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رقابتهاي دروني بانـدهاي ُقـدرت در جمهـوري اسـالمي،           
چهره تازه اي از غارت سازمان يافته ثروت همگاني را بـه            

دستگاه اطالعاتي سپاه پاسداران . جامعه معرفي كرده است   
وقي شـماري از    از طريق درز دادن چـك و فيـشهاي حقـ          

مديران ارشد دولت، جامعـه شـوكه شـده از فـساد دولـت              
 روبـرو  "نظام"پيشين را با پهنه هاي جديدي از گنديدگي        

در كارزار گُسترده اي كه باند آقاي خامنه اي       . ساخته است 
عليه رقباي خود و براي تضعيف بوروكراسي دولـت جنـاح           

از چپاول خزانـه    ميانه به راه انداخته، هر روز ابعاد بيشتري         
برخالف پـرده دريهـاي پيـشين       . همگاني آشكار مي گردد   

كه موضوع آن را تبهكاري و راهزني اين يا آن بز قُربـاني             
يا پايور از چشم اُفتاده تشكيل مي داد، ايـن بـار سـخن از           
تاراج رسمي، شرعي، مجوزدار و پـيش بينـي شـده اسـت؛      

را نه همچـون  امري كه فساد در ساختار نظام واليت فقيه       
غُده اي در پيكره سالم، بلكه به مثابه ركن ذاتي موجوديت  

  . آن در برابر داوري جامعه گذاشته است
  

  كيسه هايي كه از خزانه انباشته شد

ارديبهشت ماه سال جاري يـورش دسـتمزدي همدسـتان          
آقاي خامنه اي بـا افـشاي فيـشهاي حقـوقي سـه تـن از              

تي كنترل كننده موسـسات     نهاد دول (معاونان بيمه مركزي    
آغـاز  ) گوناگون بيمه اي و فروشـنده بيمـه هـاي اتكـايي           

براساس اسناد ارايـه شـده، مـديران بنگـاه مزبـور            . گرديد
 ميليـون تومـان حقـوق       50ماهانه به طور متوسط بيش از       

دريافت مي كردند و همزمان از مزاياي ديگـري همچـون           
ه هـاي توضـيح     وامهاي كالن با بهره ناچيز و فـوق اُلعـاد         

  . ناپذير بهره مي بردند
همانگونه كه انتظار مي رفت، رييس موسسه مزبـور و نيـز     
كُميته اي كه از سوي وزير اقتصاد براي بررسـي موضـوع            
تــشكيل شــد، پخــش چنــين مبــالغي را تكــذيب كــرده و 
ــوقي را    ــشهاي حق ــدرج در في ــذير من ــار ناپ ــاي انك رقمه

در پاسـخ، بانـد   . دند خوان"سووتفاهم در فضاي رسانه اي   "
آقاي خامنه اي اسناد دريافتيهـاي ريـيس بيمـه مركـزي،            

 60آقاي ابراهيم امين، را نيز منتشر ساخت كـه از حقـوق             
 ميليــون 42ميليــون تومــاني، اضــافه كــاري فــوق اُلعــاده 

 ميليوني و سرانجام بـه جيـب        6توماني، فوق اُلعاده خاص     
  .يت مي كرد حكا"وام ضروري" ميليون تومان 420زدن 
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بار ديگر مقام معظم چهره فاشيستي خود را عيان كـرد     

  . رع گرفتو زنان را زير تازيانه َش
فاشيسم هيتلري ابتدا يهوديـان را مجبـور بـه داشـتن            
عالمت مخـصوص كـرد، سـپس آنـان را مـورد آزار و           
اذيت قرار داد و به جدا سازي اقدام كرد و باالخره آنان           

ر و كوره هاي آدم     را دستگير و روانه اردوگاههاي كشتا     
 بـا كـشتارهاي     60خمينـي هـم در دهـه        . سوزي كرد 

وحشيانه و با قتل عـام زنـدانيان سياسـي در تابـستان             
 كه اكنون در سـالگرد آن هـستيم، همـين راه و        1367

اكنون خامنه اي بـا     . روش فاشيستي را در پيش گرفت     
خط و نشان كشيدن بـراي زنـان كُنـه افكـار و كـردار        

  . به نمايش گذاشته استفاشيستي خود را 
تعدادي درجمع  خليفه تهران    ارديبهشت امسال    20روز  

 جبهـه   يشـورا «از اراذل و اوباش كه با اتيكت تقلبـي          
عفاف و  « عالمت گذاري شده و با صفت     » ي مردم يمل

رفتار پليدشان پوشانده شـده بـود، دسـتورات         » حجاب
حرفهـاي او در آن موقـع   . جابرانه خـود را صـادر كـرد       

  . ب رسانه اي نداشتبازتا
  

بخوانيـد َقـداره    [ اجالس فعـاالن     نيدومدر  دو ماه بعد    
 عرصه عفاف و    ]بخوانيد اراذل و اوباش   [ي  مردم] بندان

 31پنجـشنبه    و   30 كه در روزهاي چهارشـنبه    حجاب  
 امسال در مشهد برگزار شد، آخوند دعايي دستورات         ريت

 مقام معظم را به اطالع تعـدادي از اعـضاي بانـدهاي           
  .رساند» يفعال فرهنگ«سياه واليت با عنوان 

خامنـه اي   ، فرازهـايي از سـخنان  وزي رجـان  شبه گـزار  
  :چنين است

ـ  هماننـد ا   ي انحراف يبحثها«  ،ي حجـاب الزامـ    كـه  ني
   حرفها به نظر نيا . است، وجود داردياري اختاي ياجبار

  

  
  اگر چنانچه معلوم ...... جا نداردي اسالميمن در جمهور

 ي نظر شرع حرام است، حكومـت اسـالم         از يزيشد چ 
ـ  حـرام با   نيـ موظف است كه در مقابل ا       يمـ ..... ستدي

ـ - ي عفت ي ب جي ترو ي را كه برا   يي ها زهي انگ دينيب  ينه ب
. كننـد ي  مقي در جامعه وجود دارد و دارند تزر  -يحجاب

 ني به ا  رهي و غ  ي مجاز ي مانند فضا  دي جد ي ابزارها نيا
ت مـا عرضـه      گفـ  شـود ي  نمـ .... .كنندي  فضا كمك م  
ـ  مـردم نخور  ميي و بگـو   مي را آزاد كن   يمشروبات الك  ! دي

ـ ي موضوع شالق قرار داده،      ني ا يشارع مقدس برا    يعن
  . گفتن اكتفا كنددي كه فقط به نكنستي نيجور نيا

 فالن روش، روش غلـط، تنـد   دييممكن است شما بگو 
 اسـت،   ي است و فالن روش روش بهتـر       ي ناكارآمد اي
ـ  بانكـه ي اما در ا، استيگري بحث د نهايا  مواجهـه و  دي

  ». كنددي ترددي نباي كسنيمقابله كرد، در ا
رهبر معظمِ فاشيستهاي اسالمي با جانماز آب كـشيدن     

به زناني كه زير بار     » بي عفتي «و با وارد كردن تهمت      
خجاب اجباري نرفتـه و نخواهنـد رفـت، بـوي تعفـن             

همگـان مـي داننـد كـه        . واليت اش را الپوشاني كرد    
در .  واليت فقيه انباشته از فساد و تبهكاري اسـت      رژيم

ايران كنوني اعتياد و فحشاد بيداد مي كند و بـاالترين           
. مقامات حكومتي آلوده به انواع دزدي و فـساد هـستند   

ــورد  ــد در م ــه اي تردي ــه«خامن ــا » مواحهــه و مقابل ب
شارع «نافرماني مدني زنان را رد مي كند و پاي احكام           

  . مي كشدرا به ميان » مقدس
ـ  تعز  ارتجـاعي   قانون 102 ماده  در    مـصوب سـال   راتي

 در  ي كه بدون حجاب شـرع     يزنان«: است آمده   ،1362 
 ضربه  74 تا   ري ظاهر شوند، به تعز    يمعابر و انظار عموم   

  ».شالق محكوم خواهند
ولي فقيه كه شاهد ابعاد گـسترش يابنـده نافرمـاني در         

 بـه رخ    مورد حجاب اجباري است، تازيانـه و چمـاق را         
جامعه مي كشد تا هيچ كـس فرامـوش نكنـد كـه در              
. ايران استبداد مذهبي با خصلت فاشيستي حاكم اسـت        
. به اين واقعيت، جامعه و به خصوص زنان آگاه هـستند   

خامنه اي احكام شرع، چماقدار، تيـر و تفنـگ، زنـدان،       
ــروي    ــران ني ــان آزاده اي ــدام  دارد و زن ــكنجه و اع ش

  .  آزادي و بدون حجاب اجباريمقاومت براي زندگي در
تحت امر   ييقضاقوه   ي اجتماع معاون،  باقر الفت  محمد

 در  ياكنون از بـدحجاب    «كهخامنه اي اعتراف مي كند      
  روزنامه  (»مي هستيحجاب يحال رفتن به سمت ب

  )1395 ري ت2 ، آرمانيحكومت
  

احكـام شـارع    «زير پا گذاستن و دهن كجي كردن به         
ه را َكالفه كرده و هيچ روشـي نمـي      ، ولي فقي  »مقدس

. تواند مبارزه زنان عليه حجـاب اجبـاري را مهـار كنـد            
نمودهايي از انباشت تنفر به رژيم و به ويژه بـه خامنـه          

  . اي، مثل سيخ در چشم ولي فقيه فرو مي رود
به تكرار بايد گفت كه از حكم ارتجاعي حجاب اجباري  

 زنان ايران در    .با هيچ ترفندي نمي توان پاسداري كرد      
عمل به اين پديده شوم با پرداخت هزينه هاي گـزاف            

بـي  «ضربات جدي وارد كرده و خامنه اي بـا تـوهين            
نمي تواند مانع پيكار زنـان ايـران بـراي آزادي     » عفتي
  . شود

  

  
حمله موشکی و جلوگيری 
از کمک رسانی به ليبرتی، 

  تصويری روشن
   از سرچشمه 

  سياست خارجی رژيم
  

  يديد جاليل 
  
   
 بازتاب روابط   شهي هم ي خارج استيس": دي گو ي م نيلن

ـ  عل ي اسـالم  ي جمهـور  ". است يداخل  ي ژسـتها  رغمي
 غرب، با ادامـه اعمـال   ي لبخند برايپلماسي و د يتوخال
 مخالفـان خـود،     هي عل تكارانهي و جنا  يستي ترور انهيوحش

 دهد كه فقط پاالنش عوض شده است و نـه       ينشان م 
ـ رژ.  اش ي خـارج  استيس ـ ا مي  ني امـر را بـه بهتـر       ني

) كمـپ ( به زندان    ي حمله موشك  يصورت در سازمانده  
 ،يي غـذا  ي كمكها دني از رس  يري و سپس جلوگ   يبرتيل

 خدمات به ساكنان آن به اثبات رسـانده   گري و د  ييدارو
  . است

  
ـ      مقاومـت   يي گردهمـا  ي از برگـزار   شي تنها پنج روز پ

ام  كه از هرگونه اقد    ي اسالم ي جمهور س،ي در پار  رانيا
 خـود در    ي حكومـت اسـتبداد    هيمتحدانه و متشكل عل   

 به ساكنان كمپ مزبـور      يهراس است، با حمله موشك    
  .  زدتكارانهي اقدام جناكيدست به 

  
 تـن از    50 تكارانـه، ي اقـدام جنا   ني كه در اثر ا    ي در حال 

 مجروح و مصدوم شده انـد، بخـش      ونيسي اپوز ياعضا
 ازيدم شده و ن از امكانات و اماكن آنها منه  يقابل توجه 

ـ  باري بس يي و غذا  يكي لجست ،ييكمپ به مواد دارو     شتري
ـ  ا دني از رسـ   ميـ شده، دولت عراق بـه سـفارش رژ         ني

ـ  امر جنا  نيا.  كند ي م يريخدمات به ساكنان جلوگ     تي
  . استي المللني بيفهاي و تعرثاقهاي بنا بر ميجنگ

  
 هموطنــان مخــالف و گــري در برابــر دميــ واكــنش رژ

 گـر يو معلم و پرستار و دانشجو تـا د    معترض، از كارگر    
 ،ي قهـر  ي صورت اسـتفاده از ابزارهـا      نياقشار، به هم  
 زندان و اعدام است كه در خارج از مرز، د،يشكنجه، تبع 

  . ردي گيشكل ترور و موشك باران به خود م
  

 دشمن خـود را مبـارزه و        ني بزرگتر ي اسالم ي جمهور
در رقابـت    داند و از آنجا كه       ي م افتهيمقاومت سازمان   

 نـد، ي ب ي خود را بازنده مـ     شي از پ  زي مسالمت آم  ياسيس
 مخالفـان و    يكـ يزي خـود جـز بـه حـذف ف         ي بقا يبرا

  . شدي انديمنتقدان و پاك كردن صورت مساله نم
  

ـ  حاكم بـر ا    تكاراني جنا ي موشكها  آتـش خـشم     ران،ي
ـ  مردم را خاموش نخواهد كـرد، بلكـه ر         يتوده ها   شهي

  . وزاند را خواهد سهي فقيارتجاع ول
  

ـ  كه بر سر م    ي اسالم ي جمهور ي خارج ي طرفها  بـا   زي
 روشـن از سرچـشمه      يهاي نـشان  ني ا نند،ي نش ي م ميرژ
  . نندي ببدي آن را باي خارجاستيس
   

  ري ت19شنبه ...  خبري  فراسو
  

 

  ....يادداشت سياسی 

  خامنه ای فاشيسم دينی را جار زد
  مهدی سامع
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فيشهای ُحقوقی؛ شرط حياتی 
  تداوم ُسلطه ُحکومت

  
  1بقيه از صفحه 

رووساي آقاي امين براي بيرون بردن خود از زير فشار          
باند رقيـب، وي را از پـست نـان و آب دارش محـروم               

آنچــه كــه او در نامــه اســتعفايش بــا لحنــي . ســاختند
طلبكارانه نوشت، روانشناسي بوروكراسي انگل و تا مغز        

 شارالتان جمهوري اسالمي را نيز توضيح مي  اُستخوان
او بر كساني كه جيب شان را خالي مي كرد منت           . دهد

اينجانب از امتيازات مادي بخش غير دولتي       ": گذاشت
كه حداقل دو برابر بيمه مركزي بود چـشم پوشـيدم و            
تنها بدين خيال كه تسُلط كارشناسي، توان مـديرتي و          

اُمـور صـنعت بيمـه را    اراده شخصي الزم براي اصالح      
   ".دارم، اين مسووليت خطير را پذيرفتم

اين اما هنوز به معناي آن نبود كه دولت آقاي روحاني           
مي توانست نفس عميق بكشد و به دستور كار عـادي           

موج دوم كنار زدن پرده خلوتگاه مـديران        . اش بازگردد 
ارشد دولت يك ماه بعد به راه افتـاد و ايـن بـار كمـي             

مـدير عامـل بانـك رفـاه        . به مركز نزديك شـد    بيشتر  
اسـناد نـشان    . كارگران، نخُستين هدف يورش تازه بود     

مي داد كه آقاي علي صـدقي، شـريك صـرافي بـرادر       
، 1394 وي، در مهرمـاه      "دستيار ويژه "رييس دولت و    

 234 ميليون تومان و در اسفند ماه همـين سـال،            151
  . ود ريخته استميليون تومان حقوق و مزايا به كيسه خ

ــديران بانكهــاي دولتــي، بــا داغ فــيش  پــس از وي م
حقوقي افشا شده بر پيشاني، بـه گونـه اجبـاري نقـش             
آفرين صحنه اي شدند كه باند رقيب براي آنها آراسته          

  : آنها عبارت بودند از. بود
 مديرعامل بانك صادرات، آقاي اسماعيل هللا گـاني،         -

  توماني ميليون 60با دريافتي ماهانه 
 مديرعامل بانك ملت، آقاي علي رستگار سـرخه، بـا      -

   ميليون توماني400پاداش يك ميليارد و 
 مديرعامل بانك تجـارت، آقـاي مقـدم نـودهي، بـا             -

   ميليوني و وام كالن،30حقوق 
 مديرعامل بانك كـشاورزي، آقـاي مرتـضي شـهيد           -

ام  ميليون تومـاني و دريافـت و       50زاده، با حق اُلزحمه     
  كالن

  
  ها همه شريكند"خودي"

سلسله جيب برهاي حكومتي كه قُرباني جدال باندهاي     
قُدرت شده اند در همين جا قطع نمي شود و افراد يـاد             
شده فقط منتخبي از اسامي افشا شده را تـشكيل مـي            

 "اصالح طلب "دهند كه از همه طيفهاي حكومتي، از        
آنان مـي توانـد      را در ميان     "اُصولگرا" و   "اعتدالي"تا  

بدينگونه است كه فـساد نظامنـد، آقـاي صـفدر           . يافت
حسيني اصالح طلب و آقاي مهرداد بذرپاش اُصـولگرا         

 680را برادر وار كنار يكـديگر مـي نـشاند تـا اولـي از        
 ميليـون  600ميليون تومان سـهم سـاالنه و دومـي از          

 . تومان پاداش لذت ببرند
شر شده ديده مي شود، اگرچه رقمهايي كه در اسناد منت

از حيــث ميــزان وقاحــت و ُگــشاده دســتي تبهكارانــه  
 در حق مديران و پايوران اش گاه بـاورنكردني          "نظام"

به چشم مي آيد، با اين حال اين تمام حجم پولي كـه             
چه، بنا بـه اسـناد      . آنها به كيسه شان مي ريزند نيست      

منتشر شده و همچنين اطالعات منابع رسـمي و غيـر           
، مبالغي كه در فيشهاي حقوقي ديده مي شـود،          رسمي

فقط بخشي از پولهاي دريافتي است و بيشتر اين افراد          
وجوه ديگري خارج از فيش حقوقي دريافت مـي كننـد      
كه ميزان آن گاه از سه برابر حقوق و مزايـاي رسـمي             

  . فراتر مي رود
عنوانها و يا به بيان دقيـق تـر، بهانـه هـايي كـه زيـر                 

اين مبالغ پرداخت مي شود، بسيار خواندني       پوشش آن   
است و خود به تنهـايي نـشان مـي دهـد كـه چگونـه                
صاحب منصبان نظام واليت فقيه در سايه حريم امنـي        

كه استبداد خشن برايشان فراهم آورده، جامعه را غارت  
بخشي از اختراعات اينـان     . كنان به ريشخند مي گيرند    

بهـره  : ن قرار است  براي جارو زدن خزانه همگاني از اي      
وري ماهانه، كُمك هزينـه تحـصيل، سـالگرد بانـك،           
كُمك هزينه خريد كتاب، هفته واليت، كُمـك هزينـه          

