس در جاده سراسري تجمـع كردنـد        كارخانه و 
گزارش ديار ممسني، عدم تعيين تكليف مالـك اصـلي          

وضعيت حقوق و بيمـه كـارگران و تـداوم يـا            ،  كارخانه
تعطيلي شدن كامل كارخانه موضوعاتي اسـت كـه نـه        
تنها كارگران بلكه مردم شهرستانهاي ممسني و رستم        

  .تار شفاف شدن آن هستندنيز به جد پيگير و خواس
  
  
كارگران رسمي و قرار دادي     ،   خرداد 23شنبه  روز سه   *

كارخانه گسترش توسعه صنعت آذربايجان در اعتراض        
ومين سحق بيمه، براي  به عدم پرداخت ماهها حقوق و    

بـه   .نـد اعتصاب و در كارخانـه تجمـع كرد       روز متوالي   
جان گزارش ايلنا، يكي از كارگران توسعه صنعت آذرباي       

 كارفرماي كارخانه   ي در اعتراض به  بي توجه      ما: گفت
بيمـه اي خـود دسـت از         در پرداخت مطالبات مزدي و    

  .ايم  كار كشيده
  
خـرداد، جمعـي از كـارگران        23بامداد روز سه شنبه     *

كارخانه آجر ماشيني گلوگاه با تجمع مقابـل سـاختمان      
فرمانداري اين شـهر خواسـتار رسـيدگي بـه وضـعيت            

بـه گـزارش گلوگـاه     .ز و مشكالت خود شدند قطعي گا 
به دليل بدهي كارخانه    : ما، كارگران اين كارخانه گفتند    

آجر ماشيني به شركت گاز موجب شده كه در اين چند           
  .روز جريان گاز مصرفي كارخانه قطع شده است

  
 خرداد، جمعي از كـارگران فـضاي        24روز چهارشنبه   *

 اعتراضـات   ادامـه   اهـواز در   8سبز شـهرداري منطقـه      
حـق   روزهاي گذشته نسبت به عدم پرداخـت حقـوق،        

مطالبات ديگر مقابل استانداري خوزستان تجمع   بيمه و 
 بــه گــزارش ايلنــا، يــك كــارگر فــضاي ســبز .كردنــد

امروز بـراي چهـارمين     : اهواز گفت  8شهرداري منطقه   
 ماه پرداخت نـشدن حقـوق بـراي    3روز پياپي به دليل   

رسيدگي به مطالبات به درب شهرداري، شوراي شهر و      
استانداري تجمع كرديم اما كسي جوابگـوي مطالبـات         

 8پرداخت نشده كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه        
  .نيست

  
جمعـي از   ،  د خـردا  24چهارشنبه  به گزارش ايرنا، روز     *

كارگران شاغل در بخشهاي خدمات شهري شهرداري       
 آبادان در اعتراض به آنچـه پرداخـت نـشدن           2منطقه  

سه ماه حقوق و مزاياي خود مقابل ساختمان شهرداري 
  .مركزي اين شهر اجتماع صنفي برگزار كردند

  
خــرداد، كــارگران شــركت مــاهي 24روز چهارشــنبه *

تن امنيت شغلي پس اعتراض به نداش  در كارون شوشتر 
 .دست به تجمع مقابل شركت زدنـد       از فروش شركت،  

به گزارش خوز پرس، شركت ماهي كارون شوشتر بـه          
عنوان بزرگترين شركت توليـدي مـاهي گـرم آبـي در            

فروختـه  به بخش خـصوصي  كشور در روزهاي گذشته     
 اين شركت با نگرانـي      انكارگران و كارمند   .شده است 

ند، با دلهره به كار خـود ادامـه        كه از كار اخراج شو     اين
دادند و از سرنوشت كاري خود در ايـن شـركت مطلـع      

  .نيستند

  
و اتوبوس   خرداد، رانندگان تاكسي     24روز چهارشنبه   *

كرمانشاه در اعتـراض بـه عـدم تحقـق و پيگيـري           در  
بـراي چنـدمين بـار      شان از سوي مـسئوالن       مطالبات

راني و  مقابل سـازمان تاكـسي     دست به اعتصاب زدند و    
بـه گـزارش مهـر،       .استانداري كرمانشاه تجمع كردنـد    

تاكسي داران كرمانشاه نسبت به اقـساط كمرشـكن و           
سرسام آور طرح تعويض خودروهـاي فرسـوده و عـدم           
توجه توجه نسبت به بيمـه راننـدگان جديـد اعتـراض            

  .دارند
طي روزهاي گذشته رانندگان اتوبوس در كرمانشاه نيز        

بـه مطالباتـشان دسـت بـه     نسبت بـه عـدم رسـيدگي        
اعتصاب زدند و در اقدامي اعتراضي اتوبوسهاي خود را         

  .مقابل استانداري كرمانشاه پارك كردند
  
خرداد، كارگران معدن كوشك بافق     24 چهارشنبه روز*

شـان دسـت از كـار        در اعتراض به مرگ همكار جوان     
 سـطح   ز،ي شدند كه قبل از هرچ     ني و خواستار ا   دنديكش

، پس لنايا به گزارش .ه حد استاندارد رسد معدن بيمنيا
ـ از بروز حادثه منجر به مرگ        ـ  كـارگر جـوان ا     كي  ني

 اداره كار بافق در     سي و سوم خرداد، رئ    ستيمعدن در ب  
محل معدن حاضر شده و با كارگران در رابطه با حادثه          

 ي كارگران راض  ي مذاكرات، برا  نيا. مذاكره كرده است  
 يمني اصول ا  تي عدم رعا   از كارگران .كننده نبوده است  

  . معدن انتقاد دارندنيدر ا
  
 نفر از كـارگران     300 حدود   ، خرداد 24چهارشنبه  روز  *

معدن پابدانان جنوبي زرند كرمان در اعتراض به عـدم          
ـ     حق بيمه و   پرداخت ماهها حقوق و    ه براي بازگـشت ب

بـراي دومـين روز متـوالي       شان   كار همكاران اخراجي  
دو راهي جاده زرند به كرمـان       در   دست از كاركشيده و   

 حجـم    معترض به گزارش ايلنا، كارگران    .تجمع كردند 
 مـاه عنـوان     8 تـا    6معوقات مزدي پرداخـت نـشده را        

