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تالش دوساله آقاي خامنه اي و كارگُزارانش براي آرايش 
ظاهري شكست هسته اي و وارونه نمايي عقب نشيني 
. خُردكننده خود، به گونه پر سروصدايي ناكام مانده است

هاي گوناگون حاكميت درگيري و جدال باندها و دسته بندي
بر سر ابعاد گوناگون تواُفق وين كه در اختالف و نگراني از 
توازن سياسي و چينش آتي هيرارشي قُدرت ريشه دارد، 
بي رحمانه و بدون هرگونه چشم پوشي در حال خُنثي 

  .كردن اين تالشها است
 در خالل اين مدت با رنج و "نظام"سازواره اي كه 

رف هزينه گزافي از مخفي كاري شكيب فراوان و با ص
وسواسي و دروغ بافي پيگيرانه بنا كرده، همچون بنايي 
كاغذي با نخُستين وزش باد مخالف در حال فرو ريختن 
است و در پس خود گام به گام حاكم عريان را در برابر 

  . ديد همگان قرار مي دهد
  

  ! از ماست كه بر ماست
انند ارزيابي در همان حال كه حاكمان كشور مي تو

 از تواُفق هسته اي "خودي"مخالفان و نيز منتقدان غير 
 رد كنند، اما در "نظام"را با توجيه مخالفت فراگير آنها با 

 هايي كه در راس و بدنه زير پرچم "خودي"برابر 
حكومت به صف ايستاده اند و جز تبليغات رسمي آوايي از 

برد خود را از دست آنها شنيده نمي شود، اين استدالل كار
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  1بقيه از صفحه 
  

از سوي ديگر، به دليل دسترسي اين 
بخش از منتقدان به اطالعات محرمانه 
و نيز از آن رو كه محيط اجتماعي آنها 

 قرار دارد، ترفندهاي "خيمه نظام"زير 
عادي پنهانكاري در مورد آنان از كارايي 
كمتري برخوردار است و در نتيجه 

ونه واكُنش بدان، به سرعت نتايج واژگ
  . اي براي مبتكران به بار مي آورد

 از "دلواپسان"همزمان، برخورداري 
امكان نشر، پخش و تبليغ گُسترده 
انتقادها و يافته هاي خود، موقعيت ياد 
شده را به يك امتياز گرانبها و مادي 
فراز مي بخشد كه عرصه را بيش از 
پيش بر طيف حاكم براي جا انداختن 

 راست خود تنگ تحريفات و اطالعات نا
  . كرده است

تحرُك چشمگير اين دسته بندي نظامي 
و امنيتي، بيش از همه مديون هراس 
خفت بار آقاي خامنه اي از پذيرفتن 
شكست استراتژي خود و نوشيدن جام 

او در طول پروسه مذاكرات . زهر است
علني عقب نشيني كه دو سال به طول 
كشيد، هرگز حاضر به دفاع روشن و 

سووتفاهم از آنچه كه به جريان بدون 
او رياكارانه بين . افكنده بود، نشد

 "دلواپسان"كارگُزاران هسته اي خود و 
مانور مي داد و در اين رل دوزيستي تا 
آنجا فرو مي رفت كه مدعي مي شد 

 هم بي خبر "جزييات مذاكرات"حتي از 
  . است

مقام "بر زيربناي وحشت و لرزه ترديد 
دستان ناراضي وي جبهه ، زير"معظم

فشُرده اي را عليه عقب نشيني هسته 
اي و از اين كانال، باند رقيب، شكل 

آنها نيز شيادانه، رويكرد دوگانه او . دادند
 براي مخالفت و "رهبر"را عالمت 

متوقف ساختن پروسه عقب نشيني 
از آنجا كه او نه مي . معرفي مي كردند

ه خواست و نه مي توانست اين لُقم
نهاده شده به دهانش را پس زند، 
شكاف در تبليغات رسمي و بين 
ادعاهاي شهد و شكرين كارگُزاران 
هسته اي و افشاگريهاي تلخ و زهرآلود 

 نيز سازگار با پيشرفت "دلواپسان"
  . مذاكرات ژرفش مي يافت

  
پيشروي شكاف در سياست 

  دوگانه
تالش آقاي خامنه اي براي حفظ چهره 

ليت سياسي استراتژي و فرار از مسوو
شكست خورده هسته اي، تاكنون 
چگونگي عرضه و معرفي عقب نشيني 

همه . خارجي را نيز تعيين كرده است
ترفندهاي رسوا كننده اي كه او با 

 براي "دولت تدبير و اُميد"همدستي 
پنهانكاري و مخفي نگه داشتن جزييات 
توافُقات با طرفهاي خارجي به كار بسته، 

 خدمت اين خواست و هدف تنها در
 در مذاكرات، "نظام"نمايندگان . است

در طول اين پروسه، سرسختانه از ارايه 
اسنادي كه به امضا رسانده اند و حتي 
توضيح باورپذير پيرامون آن خودداري 

آنها فقط حاضر به سخن . كرده اند
گفتن در باره بخشهايي از توافُقات بوده 

اي خارجي اند كه پيشتر از سوي طرفه
  .حكومت افشا شده باشد

يك علت تعيين كننده در به درازا 
كشيدن دوساله مذاكرات، كوشش 
طاقت فرسا و زمانبر آقاي خامنه اي و 
همدستانش براي به هم بافتن سناريو، 
ترتيب نمايشات جانبي و جستجوي 
راههايي براي گرد كردن و غيب كردن 

وم آنها به بهاي تدا. نتايج آن بوده است
خسارتهاي انساني و اقتصادي ناشي از 
بحران هسته اي، روزنه نگه داشتن 
پرستيژ و سوراخ فرار از برابر جامعه 

  . پرسشگر را مي جستند
بي ثمر بودن ترفند پنهانكاري و گُمراه 

نخُست . سازي در نهاد آن نهفته است
شيوه و چگونگي حل وفصل يكي از 

للي در دهه بزُرگترين بحرانهاي بين الم
اخير كه در مركز توجه سياست، افكار 
عمومي و رسانه ها به گونه جهاني بوده 
است، نمي تواند به سادگي و به تمام در 
پستوي اين دولت و آن واليت انبار 

گذشته از آن، آقاي خامنه اي فاقد . شود
اراده الزم براي ايجاد چنان شرايطي از 
نظر سياسي است كه امكان سرپوش 

ذاشتن بر شكست را فراهم كند و گ
همزمان، ُكليه عوامل صحنه را به تكرار 

جراحي يك . قافيه دلخواهش وادار سازد
استراتژي، بدون پايين آوردن دستگاه 
سياسي كه بر آن سوار است، راه حلي 
مكانيكي و خوش باورانه است كه فقط 
مي تواند زاده يك تنگناي چندجانبه 

  . باشد
 شرايط عيني و آشُفتگي ناشي از

خواست ذهني هنگامي به اوج رسيد كه 
شكست خورده ي پناه برده به اندروني 
حتي پس از آنكه ديگر چيزي براي 
مخفي كردن نمانده بود و تواُفق كاغذي 
وين در جنس سخت اراك و نطنز و 
فُردو بازتاب يافته بود، حاضر به بيرون 
آمدن و ترك موضع تاريخ مصرف 

قاي خامنه اي به آ. گذشته اش نشد
جاي دفاع روشن از تواُفق و حركت در 
جهت قيچي كردن بحثها و مشاجرات 
رسوا كننده بيشتر، توپ مسووليت و 

مجاري "پذيرش شكست را به زمين 
 و به بيان بهتر، دايره هاي زير "قانوني

دست خود مانند مجلس، شوراي 
. نگهبان و شوراي امنيت ملي انداخت

ت دعوت به مجادله اين فقط مي توانس
هاي پرسروصدا تر و در اختيار نهادن 
زمين بازي فراخ تر به مخالفان تواُفق 
باشد؛ شرايطي كه هيچ كُمكي به مخفي 
ماندن شكست هسته اي در همه ابعاد و 
تاثير گذاري تبليغات گُمراه كننده و الف 

  . زنيهاي گُشاده دستانه نمي كرد
  
  

  رجز درماني
نگ پس از اعالم اين واقعيت بي در

انفعال آقاي خامنه اي خود را به نمايش 
 به مدد امكانات "دلواپسان". گذاشت

 - فراتر از آن -مالي و تبليغاتي و 
دسترسي به اطالعات طبقه بندي شده، 
كارزار گُسترده اي را در نقد تواُفق، 
شفاف سازي زواياي گوناگون و تعهدات 

نه تنها آنها . ناشي از آن به راه انداختند
تقلُب آقاي ظريف و شُركا در ترجمه 
متن تواُفق را فاش و آنها را وادار كردند 
با دستپاچگي ترجمه يا روايت ديگري 
ارايه كنند، بلكه همچنين خواستار 

  . بررسي تواُفق در مجلس شدند
در اقدامي ديگر، مخالفان تواُفق، 

، "رهبر"سخنان يك كارگُزار هسته اي 
آقاي عباس عراقچي، را كه در يك 
نشست محرمانه براي توجيه مديران 
راديو و تلويزيون دولتي و دادن خط 
رسمي تبليغات به آنها بيان شده بود، 

آقاي عراقچي در اين . برمال كردند
نشست، مسووالن دستگاه تبليغات را به 

 تشويق كرده و از آنها "رجز خواني"
 احساس كنند مردم بايد": خواسته بود

   ".كه ما دماغ دشمن را به خاك ماليديم
كارگُزار هسته اي در واكُنشي شديد به 
انتشار سخنانش، ابتدا آن را تكذيب و 

 "مغاير امنيت ملي"سپس انتشارش را 
  . ارزش گذاري كرد

در همين حال، حجت االسالم روحاني 
و دولتش به همراه زيردستان وفادار به 

 به موازات تشديد آقاي خامنه اي،
حمالت محافل مخالف تواُفق هسته اي 
و با هدف خُنثي سازي آن، دم به دم بر 
غلظت مدح و ثنا از گوساله مجازي وين 
افزوده اند و عرق ريزان كوشش مي 
كنند آنچه كه در ميدان عمل، عليه 
رقباي شان فرو گذاشته اند را با رجز 
خواني به سبك بوقچيهاي مسابقات 

بال و حرافي در متن ناسيوناليسم فوت
  . بادنگان عليايي جبران كنند

: آقاي حسن روحاني اطالع داده است
جهان در برابر ايران تسليم شد و در "

وزير خارجه . "وين سر تعظيم فرود آورد
او، آقاي محمد جواد ظريف از فرنگ 

دنيا، ايران را مقتدر و ": خبر آورده كه
زُرگ اين نبرد مي رهبر ما را پيروز ب

   ".داند
معاون سپاه پاسداران، آقاي حسين 
سالمي، زنگ فتح را اينگونه به صدا 

آمريكا تن به كُرنش سياسي ": درآورده
داده كه اين نشان از پيش روندگي و 

 به ".مهار ناپذيري انقالب اسالمي است
همين ترتيب نيز آقاي عالء الدين 
 بروجردي، يك مقام ارشد باند آقاي

پشت ": خامنه اي، سينه جلو داده
   ".آمريكا را به خاك ماليديم

  
  از ما تمجيد كنيد

سخنان ياد شده، فقط بخش ناچيزي از 
  انبوه توليدات مضحك تبليغاتي و 

  
  

مغزشويانه اي است كه به گونه روزانه 
از سوي زيرمجموعه هاي سر به راه 

دولت "آقاي خامنه اي و نيز 
ار سياست جمهوري  به باز"راستگويان

  . اسالمي و دامن جامعه ريخته مي شود
با اين همه، چنين نمي نمايد كه تالش 
پيگيرانه بوقچيها به جايي راه برده باشد 
و تماشاچيان را به دم گرفتن با آنها 

بيش از همه، اين خود . برانگيخته باشد
آنها هستند كه نشان مي دهند به موثر 

دارند و در افتادن تبليغات شان باور ن
نهايت به وسايل آشناي ديگر مانند 

  . چماق و سركوبي متوسل مي شوند
رسوا كننده ترين شاهد در اين زمينه، 
بخشنامه محرمانه وزارت ارشاد به 
مجموعه رسانه هاي فعال چاپي و 
الكترونيكي است كه از سوي محفل 

 افشا "جبهه پايداري"نظامي و امنيتي 
ور در اين دستور وزارتخانه مزب. گرديد

روزنامه هاي سراسري، "كار، به 
 "خبرگزاريهاي داخلي و پايگاههاي خبر

 از هر گونه اقدامات "فرمان مي دهد كه
سلبي در مورد دستاوردهاي مذاكرات، 

  . "به ويژه برجام پرهيز كنند
اُرگان دولتي همچنين اقدامات ايجابي 

 بايد انجام "خودي"كه رسانه هاي 
 تعيين مي كند كه از جمله دهند را نيز

احترام و تمجيد از مذاكره "شامل 
بي نظير بودن اين " ، تبليغ "كنندگان

گونه مذاكرات در تاريخ سياسي دهه 
شهامت توام با ادب " و "هاي اخير

  .  مي شود"مذاكره كنندگان
 از "پيروزي تاريخي"همزمان، مدعيان 

 به پايين مي "تسليم جهان"برج عاج 
تا سراسيمه به مقابله با انتقادات و آيند 

پرده دري يك هفته نامه حاشيه اي و 
 بروند و درب "دي9"كم اهميت به نام 

  . آن را تخته كنند
  

  برآمد
پروژه محرمانه نگه داشتن شكست 
خُردكننده هسته اي و عقب نشيني 
خفت بار ماجراجويان و ششلول بندها، 
به افتضاحي تمام عيار چه در بعد 

يغاتي و چه در بعد سياسي بدل شده تبل
اگر در فاصله اعالم تواُفق تا . است

كُنون، فقط يك حقيقت بر حاكمان 
كشور روشن شده باشد آن اين است كه 

 و "حق مسلم"دره عميق بين سياست 
تسليم در وين و سپردن دهها تعهد 

 150براي اسقاط آن در يك سند قطور 
ر نمي صفحه اي، با رجز درماني صرف پ

روي آوردن به چماق بخشنامه اي . شود
و ميخ و تخته ممنوع سازي، نتيجه 
گيري منطقي و عملي از اين حقيقت و 

  . دست باال بردن در برابر آن است
جامعه به مثابه آماج اصلي نمايش و 
تهديد بالقوه اي كه شكست و تضعيف 

 مي بايد از آن پنهان بماند، "نظام"
مه شاهد پديدار اكنون نزديك تر از ه

 و پيچ و تاب "جام زهر"شدن آثار 
خوردن بازيگران روي صحنه ي برپا 

  . شده است
  

 چرا کار پنھان سازی شکست ھسته ای به ُرسوايی کشيد؟ 
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ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

 مرداد در شهرستان 30روز آدينه 
الهيجان ضمن رجوع دادن همه 
مصيبتهاي موجود در اقتصاد به دولت 

را وعده » آينده اي بهتر«احمدي نژاد، 
وي گفت كه در دولت مطبوعش . داد

دروغهاي بزرگ و چشاندن «جايي براي 
 وجود» لذتهاي كوتاه مدت به مردم

  . ندارد
فساد و دزدي در واقعيت اين است كه 

 است كه آن چنان گستردهحكومت 
ش مدال  اربيعي براي زياد به هم نزدن

  .خود مي دهدتقدير به 
آيا وعده هاي دولت روحاني جايگزيني 
. خوب براي دروغهاي پيشينيان اوست

حتما آينده «ربيعي پيام دولت روحاني را 
اعالم مي ، »بهتر از گذشته خواهد بود

 يسئ البته اين كارگزار رژيم مثل ر.كند
 براي اجرايي يش تا كنون هيچ تاريخا

شدن وعده هاي داده شده معين نكرده 
   .است

  
 شامل چه زماني» آينده بهتر«

  ؟ مي شود

دستاورد دو ساله دولت روحاني براي 
روشن كارگران و مزدبگيران هيچ افقي 
ف هد. براي اين آينده را نشان نمي دهد

وحاني براي بازكردن طناب رباند حسن 
يم كه روحاني ژتحريمها بر گلوي ر

نه بهبود زندگي مردم كه برآمد آن است 
رنگ و لعاب او هدف نجات رژيم است؟ 

به ديكتاتوري فاسد خامنه اي و زدن 
دلبري سهم گيري در قدرت از سويي و 

 مماشات گران خارج از كردن براي
بر اين منظر . مرزها از سويي ديگر است

دوره پسا تحريم اگر طناب دار رژيم را 
 اما براي ،براي كوتاه مدت شل كند

مردم ارمغاني جز فقر و تنگدستي و 
  . استثمار نيروي كار در بر نخواهد داشت

بازرگاني در دفاع از  رئيس اتاقحرفهاي 
بخش خصوصي و در انتقاد به طرحهاي 

دهنده وضعيت  نيمه كاره دولت نشان
مان و بحراني اقتصاد ورشكسته نابسا

مقاومتي  رژيم تحت عنوان اقتصاد
 هزار 400وي نتيجه رها كردن . است

 ميليارد تومان طرحهاي نيمه كاره

توسط دولت را تبديل ايران به 
» بزرگترين كارگاه متروكه منطقه«

  .دانست

  
   پوچي آينده بهتر از زبان آمار 

 مرداد، علي معصومي، 17روز شنبه 
ستاد «كل حقوقي و بين المللي مدير 

در » مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز
گفتگويي با خبرگزاري حكومتي ايلنا، 

  قانون مبارزه با قاچاق در دايره خوديها 

  
. را با ظرافت همراه با تعامل توضيح داد

بر اساس سخن پراكني وي، اتاق 
در » تشديد مجازات«بازرگاني مخالف 

ارد كنندگان شرايط تحريم براي و
وي براي . كاالهاي قاچاق بوده است

نرم جلوه دادن قانون مبارزه با قاچاق 
هدف اصلي قانون تشديد «:گفت

در هيچ جاي قانون .... مجازات نيست 
موانع فيزيكي در اين زمينه وجود 

  » .ندارد
اين كارگزار رژيم با توجه به تفاوت 
قيمت سوخت در ايران با كشورهاي 

سوخت به ويژه گازوئيل «:همسايه گفت
بيشترين سهم قاچاق از كشور را به خود 

وي علت اين امر . داده است» اختصاص
او . را سودآور بودن اين كاال دانست

 در صد از كل چاي كشور به 30گفت؛ 
صورت قاچاق وارد مي شود و واردات 
برنج در سالهاي گذشته دو برابر نياز 

  . وارداتي برنج بوده است
ه شبكه مافياي قاچاق، با در حالي ك

ساختار قدرت سياسي در ارتباط 
تنگاتنگ قرار دارد و اساس اين شبكه را 
برادران قاچاقچي، آقازاده ها، رانت 
خواران و وابستگان به بيت خليفه 
ارتجاع تشكيل مي دهند، صحبت كردن 

با اين پديده از جمله » مبارزه«از 
شعارهايي است كه تنها براي فريب و 

  . هوا كردن به درد مي خوردفيل 
علي معصومي بيشترين سهم قاچاق 
كاال را محصوالت نساجي، تلفن همراه، 
طال، لوازم آرايشي و بهداشتي و 
خوراكي و آشاميدني اعالم كرد و ادامه 

 1.9در زمينه تلفن همراه : داد كه
ميليارد دالر قاچاق اين كاال، در حوزه 

و پوشاك، پارچه، پتو (صنايع نساجي 
 تا 2.3از سال گذشته تاكنون بين ) الياف
 ميليار دالر قاچاق صورت گرفته 2.7

  . است
بديهي است كه وارد كردن اين ميزان 
كاالي قاچاق در توان خانواده هاي 
محروم و بچه هاي پا برهنه مناطق 

نيست و تنها از عهده كساني  مرزي
برمي آيد كه يا در قدرت هستند و يا در 

كه فرزندان آنها با پيرامون قدرت 
اتومبيلهاي سوپر لوكس در خيابانهاي 
شهرهاي بزرگ جوالن مي دهند و اين 
درحالي است كه فقدان دارو يكي از 

  .معضالت روزمره مردم در ايران است
وزير صنعت و معدن حسن روحاني روز 

اجازه « مرداد، خبر از لغو 16آدينه 
واردات خودروهاي لوكس توسط 

در حال «، البته »نبازانايثارگران و جا
وي با يادآوري لطافت . را داد» حاضر

اين عزيزان صرفاً مي «:قانوني گفت
  » .توانند خودروهاي معمولي وارد كنند

  

  منابع كشور در خدمت نظاميگري

تدبير «ت  رئيس دو مرداد ،31روز شنبه 
وعده خريد، تهيه و ساخت » و اميد

 وي به. سالح بيشتر از هميشه را داد

گفت » سالروز صنعت دفاعي«ناسبت م
تهيه، ساخت و فروش سالح از «براي 

در حالي . ».اجازه نمي گيريم هيچكس
كه انگشت اتهام در جنگهاي نيابتي و 

آشوب در منطقه بيش از  توليد تنش و
هر هنگام به سمت جمهوري اسالمي 

بهانه ساختن  نشانه مي رود، روحاني
» دفاع«موشك و افزايش سالح را 

  .دانست

در همين روز، موشك نقطه زن فاتح 
 فضاي وزارت – در سازمان هوا 313

در حضور روحاني رونمايي  دفاع رژيم
خبرگزاري حكومتي مهر در گزارش . شد

اين موشك اعالم كرد  پرده برداري از
ايران را در «كه ساخت اين موشك 

صاحب  كشورهايجمع انگشت شمار 
موشكها سوخت جامد مركب نقطه زن 

 بر اساس. قرار داد»  كيلومتر500با برد 

توليد انبوه اين «همين گزارش، 
محصول در دستور كار وزارت دفاع و 

رژيم قرار » نيروهاي مسلح پشتيباني
  .گرفته است

از ولي فقيه تا حسن روحاني و به 
كرسي نشاندگان توافق وين همچنان 

روازيهاي نظاميگري و دستيابي بر بلندپ
به قدرت منطقه اي خود بال بال مي 

چينش بودجه دولت روحاني براي . زنند
سال جاري و ريخت و پاشهاي بيت 
خليفه ارتجاع و حساب بانكيهاي آقازاده 

خالف آينده بهتر وعده داده .... ها و 
  . مي دهدنشان شده را 

  
  برخي حقايق ديگر

، كار و رفاه معاون رفاهي وزير تعاون
اجتماعي به عدم تامين حداقلهاي 
اجتماعي و بي محتوا بودن نهاد 

از انقالب تا » معاونت رفاه اجتماعي«
 26روز دوشنبه . كنون اعتراف كرد

مرداد وي در گفتگويي با خبرگزاري 
بعد از ما «: حكومتي ايلنا گفت

كشورهاي ديگر تامين اين حداقلها را در 
ادند، اما متاسفانه دستور كار خود قرار د

» .نتوانستيم اين كار را ادامه دهيم.... ما 
وي يكي از دليلهاي ناتواني در اين امر 

» كمبود درآمد، كمبود منابع ارزي«را، 
پايين بودن سهم بهداشت، . برآورد كرد

درمان و اشتغال در بودجه، پوچي حرف 
  . اين كارگزار رژيم را نشان مي دهد

د، رحماني، رئيس  مردا26روز دوشنبه 
انجمن علمي جراحان عمومي ايران در 
رابطه با سطح نازل سرانه درمان در 

در منطقه خاورميانه سرانه «:ايران گفت
 هزار دالر، در 9درمان در كشور تركيه 

 دالر و در كشور كانادا نيز سرانه 4ايران 

 26ايلنا (» . هزار دالر است13درمان 
مان در وي به درستي سرانه در) مرداد

  .اعالم كرد» شرم آور«ايران را 
بر اساس داده هاي  رئيس كميته 
اجتماعي شوراي شهر تهران، در 

، 94 خرداد 16مصاحبه اي در روز شنبه 
 هزار 12 كارتن خوابها در تهران، دتعدا

 15 به 92تن بوده كه اين رقم در سال 
 هزار تن 20 به 93هزار تن و در سال 

ر اين ميان افزايش پيدا كرده كه د
افزايش تعداد زنان كارتن خواب قابل 

  . چشمگير است
، 94 مرداد 13بر اساس گزارش ايلنا در 

بررسيها نشان مي دهد كه آمار زنان «
كارتن خواب مراجعه كننده به مراكز 
بازپروري در شهر رشت، طي دو سال 

 درصد رسيده 80 درصد به 22اخير از 
 مي توان آمار دردناك باالي» .است

كارتن خوابها در شهرهاي بزرگ را 
  .حدس زد

ذكر آمار كودكان كار و كودكان خياباني 
كه خود فاجعه اي ايست در اندازه اين 

  .مقاله نمي گنجد
  

  كدام  آينده ؟

زير است  يحداقلهابرخي از در پاسخ به 
را مي دولت روحاني » آينده بهتر «كه

» دروغها و لذتهاي لحظه اي«با توان 
واقعيت . كردد مقايسه احمدي نژا

تاكنوني نشان دهنده نفطه مشترك اين 
  .دو است
 

آيا امنيت شغلي براي همه كارگران 
 قراردادهاي موقت و  وتامين خواهد شد

قراردادهاي شركت پيماتكاري و سفيد 
امضا لفو خواهد شد، دستمزدهاي معوقه 

 به طور كامل پرداخت خواهد شد؟

تعيين حداقل دستمزد با مشاركت 
نمايندگان واقعي كارگران و تشكلهاي 
مستقل كارگري، متناسب با افزايش نرخ 
واقعي تورم و بر اساس تامين نيازهاي 
زندگي شرافتمندانه و انساني يك خانوار 

   نفره تعيين خواهد شد؟ 4
اخراجها و بيكار سازي متوقف خواهد 

  شد؟
  كار كودكان لفو خواهد شد؟

هد تبعيض جنسيتي در كار برطرف خوا
  شد؟

سيستم بيمه احتماعي براي تمامي 
  نيروي كار ايجاد خواهد شد؟ 

حقوق بازنشستگان براي زندگي بدون 
  دغدغه تامين خواهد شد؟

براي كودكان خياباني، زنان كارتن 
خواب و بي خانمانها چاره اي انديشيده 

  خواهد شد؟
  
   

  از دروغھای بزرگ تا وعده ھای پوشالی
 زينت ميرهاشمي
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مركز " و "سازمان بين المللي سوسياليست"به دعوت 

، كنفرانس "بررسيهاي اقتصادي و تحوالت اجتماعي
 تا 11/  ژوييه5 تا 2 در روزهاي "2015سوسياليسم "

به گفته برگزار .  تير در شهر شيكاگو برگزار شد14
 نفر در اين كنفرانس چهار 1500كنندگان، بيش از 

مه كنفرانس شامل برنا. روزه شركت كرده بودند
سخنراني، بحثهاي سياسي، مناظره ها و تبادل 

گزارش كامل (نظرهاي متعدد، پربار و پرمحتوا مي شد 
در زير شرح كوتاهي ). 361در نشريه نبرد خلق شماره 

از برخي موضوعات مطرح شده در اين كنفرانس آورده 
  . شده است

  

جهاني ديگر : جامعه سوسياليستي آينده

  ممكن است
كارگران "، مقاله نويس نشريه "ني كچد"

آمريكا دمكراسي " و نويسنده كتاب "سوسياليست
 و "طوالني ترين نمايش دروغين جهاني! دارد

راهنماي مختصري براي رهايي : جدي... سوسياليسم"
  .  است"انسان

  

جامعه سوسياليستي "او در سخنراني خود تحت عنوان 
سرود ": ، گفت"جهاني ديگر ممكن است: آينده

ما "معروف همبستگي كارگري تا ابد اعالم مي كند 
مي توانيم از خاكستر دنياي كهن، دنياي جديدي 

، اما حال ما از آنچه دنياي جديد برايمان "بيافرينيم
خواهد آورد، چه بايد بدانيم؟ و آيا مي شود از اين 
جهان غير از خاكستر چيزي ديگري به دنياي جديد 

   "منتقل كرد؟
 مبني بر آنكه "اسالوي ژيژاك"شاره به گفته او با ا

فيلمهايي كه ساخته مي شود، تصويرگر زندگي در 
اما ما تصويري ": سيستم سرمايه داري است، مي گويد

واقعا نمي . از زندگي در سيستم سوسياليستي نداريم
توانيم تصور كنيم زندگي در چارچوب آن چگونه 

   ". وجود داردگفته ها و تصورات گوناگوني. خواهد بود
دني كچ در ادامه گفته هايش يك روز زيستن در 

  . جامعه سوسياليستي را تصوير كرد
پس از پايان سخنان او، به ديگر اعضا و يا شركت 
كنندگان فرصت داده شد تا نظرات خودشان را بيان 

سازمان بين المللي "يكي از اعضاي . كنند
براي ما احتياج به سازماندهي ": فت گ"سوسياليست

از آن هم مهم تر، ما نياز به . نيل به سوسياليسم داريم

سوسياليستها در اين زمينه كمبود . رهبري داريم
  ".دارند

همين حاال تعداد اماكن خالي در كشور ": گفتديگري 
در سيستم . ما به تعداد افراد بي خانمان است

سوسياليستي كسي بي خانمان نخواهد بود، كسي 
 سينما و هنر در خدمت مردم نقش .گرسنه نخواهد بود

شكوفايي استعدادها، تحصيل رايگان، . خواهند داشت
نيازي نخواهد . تخصص و آزادي واقعي خواهيم داشت

مردم . بود كه سراسر زندگي مان سخت كار كنيم
جهان به هم نزديك تر خواهند شد، زيرا حتي فرصت 

از اين رو جنگ و . دارند زبان يكديگر را بياموزند
يرانگري كه همه در خدمت منافع سرمايه داري است و

  ".را نيز نخواهيم داشت
  

  بحران در اروپا
نقطه تمركز كنفرانس امسال بيشتر بر اروپا و 
چالشهايي كه در برابر زحمتكشان و طبقه كارگر قرار 

از اقدامات چشمگير و مورد تحسين . دارد، بود
 برگزاركنندگان كنفرانس، سازماندهي جهت شركت

فعاالن و . فعاالن گوناگون از ديگر نقاط جهان بود
سازمان دهندگان كنفرانس سخنان آنها را ترجمه مي 

  . كردند
بحران مالي اقتصاد سرمايه داري، گرايشي شديد به 
سمت رياضت اقتصادي را دامن زده است و در هيچ 
. نقطه دنيا به اندازه اروپا اين امر آشكار نبوده است

ي كه تشكلهاي سازمانيافته كارگري با اروپا، منطقه ا
شكست روبرو شده اند، رفاه اجتماعي و حقوق 
شهروندان مورد يورش قرار گرفته است و بدترين 

  . ليبرالي بر مردم تحميل گرديده است-تدبيرهاي نو 
اگرچه رياضت اقتصادي با مقاومت پراكنده از سوي 

يي طبقه كارگر و جنبش اجتماعي روبرو بوده و اميدها
نسبت به تحوالت سياسي در يونان و اسپانيا به وجود 
آمده، اما موجب رشد جريانهاي پوپوليستي و حتي 

از جمله . كامال فاشيستي و دست راستي نيز شده است
حزب ) People’s Party(حزب مردم در دانمارك 

، جبهه )Party of Freedom(آزادي در هلند 
، )National Front(ملي ماري لوپن در فرانسه 