تفاوت ماموريت، كُمك هزينـه سـفر، انتقـالي     ورزش،
كشيك، هديه روز پدر، كمـك هزينـه اوقـات فراغـت            

  . فرزندان، هديه روز زن، پاداش هفته مديران و جز آن
اشتياق آقاي خامنه اي و باندش به تضعيف        با توجه به    

دولت آقاي روحاني و در كنج رينگ نگه داشـتن آن از            
يكسو و تهديد جناح ميانه حكومت به افشاگري متقابل         
از سوي ديگر، انتظار مي رود كه دامنه رسوايي چپـاول   
حقوقي در اين نُقطه متوقف نشود و بـر تنـوع جنـاحي             

  . ر افزوده گرددصاحبان فيشها هر چه بيشت
رهبر باند حاكم پس از يك دوره زير فشار قرار داشـتن   

 امنيتـي  –به دليل غارتهاي تاريخي گُماشتگان نظامي     
اش، اينك در حالي كه به سختي مي توانـد شـادماني            
كوته بينانه خـود را از بـه دسـت آوردن ايـن سـوپاپ               

 رسـوايي بـا توجيـه       "كش دادن "پنهان كند، خواهان    
 "موضوع و رساندن نتيجه بـه اطـالع مـردم       پيگيري  "

 تير بار ديگر زخم باند رقيـب  16آخرين بار او در     . است
ــتار    ــرد و خواس ــازه ك ــدهاي  "را ت ــدن درآم بازگردان

  .  شد"مجازات سوواستفاده كنندگان" و "نامشروع
در مقابل جناح ميانه حكومت نيز كوشش مي كند ورق      

ر بـاره فرجـام ايـن       را برگرداند و ضمن هشدار به آن د       
بازي، به نوبه خود، رخت چركهاي رقبا را در تماشـاگه           

حجت االسـالم روحـاني در ايـن        . همگاني آويزان كند  
راستا به گونه غيرمستقيم در واكُنش به شـور و نـشاط            

اگر آقاياني هستند كه مي     ": آقاي خامنه اي تاكيد كرد    
 قبلـي   خواهند مساله فيشها را ادامه دهند تا دزديهـاي        

دولـت  . مردم فراموش نمـي كننـد     ] اما[فراموش شود،   
تخلُفات سالهاي گذشته و مبارزه بـا فـساد بـه عنـوان             

   ".اصل اساسي را از ياد نخواهد برد
جناح ميانه حكومت همچنين روشن مي كند كه تـاراج     
خزانه همگاني تخصص ويژه آن نيست و همـه دسـته           

ريكند و گـر حكـم      بنديها و باندهاي حكومتي در آن ش      
آقاي . شود كه دزد گيرند، رقبا نيز مستثني نخواهند بود       

صـريح بـه مـردم خـواهم        ": روحاني هشدار داده است   
   ".گفت كه اين تخلُفها همه جا بوده است

در همين چارچوب، خانم معصومه ابتكـار، يـك پـايور           
اگر اين موضـوع تبـديل      ": ديگر دولتي، نيز تهديد كرد    

به جريان سياسي شود، حقوقهاي دولت قبل و برخي از     
   ".اُرگانهاي ديگر هم در مي آيد

همزمان، يك پايور ارشد دولتي، حجت االسالم مجيـد         
ي ساير ُقـوا    دولت فيشهاي حقوق  ": انصاري، يادآور شد  

را منتشر نكرده است، بنابراين ساير ُقـوا هـم بايـد بـه              
  ".كُمك دولت بيايند

  
  سيستم يا غده

مضحك آن است كه در همان هنگـام كـه دو طـرف             
گود با تمام نيروي رسانه اي و تبليغاتي خود چادرهـاي    

 را بـاال زده انـد و اشـتغال فراجنـاحي      "نظام"سراپرده  
 را به جامعه نشان مي      " اُلمال غارت بين "ساكنانش به   

دهند، از سوي ديگـر سـوگند مـي خورنـد كـه فـساد               
اكثريـت مـديران    "حكومتي يك پديده جزيي اسـت و        

تنها سند اثبات اين ادعا، يـك       . "نظام پاكدست هستند  
 است كـه در  "قانون خدمات كشوري  "ماده حقوقي در    

آن گفته مي شود حقوق كاركُنان دولت نبايـد بـيش از            
امـا آنهـا كـه در       . هفت برابر حقوق كارمند عادي باشد     

بوستان فساد واليت فقيه قانون مي نويسند و تـصويب        
مي كنند، از ياد نمي برند كه در كنـار هـر بنـد ظـاهر                
صالح، يك كاله شرعي هـم بـراي خُنثـي كـردن آن          

قـانون  (تدارك ببينند و براي مثـال در جـاي ديگـري            
 "فوق اُلعاده هاي خـاص    "م  ، رديفي به نا   )برنامه پنجم 

اختراع كنند كه جزو حقوق اسمي به حـساب نيامـده و           
هفته "فوق اُلعاده   . به راحتي قانون قبلي را دور مي زند       

 ريـشه در ايـن مُتـد        "كُمك هزينه ورزش  " و   "واليت
  . دارد

ــت اســت كــه پرداخــت   ــر توجيــه دول ريــشخندآميز ت
بــل حقوقهـاي گــزاف را مــشكلي بازمانــده از دولــت ق 

حجت االسالم . معرفي مي كند و قول اصالح مي دهد       
روحاني در حالي خود و دولتش را بي خبر از همـه جـا              
معرفي مي كند كه از سه سال پيش تاكنون در كمـال            
خوش حسابي حق و حساب كالن مـديرانش را واريـز           

اين در همان دوره زماني اتفاق افتـاده كـه        . كرده است 
ـ   ه مــالل آوري هـر روز بــه  وي و دسـتيارانش بــه گون

شكلي از نداشتن بودجه براي پرداخت يارانه، پرداخـت         
حقوق كارمنـدان و بازنشـستگان، افـزايش دسـتمزد و           
حقوق كارورزان دولت و بخش خُصوصي شكايت مـي         

  . كردند
بنابراين واقعيت فقط اين مـي توانـد باشـد كـه آقـاي              
روحاني همچون آقـاي خامنـه اي بهـره بـري گـزاف             

 را عـادي انگاشـته و       "نظام"ستان خود از مواهب     زيرد
آنهـا فقـط    . چنين پرداختهايي يك رويه معمول اسـت      

هنگامي به اين موضوع پرداخته انـد كـه يكـي بـراي             
باجگيري و تخليه فشار بر خود و ديگري براي دفـاع و         

  . حفاظت از خويش آن را اجتناب ناپذير ديده اند
  

  برآمد

قي ُشـماري از مـديران      افشاي درآمد و فيـشهاي حقـو      
دولتي، جامعه را براي نخُستين بار به گونـه مـستند بـا             
بخشي از سودبرندگان قُدرت سياسي نه همچون افـراد       
جداگانه، بلكه به مثابه يك قشر اجتماعي آشنا سـاخته          

اين قشر اجتماعي نه فقط با فيـشهاي حقـوقي،          . است
 و  بلكه به صورت نهادينـه از جامعـه مجـزا مـي شـود             

. سبك زندگي و شيوه رفتاري وِيژه خود را پيدا مي كند          
اينك براي جامعه دريافـت هويـت و منـشا اجتمـاعي            
پورشه سوارها، ويال نشينها، بچه پولدارها، كساني كـه         
وِيژه آنها مراكز خريد و تفريح لوكس و رسـتورانهاي و           

چهـره  . خدمات اعياني شكل گرفته است، دشوار نيست      
 در وخيم ترين شرايط زيـست و كـار          گُنگ كساني كه  

جامعه، زماني كه مردم عـادي در دوره هـاي رياضـت            
كشي و فقر و گُرسنگي قُرباني مي شوند، بـا انبـاني از             
موهبتهاي رويايي از برابر چشمان آنها رژه مـي رونـد،           

  . خُطوط شناسايي يافته است
آنها اجزاي بوروكراسي انگلي را تشكيل مي دهند كـه          

بندي و آرايش اجتماعي جامعه، نقش ابـزار        در صورت   
ايـن قـشر،    . اعمال حاكميت از بـاال را ايفـا مـي كنـد           

موقعيت ممتاز خـويش در هيرارشـي توزيـع ثـروت را            
مديون وابستگي و چاكري قُدرت سياسي است، بـدون         
آنكه صـالحيت، دانـش و فرهنـگ تـصدي پـستهاي            
 .حساسي كه در اختيارش گذاشته شده را داشـته باشـد          

شاهد اين امر بانكها، بيمه ها و صـنايع ورشكـسته يـا             
مقروض و زيرساختهاي فاجعه باري است كـه سـاالنه          
زندگي ده ها هزار نفر را مي گيرد و آينـده چنـد برابـر               

  .  آنها را تباه مي كند
درهم آميختگي موقعيت اقتصادي و سياسـي و اُسـتوار      
 شدن جايگاه اقتصادي بر موقعيت سياسي، يك ويژگي       

سيستمهاي استبدادي بـا آرايـش سياسـي و اجتمـاعي        
ماشـين دولتـي در نظمـي       . كُهن قـرون وسـطا اسـت      

استبدادي همچون رژيم واليت فقيه از آنجـا كـه زيـر            
كُنترُل از پايين قرار ندارد، گشاينده ميدانهاي گونـاگون    
بــراي تاخــت وتــاز و چپــاول جامعــه اســت و فــساد و 

ـ         اتي تـداوم سـلطه     سوواستفاده را به عنـوان شـرط حي
  . حكومت ترويج مي كند

آنچه كه ذاتي سيستم است، تنها با غلبه بر سيستم مي     
 و "نظـام "نفرتي كه پلشتي حقـوقي  . تواند درمان شود 

دست پـرورده هـايش در اكثريـت جامعـه برانگيختـه،            
پروسه درك ايـن ضـرورت و حركـت در مـسير آن را              

  . كوتاه تر كرده است
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فـضاي كـسب و     «شعارهاي دولت كليددار براي ايجاد      
، جذب سرمايه هاي خارجي، برداشتن تحريمهـا و   »كار

فرجام دوره پسا برجام، در اليحه افـزايش منـاطق آزاد      
گام دولـت روحـاني در ايـن زمينـه          . تجاري متبلور شد  

ادامه جراحي اقتصادي و تعرض به زنـدگي و معيـشت           
نين كار به نفـع مافيـاي       براي اين قوا  . نيروي كار است  

قدرت و ثروت، به سود سرمايه داران نئوليبرال و رانتي          
  .در حال تغيير است

اين روند كه از دوران رفسنجاني آغاز و با حذف يارانـه         
ها توسط احمدي نژاد شكل كامل پيدا كرد، با افزايش          

توسط روحاني،  » آزاد تجاري و ويژه اقتصادي    «مناطق  
ايـن  . اي كار را سرعت بخـشيد     فروپاشي زندگي نيروه  

همان نظمي است كه خليفه ارتجاع با اقتصاد مقاومتي         
  .به آن افتخار مي كند

  
اليحه دولت روحاني مبنـي بـر گـسترش منـاطق آزاد            
تجاري و ويـژه اقتـصادي در روزهـاي پايـاني خـرداد             
امسال با قيد يك فوريت به مجلس ارائـه و در تـاريخ             

ايـن اليحـه    . يب رسيد  تير در مجلس رژيم به تصو      26
 به مجلس قبلي ارائه ولي تصويب 94يك بار در بهمن   

 منطقه آزاد تجاري و     7بر اساس اين اليحه     . نشده بود 
 منطقه ويژه اقتصادي به مناطق ويـژه اقتـصادي و           12

در حال حاضـر    . تجاري فعال كنوني اضافه خواهند شد     
ارس، ماكو، انزلي، قشم، كيش، چابهـار و ارونـد جـزو             

اطق تجاري آزاد  هستند كه نيروهـاي كـار در ايـن             من
بر اساس مصوبه . مناطق زير پوشش قوانين كار نيستند     

مجلس، مناطق ديگري مانند بوشهر، جاسـك، اينچـه         
برون، اردبيل، بانه، مريوان، مهران و زابـل بـه منـاطق      

عالوه بـر ايـن،     . آزاد تجاري موجود اضافه خواهند شد     
الزم . م ايجاد خواهـد شـد      منطقه ويژه اقتصادي ه    12

به يادآوري است كه در اين مناطق در عمـل مقـررات            
سركوبگرانه حكومت ديني در مواردي مثـل پوشـش و         
. نوشش براي امنيت سرمايه و تجارت كمرنـگ اسـت         

برخي از سرمايه گـذاران، تجـار و دالالن اقتـصادي از       
. تبديل اين مناطق به بهشت توريستي يـاد مـي كننـد           

رژيم شامل كـارگران و مزدبگيـران در ايـن          قانون كار   
مناطق نمي شود و شركتهاي پيمانكـاري حاكمـان بـر      

  . نيروي كار خواهند بود
يك فعال كارگري عقيده دارد همسويي    ،  ناصر آغاجري 

ــژه    ــاطق آزاد و وي ــسترش من ــس در گ ــت و مجل دول
اقتصادي به قيمت نابودي تمامي مقـررات مربـوط بـه           

 او  .روي كار تمام خواهـد شـد      حمايتهاي اجتماعي از ني   
از آنجا كه اين اقدام بـه معنـي سـوراخ كـردن       «: گفت

چتر حمايتهاي اجتماعي از نيروي كار اسـت، بنـابراين          
جا دارد كه تمامي كنشگران كـارگري بـا واكـنش بـه             

:  وي اضافه كرد.»موقع خود جلوي اين اتفاق را بگيرند    
ر دولت  مدافعان توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي د       «

 در ميـان آشـنايان خـود افـراد          و مجلس حداقل قطعـاً    
معتمدي را سراغ دارند كه از نارضايتي كارگران شاغل         
در مناطق باخبر باشند و بدانند كه اينجا همه كـارگران       
از بومي و غيربومي گرفته تا پيمانكاري و قـراردادي از           

، ايلنـا (» .شـرايط شـغلي خـود چقـدر ناراضـي هـستند      
  )تير 30چهارشنبه 

  
بر اساس خبرهاي منتشر شده ، منـاطقي مانندشـاهين          
شهر در اصفهان، تاكستان در قزوين، خرم آباد، خـواف          

 - قوچان در خراسان رضوي ، فسا در فارس، ابركـوه    –
ميبد در يزد، زنجـان، گچـساران در كهكيلويـه و بـوير         

 اروميه در آذربايجان غربـي بـه منـاطق          –احمد، سرو   

مـردم  . جارت آزاد تبديل خواهنـد شـد   اقتصادي ويژه و ت   
بومي در مناطق ويژه اقتصادي و تجاري كـه تـا كنـون             
فعال بوده، در رديف محروم ترين مردم ايران هستند كه          
حتا از حقوقهـاي اوليـه زيـست محيطـي انـساني ماننـد        

ميـزان بيكـاري    . برخورداري از آب شُرب محروم هستند     
  . تمردم بومي در اين مناطق بسيار باال اس

حاشيه نشيني در كنار شهرهاي بزرگ يكي از آسـيبهاي          
رژيم به جاي توليد اشتغال بـراي  . اين گونه مناطق است  

مردم بومي اين منـاطق آنهـا را نـاگزير بـه مهـاجرت از         
محل زيست خود و افتادن در دام فقر و بي خانماني مي            

  .كند
بر اساس گفته رحمان فضلي، وزير كشور دولت روحـاني         

 ميليـون حاشـيه نـشين در    11اد ماه سال جاري،   در خرد 
 ميليون در حاشيه    3 ميليون،   11از اين   . كشور وجود دارد  

وي همچنـين   . تهران، مشهد و اهواز زندگي مـي كننـد        

در كشور مناطقي داريم كه در آن افـراد بـيش از            «گفت  
  » . درصد بيكار هستند60
  

را  صنعتي، قوانين و مقررات خـود        –مناطق آزاد تجاري    
 اساسـنامه ايـن منـاطق    12به عنوان مثال در ماده  . دارد

اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه بـه    «: آمده است 
انواع فعاليتهاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع         
فعاليت اقتصادي در منطقه آزاد از تـاريخ بهـره بـرداري            

 سال از پرداخت ماليات بـر       15مندرج در مجوز به مدت      
و دارايي موضوع قانون مالياتهاي مـستقيم معـاف         درآمد  

روشن است كه چه بهشت فرار از ماليـات         » .خواهند بود 
براي سرمايه داران چپاولگران ابجاد مي شود، بـه ويـژه           

 سال هم راههاي فراوان براي فـرار از         15اين كه بعد از     
  .ماليات وجود دارد

ان جنگ ايجاد منطقه آزاد تجاري كه به دوران بعد از پاي         
جهاني دوم برمي گردد، براي توسعه، فعال كردن توليـد          
داخلي، ايجاد اشتغال و صادرات از طرف سازمان توسـعه     

  .  صنعتي ملل متحد به كشورهاي عضو توصيه شده است
تا آنجا كه به ايران مربوط مي شـود، بنـا بـر همـه داده                
هاي آماري، دستاوردهاي تاكنوني اين مناطق نه ايجـاد         

ل و بهبــود معيــشت نيــروي كــار و فعــال كــردن اشــتغا
توليــدات داخلــي و در نتيجــه افــزايش صــادرات، بلكــه 
اقتصاد شبه دولتي، رانت خـواري و افـزايش واردات بـي      

  .رويه به ويژه كاالهاي لوكس بوده است
سلطه شركتهاي پيمانكاري، رشد اقتـصاد شـبه دولتـي،          

يـاي  رانت خواري، افـزايش واردات و تنومنـد كـردن ماف    
واردات همراه با تضعيف هر چه بيشتر صـنايع داخلـي و            
غيرفعال شدن واحدهاي توليدي در خارج از مناطق آزاد،         
خارج كردن كاركران زيادي از شمول قانون كار، بـستن          
قراردادهاي كوتاه مدت و پيمـاني، نـاامن كـردن كـار و             

از جملــه ....كمرنــگ كــردن قــانون كــار تــا تغييــر آن و
 كه ايجاد اين مناطق بر جامعه و اقتصاد و          زيانهايي است 

  .به ويژه بر كارگران وارد مي كند

  

حکم ظالمانه شالق و 
زندان برای کارگران بافق 

  بايد لغو شود

  زينت ميرهاشمي 

   

عليرغم اعتراضهاي گسترده، صـدور حكـم شـالق و          
 نفر از كارگران شـركت معـدن سـنگ          9زندان براي   

 پرونـده كـارگران ايـن       آهن بافق هنوز باطل نشده و     
  .معدن همچنان باز نگهداشته شده است

 كـارگر شـركت     9 خـرداد بـراي      29بيدادگاه يـزد در     
معدن سنگ آهن بافق، حبس و شالق تعليقي صـادر       

بازنگهداشتن پرونده حبس و شالق مانعي براي       . كرد
شركت احتمالي اين كـارگران در هـر گونـه حركـت            