 خرداد، كارگران معـدن     25بامداد روز پنج شنبه     . ندكرد
ادامـه    زغال سنگ كوهبنـان در  6پابداناي جنوبي تونل  

نـدان  اعتراضات روزهاي گذشته، به همراه همسر و فرز   
خود مسير زرند به استانهاي خراسان و يـزد را مـسدود           
كردند و تا تعيين تكليف، قصد باز كردن ايـن مـسير را     

خواسـت كـارگران، پرداخـت كامـل حقوقهـاي          .ندارند
  .معوقه و بركناري پيمانكار اين معدن است

  
 خرداد، پانصد نفر از كارگران      25بامداد روز پنج شنبه     *

فت تپه در اعتـراض بـه عـدم         روزمزد شركت نيشكر ه   
شان دست از كار كشيده و اقدام        پرداخت دستمزدهاي 

 گـزارش اتحاديـه   هب .به تجمع در محل كارخانه كردند   
آزاد كارگران ايران، در پي اين اعتصاب و تجمع، مدير           
كارخانه با حضور جمع كارگران اعالم كرد طي تماسي         

شـده  كه با رئيس هيات مديره كارخانـه داشـته، مقـرر     
اسـت حــداكثر تــا روز يكـشنبه هفتــه آينــده دســتمزد   

  .فروردين ماه كارگران پرداخت شود
  
نـار در   خـرداد، جمعـي از  اهـالي اَ        25پنج شـنبه     روز*

خصوص تغيير كاربري زمين روبروي كلينيك امين بـا         
نار همزمان با انجام مزايـده ايـن        حضور در شهرداري اَ   

بـه   .م كردند زمين اعتراض خود را به اين تصميم اعال       
نار پرس، يكي از معترضان به اين موضوع در         گزارش اَ 

آقاي شهردار  : نار گفت اين تجمع اعتراضي به شهردار اَ     
شما كه مـي خواهيـد برويـد بـدهي را بگذاريـد بـراي        

 قبلـي كـه بـدهي جـا     انشهردار بعدي ماننـد شـهردار     
ــسابهاي     ــسويه ح ــراي ت ــدارد ب ــي ن ــتند و دليل گذاش

  . بفروشيدشهرداري همه جا را
  
 بـه  ي انتظـام يروهاي ن، خرداد25عصر روز پنج شنبه    *

   ە آق دريروستاهادر  كار انيمتقاض تجمع دامنه دار
  25بقيه در صفحه 
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 

  1396خرداد در 
  

  24بقيه از صفحه 
  
  
  
تجمـع كننـدگان ازجملـه        نفر از  نيچند د و بردن ورشي

بـه   .هم بازداشت كردند    را يتعداد  و يزخم زن را  چند
 ە آق در  ي روسـتاها  ي از اهـال   ي جمع ان،يگزارش موكر 

 مجـاورت    در ە وسط ك  ە و آق در   ي سفل ە آق در  ا،يعل
 مـدت   كننـد، ي   مـ  ي آق دره تكاب زنـدگ     يمعدن طال 

 يري و عـدم بكـارگ     يكـار ي در اعتراض به ب    وز ر ستيب
 معدن دست به تحصن و تجمـع مـسالمت          نيآنها در ا  

 كـه نخواسـت    ە آق در  ي از اهـال   يكـ  ي . زده بودند  زيآم
ـ ا «: گفـت ە بـار نينامش فاش شود در ا     معـدن در  ني

ـ  ب . اسـت  ە ما واقع شد   يمراتع روستاها   كـارگران   شتري
فقط چند نفر از    .  هستند ي بوم ري معدن غ  نيشاغل در ا  

 آن هم   كنندي   معدن كار م   ني ما در ا   ي روستاها ياهال
  ».ي فصليبا قراردادها

  
 در  دلفـان ي خـرداد، كـارگران شـهردار   27 شنبه  روز*

  در اعتراض به عـدم پرداخـت       گري بار د  استان لرستان، 
  زدنـد و   يرمندارماه حقوق دست به تجمع مقابل ف       10

 به  اباني درخ يشان را با پهن كردن سفره خال       اعتراض
 بـار نهـم     نيآخـر   تـسنيم،   گزارش هب . گذاشتند شينما

 ي دلفـان بـرا    ي بود كه كارگران شهردار    96خرداد ماه   
ـ  ا ياحقاق حق خود مقابل شـهردار       منطقـه تجمـع     ني

روز « با وعـده پرداخـت حقـوق در          گريكردند كه بار د   
 پرداخت حقوق صحنه را ترك كردنـد        دي و به ام   »شنبه
 به آمدن   گري محقق نشد و كارگران د     زي وعده ن  نياما ا 

 يهاي ندارد و همچنان از گذر زنـدگ       دي ام يا   شنبه چيه
  .زنند ي  و مشقت دم ميپر از سخت

  
 نفر از كارگران    150 خرداد، حدود    27بامداد روزشنبه   *

اه  مـ  3كارخانه پارس قو در اعتراض به عدم پرداخـت          
ـ  ا يي و مشخص نبودن زمان بازگشا     يمطالبات مزد   ني

 گـزارش  بـه  .كارخانه در محل كار خود تجمـع كردنـد       
بنـر و  پـيش   كارگران شركت كننده مانند دفعـات     لنا،يا

 كـه در آن  بـه عملكـرد    كردند ي را حمل م ييها  پوستر
هـر كـدام از      .كارفرما و سهامداران اعتراض شده بـود      

ــشده 3كــارگران روغــن قــو حــدود    مــاه پرداخــت ن
  .ندطلبكار

  
ــه ،  خــرداد27شــنبه روز * اعتــصاب كــارگران كارخان

 روز  27 كـه     روز 87گسترش صنعت آذربايجان پس از      
بـه  . آن در ماه خرداد بود، به طور موقـت پايـان يافـت         

ــع    ــا، تجم ــزارش ايلن ــصاب و گ ــدود اعت  روزه  87ح
كارگران گسترش توسعه صـنعت آذربايجـان در حـالي          

ــ ــه روز خاتمــه ياف ، دادســتاني   خــرداد26جمعــه ت ك
اي را بـراي      شهرستان تبريز با دعوت از كارفرما جلسه      