 Jobbick، حزب )Pegida(پگيدا در آلمان 
 Golden(مجارستان، و طلوع طاليي در يونان 

Dawn .(  
  

سخنگويان تريبون در باره اين احزاب دست راستي و 
اين . ايجاد آلترناتيو چپ در برابر آن صحبت كردند

احزاب پيامهاي شديدي بر ضد مهاجران و مسلمانان را 
  . نددر جامعه انعكاس مي ده

از ) Olivier Besancenot ("اليويه بزانسنو"
 فرانسه، پيرامون بحران "حزب جديد ضد كاپيتاليست"

وي يك كارمند . سرمايه داري در اروپا صحبت كرد
 رياست ااداره پست فرانسه است كه دوبار كانديد

LCR شده است و در حال حاضر در جايگاه رهبري 
 سخنان او كه به .حزب جديد ضد كاپيتاليسم قرار دارد

زبان فرانسوي بود، توسط احمد شاكي همزمان ترجمه 
  .مي شد

اليوير بزانسنو در ابتدا از حضار پوزش خواست و گفت 
مي داند كه توهين به انترناسيوناليسم است كه به زبان 
انگليسي صحبت نمي كند، ولي اگر هم چنين قصدي 

ان را مي كرد، به علت عدم تسلط به انگليسي، به زب
  .انگليسي توهين مي شد

براي اينكه از بحران در اروپا ": وي در سخنانش گفت
ما االن در . حرف بزنيم، بايد از يونان آغاز كنيم

موقعيت بدي قرار داريم و اين هم براي اروپاي 
آنچه . سرمايه داري و هم براي مخالفان يكسان است

 صندوق. در يونان مي گذرد، بحران سرمايه داري است
مي گويد كه يونان بيش از ) IMF(بين المللي پول 

اين در حالي است كه . ظرفيت خود خرج كرده است
، بعد از بحران اروپا آغاز 2007بحران يونان از سال 

بنابراين به درستي مي توان گفت كه بحران در . شد
  . يونان، پيامد و حاصل بحران در اروپا است

  
اي كسب سود بيشتر، در سراسر اروپا، سرمايه داري بر

درصد از ميزان  7دستمزدها را پايين آورده، نزديك به 
حباب . متوسط و همزمان سودها افزايش يافته است

بسياري از بانكهاي فرانسوي و آلماني در معرض 
در سراسر . تركيدن است، اما باز هم پول مي سازند

اروپا مي خواهند اين تصور را به مردم القا كنند كه 
اهش دستمزد و درآمد آنها اين است كه يونان دليل ك

   ".بدهيهاي خود را پرداخت نمي كند
، يك )Catarina Príncipe ("كاترينا پرنسيپ"

. فعال چپ پرتغالي است كه در آلمان زندگي مي كند
او يك فعال كليدي در جنبش ضد رياضت در پرتغال و 

او .  در آلمان استBlockupyهمچنين پالتفرم 
 Bloco de(ضو جنبش تسخير ميدانها همچنين ع

Esquerda ( آلمان "حزب چپ"و نيز )Die 
Linke ( است و منبع اطالعات تشكلهاي چپ در

  . استجنوب اروپا 
 2014او در سخنراني خود در كنفرانس سوسياليسم 

پنج راهنماي عمل در باره جنوب اروپا وجود ": گفت
  :دارد

تنها مزدبگيران ديگر .  افزود"طبقه" بايد به وسعت -1
به آنها بايد . نيستند كه وارد طبقه كارگر مي شوند

  .زنان، جوانان، كودكان و سالمندان را هم افزود
.  بايد تكنوكرانها را از جايگاه شان پايين كشيد-2

  .رياضت اقتصادي تهاجم به دمكراسي هم هست
.  از همبستگي به عنوان يك سالح استفاده كنيم-3

وقتي يك دولت چپ . ني حل شودمشكالت بايد همگا
هميستگي يك . روي كار بيايد، براي همه بهتر است

  .عمل سياسي است
   5بقيه در صفحه 

  )٣۶(سازماندھی جنبشھای عصر جديد پس از جنگ سرد 

   شيكاگو-2015بخشي از بحثهاي كنفرانس سوسياليسم 
  ليال جديدي
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  4بقيه از صفحه 

  
  
 جنبشهاي اعتراضي به ما مي گويند، ما به يك -4

  ما بايد يك . حزب نياز داريم، ولي حزبي از نوعي ديگر
برنامه سياسي مشترك داشته باشيم، حتي اگر با هم 

اين حزب بايد عليه رياضت اقتصادي . مخالف هستيم
جهت داشته باشد، اما داراي يك برنامه انقالبي باشد 

منظور اما . بتواند اكثريت را به سمت خود بكشاندكه 
  .اين نيست كه بايد بي نقص باشد

 ما از آنچه كه تصور مي كنيم، بزرگ تر هستيم، -5
راههاي . پس سازماندهي كنيم. اما سازمانيافته نيستيم

حتي اگر دوراني . فعال شدن و فعال كردن را پيدا كنيم
ين وظيفه چپ ا. آرام بود، باز هم سازماندهي كنيم

  ".است
  

  يونان

در كنفرانس امسال، رويدادهاي يونان و اسپانيا وزن 
  . بيشتري را در مباحثات به خود اختصاص داده بود

عضو ) Sotiris Martalis ("سوتيرس مارتاليس"
 و نيز عضو رهبري "سيريزا"دبيرخانه هماهنگي 

DEA) در ائتالف، در ) كارگران انترناسيوناليست چپ
راندوم يونان كه همان روز برگزار مي شد گفت، باره رف

تصميم دولت يونان براي انجام رفراندوم در برابر 
خواست اروپا براي تحميل سياستهاي سخت تر 
رياضتي بر مردم يونان، سراسر اروپا را شوكه كرده 

در حال حاضر قدرتهاي اروپايي به بانكهاي . است
فراندوم، يونان فشار مي آورند كه پيش از انجام ر

بانكها را ببندند و مردم را به فروپاشي سيستم بانكي 
از سوي ديگر دولت . در اين كشور تهديد مي كنند

  .تالش مي كند كه پول نقد از كشور خارج نشود
او ضروري مي دانست كه دولت از خواستهاي پالتفرم 

وي گفت، پرسش اصلي همين است . چپ پيروي كند
استهاي پالتفرم چپ كه تا چه حد سيپراس از خو

  .پيروي كند
، Davanellos Antonis (("آنتونيس داوالوس"

، نيز از يونان براي كنفرانس DEAعضو ديگر رهبري 
ما اكنون در دوران تاريخي ": وي گفت. پيامي فرستاد

رفراندوم در يونان به معني . حساسي قرار گرفته ايم
همه .  است"؟ادامه رياضت اقتصادي آري يا نه"

وهاي راست، سرمايه داران و ثروتمندان در تالش نير
. هستند تا جبهه چپ در يونان را به شكست بكشانند

اروپا و به ويژه آلمان بايد بدانند آنها براي ما تصميم 
  ".نمي گيرند

  

  

رقابتهاي : نظم نامنظم جهاني

   21دروني امپرياليستها در قرن 

 نيز يكي ديگر از "اشلي اسميت"
رانس بود كه پيرامون سخنرانان كنف

رقابتهاي دروني امپرياليستها در قرن 
او عضو هيات .  صحبت كرد21

سوسياليست بين "تحريريه نشريه 
نوشته هاي وي .  است"المللي

 ZNet ،Dissidentدرهمچنين 

Voice ،CounterPunch و 
Socialist Workerانتشار مي يابد  .  

سم جهاني اكنون ما وارد عصر جديد امپريالي": او گفت
ايالت متحده آمريكا و روسيه سالح و نيروي . شده ايم

نظامي در اروپاي شرقي مستقر مي كنند، آمريكا و 
چين براي داشتن هژموني در آسيا مانورهاي رندانه مي 
دهند و دولتهاي خاورميانه در تضادهاي چند جانبه 
قفل شده اند كه آخرين آن تهديد نظامي تركيه عليه 

ه به بهانه آن تالش مي كند از قدرت سوريه است ك
   ".گيري كردها جلوگيري كند

 -اين اختالفها، نادرستي ديدگاه نو ": وي ادامه داد
كائوتسكيها را ثابت مي كند كه معتقدند ما به مرحله 
اي از سرمايه داري رسيده ايم كه طبقه حاكمه جهاني 
به يك تفاهم طاليي جهاني دست يافته تا به طور 

  .  آميز كارگران و روستاييان را استثمار كندمسالمت
اما ريشه امپرياليسم جديد در چه است؟ در پيشرفت 

 ليبراليسمي كه سيستم اقتصاد جهاني را -سريع نو 
  . شناخته است

  
قدرتهاي نوظهور، به ويژه چين، تبديل به مركز جديد 

مجموعه بحرانهاي اقتصادي، . انباشت سرمايه شده اند
ي و سياسي، جايگاه بدون رقيب پيشين امپرياليست

آمريكا اكنون ديگر قادر .  را درهم كوبيده استآمريكا
به حفظ هژموني پيشين نيست و اكنون به علت 
ناتواني در تحميل هژموني خود در جهان، با رقباي 
تازه اي، به ويژه چين و روسيه در استراتژيهاي كليدي 

همچنين آمريكا در . در سراسر جهان روبرو شده است
فته كه قادر به برابر تضادهاي منطقه اي قرار گر

  . كنترل آنها نيست
: خطوط نامنظم نظم جهاني چند قطبي روشن است

آمريكا ابر قدرت باقيمانده از دوران دوقطبي است، اما 
با رقبايي كه مهمترين آنها چين است، چهره به چهره 

توازن جديد در هر گوشه اي از جهان، از . شده است

ا به جا گذاشته آمريكاي التين تا آفريقا تاثيرات خود ر
   ".است

: اشلي اسميت در بخش ديگري از سخنانش گفت
تئوري كالسيك امپرياليسم ماركس هنوز بهترين راه "

براي تحليل چگونگي رقابتهاي دروني امپرياليستي 
امپرياليسم، "لنين در نوشته خود با عنوان . است

، بحث پايه اي آن را "باالترين مرحله سرمايه داري
امپرياليسم "پس از او، بوخارين در . استمطرح كرده 

آنها .  به اين موضوع پرداخته است"و اقتصاد جهاني
توضيح دادند كه منطق رقابت سرمايه داري، نهادهاي 
سرمايه داري را فراتر از اقتصاد ملي به جستجوي 
منابع، بازار و كار در تمام سيستم جهاني مي كشاند و 

ر رقابت، هر چه سپس آنها را براي پيش افتادن د
اين وضعيت . بيشتر به سمت ميليتاريزه شدن مي راند

به تقسيم جهاني و بعد تقسيم در تقسيم كشانده مي 
بنابراين، نبرد بين قطبهاي سرمايه داري براي . شود

ارتقاي جايگاه خود در هيرارشي قدرت نيز اجتناب 
لنين و بوخارين هر دو به ما نشان دادند . ناپذير است

ازن قدرت در جهان سرمايه داري هرگز ابدي كه تو
آنها گفتند، نظم برآمده از توسعه نامتعادل . نخواهد بود

توسعه "كاپيتاليسم و يا آنچه كه تروتسكي 
 مي نامد، هيرارشي قدرت موجود را به "ناهمگون

براي نمونه بريتانيا زماني . گونه دايمي بر هم مي زند
شت، اما در برابر در راس امپرياليسم جهاني قرار دا

هر دوي آنها را آلمان به . رقابت با فرانسه قرار گرفت
  . چالش كشيد و سپس نوبت به آمريكا رسيد

  

  گردهماييهاي جمعي روزانه 

 6 صبح تا 9هر شب پس از پايان سخنرانيها كه از 
عصر جريان داشت، در سالن بزرگي شركت كنندگان 

رخي از كنفرانس گرد هم مي آمدند و به سخنان ب
سخنرانان در پنلي كه تشكيل مي شد، گوش مي 

  .دادند
سوسياليست "، ويرايشگر نشريه "پال دو ماتو"

 و نويسنده چندين كتاب، در اين گردهمايي "كارگري
كار ما نبايد اين باشد كه فقط در خيابانها ": گفت

   ".باشيم، بسيار مهم است كه مطالعه نيز بكنيم
 به "يگري ممكن استدنياي د" سخنران "دني كچ"

هر لحظه كه كودكي در اين كشور ": عنوان طنز گفت
به دنيا مي آيد، محروم از دسترسي به متون 

   ".ماركسيستي است
بايد به ازاي هر آبجو كه در مركز شيكاگو ": وي افزود

   ".مي نوشيد، همان مقدار را هزينه كتاب كنيد
زنان "له او كتابهايي را براي مطالعه معرفي كرد، از جم

احزاب " و "شرون اسميت" نوشته "و سوسياليسم
  . "پال دو ماتو" نوشته "انقالبي

   

  شيكاگو-2015 كنفرانس سوسياليسم بخشي از بحثهاي
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گلن "وكيل و حقوقدان قانون اساسي، 

 ،Glenn Greenwald "گرين والد
ن در آمريكا ايكي از پرنفوذ ترين مفسر

و از پايه گذاران مجله اينترنتي پژوهشي 
او . است) The Intercept(رهگيري 
 جايزه انجمن روزنامه 2010در سال 

نگاران آن الين را به خاطر گزارش 
دستگيري دهي روشنگرانه اش پيرامون 

 Bradley ("بردلي منينگ"
Manning( ،افشاگر اسناد پنتاگون ،
خرداد  (2013در جون . دريافت كرد

، گلن گرين والد نخستين اسناد )1392
NSA)  آژانس امنيت ملي- 

National Security Agency( از 
 Edward ("ادوارد اسنودن"آرشيو 

Snowden(از آن . را منتشر كرد
ته جزييات تكان هنگام به گونه پيوس

دهنده بيشتري از سيستم جاسوسي 
جهاني سرويس مخفي آمريكا آشكار 

  . مي شود
دو سال بعد او چگونگي آشنايي و 
مالقات با اسنودن، گفتگو با او و نيز 
اسناد و چگونگي جاسوسي گسترده 

NSA در پناه پشتيباني دولت و 
نهادهاي سياسي و قضايي آمريكا را در 

ايي براي پنهان شدن ج"كتابي به نام 
در زير .  به رشته نگارش درآورد"نيست

گزيده كوتاهي از اين كتاب كه به 
معرفي آرا و انگيزه هاي اسنودن برمي 

  :گردد را مي خوانيد
   

***  
  

با آنكه تالش مي كردم پرسشهايم از 
اسنودن را به ترتيب زماني طرح كنم، 
اما اغلب كنجكاوي اجازه نمي داد 

 از پيش انداختن برخي جلوي خودم را
بيش از همه مي . سووالها بگيرم

خواستم درك كنم چه چيزي او را واقعا 
برانگيخت كه موقعيت شغلي اش را 
نابود كند، به قانون شكن بدل شود و 
اصول پايه اي حفظ اسرار و وفاداري را 
كه سالها به او ديكته شده بود، به كنار 

  . افكند
ال را در من از اسنودن مرتب اين سوو

شكلهاي مختلف مي پرسيدم و او به 
من جوابهاي مختلفي مي داد كه به 
نظرم يا بسيار سطحي، مجرد، بدون 

  . احساس يا بدون باور نهادي مي آمد
 و NSAسخن گفتن درباره سيستم 

مسايل تكنيكي براي او به هيچ وجه 
مشكل نبود، اما زماني كه مساله به 

ژه شخص خودش مربوط مي شد، به وي
به اين امر كه براي كار فوق العاده 
شجاعانه اش مي بايست دليلي وجداني 
وجود داشته باشد، موضوع برايش 

  . آشكارا ناراحت كننده مي شد

در اين هنگام او به فرمول بنديهاي 
مجردي پناه مي برد كه من قانع كننده 

او مي گفت مردم حق دارند . نمي يافتم
ه اتفاقي بدانند با حريم خصوصي شان چ

مي افتد؛ او احساس مي كند از نظر 
اخالقي وظيفه دارد عليه بي عدالتي 
بايستد؛ او نمي تواند با وجدان آسوده در 
باره تهاجم به ارزشهايي كه به طور 

  . قلبي به آنها باور دارد، سكوت كند
  

البته كامال باور داشتم كه اين ارزشهاي 
اما مي . سياسي براي او مهم هستند

تم بدانم چه چيزي او را به طور خواس
شخصي برانگيخت كه در دفاع از اين 
ارزشها آزادي اش را قرباني كند و آينده 
اش را به قمار بگذارد و احساس مي 
كردم كه به اين پرسشها جوابي واقعي 

شايد او خودش هم نمي . نمي گيرم
دانست، شايد نمي خواست بيش از حد 

 كند، اما خودش را با اين سووالها درگير
  . من بايد مي دانستم

بيشتر از همه مي خواستم مطمين شوم 
كه او تام و تمام به نتايج تصميم اش 

من قصد نداشتم او را در . آگاه است
پذيرفتن يك خطر بزرگ پشتيباني كنم، 
بدون آنكه اطمينان كامل داشته باشم با 
مسووليت شخصي و بنا به اراده خود 

  . هاين خطر را به جان خريد
سرانجام او به من پاسخي داد كه از 
وجودش برمي خاست و جنسي واقعي 

ارزش واقعي يك انسان ": داشت
در باوري نيست كه فكر مي كند 
دارد، بلكه در آنچه است كه 
انجام مي دهد، در آنگونه كه 
دست به عمل مي زند تا براي 

اگر انسان . باورهايش بايستد
براساس باورهايش عمل نكند، 

احتمال اين باورها هم ارزش به 
   ".زيادي ندارند

  
از اسنودن پرسيدم چگونه او به شخصه 
به عنوان يك انسان به اين معيارها 

از كجا به اين . براي باورهايش رسيد
اعتقاد رسيد كه تنها زماني مي تواند 
اخالقي عمل كند كه آماده باشد عاليق 
شخصي اش را به كلي در پاي عاليق 

  ني كند؟ همگاني قربا
از زواياي گوناگون، ": اسنودن پاسخ داد

اما در كودكي . از بسياري از تجربه ها
 ".به طور عمده توسط بازيهاي ويديويي

او در دوران كودكي به اسطوره شناسي 
يونان عالقه زيادي داشت و نيز كتاب 

 Joseph(جوزف كمپلز 
Campbells ( قهرمان هزار "به نام

 The Hero with a ("چهره
Thousand Faces( به گونه 

عميقي بر او تاثير گذاشت كه به عقيده 
پايه مشترك بسياري از داستانهاي "وي 

   ".آشنا براي ما را نشان مي دهد
بيش از همه از اين كتاب آموخت كه 

ما خود هستيم كه با عمل و تاريخي "
كه از آن مي سازيم، به زندگي مفهوم 

اين عمل است كه يك . "مي بخشيم
من ". انسان را في نفسه تعريف مي كند

نمي خواهم در زمره كساني باشم كه از 
   ".دفاع از پرنسيبهاي شان هراس دارند

 –او پيوسته در پروسه رشد فكري و نيز 
 - خجوالنه مي گويد آنچنان كه اندكي

در بازيهاي ويديويي با اين موضوع، اين 
ساختار اخالقي براي ارزش گذاري 

  . هويت و ارزشهاي خود روبرو مي شد
اسنودن گفت، آنچه كه در بازيهاي 
ويديويي به عنوان درس اخالقي 
آموخت، اين است كه فرد انسان، حتي 
زماني كه هيچ قدرتي ندارد، مي تواند 

تي فاحش را از صفحه يك بي عدال
شخصيت بازي اغلب ": روزگار بروبد

يك انسان عادي است كه با قدرتهاي 
بزرگ و بي عدالتي ناشي از آنها در 
تصادم قرار مي گيرد و در برابر اين 
انتخاب مي ايستد كه از ترس پا به گريز 
بگذارد يا بايستد و براي باورهايش 

تاريخ هم نشان مي دهد كه . بجنگد
اي به ظاهر عادي كه به گونه انسانه

مصمم عليه بي عدالتي برمي خيزند، بر 
ترين حريفان هم مي توانند  خوفناك

  . "پيروز شوند
اسنودن تنها كسي نبود كه از او مي 
شنيدم بازيهاي ويديويي نگاهش به دنيا 
. را به گونه تعيين كننده شكل داده است

چند سال پيش برايم اين مساله خنده 
اما اكنون دريافته ام كه براي دار بود، 

نسل اسنودن از نظر آموزش آگاهي 
سياسي، تفكر اخالق مدار و شاخك 
حسي جايگاه خود در جهان، بازيهاي 
ويديويي همانگونه به حساب مي آيند 

  . كه كتاب، تلويزيون و سينما
در اين بازيها اغلب مسايل پيچيده 
اخالقي طرح مي شود كه به انديشيدن 

، به ويژه كساني را كه شروع وامي دارد
به پرسيدن مي كنند چه چيزي به آنها 

از آگاهي اخالقي . آموخته شده
برانگيخته شده اوليه كه در نهاد او مدلي 

ما انسانها چه : سووال"براي پاسخ به 
 ساخت، "مي خواهيم بشويم و چرا؟

يك نگاه جدي و رشد يافته دروني 
ي پيرامون تعهدات اخالقي و محدوديتها

  . فيزيكي شكل گرفت
آنچه كه يك انسان را ": او توضيح داد

خُرد و مطيع نگه مي دارد، ترس از 
اما اگر او بتواند خود را از . نتايج است

كمند چيزهاي بي اهميت، پول، موقعيت 
شغلي، ايمني رها سازد، مي تواند بر اين 

   ".ترس چيره شود

يك نقش مركزي هم در جهان بيني او 
با امكانات منحصر بفردش اينترنت 

همچون بسياري از هم . بازي كرد
نسلهاي اسنودن، براي او نيز اينترنت 
يك ابزار كمكي ايزوله نيست كه با آن 
كارهاي مختلفي مي توان انجام داد؛ 
اينترنت دنيايي است كه در آن جان و 
شخصيت اش پرورده شد، يك فضاي 
جداگانه كه آزادي و ظرفيت رشد فكري 

تيار مي گذارد، جايي كه چيزهايي در اخ
  . تصور ناشدني براي كشف دارد

به نظر اسنودن، امكانات يگانه اينترنت، 
ارزشي محاسبه ناپذير دارند و بايد به هر 

در دوره . قيمت آنها را حفظ كرد
نوجواني از اينترنت براي آشنا شدن با 
دنياي انديشه هاي نو و تبادل با 

د كه در نقاط انسانهايي استفاده مي كر
بسيار دور زندگي مي كردند، پس زمينه 
به كلي متفاوتي داشتند و او جز از 
طريق اينترنت هرگز نمي توانست با آنها 

  . آشنا شود
در اصل اينترنت به من امكان داد "

آزادي را تجربه و توانايي ام را كشف 
 اسنودن كامال در محيط خود و با ".كنم

ه امتيازهاي اشتياقي كه هر بار در بار
اينترنت سخن به ميان مي آمد در او به 

براي بسياري ": تالطم مي افتاد، افزود
از جوانها اينترنت وسيله اي براي بيان 

اينترنت به آنها امكان مي . خويش است
دهد دريابند، كه هستند و چه كسي مي 

اما اين فقط زماني . خواهند بشوند
ممكن است كه بتوانيم در اينترنت 

ناس بمانيم و بر مبناي اعتماد، به ناش
حركت دربياييم و مرتكب اشتباه شويم 
بدون آنكه بخاطرش تا ابد سرزنش 

بزرگترين نگراني ام اين است كه . شويم
نسل من آخرين نسلي باشد كه از اين 

   ".آزادي بهره ببرد
  

براي من روش شد كه اين انديشه چه 
او . نقشي در تصميم او ايفا كرده است

در دنيايي بدون حريم ": من گفتبه 
خصوصي و بدون آزادي كه در آن 

  امكانات يگانه اينترنت نابود شده، نمي 
  7بقيه در صفحه 

  "جايی برای پنھان شدن نيست" کتاب –گلن گرين والد 

  اسنودن؛ تاريخ را عمل آگاھانه می سازد
 برگردان بابك
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  در گذشت مجاھد خلق 
  محمد ھادی تعالی در آلبانی

  

  
 مرداد مجاهد خلق محمدهادي 17ظهر روز شنبه 

 سال سابقه مبارزه در برابر دو 40تعالي با بيش از 
ديكتاتوري شاه و شيخ، در اثر ابتال به سرطان ريه و 
تأخير در معالجه وي به خاطر محاصره ضد انساني 

لت عراق از انتقال پزشكي ليبرتي و جلوگيري دو
موقت وي به اربيل، در بيمارستاني در آلباني جان 

زنده ياد  محمد هادي تعالي متولد اسفند . باخت
 به هواداري از مجاهدين برخاست و 50 از دهه 1333

وي بيست . به همين خاطر توسط ساواك دستگير شد
و ششمين شهيد محاصره پزشكي در ليبرتي و اشرف 

  . است
عيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، بنا بر اطال

 تشخيص دادند او 1392پزشكان در بغداد از سال 
مبتال به سرطان ريه است و توصيه كردند براي 

اما نه تنها . معالجه به اروپا يا اربيل منتقل شود
تالشهاي نمايندگان ساكنان براي انتقال او به اروپا يا 

هاي ظالمانه و اربيل بي نتيجه ماند، بلكه محدوديت
تأخير و تعلل عمدي نيروهاي عراقي براي درمان او 

دهها نامه هادي . در بغداد، بيماري او را وخيم تر كرد
تعالي و نمايندگان ساكنان و گزارشهاي روزانه ليبرتي 
در اين باره خطاب به مقامهاي ملل متحد و مقامهاي 
آمريكايي نقش دولت عراق در زجركش كردن او را 

  .بي برمال مي كندبه خو
مجاهد خلق هادي تعالي پس از انتقال به آلباني 
بالفاصله تحت درمان قرار گرفت اما به دليل 
پيشرفت بيماري ناشي از تأخير در معالجه، تالشهاي 

 مرداد 17پزشكان موثر واقع نشد و در روز شنبه 
  . در گذشت1394

  
درگذشت اين رزمنده راه آزادي را به 

 يارانش در ليبرتي و سراسر خانواده او، به

جهان و به همه آزاديخواهان تسليت مي 

  .گوييم

 

  

  

  اعدام زندانی سياسی 
  سيروان نژاوی 

  محکوم است
  زينت ميرهاشمي 

   
  
  

 سيروان نژاوي، زنداني سياسي كرد در روز يكشنبه  اعدام
 مرداد، جزيي از يك سياست سركوبگرانه است كه 18

يم ديكتاتوري واليت فقيه گرچه در تمام طول حيات رژ
اجرا شده، اما اكنون پس از عقب نشيني خامنه اي، ابعاد 

  .جديدي پيدا كرده است
زندانيان بيشماري در ليست سياه رژيم براي اعدام به سر 

 سال حبس در 4مي برند و سيروان نژاوي بعد از 
. اعدام شد سياهچالهاي جمهوري اسالمي، در زندان تبريز 

ايش سركوب و اعدام را پادزهر نوشيدن جام خامنه اي افز
  .زهر و عقب نشيني شرمگينانه و اجباري اش برگزيده است

روز يكشنبه يك زنداني به نام حسين بزرگ نژاد به جرم 
. حمل مواد مخدر در زندان اصفهان به دار آويخته شد

همزمان تعدادي از زندانيان محكوم به جرمهاي عادي در 
اعدام دو زنداني در . ر اعدام شده اندزندانهاي مختلف كشو

مالء عام در مشهد و افزاش شالق در خيابان در حضور 
مردم، نشانه وحشيگري بي حد و حصر جنايتكاران حاكم 

به همين دليل بايد به طور مداوم اين حقيقت را . است
برجسته كرد كه رژيم واليت فقيه و جريان ارتجاعي 

وز داعش انجام مي دهد داعش همطراز بوده و آن چه امر
دقيقا . رژيم ايران در تمام طول حيات خود انجام داده است

همان كاري كه داعش با اسيران اش مي كند، حكام ايران 
  . با مردم ايران انجام مي دهد

   
داعش از سر بريدن فيلم و عكس مي گيرد تا قدرت اش را 
به جهانيان نشان دهد و مزدوران جمهوري اسالمي در 

هاي ايران به طور علني بساط شالق و اعدام بر پا مي شهر
در اروپا و آمريكا براي » تدبير و اميد«البيهاي دولت . كنند

پيشبرد سياست سازش و مماشات، مذبوحانه تالش مي 
كنند تا تصوير غير واقعي از آن چه در ايران مي گذرد را 
نشان دهند و راديوهاي بي بي سي و صداي آمريكا با به 

نه آوردن شكنجه گران ساواك و ميدان دادن به آنها، صح
مي كوشند تا شكنجه را كمرنگ جلوه داده و مقصر اصلي 

وقاحت بي بي . در خشونت را نيروهاي انقالبي نشان دهند
و » فشار«سي به حدي رسيده كه وقتي يك شكنجه گر از 

دفاع مي كند، هيچ واكنشي در مقابل » شالق بر كف پا«
اعتراف به جرم، كه در كشورهاي اروپايي قابل تعقيب اين 

بديهي است از حرفهاي يك . است، نشان نمي دهد
شكنجه گر قديم كه با حرفهاي يك پادوي وزارت 
اطالعات رژيم كنوني در بي بي سي و صداي آمريكا 
تكميل مي شود، فقط خامنه اي سود برده و بساط شكنجه 

حاكميت براي مبارزه » يحق قانون«و اعدام را تحت عنوان 
     .رونق مي دهد» خشونت«با 

   مرداد20فراسوي خبر سه شنبه 

  
  

  اسنودن؛ 
  

تاريخ را عمل آگاھانه 
  می سازد

  
  6بقيه از صفحه 

  
  

 او خود را متعهد مي دانست ".خواهم زندگي كنم
كه هر آنچه در توان دارد براي جلوگيري از اين 

دن امكان به سناريو و يا به بيان بهتر، براي دا
ديگران تا خود انتخاب كنند كه براي اين ارزشها 

  .  مي خواهند برخيزند يا نه، انجام دهد
اسنودن دايم تاكيد مي كرد، هدف او جلوگيري از 

 در حريم خصوصي نيست، زيرا NSAجاسوسي 
بسا . "تصميم در اين باره در صالحيت من نيست"

ده و نيز بيشتر، او مي خواهد شهروندان اياالت متح
همه در سراسر جهان را آگاه سازد كه با حريم 

من ": او گفت. خصوصي آنها چگونه رفتار مي شود
قصد ندارم اين سيستم را نابود كنم، بلكه خواهان 
آن هستم كه به افكار عمومي امكان دهم خود 

   ".تصميم بگيرند كه آيا اين شرايط ادامه يابد يا نه
ي مانند اسنودن را اغلب تالش مي شود فاش گويان

با برچسب انزوا طلبان و شكست خوردگاني كه 
عمل آنها نه براساس وجدان دروني بلكه، به دليل 
انزوا و سرخوردگي در زندگي شخصي است، بدنام 

او از هر : اسنودن دقيقا عكس اين ادعا است. كنند
چيزي كه طبق معيارهاي عادي زندگي را ارزشمند 

تصميم اسنودن بر اينكه . مي كند، برخوردار بود
 را به پهنه همگاني بياورد، براي او به NSAاسناد 