رت تكــرار يعنــي در صــو. اعتراضــي كــارگري اســت
  . اعتراض، اين حكم اجرا خواهد شد

جرم كارگران شـركت معـدن اعتـراض بـه وضـعيت            
كاري، نحوه خصوصي سازي اين معدن و بيكار شدن    

  . احتمالي آنها است

 روز 5زنداني كردن كارگران شهرداري اهواز به مدت        
و بازگذاشتن پرونده شـكايت شـهرداري عليـه آنهـا،           

تـا در هـر گونـه حركـت         فشار بر اين كارگران است      
كارگران شهرداري اهواز . اعتراض ديگر شركت نكنند   

 خرداد ماه در برابر سـاختمان شـهرداري      24در تاريخ   
اهواز تجمع كرده و خواهان برخـورداري از دسـتمزد           
تعيين شده توسط شوراي عالي كـار در ايـن قـسمت           

  .شدند

 صنفي كـارگران،  -امنيتي كردن حركتهاي اعتراضي     
شيوه اي غير انساني و     .... شالق و حبس و     حكمهاي  

ضد كارگري ديكتاتوري ولي فقيه در مورد نيروي كار   
  . است

ربيعي وزير كار رژيم، كه در برابر مـوج اعتـراض بـه             
 نفر از كـارگران معـدن طـالي آق    17شالق خوردن   

دره تكاپ، اظهار بي اطالعي كـرده و دو مـدير را از             
ـ        ي شـرمانه ادعـاي بـي       كار بركنار كرده آيا باز هم ب

  . خبري خواهد كرد

   تير 16فراسوي خبر چهارشنبه 

  

  مافيای قدرت و ثروت به دنبال 
  نيروی کار ارزان در مناطق آزاد

 زينت ميرهاشمي
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خانمي كه به تازگي برايم نامـه نوشـت، مـي خواسـت         

او در يكي از مراكز اداره جوانان آلمـان         . ناشناس بماند 
مـي گفـت در اداره اش       . كار مي كنـد و درمانـده بـود        

پرونده هايي از خـانواده هـاي مهـاجر وجـود دارد كـه           
 به حساب مي    "تربيت سنتي "اعمال خشونت برايشان    

ال آنها لكه هاي كبـود بـر     دختران و پسران خردس   . آيد
بدن دارند، با تهديـد وادار بـه سـكوت و اطاعـت مـي               

 "حساسيت فرهنگـي  "اما كارمندان اداره بايد با      . شوند
با والدين و فرزندان آنها برخورد كنند و حتي زماني كه           

بـه طـور   . از نظر قانوني ضروري است، مداخلـه نكننـد    
، ايـن درسـت نيـست     ": خالصه او در نامه اش نوشت     

 گويي او از من براي چيزي تاييد مي خواست كه           "نه؟
: انساني و از نظر قانوني به خوبي روشن اسـت، يعنـي            

البته كه بايد مداخله كرد، گذشته از آنكه فـرد از كجـا             
 .  مي آيد

آنچه كـه ايـن كارمنـد نوشـت، موضـوعي غيرعـادي          
صدها نامه از اين نوع را فقط من دريافت مـي           . نيست

ان و مددكاران اجتماعي شرح مـي دهنـد      آموزگار. كنم
آيا بايد مالحظه سنت    . كه در بن بست به سر مي برند       

را بكنند؟ به پدران اقتدارگرا احترام بگذارنـد؟ نـاموس          
دختران و خانواده هاي آنـان را كـه نمـي خواهنـد در              

 كالس شنا شركت كنند، در نظر بگيرند؟ 
پهـا و  مسلمانان و افراد با پس زمينـه مهـاجرت نـزد چ    

نيروهاي مترقي در آلمان از سمپاتي و همبستگي ويژه         
آنها مي خواهد به اين وسيله عالمتـي        . اي برخوردارند 

من خـودم   . عليه نژادپرستي و پيش داوري ارسال كنند      
 در 2004عرب هستم، از اسراييل مـي آيـم و از سـال           

در سـالهاي اوليـه حـضورم در     . آلمان زندگي مي كـنم    
ي مهربان بسياري از طيف ليبرال چـپ        اينجا با انسانها  

امـا از هنگـامي كـه از مـضمونهاي     . برخورد داشـته ام  
ديني كه با آنها بزرگ شـده ام انتقـاد مـي كـنم، آنهـا          

البته واكـنش آنهـا     . ديگر چندان با من مهربان نيستند     
 كـه از آنهـا      "خودي"قابل مقايسه با برخورد مخالفان      

 به عربي همچون    اما برخي . پيام نفرت مي گيرم نيست    
 . من ديگر عالقه اي ندارند

  
 نامتوازن با قالبها

مـن بـا ايــن قالـب فكــري كـه انتظــار دارد بـه طــور      
 –انحصاري از پيش داوريهاي نژادپرستانه شكوه كـنم     

 جـور در نمـي آيـم، چـون         –كاري كه البته مي كـنم       
دموكراسي كه در آن زندگي مي كنم را تحـسين مـي            

زبان به انتقاد از تنگناهاي فرقه      كنم و آشكارا و روشن      
ــشايم    ــي گ ــا م ــسلمان اينج ــت م ــن از . اي جمعي م

 – Ditib ("ديتيـب "كنفدراسيونهاي مسلمانان مانند    
شـوراي مركـزي    "يـا   )  اسالمي مـذهب   –بنياد تركي   

 كه مدعي هستند از طرف دين من و همـه           "مسلمانان
چيزي كـه از نظـر      (مسلمانان در آلمان حرف مي زنند       

  . انتقاد مي كنم) ست نيستآماري در
من مدافع اصالحات دروني دين و جامعه هـستم و بـه         
طور آشكار از امور نادرستي كـه در خـانواده، مدرسـه،            
جامعه، برخورد با بنيادگرايي مذهبي و اسـالم افراطـي          

 . در جريان است، حرف مي زنم
ــبزها، از    ــپ و س ــاي چ ــشكل از ليبراله ــبكه اي مت ش

 آلمان در برابـر اقليـت مـسلمانان      اكثريت مسلمانان در  
از خـودم مـي پرسـم چـه      .  مي كند  "محافظت"منتقد  

چيزي در اين رويكرد چپ و مترقي است؟ آيـا عقلتـان    

هنوز سرجايش است؟ يا اينكه فكر مي كنيد ما اسباب          
 . بازي شما هستيم

نقد انسانگرايانه جامعه و روشنگري، سنتي جا افتاده در         
ــاني  ــشورهاي آلم ــان داردمحــدوده ك ــنگري .  زب روش

 با نقد قدرت سروكار دارد و – مطلقا هميشه    –هميشه  
قدرت نيز تقريبا هميشه با قدرتمندان و به عبـارتي بـا            

دينهاي تك خـدايي   . مردان با پدرساالران مرتبط است    
دنيا، يك پرودگار پدرساالر و مجازاتگر را ستايش مـي          
كننـد؛ يــك فــاكتور قــدرت نيرومنــد در خــدمت يــك  

 . انبيني هيرارشيك و ضد دموكراتيكجه
  

 "افيون توده"

هگل، كانت و وبر    .  ناميد "افيون توده "ماركس دين را    
فرويد سرچشمه اختـراع مـذهب را   . منتقد مذهب بودند  

 فرزندي و همچنين نيـاز قـيم        -رابطه سختگيرانه پدر    
خواهانه به واگذاشتن مسووليت به فرد مقتدر و سپردن         

انقـالب فرانـسه    . تحليل مي كرد  كودكانه خود به وي     
. مذهب را به عنوان ابزار قدرت و سركوب نقد مي كرد          

 هـم بـه نقـد روحـانيون،         1968در خيزش دانشجويي    
جايگاه زنان در كليسا، ممنوعيتهـاي مـذهبي انديـشه،          
مساله اتوريته يا روشهاي بيرحمانه در مراكـز دولتـي و           

در .  شد كليسايي نگهداري كودكان و نوجوانان پرداخته     
دوره كنــوني هــم جامعــه دموكراتيــك بــه ســختي از 
ــاي   ــان در نهاده ــوه از كودك ــسي انب ــتفاده جن سوواس

 فاش گرديد،   2010كاتوليك و ديگر مراكز كه از سال        
نقد مذهبيها و غيرمذهبيها از دين بـه عنـوان          . برآشفت

ايـن نقـد،    . ابزار قدرت، يك محور كالسيك چپ است      
از ايـن نظـر بـسيار    . ي دارددر بنياد آن جايگاهي مركز 

عجيب به نظـر مـي رسـد كـه سـبزها، چپهـا و حتـي         
سوسيال دموكراتها، مسلمانان منتقد به دين خود را بـه        

چرا نقد ما به همين گونه محـق        . ديده سووظن بنگرند  
 نيست؟ 

 سبز در شكل متفاوت همان كاري را مي   –بلوك چپ   
 كنــد كــه سلفيــستها، وهابيهــا و بقيــه اســالمگراهاي 

آنهـا مـي    . بنيادگرايي كه ما به آنها انتقـاد مـي كنـيم          
بنيادگراهـا از   . خواهند دهان مسلمانان منتقد را ببندنـد      

مسلمانها زير نام يك خداي پدرساالر خلع يد مي كنند          
و اينها چون فكر مي كنند نقد يك دين موجب رنجش       

دن و  ما مي شود و ما مسلمانها بضاعت انتقادي انديشي        
اما چرا نبايـد    . كنده شدن از سنت فسيل شده را نداريم       

آنچه به واسطه نقـد و رفـرم از درون و بيـرون اديـان               
ديگر، كاتوليسم، پروتستانتيسم، يهود، ممكن گرديـده،       
در باره اسالم ممكن باشد؟ و چرا ما در ايـن هـدف بـا     

 همبستگي نيروهاي مترقي روبرو نمي شويم؟ 
  

 مشكالت حاد

ان از دو سو از بحث و گفتگوي مسلمانان منتقد          در آلم 
نخست انجمنهاي اسالمي و سپس : جلوگيري مي شود  

اين شگفت آور است و بايـد  . بيشتر چپها و محافل سبز  
از جانـب هـر دو اردوگـاه از بـه زبـان             . به آن انديشيد  

آوردن و برخــورد بــا مــشكالت حــاد جامعــه اســالمي 
  . خودداري مي شود
رشـد خطرنـاك    : الت از اين قرارنـد    برخي از اين مشك   

ــشتري را جــذب   ــان بي ــه هــر روز جوان ــادگرايي ك بني
حكومت ترور داعش مي كند، به حاشـيه رانـدن زنـان            
زير عنوان انسان درجه دو، تربيت كودكـان بـه وسـيله        
هراس افكني، سكس سـتيزي كـه خـود همزمـان در            
درجه باال سـكس زده و تـابو زده اسـت، يـك ايمـان               

ان را در چارچوب تاريخي و محلـي خـود          كتابي كه قر  
درك نمي كند، بلكه به آن به عنوان متني ديكته شده           

 . از جانب اهللا مي نگرد
تا هنگامي كه انجمنهاي اسـالمي و بـه همـين گونـه             
چپها و سـبزها، منكـر آن مـي شـوند كـه يـك درك                
پدرساالرانه سـنتي از اسـالم، بـه مـسلمانان بنيـادگرا            

 آلترناتيو براي – AfD ()2( "دآ اف "خدمت مي كند، 
در اين زمينه حرف    ) Pegida ()3( "پگيدا"و  ) آلمان

راست جديد نامگذاري مشكل را بـه       . اصلي را مي زنند   
: تيول خود درمي آورد و اين كار را در واقع هم مي كند

پرخاشگرانه و نژادپرستانه به جاي روشـنگر بـه لحـاظ           
 در برخورد به سياسي، شفاف از نظر اجتماعي و تحليلي     

 . دين
  

 رد همبستگي از جانب آ اف د 

سياست هوشمند و پيشگيرانه بايـد خواهـان بحـث در           
درك سـنتي از اسـالم      . جامعه باشد و آن را دامن بزند      

. تابوهاي جنسي و خشونت جنسي را تـرويج مـي كنـد         
. ابن امر تاثير عظيمي بر رفتار جنسيتها با يكديگر دارد          

رخ داد، ) Köln(  در كلـن آنچه كه در شب سـال نـو  
. الگوهايش را از ميدان تحرير و نقاط ديگر مـي گيـرد           

 به پرهيزكاري   "سنتهاي مذهبي "جواناني كه از جانب     
جنسي وادار شده اند، در محيطهاي عمـومي بـه زنـان           

اين نژادپرستي نيست، بلكه واقعيت     . حمله ور مي شوند   
ان ما مسلمانان يك مشكل داريم، منتقدان مسلم  . است

اين مشكل را بـه زبـان مـي آورنـد و بـه همبـستگي                
ما اين را از آ اف د و پگيـدا نمـي            . دموكراتها نياز دارند  

. خواهيم، چون آنچه آنها مي دهند، همبـستگي نيـست     
يك بحث باز و بدون تابو به حل مشكل، به انديشيدن           
و پيشگيري بهتر ياري مـي رسـاند و موجـب تـضعيف       

بـراي ايـن كـار      . ا مي شود  راست افراطي و اسالمگراه   
بايد براي همه روشن شود كه مسلمانها نمـي خواهنـد           
در نقش قرباني بـه خـدمت گرفتـه شـوند، بلكـه مـي               
خواهند به آنها به عنوان شهرونداني با حقوق و وظايف          

 . برابر نگريسته شود
بيشتر از آنچه كـه     . شمار ما مسلمانان منتقد زياد است     

فـوروم  " 2015ريـل   مـن در آو   . شما فكـر مـي كنيـد      
 را در بـرلين بـه همـراه يـاراني ديگـر             "اسالمي آلمان 
ما براي اسالم انساني، بـراي بحـث در         . بنيان گذاشتم 

مـا روزنامـه    . درون جامعه مسلمانان مبارزه مـي كنـيم       
نگار، محقـق اسـالمي، جامعـه شـناس، روانـشناس و            

. و ما بخـشي از ايـن جامعـه هـستيم          . دانشجو هستيم 
ا دادن به ما را داشته باشيد، با مـا بـه   شهامت گوش فر  

 . گفتگو بنشينيد
  

  پانويسها
او يـك   .  به دنيـا آمـد     1976احمد منصور در سال     ) 1(

او مـدير   .  اسراييلي است  –روانشناس و نويسنده عرب     
فـورم  " و سخنگوي    "بنياد اروپايي دموكراسي  "برنامه  

در انتهاي سـال گذشـته كتـاب        .  است "اسالمي آلمان 
نـسل اهللا، چـرا بايـد در نبـرد بـا            "ور به نام    احمد منص 

  .  منتشر شد"افراط گري مذهبي باز انديشي كنيم
يك حزب تازه تاسيس در آلمان يا جهتگيري ضـد         ) 2(

  خارجي، نژاد پرستي و اسالم ستيزي
انجمـن ســازمان دهنــده تظــاهرات نژادپرســتانه و  ) 3(

  ضدخارجي در شرق آلمان

  ما اسباب بازی شما نيستيم
ود را مدافع مـسلمانان محافظـه   اين طيف خ. طيف ليبرال چپ به سختي با مسلمانان منتقد كنار مي آيد          

 . كار معرفي مي كند و به اين وسيله قرباني سياستش مي شود

 بابك: برگردان  ---  تاتس: منبع )1(احمد منصور
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كـه  » يك سال مبارزه چريكي در شـهر و كـوه       «مقاله  

تاكنون دهها بار تجديد چاپ شده، يك سـال پـس از             
 بـا امـضاي    1350حماسه سياهكل، در اسفند ماه سال       

بنابرين اين مقاله   . منتشر شد » چريكهاي فدايي خلق  «
كه در حقيقت يك گزارش و تحليل كوتاه است را بايد           

 1350يــان ســال نظــر چريكهــاي فــدايي خلــق در پا
اما ترديدي نيست كه در نوشتن ايـن اثـر          . ارزيابي كرد 

مهم رفيق حميد اشرف نقش تعيين كننـده اي داشـته           
در اين مقاله به رويدادهاي تـا اواسـط فـروردين         . است

 پرداخته شده و بنابرين همـه رويـدادهاي سـال           1350
  .  را شامل نمي شود1350

خيز سـياهكل  اين نوشته دومين تحليل پيرامـون رسـتا       
 1350است كه از جانب چريكهاي فدايي خلق در سال    

، رفيـق  1350اولـين بـار در خـرداد سـال        . منتشر شـد  
مبارزه «مسعود احمد زاده در مقدمه اي كوتاه بر كتاب          

بـه تحليـل    » مسلحانه، هـم اسـتراتژي هـم تاكتيـك        
مقدمه رفيق مسعود هم نظر     . حماسه سياهكل پرداخت  
  . آن شرايط بودچريكهاي فدايي خلق در

در جزوه يك سال مبارزه چريكي در شـهر و كـوه، دو             
 با نام   1350گروهي كه با ادغام خود در فروردين سال         

چريكهاي فدايي خلق به فعاليـت ادامـه دادنـد، گـروه            
. جنگل و گروه رفيق مسعود احمدزاده ناميده شده است       

و ) گروه جنگـل  (رفيق بيژن جزني اين دو گروه را يك         
در . نامگـذاري كـرد   ) وه رفيق مسعود احمـدزاده    گر(دو  

برخي از تحليلهـا  گـروه رفيـق مـسعود، گـروه شـهر               
  . نامگذاري شده است

 كه مـن در جريـان بحثهـا بـودم، گـروه         1348تا آبان   
جنگل بر اين اعتقاد بود كه مبـارزه در كـوه و جنگـل              
نقش تعين كننده داشته و بخش شهر نقش پـشتيباني          

ــساني  ــروي ان ــراي ني ــات  ب ــي، امكان ــات سياس ، تبليغ
پـس از آبـان     . تداركاتي و انجام عمليـات ايـذايي دارد       

 من به سـربازي رفـتم و در اسـفند همـان             1348سال  
 ماه پس   3 ماه زندان بودم و      6سال دستگير و به مدت      

 در پادگـان    1349 آذر   23از آزادي از زندان دوبـاره در        
در بنـابرين اطالعـات مـن       . زرهي شيراز دستگير شدم   

مورد بحثهاي درونـي و اقـدامات تـشكيالتي تـا آبـان           
بعـضي از توضـيحات مـن پيرامـون ايـن      .  است 1348

جزوه  بر اساس اطالعاتي است كـه خـودم در جريـان        
آن بودم، يا در رسانه هاي جمعي آن دوران، به شمول           
اسناد چريكهاي فدايي خلق، منتشر شده و يا از طريـق   

  .ست آورده امزندانيان سياسي آن زمان به د
 مـساله   1349پيرامون اختالفات تاكتيكي كه در سـال        

وحدت دو گروه را به تاخير مي انداخت، حميـد اشـرف            
به طرح نظراتي مي پردازد كـه نبايـد آن را تنهـا نظـر            

يكي از علل تاخير در امر وحدت، همان طور . تلقي كرد 
كه رفيق حميد به آن اشاره مي كند، عدم اطالع گروه           