دليـل اعتـراض     .رفع مشكالت كارگران برگزار كردنـد     
ــارگران روز87 ــاخير در  ه ك ــدي، ت ــن واحــد تولي  در اي

پرداخت مـزدي آنهـا در يكـسال ونـيم گذشـته بـوده              
صـورت  در اين بين كارفرما فقـط مبـالغي را بـه            .است

همچنين در پرداخـت     .الحساب به  كارگران داده است     
 مشكالتي به وجود آمده     اين شركت حق بيمه كارگران    

 به طوري كه حجم مطالبات بيمه اي باعث شده          ،است
تا تامين اجتماعي از تمديد اعتبار دفترچـه اي درمـاني           

  . از فروردين ماه سال جاري خوداري كند،كارگران

  
معـادن  ، جمعـي از كـارگران       اد خـرد  28يكشنبه  روز  *

 در كوهبنــان 14-12 زغــال ســنگ هــشوني غربــي و
شان بـا تجمـع در        خانواده هاي استان كرمان همراه با     

بـه   . اين مـسير را بـستند      14-12محور ورودي معدن    
 اين معـادن    انكار گر ،  سيما و گزارش خبر گزاري صدا   

 با حضور در فرمانداري كوهبنان بـر پرداخـت         چنينهم
  .شان تاكيد كردند ات معوقمطالب

  
  
 خـرداد، جمعـي از كاركنـان        28بامداد روز  يكـشنبه      *

شركت بهره برداري مترو تهران با تجمع در سـاختمان       
راه كالج به عدم پرداخـت       مركزي اين شركت در چهار    

ــه  ــشكالت بيم ــزدي، م ــات م ــسابي   معوق ــد ح اي، ب
صندوقهاي حمايتي و نبـود تـشكل كـارگري مـستقل           

 علت برپايي اين تجمع  ايلنا، به گزارش .نداعتراض كرد 
 هزار نفري كاركنان مترو  8اعتراضي نارضايتي جمعيت    

تهران از بابت عدم پرداخت معوقات مزدي، مـشكالت         
اي، بد حسابي صندوقهاي حمايتي و  نبود تـشكل          بيمه

  .كارگري مستقل در اين سازمان عنوان شده است
  
 ك ســنندج درخــرداد، كــارگران ايــست 27نبه شـ  روز*

كل تعزيـرات حكـومتي اسـتان          اعتراض به حكم اداره   
 ،كردستان مبني بر توقيف ناوگان حمل و نقل كارخانـه    

بـه گـزارش فـارس،       .مقابل ايـن اداره تجمـع كردنـد       
) ايـستك (شركت توليد نوشـيدنيهاي خورشـيد زريـوار         

يكي از واحدهاي توليدي در استان كردستان است كه          
 مشكالت بسياري مواجه بوده و      در چند سال گذشته با    

اين مشكالت تاكنون توانسته خط توليد خود را         باوجود
  .حفظ كند

  
 از كــارگران ي خــرداد، گروهــ27 بهي روز شــنبامــداد*
 ي اهواز كه طـ    ي سبز منطقه دو شهردار    ي فضا يمانيپ

 ي مقابل ساختمان مركز ، چند ماه گذشته حقوق نگرفته    
 حـدود   ،لنـا ياارش  گـز به   . اهواز تجمع كردند   يشهردار

ــضا 200 ــسئوليكــارگر ف  شــركت تي ســبز تحــت م
ـ  در ناح  »يسپهر قلعه گل   «يمانكاريپ  دو منطقـه دو     هي

ـ  ا راني مـد  يتوجه ي   ب جهيشهر اهواز در نت     شـركت   ني
 .نـد بابت دست كم دو ماه مزد معوقه از كارفرما طلبكار        

 در روز كــارگران شــهرداري منطقــه دو اهــوازتجمــع 
 ادامـه پيـدا     ومين روز پيـاپي   سي   خرداد برا  29شنبه  دو

  .كرد
  
ــداد* ــنبه بام ــارگران شــركت 29 روز دوش ــرداد، ك  ي خ

ــه عــدم  زاهــدان در 5 منطقــه يشــهردار ــراض ب اعت
ـ  مقابـل ا   يديع حقوق و  پرداخت ماهها   ي شـهردار  ني

 ني، كارگران در ا   عصر هامون  گزارش   به .تجمع كردند 
ـ مـاه حقـوق و ع      6 تـا  5تجمع از پرداخت نشدن       يدي

 پرداخت حـق اوالد،     تيگذشته خود خبر داده و از وضع      
ـ  و غمهي لباس و دستكش كار، پرداخت حق ب   نيتام  رهي

  . كردنديتياعالم نارضا
  
ــشنبه * ــرداد28روز يك ــيش از،خ ــارگر  ب ــزار ك  از  ه

هفـت تپـه شـامل     بخشهاي مختلـف شـركت نيـشكر     
كارگران رسمي و روزمزدي در اعتـراض بـه پرداخـت           

  و فــروردين و95 اســفندنــشدن حقــوق بهمــن و   
روزمزدها و حقوق ارديبهشت كـارگران       96ارديبهشت  

تمديد نشدن   و   معوق، 95 و 94پاداش سالهاي   ،  رسمي
جلـوي  و تجمع دفترچه هاي درماني دست به اعتصاب  

به گزارش كانون مدافعان حقوق      .مديريت شركت زدند  
ــه،  كــارگر، پــس از تجمــع كــارگران مــديريت كارخان
ريب درخواست كرد كه كـارگران بـه        مهندس مومن غ  

اعتصاب پايان دهند كه بـا اعتـراض شـديد كـارگران            
اعتصاب و تجمع كـارگران      به گزارش ايلنا،     .مواجه شد 
وارد  خـرداد  30روز سه شـنبه    هفت تپه    شكريشركت ن 

  .  خود شدياپي روز پنيومس

  
 خـرداد،  30 سـه شـنبه     روز ظهـر   گزارش فـارس،   به*

  در شهرسـتان لنجـان در      ني سنگ يرانندگان خودروها 
 و    حمـل  فـه ي نگذاشتن وظ  ارياعتراض نسبت به در اخت    

ـ  شركت فوالد سبا مقابـل ا      ي بار يها  نقل محموله   ني
   .مجتمع تجمع كردند

  
 خرداد، كاركنان شبكه كابـل      30 روز سه شنبه     بامداد*

 لياعتـراض بـه عـدم تبـد         مخابرات مـشهد در    ييهوا
 مشاغل مقابـل    ياجرا نشدن طرح طبقه بند      و تيوضع