معناي جدايي از دوست دختر ديرينه اش كه به او 
عشق مي ورزيد و بسياري از چيزهاي ديگر مانند 
زندگي در بهشت هاوايي، خانواده اي كه او را 
پشتيباني مي كردند، شغل جذاب و مطمين و آينده 

اسنودن در نزديكترين مسير . ات بوداي پر از امكان
  .  هزار دالر حقوق در سال قرار داشت200دريافت 

در تمام طول پنج ساعت مصاحبه و در حقيقت در 
تمام طول زماني كه با اسنودن در هنگ كنك 
حرف مي زدم، لحن او هميشه آرام، شمرده و عيني 

اما هنگامي كه توضيح مي داد چه چيزي . بود
من دريافتم كه ": هيجان مي آمدكشف كرده، به 

سيستمي بنا كرده اند با هدف از ميان بردن هر 
گونه حريم خصوصي، در سراسر جهان، به گونه اي 
كه هيچكس ديگر نتواند به طور الكترونيكي ارتباط 

 آن را گردآوري، ذخيره و NSAبگيرد بدون آنكه 
 اين آگاهي محرك ".تجزيه و تحليل كرده باشد

 NSAيم اسنودن براي افشاي اسناد اصلي در تصم
  . بود

من به شدت تحت تاثير اين قرار گرفتم كه يك 
 ساله به خاطر مالحظات پرنسيپي و براي 29جوان 

دفاع از حقوق پايه اي بشر، با چشم باز خطر زندان 
شجاعت اسنودن و . ابد را به جان خريده است

تعادل فكري راسخ او، بنا شده بر باور به انجام 
ل درست، نيروي محرك من در تمام طول عم

مدت اطالع رساني و گزارش دهي از اين مساله 
بود و مرا براي بقيه زندگي ام به گونه پايدار در 

  .شعاع تاثير خود گرفت
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  گزافه گوييهاي وزير
 وزير بهداشت، درمان و - خرداد 29خانه پرستار، 

اقدامات زيادي براي ": آموزش پزشكي مدعي شد
تحول در معيشت و زندگي پرستاران و نيز بهبود كيفي 
خدمات پرستاري طي دو سال گذشته انجام شده است، 
اقدامات زيادي نيز در راه است كه اگر پرستاران از 

وي  ".آگاه باشند، حتما قانع مي شوندجزييات آن 
رقم كارانه پرستاران بر اساس فرمول جديد ": ادامه داد

 برابر بيشتر از گذشته شده و همه معوقات هم 1.7
: وي در همين حال افزود ".پرداخت شده است

افزايش حقوق پرستاران در اختيار وزير بهداشت "
   ".نيست

ي خدمات هاشمي در رابطه با قانون تعرفه گذار
پرستاري كه هشت سال پيش در مجلس شوراي 
اسالمي تصويب شد، با پاك كردن صورت مساله 

دوستاني كه اين قانون را تصويب كردند، بايد ": گفت
   ".بودجه الزم براي اجراي آن را هم مي ديدند

اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات ": وي ادامه داد
رد، با اين حال به پرستاري نياز به تامين منابع مالي دا

معاون درمان وزارت بهداشت دستور داده شده كه هر 
كاري به صالح است انجام دهند، بار مالي اين قانون 
را محاسبه كنند و براي تصويب به شوراي عالي بيمه 
يا هر جايي كه الزم است، بفرستند كه اگر مي توانند 

  ".بار مالي آن را تامين كنند تا اجرا شود
ه اين سوال جواب نداد كه پس چگونه كتاب ولي او ب

ضريبهاي خدمات پزشكان در عرض چند ماه تعريف و 
بازنويسي شد و بودجه آن از كجا آمد؟ و يا اينكه چرا 
اين دولت و دولتهاي گذشته هيچگاه پيگير چگونگي 
اجراي قانون مصوب گذشته نبوده اند و از قانونگذار 

  .خواستار منبع مالي طرح نشده اند
   

د  درص4طرح تحول سالمت فقط 

  پرداختيهاي مردم را كاهش داده 
  

 عضو شوراي عالي نظام - مرداد 2خبرگزاري مهر، 
طرح تحول نظام سالمت "پزشكي با اشاره به اجراي 

براساس اعالم برخي از مسووالن ": در كشور گفت"
كشور، طرح تحول سالمت با همه بار مالي كه بر 

ل نموده، توانسته سهم پرداختي دولت و بيمه ها تحمي
 درصد كاهش 4مردم در هزينه هاي سالمت را تنها 

بنابراين . درصد برساند 54درصد به  58دهد و آن را از 
تاكنون هيچ يك از متوليان سالمت در طول برنامه 
هاي توسعه اي كشور نتوانسته اند سهم پرداختهاي 

  ".ايندمردم را به رقم تعيين شده در قانون نزديك نم
اگر سياستگذار ": دكتر داريوش طاهرخاني ادامه داد

سالمت كشور قبل از شروع طرح تحول نظام سالمت 
به جاي دل دادن به همراهي بيمه ها و وزارت رفاه، 
مطابق قانون نظر مشورتي ما را براي اين برنامه اخذ 

مي كردند، قطعا به 
جاي قرارگيري در 
وضعيت امروز و عدم 

دار بيمه حمايت معنا 
ها، مي توانست با 
راهكار پيشنهادي ما 
ضمن حفظ و حمايت 
از حقوق جامعه پزشكي، سهم مردم در هزينه هاي 
سالمت را به آنچه قانونگذار به وي تكليف نموده 
است، نزديك نمايد تا هيچ شهروندي در ايران در زير 
تيتر حمايت متوليان سالمت از مردم، با پرداخت سهم 

 هزينه ها با چالش اقتصادي مواجه نشود خودش از اين
  ".و به زير خط فقر سقوط نكند

  

تاخير معنادار تشكيل شوراي عالي نظام 

  پرستاري
 "خانه پرستار" دبيركل - مرداد 6خبرگزاري مهر، 

دستهايي در كار است كه دوست ندارند ": اظهار داشت
منتخبين جديد هيات مديره هاي نظام پرستاري كار 

 29(زيرا پس از گذشت يكماه .  شروع كنندخودشان را
از چهارمين دوره انتخابات هيات مديره ) 94خرداد 

هاي نظام پرستاري در كشور، هنوز منتخبين جديد كار 
خودشان را براي تشكيل شوراي عالي نظام پرستاري 

  ".شروع نكرده اند
برعكس دوره هاي قبلي اين ": شريفي مقدم گفت

نامه برخي منتخبين صادر نشده و انتخابات، هنوز اعتبار
همين مساله موجب تاخير در تشكيل مجمع عمومي و 

  ".شوراي عالي نظام پرستاري شده است
وي با اشاره به صادر شدن اعتبارنامه منتخبين نظام 

متاسفانه به رغم اينكه ": پرستاري در تهران، افزود
اعتبارنامه اعضاي جديد هيات مديره نظام پرستاري 

صادر شده، اما به داليل واهي از تشكيل اوليه تهران 
  ".جلسه هيات مديره نظام پرستاري امتناع مي كنند

  

بيانيه در توجيه بر هم زدن تجمع بزرگ 

  پرستاران 
 در پي اعتراضات گسترده – مرداد 4خانه پرستار، 

پرستاران در شهرهاي مختلف نسبت به مشكالت 
گ و سراسري صنفي و معيشتي خود، قرار تجمعي بزر

 مرداد در برابر وزارت بهداشت كليد خورد و خبر 6در 
اين تجمع مورد استقبال فراوان از سوي پرستاران در 
سطح كشور قرار گرفت و خبرها حكايت از آماده شدن 
جامعه پرستاري براي حضوري پرشور در اين تجمع 

  . بزرگ داشت
شماري از اعضاي كميته هاي پيگيري، از طرف ديگر، 

ن هيات مديره هاي نظام پرستاري، فعاالن امنتخب
ن صنفي از سطح كشور با در  و فعاال"خانه پرستار"

نظر گرفتن برخي مالحظات كه احتماال شامل تهديد 
فعاالن پرستاري از باال، تظاهر به شرايط ويژه دوران 

واست توافق هسته اي و وعده اصالحات بوده، درخ
تعويق زمان تجمع داشتند و به دنبال آن در كميته اي 
متشكل از نمايندگان اين گروهها، پس از تصميم به 
لغو و به تاخير انداختن اين تجمع بيانيه اي صادر 
گرديد كه در آن تاكيد شده از خواسته هاي پرستاران 

جهت نشان دادن حسن نيت ": حمايت مي شود اما

ه مسوولين عالي رتبه نظام و با جامعه پرستاري كشور ب
توجه به شرايط حساس كشور بعد از توافق هسته اي، 
پيش گيري از بهره برداري معاندين نظام جمهوري 
اسالمي در خارج از كشور درخواست مي نمايد ضمن 

 2حفظ فضاي اعتراض، برگزاري اين تجمع به مدت 
  ".ماه به تعويق انداخته شود

جامعه پرستاري كشور ": اده اندنويسندگان بيانيه قول د
با طرح مطالبات صنفي خود در صدد رفع موانع خدمتي 
به منظور فراهم شدن فرصت بهتر براي اعتالي 
عرصه خدمتي خود بوده و همواره منافع ملي را بر 
منافع گروهي و صنفي اولويت داده اند و به عنوان 
قشري تحصيل كرده و مسئوليت پذير و جهت حفظ 

دهيم  لي به مسووالن كشور اطمينان خاطر ميمنافع م
كه موضوعاتي غير از مطالبات صنفي و عدالتخواهانه 
در بين پرستاران كشور جايگاهي نداشته و نخواهد 

  ".داشت
  

 يي رجامارستانياعتصاب دامنه دار كاركنان ب
  داران

 از پزشكان و ي گروه-  مرداد5 دوشنبه دن،يفر
 يران دراعتراض به اجرا دايي رجامارستانيپرستاران ب
و پرداخت نشدن حقوق خود   برعملكرديطرح مبتن

 از پرستاران معترض يك ي.اعتراض زدنددست به 
 خدمات پرستاري  ياگر قانون تعرفه گذار: عنوان كرد

 ق،ي از جمله تزري هر خدمتي شد براي ميياجرا
 داد تعرفه ي كه پرستار انجام م…پانسمان، سرم و 

 اكنون تمام مشقات و زحمات بر ي شد ولياعمال م
 كار ني اگر در حنيدوش پرستاران است، همچن

 جوابگو دي فقط پرستار بادي آشي پماري بي برايمشكل
  .باشد

  

 ساعته كاركنان و پزشكان ني چنداعتصاب

  يممسن
 – مرداد 5 دوشنبه،  و رستمي ممسني خبرگاهيپا

 نمارستاي از كاركنان و پزشكان بيروز جمعام بامداد
 گري ديكي در اعتراض به بازداشت ي عصر ممسنيول

 يي توسط مراجع قضامارستاني بنياز پزشكان ا
كاركنان و پزشكان . شهرستان اعتصاب كردند

 ساعت اعتصاب و با قول و نيمعترض، بعد از چند
 حاضر به ي و شهرستاني مسئوالن استانيدگيوعده رس

 ي در پمارستاني بكاركنان .بازگشت به كار خود شدند
 نموده كه در ني را معي اعتصاب ضرب االجلنيا

  . دوباره اعتصاب خواهند كرديدگيصورت  عدم رس
  

تجمع پزشكان مقابل نظام پزشكي در 

  اعتراض به حادثه اردبيل
تعدادي از پزشكان پيش از  -  مرداد5دوشنبه  ايسنا،

ظهر امروز در اعتراض به قتل پزشكي در اردبيل 
 پزشكي تجمع كردند و با در دست مقابل سازمان نظام

حمايت، حمايت؛ "داشتن پالكاردهايي تحت مضمون 
 و غيره اعتراض خود را نسبت به "امنيت حق ما است

در حالي كه حدود يك ساعت  .اين حادثه نشان دادند
گذشت و مسئوالن حراست و روابط   از تجمع مي

عمومي سعي داشتند پزشكان حاضر را به سالن 
عوت كرده تا از ايجاد ترافيك در خيابان اجتماعات د

جلوگيري كنند، عليرضا زالي، رييس كل سازمان نظام 
پزشكي در جمع آنها حاضر شد و توضيحاتي را در 

  .خصوص اين حادثه ارائه كرد
  

 آذر گرگان دست به 5پرستاران بيمارستان 
  اعتصاب زدند

 تعدادي از پرستاران بيمارستان - مرداد 8گلستان ما، 
   آذر گرگان به دليل بي توجهي مديران نسبت به5

  9بقيه در صفحه 

  كارورزان سالمت
 اميد برهاني
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  كارورزان سالمت
  8بقيه از صفحه 

  
پرداخت نامناسب مبتني بر عملكرد طرح تحول 

در ابتداي اين حركت . اعتصاب كردند سالمت
اعتراضي، جلسه پرسش و پاسخي بين مدير 
بيمارستان، رييس حسابداري و رييس خدمات 

اما پرستاران در ادامه . پرستاري بيمارستان برگزار شد
داده شده راضي نشده و به از صحبتها و وعده هاي 

نشانه اعتراض در محوطه بيمارستان دست به اعتصاب 
  . زدند

  
پرستاران به اين موضوع اعتراض داشتند كه چرا عوايد 
طرح تحول سالمت كه مبتني بر عملكرد آنهاست و 
بايد به آنها برسد ناچيز است در حاليكه در برخي 

ومان هم شهرهاي ديگر، پرستاران حتي تا دو ميليون ت
 آذر 5اما اين مبلغ براي پرستاران بيمارستان . گرفته اند
 تا 200 سال سابقه كار دارند، بين 12 بيش از كه بعضاً

 هزار تومان بوده كه آن هم براي شش ماه بوده 300
  .است

حراست و مسوولين بيمارستان مانع تهيه گزارش از 
  . سوي خبرنگاران از اعتصاب شدند

  
ستياران تخصصي  داعتصاب سراسري

  راديولوژي كشور 
 دستياران رشته تخصصي - مرداد 8سالمت نيوز، 

راديولوژي اكثر شهرهاي كشور در اعتراض به افزايش 
غير كارشناسي ظرفيت در امتحان دستياري اعتصاب 

  .كردند
اين دستياران كه بايد در امتحان ساالنه ارتقا دستياري 

امتحان شركت مي كردند، با عدم شركت خود در 
مذكور ، اعتراض خود را به سياستهاي آموزشي وزارت 

  .بهداشت اعالم كردند
  

: يكي از دستياران دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت
متاسفانه در وزارت بهداشت شاهد هستيم كه به جاي "

تصميمات كارشناسي، اين وزارتخانه از حربه افزايش 
ظرفيت جهت تنبيه متخصصان يك رشته خاص 

همانگونه كه وزارت بهداشت در . ده مي كنداستفا
پاسخ به اعتراضات همكاران پرستاري به جاي 
رسيدگي، از حربه استخدام و تربيت بهيار به جاي 
پرستار استفاده مي كند، در رشته هاي تخصصي 
دستياري نيز از اين شيوه غير قانوني و غير منطقي 

  ".استفاده مي كند
ه علوم پزشكي اصفهان يكي ديگر از دستياران دانشگا

در حالي كه براي افزايش ": نيز در همين رابطه گفت
يك نفر به ظرفيت پذيرش و تربيت دستيار بايد 
تمهيدات زيادي انديشيده شود، اما وزارت بهداشت با 

، 94همان امكانات و شرايط قبلي آموزشي در سال 
درصد به ظرفيت پذيرش دستيار در رشته 54بيش از 

لوژي افزوده است كه اين اقدام با هيچ تخصصي راديو
  ".منطقي سازگار نيست

  

تجمع اعتراضي پرستاران بوكان به نحو اجرا 

  طرح پرداخت مبتني بر عملكرد
)  مرداد10( صبح شنبه 9 ساعت - مرداد 10زريان، 

جمعي از پرستاران و كاركنان بخشهاي مختلف 
اين بيمارستان بوكان با تجمع در برابر ساختمان اداري 

طرح پرداخت مبتني "بيمارستان، نسبت به نحو اجراي 
  . انتقاد كردند"بر عملكرد

پرستاران در اين تجمع اعالم كردند باوجود پذيرش 
باالي بيمار در بيمارستان بوكان و به تبع آن افزايش 
درآمد بيمارستان، پرداختهاي صورت گرفته كمتر از 

راجعه بيمارستان شهري همچون شاهين دژ است كه م
  .بيماران به اين بيمارستان كمتر از بوكان است

از طرف ديگر، اين پرستاران و كارمندان مي گويند كه 
پرداختها صورت گرفته به تعدادي از پرسنل و پرستارها 
بيشتر از فعاليتهاي آنها بوده است و نوعي بي عدالتي 

  .در اين پرداختها ديده مي شود
كان در اولين دقايق مدير شبكه بهداشت و درمان بو

شكل گيري اين تجمع در ميان پرستاران و كارمندان 
بيمارستان حاضر شد و از آنها خواست به سركار خود 
برگردند و اعتراض خود را در فرمهايي كه به آنها 

  .تحويل داده شده بنويسند تا بررسي شود
  

كنان اعتراض و تحصن پرستاران و كار

  بيمارستان بوشهر 
 عدم پرداخت حقوق و - مرداد 10 نسيم جنوب،

شهداي "مزاياي كادر درماني و كاركنان بيمارستان 
 بوشهر در ماه هاي گذشته باعث شد تا "خليج فارس

تعدادي از آنان دست از كار كشيده و خواستار پرداخت 
  .كامل حقوق و مزاياي معوقه خود شوند

در اثر اين اعتراض، براي ساعاتي اتاقهاي عمل اين 
رستان تعطيل و كار پذيرش بيماران با مشكل بيما

  .روبرو شد
به درخواست رييس اين بيمارستان، معترضين با حضور 
در سالن اجتماعات بيمارستان به طرح مطالبات خود 

  .پرداختند
كاركنان و پرستاران بيمارستان بوشهر با حضور در 
سالن اجتماعات به شدت نسبت به وضعيت مديريتي 

زشكي و مالي بيمارستان اعتراض دانشگاه علوم پ
نموده و از بي توجهي رييس دانشگاه علوم پزشكي 

آنان در  .بوشهر به مشكالت خود ابراز گاليه نمودند
سخناني به عدم پرداخت چندين ماهه اضافه كار و 

  .كارانه خود اعتراض كردند
پرستاران و كاركنان معترض در سخنان خود اظهار 

 ماه است كه 18 به مدت داشتند كه حق مسكن آنان
 ماه است كه مزايايي 18همچنين . پرداخت نشده است

  .از جمله حق لباس به آنها تعلق نگرفته است
از جمله موارد اعتراضي آنها حذف حق جذب آنها از 
حقوق تير ماه و پرداخت نشدن آن در ماه گذشته بوده 
است، در حاليكه حق جذب به طور قانوني در حكم 

  .نان لحاظ شده استحقوقي كارك
بروز اين مشكالت در حالي است كه بيمارستان 
شهداي خليج فارس بوشهر با درآمد ميانگين ماهانه 
باالي يك ميليارد تومان، يكي از مراكز درآمدزاي 

  .درماني كشور محسوب مي گردد
در اين جلسه دكتر كشميري رييس بيمارستان نيز از 

 گفت و تالش خود براي رفع اين مشكالت سخن
اظهار اميدواري نمود كه با مديريت دكتر حيدري در 
دانشگاه علوم پزشكي به زودي ابن مشكالت رفع 

  .گردد
  
برخورد با پرستاران   خواستاربهداشت ريوز

   شدياعتصاب
 ي دانشگاه علوم پزشكسيير – مرداد 19 ،ميتسن

 راعلمي اممارستانيتهران از برخورد با پرستاران ب

 رياعتراض و تجمع به درخواست وز ، اعتصابليدل به
دنبال اعتصاب پرستاران ه  بيراواخر ت. بهداشت خبر داد

 چند مارستاني بنيا  اعلم،ري اممارستاني بيهاينو تكنس
  مورد بهني بهداشت در اري وز و شدلي تعطيساعت

 تهران ي دانشگاه علوم پزشكسيي به ريصورت شفاه 
ار برخورد با  داشت و خواستييها  هيتذكرات و توص

  .  شدترض  معينهايپرستاران و تكنس
 دانشگاه علوم سيي راني جعفري رابطه علني ادر

 راعلمي اممارستانيدرباره ب:  تهران عنوان كرديپزشك
 هم تجمع اني ندادند، جري بهداشت به بنده تذكرريوز

 هم كه پرستاران اعتراض يپرستاران بود، مشكل
 منتها ست؛ي نزي ني قابل درك است و مشكلكنند يم

 يلي و آن هم تعطمي دارنهي زمني در ايخط قرمز
 ي دانشگاه علوم پزشكسيير . استمارانيخدمت به ب

 ديله را تأكا مسني ازي نيدكتر هاشم: تهران ادامه داد
 برخورد زيما ن  اتفاق افتاده است؟نيداشتند كه چرا ا

له ا مسني ايهايريگي و پمي باره انجام دادني در ايقانون
  .ادامه دارد

  
   تهرانيمارستانهاي پرستار در بكمبود

 ي دانشگاه علوم پزشكسيير -  مرداد21 م،يتسن
بار از كمبود پرستار در فتهران با اشاره به آمار تاس

 ي آمار پرستار به ازازانيم:  تهران گفتيمارستانهايب
 پرستار چي هيعني ني است و اكي ري زماريهر تخت ب

  .مي ندارماراني به بيدگي رسي برايگريد
 دانشگاه علوم سيي راني جعفري رابطه علني ادر

 يمارستانهايهم اكنون ب:  تهران عنوان كرديپزشك
 بزرگ و يمارستانهاي دانشگاه كه بني مجموعه اريز

 بدحال و ماراني و بشوند  ي محسوب مزيجنرال كشور ن
 فقط در شود ي  ارجاع داده ممي بدختي وضعيدارا

 دانشگاه علوم سيير .ر پرستار دارند هزا3حدود 
 مجدد بر كمبود پرستار دي تهران با تاكيپزشك

 ني ايمارستانهاي الخصوص بي تهران عليمارستانهايب
 تخت ي درصد به ازاكي ري زيدانشگاه كه شاخص

 ني است كه اي در حالنيا:  دارند، خاطرنشان كردماريب
 دو است و با ي منطقه بااليشاخص در كشورها

 در حال ي كه كشوري مانند كره جنوبيخص كشورشا
  . كردسهي مقاتوان ي عنوان نمچيتوسعه است به ه

  
ل اعتراض و تجمع پرسنل اتاقهاي عم

  بيمارستان خميني ايالم 
 پرسنل اتاقهاي عمل - مرداد 25قدس آنالين، 

 ايالم در اعتراض به پرداخت "بيمارستان خميني"
ز كار كشيدند و تبعيض آميز حقوق و مزايا، دست ا

  .تجمع كردند
يكي از اين تجمع كنندگان با بيان اينكه پرسنل اتاق 
عمل بيشترين استرس، كار، زحمت و مشقت را 
متحمل مي شوند و از كمترين حقوق و مزايا 

متاسفانه پرداخت اين حداقل ": برخوردارند، مي گويد
حقوق، دستمزد، مزايا، كارانه، حق شيفت، اضافه كاري 

ا بيشترين تاخير طاقت فرسا انجام مي گيرد و نيز ب
  ".پرسنل به شدت كالفه شده اند

بين ": يكي ديگر از پرسنل تجمع كننده نيز مي گويد
افراد پركار و بيكار بايستي تفاوت باشد و پرسنل بايد 

  بر مبناي كار و تالش حقوق دريافت كنند نه اينكه 
هاي هركسي بيكارتر و پر رابطه تر است، به حقوق

  ".آنچناني و خيره كننده دست يابد
ن دانشگاه علوم پزشكي و قول با وساطت مسووال

مساعد آنان مبني بر رفع بي عدالتي و تبعيض در 
سريع ترين زمان ممكن، همكاران پس از چند ساعت 

  .تجمع، به سر كار بازگشتند
در صورت عدم ": با اين حال يك از معترضان گفت

شگاه، اين تجمع و تحصن به تحقق وعده مسوولين دان
  ".صورت گسترده تر ادامه خواهد يافت

  10بقيه در صفحه 
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  ش به تجمع معلمان در برابر مجلس يور
 صبح امروز معلمان از - تير 31حقوق معلم و كارگر، 

سراسر كشور، دسته دسته به ميدان بهارستان آمدند تا 
صداي اعتراض جمعي خود نسبت به بازداشت معلمان 
و فعاالن صنفي را به گوش مسووالن و باالدستان 

  .برسانند
اين تجمع در پاسخ به فراخوان شوراي مركزي 

در . تشكلهاي فرهنگيان سراسر كشور برگزار شده بود
پاسخ به اين فراخوان، بيش از دو هزار معلم از 
شهرهاي دور و نزديك خود را به تهران رساندند تا بر 

 قانون اساسي، تجمع سكوت برگزار 27طبق اصل 
  .كنند

هاي امنيتي بسيار اما از اوايل صبح، حضور نيرو
اين نيروها از شكل گيري هر اجتماعي . چشمگير بود

به شدت جلوگيري كردند و به هر شكل ممكن تالش 
برخورد . خود را به كار بستند تا معلمان را متفرق كنند

نيروها با يك تجمع كامال صنفي و قانوني، بسيار 
بر طبق گزارشات، بيش از . امنيتي گزارش شده است

بازداشت شده و به اتوموبيلهاي ون كه در صد معلم 
  .گوشه و كنار منتظر بودند، منتقل شدند

گر چه به هر شكل تالش كردند جمعيت را متفرق 
كنند و از شكل گيري تجمع جلوگيري كنند، اما 
معلمان با حضور گسترده، صداي خود را به گوش 

  ...ما معترضيم: باالدستان رساندند
  

  شدندمعلمان بازداشتي آزاد 
 همه - تير 31سبزوار نگار، / حقوق معلم و كارگر

معلماني كه در جريان تجمع امروز ميدان بهارستان 
.  عصر آزاد شدند7بازداشت شده بودند، حدود ساعت 

اين معلمان چند ساعت در بازداشتگاه وزرا نگهداري 
شدند و پس از بازجويي و گرفتن تعهد اجباري از آنها 

 در تجمعات جلو مجلس، آزاد مبني بر شركت نكردن
  . شدند

  

بازداشت عضو هيات مديره معلمان كرج و 

  آزادي با قرار كفالت او

 علي پيروز احمدي، از - مرداد 4حقوق معلم و كارگر،  
اعضاي هيات مديره كانون صنفي معلمان كرج 

  .بازداشت شد

 تير ماه به پليس امنيت 31وي كه از قبل از تجمعات 
اخوانده شده بود، صبح امروز با مراجعه به استان البرز فر

  .اين نهاد مورد بازجويي قرار گرفت
او پس از اتمام بازجويي، تحت الحفظ به دادسراي 
عمومي و انقالب كرج اعزام شده و پس از بازگشت به 

 ساعت حكم بازداشت نامبرده 24پليس امنيت براي 
 صادر شد و هم اكنون در پليس امنيت استان البرز در

بازداشت بسر مي برد، در حالي كه از اتهامات نامبرده 
  .هيچ گونه اطالعي در دست نيست

 علي 11در روز يكشنبه چهارم مرداد، حوالي ساعت 
پيروز همراه دو مامور با روحيه خوب به دادگاه عمومي 

پس از طي كردن مراحل . و انقالب كرج مراجعه نمود
باوجود .  داده شد به شعبه ششم ارجاعاواداري، پرونده 

اينكه تعدادي از همكاران با فيش حقوقي در محل 
حضور داشتند و منتظر آزادي وي بودند، حوالي ساعت 

 بازپرس شعبه شش و مسوول پرونده وي، به 14
همكاران اعالم نمود كه براي ادامه تحقيق مي بايست 

 ساعت ديگر همچنان در 24آقاي پيروز به مدت 
نامبرده از سوي ديگر اعالم نمود مقام . بازداشت باشد

 ميليون تومان 30كه همراهان وي با سندي به ارزش 
روز دوشنبه پنج مرداد در دادسراي انقالب حضور داشته 

  .باشند
 ساعت بازداشت با 48روز دوشنبه، علي پيروز پس ار 

  . قرار كفالت آزاد شد
          

ل سركوب كنگره جهاني آموزش بين المل
  م مي كند معلمان را محكو

 5اتحاد بين المللي در حمايت از كارگران در ايران، 
فدراسيون ( كنگره جهاني آموزش بين الملل -مرداد 

جهاني تشكلها و اتحاديه هاي معلمان و كاركنان 
، "اتاوا"كه در ماه جاري در شهر ) آموزش و پرورش

پايتخت كانادا، با شركت نمايندگان تشكلهاي معلمان از 
 26هان برگزار شد، در آخرين روز خود در  كشور ج170

، موقعيت معلمان در ايران و مبارزات و 2015جوالي 
مصافهاي آنان را در دو قطعنامه فوري به بحث 

  . گذاشت
طي اين بحث، تداوم اذيت و آزار معلمان و دستگيري و 

ن فرهنگي از جمله آقايان اسماعيل عبدي، حبس فعاال
 عليرضا هاشمي، اكبر رسول بداقي، محمود باقري،

باغاني و عليرضا قنبري مورد بررسي قرار گرفت، و 
سپس با حمايت قاطع نمايندگان حاضر در كنگره، 

  . قطعنامه هاي اضطراري به تصويب رسيد
در اين قطعنامه ها ضمن تاكيد بر تعهد الزام آور به 

 و "آموزش بين الملل"ادامه كمپينهاي جهاني 
براي آزادي معلمان زنداني در تشكلهاي وابسته به آن 

 و تشكلهاي وابسته "آموزش بين الملل"ايران، از 
خواسته شده كه همچنان به حمايت خود از فعاليت 
اتحاديه هاي مستقل معلمان و پشتيباني از تالشهاي 

شوراي مركزي تشكلهاي صنفي فرهنگيان سراسر "
 كه "آموزش بين الملل"تشكل عضو  به عنوان "كشور

  .از حقوق معلمان دفاع مي كند، ادامه دهند
قطعنامه ها همچنين اين تشكلها را فراخوانده كه ضمن 
اعتراض به سركوب حقوق معلمان، از حكومت ايران 
بخواهند كه استانداردهاي بين المللي كارگري را به 

  . دطور كامل به رسميت بشناسد و به آن احترام بگذار
 را "آموزش بين الملل"قطعنامه ها همچنين فدراسيون 

ملزم مي كند كه امكان اعزام يك هيات بين المللي به 
ايران را براي بررسي مسايل و معضالت معلمان فراهم 

  . نمايد
  11بقيه در صفحه  

  

  
  کارورزان س�مت

  
  9بقيه از صفحه 

  بيانيه اعالم خواسته هاي نظام پرستاري يزد
 هيات مديره نظام پرستاري - مرداد 25تار، خانه پرس

يزد با انتشار بيانيه اي خواسته هاي خود براي بهبود 
وضعيت كار و معاش پرستاران را به اين شرح اعالم 

  : كرد
 اين هيات به جد خواستار توقف طرح آموزش كمك -

چرا كه معتقد است به . پرستار يكساله مي باشد
حصيالت آكادميك كارگيري افرادي بدون داشتن ت

ضمن بي كيفيت كردن خدمات بهداشتي درماني 
پرستاران، مي تواند سالمت مردم و جامعه را به 