. حمدزاده از كم و كيف كـار گـروه جنگـل بـود            رفيق ا 
گروه جنگل در دادن اطالعات كامل بـه گـروه ديگـر            

در . بيش از اندازه مسايل امنيتـي را رعايـت مـي كـرد            
 در يك اطاق جمعي در زنـدان اويـن،      1350پائيز سال   

كه اكثـر دسـتگير شـدگان آن سـال و منجملـه رفقـا               
 بودنـد،   مسعود احمدزاده و عباس مفتاحي در آن جمـع        

مسعود احمدزاده به طرح اختالفـات تـاكتيكي بـين دو           
گروه پرداخت كه متاسفانه من به طور دقيق آن را بـه            
خاطر ندارم و اميدوارم كسان ديگري كه در آن اطـاق           

حضور داشتند و آن بحثها را به خاطر دارند، روايت خود  
  . از بحثهاي رفيق مسعود را بيان كنند

يل امنيتي و يا بعضي مالحظات      حميد اشرف بنا به دال    
ديگر كه بر من روشن نيست از آوردن نـام بـسياري از      

شايد علت اين امر آن بوده      . افراد خودداري كرده است   
كه رفيق حميد به علت نقشي كـه در حيـات سـازمان             
چريكهاي فدايي خلق داشته، نمي خواسته نام خـود را          

اسـامي  به تكرار مطرح كند و بنابرين از نوشتن بعضي          
در اين مقالـه بعـضي اشـتباهات        . خودداري كرده است  

وجود دارد كه با توجه به دقت اين رفيق علـت آن بـر              
 13بـه طـور مثـال تـاريخ اعـدام           . من روشن نيـست   

سـند   (1349 اسفند سال    26رزمنده فدايي كه در روز      
بوده و در روزنامه هاي آن منتشر شـد را          ) شماره يك 

سيار بعيد است كه حميـد      ب.  اسفند ذكر كرده است    27
بـه نظـر مـي    . اشرف به اين مساله توجه نكرده باشـد    

رسد اين اشتباه تاپي در چاپ اول وجود داشـته و بعـد     
  .از آن هم تكرار شده است

  
، در آستانه چهلمين سـالگرد حماسـه        1389در بهمن   

سياهكل سايت نبرد اين نوشته مهـم را بـا مقدمـه و              
توضيحات من براي آگـاهي رسـاني بـه كـساني كـه             
خواستار دانستن رويدادهاي آن زمان هـستند منتـشر          

اكنـون، در چهـل و پنجمـين سـالگرد رسـتاخيز         . كرد
سياهكل بار ديگر مقاله رفيق حميـد بـا ويـرايش دوم       

  .  و توضيحات منتشر مي شودمقدمه
  

يك سال مبارزه چريكي در شهر و كوه، قبـل از ايـن             
چندين بار به صورت چاپي منتـشر و در چنـد سـايت             

من براي هرچه دقيق تر     . اينترنتي هم درج شده است    
بودن مـتن مقالـه، دو جـزوه چـاپي را بـا آن چـه در                 

مـوارد  . سايتهاي اينترنتي منتشر شده مقايـسه كـردم       
توضيحات من  . اه در همه آنها به يك شكل است       اشتب

كه در پايان خواهد آمد با عـدد مـشخص شـده و دو               
توضيح رفيق حميد اشرف كه در متن اصلي بـا عـدد             
مشخص شده بود، در اين متن با عنوان زيرنويس بـه           

در نگـارش   . آورده شده اسـت   » ب«و  » الف«صورت  
ه ويژه  اين مقاله از شيوه جدا نويسي كه ب       ) رسم الخط (

براي خواندن در اينترنت راحت تر است اسـتفاده شـده           
  . كه با نگارش متن اصلي منطبق نيست

پيرامون حماسه سياهكل آقاي ناصر وحدتي در كتـاب         
در گزارشي رمان گونـه بـا عنـوان       » داستان سياهكل «
به تشريح رويدادهاي چند روز     » روي خوش زنده گي   «

ـ . بعد از حماسه سياهكل مي پردازد      ن كتـاب توسـط     اي
 در تهران منتـشر  1386موسسه انتشارات نگاه در سال    

آقـاي ناصـر وحـدتي همزمـان بـا حماسـه        . شده است 
ــود و     ــي ش ــتگير م ــه دس ــان منطق ــياهكل در هم س
مشاهدات خود پيرامون اين رويداد را در ايـن گـزارش           

ناصـر وحـدتي در ايـن       . رمان گونه روايت كرده اسـت     
پـدرش، زنـده يـاد      كتاب به توصيف شخصيت و افكار       

آقاي اكبر وحدتي كه همزمان بـا رويـداد سـياهكل از            
. طرف ژاندارمري به پاسگاه احضار شده بود مي پردازد        

آقاي اكبر وحدتي يك مخالف قديمي رژيم شـاه بـوده         
كه در جريان عمليات سياهكل به علـت عـدم اطـالع            
رزمندگان گروه جنگل از حـضور وي در پاسـگاه جـان       

  .مي بازد
 نيز رفيق حميد اشرف جزوه ديگري بـه         1354ال  در س 
نوشت كه به وسيله سـازمان  » جمعبندي سه ساله«نام  

هـر دوي ايـن     . چريكهاي فدايي خلق ايران منتشر شد     
نوشته هـا و البتـه دههـا نوشـته ديگـر كـه از جانـب                 

 1357 تـا    1349چريكهاي فدايي خلق طـي سـالهاي        
كـه  منتشر شده براي شناخت جنـبش پيـشتاز فـدايي           

بــدون شــك نقــش تعيــين كننــده در قطــب بنــدي و 
  . تحوالت سياسي آن سالها داشته ضروري است

از قول چرچيل نقل شده كه گفتـه اسـت، تـا حقيقـت              
نقـل بـه    . (ِبجنبد دروغ سراسر جهان را فرا مـي گيـرد         

در مورد حقايق مربوط به چريكهـاي فـدايي         ) مضمون
ز ، به علت دشـمني بـي حـد و مـر           1357خلق تا سال    

سران و نخبگان جمهوري اسالمي بـا نقـش مترقيانـه           
جنبش پيشناز فدايي و به علـت كوتـه فكـري بعـضي             
محققان تازه بـه دوران رسـيده، دروغهـاي رذيالنـه و            
تهمتهاي ناروا به شكل گسترده منتشر شـده و بـازهم           

همين موضوع دليلي محكم بر ايـن       . منتشر خواهد شد  
خطاها و كمبودهاي امر است كه جريان فدايي با وجود      

بسيار، با مداخله گري پرهزينه نقش مهم و غيـر قابـل      
انكار در جنبش آزاديخواهي مردم ايران داشته كه براي 

  .ارتجاع حاكم تصور آن هم غير قابل قبول است
امـا  . رويدادهاي تـاريخي قابـل كپـي بـرداري نيـست          

آگاهي از رويدادهاي تاريخي كمك مي كند تا هزينـه          
رزه عليه استبداد مذهبي واليت فقيه كاهش       پيشبرد مبا 
باشـد كـه در آسـتانه چهلمـين و پنجمـين            . پيدا كنـد  

سالگرد حماسه سياهكل، انتشار مجدد اين مقاله بتواند        
براي جنبش آزاديخواهي مردم ايران و به ويـژه بـراي           
نسل جوان كه با پويايي براي راهجويي نظري و عملي    

  . تالش مي كند، سودمند باشد
  دي سامعمه

 1394بهمن 
  

  »هر و کوهيک سال مبارزه چريکی در ش« بر مقاله مقدمه
  نوشته رفيق کبير حميد اشرف

  
  ويرايش دوم

  مهدي سامع
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ــه دعــوت  ــي "ب ــين الملل ســازمان ب

ــست ــاالنه  "سوسيالي ــرانس س ، كنف
ــا اولسوسياليــسم طــي روزهــاي   ت

 تيـر  14 تـا    11، برابر با    ژوئيهچهارم  
 برگـزار  )آمريكا (ماه در شهر شيكاگو 

 . شد
ــا شــركت   ــه ب ــرانس ك ــن كنف در اي

  تن از فعاالن چپ      1400نزديك به   
و كمونيست از سراسر آمريكـا و نيـز    

رجي برگــزار شــد،   ميهمانــان خــا 
مهمترين مسايل نظـري و تجربيـات    
عملي در جنبش كمونيـستي مـورد       

 . گرفتبحث و بررسي قرار 
چريكهـاي  شماري از فعاالن سازمان    

كه  همه سـاله در      فدايي خلق ايران    
اين كنفرانس شركت مي كننـد، بـه        
گفتگو با فعاالن سازمان بين المللـي       
سوسياليــست پرداختنــد و بــا ارايــه 

(  ريـل پـرس    نه انگليسي  ايـرا    نشري
Iran Real Press ( ــورد در م

وضعيت زندانها و زنـدانيان سياسـي       
شـركت  اطالعات وسيعي در اختيـار      

 .  قرار دادندكنندگان

 ن تـن از فعـاالن سـازما       50بيش از   
بين المللي سوسياليست با امضاهاي     

بـه  از زندانيان سياسـي و      يك بيانيه   
ــاص از   ــور خ ــوق  ط ــدافع حق دو م

كه در زندان هستند، حمايت      كودك
 . كردند

 :متن اين بيانيه چنين است

 

جاي فعال حقوق كـودك در      
 زندان نيست

 دبيـر   ،بان كي مون   جناب آقاي 
 كل سازمان ملل متحد

ــهيد    ــد ش ــاي احم ــاب آق  ،جن
  بـراي  گزارشگر ويژه حقوق بشر   

 ايران

 ،جنــاب آقــاي آنتونيــو گــوترس
كميسر عالي پناهندگان سازمان    

 ملل متحد

 مـدير   ،ناب آقاي تـوني ليـك     ج
ــل   ــان مل عامــل صــندوق كودك

 )يونيسف(متحد 

ــوگريني   ــدريكا م ــانم ف ــركار خ  ،س
مــسئول سياســت خــارجي اتحاديــه 

 اروپا

ما توجه شـما را بـه ايـن نمونـه هـا             
 درخواســـت   وجلـــب مـــي كنـــيم

همياري و كمـك شـما بـراي آزادي        
 داريمرا اين فعاالن 

 

فعال چپ دانـشجويي     امير اميرقلي؛ 
امي كودكان كـار كـه در تـاريخ         و ح 

 به علـت حـضور      2014اول دسامبر   
، "تجمــع حمايــت از كوبــاني   "در 

بازداشت شـد و تحـت بازجوييهـاي        
مداوم در سلول انفرادي قرار گرفـت       

و پس از يك سال بازداشت در يـك         
محاكمه غير منصفانه و نا عادالنه در       

ــعبه ي  ــه   15ش ــالب ب ــاه انق  دادگ
 سـال  21رياست قاضي صـلواتي بـه       

 .وم شدكحبس مح

دادگاه انقالب در تفهيم اتهامات وي      
 بـه   "توهين به مقدسات و رهبـري     "

ــت انچــه وي در  ــوك"عل ــيس ب  "ف
ــرده و   ــشر ك ــم  "منت ــالل در نظ اخ

ــومي ــضور او در   "عم ــت ح ــه عل  ب
 "تجمع حمايت از كوباني در تهران     "

  .را ذكر كرده است
 

همـه آن چــه ايـن زنــداني سياســي   
 اعالميــه بــدان مــتهم شــده بنــا بــه

ــاي    ــشر و ميثاقه ــوق ب ــاني حق جه
ــه آن ــسته بـ ــي از جز،وابـ  آزادي يـ

آقـاي  . انديشه، عقيده و بيـان اسـت      
امير اميرقلي با ديدگاههاي چـپ در       
فيس بوك خود بـه طـرح نظـراتش         

ــي پرداخــت ــت سياســي او . م فعالي
علني و مسالمت آميز بوده و بنابرين       
حكم دادگاه در مورد وي فاقد اعتبار       

 وق بشر استو عليه حق

 

طور داوطلبانـه در    ه   ب ؛سعيد شيرزاد 
انجمن حمايـت از حقـوق كودكـان،        
خانه كودك شوش و جمعيت دفـاع       
ــان فعاليــت   ــار و خياب از كودكــان ك

ــس از . داشــته اســت ــاه 15وي پ  م

ــداني  ــودن،زن ــوردب ــي م ــدون   ب و ب
محاكمه و بدون دسنرسي به وكيـل       

 .  سال زندان محكوم شده است5به 

  
 و سياسي، اجتماعي، مدني ن  ما فعاال 
حقوق بشر، ضمن درخواسـت     مدافع  

از نهادهاي بين المللي مي خـواهيم       
كه به  نقض حقوق كودكـان و عـدم        
وجود امنيـت بـراي فعـاالن مـدافع         

 .  توجه داشته باشندحقوق كودك

ـ    هـر  ه از شما درخواست مي كنـيم ب
وســيله ممكــن از ايــن دو زنــداني و 

كل هـر شـ   ه  ديگر زندانيان سياسي ب   
  . ممكن حمايت كنيد

  

  
اداي احترام مي كـنم بـه جنـبش بـين           
المللــي طبقــه ي كــارگر، بــه ســازمانها 
واتحاديه هاي كـارگري محلـي و بـين         
المللي در اروپا و كانادا و استراليا و همه         

  .ي نقاط دنيا
  

اداي احترام مي كنم به معلمان سراسـر        
كشور، به كانونهاي صنفي معلمان و بـه        

هره هاي جسور اين جنـبش      ن و چ  فعاال
  .بزرگ

ن مـدني و   اداي احترام مي كنم به فعاال     
ــاال ــه فع ــشر و اجتمــاعي، ب ــوق ب ن حق

آزاديخواه، به زندانيان سياسي در رجايي      
شهر و اوين و به جنبش دانشجويي كـه         
ــبش     ــارگري و جن ــبش ك ــواره جن هم
معلمان را عليرغم هزينـه هـاي فـراوان     

  .همراهي كرده اند
ــرام مــي ــشكلها و اداي احت ــه ت  كــنم ب

نهادهاي مستقل كـارگري و محافـل و        
جمعهاي كارگري در كارخانه ها و ياران       
عزيزم در اتحاديه ي آزاد كارگران ايران       
كــه دســت در دســت هــم، دوشــادوش 
كانون صـنفي معلمـان، خواسـت پايـان       

 امنيتي كردن اعتراضات صنفي     دادن به 
ــدن   ــان و برداشــته ش ــارگران و معلم ك
اتهامات امنيتي از پرونده هـاي فعـاالن        
صنفي و مدني را تبديل به يك جنـبش         

  .عظيم كردند
اما تا آن جا كه به مطالبات اين جنـبش          
بر مي گردد بايد بگويم هنـوز اتفـاق در          
خور تاملي براي تحقـق آنهـا رخ نـداده          

كـه معلمـان بـزرگ مـا        هر چنـد    . است
رسول بداقي، اسماعيل عبدي، محمـود       
بهشتي لنگرودي و عليرضا هاشمي آزاد      
شده اند و من امروز در خانه ام هستم و          
اين به نوبه ي خود شعف انگيز است اما         
هـر لحظـه امكـان ايـن كـه اســماعيل      
عبدي و محمود بهشتي و من به زنـدان       

مهمتـر از   . باز گردانده شويم وجـود دارد     
اين، هنوز بهنـام ابـراهيم زاده و محمـد        
جراحي در زندان هستند و عليرغم هفت       
سال حبس توام با رنج و مشقت ناشي از 
بيماري فرزنـد بهنـام و بيمـاري محمـد       
جراحي،  آنان هنوز آزاد نـشده انـد كـه           
ــي قيــد و شــرط آزاد   بايــستي فــورا و ب

  .گردند
به اين معنا بايد بگويم جنبـشي كـه در          

يك به سه ماه گذشـته شـكل        طول نزد 
ــاز راه و در    ــوز در آغ ــت هن ــه اس گرفت

خوشبينانه ترين حالـت در ميانـه راهـي         
است كه بايستي به آن جايي ختم گردد        

معلمــان و پرســتاران و  كــه كــارگران و
ــه ايجــاد   ــادر ب همــه ي زحمتكــشان ق
تـــشكلهاي مـــستقل و ســـازماندهي و 
برپــايي اعتراضــات محلــي و سراســري 

شـان   به مطالبات برحـق   براي دستيابي   
شـان   شوند، بدون ايـن كـه اعتراضـات       

امنيتي شود و آنان با اتهامـات سـنگين         

امنيتي و زندانهاي طويل المدت مواجـه       
  .گردند

عالوه بر اينها افزايش دستمزدها مطابق      
با استانداردهاي زنـدگي امـروزي، مـزد        
برابر در ازا كار برابر، حق برپايي تجمـع         

پايي اعتصاب، حـق    و راهپيمايي، حق بر   
برپايي تشكل مـستقل و وجـود امنيـت         
شغلي به مثابه حقوق بنيادين كارگران و       
معلمان، آن مطالبات حداقلي هستند كه      

  .بايستي متحقق گردند
من به نوبه ي خود به عنوان يـك جـز           
كوچك از جبنش عظيم طبقه كارگر چه       
در زندان باشم و چـه بيـرون از زنـدان،           

بـراي تحقـق ايـن      لحظه اي از مبـارزه      
ايـن  . مطالبات دست بر نخواهم داشـت     

مبارزه و تـالش بـراي دسـت يـابي بـه       
مطالباتمان بديهي ترين حـق ماسـت و        
هيچ قدرتي نمي تواند اين حق را از مـا          
كارگران و معلمان سلب كنـد و بـه مـا           
بگويد نـان نخواهيـد و خواهـان بهبـود          

  .شرايط زندگي خود نشويد
وز اعتـصاب غـذا      ر 63و اما در رابطه با      

را آغـاز    كه با اسماعيل عبدي عزيـز آن      
كردم مايلم با تاكيد بر پيشگامي چهـره        
هاي جنبش معلمان در اتحـاد طبقـاتي        
كارگران و معلمان، اعالم كنم هر چنـد        
كه در طول اين مـدت روزهـاي بـسيار          
سخت و پر مشقتي را پشت سر گذاشتم        
اما اين مدت در عين حال زيبـا تـرين و        

 ترين روزهاي عمر پنجاه سـاله       پرشكوه
زيبا و پر شكوه بـه ايـن لحـاظ        . من بود 

كه اين اعتـصاب بـا همـت كـارگران و           
ن معلمان، تشكلهاي صنفي آنان و فعاال     

مدني و اجتماعي و جنبش جهاني طبقه       
كارگر به يـك جنـبش بـزرگ و نقطـه           
عطفـي در تـاريخ مبــارزه طبقـه كــارگر    

ين جنبشي كه به يق   . ايران تبديل گرديد  
منشا تحوالت انساني و بزرگي در دست       
يابي كارگران و معلمـان و زحمتكـشان        
ايران به مطالبات بر حـق شـان خواهـد          