 تجمـع   ي مخـابرات خراسـان رضـو      يساختمان مركز 
 كننـدگان،     تجمعي خواسته اصل  لنا،ي گزارش ا  به .كردند

ايـن  كاركنـان   .  مشاغل اسـت   يبند   طرح طبقه  ياجرا
ــا شــركت ميخواســتار عقــد قــرارداد مــستقشــركت   ب

 و ي رســميروهــاي نانيــ مضيمخــابرات و رفــع تبعــ
در روز چهـار    اب  اعتـص  ايـن    . مخابرات هستند  يشركت
  . دومين روز خود را پشت سر گذاشت خرداد، 31شنبه 

  
اخراجـي   جمعـي از كـارگران       خـرداد، 28روز يكشنبه   *

 اعتراض به بيكارشدن و    كارخانه روغن نباتي جهان در    
شـان   پرداخت نشدن مطالبـات    كار و ه  عدم بازگشت ب  

بـه گـزارش     .مقابل استانداري زنجـان تجمـع كردنـد       
مـا از آذر مـاه      «ارگران با بيان اينكـه      ، يكي از ك   فارس

  سال گذشته بيكاريم و كسي براي برگشت به كـار بـه           
ســراغ مــا نيامــده و هــر روز وضــعيت بــدتر از ديــروز 

صورت صـوري بـاز       كارخانه اكنون به  : گفت» شود  مي
است و از فروردين ماه به بعد كارگران در كل يك ماه            

  .اند  در شركت حضور كامل نداشته
تجمــع كــارگران اخراجــي ،  خــرداد31هارشــنبه چروز 

مقابل اداره  دومين بار   كارخانه روغن نباتي جهان براي      
  . برگزار شدكل تأمين اجتماعي زنجان

  
همه روزه كـارگران     خرداد، تجمع    31روز چهار شنبه    *

ـ    ي كارخانه آذر آب اراك برا     ياخراج  كـار ه   بازگـشت ب
ـ   لنـا، ي گـزارش ا   به. ادامه پيدا كرد    روز خـرداد   ني در اول

سند پالست  كارگر بخش رنگ و    22 حدود   يسال جار 
 سـه مـاه   تيتوسط كارفرما اخراج شدند و هنـوز وضـع        

كارگران در  اين  .  آنها روشن نشده است    يمعوقات مزد 
 و يمي پتروشـ ،يشگاهي پااليروگاهي نيها   پروژه نهيزم
ـ   ي كارگران برا  نيا. ندشت دا تي فعال مانيس ه  بازگشت ب

 شـركت و نهـاد     ير روز مقابـل درب ورود      ه باًيكار تقر 
  .نندد زي مرتبط  دست به تجمع اعتراضي دولتيها
  
جمعـي از كـارگران صـبا       ،   خـرداد  31چهارشنبه  روز  *

فوالد زاگرس واقع در شهرك صنعتي سـفيد دشـت در     
اعتراض به اعالم تعطيلي دو هفتگي ايـن كارخانـه در           

ـ  .مقابل اداره كار شهرستان بـروجن تجمـع كردنـد          ه ب
كارخانه صبا فوالد زاگرس در شـهركرد،        ،كالرگزارش  
 جاده بروجن  ودر شـهرك صـنعتي سـفيد           35كيلومتر  

  .دشت واقع شده است
  
-12خرداد، جمعي از كارگران معـدن        31بامداد روز   *

شان نسبت   ادامه اعتراضات   شهرستان كوهبنان در   14
شرايط كاري نامناسب مقابـل   به عدم پرداخت حقوق و 

 بـه گـزارش   .ام جمعه كوهبنـان تجمـع كردنـد     دفتر ام 
نداشـتن سـاعت كـاري مـشخص،        به  كارگران  فارس،  

كمبود امكانات،   منظم و نامشخص حقوق،      پرداخت بي 
  .ي معترض بودندعدم پرداخت اضافه كار

ــان روز14-12كــارگران معــادن   28  يكــشنبه كوهبان
خرداد نيز به همراه كارگران معدن زغال سنگ هشوني   

شان همراه  اعتراض به عدم پرداخت مطالبات غربي در   
در . هاي خود جاده مقابل كارخانـه را بـستند           با خانواده 

همان روز تعـداي از كـارگران نيـز مقابـل فرمانـداري             
  .تجمع كردند
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يان باشـم، ابتـدا     ااعتصاب غذا كردم كه صداي بي صـد       
پدرم را مـورد آزار قـرار دادنـد و بعـد در پرونـده جديـد                 
خواهرانم را به حبس محكوم كردند، حبسي ناعادالنـه و          
كامالً خالف قوانين خودشان، تنها بـراي آزار و سـكوت           

به عاليجنابان گفته بودم چـه يـك روز و چـه يـك           .من
 به نفـس    ،تعزير بودن آن تفاوتي ندارد    چه تعليق و     سال،

عمل گروگان گيري خانواده زنداني سياسـي و جانباختـه        
راه آزادي اعتراض خـواهم كـرد و در ايـن راه از مـرگ               

خواسـتم صـداي    ! هراسم نيست و مرگ اخرين سـنگرم      
تمام كساني باشـم كـه در تمـام ايـن سـالها خـانوادگي           

اي بودنـد تـا   گرفتار ظلم و جور شدند، خـواهرانم بهانـه        
صداي مريم و رضا اكبري منفرد باشـم كـه سـي و نـه               
سال پيش چهار خواهر و برادرشان تيرباران و امروز آنها           

مريمي كـه بعـد از هـشت      به جرم دادخواهي در زندانند،    
ن امنيتي  اسال حبس بي مرخصي به تازگي توسط مامور       

سال 15گويي سايه ، احضار و تهديد به حبس مجدد شده  
! ادالنه مادر بر سر سه دختر نوجوانش كم استحبس ناع 

ساله بود زنداني 13خواستم صداي فاطمه مثني باشم كه    
شد و سـه بـرادرش اعـدام شـدند و حـاال بـاز هـم او و            

سـال حـبس در      15 همسرش حسن صادقي هر كدام با     
خواستم صـداي فريبـا كمـال آبـادي و مهـوش          زندانند،