  .مخاطره بياندازد
 هيات مديره نظام پرستاري يزد به اجراي قانون -

تعرفه گذاري خدمات باليني پرستاري كه يكي از 
دستاوردهاي بزرگ نظام پرستاري و به نوعي اصلي 

به پرستاران مي باشد، تاكيد دارد؛ قانون ترين مطال
مترقي و نابي كه با بدون حتي يك راي مخالف در 

 به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي 1386سال 
  .رسيد و به دولت وقت ابالغ گرديد

 شروع پرداخت بر اساس طرح مبتني بر عملكرد كه -
موجب دامن زدن به بي عدالتي درون سازماني شد را 

نبود زيرساختهاي مناسب و دستپاچگي در ناشي از 
تغيير روند و شيوه توزيع درآمد غير پزشك مي داند 
كه اتفاقات اخير و دلخوريها و اعتراضات گسترده در 

  .بيمارستانهاي شهرهاي مختلف را به دنبال داشت
 برخوردهاي صورت گرفته با همكاران بيمارستان -

 اميد نمي اميراعلم تهران را شايسته دولت تدبير و
دانيم و از وزير محترم بهداشت و درمان با توجه به 
سعه صدري كه از ايشان سراغ داريم، درخواست مي 
نماييم نسبت به لغو حكم تعليق و بازگشت به كار 

  .همكاران عزيزمان دستور عاجل صادر نمايند
 همچنين از رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي -

ه نسبت به لغو ابالغ شهيد صدوقي يزد خواستاريم ك
تغيير محل خدمت آقاي صادقي، نايب رييس هيات 
مديره نظام پرستاري يزد، كه در شرايط كنوني 
دستاوردي جز بي اعتمادي پرستاران نسبت به سيستم 
درمان را به همراه نخواهد داشت، دستور عاجل صادر 

  . نمايند
 همچنين خاطر نشان مي شود تنها راه جلوگيري از -

ستفاده از رفتارهاي غير رسمي را تسريع در سووا
تكميل روند انتخابات و تشكيل شوراي عالي نظام 
پرستاري مي دانيم و از مسوولين امر، به خصوص 
شخص وزير محترم بهداشت مي خواهيم دستورات 

  .الزم در اين خصوص مبذول فرمايند
  

 ياعتصاب و اعتراض گسترده كادر پزشك

  رستان شوش شهي نظام مافمارستانيب
 - مرداد 28، راني در اي حقوق بشر و دمكراسنيفعال

 شهرستان ي نظام مافمارستاني و پرستاران بپزشكان
 شهر كه قبل از انقالب ني امارستانيشوش تنها ب

 مرداد در اعتراض به 26ساخته شده  از روز دوشنبه 
. شان دست به اعتصاب زدند عدم پرداخت حقوق

 تي كه وضعيماراني به بپزشكان و پرستاران تنها
 27 سه شنبه روز.  كنندي ميدگي دارند رسياورژانس

مرداد از ترس گسترش اعتراضات پزشكان و پرستاران 
 از ي به پرستاران گفته شد كه بخشگري ديبه شهرها

 روز پرستاران اني اما تا پا، خواهد شدزيحقوق آنها وار
 مشاهده شي در حساب خوي به عنوان حقوقي پولچيه

  .ننمودند
  

  چالشھای معلمان در مرداد ماه
  بايقرهفرنگيس
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  چالشھای معلمان در مرداد ماه

  10بقيه از صفحه 

 ميلياردي در صندوق ذخيره 700فساد 

   ميلياردي دولت 520فرهنگيان و بدهي 
 مديرعامل صندوق ذخيره - مرداد 7خبرگزاري مهر،

 90فرهنگيان با اشاره به اينكه دولت قبل تا سال 
 ميليارد تومان به اين صندوق بدهكار بود، 320حدود 
 ميليارد تومان 520اين ميزان تاكنون به ": گفت

 ميليارد تومان آن مربوط 120افزايش يافته است كه 
   ".به دولت يازدهم است

 1391وي همچنين فاش كرد فردي در سال 
 ميليارد توماني را از منابع بانك سرمايه 700تسهيالت 

دريافت كرده، ولي تاكنون اين تسهيالت را بازپرداخت 
 اين ":  بدون معرفي فرد ياد شده افزودغندالي. نكرده

فرد اعالم كرده كه بدهي اش را پرداخت نخواهد كرد 
كه در اين زمينه بايد با تدبير پيش برويم و در همين 

  ".راستا اقدامات قضايي صورت گرفته است
وي با تاكيد بر اينكه افرادي كه در ستاد صندوق 

عات ذخيره فرهنگيان عضو هستند به مسايل و موضو
  : آموزش و پرورش و معلمان تعصب دارند، عنوان كرد

خوشبختانه اين افراد موفق شده اند دو هزار ميليارد "
تومان مطالبات مشكوك الوصول اين صندوق را 

  ".وصول كنند
ماهانه پنج درصد از ": غندالي در ادامه توضيح داد

 ميليارد تومان 18حقوق فرهنگيان كه در مجموع 
صندوق ذخيره فرهنگيان واريز مي است، به حساب 

  ".شود
سپرده واقعي هر ": شهاب الدين غندالي يادآور شد

 هزار تومان 700فرهنگي در بانك سرمايه بايد مبلغ 
 هزار تومان 70باشد كه اين مبلغ در حال حاضر 

  ".است
وي با بيان اينكه معلمان و فرهنگيان بسيار نجيب 

وق و عملكرد معلمان نسبت به صند": هستند، افزود
گذشته صندوق حق اعتراض دارند، اما نجابت معلمان 

 دهد و اين ويژگي  اجازه اعتراض را به آنها نمي
  ".معلمان بسيار قابل تقدير است

  

ي رسول بداق

  آزاد نشد 

  
خبرگزاري هرانا، 

 با – مرداد 14
وجود فرا رسيدن 
موعد آزادي 
رسول بداقي، 

زنداني امتناع ن قضايي از آزادي اين معلم مسووال
حكم شش سال حبس رسول بداقي سيزدهم  .كردند

ن زندان اوين با مرداد ماه به پايان رسيد، ولي مسووال
  .تشكيل پرونده اي جديد از آزادي وي خودداري كردند

رسول بداقي در گفتگوي تلفني با خانواده اش گفته 
است كه تا روز يكشنبه هفته آينده تكليف پرونده جديد 

  . خواهد شدوي مشخص
از داليل پرونده جديد و اتهامات وارده به اين معلم 

  .زنداني اطالع دقيقي در دست نيست
رسول بداقي، معلم زنداني و پدر سه فرزند، شهريور ماه 

 بازداشت و به شش سال حبس محكوم 1388سال 
شد، درپي زنداني شدن، مقامات آموزش و پرورش 

ب آورده و وي  به حسا"غيبت غير موجه"حبس او را 
  .را از آموزش و پرورش اخراج و حقوقش را قطع كردند

گفتني است، رسول بداقي از ابتداي حبس در زندانهاي 
اوين و رجايي شهر محبوس بوده و تاكنون به مرخصي 

  .اعزام نشده است

  

   زدي معلمان در يتجمع اعتراض

 مرداد 15 روز پنجشنبه - مرداد 16 روز،  سايت آينه
 از معلمان و فرهنگيان شهر يزد در اعتراض صدها نفر

به عدم پرداخت حقوق معوقه خود در مقابل استانداري 
معلمان همچنين خواهان . رژيم دست به تجمع زدند

به گفته معترضان اين . افزايش حقوق خود هستند
چندمين بار است كه در اعتراض به وضعيت خود 

استه اما مقامات رژيم نسبت به خو. تجمع مي كنند
هاي برحق فرهنگيان و مشكالت آنان بي اعتنا هستند 

  .و معلمان معترض را تهديد و بازداشت مي كنند
  

تجمع اعتراضي معلمان در قيروكارزين 
  فارس 

 براساس گزارش منتشره، - مرداد 17سايت اشتراك، 
 "قيروكارزين فارس"معلمان و فرهنگيان شهرستان 

اض به عدم پرداخت  مرداد در اعتر15در روز پنجشنبه 
حقوق معوقه شان در مقابل اداره آموزش و پرورش 
رژيم در شهرستان قيروكارزين فارس تجمع كرده و 

  .سفره خالي پهن كردند
  

مربيان پيش دبستاني در شبانه روزي تجمع 
  مقابل مجلس

 تجمع مربيان - مرداد 19ايرنا، / حقوق معلم و كارگر
ين روز مقابل پيش دبستاني سراسر كشور براي دوم

بر اساس اطالعات رسيده، فضاي . مجلس ادامه دارد
مقابل مجلس تحت كنترل شديد است و نيروهاي 
 .امنيتي اجازه گرفتن عكس و فيلم به كسي نمي دهند

  .بيشتر تجمع كنندگان مربيان زن هستند
 مرداد نيز در 4معلمان پيش دبستاني در روز يكشنبه 
د مقابل درب اعتراض به وضعيت استخدامي خو

  .مجلس تجمع كردند
 مرداد طي 20 در روز سه شنبه خبرگزاري مجلس

براي نخستين بار تجمع كنندگان شب گزارش داد كه؛ 
خود را نيز مقابل درب مجلس شوراي اسالمي 
گذراندند تا مگر اينكه دولتيها به خود بيايند و تا پيش 
از آغاز سال تحصيلي جديد به وضعيت استخدامي آنها 

  .بعد از گذشت سالها رسيدگي كنند
بار مربيان پيش دبستاني  مرداد، 25يكشنبه صبح روز 
 و در ادامه تجمع كردندرژيم مقابل مجلس ديگر در 

اعتراض خود، اين تجمع را به يك تحصن و تجمع 
 28چهارشنبه شبانه روزي تبديل كردند كه تا روز 

طرحي كليات  در اين روز مجلس.  ادامه پيدا كردمرداد
مربيان را به تصويب رساند كه در آن خواسته اصلي 
در نظر پيش دبستاني و نيروهاي خريد خدمت آموزشي 

  .گرفته شده است
اين است كه نيروهاي پيش مهمترين خواسته مربيان 

 سال سابقه دارند، بدون قيد و 5دبستاني كه باالي 
شرط در آموزش و پرورش استخدام شوند و در اولويت 

 مصوب 91 مهر 19اين در حالي است كه . قرار گيرند
شد كه اولويت استخدام با نيروهاي پيش دبستاني در 

 انتقاد مربيان اين است كه فاني،. حال فعاليت باشد
وزير آموزش و پرورش، دو سال زمان براي تعيين 
تكليف اين نيروها داشته، اما در اين مدت هيچ اقدامي 

  .نكرده است
  

مربيان پيش دبستاني ي تجمع اعتراض

  مريوان
،  مرداد22صبح روز پنج شنبه  -  مرداد22، زريوار خبر

هستند،  آنها زنان مربيمربيان پيش دبستاني كه اكثر 
دست به تجمع زدند و با امضاي نامه ن در شهر مريوا

اي به اجرا نشدن طرح حق التدريس و استخدام 
  .تبعيض آميز آموزش و پرروش اعتراض كردند

  

فعال صنفي معلمان متهم به تباني براي 

  اخالل در امنيت كشور شد
 امروز در حالي - مرداد 22سايت حقوق معلم و كارگر، 

ل كانون صنفي چهل و ششمين روز از بازداشت دبيرك
معلمان تهران گذشت كه بر خالف هميشه خبرهاي 

  . چندان خوشي از اوين به گوش نرسيد
اسماعيل عبدي روز سه شنبه باز هم با خانواده 

اما اين بار به شدت ناراحت . گفتگوي تلفني داشت
در اين گفتگوي چند . بوده و روحيه خوبي نداشته است

اهد كه با دقيقه اي، دبيركل از همسرش مي خو
وكيلش يعني پيمان حاج عطار تماس بگيرد و جزيياتي 
از پرونده را كه تازه در اختيارش قرار داده اند، به 

عبدي به همسرش گفته كه . اطالع او برساند
كيفرخواست از سوي شعبه دوم بازپرسي سپاه 

  .پاسداران صادر و پرونده به دادگاه فرستاده شده است
المشهر موارد اتهامي خويش دبير رياضي شهرستان اس

 يعني فعاليت تبليغي عليه نظام و ماده 500را ماده 
 يعني تباني براي اخالل در امنيت كشور ذكر 610

 همان اتهامي است 500شوربختانه ماده . كرده است
كه در پرونده پيشين او نيز وجود داشته و بيم آن مي 

كم رود در دادگاه و توسط قاضي وارد دانسته شود و ح
پيشين اش يعني ده سال زندان تعزيري به شكل 

  .خودكار اجرايي شود
اين كنشگر ارشد كانون صنفي معلمان ايران همچنين 

 دادگاه انقالب تهران 15مي گويد كه پرونده به شعبه 
فرستاده شده است و قرار است پانزده تا بيست روز 

به گفته وكيل كانون صنفي . آينده دادگاه برگزار گردد
 حضور داشته 15اسماعيل عبدي، دو قاضي در شعبه و 

  . قاضي صلواتي و قاضي مقيسه: و حكم صادر مي كنند
گويا تا كنون عبدي گمان مي كرده است كه با پايان 
تحقيقات و مراحل بازجويي با قرار وثيقه آزاد مي 
گردد، اما با اين خبر، احتمال آزادي او تا زمان برگزاري 

  . ه استدادگاه بسيار كم شد
  

   هزار مدرسه 50مه نماز جماعت در اقا
 وزير آموزش و پرورش از برپايي - مرداد 22ايسنا، 

علي .  هزار واحد آموزشي خبر داد50نماز جماعت در 
 هزار 30 هزار روحاني و 19": اصغر فاني افزود

فرهنگي به عنوان پيش نماز به اقامه نماز جماعت در 
  ".مدارس مي پردازند

ر روحانيون را در مدارس تاثيرگذار دانست و فاني حضو
 ميليون نفر مخاطب دارد 40آموزش و پرورش ": گفت

و اقامه نماز در اين سنگر مقدس به عنوان پراثر ترين 
وي در ".دستگاه كشور مي تواند تاثير گذار تر باشد

 ساحت 6در وزارت آموزش و پرورش ": خاتمه گفت
ي كه به آن تربيتي وجود دارد و مهمترين ساحت

پرداخته مي شود، تربيت اعتقادي و اخالقي است چرا 
كه به دنبال تربيت همه جانبه دانش آموزان مي 

  ".باشد
  

   معلم در زندانهاي كشور هستند1000
 معاون حقوقي و امور - مرداد 21خبرگزاري فارس ، 

آن ميزاني كه ": مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت
و پرورش اعالم كرده است، سازمان زندانها به آموزش 

حجت االسالم  ".حدود يك هزار معلم زنداني داريم
افراد اين در بين ": مصطفي ناصري زنجاني، افزود

معلماني هستند كه بدهكار، ورشكسته، مالباخته و 
افرادي كه در اثر مشكالت خانوادگي موضوعاتي براي 
آنها به وجود آمده هستند كه در مجموع يك هزار نفر 

سازمان زندانها ": ناصري زنجاني ادامه داد ".تندهس
اعالم كرد كه برخي از اين افراد اعالم مشخصات و 
معلم بودن نكرده و اعالم كارمند بودن كرده اند و نمي 
توانيم از آنها در خصوص معلم بودن يا نبودن سوالي 

  ".بپرسيم
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  نيما يوشيج،
  خروشان  چشمه جوشان و

  شعر معاصر پارسی
  وحـيدي. م 

  
  در بسيط خطه آرام 

  مي خواند خروس از دور
  مي شكافد جرم ديوار سحرگاهان 

  مي گريزد شب 
  صبح مي آيد 

  “مرغ آمين“
  
فرهنگ “  :مي گويد“ ماكسيم گوركي“

پروان بايد بنگرند و دريابند كه در كنار 
در . يســـتاده اندكدام نيروي تاريخي ا

كنار نيروهايي كه راه را به پيش مي 
گشايند، يا نيروهاي واپسگرا و محافظه 
كار؟ براي هنرمند، جايي براي بي 

 آنان در پرورش وجدان .تفاوتي نيست
  “.جامعه دخالت دارند

اين سخن گوركي، رسالت تاريخــــي 
و نقش نيما يوشيج، موقعيت و تالش 

ش وجدان پرور“ وي در آگاهي و 
  . را، بازگو و بيان مي كند“ جامعه

ست كه ادبيات شعر قديم،  اواقعيت اين
به جز چند استثنا در قلل خود، تكرار 
مديحه سراييهــاي بي محتوا، كليشه 
اي و بي تاثير و محصول سليقه هاي 

در قرون اخير و .  طبقات حاكم بود
قول دكتر شفيعي ه تازمان مشروطيت، ب

ار ارزشها تغيير نكرده  حتي معي،كدكني
گوش مي رسد، ه بود و صــداهايي كه ب

طنين صداي عصر غزنوي و سلجوقي 
شاعران يا از دشمنان دين مي . است

يا نژاد  و گفتند يا از بخشندگي امير
گويي هيچ درد و مسـاله . خالص ايراني

و زيبايي و ارزش، در رابطه با انسان و 
. تجامعه در عصر اينها مطرح نبوده اس

 براي اين شاعران، جهان چيزي ايستا
هيچ تغييري در جهان اطراف  ست وا

كه تاريخ  درحالي. آنها حس نمي شود
، يكــي از 19 و 18بشري در قرن 

متحول ترين ادوار خود را پشت سر مي 
گذارد و انقــــالبات بزرگ اروپا اتفاق 

مساله قانون، آزادي، صنعتي (مي افتد 
 كوچكترين  شاعر،... )شدن غرب 

چــون جهان را . اطالعي از آن ندارد
ش  ااز اطراف ساكن و ايستا مي بيند و

شايد زياد عجيب نباشد  .بي خبر است
كه  برخـــــي از اين شاعران هنوز 

يعني هيچ لحظه اي نيست !  وجود دارند
در اين دوران، كه شاعر  پوســته 
شكني كند و جهان را با چشم ديگري 

 تجربيات شخصي هم در  حتي. نگاه كند
در حوزه شعرهاي . آثار آنها وجود ندارد

عاشقانه هم، معشوق اين شعرا، 
همان معشوق دوره ، معشوقي كلي است

چنانكه معشوق دوره . سعدي است
سعدي نيز، همان معشوق شعر غنايي 

معشوق شعر  .فرخي سيستاني است
 غنايي ادب فارسي، موجودي است كلي،

خيــص داد كه حتـــي نمي توان تش
معشوق، موجودي است ! مرد است يا زن

قدسي، دست نيافتني و ظالم و جابر و 
 معشوقي است كه آزار مي. خونخوار

! دهد و عاشق، از آزار او لذت مي برد
اين ! نوعي بيماري ساديسم و مازوخيسم

ضعفهاي شعر غنايي  يكي از كاستيها و
بايد تجربه  درحاليكه شعر، .پارسي است

ازه در زبان و انديشه باشد و هاي ت

تكامل شعر، با تكامل تاريخ و جامعه 
  .* وابستگي كامل دارد 

  
تنها شاعر نوع “ نيما “ چنين است كه 

پرداز بعد از مشروطيت، با سبك و فرم 
گذارد و  و قالبي نوين پا به ميدان مي

با تسلط بر شعر كالسيك، زبان و 
ادبيات فرانسه افق شعر را دگرگون 

حق ه ده و حرف تازه مي آورد و بنمو
را از آن “ پدر نوين شعر پارسي“لقب 

“ ماياكوفسكي“قول ه او ب. كند خود مي
با آگاهي بر درد و درمان توده ها، 
پرچمــــــدار شعري مي شود كه 

ش رستگاري و رهايي انسان ف اهد
  . است

ست كه شاعران بزرگ و  احقيقت اين
 مولوي حافظ و مثل فردوسي، ما نام آور

“ غزل و حماسه “وارث سنت طوالني 
بودند و شعر را به قله اي رساندند كه 

 براي .آن سوترش، پرتگاه سقـــوط بود
همين بود كه مقلدان به بن بست 

   .از درگيري درآمد“ نيما“رسيدند و تنها 
آثار متعالي هنري و ادبي، با اثر گذاري 
بر زمانه و جامعه به عنصري در فرهنگ 

ه اي در خاطره فرهنگي و و مولف
تاريخي بدل و به اعتبار عمق و سطح و 
بعد ماندگاري تاثير  خود، جاودانه و 

  .ماندگار مي شوند
  

 با عادات و آيين ،شاعر شوريده نيما
كهنه كه شعر فارسي را از  جايگاه 
حماسي و تغزلي اش تا سطح مديحه 
. هاي بي محتوا پايين آورده بود، درافتاد

، تتبع و دقت و خالقيت شخصيت ادبي
او نقطه عطف، شكوفا . او بي نظير است

و برجســـته و اشعارش آيينـه نجابت، 
صميميت، عشق و تبلور رنجها و 
محروميتها، اميــــدها و آرزوهاي نسلي 
است كه براي آزادي و مقام انساني خود 

اگر چه در اين مسير، . كند تالش مي
فير و مخالفان و معاندان بسياري به تك

 دشنام او نشستند و از زدن هيچ انگ و
برچسبي برشخصيت فردي و شعري او 

 اما او چون كوه استوار و ددريغ نكــردن
چون صخره مستحكم و سخت دربرابر 
سيل تهمتها، كنايات، نيشها و  ريشخند 
ها ايستاد و تكان نخورد و انبوه فشارها 
را به جان خريد و در عوض خود را با 

آرمانش پيوند داد و قضاوت خلق و    
آينده و آيندگان را پيشاپيش خود و 

او به راهــي كه گام . مدعيان قرار داد

گذاشته بود اشراف و احاطه 
داشت و جز به جز اين راه 

تاريك و  ناشناس،
سنــــگالخي را خود 

   ؛هموار كرد
ره تاريك با پاهاي من 

  پيكار دارد 
به سنگ آكنده و دشوار 

  دارد 
شم خود ولي من راه به چ

  سپارم  خود مي
  ... جهان تا جنبشي دارد 

  
همچنين او به روشني مي 
دانست كه چه كرده و چه 

آب در “مي كند و چگونه 
ريخته “ النه مورچگان 

  ؛است
از شعر خود خلقي بهم 

  انگيخته ام 
خوب و بدشان بهم در 

  آميخته ام 
خود گوشه گرفته ام تماشا 

  را كĤب 
  در خوابگه مورچگان ريخته ام 

  
بقول زنده ياد شاملو، شعر براي نيما 

بلكه يكسر  برداشتهايي از زندگي نبود
خود زندگي بود كه آنرا با جنگ و 

   .سياهي و ديكتاتوري در آميخته بود
  

. نيما معتقد بود شاعر چشم جهان است
يعني بايد چيزهايي را ببيند كه ديگران 

او نحوه . نند ببينندنمي بينند يا نمي توا
را ديد شاعر نسبت به طبيعت و انسان 

عوض كرد و فاصــــله ميان شاعر و 
شعر را از ميان برد و با چنين سنت 

بناي  شكني و بدعت گذاري،
او از زمان  .مستحكمي را بنيان نهاد

به حق مشخص ترين و  حافظ تا كنون،
. ترين نماينده شعري ايران است آگاه

ريخي نيما، يك كار كار سترگ و تا
آزادگي روح و . مجرد هنري و ادبي نبود

قلبي سرشار از عشق به مردم و آرمان 
آزادي و استقالل ميهن و افكار 
ترقيخواهانه او، پشتوانه اش در اين 

نيما فرزند زمانه . ـايي ادبي بودگراهگش
خود بود و نياز اجتماعي و تحول 
تاريخي  جامعه خويش را دريافته بود و 

  . قش خود را به شايستگي ايفا كرد ن
  

ساختار دروني و بيروني شعر او كمال 
يافته و مستحكم و با طبيعت و 
. عناصـــــر انساني وحدت يافته است

به همين خاطر دل شاعر به وسعت خانه 
اش كه  شود و دل گرفتگي اش مي

نمادي از بسته بودن فضاي جامعه 
 است، به راحتي شبيه آسمان ابري مي

اما مقهـور ابر نمي شود و خود را ، ودش
   ؛فراتر از ابرها به روي آفتاب مي بيند

  خانه ام ابري ست 
  يكسره روي زمين ابري ست با آن 
  از فراز گردنه خرد و خراب و مست

  من به روي آفتابم
  

او به آينده بسيار اميدوار بود و در واقع 
گوي نسل “ مرغ آمين“بيني توانست 

مرغ  .لهاي بعد باشدخود و همچنين نس
 يكي از غني ترين و زيبا ترين ،آمين

هماهنگي شكل با . شعرهاي نيماست
مضمون و معني، ساختمان منسجم شعر 
و سرشاري شاعرانه در پيوند عناصر، از 

رمز روحيه   واستوجوه بارز اين شعر 

ست كه دردهاي خلق و  امتعهد شاعري
  .دشمنان آنان را مي شناسد

را تحت تاثير روحيه نيما مرغ آمين 
اين . مبارز و استوار دكترمصدق سرود

شعــر زمينه اي سرشار از اميد و شوق 
حاكي از استجابت آرزوهاي خلق  دارد و
   ؛است

  ي شناسد آن نهان بين نهانانم
  گوش پنهان جهان دردمند ما

  جور ديده مردمان را 
  ش  ابا صداي هردم آمين گفتن
  مي دهد پيوند شان درهم 

   در راه گلويش او بسته
  داستان مردمش را

  است                او نشان از روز بيدار ظفرمند
  با نهان تنگناي زندگاني دست داد 

  و به ما بنماي راه 
  سوي عافيتگاهي ه ما را ب

  رستگاري روي خواهد كرد 
  گردد  مرغ آمين دور مي

  از فراز بام 
  دربسيط خطه آرام 

  مي خواند خروس از دور 
  شكافد جرم ديوار سحرگاهان مي 

  مي گريزد شب 
  صبح مي آيد

  
همراه يار و مونس غمخوار نيما، در راه 

. بود“ عاليه جهانگير“او، همــــسرش 
عاليه دختر شهيد اهل قلم دوران 
مشروطه، ميرزا جهانگيرخان شيرازي 

  نيما در بسياري از نامه هايش . بود
  

از احساسات و از “ عاليه“خطاب به 
نيهاي خودش در مورد زندگي، نگرا

تاريخ و همه چيز صحبت مي  انسانها،
خواندن نامــــه هاي نيما همانقدر . كند

كند كه خواندن  انسان را سرشار مي
طور جداگانه ه نامه هاي او ب. شعرهايش

ظرايف و  عالوه برداشتن نكات و
 ادبي، اخالقي و، رهنمـــودهاي شعري

نگ و  خود گنجينه اي از فره،تاريخي
  .رود ادبيات پارسي بشمار مي

عاليه “او در يكي از نامه هايش به 
چندين ساعت است چيز “: نوشت“ خانم

 حس مي كنم خونريزيهاي ،مي نويسم
مهمي عنقريب مي خواهد در عالم رخ 

چرا از اين ستاره آتش مي بارد؟ . دهد
چرا همه جا به ساحت جنگ مهيبي 

ه تبديل يافته است؟ فكر مي كنم با چ
چيـزي مي توانم زندگي را دوست 

به يكجا دست مي گذارم، دستم . بدارم
پا مي گذارم، زير  .به شدت مي لرزد

چرا  .پايم زلزله شديدي احداث مي شود
مثل اين ابر  منقلب نباشم؟ مثل اين ابر

گريه نكنم؟ چرا مثل اين ابر متالشي 
اگر زندگاني من باور ! نشوم؟ نه نه

ست، من مدتها كردن و دوست داشتن ا
مدتها  .باوركرده ام و دوست داشته ام

حال  .راست گفته ام و دروغ شنيده ام
پريشاني  آن چه بنويسم، جز. بس است

چيزي از جبهه آن احساس نخواهي 
  .پس خاموش مي شوم. كرد

  
ياد نيما يوشيج اين شاعر نو پرداز، سنت 
شكن، خالق، متعهد و مردمگراي ادب 

رامي و جاودانه معاصر پارسي هماره گ
  !باد

-------  
  14بقيه در صفحه
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  زنان در مسير رھايی
  اسد طاهري

  نان در بريتانيا آزاد شد روزي كه شناي ز

  
 امروز هشتاد و پنجمين سالگرد روزي است كه زنان در - مرداد 3فمينيسم روزانه، 

 هراس از بازداشت، تحقير و تنبيه، در آب  بريتانيا باالخره اجازه پيدا كردند بي
  . رودخانه و دريا و درياچه شنا كنند

، مدافع "مارگرت نوينسن" به مناسبت اين روز يادداشتي از "گاردين"روزنامه 
 سال پيش براي 85حقوق زنان و مبارز حق راي براي زنان را باز نشر كرده كه 

  . بار با شور و شعف نوشت و اين موفقيت را به زنان بريتانيا تبريك گفت اولين 
توانند بي نگراني و تحقير و تنبيه شنا  اكنون كه زنان جوان مي ": نوينسن نوشته بود

ها شنيدند و تحمل كردند تا اين  كنند، يادشان نرود مادرها و مادر بزرگهاي شان چه 
   ".حق به رسميت شناخته شود

كرد كه آزادانه تن   ها را نگاه مي گويد كه با حسرت پسربچه او از كودكي اش مي 
 در آب شنا نمي "دختر نجيب"م كه  گر مرد زدند و نگاههاي سرزنش به دريا مي 

جالب است كه شنا در دريا و درياچه و رودخانه بيشتر تابو بوده و كسي چندان . كند 
 پرسيدند مگر آب شور دريا  سالها زنان مي. با شناي زن در استخر مشكلي نداشت
  كند؟   مي "نانجيب"نجس است؟ آب اگر شور باشد، زن را 

 "شناسان اولويت "ن ابدي و جهاني و ات در برابر منتقدخانم نوينسن در اين يادداش
 دهه "تري وجود دارد مسايل مهم " و "مگر اولويت زنان اين است؟"كه با ژست 

 آوردند، به صراحت گفته است كه بله ما  هاست از هر سوراخي سر بيرون مي 
ن او  جنگيم، براي حق شنا كرد اندازه كه براي حق راي زن مي همانطور و همان 

گاردين ويديوي كوتاهي از افتتاح اولين پالژ .  گذاريم  جنگيم و انرژي مي هم مي
  . را هم پيوست مطلب كرده است1930مخصوص زنان در سال 

  

  دانشجويان دختر پزشكي بايد چهار برابر پسران تعهد خدمت دهند
  دانشجوي دختر در اعتراض به تبعيض فاحش150 نزديك به - مرداد 5تابناك، 

  .جنسيتي در مدت تعهد خدمت در برابر وزارت بهداشت تجمع كردند
گفتني است، اين تجمع با دخالت حراست وزارت بهداشت و جمع آوري پالكاردهاي 

  .دانشجويان و توقيف دوربينهاي فيلمبرداري پايان يافت
مسووالن وزارت ":  گيري اين تجمع گفت يكي از معترضان درباره دليل شكل

اند كه بر اساس آن   غيرقانوني را در سرنوشت ما دخيل كرده  مصوبهبهداشت يك 
تعهد خدمت خانمهاي مشمول قانون تخصيص سهميه در آزمون دستياري هشت 