  .شد

   تن از فعاالن ۵٠حمايت بيش از
  سازمان بين المللی سوسياليست
   از سعيد شيرزاد و امير امير قلی

 ليال جديدي

  پيام جعفر عظيم زاده 
  پس از پايان اعتصاب غذا به کارگران، معلمان 

 و همه انسانهای شريف و آزاديخواه
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مهم ترين عنوانهاي اخبار پرستاران در تير ماه ضرب و         

طــرح ! شـتم پرســتاران بــه وسـيله همكــاران پزشــك  
شكايت سازمان نظـام پرسـتاري از وزارت بهداشـت و           

در مـاه   . وجود رانت مالي در تربيت كمك پرستار است       
هاي گذشته، اين جامعه مطالبات خود را به طور عمده          

 سازمان نظام پرستاري طرح     از كانال نمايندگان آن در    
  . كرده است

   

 "يـاران سالمت"انصراف از شكايت از طرح      

   "مصالح ملي"به خاطر 

  
 هالل احمر كـه     "يارانسالمت  " طرح   - تير   7ايسنا،  

 بـه اجـراي     حدود يك ماهي است در چند بيمارسـتان       
بـه طـور كامـل نظـر        آزمايشي گذاشته شده، نتوانسته     

مـسووالنجمعيت  . ود همراه كندجامعه پرستاري را با خ  
انـد  هالل احمر و وزارت بهداشت بارها اعـالم كـرده           

ياران به هيچ عنوان بـه مـسايل درمـاني وارد     سالمت  
نمي شوند و از سوي ديگر، سازمان نظام پرسـتاري از           
اوايل سال جاري، خود را آماده شكايت به كميته بـين           

ز اجراي  بود، اما چندي پس ا    المللي صليب سرخ كرده     
آزمايشي اين طرح، تصميم اين سازمان تغيير كرد و از          

  .طرح شكايت خود منصرف شد
علي محمد آدابي، رييس كل سازمان نظام پرسـتاري،         
دليل انـصراف از شـكايت بـه صـليب سـرخ را حفـظ               
: مسايل ملـي در داخـل كـشور عنـوان كـرد و گفـت              

احمـر در يـك گفتمـان       انتظار دارم مسووالن هـالل    "
با مسووالن نظام پرستاري، مسايل پرستاري و       منطقي  

  ".وابسته را حل كنند
وي با اشاره به نارضـايتي پرسـتاران از ورود نيروهـاي            

بيـشتر شـرح    ": يار بـه بيمارسـتانها ادامـه داد       سالمت  
ياران در حوزه كمك بهياري است كـه        وظايف سالمت 

 هزار نيـروي آمـوزش ديـده    60در حال حاضر بيش از      
شود اين افراد به     به همين خاطر توصيه مي     .وجود دارد 

كار گرفته شوند، اگر نيازي بود زير نظر سازمان نسبت          
  ".به آموزش نيروهاي جديد اقدام شود

   

تعرفــه گــذاري خــدمات  بالتكليفــي قــانون

   ساله شد 9پرستاري 

 قانون  1386 در ششم تير ماه      - تير   8خبرگزاري مهر،   
ـ  "تعرفه گذاري خـدمات پرسـتاري     " ا اكثريـت آرا در      ب

بـر اسـاس    . مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسـيد      
اين قانون، خـدمات پرسـتاري تعرفـه دار مـي شـود و              
. هزينه هاي آن به حساب پرسـتاران واريـز مـي شـود            

زيرا، جامعه پرستاري بر اين عقيـده اسـت كـه حجـم             
زيادي از كارهاي بيماران بر عهده پرستاران است، امـا          

 خدمات آنها وجود ندارد، در نتيجه  چون تعرفه اي براي   
  .پول اين خدمات به جيب پزشكان مي رود

 روز از روز تـصويب ايـن قـانوني مـي            285سه هزار و    
گذرد و پرسـتاران هنـوز چـشم انتظـار اجرايـي شـدن              

ــه آن را   ــستند ك ــانوني ه ــات"ق ــه "ام المطالب  جامع
  .پرستاري مي خوانند

  
ان نظـام  طاهره زاهد صفت، رييس شوراي عالي سـازم   

متاسـفانه پـس از     ": پرستاري كشور در اين باره گفـت      
 سال از تصويب قانون تعرفه گذاري خـدمات         9گذشت  

پرستاري در مجلس، پرستاران همچنان چـشم انتظـار         
  ".اجرايي شدن اين قانون هستند

حــسينعلي شــهرياري، ريــيس كميــسيون بهداشــت و  
درمان مجلس نهم، با بيـان اينكـه عـدم اجـراي ايـن              

: نون موجب نارضايتي پرسـتاران شـده اسـت، افـزود          قا
وزارت بهداشت اعتبـاري بـراي اجـراي ايـن قـانون            "

  ".ندارد
   

 3فشار كار بر پرسـتاران      / مرگ در حين كار   

   برابر شده4تا 

 رييس كـل سـازمان نظـام        - تير   8خبرگزاري فارس،   
پرستاري مي گويد در حال حاضر پرسـتاري در كـشور           

ترك از كار و فوت پرسـتاران  . يستاي نحرفه پرجاذبه  
به دليل سـختي ايـن شـغل بـه وفـور وجـود دارد امـا          

قبـل از طـرح تحـول       ": آدابي گفت . شودگزارش نمي   
ــداقلي    ــار ح ــافه ك ــه و اض ــتاران كاران ــالمت، پرس س

كردنـد، هـر   گرفتند، شيفتهاي زيادي هم كـار مـي      مي
امـا پـس از اجـراي ايـن طـرح و            . چند راضي نبودنـد   

بار مراجعات و ايجاد تقاضاهاي القايي، به ناگاه       افزايش  
  ".درصد رسيد100 به 70ضريب اشغال تخت از 

اين ضـريب اشـغال بـراي كـسي كـه در            ": وي افزود 
 برابـري  4 تـا  3كند به معنـي فـشا   بيمارستان كار مي    

است، مانند باري است كه ذره ذره به آن اضافه شده و            
او با هـشدار     ". كرد توان آن را از زمين بلند     ديگر نمي   

نسبت به وجود سندروم كـاهش بـازدهي در پرسـتاري       
 ايم كـه حـين كـار ناگهـان          پرستاراني را داشته  ":گفت

شيفتهاي كاري زياد پرستاران را ناتوان      . اندفوت كرده   
كرده و از اينگونه موارد زيـاد اسـت كـه مـا از فـضاي        

شــويم، چــون سيــستم   مجــازي متوجــه آن مــي   
  ".شوداريم و گزارش نمي دهي ندگزارش

. ترك از كار هم بـه وفـور وجـود دارد          ": وي ادامه داد  
شغل پرستاري در حال حاضر در كشور حرفه پرجاذبـه          

 5 تـا    3اي نيست و هر يكسال فعاليـت آن بـه انـدازه             
آدابـي   ".كنـد سال پرسـتار را شكـسته و خـسته مـي            

همچنين اضافه كار پرستاري حذف شـد     ": تصريح كرد 
و مجموع كار تحميلي به پرستار را تحت عنوان كارانه          

 درصدي به پرستار دادند كه ايـن كارانـه   50با افزايش  

. نه به موقع داده شـد و نـه پرسـتاران را راضـي كـرد               
. دهند، تناسـبي بـا حجـم كـار نـدارد       اي كه مي  كارانه  

يـن حجـم كـار گريـه        بنابراين پرستاران حق دارند با ا     
 نوبـت شـيفت     25پرستاري را داريم كه در مـاه،        . كنند

عـوارض  كند، آيا اسم اين زنـدگي اسـت؟    شب كار مي    
  "عاطفي و جسمي اين فرد را چه كسي پاسخگو است؟

خـواهيم بـه وزارت بهداشـت    ما فقط مـي     ": وي گفت 
بگوييم سازمان نظام پرستاري به عنوان يك سـازمان          

 از پرستاران و مطالبات شان حمايت       صنفي وظيفه دارد  
  ".كند و وزارت بهداشت بهتر است به ما اعتماد كند

   

از وزارت بهداشـت    : سازمان نظام پرستاري  

  شكايت مي كنيم

 ريـيس سـازمان   - تيـر    15باشگاه خبرنگاران جـوان ،      
نظام پرستاري با اظهار گلـه منـدي از كوتـاهي وزارت        

 در مـورد    بهداشت در اجـراي قـانون مـصوب مجلـس         
پرسـتاران، از شــكايت قــانوني ايــن ســازمان از وزارت  

  . بهداشت خبر داد
 هـزار  150محمد علي با اشاره به بالتكليفـي بـيش از       

با توجـه بـه عـدم اجـراي قـانون           ": پرستار اظهار كرد  
تعيين تعرفه نظام پرسـتاري توسـط وزارت بهداشـت و     
ايجاد مشكالت جدي در مورد حقوق و دستمزد بـراي          

ــام   پر ــازمان نظ ــانوني س ــكايت ق ــه ش ــتاران، اليح س
پرستاري از اين وزارت خانه تنظيم شد كه طـي هفتـه            

  ".آينده به جريان مي افتد
وي با اشاره به مفاد قـانون خـدمات پرسـتاري كـه در          

طبـق  ":  به تصويب قانون رسيد، تاكيـد كـرد        86سال  
ايــن قــانون، تعيــين تعرفــه خــدمات پرســتاري رســما 

 مـاه   6 طي مراحل اجرايي و ظـرف        تصويب شد كه در   
بايد بسته هاي خدمتي توسط وزارت بهداشـت، وزارت         
رفاه و سازمان نظام پرستاري مشخص و حل و فـصل           
و براي تامين منابع مالي به مجلس عـودت داده شـود            
كه متاسفانه تا امروز هيچ اتفاقي در اين زمينه نيفتـاده           

  ".است
ينكه ديگر چـاره    رييس سازمان نظام پرستاري با بيان ا      

اي به جـز شـكايت قـانوني از وزارت بهداشـت بـراي              
تعيين تكليف وضعيت تعرفه خـدمات نظـام پرسـتاري          

عمال اين ماجراي تعيين و ابـالغ       ": نمانده است، گفت  
اين تعرفه ها بر زمـين مانـده اسـت و هـم اكنـون بـا                

 سـال و پيگيـري قـانون منـد ايـن            9گذشت بـيش از     
 هاي رسيدگي مدني توسط     موضوع بواسطه همه شيوه   

جامعه پرستاران، همچنـان هـيچ خبـري از وضـعيت و      
   ".تعيين تكليف تعرفه هاي نظام پرستاري نيست

   

  ضرب و شتم يك پرستار توسط پزشك

 يكبار ديگر جامعه پرسـتاري      - تير   19نظام پرستاري،   
كــشور شــاهد خــشونت و برخــورد فيزيكــي از ســوي  

 آموزشــي درمــاني پزشــكان و ايــن بــار در بيمارســتان
  . شد"شهداي تجريش"

علي جعفري، پرستار مضروب و شـاغل در بخـش آي           
 در تشريح   "شهداي تجريش "يو جنرال بيمارستان    سي

 13در تاريخ   ": اين اتفاق رخ داده براي خود اظهار كرد       
تيرماه پس از يك شيفت كاري شب، پيش از تحويـل           

م، رزيـدنت  .بخش به همكاران صـبح، جنـاب آقـاي ع         
سال آخر جراحي عمـومي بيمارسـتان بـراي ويزيـت و       

  ".پانسمان بيمار به بخش مراجعه كرد
بيماري با تشخيص اسـتيون جانـسون       ": وي ادامه داد  

در بخش بستري بود كه به دستور پزشك بايد روزانـه           
شـد و بـا وجـود     حمـام داده مـي      ) صبح و شب  (دو بار   

يـن  يادآوري پرستار شيفت شب، اما رزيدنت مـسوول، ا   
  ".موضوع را فراموش و در انجام آن كوتاهي كرد

رو بيمار در وضعيت مناسبي     از اين   ": اين پرستار افزود  
قرار نداشت و رزيدنت سال باالتر با مـشاهده وضـعيت         
  بيمار اقدام به هتاكي و بكار بردن الفاظ خارج از عرف 
  9بقيه در صفحه 

 کارورزان سالمت
 اميد برهاني
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 کارورزان سالمت
  

  8بقيه از صفحه 
  

جامعه و بدور از شان پرسنل درماني نـسبت بـه        
با ادامه اين وضـعيت طـي تماسـي         . من نمودند 

سوپر وايزر كشيك هم در محل حاضر شد، امـا          
متاسفانه هيچ تغييري در نحوه برخورد رزيـدنت        
هتاك ايجاد نشد و در ادامه اقدام بـه ضـرب و             

خش و سوپر وايـزر     شتم من در حضور پرسنل ب     
  ".بيمارستان كردند

جعفري با بيان اينكه داد و بيـداد و بـد و بيـراه              
گفتن رزيدنت سال آخر در بخش عمال آرامـش         
بخش، پرسنل و بيماران را بر هم زد طوري كه          

اين تنش در   ": همه دست از كار كشيدند، افزود     
حالي توسط رزيدنت سال آخر در بخـش ايجـاد         

 پزشك كه باالي تخـت      شد كه براساس دستور   
بيمار نصب شـده بـود، پرسـنل درمـاني بـدون            
حضور رزيدنت حتي اجازه تغيير پوزيشن بيمار را   

  ."نداشتند
شـرايط بـه گونـه اي      ": در پايان جعفري گفـت    

اسـت كــه اگــر بـراي يــادآوري پيگيــري امــور   
بيماران حتي اگر به اينترنها اقدام كنـيم، مـورد          

  ".مشويتهديد اين گروه واقع مي 
بـراي تـامين شـرايط درمـاني        ": وي يادآور شد  

موثر براي بيماران، موضوع را از طريـق مراجـع        
انتظامي و قضايي بطور جد تـا حـصول نتيجـه            

  ".پيگيري خواهم كرد
   

وجــود رانــت مــالي در تربيــت كمــك 

  ...اگر ريگي به كفش ندارند /پرستار

مقدم، قـائم مقـام    محمد شريفي   - تير   19ايلنا،  
 نظام پرستاري گفـت، وزارت بهداشـت        سازمان

به بهانه اينكه نيازهاي بيماران معطـل مانـده و          
شـود، موضـوع    توسط همراهان بيمار انجام مي      

  .استكمك پرستار را مطرح كرده
وي با اشاره به اينكه امورات اوليه بيمـار نظيـر            
كمك در غذا خوردن، راه رفتن، حمام كـردن و          

ــه  ــين جاب ــت و همچن ــايي در تخ ــرآوردن ج  ب
نيازهايي همچون دستشويي رفـتن و بهداشـت        
تخت بيمـار از وظـايف كمـك بهيـاران اسـت،            

كمك بهياران رده قانوني مصوب شـده       ": گفت
هـا  با كريكلومهاي آموزشي هستند و همين كار      

 هزار  50دهند و در حال حاضر نيز       را انجام مي    
كمك بهيار تربيت شده و آماده بـه كـار وجـود            

ــن  ــشگاهي و  دارد و اي ــاد دان ــوي جه رده از س
  ".اندانجمن پرستاري تعريف شده

بنابراين مـا يـك نيـاز داريـم و          ": وي ادامه داد  
ها در حـال حاضـر      براي برطرف كردن اين نياز    

 هزار نيروي تربيت شده وجود دارد و وزارت         50
توانـد از   بهداشت اگر ريگي به كفش ندارد، مي        

ي ندارد از افـراد     ها استفاده كند و دليل    اين نيرو 
 ميليون تومان بگيرد و كمك پرستار تربيت        4

 400كند، در حالي كه كمك بهياران با هزينه       
ها را  شدند و اين كار    تومان تربيت مي     500تا  

  ".دادندانجام مي 
يــك ": وي تاكيــد كــرد

سري مسايل و رانتهـاي     
مالي در خصوص تربيت    
كمـك پرسـتاران وجــود   
ــن   ــي از ايـ دارد و برخـ

ــ ــيم ــه سير م ــد ب خواهن
ــند  ــالي برس ــاي م . رانته

همچنـــــين، برخـــــي 
ســـهامداران و روســـاي 
بيمارستانهاي خـصوصي   
به دنبال نيـروي انـساني    
هستند كـه بـا كمتـرين       
حقـــوق و دريـــافتي و  
ــايف   ــارات، وظــ انتظــ
پرستاري را انجام دهند و هزينه كمتري براي        

  ".آنان دربر داشته باشند
   

ــه كمــك   ســپردن ســالمت مــردم ب

ــت ــتپرســ ــاك اســ / اران خطرنــ

ــرداري در كالســهاي كمــك    كالهب

  پرستاري

 عـضو شـوراي     - تيـر    29خبرگزاري فـارس،    
ــت  ــتاري گف ــام پرس ــالي نظ ــاي دوره ": ع ه

يكساله اي طراحي شده كه افرادي به عنـوان       
پرستار بـه بيمارسـتانها و حتـي منـازل     كمك  

بروند و خدمات يـك كارشـناس پرسـتاري را          
نـت بـه مـردم بـوده و         ارايه دهند كه اين خيا    

  ".بسيار خطرناك است
از زمـاني كـه معاونـت       ": رضا دااليـي گفـت    

پرستاري در وزارت بهداشت تشكيل شد، يك       
درآمدزايي طراحي گرديد كه به عنوان كمـك       

 ميليـون   6 تـا    5پرستار مبـالغ بـااليي حـدود        
تومان براي آمـوزش هـر يـك از ايـن افـراد             

ـ       پيش ر شـد و    بيني كردند كه البته بعـدها كمت
 هـزار تومـان بـراي       800 ميليـون و     3اكنون  

  ".آموزش و تربيت كمك پرستار برآورد كردند
دااليي با اشـاره بـه اينكـه ايـن اقـدام بـراي             
: سودآوري و كالهبرداري انجـام شـده، گفـت    

ما در جلسات شوراي عالي نظـام پرسـتاري         "
هـا  مخالفت خود را اعالم كرديم، اما اين دوره       

ــي   ــده و نم ــزار ش ــويش را برگ ــستيم جل توان
 شرح وظيفه قبلي را     22با اين وجود،    . بگيريم

براي اجرا قبول داشتيم، اما متاسفانه كالسـها        
همچنان برقرار است و شرح وظيفـه در حـال          

  ".تغيير است
ــه داد ــد    ": وي ادام ــم باي ــود داري ــر كمب اگ

كارشناس پرستاري آموزش دهيم، نـه اينكـه        
اين خيانت بـه مـردم      . دوره يكساله افرادي با   

است و سپردن سالمت مردم به افـرادي كـه          
  ".اند خطرناك استدوره كامل نديده 

چون اين افراد استخدام شـان در       ": وي افزود 
بيمارستانها محدود اسـت، بـراي اينكـه بـازار          
جديدي براي خود ايجاد كنند و درآمد داشـته         

لي كه  باشند، بحث خانه را مطرح كردند در حا       
ما اكنون كارشناس ارشد سالمندان براي ايـن        