ى گـذرد و    شـان مـ    سال از حبس  10شهرياري باشم كه    
شـان حـضور يابنـد،       حتي نتوانستند در ازدواج فرزنـدان     

صــداي الهــام  خواسـتم صــداي مـادران زنــداني باشـم،   
فراهاني و عـادل نعميمـى زوج زنـداني كـه بـه تـازگي               

سـال از زنـدان بدرقـه آزادي     4پسرشان شميم را بعد از     
 خواستم صداي آزيتا رفيع زاده و پيمـان كوشـك         . كردند

ساله شان بشير بين اويـن و       7نها فرزند   باغي باشم كه ت   
رجايي شهر سرگردان است و خـاطرات كـودكي اش در           

حـسين   خواستم صداي مهدي و !رسد زندان به ثبت مي  
كشند و اگر    هنرمندي باشم كه برادرانه با هم حبس مي       

قطعـاً حـاال آزاد      هنربند بودند و آلت دسـت دولتمـردان،       
ـ بودند و صداي سازشان گـوش دنيـا را            !ر كـرده بـود    َك

خواستم صداي زوجهاي زنداني چون آفـرين نيـساري و          
شـان،   كارن وفاداري باشم كه اوين شده خانه مـشترك        

صداي آرش و گلرخ، آرشي كه با داغ قتل مـادر توسـط             
امنيتيها حاال زندگي مشتركش با گلرخ با حبسي سنگين         

شـود،   بر دوش زيـر سـقف بنـدهاي اويـن سـپري مـي        
اده دانشپورها باشـم، صـداي پـدر و         خواستم صداي خانو  

مادر بهنود رمضاني كه پرسيدند چرا فرزندمان كشته شد         
و به حـبس محكـوم شـدند، خواسـتم صـداي منـصوره             

خواهر و بـرادرم تيربـاران      6بهكيش باشم كه پرسيد چرا      
شدند و قبرشان كجاست اما با حبس سنگين پاسخ شنيد       

اسـت ولـي    يا خانواده زينالي كه پرسيدند سـعيدمان كج       
خواستم صداي مادرمان شهناز     بازداشت و زنداني شدند،   

باشم كه گفت پسرم را كشتيد و حاال به جـاي مجـازات         
آمران و عامالن قتل مصطفي، زنـدانيان سياسـي را ازاد           

خواستم صداي پيمـان     كنيد اما خودش يكي از آنها شد،      
عارفي باشم كـه مظلومانـه مـادر و همـسرش را در راه              

 دان از دسـت داد يـا مـادر محـسن قـشقايي،            مالقات زن 
خواستم صداي زانيار و لقمان مرادي باشم زانيـاري كـه           
 حبس بي مالقات را به عذاب پـدر و مـادر تـرجيح مـي              

 !گـذرد  دهد و جواني اش زير تيغ اعـدام چـه تلـخ مـي             
خواستم صداي تـك تـك زنـدانيان كـردي باشـم كـه              

نگـه  س و بـراي دور      وغيورانه براي حفظ حرمـت و نـام       
داشتن خانواده از افكار پليد و تهديدهاي امنيتي بـه هـر            
شكنجه و اعتراف اجباري تـن دادنـد و راهـي چوبـه دار       

عزيزاني چون برادران دهقاني و بهرام و شـهرام و      شدند،
و چه تلخ آمـار بازداشـت طايفـه حـسين             حامد احمدي 

 !!!پناهي ها در كردستان روز بـه روز افـزايش مـي يابـد             
  داي مريم النگي باشم كه همسرش محسن خواستم ص

  
دكمه چي از بي توجهي در زندان جان داد و حاال مريم     

خواسـتم   به خاطر توجه به همسرش در زنـدان اسـت،         
صداي شبنم و فرزاد مددزاده، ژيال بني يعقوب و بهمن          
امويي، نيكا و نوا خلوصي، كيوان و كامران رحيميـان و           

مهـاجر و شـهاب     صداي شـميس     فاران حسامي باشم،  
دهقان و خواسـتم صـداي پرسـتو فروهـر و معـصومه             
دهقان باشم صداي سيامك و باقر نمازي محبـوس در          

خواستم صداي تك تك كساني باشـم كـه از          ! اديانفر
زادي ترك وطن كردند، چه كـسي       آعدم امنيت، پس از     

شـان عمـق سـختيهاي تبعيـد         جز آنها و خانواده هـاي     
با تمام وجود حتي خواسـتم      من   !اجباري را درك كردند؟   

صداي شكسته شدن سنگ قبر مادر شاهين نجفي باشم         
ن و زنـدانيان    ان و مخالفـ   اتا بگويم نـه تنهـا مـا منتقـد         

بـريم بلكـه اعـضاي       سياسي در عدم امنيـت بـسر مـي        
 ايخانواده مان نيز عالوه بر تهديـد و تـوهين و فـشاره            

شان تحت خطر بازداشت و حـبس        ناشي از آزار عزيزان   
 مچهار روز پيش در حالي اعتصاب غـذاي  پنجاه و . ندتهس

خواستم بـار مـضاعفي بـر دوش       را شروع كردم كه نمي    
هم بنديان درد كشيده ام باشم اما در آن روزهـايي كـه             

ديدم كه آنها هر روز و هـر   تشنه قطره اي آب بودم، مي 
 !وردنـد آلحظه با تهوعهاي مداومم با من زندگي را بـاال           

 فريادهاي اعتـراض    ديدن درد كشيدنم،   شرمسار بودم از  
ن و بهداري اوين به وضعيت      شان به بي توجهي مسئوال    

جسماني ام ديوارهاي بند را لرزاند، تهديد و تنبيه شـدند           
در برابر يك به يك آنها سر تعظيم         اما تنهايم نگذاشتند،  

 در اعتـصاب    پنجاه و چهار روز در حـالي      . رمفرود مي آو  
غذا بودم كه عالوه بر وخامت حالم پله هـاي دادسـرا و             

ن به وضعيتم، تازيانه اي شد      بي تفاوتي مسئوال  و  دادگاه  
بر تمام وجود اعضاي خانواده ام، خانواده اي كه ذره ذره           
با مـن آب شـدند ولـي بـا مقـاوت كـم نظيرشـان و بـا              
همراهي شـجاعانه شـان ايـستادند و صـدايم شـدند، از             