 به اين  مدتهاست .  سال است2سال تعيين شده، در حالي كه اين تعهد براي آقايان 
ديم كه اعتراض مان را بي عدالتي اعتراض داريم، ولي اين بار به اين دليل ترجيح دا

ايم پرونده اعتراض ما در ديوان عدالت بعد از  با تجمع نشان دهيم كه خبردار شده 
و از دستور كار هيات عمومي اين نهاد بيرون  دو سال و نيم مفتوح بودن، بسته 

  ".گذاشته شده است
ي از شايد جالب باشد كه بدانيد آقايان از عده ا": اين دانشجوي دوره تخصص افزود

 ساله گرفته بودند و اكنون در 8اي ديگر تعهد   ساله و از عده 12مشموالن تعهد 
اند كه  حالي همه را بالسويه در نظر گرفته و تعهد هشت ساله برايمان در نظر گرفته 

حاال هم همه تاكيدات اين است كه قانونمند . تعهد آقايان يك چهارم آن است
   ".گذاريم  هستيم و به راي ديوان احترام مي

 مدعي شد كه علت افزايش دوران خدمت "يك منبع آگاه"به نوشته تابناك، 
  .  پايين است دانشجويان معترض، داشتن نمره

  

   استان 20  در  جواندرصد زنانِ 40نرخ بيكاري باالي 
 استان كشور با بيكاري باالي 20 در حال حاضر زنان جوان در - مرداد 6ايرنا، 

   استان با 6درصد،  40 استان داراي نرخ بيكاري بيش از 9تند، درصد مواجه هس40
  

 استان هم داراي نرخ 2درصد و 60 درصد، سه استان ديگر با بالغ بر 50بيش از 
  .استدرصد  70بيكاري زنان جوان باالي 

 كه از سوي مركز آمار ايران انتشار 93براساس گزارش نتايج آمارگيري زمستان 
استانهاي كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري با نرخ بيكاري باالي يافته، 

  .درصد مواجه هستند 70
درصد زنان 60همچنين استانهاي ايالم، فارس و مازندران با نرخ بيكاري باالي 

  . ساله مواجه مي باشند24تا  15   جوان 
تي وارد مناطق باال بودن نرخ بيكاري زنان جوان در كشور در حالي است كه وق

شهري مي شويم، شرايط بازار كار براي زنان بدتر مي شود به طوري كه سه استان 
درصد  80ايالم، چهارمحال و بختياري و همچنين لرستان با نرخ بيكاري باالي 

  .زنان جوان مواجه مي باشند
درصد  24.8 و در مناطق روستايي 54.5نرخ بيكاري زنان جوان در مناطق شهري 

  .زنان جوان در شهرها در شرايط نامطلوبي به لحاظ اشتغال قرار دارند. است
  

  شود  اشتغال مادر باعث بي نظمي جامعه مي : عضو مجلس خبرگان
 7خبرگزاري دانشجو، 

 عضو خبرگان -مرداد 
رهبري با بيان اينكه 

 كودكان را به  اگرامروز
شيرخوارگاه بفرستيم و 
مادران مشغول كار خارج 

وند اشتباه است از خانه ش
اين امر ": بيان داشت

باعث مي شود كه زندگي 
فردي در جامعه شكل 
بگيرد و جامعه به سمت 

  ".بي نظمي برود
: آيت اهللا ممدوحي افزود

عالقه پدر و مادر و "
فرزندان نسبت به يكديگر 

بسيار كم رنگ مي شود و در زماني كه كودكان به جواني مي رسند، والدين خود را 
  ". سالمندان مي برندبه خانه

: وي با بيان اينكه نظام تشريحي اسالم با نظام تكويني عالم منطبق است بيان كرد
آنچنان كه زن و مرد هست بر آن هست قانون آورده و اين دو را با يكديگر "

اينكه هر كدام از اين دو را به جاي يكديگر به كار بگيريم، . مخلوط نكرده است
له اي است كه امروز غرب به دليل نشناختن اين امر مهم راه اشتباه است و اين مسا

  ".به خطا مي رود
  

   هزار زن، پس از مرخصي زايمان47اخراج 
بر اساس ":  معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي گفت- مرداد 9ايسنا، 

 ماهه از 18 هزار زني كه در كشور در يك بازه زماني 145 هزار زن از 47مطالعات، 
كه  خصي شش ماهه زايمان استفاده كردند، در بازگشت به كار اخراج شدند، چرامر

در حال حاضر به علت شرايط بازار كار، افراد زيادي با تحصيالت عالي حاضر 
   ".هستند با دستمزد كم مشغول به كار شوند

 ماه افزايش يابد، تعداد زناني كه 9اگر مرخصي زايمان به ": محمدحسن زدا افزود
البته افراد زيادي به تامين .  يابد شوند، بسيار افزايش مي از مرخصي اخراج مي پس 

 ماهه 9كنند و از علت اجرا نشدن قانون مرخصي زايمان به  اجتماعي مراجعه مي 
   ". پرسند مي

 ماهه 9توانند ساالنه از مرخصي زايمان   هزار نفر مي 160حدود ": وي تصريح كرد
شرط آنكه منابع مالي به تامين اجتماعي تخصيص داده بهره مند شوند، ولي به 

  ".شود
  14بقيه در صفحه 
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 22 از ؛زنان كارتن خواب رشتافزايش 

  درصد  80 درصد به 

  

 مرداد ـ مجري طرح پيشخوان مددكاري 13ايلنا، 
 دهد، آمار  بررسيها نشان مي": متكديان رشت گفت

زنان كارتن خواب مراجعه كننده به مراكز بازپروري 
درصد رسيده  80درصد به  22طي دو سال اخير از 

  ".است
درصد زنان خياباني  86": پور مدعي شد جواد اسماعيل 

كارتن خواب معتاد و آسيب ديده هستند كه زنگ 
  ".خطري براي جامعه است

وي اعتياد زنان را يك پديده پنهان زيرپوستي دانست 
مديران از آمار واقعي استان خبر ندارند ": و تاكيد كرد

  ".كه متاسفانه يك معضل است
  

سنگسار و قتل پنج زن هندي به اتهام 

  جادوگري
 اهالي روستايي در - مرداد 17بي بي سي، 

شرق هند، پنج زن را به اتهام جادوگري، با 
  .ضرب و شتم و سنگسار كشتند

گويد، مهاجمان   هند مي "جاركند"پليس ايالت 
شب از رختخواب شان بيرون  اين زنان را نيمه 

خواهش . اند خود برده كشيده و براي مجازات با 
و التماس بستگان اين پنج زن براي جلب ترحم 

سن . اي نداشته است روستاييان هيچ نتيجه 
بيشتر زنان قرباني بين چهل و پنج تا پنجاه 

 گويد دهها نفر را در ارتباط  پليس مي . سال بود
  .با اين حادثه دستگير كرده است

اي مشابه،  حدود يك ماه پيش هم در حمله 
يك زن متهم به جادوگري مورد تجاوز گروهي 

  . قرار گرفت
چند ايالت هند از جمله جاركند، قوانيني را براي 

 اند، اما اين حمالت  كاهش اين گونه جرايم وضع كرده
 تا 2000بنابر آمار رسمي، از سال . همچنان ادامه دارد

 ميالدي، بيش از دو هزار زن به اتهام جادوگري 2012
شود بعضي از اين  گفته مي . اند  شده در هند كشته

قتلها پوششي است براي تسويه حسابهاي شخصي، به 
  .ويژه بر سر اختالفات ارضي

اي كه  يكي از نمايندگان پارلمان هند از منطقه 
گيرد، مي  حمالت زيادي از اين نوع در آن صورت مي 

گويد حتي جوانان تحصيلكرده هم در اين حمالت  
  . كنند مي شركت 

  

   ساله قرباني تجاوز11اعتراض به زايمان دختر 
 فعاالن حقوق مدني و حقوق زنان در - مرداد 25آنا، 

كشورهاي مختلف دنيا به زايمان يك دختر يازده ساله در 
  .پاراگوئه اعتراض كردند

اش باردار  اين دختر يازده ساله كه در پي تجاوز پدرخوانده 
وي كه . يا آورده استشده، فرزند خود را با سزارين به دن

  .نامش فاش نشده، در ده سالگي مورد تجاوز واقع شده است
دانند و از اين   درصد مردم پاراگوئه خود را كاتوليك مي 90

رو سقط جنين تنها درصورتي مجاز است كه جان مادر در 
  .خطر باشد

اوايل امسال وزير بهداشت پاراگوئه گفته بود چون در اين 
در خطر نيست، مجوز مورد، جان مادر 

  .شود سقط داده نمي 
تصميم دولت در ندادن مجوز براي ختم 
حاملگي اين كودك، خشم فعاالن 
حقوق مدني را در بسياري از نقاط دنيا 

يكي از گروههاي كارشناسي . برانگيخت
حقوق بشر سازمان ملل، دولت را به 

 از اين دختر متهم "ناتواني در مراقبت"
  .كرده است

 الملل هم تصميم پاراگوئه را  عفو بين
براي مجبور كردن يك كودك به 

  . خوانده است"غير انساني"زايمان، 
  

حكومت " به جنگ "دختران خورشيد"يگان 

  رود   مي "اسالمي
 گروهي از زنان ايزدي براي گرفتن انتقام - مرداد 27ايسنا، 

يگان "ديگر زنان اين قوم از گروه بنيادگراي داعش، 
  .  را تشكيل دادند"يددختران خورش

، يك "شاته شنگالي"، "ديلي ميل"به نوشته روزنامه 
خواننده زن ايزدي اقدام به تشكيل ارتشي از زنان ايزدي به 

 و )داعش (منظور نبرد با گروه بنيادگراي حكومت اسالمي
گرفتن انتقام خواهران شان كه توسط آن به بردگي گرفته 

  شدند و برادران 
  

  .ين تروريستها سر بريده شدند، كرده استشان كه توسط ا
 ساله را جذب ارتش 30 تا 17 نيروي زن 123او تا كنون 

اين زنان .  نام دارد، كرده است"دختران خورشيد"خود كه 
به رغم خطر كشته شدن به دست بنيادگرايان و يا بدتر از 
آن، اسارت و به بردگي گرفته شدن، مصمم به نبرد با آنها 

  .نددر عراق هست
 سال دارد و در شمال عراق به عنوان 30شاته شنگالي كه 

يك خواننده موسيقي فولكلور ايزدي مشهور است، از سوي 
رييس اقليم كردستان عراق مجوز ويژه دريافت كرد تا اين 

  .واحد نظامي را تشكيل دهد
وي اين ارتش را در دوم ژوييه تشكيل داد و از آن زمان 

 ساله را جذب اين ارتش 30 تا 17 زن 123تاكنون توانسته 
 سال 17زناني كه وارد اين واحد مي شوند بايد حداقل . كند

  .سن داشته باشند
وي گفت كه نيروهاي مبارز كرد در حال آموزش كار با 

 .سالح به اين زنان هستند

   

  نيما يوشيج، 
  چشمه جوشان و خروشان 

  شعر معاصر پارسی
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  :ا منابع و پانويسه

با انقالب مشروطه شاعراني چون اديب *
عارف،  ايرج، بهار، اشرف، نيشابوري، الهوتي،

اينان . فرخي و عشقي پا به عرصه شعر گذاشتند
قلل شعر اين دوره هستند و شعرشان به درصد 
 .متنـابهي متفاوت از شعر قبل از مشروطيت است

كه يك كالسيك برجسته بود، به سبب “ بهار“
 وسيعي كه از گذشته ايران داشت و آگاهي نسبتاً

علت هيجان و شيفتگي عاطفي، بهترين ه ب
در بافت “ وطن“و “ آزادي“مديحه سراي 
دليل آشنايي با زبان ه و عشقي ب بورژوايي آن بود

فرانسه و به سبب استعداد سنت شكني كه داشت 
كردـ مي توانست خيلي از  ـاگر مطالعه بيشتر مي
  .  او انجام دهدكارهاي نيما را قبل از

  
اين دوره، ادبيات كارگري هم ظهور كرد و تولد 

چشم ه يافت و مزدك گرايي و ادبيات بلشويكي ب
   ؛مي خورد

  بر نيكي رسم مزدك آگاه  منم 
  وانكس كه بود رهبر اين راه منم 

  پيغمبر دين و آدميت اول 
  حقا كه بود مزدك و آنگـاه منم

   
  

دبيات كارگري كارهاي الهوتي، رساترين صداي ا
هيچـــيك از  با اين همه. دهد را تشكيل مي

شاعران اين دوره، جز نيما نتوانستند به ضرورتي 
كه الزمه تغيير در بافت و ساخت شعر كهن ايران 
بود، دست يابند و تحولي كيفي و بنيادين در آن 

نكته قابل توجه اينــكه در اين دوره . ايجاد كنند
شتند در فرم و قالب افرادي بودند كه تالش دا

متجدد ترين و نوع  .دست به تغيير زنند شعر
آورترين شاعران اين دوره تقي رفعت، جعفر 

اينان قافيه را . بودند....وشمس كسمايي ، خامنه
آزادانه بكار مي بردند و تساوي وزني مصراعها را 

همه اين كوششها پراكنده و  .گرفتند ناديده مي
وب سنت باقي مي زيرا چهارچ. بي نتيجه بود

چرا كه تغيير مضامين و مفاهيم و شكستن . ماند
ركن صورت و قالب، نتيجه اي جبري و طبيعي 
تحول در ديد و لزوم روند طبيعي بيان در 
خالقيت شعر نبود و از روي تصميم و اختيار 

وقتـــي زاويه ديد  بنابراين. صورت مي گرفت
تازه اي در خروج از سنت نبود، شعرها در 

روطه ششاعران م. دوده تفنن باقي مي ماندمح
هيچكدام به اين نگرش و انديشه تازه نيما دست 

 چــــون كهكردند  نيافته بودند و تنها حس مي
بسياري از روابط و مناسبات اجتماعي تغيير كرده 

تفنن و تقليد كساني . پس شعر هم بايد تغيير كند
كه “ تندركيا“خصوص ه و ب“ محمد مقدم“چون 

ر انقالب ادبي افتاده بودند چندان نسنجيده بفك
و “ بهار“بود كه اعتراض و حقانيت كساني چون 

و احتـــياط و محافظه كاري “ وحيد دستگردي“
  .كرد آنان را تاييد و تاكيد مي

  
  

  )تقي نامداريان(ـ نيما يوشيج 
  )دكتر شفيعي كدكني(ـ ادوار شعر پارسي 

  ) ماكسيم گوركي(ـ ادبيات چيست 
  )محمد حقوقي(ر نو ـ شع

 ـ سايت سازمان مجاهدين خلق ايران
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 عضو هيات علمي دانشگاه 300لغو همكاري 

  نور پيام
نور كه    نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام300

قرارداد پيماني دارند يا مدتهاست فرآيند جذب آنها در 
حال انجام است، به بهانه نداشتن فراخوان جذب، در 
حالي توسط وزارت علوم لغو همكاري شده اند كه 

 .كانيسم فرآيند جذب بوده استپذيرش آنها قبل از م
  ) مرداد3فارس، (

  

تجمع اعتراضي زنان دانشجوي دوره 

  تخصص در وزارت بهداشت 
 دانشجوي پزشكي در اعتراض به يك زنانتعدادي از 

 است، در  مصوبه عجيب كه معتقدند اقدامي غيرقانوني
  .وزارت بهداشت تجمع كردند

 نفر 150اين دانشجويان دختر كه تعدادشان به حدود 
   ساله2طرح پزشكي "رسيد، در اعتراض به  مي

 كه به تصميم وزارت بهداشت "دانشجويان پزشكي
 ساله در نظر گرفته شده است، تجمع 8براي آنها 

  .كردند
اين تجمع با دخالت حراست وزارت بهداشت و جمع 

هاي نآوري پالكاردهاي دانشجويان و توقيف دوربي
   ) مرداد5ناك، تاب (.فيلمبرداري، پايان يافت

  

انعقاد تفاهمنامه همكاري بين دبيرخانه ستاد 

  مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه آزاد اسالمي 

  
تفاهمنامه همكاريهاي مشترك بين دبيرخانه ستاد 

  . مبارزه با مواد مخدر و دانشگاه آزاد اسالمي منعقد شد
در اين نشست دكتر طه هاشمي، معاون فرهنگي و 

هر قدر جامعه ": اه آزاد اسالمي، گفتدانشجويي دانشگ
اي به سمت تضادهاي دروني حركت كند، به سمت  

وي با اشاره به دليل  ".اعتياد بيشتر سوق پيدا مي كند
اگرچه ": پنهان ماندن آمارهاي اعتياد دانشجويي گفت

در شرايط كنوني اعتياد بيشتر يك بيماري دانسته مي 
ي مانند شود تا جرم، محافل علمي و روشنفكر

دانشگاهها تمايل كمتري به مطرح كردن آمار 
  ".مبتاليان به اين پديده را دارند

دكتر عليرضا جزيني، معاون دبيركل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر كشور، نيز در اين جلسه با اشاره به شيوع 
اعتياد به روانگردانها و مواد مخدر صنعتي در ميان 

آمارها ": ان كردجوانان و دانشجويان كشور خاطر نش
دهد، استفاده از ريتالين و قرصهاي شب  نشان مي 

اي براي شروع  امتحان در ميان دانشجويان، مقدمه 
  ".اعتياد رواني است

 ريزي براي پيشگيري و درمان  دكتر جزيني برنامه
ها را منوط به وجود آمار دقيق و هاعتياد در دانشگا

انعقاد با ": شفاف در اين زمينه دانست و افزود
هاي بهداشت و  تفاهمنامه با هريك از وزارتخانه 

درمان و وزارت علوم توانستيم قدمهاي موثري در اين 
اميدواريم با انعقاد اين تفاهمنامه با . زمينه برداريم

دانشگاه آزاد اسالمي نيز بتوانيم فعاليتهاي مشترك و 
  ".مفيدي را آغاز كنيم

رك ميان اين وي با اشاره به محور همكاريهاي مشت
اي با موضوع  اندازي رشته  راه ": دو نهاد اظهار كرد

هاي  پيشگيري از اعتياد در دانشگاهها، اجراي پروژه 
تحقيقاتي و آموزشي، ايجاد بانك اطالعات در عرصه 
پيشگيري از اعتياد، تربيت كادر متخصص، برگزاري 

هاي ورزشي،  كارگاههاي آموزشي، برگزاري جشنواره 
نامه و  آموزشي و هدايت و حمايت از پايان فرهنگي، 

توان   هاي دانشجويان از مواردي است كه مي  رساله
 14آنا، ( ".در مورد آن اقدامات مشتركي انجام داد

  )مرداد
  

دانشجويان خواهان پايان سانسور و 

  ممنوعيتهاي نشريات دانشجويي شدند 
جلسه پرسش و پاسخ مديران مسوول نشريات 

نشگاههاي علوم پزشكي با معاون دانشجويي دا
فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت و مدير كل 

  . فرهنگي اين وزارتخانه برگزار شد
  

در اين جلسه نمايندگان نشريات دانشجويي سواالت و 
  .انتقادات خود را در حوزه هاي مختلف بيان كردند

معاون فرهنگي و دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و 
ر خصوص شكايت دانشجويان از آموزش پزشكي د

وجود نظارت برخي مسووالن دانشگاهها پيش از 
نظارت پيش از انتشار طبق ": انتشار نشريات گفت

. قانون شوراي عالي انقالب فرهنگي غير قانوني است
برخي در دانشگاهها سوواستفاده مي كنند و اين تخلف 
را مرتكب مي شوند و مطالب نشريات را پيش از آنكه 

 شود، مورد نظارت و ارزيابي و مميزي قرار مي چاپ
متاسفانه به دليل فضا و جوي كه در كشور وجود . دهند

دارد، مسووالن دانشگاه ها دچار خودسانسوري شده 
  ".اند

فراهاني در پاسخ به عدم وجود آزادي عمل براي 
ما در هيچ ": يات دانشجويي گفتدانشجويان در نشر

در . زماني برخورد صحيحي با مساله آزادي نداشتيم
برخي موارد از آزاديها سوواستفاده و به مردم و 

اينكه برخي . مقدسات آنان توهين شده است

موضوعات از داخل دانشگاه به خارج از آن كشيده 
شود درست نيست و نبايد برخي از داخل دانشگاهها 

  ". تحريك كنندديگران را
حسام الدين عالمه، مدير كل فرهنگي وزارت 
بهداشت، نيز در بخشي از اين جلسه در پاسخ به 
سوال برخي دانشجويان در خصوص تعيين شفاف 
خطوط قرمز و همچنين اعالم اسامي افرادي كه نبايد 

هفته گذشته با ": نام آنها در نشريات ذكر شود، گفت
اي داشتيم و به شوراي عالي امنيت ملي جلسه 

دوستان گفتيم كه بايد اسامي افرادي كه ممنوع 
المصاحبه و ممنوع التصوير هستند ارايه شود، اما برخي 
جريانها به دنبال اين هستند كه اين اسامي منتشر 

  ".نشود
وزارت كشور قول داده است تا با ": وي افزود

هماهنگي شوراي عالي امنيت ملي و قوه قضائيه تا 
ينده ليستي را به ما ارايه كند تا افراد داراي شش ماه آ

ممنوعيت براي دانشگاهها و دانشجويان به طور واضح 
  ".مشخص شود

 بطول 13 صبح تا ساعت 9اين جلسه كه از ساعت 
انجاميد، به دليل طرح برخي مسايل سياسي به تشنج 

  .كشيده شد
دانشجويان همچنين به يكي از نمايندگان دانشجويي 

نظارت بر نشريات دانشجويي كه در سخنان در شوراي 
خود به موضوعات منطقه و مسايل سياست داخلي و 
خارجي مي پرداخت به دليل آنچه از آن صحبت خارج 
موضوع جلسه ياد شد، اعتراض كردند و خواستار 
صحبت در خصوص نشريات دانشجويي و دفاع از 
  .حقوق نشريات و دانشجويان فعال در اين عرضه شدند

ه اجرا و اداره جلسه از سوي مجري برنامه نيز شيو
مورد اعتراض دانشجويان بود كه دانشجويان نسبت به 
تپقهاي مجري در اجرا، با خنده و كف زدن اعتراض 

  ) مرداد16مهر، ( .كردند
  

افزايش شهريه موسسات غير انتفاعي بين 

   درصد 20 تا 15
 20 تا 15معاون آموزشي وزير علوم از افزايش 

 . ي شهريه موسسات غير انتفاعي خبر داددرصد
گيري  مرجع تصميم ":  نياسر گفت مجتبي شريعتي

هيات امناي دانشگاهها هستند، ولي به طور مسلم رشد 
  ". درصد است20 تا 15شهريه بين 
در رابطه با افزايش شهريه موسسات ": وي افزود

غيرانتفاعي سعي كرديم عملكردي داشته باشيم كه 
ها به صورت  اي صورت نگيرد و شهريه  ه برخورد سليق

 17خبرگزاري دانشجو، ( ". يافته افزايش يابد سامان
  ) مرداد

  

   ها ممنوع است برگزاري كنسرت در دانشگاه
هرگز اجازه برگزاري كنسرت در ": وزير علوم گفت

ايم و نخواهيم داد، اگر كنسرتي نيز  دانشگاهها را نداده 
   ".يم كن برگزار شود، برخورد مي

محمد فرهادي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري در 
اصال ": رابطه با برگزاري كنسرت در دانشگاهها گفت

اي با عنوان برگزاري كنسرت در  و به هيچ وجه مساله 
شود و هرگز  ها از سوي وزارت علوم تاييد نمي  دانشگا

اجازه برگزاري كنسرت در دانشگاهها را نداده و نمي 
  ".هيم داددهيم و نخوا 

برگزاري مراسم مختلف در دانشگاهها  در ": وي افزود
شود و از طريق   نفره فرهنگي تاييد مي 3كميته 

  دانشگاهها به هيچ عنوان مجوز برگزاري كنسرت نمي
  ".دهيم

اگر موردي پيرامون برگزاري ": وزير علوم تاكيد كرد
چنين مراسمي در دانشگاهها صورت گيرد نيز برخورد 

  ) مرداد18فارس، ( ".يمكن مي 
  16بقيه در صفحه 

  

  ماھی که گذشتدانشگاه در 
 كامران عالمي نژاد
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  دانشگاه در ماھی که گذشت
  

  15بقيه از صفحه 
  

  قيمت غذاي دانشجويي اعالم شد 

  
ن دانشجويي دانشگاههاي منتخب ابه پيشنهاد معاون

كشور و تاييد و تصويب هيات امناي صندوق رفاه 
دانشجويان قيمت ژتون غذاي دانشجويي در سال 

  : به شرح زير ابالغ شد94 - 95تحصيلي 
  ) مرداد18مهر، (  

  

تجمع دانشجويان ساكن كوي دانشگاه 

  تهران در اعتراض به وضعيت خوابگاه
دانشجويان ساكن كوي دانشگاه تهران در اعتراض به 
عدم واگذاري خوابگاه به دانشجويان سنواتي در ميدان 

  .كوي تجمع كردند
 هاي باالي دانشجويان سنواتي  دانشجويان هزينه

محور و مشكالت اسكان در ترم تابستان را دو 
اصلي اعتراضات خود عنوان مي كردند و خواستار 

ن دانشگاه و كوي حضور و پاسخگويي مسووال
  .شدند

تجمع كنندگان كه دانشجويان سنواتي ترم پنج 
كارشناسي ارشد و ترم نهم دكتري بودند، خواستار 
اين بودند كه يك ترم تحصيلي ديگر همچون 

داخت دانشجويان معمولي هزينه هاي خوابگاه را پر
اين تجمع در ادامه و با اضافه شدن تعدادي  .كنند

ديگر از دانشجويان خوابگاهي كه به اعالم حمايت از 
 150دانشجويان تجمع كننده مي پرداختند به حدود 

نفر رسيد كه با حضور معاون امور دانشجويي و رييس 
امور خوابگاههاي دانشگاه تهران و قول مساعد جهت 

 20 بامداد روز سه شنبه 2ساعت پيگيري مطالبات، در 
  .مردادماه خاتمه يافت

  

برخورد وزارت علوم با خاطيان برگزاري 

  اردوهاي مختلط 
اين ": معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم گفت

معاونت در خصوص اردوهاي مختلط و برگزاري 
كنسرتهاي موسيقي موضع خود را اعالم كرده است و 

مختلط نه تنها حمايت هيچ گاه از برگزاري اردوهاي 
نكرده است، بلكه شك نكنيد كه توبيخ قطعي در 
انتظار كساني كه چنين اردوهايي را برگزار كنند بوده و 

  . خواهد بود
ضياء هاشمي در جلسه پرسش و پاسخ دانشجويان 
بسيجي تشكلهاي دانشجويي دانشگاههاي كشور در 
دوره خط امام كه در تاالر امام رضاي دانشگاه 

دانشجويان در ": سي مشهد برگزار شد گفتفردو
صورت مشاهده اردوهاي مختلط اين موضوع را متذكر 

  ".شده و در برابر آن ايستادگي كنند

معاون فرهنگي وزير علوم در پايان در رابطه با حمايت 
معاونت فرهنگي وزارت علوم از اردوهاي راهيان نور 

 را ايجاد ستاد و يا قرارگاه راهيان نور دانشگاهي": گفت
كرده ايم كه رياست آن برعهده سردار علي فضلي و 
معاونت آن برعهده من مي باشد كه سياست اصلي ما 
در اين ستاد برگزاري راهيان نور به شكل بسيار 
گسترده است، به نحوي كه هر 
دانشجو در طول چهار سال 
تحصيل خود يك بار به سفر 

رود و اين يعني از  راهيان نور مي 
 هزار 700 ميليون و 4مجموع 

دانشجوي دانشگاهها، بايد ساالنه 
يك ميليون نفر به سفر راهيان نور 

  ) مرداد27ايسنا، .  (اعزام شوند
  

اعتراض دانشجويان 

دانشگاه غيرانتفاعي سوره 

 درصدي 25به افزايش 

  شهريه 
 اي از دانشجويان دانشگاه  عده

 درصدي شهريه و 25سوره در اعتراض به افزايش 
خي مشكالت صنفي، روز گذشته در ساختمان بر

اين دانشجويان مي . مركزي اين دانشگاه تجمع كردند
گويند خدماتي كه از اين دانشگاه غيرانتفاعي دريافت 

اي است كه  كنند، بسيار كمتر از ميزان شهريه  مي 
  .كنند پرداخت مي 

روي به  راه نواب كمي به سمت آزادي كه مي  از چهار
 گويند  ترها مي خوري كه قديمي  مي ساختماني بر

 بوده و امروز دانشكده "آدامس خروس نشان"كارخانه 
  .هنر و به اصطالح پرديس مركزي دانشگاه سوره است

يكي از دانشجويان سال آخر رشته تياتر در اين باره به 
دانشگاه سوره با بودجه كالني كه از ":  گويد آنا مي

د همچنان فاقد خوابگاه  كن سازمان تبليغات دريافت مي
محيط آموزشي دانشگاه به درد فضاي هنري . است
خورد، امكانات بسيار كم است و اساتيد خوب ما  نمي 

اغلب بابت اختالفات مالي، تحمل نكردن فضاي حاكم 
  ".اند بر دانشگاه و ساير مسايل از سوره رفته 

  محسن يكي ديگر از دانشجويان دانشگاه سوره مي
يبا براي هيچكدام از كارهاي عملي امكاناتي تقر": گويد

اصال پالتو و البراتوار يك شوخي . در اختيار ما نيست
ما انتظار داريم در قبال . شود براي ما محسوب مي 
بنا نيست . كنيم امكانات بگيريم پولي كه پرداخت مي 

در اين . گيريم كه ما پول بدهيم چون مدرك مي 
نشگاه آمدن را به  جاي اينكه زحمت دا صورت به

ما اگر پول مي !  خريديم خودمان بدهيم، مدرك مي
خواهيم ياد بگيريم تا در آينده از چيزهايي  دهيم، مي  

  ".گيريم استفاده كنيم كه ياد مي 
رضا، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته تبليغات و 

 فرهنگي، با اشاره به وضعيت تحركات ارتباطات
دانشگاه با دانشجوها :  گويد دانشجويي در سوره مي

كاري كرده كه كسي اگر بخواهد حرفي از تغيير، علي 
الخصوص از نظر صنفي يا ايجاد تشكل بزند، ابتدا با  

 پذيرند اما روند دادن مجوز نهايي را  آغوش باز مي
 ادامه پيگيريهاي خود  كنند كه فرد از آنقدر طوالني مي

  )  مرداد27آنا، ( ".پشيمان بشود
 

   

  د�يل حضور اروپاييھا
 در ايران

 

 يدي جداليل
 پر يگي نوشانده شد، از دي جام زهر كه به خامنه اآن

.  را سر بكشدزي آن نماندهي باقديشده بود كه اكنون با
 را از فهي وظني اراني با سفر به اي ارشد غربيمقامها

چپاول به .  خود عهده دار شده انديها حكومتيسو
 ي آنهم به شرط خاتمه دهيياي دزدان دروهيش

 . به غربني و تمكييجو به ماجراي اسالميجمهور

 نگذشته ي از اعالم توافق هسته اي چند ساعتهنوز
 ي و شركتهاي اقتصادي دولتها، نهادهايبود كه برخ