ايـن افـراد شـايد در       . كنـيم كار تربيـت مـي      
بيمارستانها قابل كنترل باشـند، امـا در منـزل          
ممكــن اســت خطــر بزرگتــري را بــه وجــود  

  ".بياورند

  سرکوب مردم تشنه بلداجی

   گوشه ای از اقتصاد مقاومتی

  زينت ميرهاشمي 

  
  يروهاي انتظاميدر درگيري بين مردم و ن

  جواني به نام صادق نادري كشته شد

 تن از مردم معترض بلـداجي توسـط مـاموران           180خبر مجروح شدن    
خامنه اي همزمان با ارسال كمك براي نجات اقتصاد ديكتاتوري بشار           

فقـر و فالكـت     . اسد، بخش ديگري از اقتصاد مقاومتي را رونمايي كرد        
 تنـور جنـگ بـراي بقـاي بـشار      براي مردم ايران به بهاي گرم كـردن    

در حالي كه بي آبي و فاجعه زيست محيطي به يكي از معـضالت              .اسد
بيش از نيمي از مردم ايران تبديل شده، رژيـم بـا دسـتگيري فعـاالن                
دفاع محيط زيست و فعاالن مدني سالهاست كـه بـا سـركوب جلـوي               

تعداد زيـادي  . حركتهاي اعتراضي به تخريب محيط زيست را مي گيرد     
از زندانيان سياسي به همين جرم در سياهچالهاي رژيـم بـه حبـسهاي      

از آنجا كه همه ي پروژه هاي اقتـصادي در          . طوالني محكوم شده اند   
دست رانت خواران، ريزه خواران و وابـستگان حكـومتي مـي چرخـد و        
بدون درنظرگرفتن منافع مردم و مشورت با مردم بـومي صـورت مـي              

ي مردم به خاطر برخورداري از داشـتن آب،         گيرد، لذا حركتهاي اعتراض   
اوليه ترين حقوق انساني، اينچنين مـورد سـركوب وحـشيانه نيروهـاي      

 نفـر در    180بنا به آمار نهادهـاي حكـومتي        . سركوب قرار گرفته است   
حركت اعتراضي روستاي بلـداچي مجـروح، يـك نفـر كـشته و تعـداد        

تعـدادي از   سركوب چنـان سـخت بـوده كـه          . زيادي دستگير شده اند   
مردم شهر بلداچي از توابع شهرستان . اعضاي شوراي شهر استعفا دادند  

 تيـر بـه انجـام لولـه گـذاري           28بروجن در چهارمحال بختيـاري روز       
مخفيانه براي انتقال آب اين شهر، اعتراض كردند كه مـورد سـركوب              

اين شهرستان هم مانند بـسياري از نقـاط محـروم ايـران             . قرار گرفتند 
  . شكسالي و كم آبي استدچار خ

 تير، خبرگـزاري حكـومتي     17به گزارش راديو فردا، در هفته پيش روز         
سوريه، از دومين كمك اعتباري يك ميليارد دالري رژيم واليت فقيـه           

بر اساس اين خبر، بشار اسد      . براي نجات اقتصاد حكومت اسد خبر داد      
رگ رژيـم   اين دومين كمك بز   . با تصويب قانون اين كمك را پذيرفت      

  .  براي نجات حكومت ورشكسته اسد است2013از سال 

   مرداد 1فراسوي خبر آدينه 
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تجمع دانشجويان خرمـشهري در اعتـراض       

  به نداشتن خوابگاه 

  
جمعي از دانشجويان دانـشگاه علـوم و فنـون دريـايي            
خرمشهر در اعتراض به عدم واگذاري خوابگـاه تجمـع          

اين تجمع در مقابل ساختمان مركزي دانـشگاه        . كردند
برگزار شد و دانشجويان خواستار شنيدن صداي مطالبه        

مـسووالن و پيگيـري ايـن مـساله         گري آنان از سوي     
  .شدند

الزم به ذكر است براسـاس تـصميم جديـد مـسووالن          

دانشگاه، قـرار اسـت خوابگـاه دانـشجويان سـال آخـر        
گرفته شود و در اختيـار دانـشجويان جديـدالورود قـرار          
گيرد، اين در حالي است كه ساليان قبل چنـين مـساله       

  .اي وجود نداشت
نان دانـشگاه قـول داده   در پي اين تجمع، از سوي معاو 

شد در روزهاي آتي جلسه اي با حضور رياست دانشگاه  
پيرامون مشكل به وجود آمده برگزار و تصميمات الزم         

  ) تير1خبرگزاري دانشجو، . (جهت حل آن گرفته شود
   

اعتراض دانـشجويان دانـشگاه شـريف بـه         

  تعطيلي خوابگاهها

شگاهي يكي از مسايلي كه همواره پس از امتحانات دان     
به دانشجويان اعالم مي شـود، تعطيلـي خوابگاههـاي          
دانشجويي است؛ مـساله اي كـه مـشكالت زيـادي را            

  .براي دانشجويان به وجود مي آورد
امسال نيز تعداد زيادي از دانشگاهها در اطالعيه هايي         
از تعطيلي چند روزه خوابگاه پس از برگزاري امتحانات         

ويان از خوابگاههـا  خبر دادند و خواستار خـروج دانـشج    
  .شدند

دانــشگاه صــنعتي شــريف نيــز در اطالعيــه اي نيــز از 
همـين مـساله بـا    .  روزه خوابگاهها خبر داد  10تعطيلي  

احمـدي  "اعتراض دانشجويان خوابگاههـاي خوابگـاه       
  . روبرو شده است3 و خوابگاه طرشت "روشن

دانشجويان اين دو حوابگاه در نامه هاي جداگانـه كـه           
والن دانـشگاه منتـشر كـرده انـد، ايـن           خطاب به مسو  

تصميم را موجب ايجاد نگراني فـراوان در دانـشجويان          
آنها در رد تعطيلي خوابگاهها استدالل      . عنوان كرده اند  

كرده اند تعداد كثيري از دانـشجويان بـه دليـل پـروژه         
هاي درسي و تعدادي نيز به دليل داشـتن كـارآموزي،           

ز طرفـي، برخـي از   ا. در خوابگاه حضور خواهند داشـت     
دانشجويان براي اعتراض به نمرات نيز ناچار به حضور         
در خوابگاه حتي يك يا دو هفته پس از پايان امتحانات   

  .مي باشند
در واكــنش بــه اعتراضــهاي دانــشجويان، معــاون     

سـم پاشـي    "دانشجويي دانشگاه علت اين تـصميم را        
خوابگاههاي دانـشگاه   ":  عنوان كرد و گفت    "ميان ترم 

يف از هفته آينده به مدت يك هفته براي تعميرات          شر
  ."شودو سم پاشي تعطيل مي

 

موضوع تعطيلي خوابگاههـا بـه تـازگي بـه          : وي افزود 
دانشجويان اطالع رساني شده و بايد خوابگاه را تخليـه      
كنند، اما برخي دانـشجويان اعتـراض كردنـد كـه بـه             
اعتراض آنها رسيدگي خواهـد شـد و مـشكل شـان را             

 2خبرنامه دانـشجويان ايـران،       (".رف خواهيم كرد  برط
  )تير
   

اعتراض دانشجويان دانشگاه علوم پزشـكي      

  گيالن به كيفيت نامناسب غذا 

  
  

دانشجويان خوابگاه بوسـتان دانـشگاه علـوم پزشـكي          
گيالن در اعتراض به كيفيت بسيار پايين مواد غـذايي،          

ب اين مواد را از پنجره هـاي خوابگـاه بـه حيـاط پرتـا      
  .كردند

نگهبانان دانشگاه، چندين نفر از دانشجويان معترض را        
شناسايي كردند و آنها را مجبور بـه جمـع آوري مـواد             

  !غذايي پرتاب شده در حياط دانشكده كردند
چند وقت پيش ": يكي از دانشجويان اين خوابگاه گفت

هم اين اتفاق و اعتـراض دانـشجويي بـه علـت ارايـه              
  ".همين خوابگاه به وجود آمدساالد الويه فاسد در 

دانشگاه علوم پزشكي گيالن مبلغ ": وي در ادامه گفت   
بااليي را به پيمانكاران بدهكار است و وقتـي از مـدير            
دانشجويي درخواست مي شود كه كيفيت غذايي را باال    
ببريد، در جواب مي گويند ما به علت بدهكاري باال به           

 ".ا كيفيت بكنيمپيمانكار نمي توانيم درخواست غذاي ب
  ) تير2پيك دانشجو، (

  

تجمع دانشجويان دانشگاههاي وزارت علوم     

  مقابل وزارت بهداشت

 هاي مختلف دانشگاههاي    گروهي از دانشجويان رشته   
وزارت علوم، در اعتراض به اختـصاص نيـافتن شـماره         

 در مقابـل    PhDهـاي   نظام پزشكي به برخـي رشـته      
  .وزارت بهداشت تجمع كردند

ــه شــركت در  1روز  ــد ب ــه من ــشجويان عالق ــر، دان  تي
كنكورهاي ارشد و دكتري وزارت بهداشـت بـا خبـري           
عجيب در سايت سنجش پزشكي كشور مواجهه شدند        
ــع     ــا در مقط ــه آنه ــه پاي ــشجوياني ك ــه در آن، دان ك
كارشناسي ارشـد از وزارت بهداشـت نبـوده و از سـاير             

از حق  مراكز علمي كشور از جمله وزارت علوم است را          
داشتن شماره نظام پزشكي ولـو در صـورت طـي دوره         

  .چهار ساله دكتري رشته هاي مذكور، منع كرده است
دانشجويان معترض مي گويند نامه اخير سازمان نظـام         
پزشكي به سازمان سنجش پزشكي در آسـتانه كنكـور         
ــي   ــاي علم ــراي تخصــصي وزارت بهداشــت، مبن دكت

انـشگاههاي  نداشته و باعث محروميـت دانـشجويان د       
عـدالتي  وابسته به وزارت علوم از حقوق قـانوني و بـي          

  ) تير5خبرآنالين، ايرنا، ايسنا . (آموزشي است
  

هاي مرتبط با سـالمت بـه وزارت        كليه رشته   

  بهداشت منتقل شدند 

  
  

 24قايم مقام معاون آموزشي وزارت بهداشت از انتقال         
رشــته مــرتبط بــا ســالمت از وزارت علــوم بــه وزارت 

  . خبر داد96بهداشت تا سال 
 رشـته مـرتبط     24دكتر حميد اكبري با اشاره به انتقال        

: با سالمت از وزارت علـوم بـه وزارت بهداشـت گفـت            
رشـته هــايي نظيــر روانـشناسي بــاليني، روانــشناسي   "

سالمت، روانشناسي خانواده، ورزش درمـاني، خـدمات        
سالمت، بهورزي، داروياري، تغذيـه ورزش، مراقبـت از      

نان، مشاوره ژنتيك، ماسـاژ درمـاني، بهداشـت روان،          ز
مراقب طبي سالمندي و مشاوره ورزشي از جمله رشته         
ــتان و    ــه بيمارس ــد الزم از جمل ــه فيل ــت ك ــايي اس ه
دسترسي به بيمـار بـراي آمـوزش در وزارت علـوم در             

  ".اختيار ندارند
برنامه هاي درسي رشته هاي منتقل شـده        ": وي گفت 

. گيرنـد  بلكه مورد بازبيني قرار مـي      تغيير نخواهند كرد،  
هاي مرتبط با سالمت از وزارت علـوم بـه   انتقال رشته   

وزارت بهداشت جاي هيچگونه ترديد و نگرانـي بـراي          
دانشجويان ايجاد نخواهد كرد، چرا كه دانشجوياني كه        
در اين رشته ها فارغ التحصيل شده و دانشجوياني كه           

ن روال قبلي به    در حال تحصيل هستند، بر اساس هما      
تحصيل خود ادامه خواهند داد و اين قانون تنها شامل           

:  وي گفـت   ".وروديهاي جديد اين رشته ها خواهد شد      
محل ارايه دروس دانشجويان رشته هاي منتقل شـده         
به وزارت بهداشت هنوز مشخص نيست، اما به احتمال         
زياد اين دانشجويان مي توانند در همان دانشگاه محل         

  ) تير7ايسنا، (  ".د ادامه دهندتحصيل خو
   

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه صنعتي     

  اروميه 

  
  

 و "خليلــي"دانــشجويان دختــر و پــسر خوابگاههــاي 
 دانشگاه صنعتي اروميه در اعتراض به پايين        "بهشتي"

بودن كيفيت غذا اعتراض كردند و غذاهاي خـود را در           
  .راهروهاي خوابگاه بر روي زمين چيدند

نشجويان معترض خواستار حضور مسووالن دانشگاه،      دا
معاونت دانشجويي، معاونت مالي و رياست دانشگاه بـه      
منظور پاسـخگويي بودنـد، امـا معاونـت دانـشجويي و            
مديريت دانشجويي به تلفنهاي خود پاسـخي ندادنـد و          

  .تماسهاي دانشجويان را رد كردند
  11بقيه در صفحه 

  

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

  10بقيه از صفحه 
اي صادر كردند كـه     بر همين اساس، دانشجويان بيانيه    

آيـا مـسووالن    ": در بخشي از آن سـووال شـده اسـت         
محترم دانشگاه خود راضي هستند كه فرزندان شان بـا    
اين وضعيت تحصيل كنند؟ آيا راضي هستند فرزنـدان         

ر اعتـراض بـه     شان غذاي كرم دار بخورند و بـه خـاط         
  "وضعيت تغذيه خود از تحصيل محروم شوند؟

دانشجويان خواسته هاي خود را بـه شـرح زيـر طـرح             
  :كرده اند

فسخ قرارداد پيمانكـار فعلـي و عـدم اجـازه شـركت             "
مجدد اين پيمانكار در مناقصه بعدي، ارايـه مـستندات          
كسر از قـرارداد پيمانكـار بـه خـاطر تخلفـات صـورت        

امل نماينده شوراي صنفي بر امور گرفته، حق نظارت ك   
سلف سرويس دانشگاه، نظـارت بـر چگـونگي تنظـيم           
تمامي قراردادهاي مرتبط با شوراي صـنفي رفـاهي در        
اموري كه مطابق آيين نامه مصوب وزارت علـوم جـزو    

، بازگشت هرچه    اختيارات شوراي صنفي رفاهي است    
، اسـتخدام    سريع تر وعده صبحانه به منـوي غـذايي        

اس تغذيه، شروع به كار مجدد رسـتوران آزاد در          كارشن
وعده ناهار و شام از ترم آتي، پخش غذا در پنجشنبه و          

خبرنامه دانشجويان ايران،    (".ارايه دورچينهاي مناسب  
  ) تير8
    

مخالفت وزير علوم با واگـذاري روانـشناسي        

  باليني به وزارت بهداشت
رد معاون حقوقي و امور مجلس وزارت علوم اعـالم كـ          

وزير علـوم معتقـد اسـت رشـته روانـشناسي بـاليني از           
گرايشهاى رشته روانشناسي بوده و از جمله رشته هاى         

  . علوم انساني و غيرپزشكي است
طبيعي است در برخـي     ": دكتر محمد روشن يادآور شد    

ها يك شبهاتي پيش مي آيد كه يـك موضـوع و            دوره
دو يا يك رشته خاص در حيطه دانشي كداميك از اين        

دستوري كه اكنون ريـيس جمهـور در      . وزارتخانه است 
خصوص رشته هاي مرتبط با سـالمت ارايـه داده انـد،     
دستور درست و صحيحي است و بنياد تفكيـك رشـته           
ها نيز منبعث از چنين تلقي است كه همه رشته هـاي            
مرتبط با سالمت در وزارت بهداشت درمان و آمـوزش          

  ".پزشكي متمركز باشند
اما نكته اينجاست كه در تطبيق اينكه چه        " :وي افزود 

رشته اي مرتبط با سالمت اسـت و ضـمن ارتبـاط بـا              
ســالمت، عمــده واحــدهاي آن از جــنس پزشــكي يــا 
غيرپزشكي است، بايد به صورت مـصداقي بررسـيهاي         

اي مصداق سـخن  الزم صورت گيرد و اينكه چه رشته  
رييس جمهور است، اين را بايـد تـشكيل جلـسه داد و             

  ".ررسي كرد و به نتيجه رسيدب
تاكيد مي شـود مقـام عـالي وزارت     ": روشن يادآور شد  

علوم، دكتـر فرهـادي، اعتقـاد دارد رشـته روانـشناسي            
باليني از گرايشهاي رشته روانشناسي بـوده و از جملـه           

  ".رشته هاي علوم انساني و غير پزشكي است
عنــاوين دروس و محتــواي سرفــصل ": وي ادامــه داد

ي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در اين        دوره ها 
گرايش، غالباً در زمينه علـوم انـساني اسـت چـرا كـه              
موضوع اين رشته با همه پيچيدگيهاي آن انسان است         

خبرگـزاري   (".و غلبه ارتباط با علـوم پزشـكي نيـست         
  ) تير9مهر، 

  
تجمع دوباره دانشجويان و فارغ التحـصيالن       

  علوم پايه 

هـاي   فـارغ التحـصيالن رشـته      جمعي از دانشجويان و   
 دليل لغو ارائه شماره نظام پزشكي به آنها         علوم پايه به  

اعتراض كرده و درخواسـت داشـتند مـسئوالن سـليقه           
  .گيريها راه ندهندشخصى خود را در تصميم 

دانشجويان حاضر در اين اعتـراض صـراحتاً مخالفـت           
خود را به نامه اخير نظام پزشكي خطـاب بـه سـازمان             

ــه   ســنجش ــن نام ــر اســاس اي ــه ب ــد ك  اعــالم كردن
دانشجوياني كه مدرك كارشناسي ارشد از وزارت علوم        

هـاي  التحصيل رشـته  گرفته باشند و يا داوطلب و فارغ      
توانند شماره نظام پزشكي دريافت     علوم پايه باشند نمي   

  ) تير13فارس، . (كنند
  

حمله ماموران شهرداري به دانـشگاه هنـر و         

   درگيري با حراست
ماموران شهرداري با حمله به دانشگاه هنر و درگيـري          
با ماموران حراسـت دانـشگاه بـا ادعـاي مالكيـت بـر              
قــسمتي از ضــلع غربــي ســاختمان پــرديس مركــزي 
دانشگاه هنر واقع در مجموعه باغ ملي، قـصد تخريـب      

  . درب نصب شده در اين ساختمان را داشتند
روز بــه گفتــه تعــدادي از دانــشجويان دانــشگاه هنــر، 

 تيرماه ماموران شهرداري بـه مـسووالن و         14دوشنبه  
كننـد كـه بايـد قـسمتي از     حراست دانشگاه اعالم مي    

ضلع غربي را تخليه كنند كه حراست دانشگاه بـا ايـن            
  .كنداقدام مخالفت مي