 وزارت اطالعات تهديد شدند اما همچنان همراهي    سوي
زنم بر پاهاي خسته پدرم و دسـتان         ام كردند، بوسه مي   

زنم بـر چـشمان      نوشت، بوسه مي   مادرم كه مادرانه مي   
نهـا اسـيب    آخواستند به خاطر     اشكبار خواهرانم كه نمي   

ببينم ولي در واقع آنها بودند كه به خاطر من، بـه خـاطر    
 گرفتند،ر ف شكارچيان سيري ناپذير قرا آزار من مورد هد   

ري من خواستم صـداي بـي   آ. دممنونم كه همراهم بودن 
صدايان باشم اما در اوج تب و تاب انتخابات بود كه زير            
بار تبليغات له شدم و اين شما مردم شـريف بوديـد كـه              
فريادم شديد و همراه و هـم صـدا بـا مـن و خـانواده ام         

ناسـم و شـايد هرگـز       ش شديد، شما عزيزانـي كـه نمـي       
نشناسم يا دوستان و رفقايي ناب كـه همـواره در كنـارم      

اگر نبوديد حاال بعد از پنجـاه و چهـار روز موفـق              بودند،
قطعا از خيليها بايد نام ببرم و قـدرداني كـنم            شدم، نمي

پنجاه و چهار روز گذشـت و       ! ماما به خاطر امنيت معذور    
ايت گـسترده، بـا     من نه، در واقع شما پيروز شديد، با حم        

با شعر و ترانه و نقاشي و به هـر           قلمهايتان، با فريادتان،  
طريق ممكن پيروزي را رقم زديد، كـه بـراي همـه مـا              

. مشيرين است، از تمامي نهادهاي حقوق بـشري ممنـون         
من پس از پنجاه و چهار روز اعتصاب غذا به همراه شما            

 و  موفق شدم كه حكم تبرئه خواهرانم را به دسـت آورم          
اين آغاز راه است، آغاز راه ايستادن در برابر آزار و اذيـت    
ــاي     ــانواده ه ــا خ ــي ي ــدانيان سياس ــاي زن ــانواده ه خ

با كسب موفقيتي كه با حمايت شما عزيزان        . نجانباختگا
بــه ايــن   96 خــرداد 10 امــروز. و ســروران ميــسر شــد

اعتصاب غذا پايان خـواهم داد و از تـك تـك عزيـزان              
  به اميد آزادي. مداني مي كنهمراه تشكر و قدر

 بند زنان زندان اوين ،96 خرداد 10 آتنا دائمي
 

  نامه شيما بابايي به آتنا دائمي 

پــس بجنــگ خــواهرم كــه بــه زودي مــا 

پيــروزيم و دشــمن از روســياه تــرين    

  ! روسياهان تاريخ است

، در  1373سال  شيما بابايي از فعاالن مدني و متولد        
 سياسي در حال اعتـصاب      نامه اي خطاب به زنداني    

  :نوشتغذا، آتنا دائمي 
بود كه براي سالروز به خون كـشيده         93 خرداد 30

 ؛ آنجا بـود كـه يافتمـت       ،شدن ندا بر مزارش رفتيم    
مي دانم كه سـكوت در مـرام         !دختري از جنس ندا   

تو نيست و در جنگ نابرابر بـا جانيـان جانـت را در              
ي دست گرفته اي پس بجنگ خواهرم كـه بـه زود       

ما پيـروزيم و دشـمن از روسـياه تـرين روسـياهان             
  ! تاريخ است

از روزي كه به دنيا آمديم مـدام در حـال سـركوب             
ــوديم ــرين   ! ب ــدايي ت ــاق ابت ــراي احق ــديم ب جنگي

حقوقمان، با تكه پارچه سياهي بر روي تنمان و بعد          
ما را از زندان بزرگي كـه       ! مان سرمان و حال چشم   

ــي ربايي  ــد م ــاخته ان ــدان  برايمــان س ــه زن ــد و ب دن
كوچكتري انتقال مي دادند تا كه نبينيم و نـدانيم و           

 آخـر مـي   ! مـان باشـيم    محكوم به انكار موجوديت   
داني چيست آن سست عنصران تاب تحمل زيبايي        
زنان را ندارند كه برايمان ببرند و بدوزند و گـاه كـه        
فريادمان به هوا برخاست دهانمان را بدوزند با آيه و      

  ... انخشم و تزويرش
داني سرزميني آگاه و آباد را زنـاني         تو كه خوب مي   

 مـا  ، پس ما نبايـد بـدانيم و بفهمـيم     ،دانا مي سازند  
 محكوم به آزار تا كه زينب       ،محكوم به اين سكوتيم   

 تا كه گلرخ پژمرده شود و آتنا نگويد، ولي آيـا      ،نبيند
  ! شود؟ مي

چه بسيارند ايـن گلهـا، گلهـايي كـه زيبـايي شـان           
به حبس اسـت تـا كـه دزدان و قـاتالن و             محكوم  

جنايتكاران جوالن دهند و غرش شير زني چون آتنا        
بر سرشان خراب نشود تا فريـاد مـن و مـا و زنـان               

  . سرزمينم شود
زناني كه هم بايد ها و نبايد ها را به دوش كشيدند            
اما چون كوهي استوار در اين برهه از تاريخ ننگـين           

  . ميهن شان ايستاده اند
 دانم كه سكوت در مرام تو نيـست و در جنـگ             مي

نابرابر با جانيان جانت را در دست گرفتـه اي پـس             
بجنگ خواهرم كه به زودي ما پيروزيم و دشمن از          

  ! روسياه ترين روسياهان تاريخ است
خــواهر بفــداي اعتــصابت و دل ســيرت، تــاريخ در 
مقابل بلنداي روحت سرخم مي كنـد در سـپيده دم           

ــان    آزادي، در آن  ــر آزادي هايم ــه ديگ ــام ك هنگ
يواشــكي نيــست شــادمانه و رهــاتر از هميــشه بــه 

  . آغوشت خواهم كشيد
  شيما بابايي 

  كانال تلگرام زنان نيروي تفيير: منبع

  نامه آتنا دائمي خطاب به كساني كساني كه

 در اين مدت صدايش بودند و تنهايش نگذاشتن
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  شَبح قيام و خيزش 