 نسبت به گسترش روابط ي كالن غربيتجار
 . ابراز عالقه كردندمي با رژيازرگان و بياقتصاد

 اقتصاد آلمان و ري وزل،ي گابرگماري گام را زنينخست
.  كشور، برداشتنيمعاون آنگال مركل، صدراعظم ا

 ديعالقه شد" ابراز ي اهياني بي طنكهي پس از ايو
 را اعالم راني با اي به روابط اقتصاد" آلمانعيصنا

 وس،يت فاب صورنيبه هم. كرد، به تهران سفر كرد
 خارجه ري وز،يلوني خارجه فرانسه، پائولو جنتريوز
 و شي جمهور اترسيي رشر،ي فنسي هاا،يتاليا

 قرار "عالقمندان" گري در صف دي نفتيشركتها
 .دارند

 روابط با غرب شيگشا.  استهي تنها ظاهر قضني ااما
 يبه گزارش روزنامه لبنان. ستيبدون شرط و شروط ن

 لبنان و ي فرانسه حل بحران داخل خارجهري وزار،يالد
 كشور را به عنوان ني ادي جمهور جدسييانتخاب ر

 اقتصاد آلمان ريوز.  كنديشرط بهبود روابط مطرح م
 تي والمي رژي از سوليي اسرايي خواهان شناسازين

 ي امكان روابط درازمدت اقتصادد،ي گوي شده و مهيفق
 . شودي ماي مهنگونهيبا آلمان ا

 ي وعده هاهاي به خارجمي كارگزاران رژ،گري دي سواز
از جمله، محمدرضا نعمت .  دهندي ميخوش اقتصاد

 و يساز  ي صنعت، معدن و تجارت، خصوصريزاده، وز
 ي را فرصت مناسبيحراج موسسه ها و خدمات عموم

 . كندي اعالم ميگذاران خارج  هي سرمايبرا
 كه با توجه به ردي گي صورت ميطي در شرانهاي اهمه

 خود ي كه در درجه اول بقاي اسالمي جمهورتياهم
 را در مي دالالن و دست اندركاران رژبيو بعد ج

 ي به روراني دهد، باز شدن بازار اي قرار متياولو
 مردم ي بهتر براي در فراهم كردن زندگيريغرب، تاث

 .ندارد

 مي رژي امر كه اختالفات درونني با توجه به انيهمچن
 ي گذارهي امكان سرماي قانونو نبود روابط متعارف

 شي توان پي كند، مي را ناممكن مهايدرازمدت غرب
 ي خود را جز براهي سرماي گذارهي سرماچي كرد هينيب

هر گونه روابط . اندازدي به خطر ني آنيكسب سود
 منافع زود گذر و هي بر پاط،ي شراني در اياقتصاد

 . و اشتغال زا خواهد بوديدي و نه توليتجار

 يي غرب در بخشهاي اشتغال زاي گذارهي سرمارحداكث
 از نه،يخواهد بود كه بتواند با حداقل تداركات و هز

 مانند آنچه كه در پاكستان، ران،ي كار ارزان ايروين
 .برپا كرده اند، سود ببرد... بنگالدش و

 مردم ي سال زندگ34 كه ي اسالمي جمهورحكومت
 د،ي كشي تباهرا با اعمال نابخردانه و قدرت طلبانه به

 به سفره زياكنون از موضع ضعف و حقارت غرب را ن
 سالها در كنار ني كند كه در تمام طول اي دعوت ميا

 كرده ييراي پذراني به خرج مردم اهي و روسنيآن از چ
 .است

 دست رد به راني كه مردم ادهي زمان آن رساكنون
  آنها بزنند و خواستارزباني ناخوانده و مي مهمانهانهيس

 . از سفره خود شوندمهايرفع تحر

   مرداد 3فراسوي خبر شنبه 
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  حركت اعتراضي 77
صدها  پنج شنبه اول مرداد، صبح روز*

اعتراض به وضعيت  آتش نشان در
حقوق و مزايا و قرار نگرفتن اين شغل 

مقابل سازمان ، در رده مشاغل سخت
 در نشاني واقع در خيابان آزادي  آتش

به  . دست به تجمع اعتراضي زدندتهران
نشانان جزو   آتش گزارش تسنيم،
. اري محسوب مي شوندكارمندان شهرد

هاي تجمع كنندگان،  خواسته  مهمترين
له سختي كار، وضعيت احل مس

نابسامان آتش نشانان ، لباسهاي 
  .استحقاقي بود

  
 3 مرداد، بيش از 1عصر روز پنجشنبه *

ازكارگران پااليشگاه نفت و گاز تن هزار 
بندرعباس در در ستاره خليج فارس 

پي اعتراض به قطع آب و قطع پي در 
برق سايتها و خوابگاهها كه منجر به 
خاموش شدن چراغها و كولر داخل 
كانكسهاي محلهاي استراحت كارگران 

د، در خيابانهاي محوطه ومي ش
پااليشگاه دست به تجمع اعتراضي زدند 
كه منجر به درگيري با انتظامات داخلي 

به گزارش . و نيروي انتظامي گرديد
جاد كميته هماهنگي براي كمك به اي

در كه كارگران ، اين تشكلهاي كارگري
 و شرايط بسيار بد آب و هوايي و گرد

 از حداقل ،غبار مشغول به كارهستند
به . امكانات رفاهي و بهداشتي محرومند

نحوي كه در ساعات گرم روز، آب 
مصرفي آنها در اثر گرماي زياد هوا به 
حدي داغ مي شود كه نه تنها قابل 

ي توان از آن خوردن نيست، بلكه نم
  .براي شستشو استفاده كرد

پااليشگاه نفت بندر عباس در سال 
   به بهره1376در سال  تأسيس و1371

در حال حاضر با نام  برداري رسيد و
شركت پااليش نفت بندر عباس فعاليت 

ظرفيت اسمي و ظرفيت . كند  مي
 بشكه  هزار320عملياتي اين پااليشگاه 

  . استدر روز 
  
 كاركنان شركت ، مرداد3  شنبهروز*

آب و برق جزيره كيش دست از كار 
كشيده و به نشانه اعتراض در شركت 

به . آب و برق كيش تجمع كردند
 اعتصاب و علت اين گزارش تيك،

به بهانه  كارگران اخراج نماينده، تجمع
ان  كارگرنمايندهمصاحبه تلويزيوني 

  .است
  
گروهي از كارگران  مرداد، 3شنبه روز *

در مقابل » تنگ سرخ شيراز« سد پروژه
 اي استان فارس  شركت آب منطقه

اين تجمع  به گزارش ايلنا،. تجمع كردند
 شركت  توجهي  به دليل استمرار بي

پيمانكار ساخت سد (پيمانكاري پيماب 
نسبت به پرداخت ) تنگ سرخ شيراز

در اين  .مطالبات مزدي كارگران است
كه تجمع اعتراضي به غير از كارگراني 

در اواخر زمستان سال گذشته با آنها 
 گروهي از كارگران ،تسويه حساب شده

باقيمانده در اين پروژه سد سازي نيز 
مدريت اين شركت وعده  .حضور داشتند

   روز 10 طيداد كه 
تمامي كارگران مطالبات معوقه خود را 

  . دريافت خواهند كرد
  
 كارگر 400 مرداد، 4روز يكشنبه *

اعتراض  ن سازي ايران دركارخانه كمباي
 اقدام به  كارگر قرار دادي117به اخراج 

خودداري   به گزارش ايلنا،.تجمع كردند
كارفرماي كارخانه از تمديد قرارداد كار 

 پرداخت نشدن و كارگر قراردادي 117
نزديك به سه ماه معوقات مزدي نيز از 
جمله داليل شكل گيري اين تجمع 

  .اعتراضي بود
  
جمعي از ،  مرداد4ه يكشنبروز *

كارگران كارخانه پوشش گستر اردكان 
اعتراض به عدم پرداخت حقوق  در

شان در دفتر امام جمعه  ومطالبات
به گزارش  اردكان  .اردكان تجمع كردند

منبي  گويا، اين كارگران اعتراضات خود
بر عدم پرداخت حقوق و مزايا و حق 
الزمه خود كه طي چند سال اخير 

  .را اعالم كردنده است پرداخته نشد
  
گروهي از  مرداد، 4يكشنبه صبح روز *

كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه 
دو اهواز در اعتراض به عدم دريافت 
مطالبات معوقه خود در پارك كوثر اهواز 
در مقابل ساختمان دفتر شركت پيمانكار 

به گزارش ايلنا،  .شهرداري تجمع كردند
شركت   ماين كارگران  كه در استخدا

هستند » سپهر قلعه گلي«پيمانكاري 
خواستار پاسخ قاطع مسئوالن شركت 

كردن نپيمانكاري در خصوص پرداخت 
دستمزد و حق بيمه  ماههاي خرداد و 

  .تير شدند
  
 در فعاالن كارگري شوش و انديمشك*

اعتصاب ، از  مرداد4روز يكشنبه 
كارگران كارخانه هاي سيمان در جاده 

بنا بر .  خبر دادندباد خرم آ-انديمشك 
كارگران كارخانه سيمان اين گزارش؛ 

آريا و اساديس در منطقه اي به نام پل 
 خرم آباد بيش -زال در جادة انديمشك 

از پنج ماه است كه هيچ گونه مزدي 
 روز است كه 27دريافت نكرده و اكنون 

كارفرماهاي . دست به اعتصاب زده اند
خانه پيرهادي مدير كار(اين دو شركت 

آريا و عالي خاني مدير كارخانه 
 روزي كه 27در طول ) اساديس

كارگران در اعتصاب هستند فقط از 
طريق پيام تلفني به كارگران اين دو 

  .واحد وعدة سر خرمن مي دهند
  
 5دوشنبه روز به گزارش تسنيم، *

كارگران يكي از ، تعدادي از مرداد
كه شركتهاي خدماتي فرودگاه خميني 

 در اعتراض به اين اقدام ه اند،داخراج ش
مقابل دفتر مديركل فرودگاه دست به 

  . تجمع زدند
  
جمعي از مالباختگان ، ايرنابه گزارش *

موسسه مالي ميزان در اعتراض به 
 ،شان در اين موسسه بازنگرداندن سپرده

  مقابل مجلس مرداد،5 روز دوشنبه
  .  تجمع كردندرژيم

  
اره سير  از كارگران شركتي ادتعدادي*

و حركت راه آهن خراسان رضوي در 
اعتراض به روند رسيدگي به پرونده 
شكايت تبعيض در وضعيت حقوق و 
مزاياي خود در عدم اجراي برخي 

 6، روز سه شنبه قوانين و احكام كار
مقابل اداره كل تعاون، كار و رفاه مرداد، 

به گزارش  .اجتماعي استان تجمع كردند
رض پيش از اين كارگران معت تابناك ،

نيز در اداره كار شكايت كرده اما پيامد 
ماه پس از  آن شكايت، قطع مزايا در دو

آن و عدم پرداخت عيدي و سنوات چند 
ماه و ندادن حقوق خرداد و تير شاكيان 

  .شده است
  
تعدادي از  مرداد، 6سه شنبه ظهر روز *

مهندسان آزمايشگاههاي فني همدان 
جلوي خاك و جوش ، در بخش بتن

اداره كل راه و شهرسازي استان همدان 
  .تجمع كردند

به گزارش فارس، با گذشت سه سال از 
فعاليت آزمايشگاه و استخدام نيروي كار 
قابل توجه و حضور اساتيد شناخته شده 

  آيين،حوزه عمران در اين آزمايشگاه
همين به و  هنامه جديدي اعالم شد

دليل آزمايشگاههاي فني كه نياز به 
  مديد پروانه كار دارند با مشكل مواجهت

اين با . و فعاليت آنها معلق مانده است
 و  شرايط نيروهاي آزمايشگاه بيكار شده

 اين امر موجب مشكالتي براي خانواده
  .ها شده است 

  
 كارگر شركت قالبهاي 1500حدود *

 6 سه شنبه صنعتي سايپا صبح روز
 در اعتراض به تاخير در پرداخت مرداد،

زد و براي دستيابي به برخي مطالبات م
 به .ديگرشان دست به اعتصاب زدند

 ،اتحاديه آزاد كارگران ايرانگزارش 
دليل نارضايتي ه كارگران باين اعتصاب 

از شرايط موجود و تاخير در پرداخت مزد 
از اول صبح از سالنهاي يك و دو، 
شامل ماشين كاري و فينيشينگ شروع 

اي ديگر سرعت به سالنهه شد و ب
  .كشيده شد

  
 شماري از  مرداد،7 روز چهارشنبه*

كارمندان باشگاه استقالل به دليل 
 معوقه خود مقابل  پرداخت نشدن حقوق

باشگاه استقالل تجمع كردند و خواستار 
به گزارش  . پرداخت مطالبات خود شدند

ن روي خود ايكي از معترض تسنيم،

بنزين ريخت و اقدام به خودسوزي كرد 
ا وساطت افرادي كه در باشگاه كه ب

حضور داشتند، اين مسئله ختم به خير 
  .شد
  
 كارگر كشت و صنعت 500بيش از *

 6 سه شنبه نيشكر هفت تپه ،صبح روز
در اعتراض بي توجهي كارفرما در مرداد 

اعتصاب شان  پرداخت مطالبات مزدي
ايلنا، دليل اعتراض  به گزارش .ندكرد

افه شدن كارگران نگراني آنها از اض
دستمزد ماههاي خرداد و تير به معوقات 
مزدي است هنوز توسط كارفرما 

 اين چهارشنبه روز .پرداخت نشده است
كارگران  .اعتصاب وارد دومين روز شد

 ماه، كارگران قراردادي 2رسمي معادل 
اين  ماه و رانندگان شاغل در 4معادل 

 ماه مزد معوقه 8مجتمع معادل 
پس از  مرداد، 8به روز پنجشن .طلبكارند

كارگران با رسيدن به اعتصاب،  روز 3
به اين حركت خواسته هاي خود 

كارگران موفق . دادندپايان اعتراضي 
دريافت را  حقوق معوقه خرداد ماه دشدن

  .يندك
  
 از يك مرداد، ي8روز پنجسنبه *

 مالرد در اعتراض يكارمندان شهردار
 پرداخت حقوق دست به خود ركرديبه د
 به .در مقابل دفتر شهردار زد يسوز

 در يمشكالت مال وز،يگزارش تهران ن
 مالرد باعث گشته تا ساعات يشهردار

  .ابدي كاهش زي كارمندان نياضافه كار
 حقوق پرداخت ني حال حاضر آخردر

  مربوط به خرداديشده توسط شهردار
 از آن پرداخت ي كه تنها بخشاستماه 

ت  همچنان پرداخماه ريشده و حقوق ت
  . استينشده باق

  
كارگران  مراد، جمعي از 10روز شنبه *

اعتراض به  در گر  كارخانه سديد ريخته
 در شان ماه حقوق 6عدم پرداخت 

 مقابل ساختمان فرمانداري اسالمشهر
كارگران  به گزارش ايلنا،. تجمع كردند

 كردندگر اعالم   كارخانه سديد ريخته
 و 1393 پايان سال ه دو ماخقوقكه 
به آنان  1394 ار ماه نخست سال چه

در عين حال . پرداخت نشده است
كارفرماي اين واحد توليدي بابت حق 
بيمه كارگران از آبان ماه سال گذشته 
  .به سازمان تامين اجتماعي بدهكار است

  
شنبه  روز صبح وز،ي گزارش ارگ نبه*

 كارگر ارگ 140 از شيب مرداد، 10
 ي گل سازه خشت ونيبزرگتر«،  بمميقد

 بار به علت ني چندميبرا» جهان
شان دست به  پرداخت نشدن معوقات

 چند  بنا به اين گزارش،.اعتصاب زدند
بر عدم پرداخت حق ه ماه است كه عالو

و اين  پرداخت نشده زي نكارگران ،مهيب
كارگران  يمشكالت فراوان براسبب 

  .شده است
  
اعتراض   دري از رانندگان ساوجيجمع*

 ليدله  بحقوق خودن  شدماليبه پا
   و اعالم بار يمنظم نوبت ده  ناستميس

  18بقيه در صفحه 

  1394 مردادبرخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم



  18 صفحه                    1394 شهريور اول – 362 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 

  17بقيه از صفحه 

 در  تعرفه،متي از قتر  نيحمل كاال پائ و
 از پشت فرمان  مرداد10روز شنبه 

 آمده در مقابل ني خود پائهي نقلطيوسا
 به . ساوه تجمع كردنديفرماندار
 ي تجمع تعدادني دومنيا سنا،يا گزارش
  ن شهرستان و رانندگاوندارانياز كام

  . استريماهه اخ ساوه در دو
  
،  مرداد11 كشنبهي روز صبح*

 در رميكشاورزان منطقه پادنا سم
 انتقال آب در ياعتراض به نصب پمپها

 آب ديبستر رودخانه و كاهش شد
اصفهان  يرودخانه در مقابل استاندار

تجمع كرده و خواستار مالقات با 
  .استاندار شدند

 كشاورزان  اصفهان،ي گزارش ندابه
 خود را متوجه اقدامات ياعتراض اصل

 به ظاهر پرنفوذ دانستند كه با يشخص
 آب را به سمت ياجازه اداره كشاورز

 ندهينما.  كرده استتيباغات خود هدا
 يم«كشاورزان حاضر گفت كه 

 مسأله را ني خودمان با زور اميتوانست
 ي اما خواستار اقدام از مجارميحل كن

 . »مي هستيقانون
 

جمعي از كارگران شركت مخابرات *
 مرداد، 12در روز دوشنبه استان لرستان 

در مقابل ساختمان اداره كل تعاون كار 
به  .رفاه اجتماعي استان تجمع كردند و

كارگران معترض خواستار  گزارش ايلنا،
اجراي طرح طبقه بندي مشاغل، تامين 

ديگر  معاش و امنيت شغلي خود و
   .شان شدند همكاران

  
 دوشنبه به گزارش  ريوار، صبح روز*

، كاركنان شركت برق منطقه  مرداد12
عدم به اعتراض  اي غرب كرمانشاه در

 و خودپرداخت به موقع مطالبات حقوقي 
همچنين وضعيت جذب و استخدام آنها، 
عدم پرداخت حق مدرك تحصيلي، 

سال  اضافه كاري و معوقات يكي دو
 دست به تجمع گذشته تا به امروز،

مقابل شركت برق منطقه اي غرب 
  .زدند

  
اعتصاب كارگران پيمانكار شركت *

 در روز فرآورش پتروشيمي بندر امام
 وارد دومين روز خود  مرداد11شنبه يك
اتحاديه آزاد كارگران به گزارش . شد

اجراي يكسان ، خواست كارگران ايران
سازي پرداخت مزاياي آنها با ساير 

  .ست انيروهاي كارفرماي اصلي
، حركت اعتراضي  مرداد12دوشنبه روز 
كارگران سومين روز خود را پشت اين 

  .سر گذاشت
  
تن از كارگران  400بيش از *

استخدامي قرارداد مستقيم تأمين 
 شركت پتروشيمي رازي در  دراجتماعي

اعتراض به حقوق پايين و عدم 
 13در روز سه شنبه برخورداري از مزايا 

دست وز متوالي مرداد، براي چهارمين ر

به گزارش فارس، . به اعتصاب غذا زدند
حقوقي كه كاركنان قرارداد مستقيم 
تأمين اجتماعي پتروشيمي رازي دريافت 

كنند به هيچ عنوان با حقوق   مي
كاركنان نفتي و ديگر شركتهاي منطقه 

اين گروه از . قابل مقايسه نيست
 از مزاياي ديگري همچون بن كارگران

اده از پرواز، باشگاههاي كارت، حق استف
غذاخوري، كالسهاي آموزشي خارج از 

 در حالي كه ند،محروم هست... شركت و 
همه كاركنان شركتهاي پتروشيمي 

  .منطقه از اين مزايا برخوردار هستند
  
دور جديد اعتصاب كارگران كارخانه *

اعتراض نسبت  در سامان كاشي بروجرد
به عدم پرداخت شش ماه حقوق معوقه 

  .شد آغاز مرداد 13 روز سه شنبه در
كارگران اعتصابي شرط  به گزارش ايرنا،

كار را پرداخت حداقل سه ه بازگشت ب
  .ماه حقوق معوقه اعالم داشتند

  
 قهوه خانه،  مرداد13شنبه روز سه *

اعتراض به جمع  داران شهر زنجان در 
براي دومين روز آوري قهوه خانه ها 

 شهر تجمع مقابل استانداري اينمتوالي 
 به گزارش  فارس، قهوه خانه. كردند

هاي مستقر در شهر زنجان طي  
روزهاي گذشته با دستور مسئوالن 

  .مربوطه جمع آوري شده است
  
 جمعي از ، مرداد14 روز چهارشنبه*

كارگران شركت مخابرات روستايي 
استانهاي خوزستان، گيالن، ايالم و 
كردستان با سفر به تهران بار ديگر در 
مقابل مجلس رژيم دست به تجمع و 

 ماهها گزارش؟؟؟؟به  .اعتراض زدند
اين است كه حقوق و ساير مطالبات 

در حال .  پرداخت نشده استكارگران
 9 هزار كارگر در حدود 7حاضر بيش از 

هزار مركز مخابرات روستايي در سراسر 
ايران مشغول به كار هستند كه اكثر 

  . ندآنان فاقد بيمه و قرارداد هست
  
 روز پنجشنبه كالت نادر، به گزارش*

مردم روستاي سررود در  مرداد، 15
 از  روستابودن ايناعتراض به محروم 

جاده روستايي، گازرساني و نداشتن آب 
دست به اعتراض زده .... وشرب مناسب

 روي هرا بمنتهي به روستا  جاده و
 .نماينده مجلس مشهد و كالت بستند

با مداخله امي انتظسركوبگر نيروهاي 
خود حركت اعتراضي مردم را برهم 

  .زدند
  
شماري از  مرداد، 17شنبه صبح روز *

بازنشسته  كارگران دريانوردي شاغل و
اعتراض به ز دررژيمشركت كشتيراني 

عدم اجرا ي طرح طبقه بندي مشاغل 
مقابل وزارت تعاون، كار و رفاه در 

 به گزارش ايلنا،.  تجمع كردنداجتماعي
 مهندس و كارگر دريانورد 1700حدود 

 مطابق قانون كار و رژيمدر كشتيراني 
  .كارهستنده تامين اجتماعي ،مشغول ب

مطابق قوانين كار  در كارگاههاي باالي 
 بايد طرح طبقه بندي كاركن 100

مشاغل به اجرا درآيد اما  اين بخش از 

مقررات قانون كار در مورد كارگران 
ن شركت اي .كشتيراني اجرا نمي شود

 44مطابق سياستهاي ابالغي اصل 
 به بخش غير 78قانون اساسي از سال 

دولتي واگذار و تا كنون طرح طبقه 
بندي مشاغل قانون كار در مورد آن 

  .اجرا نشده است
  
مرداد، كارگران 17شنبه  روز*

منطقه  21  و20پيمانكاري فازهاي 
اعتراض به  ويژه اقتصادي عسلويه در

ماه حقوق دست به  4 اختعدم پرد
 ايلنا، به گزارش .اعتصاب وتجمع زدند

سه ساعت با وعده پس از اعتصاب اين 
جانب مسئوالن   پرداخت مطالبات از

  .منطقه خاتمه يافت
  
جمعي از مردم بخش كن و سولقان از *

 ، مرداد18يكشنبه  در روز توابع تهران
به  . تجمع كردندرژيمدر مقابل مجلس 

تجمع س، گزارش خبرگزاري مجل
به فقدان طرح هادي و مشكل كنندگان 

گاز رساني و ديگر مسائل و مشكالت 
  .اعتراض داشتندبخش كن و سولقان 

  
 كارگران ، مرداد19دوشنبه روز *

شهرداري بروجرد مقابل  ساختمان 
. تجمع كردندفرمانداري وشوراي شهر 

ارفرما قصد دارد به  كبه گزارش ايلنا،
اجي خود را به تعداد كارگران اخر مرور
 برساند كه در اين مورد تن 800

كارگران با تجمع مقابل  ساختمان 
شوراي شهر بروجرد  فرمانداري و

 مسئوالن شهرداري هنارضايتي خود را ب
  .اعالم كردند

  
 از ،تعدادي مرداد19صبح روز دوشنبه *

بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز 
  92شرقي  كه از نيمه دوم سال 

زنشسته شده اند در اعتراض به تاكنون با
توجه كارفرماي اين واحد معدني  عدم 

شان، در   در پرداخت سنوات بازنشستگي
 .مقابل  فرمانداري شاهرود تجمع كردند

به گزارش ايلنا، با وجود مراجعات پي در 
هنوز موفق به تسويه بازنشستگان  ،پي

 و براي همين تصميم هحساب نشد
رويه كارفرما در  تا در اعتراض به ندگرفت

  .ندمقابل ساختمان فرمانداري تجمع كن
  
 ،مرداد 21 چهارشنبه صبح روز*

بازنشستگان صندوق فوالد مباركه 
 3اصفهان دراعتراض به عدم پرداخت 

شان  ماه حقوق، عدم پرداخت مطالبات
 تاكنون و همچنين اجرايي 71از سال 

 خدمات 149 ماده 4نشدن تبصره 
وق، پرداخت كشوري شامل افزايش حق

پايه حقوق و سختي كار بازنشستگان و 
مقابل كانون بازنشستگان ذوب آهن ...

به گزارش ايمنا،  .اصفهان تجمع كردند
 نشستن روي زمين ه شكلتجمع باين 

  بسته شدن خيابان و در عرض خيابان و
 صورت نشاط از سوي نيروي انتظامي

  .گرفت
  
 21چهار شنبه روز به گزارش ايسنا، *

متقاضيان مسكن مهر سلماس ، دمردا

در اعتراض به دريافت هزينه هاي 
اضافه بر قراردادشان و نيز عدم دريافت 

شان مقابل سايت مسكن مهر  واحدهاي
   .سلماس تجمع كردند

  
روز چهارشنبه ، وبالگ خبري تركمن*

جمعي از كارگران كارخانه ،  مرداد21
 در "پاكان آران"نساجي و بافندگي 

راض به تعويق مطالبات كاشان در اعت
در  .مزدي خود دست به اعتصاب زدند

پي اعتصاب اين كارگران، كاركنان 
بخش بسته بندي و انبار داري و حمل و 
نقل كارخانه نيز به اعتراض كارگران 

  . ا اعتصاب كردندمتحدانه پيوستند و 
  
 از كارگران پيمانياعتصاب جمعي *
در روز » معدن زغال سنگ البرز شرقي«

به . ، وارد سومين روز شد مرداد24به شن
گزارش ايلنا، كارگران اين واحد  معدني 

حتي در روز ، در طزره استان سمنان
كاري جمعه نيز ادامه داشته و در تمام 
اين روزها كارگران در ساعت كار در 

  .اند  محوطه  معدن تجمع كرده
  
كارگران كشتارگاه ،  مرداد24شنبه روز *

 راض به بيكارشدنسنتي اهواز در اعت
شان پس از صنعتي شدن كارگاه مقابل 

به گزارش   .شهرداري اهواز تجمع كردند
اين كارگران با در دست داشتن  تسنيم،

هايي از مديركل بازرسي استانداري   نامه
كشتارگاه صنعتي  خوزستان و مدير

 معتقدند بايد در يكي ديگر از ،اهواز
فته سازمانهاي شهرداري اهواز به كار گر

  .شوند
  
برخي از كاركنان  مرداد، 24 شنبه روز*

بيكارشده موسسه مالي اعتباري از 
 سفر كرده و دست به تهرانمشهد به 

تجمع مقابل بانك مركزي در خيابان 
به گزارش رهنگ  .ميرداماد تهران زدند

كاركنان معترض با در دست  نيوز،
داشتن پالكاردهايي در حال سردادن 

 احقاق حق خود شعارهايي به منظور
  .شدند

  
جمعي از  مرداد، 24شنبه صبح روز *

 اتاقهاي عمل بيمارستان كاركنان
خميني ايالم در اعتراض به پرداخت 
تبعيض آميز حقوق و مزايا، دست از كار 

به گزارش  .كشيدند و تجمع كردند
يكي از اين تجمع  قدس آنالين،

كنندگان با بيان اينكه پرسنل اتاق عمل 
ترس، كار، زحمت و مشقت بيشترين اس

را متحمل مي شوند و از كمترين حقوق 
متأسفانه : گفتو مزايا برخوردارند، 

پرداخت اين حداقل حقوق، دستمزد، 
مزايا، كارانه، حق شيفت، اضافه كاري 
نيز با بيشترين تأخير طاقت فرسا انجام 
مي گيرد و پرسنل به شدت كالفه شده 

  .اند
  
از دادي  مرداد، تع25يكشنبه روز *

كارگران نيرو گاه پرند در مقابل 
ساختمان وزارت نيرو در تهران تجمع 

 كه اين كارگران  به گزارش ايلنا، .ندردك
  19بقيه در صفحه 
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  ..برخي از حركتهاي اعتراضي 

 

  18بقيه از صفحه 
 اعالم  از شهرستان پرند به تهران آمده

از زماني كه مالكيت اين كردند كه؛ 
نيروگاه در چارچوب سياستهاي اصل  

 قانون اساسي به بخش خصوصي 44
 140واگذار شده است، مزاياي مزدي 

كارگر اين واحد نيروگاهي به نسبت 
شمگير داشته سنوات گذشته كاهش چ

  .است
 6 مگاواتي پرند شامل 942نيروگاه 

واحد توربين گاز در زميني به مساحت 
 هكتار واقع در جنوب غرب تهران 100

 اتوبان 30در شهر جديد پرند، كيلومتر 
  . ساوه بنا شده است–تهران 

  
تجمع كارگران ،  مرداد25يكشنبه روز *

 مقابل دفتر  درمس استان كرمان
 خيابان سميه در مركزي شركت در

، وارد تهران و وزارت صنعت و معدن
كارگران  به گزارش. دومين روز خود شد

كارگران شركتهاي وابسته به  كرمان،
مس از شهرستانهاي مختلف استان 

 عدم ،كرمان با شانزده سال سابقه كار
 قرارداد يك آنهابا   وندامنيت شغلي دار

  .بسته مي شودماهه  ماهه و دو
  
مرداد، جمعي از  25به  يكشنروز*

اپراتورهاي پستهاي فشار قوي برق، در 
اعتراض به نوع قرارداد شغلي خود، 

به .  تجمع كردندرژيممقابل مجلس 
اين  كارگر، گزارش حقوق معلم و

اپراتورها، به نوع قرار داد شغلي خود كه 
 »قرارداد كارمعين«در حال حاضر،  

  .اعتراض كردنداست 
  
 از تعدادي  مرداد،25 يكشنبه صبح روز*

كارگران معدن قشالق شهرستان 
آزادشهر به علت دريافت نكردن حقوق 
خود كار معدن را تعطيل كرده و در 

به  .مقابل ايستگاه معدن تحصن كردند
گزارش  تسنيم از آزادشهر، كارگران 
معدن قشالق اعالم كردند كه بيش از 