شهرداري مدعي است قـسمتي از مجموعـه قزاقخانـه          
كـه در زمـان     ) سـاختمان فعلـي دانـشگاه هنـر       (سابق  

ارتش بر ايـن سـاختمان در داخـل مجموعـه           مالكيت  
ديواركشي شده و اقدام به نصب درب بـراي آن كـرده            
اند، خـارج از مجموعـه اسـت و بـه نـصب ايـن درب                

  .اعتراض دارند
در همين رابطه محمد طاهري دبيـر انجمـن اسـالمي           

 تيرمـاه ايـن     15سـه شـنبه     ": گويـد دانشگاه هنر مـي   
موضوع منجر به درگيري و زدوخـورد ميـان مـاموران           

شود كـه در    شهرداري، حراست و كاركنان دانشگاه مي     
اين بين ماموران شهرداري يكي از مـاموران حراسـت          

كنند كه پـس از  دانشگاه را به زور وارد ماشين خود مي      
ـ           ري ورود ماموران نيروي انتظامي، ايـن بحـث و درگي

  ".يابدپايان مي
طاهري با طرح ايـن سـووال كـه معلـوم نيـست چـرا               
شهرداري پس از سالها به سراغ ايـن سـاختمان آمـده            

اين اتقافات و برخـورد مـاموران در حـالي          ": افزايدمي  
صورت گرفتـه كـه دانـشجويان در تعطيلـي هـستند و        

سروصدا ايـن   سعي داشتند كه در نبود دانشجويان و بي       
  ) تير17ايلنا،  (".جام دهنداقدام را ان

   
تجمع دانشجويان دانشگاه هنر در اعتـراض       

  به شهرداري 

  
شماري از دانـشجويان دانـشگاه هنـر در اعتـراض بـه        

 در تعرض بـه بخـشي از        12اقدامات شهرداري منطقه    
دانـشجويان  . فضاي فيزيكي اين دانشگاه تجمع كردند     

امات و با تجمع در پرديس باغ ملي اعتراض خود به اقد
  .سياستهاي شهرداري را اعالم داشتند

در بيانيه اي كه دانشجويان در پايان تجمع خود منتشر          
  :كردند آمده است

  ... اكنون، ما مي آييم"
  براي دانشگاه هنر، كه مورد تعرض واقع شد،

براي دفاع از مرزهاي آموزشي دانشگاه مادر هنـر ايـن          
  مرز و بوم،

اك باغ ملي را در ريه      براي دانشجوياني كه سه سال خ     
هاي شان تلنبـار كردنـد تـا روزي شـهرداري مـدعي             

  ) تير20آنا،  ("!خاكهاي فروخورده شود
   

سومين تجمع اعتراضي دانـشجويان علـوم       

  پايه نسبت به مصوبه وزارت بهداشت

جمعي از دانشجويان علوم پايه به علت تصميمات اخير         
سازمان سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، مقابل        

دانشجويان حاضر در ايـن     .  نظام پزشكي تجمع كردند   
اعتراض صراحتاً مخالفت خود را بـه نامـه اخيـر نظـام             
پزشكي خطاب به سازمان سنجش اعالم كردند كه بر         
اساس اين نامه دانـشجوياني كـه مـدرك كارشناسـي           
ارشــد از وزارت علــوم گرفتــه باشــند و يــا داوطلــب و 

تواننـد  م پايه باشـند نمـي     هاي علو التحصيل رشته فارغ
واحد مركزي خبـر،    . (شماره نظام پزشكي دريافت كنند    

  )تير24
  

وعده استخدام دانشجويان دانشگاه صـنعت      

  نفت عملي نشد
دانشجويان دانشگاه صنعت نفت آبادان بعد از شش ماه        
ــو    ــه دار لغ ــاجراي ادام ــه م ــراض ب ــي در اعت بالتكليف

  .نفت نوشتنداي به وزير استخدامي دانشجويان، نامه
اي دانشجويان دانـشگاه    تحصن شبانه روزي يك هفته    

صنعت نفت كه دي ماه سـال گذشـته در حيـاط ايـن              
دانشگاه برگزار شد و امتحانـات را لغـو كـرد، شـوراي             
اداري و استخدامي وزارت نفـت را مجبـور كـرد تـا در        

امـا بـاوجود حـل      . برابر خواسته دانشجويان كوتاه بيايد    
يان روي كاغـذ، هنـوز در عمـل،         شدن مشكل دانشجو  

  .كار دانشجويان گير است
ــارغ      ــشجويان و ف ــي از دان ــاس جمع ــين اس ــر هم ب
التحصيالن دانشگاه صنعت نفت در نامه اي بـه بيـژن           
زنگنه وزير نفت، خواستار پوشش اخبار استخدام شـان         

  .اندشده 
عليـرغم گذشـت    ": در بخشي از اين نامه آمـده اسـت        

ريهاي مستمر، شـاهد هـيچ      مدت زمان طوالني و پيگي    
گونــه تغييــري در وضــعيت اســتخدامي خــود نبــوده و 
مــسووالن مربوطــه در طــرح و برنامــه ريــزي نيــروي 
انساني تا كنون هيچ گونه جواب مشخص و قانع كننده   
اي در قبال اين تاخير و نابساماني وضعيت موجود فارغ        
التحصيالن ارايه نداده و بلكه با بيان اظهارات خـالف           

ون موجبات سردرگمي و دغدغه هاي بيـشتر را بـه           قان
  ) تير26خبرنامه دانشجويان ايران،  (".وجود آورده اند

  
تجمـــع دانـــشجويان دانـــشگاه تهـــران 

  دراعتراض به كيفيت غذا

جمعي از دانشجويان تحصيالت تكميلي خوابگاههـاي       
كوي دانشگاه تهـران در اعتـراض بـه كيفيـت پـايين،         

 وعده هاي غذايي از برنامه      قيمت باال و حذف برخي از     
. غذايي دانشجويان شب گذشته تجمع اعتراضي داشتند  

همچنين اين دانشجويان اقدام به تدوين نامه اي براي         
  .پيگيري مشكالت مطرح شده كردند

به گفته اين دانشجويان در صورتي كـه اقـدامات الزم           
براي رفع مشكالت آنها صورت نگيرد اعتراضهاي خود      

و با حـضور دانـشجويان بيـشتري ادامـه          را منسجم تر    
  ) تير30مهر، . (خواهند داد
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  :سخن روز 

مـاتيس   ("ابتكار بـه خـرج دادن شـجاعت الزم دارد         "
او . نقاش فرانسوي اوايل قرن بيستم    ) 1954 - 1869(

به سبب نوآوريهايش و اثر گذاري بر معاصران، يكي از          
  )آيدمهمترين هنرمندان سده بيستم به شمار مي 

هرچه دوست داري باش و هرچه احساس مـي كنـي           "
كه از آن ناراحت مي شوند، مهم       ابراز كن، زيرا كساني     

 "نيستند و كساني كه مهم هستند، ناراحت نمي شـوند         
-1904 ("دكتر سوس"تئدور سوس جزل، معروف به     (

آثار او كـه بيـشتر      . ، نويسنده و نقاش آمريكايي    )1991
 6آن كتابهــاي معــروف كودكــان اســت، نزديــك بــه 

 زبـان دنيـا ترجمـه شـده         20ميليون نسخه چاپ و به      
  )است

   

   .....هنرهاي تجسمي 

   

ــزي   ــسمه برن ــرقت مج ــويي از 350س  كيل

  محوطه ساختمان وزارت ارشاد 

  

  
 كيلـوگرم از محوطـه     350يك مجسمه برنزي به وزن      

ــاد   ــگ و ارش ــري وزارت فرهن ــت هن ــاختمان معاون س
اين مجـسمه اثـر     . اسالمي در تهران سرقت شده است     

ر بهداد الهوتي بوده و موزه هنرهاي معاصـر تهـران د          
  . آن را خريده بود1390سال 

آقاي الهوتي پيشتر در نامناسب بودن محل نگهـداري      
دزديـدن  . اين مجـسمه در زيـر پلـه هـشدار داده بـود            

مجسمه از آنجا سبب حيرت است كه بعد از ساخت به           
جـا  سـختي آن را جـا بـه         شش نفر بـه   "گفته الهوتي   

وي گفته اگـر     ."كردند، چون حجم و وزن آن زياد بود       
 ميليون  35 تا   30واهد دوباره مجسمه را بسازد، بين       بخ

  .شود ساخت آن مي تومان هزينه
 مي گويد به دليـل سـنگيني وزن         "خبرگزاري فارس "

اين اثر، مجسمه خرد شده و بـه صـورت تكـه تكـه از          
  .ساختمان معاونت هنري خارج شده است

اين منبـع همچنـين گفتـه اسـت طـي سـال گذشـته               
تي متعلق به هنرمنـدان معاصـر        اثر قيم  27خورشيدي،  

ايران از انبار دفتر هنرهاي تجـسمي وزارت ارشـاد بـه            
  . سرقت رفته است

   

  ......فيلم

   

  عباس كيارستمي درگذشت

كيارستمي، كارگرداني كه همواره به داليلـي راه سـفر          
وي به برون و درون ايران آزاد بود و هر بار بـا جـايزه               

از جملـه    .رگذشـت تازه اي را نصيب خود مـي كـرد، د         
خانـه دوسـت   "،  "طعم گـيالس  "فيلمهايي كيارستمي   

 و  "زير درختان زيتون  "،  "كپي برابر اصل  "،  "كجاست
  .  مي باشد"باد ما را خواهد برد"

 سال داشت و در در آخرين       76كيارستمي هنگام مرگ    
. روزهاي عمرش در يكي از بيمارستانهاي فرانسه بـود        

  .پيكر او به ايران فرستاده شد
   

 فيلمي از تاجيكـستان     "دوازده سال انتظار  "

  در باره ازدواج دختران جوان 

  

  
در تاجيكستان فيلم جديدي به نمايش درآمده كـه بـه           
مساله ازدواج زودرس دختران در ايـن كـشور فقـر زده           

اين فـيلم كـه     . پردازدو پيامدهاي آن مي     آسياي ميانه   
ــار " ــال انتظـ ــتوديوي "دوازده سـ ــام دارد، در اسـ   نـ
 در شمال تاجيكستان توليد شده و نمايش   "سغدسينما"

آن در شهرها و نواحي اسـتان سـغد بـا اسـتقبال گـرم          
  .تماشاچيان روبرو شده است

تهيه كنندگان اين فيلم گروهي از جوانان هـستند كـه           
پس از سـاختن نخـستين فـيلم هنـري خـود بـه نـام                

، استانداري سغد تصميم گرفت كه براي آنهـا         "پيمان"
يكار بودند، يك استوديوي سينمايي تاسـيس كنـد     كه ب 

تا براي آنان شغل فراهم كرده و صنعت سـينما را نيـز             
  .رشد دهد

كننده جوان اين فيلم، مي    ، تهيه   "زادهدآلشوب عارف "
براي اين كه فيلم ما به مـردم نزديـك باشـد،            ": گويد

انـد،  تصميم گرفتيم با خانواده هايي كه از هم پاشـيده           
انجام بدهيم، از جمله با عروسها، با دامادها        صحبتهايي  

تقريبا با صـد خـانواده      ). مادر شوهران (و با خوشدامنها    
همچنين با متخصصاني مانند    . جداشده صحبت كرديم  

، از فعــاالن امــور زنــان، كــه در "اوابيهاجــل رحــيم "
مسايل جنـسيت دانـش و تجربـه زيـادي دارنـد، و بـا               

هاي ثبت احوال، كه ازدواج و طالقهـا        مسووالن اداره   
هاي آنها  كنند نيز صحبت كرديم تا ديدگاه       را ثبت مي    

نويس ما بعدا از ميان آن صد قصه، فيلمنامه . را بگيريم
سه داستان را انتخاب كرد و با تكيه بر اين سه قـصه،             

  . ساخته شد"دوازده سال انتظار"سناريوي فيلم 
   

   "نقهرمانا"نمايشگاه عكسهاي 

 در گالري اطلـس در      "قهرمانان"نمايشگاهي با عنوان    
لندن عكسهايي كه تاكنون ديده نشده اند را به نمايش          

ايــن عكــسها در كتــاب جديــدي بــا عنــوان . گذاشــته
  . چاپ شده اند"بويي"
، عكاس آمريكايي است كـه از چهـره         "استيو شاپيرو "

   و "ديويد بويي"، "محمد علي"هاي معروفي مثل 

  

  
.  عكسهاي تاريخي گرفتـه اسـت      "تين لوتركينگ مار"

شاپيرو افزون بر عكاس مستند، خود را فعـال سياسـي           
اجتماعي مي داند و عكـسهاي او نـه تنهـا تعـدادي از              
تاثير گذارترين چهره هاي تاريخ معاصر، بلكـه مقـاطع          

  . سرنوشت سازي در زندگي آنان را ثبت كرده است
. مانـان او هـستند     از قهر  "باستر كيتون "ديويد بويي و    

شــاپير بــراي گــرفتن عكــسهاي پــشت صــحنه فــيلم 
وي مي گويد مـارلون     .  استخدام شده بود   "پدرخوانده"

 سال بيشتر نداشت كـه در نقـش پدرخوانـده    47براندو  
  . بازي مي كرد

   

  نمايشگاه عكس هاي كاوه گلستان

انقـالب،  : هفتاد و هفت قطعه از مجموعه هاي مختلف    
 از كارهاي كـاوه     "... كردستان و  جنگ، كارگر، روسپي،  

گلــستان كــه مجموعــه چاپهــاي دســتي، پوالرويــد و 
  .ويديوهاي او است، به نمايش گذاشته شده است

بنياد كـاوه گلـستان بـا همكـاري گـالري شـيرين بـه               
مناسبت شصت و ششمين سـال تولـد ايـن عكـاس و             

 فـروردين   13مستندساز مبتكر اين گالري است كه در        
ربرداري از جنگ براي شبكه خبري     هنگام تصوي  1382

 كيلـومتري   130 سي در شهر مرزي كفـري در          بيبي  
  .كركوك عراق، در اثر انفجار مين كشته شد

: گويـد   كيوان كريمي، برگزار كننده اين نمايشگاه مـي         
بينـيم، انتخـابي از     آنچه در اين نمايشگاه دو روزه مي      "

عكسهايي است كه توسط خود كاوه چـاپ شـده و در             
  ".همان اتاقك كوچك ظاهر شده است

  

  ......كتاب و ادبيات

  

 بـه شـارون دودوا      2016جايزه ادبي باخمن    

  اتو داده شد

 غنايي بـا    -نويس بريتانيايي   ، رمان "شارون دودوا اتو  "
آقاي گروتـروپ   "به عنوان   ) به زبان آلماني  (رمان خود   

اينگـه  " هزار يورويي    25 برنده جايزه ادبي     "نشيندمي  
  . شد2016 در سال "گ باخمنبور

اين نويسنده در حال حاضر سـاكن بـرلين اسـت و در              
آميزي زندگي روزمره آلمانيهـا     كتاب خود به سبك طنز    

  .كشدرا به تصوير مي 
كننـده در ايـن رقابـت ادبـي سـه روزه در              شركت   14
 اتريش، براي دريافت اين جايزه و نيـز سـه           "وورترزه"

در پايـان چهلمـين     . جايزه ديگر شـركت كـرده بودنـد       
، در مجمـوع چهـار      "روز ادبيات آلماني زبـان    "سالگرد  

ــه ارزش  ــايزه ب ــورس  49500ج ــك ب ــز ي ــورو و ني  ي
  .تحصيلي نويسندگي اهدا شد

  13بقيه در صفحه  

 رويدادهای هنری ماه
 ليال جديدي



   13صفحه                    1395 مرداد اول – 373 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  رويدادهای هنری ماه
  

  12بقيه از صفحه 
  

 ميليوني تيراژ كتاب در سـه ماهـه         6كاهش  

  95اول سال 

  

  
بر اساس آماري از خانه كتـاب، انتـشار كتـاب در سـه              
ماهه نخست سال جاري بيشترين افـت را در مقايـسه           

همچنين افـت دو هـزار   . با سالهاي گذشته داشته است 
قوطي كـم سـابقه   عنواني در انتشار كتـاب ركـود و سـ        

  .داشته است
تعداد كل كتابهاي منتشر شده در سـه ماهـه نخـست            

در همـين  .  را نـشان مـي دهـد   14222 عـدد    95سال  
 هـزار كتـاب     16مدت مشابه در سال گذشته بـيش از         

  . منتشر شده بود
ريشه اين مساله را مهدي شادكام كه مدير نـشر ادبـي       

كتـاب   مي باشد، در هزينه هاي باالي چـاپ          "اقليما"
امـا بـا اينكـه مـردم توانـايي        . در ايران برشمارده است   

خريد كتاب را ندارند، عوامل ديگري كه مهمترين آنها         
سانسور و ممنوعيت است، نقش موثري در كـم شـدن           

  . عالقه مردم به خريد كتاب دارد
  

  ....موسيقي

  

جايزه نجات ميـراث فرهنگـي يونـسكو بـه          

  موسقي دان افغان رسيد

  

  
، مووسس و مسوول انـستيتوي      "ر سرمست احمد ناص "

ــايزه    ــستان ج ــيقي افغان ــي موس ــراث  "مل ــات مي نج
ــي ــال "فرهنگ ــي و  2016 س ــي، فرهنگ ــز عمل ، مرك

  .را به دست آورد) يونسكو(آموزشي سازمان ملل متحد 
اين جايزه به مناسبت دستاوردهاي آقـاي سرمـست در     
حوزه حفظ و احيا موسيقي سنتي افغانستان توسط وزير         

  . ايتاليا به وي اهدا شدفرهنگ
احمد ناصر سرمست همچنين براي رشـد موسـيقي در          

  .ميان كودكان و نوجوانان تالشهاي زيادي كرده است
انستيتوي ملي موسيقي افغانستان اعالم كرده است كه        
اين جايزه به منظور قدرداني از شجاعت، اراده و تالش       

هاي فرهنگي جهان كه براي حفظ و نگهـداري         چهره  
نر به عنوان ميراث فرهنگـي بـشريت كـار و تـالش             ه

  .گيردكنند، تعلق مي مي
   

  

  

  

ديگر هيچ كنسرتي لغـو نمـي       : وزارت ارشاد 

  !شود

برگزاري كنسرت در تهران و شهرستانها مدتهاست كه        
  . با موانع گوناگوني روبروست

اگرچه وزارت ارشاد مي گويد متولي و مـسوول اصـلي           
 ارشـاد اسـت، امـا قـوه         حوزه فرهنـگ و هنـر، وزارت      

قــضاييه و اداره امــاكن نيــروي انتظــامي در تهــران و 
شوراي تامين در شهرستانها بارهـا كنـسرتهايي كـه از           

  . اين اداره مجوز داشته اند را لغو كرده اند
اكنون بنا به گفته فرزاد طالبي ،ريـس دفتـر موسـيقي،            