  در آسمان واليت
  زينت ميرهاشمي

  
سخن پراكنيهاي خامنه اي در روزهـاي اخيـر، حـال و     

حرفهـاي او نـه     . هواي آشفته او را بازتـاب مـي دهـد         
.  نمادي از قدرت بلكه دقيقا اعتـراف بـه ضـعف اسـت            

واقعيت اين است كه  شبح قيام و خيزشهاي مردمي در 
ريها همراه با داغ و درفـش       زير وحشيانه ترين سركوبگ   

. و زندان همچنان چالش اصلي رژيم واليت فقيه است        
دو قطبي شدن نمايش انتخابات، برآمد شـكاف عميـق     
بين حكومت و نيازهـاي جامعـه بـود و بـا پايـان ايـن           
شعبده، شكاف در درون قدرت و مبارزه براي سرنگوني         
و تحقق دمكراسي، عدالت و حكومت غيـر دينـي وارد           

  . ازه اي مي شوددور ت
  

  
كنش و واكنـشها پيرامـون فرمـان آتـش بـه اختيـار،              
. تاكيدي بر شدت گيري جنگ باندهاي حكومتي است       

قلم زن روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران، طـرف          
روزنامـه  . مقابل را به اجراي دستور آتـش تهديـد كـرد      

» آتش به اختيـار   «جه شد به    «جوان در مطلبي با تيتر      
نيروهاي آتش به اختيار را دوسـت       «:  نوشت »رسيديم؟

دچـار اخـتالل نباشـيد؛      : نداريد؟ راه حـل سـاده اسـت       
وظايفتان را انجام دهيد تا پاي آتش بـه اختيـار وسـط             

  .»نيايد
  

  از طرف روحـاني در شـوراي عـالي           2030الغاي سند   
ارتجاع فرهنگي، عقب نـشيني بانـد روحـاني در برابـر            

 كـه در    2030يرش سند   پذ. فرمان آتش خامنه اي بود    
آن منع تبعض در آموزش و حق تحصيل براي همگان          
و برابري جنسيتي گنجانده شده است، در قـد و قـواره            

پس گرفتن اين سـند     . رژيم واليت فقيه نبوده و نيست     
بار ديگر تاكيدي بر سيستم متحجر و قـرون وسـطايي           
آموزش و پرورش در حكومت مذهبي حاكم بـر ايـران           

  .است
  

 خامنه اي در ديدار با سران حكـومتي و بگـو            حرفهاي
. مگويش با روحاني، نگراني او را بيشتر نشان مي دهـد      

وي .  حـرف زد 60 و   59خامنه اي از رويدادهاي سـال       
روحاني را از گرفتار شدن به شرايط دوران اولين رييس       
جمهوري اسالمي ترساند و در حقيقت ترس خـود را از         

خامنه اي با يـادآوري     . دو قطبي شدن جامعه نشان داد     
 و شعار مرگ بر اصل واليـت فقيـه،          88قيامهاي سال   

  . نگراني اش را تكرار كرد
جامعه ايران با وجـود اسـتبداد مـذهبي نـاگزير بـه دو              
قطبي طرفداران حكومت و مردم جـان بـه لـب آمـده             

نمـي توانـد    » آتـشي «و يا   » تدبير«تبديل شده و هيچ     
ايـن پيـام مانـدگار    . قطب ضد واليت فقيه را مهار كند     

  . است88 خرداد سال 30 و 60 خرداد سال 30
   خرداد 25فراسوي خبر پنجشنبه 

  

  

  من و تو ما مي شويم
  ابراهيم فيروزي

 غالمرضا خسروي در زندان رجـايي       93 خرداد   11روز  
 به دليل هواداري از مجاهـدين        و شهر به اتهام محاربه   

ق زنـده  به همين مناسبت همبنـد سـاب    . خلق اعدام شد  
ــراهيم   يــاد غالمرضــا خــسروي؛ نــوكيش مــسيحي اب
فيروزي دلنوشته اي به حسام فرزند زنده ياد غالمرضـا   

ه است كـه     نوشت خسروي
  .در زير مي خوانيد

  
حــسام جــان هــر چنــد از 
آنچه بـه تـو مـي نويـسم         

امـا خواهـان    ،  آگاه هستي 
اين هستم مادامي كـه در      
اين جسم هستم از به يـاد   

؛ رزيمشان غفلت نو   آوردن
زيرا نمي دانيم چـه مـدت      
ــسم   ــن جـ ــر در ايـ ديگـ

  . هستيم
مشيت الهي بر ايـن بـوده       
است كه بخشي از وقـايع      
زنـدگي مـان مـشابه هـم     

اما خوشا به حال تو     . باشد
كــــه محتــــواي غــــم 
مشتركمان سربلندي حال   

  . و آينده را برايت دربردارد
حسام جان مردي را مي شناختم كه لبخنـدش تـسلي           

مـردي كـه    . دهنده لحظه هاي نا آرامم در زندان بـود        
هنگام نواختن سه تار سـعي مـي كـردم نـزديكش در             
هواخوري زندان بنشينم و نواي اميـدبخش سـازش را          

اين مرد را هميشه در قلب خـود دوسـت           .دريافت كنم 
  .  كرده است"ما"من و تو را ؛ خواهم داشت و اين مرد

اما جسارت اين را ندارم كه بگويم اي كاش شـجاعتي           
زيـرا مقابلـه بـا دلتنگـي و دوري از           . همانند او داشـتم   

 آن هـم خودخواسـته و آگاهانـه بـراي انجـام             ،خانواده
  . هدفي فراتر از منافع شخصي عمل ساده اي نيست
 بـه   ،اين بزرگ مردي كه كالمم توان وصفش را ندارد        

دن دنيا از دلبستگيهاي اين دنيا گذر كـرد         مانند گذرا بو  
تا هزاران حسام ديگر را از سـتم ديكتـاتوري آخونـدي        

  . برهاند
هنگامي كه دست بر شانه هايم مـي گذاشـت جريـان            

  . عبور مهرباني را در رگهايش احساس مي كردم
  حسام عزيز 

اين مردم مقاوم و با اخـالق كـه سـتمگران ديكتـاتور             
   شكنجه توان خاموش كردن حتي با زور و تهديد و