 ماه است كه حقوق خود را دريافت 7
سئولي پاسخگوي نكردند و هيچ م

روز *.مشكالت كارگران معدن نيست
بازنشستگان صنعت ،  مرداد25يكشنبه 

 ماه حقوق معوقه 20 تا 2فوالد كه از 
دارند، براي چندمين بار مقابل مجلس 

به گزارش تسنيم، در . تجمع كردند
ادامه عقب ماندگي مزدي بازنشستگان 
صنعت فوالد كشور كه از سالهاي قبل 

مواره موجبات اعتراض وجود دارد و ه
اين كارگران را به همراه داشته است، 
بازنشستگان فوالد ايران در اعتراض به 
شرايط خود و عمل نكردن وزير تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي به تعهداتي كه به 
كارگران داده بود، در مقابل مجلس 

  .تجمع كردند
  
 مرداد گروهي از 23جمعه  از روز*

االيشگاه ستاره كارگران پيمانكاري پ
خليج فارس در اعتراض به ادامه 

اقدام به تجمع و هاي كارفرما لي بدقو
اعتراض اعتراض كردند و در ادامه اين 

جمعي ديگر ،  مرداد25از صبح يكشنبه 
از كارگران واحد برق اين پروژه 
پااليشگاهي به جمع همكاران معترض 

اين اقدام  به گزارش ايلنا، .خود پيوستند
 در نهايت با مداخله عوامل اعتراضي

  .انتظامي خاتمه يافت
  
كاركنان ،  مرداد25يكشنبه روز *

موسسه اعتباري ميزان، در مقابل شعب 
بسته شده اين موسسه در مشهد تجمع 
نكردند، بلكه به قلب پايتخت آمدند تا 
شب را در مقابل بانك مركزي به روز 

به گزارش خبرآنالين، تجمع  .برسانند
نان موسسه اعتباري ميزان شبانه كارك

و صورت گرفت مقابل بانك مركزي 
 از مشهد و تعداد زيادي از آنها كه غالباً

استان خراسان رضوي آمده بودند مقابل 
. بانك مركزي شب را به صبح رساندند

آنها با افراشتن پالكاردها و نصب آن به 
ديوار بانك مركزي، سعي كردند 

الن خواسته هاي خود را به گوش مسئو
  .و مردم برسانند

  
از ، تعدادي  مرداد25يكشنبه روز *

كارگران كارخانه فوالد زاگرس كه بعد 
از انحالل اين كارخانه هنوز در اين 
واحد باقي مانده اند در اعتراض به تاخير 

 بيمه اي در پرداخت مطالبات مزدي و
شان در مقابل دفتر اداري كارخانه 

رگران كا به گزارش ايلنا، .تجمع كردند
 3ماه حقوق و  7معترض عدم پرداخت  

ماه حق بيمه را علت اين اعتراض اعالم 
  .ندكرد

  
كارمندان  مرداد، 25يكشنبه صبح روز *

سازمان جهاد كشاورزي استان يزد، در 
ريزي استان،  سازمان مديريت و برنامه

دراعتراض به سطح پايين حقوق 
شان دست به اعتصاب زدند و  ومزاياي

ريزي استان   مديريت برنامهدر سازمان
  به گزارش يزد رسا، .كردندتجمع 

خانه نسبت به  كاركنان اين وزارت
نتيجه نرسيدن پيگيريهاي خود در 

اعتراض خصوص افزايش حقوق خود 
  .كردند

  
يكشنبه روز ، به گزارش  سيرجان خبر*

 2كارگران معادن   از تن500 مرداد، 25
 گل گهر سيرجان نسبت به عدم 4و 
داخت چند ماهه حقوق و اخراج از اين پر

معادن دست به اعتراض زدند و محور 
مواصالتي معادن گل گهر را تا ساعتها 

 طي چند انكارگر اين .مسدود كردند
 و حدود چند هماهه گذشته اخراج شد

ماه است كه هيچ حقوقي نيز دريافت 
تجمع تا بامداد روز  اين .نده انكرد

اميد و مرداد به طول انج26دوشنبه 
كارگران معترض معادن گل گهر شب را 

  .درجاده به صبح رساندند
  
،  مرداد26دوشنبه  صبح روز*

بازنشستگان ذوب آهن اصفهان دست 
به تجمع اعتراضي در وزارت كار، تعاون 

 به گزارش ايسنا، .زدند و رفاه اجتماعي
مشكل هزينه درمان بازنشستگان ذوب 
آهن اصفهان و معادن كشور و نيز 

 از معضالت مهم ديگر 1391حكام سال ا
  . اين بازنشستگان است

  
روز به گزارش خبرگزاري دانشجو، *

جمعي از خانواده هاي  مرداد، 26دوشنبه 
نفت كه شركت پذيرفته شدگان آزمون 

براي انجام تشريفات استخدام و جذب به 
شركت ملي حفاري معرفي شده اند با 

ي اين انجام تجمعي روبروي ستاد مركز
شركت در اهواز با اشاره به بالتكليفي سه 

شان از روند پرتاخير و مبهم  ساله فرزندان
و اعتراض كرده انجام استخدام فرزندانشان 

خواستار تسريع هر بيشتر در فرآيند جذب 
  .فرزندان خود شدند

  
تجمع كارگران ، مرداد26دوشنبه روز *

وارد  در تهران پيمانكاري مس سرچشمه
 به گزارش  ايلنا، .ز خود شدسومين رو

تجمع كنندگان كه شمار آنها تا نزديك به 
شود از جمله كارگراني   برآورد ميتن 250

هستند كه از طريق شركتهاي پيمانكاري 
 .در مجتمع مس سرچشمه مشغول كارند
 كارگران معترض براي رسيدن به خواسته

در مقابل ساختمان شركت ملي  خود هاي 
 و در جلويمجلس  مقابل ،صنايع مس

ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
روز  4پس از  كارگران .نداجتماع كرد
روزه  10دادن مهلت  تهران و اعتراض در

 روز سه شان، براي بررسي خواسته هاي
  .به كرمان بازگشتند مرداد 27شنبه 

  
روز سه  به گزارش خبرگزاري مجلس،*

مرداد متقاضيان مسكن مهر  27 شنبه
 پرديس و پرند دست به تجمع شهرهاي

خواستار  اعتراضي مقابل مجلس زدند و
  .رسيدگي به وضعيت تحويل مسكن شدند

  
كارگران  مرداد، 28 چهارشنبه صبح روز*

 كشتارگاه سنتي اهواز كه از كار خود بيكار
شده اند با تجمع مقابل ساختمان 
استانداري، خواستار بازگشت به كار خود 

با راه اندازي  ا،به گزارش ايرن .شدند
كشتارگاه صنعتي اهواز و تعطيل شدن 

 بيكار ي از كارگرانكشتارگاه سنتي تعداد
  .شدند

  
كاركنان كمپ ،  مرداد28چهارشنبه روز *

 اعتراض به عدم پرداخت حقوقدر حجازي 
به . در باشگاه استقالل تجمع كردند

 دنبال اعتراضات اخيره گزارش فارس، ب
مع اعتراضي تج كاركنان كمپ حجازي و
 مرداد،7تاريخ ه كاركنان باشگاه استقالل ب

ن وعده پرداخت حقوق معوقه مسئوال
كاركنان كمپ حجازي و باشگاه  استقالل 

  .تا پايان وقت اداري دادند را
  
 500 بيش از،  مرداد28چهارشنبه روز *

مجتمع مس سرچشمه رفسنجان  كارگر
دست از كاركشيده و مقابل دروازه اين 

  .مع كردند تجمجتمع
به گزارش خانه خشتي، كارگران با 

مدير بي لياقت استعفا «شعارهايي مانند 
در حالي كه اعالم كردند كه؛ » استعفا

تعدادي از كارگران در يك محل با يك 
كنند ولي حقوق و  شغل و سابقه كار مي

مزاياي آنها متفاوت است و نسبت به آن 

 .ها بي عدالتي و تبعيض شده است
 اعتراضي با پيوستن شيفت تجمعاين 
كارخانه تعطيل  و شبانه روزي،عصر

  .شد
  
كارگران و ،  مرداد28روز چهارشنبه *

خانواده هاي شركت ميان آب همراه 
شان مقابل مديريت  با خانواده هاي

شركت ميان آب تجمع كردند و 
خواستار استخدام مجدد كارگران 

ن حقوق فعاالبه گزارش  .بومي شدند
مدير ، ي در ايرانبشر و دمكراس

عامل شركت فردي به نام پنبه زن 
توجهي به خواسته هاي كارگران 
ننمود و به تهديد كارگران و خانواده 

 از طريق عوامل هاي آنها پرداخت و
ش اقدام به درگيري با كارگران و ا

كارگران و  .شان نمود خانواده هاي
خانواده هاي آنها نسبت به اين 

نه  حركت گستاخانه و وحشيا
 منجر به اعتراض نمودند كه نهايتاً

درگيري شديد شد كه چندين ساعت 
ادامه داشت و دفتر فرد نامبرده 

  .تخريب گرديد
در پي اين اعتراضات، نيروهاي 

هفت تپه و  سركوبگر از شوش،
شاهور به اين منطقه گسيل  و با 

 اين درگيرهاي .مردم درگير شدند
ساعتها ادامه داشت كه گفته مي 

تعدادي از كارگران و خانواده شود 
شان زخمي  و تعدادي هم  هاي

  .دستگير شدند
  
جمعي از  مرداد، 31 شنبه صبح روز*

كارگران كارخانه فوالد لوشان در 
اعتراض به تعويق حقوق و محقق 

شان دست از  نشدن ساير مطالبات
كار كشيده و مقابل ساختمان اداره 
كار شهرستان رودبار واقع در شهر 

 به گزارش ايلنا، . تجمع كردندمنجيل
 240در كارخانه فوالد لوشان بيش از 

خرداد ماه كارگر فعاليت دارند كه از 
  .اند  حقوق نگرفته

  
، تعدادي از  مرداد31 شنبه روز*

كارگران بخش حوادث شركت آب 
اعتراض به عدم  منطقه دو قم در

ماه حقوق مقابل شركت  5پرداخت 
  .آبفا استان تجمع كردند

اين  مركزي خبر،  گزارش واحدبه
كارگران كه به نمايندگي از شصت 

 از كارگران شركت آبادگران كوير تن
؛ كه نشين آمده بودند اعالم كردند

پنج ماه هيچ حقوق و مزايايي 
 و تعدادي از همكاران هدريافت نكرد

 به همين دليل نتوانسته اند كرايه آنها
  .شان را بپردازند خانه هاي

  
 كشاورزان چهارمحال و تعدادي از*

در  مرداد، 31بختياري روز شنبه 
خواستار رفع محروميتهاي  تجمعي،

برداشت آب و رفع بي آبيهاي مزارع 
  .و باغات خود شدند

در اين تجمع كه در  به گزارش ايرنا،
مقابل ساختمان شركت آب منطقه 
اي چهارمحال و بختياري از ساعت 

 صبح برگزار شد، كشاورزان نسبت 9
 لغو برداشت آب طرحهاي به

 .اعتراض كردندكشاورزي خود 
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  رويدادھای ھنری ماه
  ليال جديدي

  :سخن روز
در روزگاري كه دروغ يك واقعيت عمومي است، " -

جورج  ("به زبان آوردن حقيقت يك اقدام انقالبي است
نگار،  ، داستان نويس، روزنامه )1950 - 1903، اورول

او را بيشتر براي دو رمان . منتقد ادبي و شاعر انگليسي
 "1984" و "حيواناتمزرعه "سرشناس و پرفروشش، 

او همچنين با نقدهاي پرشماري كه بر . شناسند مي 
نوشت، بهترين وقايع نگار فرهنگ و ادب  كتابها مي 

  .شود انگليسي قرن شناخته مي 
  
در زندگي قرار نيست خود را كشف كنيد، قرار " -

 - 1856، جورج برنارد شاو ("است خودتان را بسازيد
ك كُميك، منتقد ادبي و نويس سب ، نمايشنامه )1950

عنوان توانمند  از او به . تبار مبلغ سوسياليست ايرلندي 
ترين نمايشنامه نويس بريتانيايي پس از شكسپير و 

، "جاناتان سوييفت"نويس پس از  نافذ ترين رساله 
  . كنند هجو نويس ايرلندي، ياد مي

  
  .....موسيقي

  
   روي صحنه اپرا "انقالب استيو جابز"

  
استيو "، آهنگساز آمريكايي، زندگي "ون بيتسميس"

 2011، بنيان گذار شركت اپل را كه در سال "جابز
اين اپرا به . درگذشت، به روي صحنه اپرا خواهد برد

پردازد كه زندگي شخصي جابز را تحت   موضوعاتي مي
 2017اولين اجراي آن در سال . تاثير قرار داده بودند

س زندگي مردي كه انقالبي اين اپرا بر اسا .خواهد بود
هاي شخصي و كسب و كار موسيقي ايجاد  در رايانه 

 را "آيفون"كرد و از همه برجسته تر، تلفن هوشمند 
  .به ارمغان آورد، به روي صحنه خواهد رفت

اين اپرا داراي يك موسيقي بسيار نوآور 
الكتروآكوستيك همانند شخصيت خالق و نوآور خود 

  .استيو جابز است
  
بين در ماه نوامبر منتشر وم جديد كرت كوآلب

  مي شود 

  
كرت "آلبوم جديدي از ترانه هاي منتشر نشده 

، نوامبر امسال "نيروانا"، خواننده فقيد گروه "كوبين
  .شود منتشر مي 

 Montageاين ترانه ها در آلبوم رسمي فيلم مستند 
of Heck جا گرفته كه به زندگي كرت كوبين مي 

ان اين مستند، در هنگام ساخت فيلم كارگرد. پردازد

بيش از يكصد كاست موسيقي از آهنگهاي ضبط شده 
، "برت مورگن". توسط كرت كوبين را پيدا كرد

گويد اين كاستها، تصوير  كارگران اين مستند مي 
  . كند متفاوتي از كرت كوبين ارايه مي 

 سالگي با 27 در سن 1994كرت كوبين در آوريل 
  .را كشتشليك گلوله خود 

  
خوانندگاني كه پس از مرگ همچنان 

  پولسازند 
 سال پس از مرگ، صدمين آلبوم 22 "فرانك زاپا" -

 كه حاصل تركيب "Dance me this"او به نام 
آواز مغولي با سيستم صوتي قديمي 

"Synclavier"است، به بازار عرضه شد .  
 به خواب ابدي 2009 در سال "مايكل جكسون" -

در سال .  صدايش همچنان زنده استفرو رفت، اما
 ، دومين آلبوم او پس از مرگ Xscape آلبوم 2014

  .منتشر شد
او تا . شكند  همه ركوردها را مي "الويس پرسلي" -

 ميليون 600 رقمي معادل 1977زمان مرگش در سال 
 2تاكنون . نسخه از آلبومهايش را به فروش رساند

  . است فروش رفته ميليارد نسخه از آلبومهاي الويس به 
 يكي از استادان بزرگ گيتار "پاكو د لوسيا" -

فالمينگو و تاثيرگذار ترين هنرمند اين سبك در قرن 
 او اواخر Cancion Andaluzaآلبوم . بيستم بود

  . منتشر شد2014ماه آوريل سال 
 زماني كه آلبوم 1983سال . "باب مارلي" -
"Confrontation"د، دو  از باب مارلي منتشر ش

 Buffalo"ترانه . سال از مرگ او گذشته بود
Soldier" ترين ترانه  از اين آلبوم به يكي از محبوب  

  .هاي جاماييكاييها تبديل شد
نت "، "جاني كش"، "ژيلبر بكو"، "جنيس جاپلين" -

 از ديگر هنرمندان "امي واينهاوس" و "كينگ كول
  .اين ليست هستند

  
  تهم به قتل ويكتور خارا محاكمه نظاميان م

  

بار  ده نظامي سابق شيلي بايد براي قتل خشونت 
 سراي نامدار چپ اين كشور در  ، ترانه"ويكتور خارا"

 سال پيش، در برابر دادگاهي در سانتياگو 40بيش از 
ويكتور خارا را در آمريكاي التين . پاسخگو باشند

  . ناميدند  مي"صداي مردم فرودست"
ترين و  در زمان خود يكي از معروف ويكتور خارا 

هاي سياسي در آمريكاي التين  ترين خواننده  محبوب 
او را صداي مردم فرودست و نماد اپوزيسيون چپ . بود

  .دانستند مي 
ويكتور خارا مدت كوتاهي پس از كودتاي ژنرال 

 1973 سپتامبر 11 در شيلي در "آگوستينو پينوشه"
او پنج روز .  گرفتبازداشت شد و تحت شكنجه قرار

در كالبدشكافي سال . پس از دستگيري به قتل رسيد
 گلوله بر پيكر او تشخيص داده شد و 44، جاي 2009

معلوم شد كه شمار زيادي از استخوانهاي او شكسته 
  .است

، )1973 ـ 1990(در زمان ديكتاتوري پينوشه در شيلي 
 هزار تن 100 هزار تن در اين كشور كشته و حدود 5
  .زداشت، زنداني و شكنجه شدندبا
  

  اعتراض مادونا به بي بي سي 
، خواننده پاپ آمريكايي، مي گويد خالقيت، "مدونا"

  .تاريخ انقضا ندارد
  

اين اظهار نظر مدتي پس از آن صورت گرفته است كه 
 بي بي سي را متهم كرد به دليل سنش، 1مدونا راديو 

اري از قراردادن آهنگهاي او در ليست پخش خودد
 سال دارد، در گفتگو 56مدونا كه اكنون  .كرده است

دوست دارم ":با خبرگزاري اسوشيتدپرس گفته است
 مقايسه "پيكاسو"خود را با هنرمندان ديگري همچون 

او تا روزي كه مرد، همچنان نقاشي كشيد و . كنم
چرا؟ چون فكر كنم انگيزه اين كار را در . نقاشي كشيد

 زندگي به او انگيزه مي .وجود خودش حس مي كرد
داد و به همين دليل، ناگزير بود كه وجود و درونيات 

  ".خود را بروز بدهد؛ من هم همين حس را دارم
  

   .....نقاشي

  
 پيكاسو را به آمريكا تابلوي ربوده شده

  فرانسه برگرداند 

  
 را كه ارزش آن "آرايشگر"آمريكا تابلوي پيكاسو بنام 

. شده، به فرانسه بازگرداند ميليون دالر برآورده 15
 1911پيكاسو اين تابلو را به سبك كوبيسم و در سال 

اين تابلو در دسامبر سال گذشته  .ميالدي كشيده بود
در محموله اي كه از بلژيك به ) 2014(ميالدي 

تابلوي مذكور در . نيوجرسي حمل مي شد، پيدا شد
بسته اي قرار داشت كه برچسب صنايع دستي با قيمت 

  . دالر بر آن زده شده بود30
مقامات اراده مهاجرت آمريكا اين تابلو را به سفارت 

  .فرانسه در واشنگتن تحويل داده اند
 در "ژرژ پمپيدو" از موزه 2001اين نقاشي در سال 
  .پاريس ربوده شده بود

  21بقيه در صفحه 



  21 صفحه              هنري      1394 شهريور اول – 362 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رويدادھای ھنری ماه
  

   20بقيه از صفحه

آتنا فرقداني برنده جايزه شجاعت نهاد بين 

  المللي حقوق كاريكاتوريستها شد 

  
 شجاعت   جايزه آتنا فرقداني، كارتوريست زنداني، برنده

 بين المللي مدافع  كشيدن كاريكاتور از سوي شبكه
  .شد) CRNI(حقوق كاريكاتوريستها 

 اي به  ب توجه عمومي و رسانه براي جل اين جايزه
شرايط وخيم هنرمندان كارتونيست شكل گرفته تا 
فشار بين المللي را متوجه كساني سازد كه حق آزادي 

  .اند بيان و حقوق بشر آنها را محدود و نقض كرده 
آتنا فرقداني، هنرمند نقاش و كارتونيست منتقد، به 
خاطر كشيدن كاريكاتوري در اعتراض به طرح 

نهادي مجلس ارتجاع كه حق كنترل مواليد و پيش
كرد، زنداني و از  حقوق زنان را در ايران محدود مي 

  .ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد منع شد
او سال گذشته پس از يك دوره كوتاه بازداشت، با 
انتشار ويديويي به شرح دوران بازداشت خود پرداخت و 

رسي بدني او را از جمله گفت كه ماموران زن در باز
  .اند برهنه كرده و برخورد خشني با او داشته 

 15 به حكم شعبه 1394اين كارتونيست در خرداد ماه 
اجتماع و تباني "بيدادگاه انقالب اسالمي، به اتهام 

 و "فعاليت تبليغي عليه نظام"، "عليه امنيت ملي
توهين به رهبري، رييس جمهور، نمايندگان مجلس "

 به "اش  الف سپاه در حين بازجويي 2 و ماموران بند
  . ماه حبس محكوم شد9 سال و 12

، نيك آهنگ كوثر و در 1380پيش از اين نيز در سال 
 مانا نيستاني، كارتونيستهاي ايراني، موفق 1385سال 

اين جايزه . المللي شده بودند  بين  به دريافت اين جايزه
ز  به طور مشترك به دو كارتونيست ا2014در سال 

هند و فلسطين اهدا شد كه اولين زناني بودند كه برنده 
  . شدند اين جايزه مي

  
  .....ادبيات 

  
گابريل گارسيا ماركز به انتقال خاكستر پيكر 

  زادگاهش 
  

گابريل "به تصميم همسر و دو پسرش، خاكستر پيكر 
، برنده جايزه نوبل ادبيات، به شهر "گارسيا ماركز

اين خبر با . تقل مي شود در كلمبيا من"كارتاخنا"
  .استقبال بسياري در كلمبيا روبه رو شده است

ماركز كه آوريل سال گذشته در مكزيك درگذشت، 
او شماري از . سالها در شهر كارتاخنا زندگي كرده بود

 را در اين شهر "عشق سالهاي وبا"آثارش از جمله 
  .نوشت

 همچنين مركزي "صد سال تنهايي"نويسنده رمان 
موزش روزنامه نگاران آمريكاي التين در اين براي آ

 در 1927ماركز كه در سال . شهر تاسيس كرده است
كلمبيا به دنيا آمد، سه دهه آخر عمرش را در مكزيك 

  .زيست
او از بزرگ ترين چهره هاي ادبيات اسپانيايي و 
آمريكاي التين محسوب مي شود و از او به عنوان 

  . شده استپيشتاز سبك رئاليسم جادويي ياد
گزارش "، "پاييز پدر ساالر"تمامي آثار او از جمله 

، "ژنرال در هزارتوي خود"، "ساعت شوم"، "يك قتل
كسي به سرهنگ "، "خاطرات دلبركان غمگين من"

، "از عشق و شياطين ديگر"، "نامه نمي نويسد
، "گزارش يك آدم ربايي"، "زيباترين غريق جهان"
زيستن براي "، "يليسفر پنهاني ميگل ليتين به ش"

 به فارسي "يادداشتهاي روزهاي تنهايي" و "بازگفتن
  . اند ترجمه و منتشر شده

  

  وضعيت اسفناك كتابخواني در ايران 
كتابفروشان مي گويند، كتاب فروشي در ايران كار 

 نسخه اي كتاب را 200بيهوده اي است و انتشار 
  . بهترين دليل آن توصيف مي كنند

اسفناك " با "كتاب آگاه"ير فروشگاه براي نمونه، مد
، بهترين دوره فروش كتاب را "خواندن وضع كتاب

رونقي  او علت بي .  دانسته است80قبل از سالهاي 
بازار كتاب را نه تنها در مسايل اقتصادي، بلكه 

. داند  مي "فرهنگ كتابخواني"همچنين مربوط به 
تعداد ": يكي ديگر از كتابفروشيها گفته است

 مان را به  بخوانها آنقدر كم است كه ما مشتريهايكتا
  ".شناسيم چهره مي 

يك دستفروش كتاب نيز گفته است دو روز است كه 
كنندگانش  به گفته او مراجعه . تنها دو كتاب فروخته

  .دنبال كتابهاي غيرمجاز هستند
 سبب "ماديات زدگي"گويند  برخي فروشندگان مي 

اب ارزش قايل نشوند و شده تا مردم براي آگاهي و كت
 براي مردم ارزش بيشتري "پول"اي هم معتقدند  عده 

 خوانند تا  اي هم كتاب نمي از تفكر دارد و البته عده 
  . "ذهنشان درگير نشود"

اما به نظر مي رسد مهمترين نقش در كسادي بازار 
رسمي كتاب، سانسور، فشار بر نويسندگان مستقل و 

باشد كه مورد پسند حكومت جلوگيري از انتشار آثاري 
نيست و آنها را مغاير با ايديولوژي و سياست خود 

كتابخوانها با كناره گيري از صحنه . ارزيابي مي كند
رسمي و محصوالت آن، به اين شرايط واكنش نشان 

  .   مي دهند
  

  ......تياتر
  

  حمايت از هنرمندان بيمار 
،هفت تياتر )  اوت24 تا 17( شهريور 2 مرداد تا 26از 

در هفت شب براي حمايت از هنرمندان در تهران روي 
آفريني در  بازيگران براي نقش . صحنه خواهد رفت

ها دستمزدي دريافت نخواهند كرد و  اين نمايشنامه 
تمام درآمد اجراي تياترها به هنرمندان بيمار در اين 

  .عرصه اهدا خواهد شد
 شود و  آغاز ميهاي كالسيك  اين هفت شب با تياتر

با روي صحنه رفتن نمايشهاي معاصر به پايان مي 
آثار  هر كدام از اين هفت شب به يكي از بهترين . رسد 

  ماتئي ويسني". يك نويسنده اختصاص داده شده است
 تنها دو تن از " اگزوپري آنتوان دو سنت" و "يك

  .نويسندگان انتخابي اين مجموعه هستند
عنكبوتي " و "شازده كوچولو" ،"مكبث"، "آنتيگونه"

  هايي هستند كه  اي از نمايشنامه   نمونه "در زخم

عالقمندان در اين هفت شب شاهد به روي صحنه 
هايي كه براي بسياري  رفتن آنها خواهند بود؛ قصه 

  آشنا هستند و يا با آنها خاطره دارند
  

  ....سينما
  

من با شمايان همسو : اسفنديار منفرد زاده

   نخواهم بودنبوده و
دان نامدار  آهنگساز و موسيقي  اسفنديار منفردزاده، 

اي خطاب به مسعود كيميايي، فيلمساز،  ايراني، در نامه 
من با شمايان همسو نبوده و "با اشاره به اين كه 

، از او خواست تا آثارش در شب موسيقي "نخواهم بود
  .فيلم اين كارگردان اجرا نشود
 15 كيميايي قرار بود شب موسيقي فيلم مسعود

مردادماه با اجراي اركستر سمفونيك به رهبري بهزاد 
عبدي و خوانندگي رضا يزداني در تاالر وزارت كشور 

  .برگزار شود
  : متن نامه اسفنديار منفردزاده از اين قرار است

استاد مسعود "عبدي و ] بهزاد[از شما آقاي رضا 
 استدعا دارم -درستي عاجزانه   به – عاجزانه "كيميايي

 مادي من يعني اجراي -از تجاوز به حقوق معنوي 
موسيقيهايم، حتي اگر برايتان منافعي در پي دارد، 

زيرا من با شما همسو نبوده و نخواهم . دست برداريد
  !بود

تا امروز آثار بسياري » سفر سنگ«از موسيقي فيلم 
براي اين برنامه وجود دارند كه با اجازه از سازندگان 

  "! كار آيند توانند به ها مي آن
مسعود كيميايي در جواب اسفنديار منفردزاده در 

اي اعالم كرد كه در شب موسيقي متن  مصاحبه 
.  هاي اين آهنگساز اجرا نخواهد شد فيلمهايش ساخته

آقاي منفردزاده از دوستان قديمي من ": وي گفت
ولي در برخي موضوعات با هم اختالف نظر و . هستند
  ". داريمعقيده

  

   لوكارنو "يوزپلنگ طاليي"جشنواره 

 در سوييس به مدت ده روز ميزبان "لوكارنو"شهر 
  . ستارگان و عالقمندان فيلم و سينما است

هاي  جشنواره سينمايي لوكارنو در كنار جشنواره 
 يكي از چهار جشنواره مهم "ونيز" و "كن"، "برلين"

 هشتمين در شصت و.  شود فيلم در اروپا محسوب مي
 فيلم در اين 200 جشنواره لوكارنو مجموع حدود  دوره

 اثر بر سر جايزه اصلي، 19.  آيند به نمايش درمي
  . با يكديگر رقابت خواهند كرد"يوزپلنگ طاليي"

 "جاناتان دمي" به كارگرداني "ريكي و فلش"فيلم 
 در آن نقش يك ستاره موسيقي "مريل استريپ"كه 

اين دوره از جشنواره لوكارنو را كند،  راك را ايفا مي 
  .افتتاح كرد

بكي از ويژگيها و جذابيتهاي جشنواره لوكارنو، نمايش 
 است كه گنجايش "پياتزا"فيلم در فضاي باز معروف 

پياتزا "فيلمهايي كه در بخش .  هزار نفر را دارد8
 آيند، از سوي تماشاگران   به نمايش درمي"گرانده

 ويژه  و در پايان نيز جايزهمورد ارزيابي قرار گرفته 
  .گيرد تماشاگران به بهترين فيلم منتخب تعلق مي 

، "بهشت" جشنواره لوكارنو، فيلم  در بخش مسابقه
 فيلمي است كه براي 19ساخته سينا عطاييان، يكي از 

  . خيز برداشته است"يوزپلنگ طاليي"شكار 
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  24بقيه از صفحه 

 البته بي هيچ ترديدي مي توان سال 
 را تبلور جنايت و 67سياه و خونين 

عمق فاجعه اي دانست كه رژيم 
منحوس خميني و ديگر كارگزارانش از 
تندرو و اصالح طلب بر مردم اين 

  .سرزمين تحميل كردند
در اين سال سياه و در تابستان شومش، 

كه پس از هشت سال جنگ خانمانسوز 
طي آن سركوب آزاد انديشان و 
روشنفكران آغاز گرديد و هزينه هاي 
گزاف جاني و مالي برجا گذاشت، رهبر 

ناچار به دست ) خميني(جنايتكار رژيم 
كشيدن از اين جنگ كور و ديوانه وار 

 را به منزله آتش بساو پذيرش . شد
 دانست و آنرا سر كشيد، "جام زهر"

 و چند بدون آنكه بابت حماقت چندين
  . ساله اش درخواست بخشش كند

خميني نه تنها از ملت بابت آن همه 
جنايت و خسارت در جنگ تحميلي عذر 
خواهي نكرد، بلكه با قساوت و بيرحمي 
و در حكمي سبعانه كه در دل تاريخ به 
يادگار مانده است و آنهم در كنار فرمان 

، وجنايتكاراني شبيه هيتلر و موسوليني
 زندانيان را صادر كرد و "دشيُكِب"دستور 

كارگزاران جاني اش ماشين مرگ را بي 
پروا تر از قبل استارت زدند و تنها طي 
دو ماه در آن تابستان شوم و سياه، 
چندين هزار زن و مرد آزاده اين 
سرزمين را در سراسر زندانهاي كشور 