  
 بـا   1393اطمينـان دارم در بهـار       ،  صداي او را نداشتند   

قدمهاي استوار و سري برافراشته به پاي چوبـه اعـدام           
شهيد غالمرضا خـسروي     اين بزرگ مرد پدر تو؛    . رفت
  . بود

بيست سال پيش در ساعاتي كه انتظار آمـدن پـدرم را            
   را برايم خبر فوتش، پس از هفته ها دوري مي كشيدم

  
 .آوردند و آرزوي آخـرين ديـدار بـا او را همچنـان دارم       

درست مانند تو كه نتوانستي آخرين ديدار را بـا پـدرت            

  . داشته باشي
 بيـشتر   ،در اين روزها كه دوره جواني ات آغاز مي شود         

 هر چند فقدان حـضور فيزيكـي        ،به ياد او خواهي افتاد    
د هـستي   ليكن تو سـعادتمن ،اش موجب دلتنگي توست  

چون زنده ياد غالمرضا خسروي بـراي تـو بـه عنـوان           
، مهربـاني ، ايثـار ؛ سرمشق و ميراثي فناناپذير مانند،  پدر

از خــود گذشــتگي و انــسان ، شــجاعت، ايمــان، اميــد
  . دوستي نهاده است

  دوست عزيزم 
من از هم رزمان يا هم مرام پدرت نيستم كـه از روي             

ولي چندين   .ويماشتراك مرامي يا تملق با تو سخن بگ       
بار هنگام مرور خاطره پدرت در خيالم مالقات با تـو را       

  . به تصوير درآورده ام
مگذار نـااهالن اشـكهاي دلتنگـي ات را ببيننـد و بـه              
ميراث پربهايي كه پـدرت بـا عملـش برايـت بـه ارث              
گذاشته است مفتخر باش و ايـن فخـر را بـا سرمـشق           

ادامـه دار  گرفتن از فضايل پـدرت در نـسل آينـده ات           
   .گردان

  ابراهيم فيروزي 
   96خرداد ر، زندان رجايي شه

 نه به زندان نه به اعدامكانال تلگرام :منبع
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   زنده باد استقالل، دموكراسي، صلح و سوسياليسم–نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  شهداي فدايي در تير ماه

  

  
كـاظم سـالحي ـ احمـد خــرم آبــادي ـ         : رفقـا 

محمـدكاظم غبرايـي ـ بهمــن راســت خــديو ـ      
محمـد علي خـسروي اردبيلـي ـ نـسترن آل آقــا   

مهـدوي ـ نـادعلي پورنغمـه ـ     ) شـهرزاد(ـ گلـرخ 
حميد رضا هزارخاني ـ مارتيك قازاريـان ـ نزهـت     

 ـ محمــود عظيمــي    الـسادات روحـي آهنگــران 
بلوريــان ـ يــدااهللا زارع كــاريزي ـ اســماعيل        

 محمـد  -نريميـسا ـ حبيب بـرادران خـسروشاهي    
قـصاب آزاد ـ محمد علي خـسروي   ) اميـر (رضـا 

ـــي  ـــا   -اردبيل ـــه ـ علــــي رضـ  مـــسعود فرزان
الماســي ـ حميـــد اشـــرف ـ يوســـف قــانع       

ربــان ـ   خـشكه بيجـاري ـ غالمرضـا اليــق مه  
محمد رضا يثربي ـ فاطمه حسيني ـ محمد حسين   
حقنواز ـ طاهره خرم ـ عـسگر حــسيني ابــرده ـ       
محمـد مهـدي فوقـاني ـ غالمعلـي خـراط پـور ـ       

مــسيحا ـ   ) بهــزاد  (علي اكبر وزيـري ـ مهـدي    
حميــــد آريــــن ـ بهــــزاد اميــــر ي دوان ـ      

 نـادره احمــد هاشــمي ـ     -افسرالسادات حسينـي
توكلي ـ علي خصوصي ـ علي اكبر حـق     سـيمين 

ــدختي ـ حجــت       ـــدااهللا ســعيدي بي ـــان ـ عب بي
 كامران –محـسني كبيـر ـ حميـد ژيـان كرماني  

) مائي( غالمرضا جاللـي ـ خـسرو ماني  -رضواني 
 بهمــن  - اَسـمر آذري يـام   –ــ توفيـق قريـشي    

 – شـفيع رمـضاني ـ نـادر ايــازي   -راست خديو 
ـــي  ـــريم فتح ـــال-ك ـــاز  غ ــسين خاكب  –م حـ

 سياوش حميـدي   -عبدالحـسين عنـاني شيشوان    
 علي  - طوبي مولودي    - علـي حميـدي مـدني     –

 – سـينا كـارگر   -اكبر حيدريان ـ كمال محمـدي  
 ناصر فـضل    – نوروز قاسمي    –روح انگير دهقاني    

 – حسين تنگـستاني    - حميد فضل اللهي     –اللهي  
ــيان   ــا فارس ــي رض ــسين-عل ـــماعيل حـ  –ي  اس
 احمـد - هادي كاكاخـاني -فرشـته گـل عنبريان   

 49طـي سـالهاي   ....  ناصـر ممي وند و    -بـاختري  
ـــزدوران   ـــارزه مـــسلحانه بــــا مـ ــاكنون در مب ت
امپرياليــــسم و ارتجــــاع و يــــا در زنــــدانهاي 

 .دژخيمان ستمگر شاه و خميني به شهادت رسيدند

  

 

  

  

  

  

  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

  فدايي خلق ايران  چريكهاي 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز
 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهد،يرهاشمي منتيز
  

  :همكاران نشريه
برهاني، فرنگيس بايقره، اسد طاهري،  اميد 

  اكامران عالمي نژآد، فتح اهللا كيائيه
   

  من فرهنگي نبردانج: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران و         نبر

اما بـديهي اسـت   . بيان كننده نظرات اين سازمان است    
كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش           
مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم  

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اسـت،            نشريه اجـازه مـي    
مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در       . كند خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظرات خـود آنـان         نبردخلق چاپ مي  
است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو         

بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلق   . يا اختالف داشته باشد   
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
اس براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلـق تمـ         

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
ــران و   ــبش كــارگران، مزدبگي ــار و گزارشــهاي جن اخب

مسائل بين كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق و 
المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنـبش زنـان       

  .را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران 

  و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org  

 