دادگاههاي چند ثانيه اي به دار بيپس از 
  .آويختند

االن سياسي و ن و فعابعضي محقق
حقوق بشري آمار اين كشتار فجيع را 
فقط در تهران و چند شهر بزرگ بالغ بر 

و اين در حاليست .  نفر دانسته اند5000
كه از آمار واقعي اين نسل كشي در 
شهرستانها و شهرهاي كوچك و دور 

  .افتاده اطالع دقيقي در دست نيست
  

  !شروع فاجعه اينگونه بود

. يكديگر قطع كردندارتباط مان را با "
روزنامه . مجاهدين را جدا و چپها را جدا

. ها جمع آوري و ديگر توزيع نشد
. تلويزيون و راديوها را از بندها بردند

مالقات ممنوع و مكاتبه با خانواده ها به 
  ".پايان رسيد

قبال شنيده بوديم كه تعدادي از "
صداي رگبار . زندانيان را تيرباران كردند

   ".ژه پاسداران را مي شنيديمهمراه با ر
بي خبري بزرگترين شكنجه روحي "

براي ما شده بود؛ بي خبري از رفقا و 
ياران دربندمان، همسلوليهاي سابق 

  ".مان
مطالبي كه در باال آمد را تقريبا همه 
بازماندگان آن وقايع شوم يكسان 

  .تعريف كرده اند
رژيم وحشت زده و ناكام مانده در جنگ 

 وقتي كه در كمال زبوني و هشت ساله،
خفت مجبور به امضا قرارداد آتش بس 

شد، براي فرار از زير مطالبات روز افزون 
مردمي كه خود را در اعتراضات و 
تحصنهاي صنفي و سياسي نشان مي 
داد، دوباره ماشين كشتار را به راه 

در راس اين سياست، نامه . انداخت
، نيري(خميني قرار گرفته كه سه نفر را 

مامور صدور حكم ) اشراقي، پورمحمدي
بر ). كميته مرگ(و كشتار كرده بود 

اساس اين سياست جنايتكارانه، گروه 
گروه مالها و طلبه ها مثل موريانه به 
اقصي نقاط كشور تاختند تا پيام آور 
خونريزي و كشتار شوند و بدين ترتيب 
بود كه بزرگترين لكه ننگ تاريخ بشري 

چهره رژيم جمهوري در قرن بيستم به 
اسالمي ايران و در راس آن خميني 

  .جالد نشست
  

اين جدال نابرابر بين قربانيان و خانواده 
شان از يك طرف و پنهان كاري و  هاي

نابودي اسناد و مدارك توسط رژيم و 
مهم تر از همه، سكوت مرگبار دنياي 
به ظاهر متمدن كه با چشم بستن بر 

يت كه به روي واقعيت جنايت عليه بشر
نوعي مي توان آنرا نشان دادن چراغ 
سبز به ستمگران حاكم دانست، هنوز 
ادامه دارد، گرچه به كوشش نهادهاي 

حقوق بشر، فعاالن مستقل مدافع 
سياسي و داغديدگان آن جنايتها و 
اعدامهاي مكرر و روز افزوني كه 
همچنان برپاست، هر روز ابعاد و اسناد 

تعدي بر جديدي از جنايت و ظلم و 
كارنامه سياه جمهوري اسالمي افزوده 

  .مي گردد
، حقوقدان "جفري رابرستون"به گفتار 

و فعال حقوق بشر، كه بر اساس گواهي 
جان بدربردگان آن واقعه و بعضي اسناد 
و مدارك ديگر نوشته شده توجه كنيد 

  ): نقل به مضمون(
هيات بازجويان تنها يك پرسش از "

ر اينجا منظورش د(زنان و مردان جوان 
داشت كه بيشتر ) مجاهدين خلق است

 فقط به اتهام شركت 1360شان از سال 
در تظاهرات خياباني و يا داشتن نوشته 

آنها از قبل . هاي سياسي در زندان بودند
نمي دانستند مرگ يا زندگي شان بسته 
به پاسخي است كه به پرسش بازجويان 

چشم زندانياني را كه پاسخ . مي دهند
ان نشان از ادامه همكاري با ش

مجاهدين خلق داشت مي بستند و آنان 
را به رديف به سمت چوبه هاي دار 

اگر در معرفي اتهام خود . ميفرستادند
 بي شك اعدام مي "مجاهد"مي گفتند 

 استفاده "منافق"شدند و اگر از كلمه 
مي كردند، از سوي بازجويان شكنجه 
 هاي سخت تر و خواسته هاي شرم آور

  .تري مطرح مي شد
قربانيان جوان را چهار چهار يا از 
جرثقيل حلق آويز مي كردند يا در 
گروههاي شش نفره در سالن بزرگ 

  .زندان به دار مي كشيدند

اين كشتارها پس از وقفه كوتاهي در 
كميته مرگ . ايام محرم از سر گرفته شد

به احضار اعضاي سازمانهاي چپ گرا 
ه، عقايد و پرداخت كه از نظر كميت

آرايشان با ايديولوژي حكومت مذهبي 
كه روح اهللا خميني پس از انقالب بر پا 

مصاحبه با . كرده بود، سازگاري نداشت
گروههاي چپ طوالني تر و موذيانه تر 

  .بود
اين بار جرم زندانيان نه اعتقادات 
سياسي، بلكه گرايشات مذهبي و اكراه 

به ديگر . شان از تبعيت از اسالم بود
سخن، بازرسان بر آن بودند كه افراد 

  .اين گروهها را به ارتداد متهم كنند
در پايان يك دادرسي نمايشي مضحك 
و كوتاه، آناني را كه خدا نشناس و بي 

ولي خانواده شان به ايمان مذهبي بودند 
خدا و اسالم اعتقاد داشتند، اعدام مي 
كردند و بقيه به شكنجه هاي سخت از 
جمله شالق محكوم مي شدند كه البته 
بسياري از آنان زير ضربات شالق جان 

  ".مي سپردند
كشتارهاي دسته جمعي آن سالها 
باوجود پنهان كاري رژيم مخفي نماند و 

بر افزايش  خ67باالخره در مرداد سال 
اعدامهاي سياسي در روزنامه هاي 

 "فايننشيال تايمز" و "نيويورك تايمز"
  . درج گرديد

و اين روايت دردناك همچنان در 
زندانهاي رژيم تبه كار و جنايت پيشه 
جمهوري اسالمي هر روز تكرار مي 
شود و همچنان اين رژيم ركورد دار 

  . بيشترين اعدامها در جهان است
 توان گفت كه ماشين در يك سخن مي

 جنايت نه تنها از كار نظامكشتار 
نايستاده، بلكه همچنان به كار سركوب 
و خفقان مردم آزاده و جوانان شيردل 

  .اين سرزمين مشغول است
پرومته هاي جوان اين سر زمين اما با 
نيروي اليزال اراده شان گرچه هر روز 
به جگرخواران كفتار صفت رژيم 

رده مي شوند، ولي جمهوري اسالمي سپ
حسرت يك آخ را به دل آنها گذاشته و 
با ايمان به آرمان شان و رستاخيز نهايي 
خلق، روز نابودي اين رژيم جنايتكار را 

  .لحظه شماري مي كنند
  

  و در پايان

جمهوري اسالمي دالرهاي نفتي باد 
آورده را صرف خاموش كردن صداهاي 
مخالف و حق السكوت به مناديان 

. حمايت از حقوق بشر مي كندخارجي 
آخرين نمونه عملكرد كاسبكارانه 

 براي "بي بي سي" و "صداي آمريكا"
توجيه جنايتهاي ساواك و دربار و 
قهرمان ملي معرفي كردن شكنجه 
گران توسط قلم بدست مزدوري به نام 
قانعي فر كه وابستگي و خود فروشي 
اش به شيخ و شاه بر كسي پوشيده 

 اين دو بلندگوي .نيست، مي باشد
خارجي با زير سوال بردن فريادهاي 

آزاديخواهانه جوانان اين مرز و بوم و 
تروريست ناميدن آنها، در حقيقت به 
جمهوري اسالمي در سركوبي هرچه 
بيشتر و اعدامهاي مكرر تر زير نام 
حفاظت و امنيت كشور چراغ سبز مي 

  . دهند و براي آن مشروعيت مي تراشند
ده اي كه دو صداي تودهني كوبن

آمريكا و انگليس از جنايت آرايي خود 
دريافت كردند، نشان داد كه خيل 
آزاديخواهان و بشر دوستان مجدانه 
خواهان حقيقت يابي فجايع سي و اندي 
سال حكومت آخوندها بر اين سرزمين 
به خون نشسته هستند و از هيچ 

  . كوششي در اين راه سر باز نمي زنند
كرد كه هريك از ما نبايد فراموش 

سهمي در عدالت خواهي و روشنگري 
نقاط تاريك اين رژيم داريم و البته 
سكوت ما در قبال اين جنايات، خود به 

حال كه . نوعي تاييد آن تلقي مي شود
جهان زور و زر و سرمايه همچنان 
سرگرم مماشات با جنايتكار ترين 
حكومتهاي فاشيستي جهان است و 

اي بيشتر و چپاول براي عقد قرارداده
حقوق حقه مردم اين سرزمين با 
يكديگر مشغول مسابقه اي نفس گير 
شده اند، بر ماست كه با افشاي 
جنايتهاي آنان و حضور موثر و فعال در 
كمپينهاي مستقل حقوق بشري، وجدان 
آگاه انسانهاي شريف در سراسر جهان را 

  .بيدار نگه داريم
تا قرار تمام تالش ما بايستي در اين راس

داشته باشد كه با فشار دايمي به نهاد 
هاي حقوق بشري بين المللي، سازمان 
ملل متحد را وادار به تشكيل كميته 
حقيقت ياب و بررسي پرونده سياهكار 
ترين و خشن ترين جنايتكاران حاكم بر 
ايران در طي سي و اندي سال پيش 
نموده و نگذاريم كه بوقهاي تبليغاتي 

فرزندان شجاع و جان بر جهان سرمايه، 
كف اين سرزمين را با وقاحت و سفاهت 
تروريسم بنمايانند و ضمن دلجويي از 
شكنجه گران شاه و شيخ ، شكنجه را 
براي هر حكومتي روا دانسته و قانوني 

  .ارزيابي نمايند
حال كه رژيم درمانده و رسوا مجبور به 
نوشيدن كاسه زهر ديگري شده و بهانه 

مبني بر تقدم داشتن دولتهاي غربي 
پرونده اتمي و منوط كردن مساله نقض 
حقوق بشر به پس از پايان توافق اتمي 
ديگر اعتبار ندارد، بايد ديد آيا آنها 
حاضرند به وعده هايشان عمل كرده و 
از شوراي حقوق بشر سازمان ملل 
مصرانه خواستار تشكيل كميته حقيقت 
ياب براي رسيدگي به پرونده آن سال 

ه و سالهاي سياه تر پيش و پس از سيا
  آن گردند؟

در هر صورت، پافشاري مداوم ما تنها 
 .راه رسيدن به مقصود است

   

  

  

  ، تبلور جنايت عليه بشريت۶٠سالھای سياه دھه ی 
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در شرايطي كه كره خاكي با بحران 
افسار گسيخته اكولوژيك مواجه است و 
شكل تغييرات آب و هوايي، زندگي 
انساني را به خطر مي اندازد، تمدن 
سرمايه داري صنعتي مدرن كه مبتني 

 –بر توليد گرايي، مصرف گرايي، بت 
وارگي كااليي و انباشت نامحدود سود 

 .استاست، ريشه اصلي اين بحران 
منطق توسعه نامحدود سرمايه داري در 
تضاد كامل با حفظ طبيعت و محيط 

در اين بين آب به . زيست قرار دارد
مثابه پايه آباداني و زيست انسان و 

 با بحران جدي كه تاثير ،حيات وحش
بسزايي در محيط زيست دارد، مواجه 

  .شده است
ايران يكي از كم آب ترين كشورهاي 

 كه متوسط بارش جهان به شمار مي آيد
آن يك سوم ديگر كشورها است در اين 
باره سخنگوي كميسيون مجلس به 

در حال " : گفته است"خبرگزاري ايلنا"
از آب  درصد90حاضر بخش كشاورزي 

. مصرفي را به خود اختصاص داده است
مصرف آب در بخش خانگي هم نزديك 

درصد و در بخش صنعتي نيز در 8به 
صرفه ": فزودوي ا ".درصد است2حدود 

ترين بحثهاي  جويي يكي از كليدي
بايد در همه سطوح . اقتصادي است

جويي شود، اما به علت مصرف  صرفه
باالي آب در بخش كشاورزي، بايد 
اولويت صرفه جويي را در اين بخش 

  ".بگذاريم
صرفه جويي ": پاپي زاده تاكيد كرد

درصدي در بخش كشاورزي به 10
خش معناي صرفه جويي در  كل ب

وي با اشاره به  ".خانگي و صنعتي است
: روش كشاورزي سنتي در كشور افزود

در حال حاضر به دليل وجود  "
كشاورزي سنتي، در بسياري از اراضي 
آب تلف مي شود، به طوري كه بهره 

 35 تا 30وري در بخش كشاورزي 
درصد است، در حالي كه در كشورهاي 

 تا 60توسعه يافته اين رقم نزديك به 
  ".درصد است 65

اين سخنان درحالي مطرح مي شود كه 
تا كنون هيچ برنامه مدون و رديف 
بودجه اي براي احياي سيستم آبياري 
كشاورزي سنتي تدوين و اجرايي نشده 

  .است
گذشته از مديريت فاجعه بار دولتهاي 
رنگارنگ جمهوري اسالمي، از آنجا كه 
به روز سازي سيستمهاي آبياري 

 به روشهاي مدرن مانند كشاورزي سنتي
آبياري قطره اي، باراني و مه پاشي 
نيازمند اختصاص بودجه و تجهيزاتي 
است كه به طور عمده از خارج كشور 
تامين مي شود، نقش غيرقابل انكار 
تحريمهاي رژيم ساخته در نداشتن 
دسترسي به اين مورد نمود بيشتري 
داشته است كه اثرات آن با شدت 

  .آبي نمايان شده استگرفتن بحران كم 
در زير به چند مورد از بحران آب در 
مناطق مختلف با استناد به گزارش 

  :خبرگزاريهاي داخلي اشاره مي نماييم
 درياچه نمك قم بحراني ترين شرايط -

به .  حوضه آب خيز دارد30را در بين 
، مدير كل محيط "ايسنا"گزارش 

زيست استان قم بر ضرورت توجه 
چالش بزرگ زيست مسووالن به 

محيطي در درياچه نمك پس از سالها 
غفلت از اين موضوع حساس و حياتي 

انتشار وسيع گرد و ": تاكيد كرد و گفت
غبار و ريزگردها، تغيير اقليم، شور شدن 
آب و خاك، از ميان رفتن زيست 
بومهاي طبيعي، نشست و رانش زمين، 
نابودي كامل كشاورزي، تخليه روستاها 

هزينه توسعه شهرها و و افزايش 
شهركها از مهمترين پيامدهاي اين 
بحران بر هفت استان مهم كشور 

  ".است
، معاون نظارت بر "آفتاب" به نقل -

بهره برداري شركت آب و فاضالب 
 شهر 547بحران آب در ": كشور گفت

وجود دارد و بيشتر اين شهرها در 
استانهاي مركزي و جنوبي كشور قرار 

شيعي با بيان اينكه ت  ".گرفته اند
وضعيت بحران آب سه شهر بوشهر 
كرمان ، بندرعباس در حالت قرمز است 
و بندرعباس بدترين وضعيت را دارد، 

شهرستان بندرعباس براي " :افزود
تامين آب در وضعيت قرمز و بحراني تر 
از شهرهاي ديگر است و سد استقالل 
ميناب به عنوان مهمترين منبع تامين 

درصد آب 10درعباس فقط كننده آب بن
شهر ":  اضافه كرد كهوي  ".دارد

  ليتر در ثانيه 400بندرعباس با كمبود 
 250روبروست و اين در حالي است كه 

ليتر در ثانيه  براي آبياري فضاي سبز 
استفاده مي شود و ميزان مصرف آب در 

 ليتر در شبانه روز است 300بندرعباس 
جود  ليتر در ثانيه كمبود آب و400و 

درصد فضاي 90دارد و با اين وجود،  
سبز شهر بندرعباس با استفاده از آب 

  ".آشاميدني آبياري مي شود
 متر مكعب در 50اكنون ": وي افزود

ثانيه در كشور كمبود آب داريم كه با 
درصدي در مصرف آب، 25صرفه جويي 

حدود شش . اين كمبود برطرف مي شود
ميليارد متر مكعب حجم ذخيره آبي 
سدهاي كشور نسبت به مدت مشابه 

   ".پارسال كاهش يافته است
 از هرمزگان، "خبرآنالين" به گزارش -

مديرعامل شركت مديريت منابع آب 
تداوم ": ايران اظهار داشت

خشكساليهاي اخير و كاهش شديد 
نزوالت آسماني و همچنين برداشتهاي 
غيراصولي از منابع زير سطحي، استان 

ان آب مواجه ساخته هرمزگان را با بحر
  ".است

وي در ادامه، فروچاله هاي پديد آمده 
در شهرستان ميناب را حاصل اين 

شركت آب ": بحران دانست و افزود
منطقه اي با اولويت بندي برنامه هاي 
خود در هرمزگان، جهت تسريع در 
تامين آب از طريق پروژه هاي 

  ".اضطراري وارد عمل شده است
اون وزير نيرو از ، مع"صبا" به گزارش -

 شهر 4وجود شرايط خاص تامين آب در 
بندرعباس، كرمان، بوشهر و سنندج خبر 

 شهر در نقطه سر به 520": داد و گفت
سر موجودي آب و مصرف قرار دارند 
كه نوسانات كمي و بارشها در ذخاير آب 

 شهر 4در اين بين، . آنها تاثيرگذار است
  ".از يك شرايط حادتري برخوردار است

در راس اين ": وي خاطرنشان كرد
شهرها بندرعباس، سنندج، كرمان و 
بوشهر قرار دارند، ولي شهرهاي ديگري 

نيز هستند كه شرايط آنها اندكي بهتر 
 شهر نام برده شده در  4است، ولي 

وضعيت حادتري به لحاظ ذخاير آبي 
  ".قرار گرفته اند

 مرگ رودخانه كارون به علت نمك؛ -
مديركل بحران استانداري هاشم بالدي، 

اگر قرار است آب شور ": خوزستان
گتوند به تدريج وارد كارون شود، اين 

بايد . رودخانه به تدريج مي ميرد
تونلهايي احداث شده و اين نمكها را 

فارس هدايت كند تا  مستقيم به خليج
ها هم  حتي وارد مصبهاي رودخانه

در حال حاضر اين كار را انجام . نشود
  ".نداده اند، چون هزينه بااليي دارد

بايد بدانند كه در ": وي يادآور شد
صورت ادامه روند ورود نمك به 
رودخانه كارون و افزايش شوري آب 
آن، تا دو يا سه سال ديگر اين رودخانه 
حيات خود را از دست داده و شوري آن 

 سال آينده هم جبران 100را نميتوان تا 
  ".كرد

 مدير امور آب و فاضالب روستايي -
شهرستان مشهد در بازديد از آزمايشگاه 
مركزي شركت آب و فاضالب روستايي 
خراسان رضوي در مورد وضعيت واقعي 

در حال ": آب در شهرستان مشهد گفت
حاضر ما با روستاهايي مواجهيم كه در 
حوزه آب به سنگ بستر رسيده اند و 

  ".ديگر هيچ آبي وجود ندارد
تا يك سال ": محمد سهرابي افزود

آينده كامال اين منابع آبي در روستاها 
خشك خواهد شد و بردن آب از سد 

  خانوار در روستا هزينه 50دوستي براي 
  ".اي ميلياردي در بر خواهد داشت

 بحران آب و 94سال :  باراني نيوز-
تنش آبي است و كردستان نيز يكي از 

شود كه  استانهاي كشور محسوب مي
با مشكل كمبود و بحران آب مواجه 

امسال شهرهاي بيجار و قروه به . است
عنوان شهرهاي تشنه استان معرفي 

نايسر در چند كيلومتري . اند شده
سنندج، از مناطق حاشيه نشين اين شهر 
است كه به دليل افزايش جمعيت، 
كمبود مسكن و زمينهاي مسكوني و 

 باال بودن اجاره بهاي مسكن همچنين
در محله هاي مختلف سنندج، جمعيت 
بسياري را به خود جذب كرده است؛ 
شهركي كه ميتوان نام شهر را بر آن 

 هزار 60كه جمعيتي در حدود  نهاد، چرا
  .نفر دارد

يك شهروند ساكن نايسر در گفتگو با 
مردم اين ":  اظهار مي كند"همشهري"

مي برند و بايد منطقه از كمبود آب رنج 
در طول روز چند ساعت را در صف آب 
بايستند تا شايد بتوانند از طريق 
تانكرهاي آبرساني، آب آشاميدني و 

  ".سالم را فراهم كنند
، پيامدهاي "جنوب نيوز" به گزارش -

بحران سياسي آب در ايران در دو سطح 
پيامدهاي اوليه و ثانويه قابل پيش بيني 

  :است
ليه به شرط نبود  پيامدهاي او-1

حكومت مقتدر مركزي كه بتواند با 
انجام مديريت بحران و حكميت نهايي 
فرايند تصميم گيريهاي سياسي آب را 

بحران . قانوني و الزم االجرا كند
سياسي آب در كشور به رويدادهايي 
همانند، احساس تبعيض ميان واحدهاي 
 سياسي داخلي، تقويت حس محلي

ايي سياسي، گرايي، تقويت حس واگر
كاهش مشاركت سياسي در انتخابات و 

  .منجر خواهد شد... راهپيماييها و

 پيامدهاي ثانويه نيز با فرض نبود -2
حكومت مقتدر كه بتواند با انجام 
مديريت صحيح بحران و حكميت نهايي 
فرايند تصميم گيريهاي سياسي آب را 
قانوني و الزم االجرا كند و يا بي 

ه پيامدهاي اوليه توجهي دولتمردان ب
عالوه بر پيامدهاي حالت اول، مواردي 
همانند اعتراضات و شورشهاي سياسي، 
تخريب سازه هاي آبي، كشته و زخمي 
شدن بسياري از شهروندان در اثر 
درگيريها، تضعيف قدرت ملي، تهديد 
امنيت ملي، سوواستفاده دشمنان سياسي 

را در پي خواهد ... و رقباي منطقه اي و
  داشت

  نبرد خلق
  ارگان سازمان چريكهاي فدايي

    خلق ايران
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

، يرهاشمي منتيمنصور امان، ز

   سامعي مهده،يجعفر پو

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي      نبر
لق ايـران و بيـان كننـده نظـرات ايـن            خ

اما بديهي است كه از چاپ      . سازمان است 
ــازمان و    ــالين س ــب فع ــاالت و مطال مق
جنبش مقاومت و صـاحب نظـران و نيـز          
ترجمه مطالبي كـه حجـم نـشريه اجـازه          

دهــد و اطــالع از آن مفيــد اســت،  مــي
مطالبي كه با امضاي    . كند خودداري نمي 

، بيـان   شـود  افراد در نبردخلق چاپ مـي     
كننده نظرات خود آنان است كـه ممكـن         
است با نظرات سازمان منطبق، همسو يا       

با (سرمقاله نبردخلق   . اختالف داشته باشد  
بيـان كننـده نظــر   ) نـام و يـا بـدون نــام   

  .سازمان است
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد       
  خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   ا  معادل            اروپ
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

ــارگران،    ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب
ــران، اخبــار     ــاركنلن اي ــران و ك مزدبگي
تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللي      
مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش       
ــرد   ــان را هــر روز در ســايت ايــران نب زن

  .بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ايران و جهان، تحليل مسائل روز، 

  ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 

  

com.nabard-iran.www 
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 

org.fadaian.www  

  محيط زيست و چالش بحران آب در ايران
 حامي پرهام
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  فراخوان مجدد

  به ارگانھای
  مدافع حقوق بشر و
  مدافعان حقوق زنان
  برای آزادی سريع

  نرگس محمدی خانم
 شوراي ملي مقاومت كمسيون زنان

چهار  طي اطالعيه اي به تاريخ ايران
از مراجع بين ، 1394 مرداد 21شنبه 

حقوق بشر و آقاي احمد مدافع المللي 
شهيد گزارشگر ويژه ملل متحد در 

د وضع حقوق بشر در ايران و مور
همچنين ارگانهاي مدافع حقوق زنان 
خواست ضمن محكوم كردن 
دستگيريهاي خودسرانه در رژيم 
آخوندي، اقدامي مؤثر براي آزادي 
خانم نرگس محمدي و ديگر زنان 

 .زنداني سياسي به عمل آورند
خانم نرگس محمدي، زنداني سياسي 
و فعال حقوق بشر، به رغم وخامت 

ش همچنان از رسيدگيهاي درماني حال
وي در . مورد نياز خود محروم است
كه به   روزهاي گذشته پس از آن

مدت هشت ساعت دچار فلج عضالني 
شد، به بيمارستان خارج از زندان 

اما به رغم تأكيد . منتقل گرديد
پزشكان بر لزوم مراقبتهاي پزشكي، 
در حالت نيمه بيهوشي به زندان اوين 

  . شدبازگردانده 

  
  
  

  

، 60سالهاي سياه دهه ي 

  تبلور جنايت عليه بشريت
  فتح اهللا كياييها

  
پرومته با "در افسانه هاي يونان باستان آمده است كه 

پايداري و صبوري اش، عذابي را كه خدايان برايش تعيين 
او اگرچه . كرده بودند، به چهره آنان چونان لكه ننگيني نشاند

رسنه براي دريدن جگرش مي دانست هر روزه عقابان گ
انتظار مي كشند و شباهنگام جگر ديگري در بطنش رشد 
مي يابد و اين عذاب جاودانه خواهد بود، اما عاشق انسان 
. ماند و بر خواست رهايي او از جبروت خدايان پاي فشرد

پرومته حسرت يك آخ را بر دل خدايان نهاد و رنج خويش را 
ري اش چونان رد پاي ضربه چنان استوارانه پذيرفت كه پايدا

   ".تازيانه اي بر چهره ي آنها باقي ماند
  

خون و رنج عاشقان، لكه اي ننگين كه هنوز بر چهره ي 
جنايتكاران و ناقضان حقوق اساسي بشريت هويداست و 

  .رژيم جمهوري اسالمي هم از اين امر مستثني نيست
سي و چهار ...  گذشت60سي و چهار سال از شروع دهه ي 

الي كه طي آن چه خونهايي كه به زمين ريخته نشد و چه س
جنايتكاراني كه دوباره و دوباره بر مسند قدرت تكيه نزدند و 
هر بار با نقابي از اصالح طلبي و محافظه كاري و دلواپسي و 
غيره و غيره حكم نراندند و دلشاد از آن همه جنايت به 

و غير منقول چپاول اموال و سرمايه هاي ملي اعم از منقول 
سي و چهار سالي كه در آن شالق و تازيانه و ... نپرداختند

سي و چهار سالي كه ... زندان و اعدام حكم راند و مي راند
بسياري از مادران و پدران داغديده آن سالها يكي پس از 
ديگري چشم از جهان فرو بستند و دوندگيهاي بي پايان 

كه هر كدام به نحوي خواهران و برادران و زنان و شوهراني 
در گوشه گوشه اين خاك مظلوم به خون نشسته، نشاني از 

سي و چهار سالي كه ... عزيزان شان مي جويند و نمي يابند
مهر سكوت كشورهاي مدعي حقوق بشر بر اين همه جنايت، 
دردي بر دردهاي داغديدگان و بازماندگان واقعه و زخمي بر 

  .زخمهاي آنان افزود

  

  
  

  ايي شھداي فد
  شھريور ماه 

تقديري ـ ايـرج سـپهري ـ علـي      ) امير(يعقوب : رفقاي فدايي
الـسادات   ميرشكاري ـ انور اعظمي ـ محمود باباعلي ـ اعظـم    

روحي آهنگران ـ حسن سعادتي ـ پروين فاطمي ـ طهمـورث     
اكبري ـ جميل يخچالي ـ شـهريار و احـسن ناهيـد ـ محمـد        

د صـادقي ـ محمـدتقي    مجيدي ـ حميد رضـا مـالكي ـ احمـ     
برومند ـ بهنـام رهبـر ـ بهمـن رهبـر ـ محمدرضـا فريـدي ـ         
سعيده كريمان ـ پرويز داوري ـ غالمحـسين بيگـي ـ حـسن       
صالحي ـ علي رضا شاه بابايي ـ ناصر فتوتي ـ محمد سياسي     
ـ حميدرضا ماهيگير ـ عباس كـابلي ـ جـواد كارشـي ـ نـادره        

ـ ابـوبكر آرمـان ـ    نوري ـ عليرضـا پنـاهي ـ قاسـم معروفـي        
ـ بيـژن جنتـي ـ    ) سمكو(هوشنگ احمدي ـ رشيد يزدان پناه   
الديني ـ قاسم سيدباقري  مرتضي خدامرادي ـ مصطفي شمس

 محمـد تمـدن ـ    -ـ عبدالرضا غفوري ـ عزيز محمـد رحيمـي   
اصغر جعفري جزايـري ـ خـسرو مبـاركي ـ سـعيد رهبـري ـ         

عاعي ـ  چي ـ محمدرضا سـتوده ـ احمدرضـا شـ      عليرضا يراق
ايـاق ـ رشـيد آهنگـري ـ       مهدي سـميعي ـ ابوالفـضل غـزال   

محمد تمدن ـ جمشيد ميرحيدري ـ يونس رمـضاني ـ جـالل      
فتاحي ـ محمدعلي ابرندي ـ سياوش حسنوند ـ ايرج سليماني، 

 تاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع و به        1350از سال   
  . دت رسيدندوسيله مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شها

--------------------  

سي و چهار سال گذشت و چه ساده مي نويسم اين ! آري
سي : سالهاي سياه را بر كاغذ سفيد و چه ساده مي خوانيدشان

  !و چهار سال
اما هنوز خون آن عاشقان از گورستانهاي خاوران و بهشت 
زهرا و نقطه به نقطه اين ميهن غرق در ماتم از زمين مي 

ا سندي ديگر شود از آن همه جنايت و سياهكاري و جوشد ت
الپوشاني و داغ ننگي باشد بر پيشاني كليه كارگزاران اين 
رژيم قرون وسطايي از اصالح طلب و تند رو و ميانه رويش 

  .گرفته تا روشنفكران و نويسندگان و هنرمندان مزدورش
  

  67سال 
 بي هيچ و شك و گماني اگـر آغـاز بـه كـار ماشـين مـرگ و                 

 يا دهه ي شصت بدانيم، راه       67جنايت را فقط مربوط به سال       
به خطا برده ايم؛ چرا كه اين رژيم از ابتداي شكل گيري بنا را          
بر ايجاد ارعاب و وحشت گذاشت و با پيروي بي چون و چرا از     

پايه حكومتش را بر اجساد جوانـاني       ) النصرو بالرعب (سرمشق  
  هالبت. عاشق و صادق اين سرزمين نهاد

  22بقيه در صفحه 