 اداره اماكن نيروي انتظامي اصـالح و از ايـن           20ماده  
نيروي انتظامي فقـط دربـاره مـسايل انتظـامي و           پس  

  .ترافيكي كنسرتها اظهارنظر خواهد كرد
   

تغييري در مجوز : نيروي انتظامي تكذيب كرد   

  كنسرت نداشتيم

تنها چند روز پس از ادعاي وزارت ارشاد در مورد عـدم        
دخالت نيروي انتظـامي در صـدور مجـوز كنـسرتها، ،            

هــيچ مــصوبه ": پاســدار ســعيد منتظرالمهــدي گفــت
جديدي در رابطـه بـا تغييـر مـسووليت صـدور مجـوز              

  ".كنسرتهاي موسيقي تاكنون ابالغ نشده است
 20چندي پيش، سندي منتشر شد كـه طبـق ابالغيـه       

تير ماه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس جمهـور،         
به وزارت كشور، اعالم شده است كـه حـسب تـصميم         

مـاكن عمـومي    هيات وزيران و با اصالح آيـين نامـه ا         
، صدور مجوز برنامه هـاي      1363مصوب دي ماه سال     

فرهنگي و هنري بـر عهـده وزارت فرهنـگ و ارشـاد              
  .اسالمي است

  

  ....تاتر

  

نمايشي را دربـاره سـلول انفـرادي بـه روي           

  صحنه رفت

 به هنگام كوهنـوردي     2009 كه در سال     "سارا شورد "
در عراق همراه دو شهروند آمريكايي ديگـر، بـه طـور             

 مـاه را در زنـدان       14تصادفي وارد خاك ايـران شـد و         
سپري كرد، نمايشنامه اي كه به رنـج زنـدان انفـرادي          

  .مي پردازد را روي صحنه برد
 روز  410 اين شهروند آمريكايي كه      "جعبه"نمايشنامه  

را در زندان انفرادي در ايـران بـه سـر بـرده، در حـال                
  .حاضر در سانفرانسيسكو بر روي صحنه است

خانم شورد براي درمان تنش رواني پس از اين تجربـه      
دردناك به مالقات با زندانيان در اياالت متحده رفته و          
پس از گفتگو با آنان، اثرات نـاگوار حـبس انفـرادي و             
شكنجه رواني ناشي را در اين نمايشنامه منعكس كرده      

  . است
  

اعتصاب غذا، از نرگس دمحمی 
  تا نسيم زرگران

  زينت ميرهاشمي

ــرگس محمــدي از روز دوشــنبه   ــه 7ن ــر دســت ب  تي
خواسته نرگس محمدي بـسيار سـاده       . اعتصاب غذا زد  

او به اين كه مزدوران ولي فقيه اجازه نمي دهند          . است
در رابطه . با فرزندانش تلفني صحبت كند اعتراض دارد      

الملل خواستار آزادي بدون      با اين اعتصاب غذا عفو بين     
وق بشر و برخـورداري وي از  قيد و شرط اين مدافع حق     

  .حق ارتباط با فرزندانش شد

با گذشت دو هفته از ايـن اعتـصاب غـذا، خـانم عـذرا           
اي بـه حـسن       بازرگان مادر نرگس محمـدي در نامـه         

در اين سـرزمين مـادر      ! آقاي روحاني «: روحاني نوشت 
چرا كه دخترم در اعتراض بـه       . بودن جرم بزرگي است   

ندانش حتي از غـذا خـوردن      ب  انكار مادرانگي خود و هم    
كدام قانون و كدام شرع و دين . هم دست كشيده است   

دهد در سرزميني زنان و مادران را به زنـدان            اجازه مي   
  »افكنند و از شنيدن صداي فرزندانشان محروم كنند؟

عدم رسيدگي رژيم به خواست ساده نـرگس محمـدي          
مــوجي از خــشم و اعتــراض را در سراســر جهــان     

نقاش زرگران كـه خـود      ) نسيم(مريم  . استبرانگيخته  
 تيـر در حمايـت از       15زنداني اسـت از روز سـه شـنبه          

نرگس محمدي اعتصاب غذاي چهار روزه اي را آغـاز          
قيد و    آزادي بي   « تير با خواست     19كرد و از روز شنبه      

بـه گـزارش    . به اعتصاب غذاي خود ادامـه داد      » شرط
ني عقيـدتي در     تير ايـن زنـدا     20هرانا، در روز يكشنبه     

وقتش رسيده كه سكوت سه سـاله       «نامه اي با عنوان     
ــاي » ام را بـــشكنم ــتها و بازجوييهـ ــد بازداشـ از رونـ

غيرقانوني سخن گفته و بر تداوم بي عـدالتي در مـورد           
. اش و ادامه اعتصاب غذايش تاكيد كرده اسـت         پرونده  

وي در پايان نامه اش كـه بـا امـضاي نـسيم زرگـران         
من اين همه بي ادبـي و بـي         «: ويسدمنتشر شده مي ن   

عدالتي و بي تفـاوتي را نمـي پـذيرم و اعتراضـم را در         
  ».اعتصاب تا جايي كه زنده هستم ادامه مي دهم

نسيم زرگران همچنين در يك قطعه ادبـي بـا عنـوان            
از تجربيـاتش در    كه توسط هرانا منتشر شده،      » كالغ«

ي در پايـان ايـن قطعـه ادبـي وي مـ           .  گويد  زندان مي 
اما قناريها، قـانون زنـدان را نمـي پـسندند و            «: نويسد

هـاي شـان را در        دهند دور بايستند و النـه       ترجيح مي   
جايي امن، دور از چشم كالغان بسازند و گاهي بـراي           

آورنـد كـه      آرامش ما صداي شان را برايمان هديه مي         
به خاطر بياوريم آن سوي ديوارها زنـدگي جاريـست و           

نرگس محمدي  ».كشد  ارمان را مي  زيبايي و عشق انتظ   
پـژواك صـداي آنهـا كـه        . و نسيم زرگران تنها نيستند    

براي حق زيستن آزاد دربندند، خواب مـزدوران خامنـه          
  .اي را آشفته مي كند

   تير23 چهارشنبه  فراسوي خبر
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زنگ مقابله با جنـگ نـرم در      : نيروي انتظامي 

  مدارس ايجاد شود 

  
 معاون اجتماعي نيروي انتظامي بـا ارايـه         - تير   1ايلنا،  

نـواختن  ": پيشنهاد ايجاد زنگ پليس در مدرسه گفـت       
اين زنگ فرصتي است تا سربازان جنگ نـرم، مربيـان          
آموزش همگاني پليس و حتي مـسووالن بـه صـورت           

د از پتانـسيل عظـيم مدرسـه در راسـتاي         نمادين بتوانن 
  ".آموزش همگاني بهره الزم را ببرند

چگونگي "اي با موضوع    سعيد منتظرالمهدي در جلسه     
بهــره گيــري از ظرفيتهــاي ســازمانها در راســتاي     
پيشگيري از آسـيبهاي اجتمـاعي و ارتقـاي امنيـت در            

فرايند كنترل و پيشگيري از آسـيبهاي       ":  گفت "جامعه
.  رسـد  ر ايستگاه مدرسه به منصه ظهور مي      اجتماعي د 

اي وجود دارند و اجتناب ناپذيرند،      آسيبها در هر جامعه     
اما مهم آن است كه جوانان ما در مقابل ايـن آسـيبها              

  ".مقاوم باشند و در مسير درست زندگي گام بردارند
معاون اجتماعي نيروي انتظامي يكـي از اهـداف مهـم           

ش و پرورش دانست و بيان    جامعه آموزشي ناجا را آموز    
 تـر كـردن چتـر آمـوزش         بـه منظـور گـسترده     ": كرد

ها سازماندهي و اصولي تر و با برنامـه    همگاني بايد كار  
ريزي بيشتري اجرا شود و پاي پليس بـه مـدارس بـاز             

ــه ــه دانــش آمــوزان گــردد و مهارتهــاي مقابل  اي را ب
   ".بياموزد

  

ــد    ــستاني و مه ــيش دب ــان پ ــع معلم تجم

  ساريكودكهاي 

ــسياري از معلمــان پــيش - تيــر 2كاســپين،   تعــداد ب
دبستاني و مربيـان مهـد كودكهـاي سـاري بـه دليـل              
ــل    ــراردادي در مقاب ــاري و ق ــه شــرايط ك ــراض ب اعت
ساختمان اداره كل آموزش و پرورش مازندران تجمع و    

 سال به باال    4با توجه به سابقه بيش از       . اعتراض دارند 
ل گذشـته بـراي تبـديل       اين معلمان امروز همانند سـا     

وضعيت خود مقابل اداره كل آموزش و پرورش تجمـع          
  .كردند

تعداد مربيان پيش دبستاني و مهدكودكهاي شهرستان       
  . تن است200ساري هزار و 

به گفته تجمع كنندگان بايد طبـق مـصوبه مجلـس از            
معلمان در قالب خريد خدمات آموزشي و مربيان پـيش      

س براي تدريس اسـتفاده     دبستاني به عنوان حق التدري    
  .مي كردند

براساس ايـن گـزارش، سـاعاتي پـس از تجمـع ايـن              
 در محـل تجمـع حاضـر شـد امـا           110معلمان، پليس   

  .تجمع مسالمت آميز به پايان رسيد
  

  اخطار آموزش و پرورش به صدها معلم 

 حجت االسالم مصطفي ناصري زنجاني،      - تير   4ايلنا،  
موزش و پـرورش، از     معاون پارلماني و حقوقي وزارت آ     

 634تعـداد   ": وي گفـت  .   معلم خبر داد   600اخطار به   
 در سراسر كـشور اخطـار دريافـت         1394معلم در سال    

 دهـم درصـد از تعـداد    6حـدود  ":   او افزود   ".كرده اند 
اعمـال و رفتـار     (فوق الذكر مرتكب تخلـف بنـد يـك          

مقـام مزبـور از     . شده اند ) خالف شئون شغلي يا اداري    
  . اخطار براي بقيه معلمان خودداري كردعلت صدور 

  

تجمع تعدادي از معلمان مدارس غيردولتـي       

  مشهد 

ــام،   ــشهد پي ــر 5م ــدارس  - تي ــان م ــي از معلم  جمع
غيرانتفاعي مشهد با تجمع در پـارك بـانوان مـشهد و            

اي به رئيس جمهور، خواستار رسـيدگي       ارسال دادنامه   
ر د. به وضعيت اسـتخدام و حقـوق اوليـه خـود شـدند            

بخشهايي از نامه جمعي از معلمان مدارس غير دولتـي          
  :خطاب به حسن روحاني آمده است

ما جمع كثيري از معلمان مدارس غير دولتي كشور بـا           
 سال كه اكثريت قريب به اتفاق 20 تا  1تجربه تدريس   

آموزش ديده و داراي تجربه مي باشـيم، بـا توجـه بـه              
 300گين اينكه داراي حقـوق و مزايـاي انـدك و ميـان       

 ماه از سال بيكار و مزيـد        4هزار تومان ماهيانه بوده و      
 ماه بيكاري خود هيچ بيمه و حقوقي        4بر اين در مدت     

نداريم و حتي در زمانهايي كه كار مي كنيم بيمه اي از      
 روز در ماه را داريم و گاهي برخـي همكـاران             15 تا   2

بدون حتي يك روز بيمه مشغول بـه كـار هـستند، در             
ي كه عمر و جواني خود را در ايـن مـدارس مـي       صورت

گذرانيم و همواره به علت نداشتن ثبـات شـغلي داراي           
دغدغه و اضطراب و فاقد هرگونـه دلخوشـي، همـواره           
درهاي آينده را به روي خود بسته  و تاريك مي بينـيم     
و به علت معضل بيكاري نمي توانيم هيچ كار ديگـري      

ه از تحصيل نـصيبمان  را انجام دهيم و تنها بهره اي ك   
شده جز توشه اي معنوي به نام كسب فضيلت نيـست           
و از نظر معيشتي هيچ كمكي به اين قـشر زحمـتكش            

  .ننموده است
  

تجمع اعتراضي معلمان مدارس غيردولتي در      

  تبريز 

  

  
ر اعتـراض   معلمان مدارس غيرانتفاعي د  - تير   9ايسنا،  

به وجود مشكالت عمده در حقوق و بيمه، طي سه روز        
گذشته به صورت متوالي در پارك خاقاني تبريز گردهم   

 نفـر بـه امـضا    90آمده و طوماري را با حـضور حـدود         
رساندند تا از اين طريق از نمايندگان مجلـس شـوراي           

  .اسالمي بخواهند براي احقاق حق آنها اقدام كنند
 روزها رقمهاي نجومي حقـوق برخـي         كه اين  در حالي 

بلندپايگان صداي همه را در آورده، جمعـي از معلمـان           
مـدارس غيرانتفـاعي تبريـز نيــز همزمـان بـا معلمــان      

 به روحاني   اي دردمندانه شهرهاي ديگر كشور در نامه      
و نمايندگان مجلس اعالم كردند كـه داراي حقـوق و            

 مـاه   4ده،   هزار تومان بو   300مزاياي اندك و ميانگين     

از سال بيكار هستند و فاقد هرگونه بيمـه و حقـوق در             
  .اين مدت مي باشند

: معلم يكي از مدرسه هاي غير دولتـي در تبريـز گفـت     
تمامي معلمان مدارس غيردولتي در كشور از كمترين        "

مزايا و حقـوق برخوردارنـد و ايـن درحـالي اسـت كـه               
  ".همگي داراي مدرك ليسانس و فوق ليسانس هستند

نيروهـاي آزاد غيـر دولتـي از جملـه        ": وي تاكيد كـرد   
زحمتكش ترين نيروهاي آموزش و پـرورش محـسوب      
مي شوند كه متاسفانه با توجه به دريافت حق الزحمـه           
اندك، از داشتن كارت پرسنلي، حق بيمـه و حتـي بـه             

ــد  ــي بهــره ان از . رســميت شــناختن در جامعــه هــم ب
 بهينـه ايـن     مسووالن خواهشمنديم با توجه به خدمات     

عزيزان، مراتب توجه خويش را به اين قشر از معلمـان           
  ".نيز معطوف دارند

  

 كانون صـنفي معلمـان مجـوز برگـزاري          16

 مجمع عمومي دريافت كردند

 مدير كل سياسي وزارت كـشور و دبيـر      - تير   14ايرنا،  
در آخـرين جلـسات     ":  احزاب گفت  10كميسيون ماده   

ون صنفي معلمـان   كان 16اين كميسيون مصوب شد تا      
 ".كه سالها بالتكليف بودند مجمع عمومي برگزار كنند

ــزود  ــين رضــازاده اف ــد ام ــصميم  ": احم ــر اســاس ت ب
 كـانون صـنفي   16 احزاب بـه ايـن      10كميسيون ماده   

اجازه برگزاري مجمع عمومي و اصـالح اساسـنامه بـا           
رعايت قانون احزاب و جمعيتهـا داده شـده و در حـال             

 ".اين كار در حال انجام استحاضر فرايند اداري 

 كانون صنفي شامل كانون صـنفي      16اين  ": وي گفت 
معلمان استان تهران، مجمع صنفي فرهنگيـان اسـتان         
ايــالم، كانونهــاي صــنفي مــستقل فرهنگيــان اســتان 
آذربايجان شرقي و تهران و كانونهاي صنفي فرهنگيان 
استانهاي لرستان، اصفهان، فـارس، گلـستان، زنجـان،         

، گيالن، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، مازنـدران،        البرز
 ".خراسان رضوي و خراسان شمالي است

  

مجوز برگزاري مجامع عمـومي     : فعال صنفي 

   براي همه كانونها صادر نشده

  

  
 محمـد حبيبـي، عـضو       - تير   14حقوق معلم و كارگر،     

كانون صنفي معلمان، در واكـنش بـه اطالعيـه وزارت         
جوز براي صـدور مجـوز بـراي        كشور مبني بر صدور م    

شانزده مجموعه از كانون هـاي صـنفي معلمـان مـي            
  .گويد اين مجوز شامل حال همه تشكلها نشده است

وي با اشاره به اينكه مجـوز فعاليـت همـه كانونهـاي             
 اينكه بيـشتر كانونهـاي      ":صنفي صادر نشده مي گويد    

صنفي مجوز برگزاري مجامع را دريافت كرده اند، نبايد      
 از اين شود كه اين خواسته به حق را بـراي همـه        مانع

بعضي از كانونهـاي  . كانونهاي سراسر كشور طلب كنند 
صنفي كـه هنـوز بـه نـاحق مجـوز برگـزاري مجـامع            
عمومي آنها صـادر نـشده، از كانونهـاي صـنفي مهـم             

  ".باسابقه و تاثير گذار كشوري هستند
او با يادآوري يك دهه تـالش دولتهـاي مختلـف بـه              

ه هاي مختلـف و بـه صـورت غيـر قـانوني بـراي              بهان
جلوگيري از برگزاري مجامع عمومي و تغيير هياتهـاي         

  يكي از ": مديره در كانونهاي صنفي تاكيد كرد
  15بقيه در صفحه 

 چالشهای معلمان در تير ماه
 فرنگيس بايقره
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 چالشهای معلمان در تير ماه
  

  14بقيه از صفحه 
شعارهاي دولت جديد قبـل از قـرار گـرفتن در مـسند             

االن فرصـت   . قدرت كمك به رشد نهادهاي مدني بود      
. خوبي است تا اين شعارها به محـك جـدي زده شـود           

بزرگترين كمكي كه از طرف مجموعه دولت مي تواند         
انتخابـات  صورت گيرد، عدم دخالت در روند برگـزاري         

  وي برگزاري مجـامع عمـومي   ".هياتهاي مديره است  
فرصتي طاليي براي بازسازي تشكيالتي كانونهاي      "را  

  .  خواند"صنفي
   

براي چندمين بار معلمان بازنشـسته مقابـل         

 مجلس تجمع كردند 

 جمعي از معلمان بازنشسته در اعتـراض     - تير   22ايلنا،  
مجلس شـوراي   به وضعيت نابسامان معيشتي، در برابر       

  .اسالمي تجمع كردند
با وجود سـالها خـدمت در      ": گويند كنندگان مي    تجمع

آموزش و پرورش و برعهـده داشـتن وظيفـه تعلـيم و             
تربيت فرزندان اين سرزمين، مستمري ما بسيار پـايين         

  ".تر از خط فقر است
بازنشستگان آموزش و پرورش خواستار اعمال افزايش       

راي قـانون همــسان ســازي  عادالنـه مــستمريها و اجــ 
ــا ديگــر   ــرورش ب ــافتي بازنشــستگان آمــوزش و پ دري

  .ارگانهاي دولتي هستند
اين چندمين تجمع اعتراضي فرهنگيـان بازنشـسته در         

  .ماه هاي اخير است
  

  رسول بداقي بار ديگر به دادگاه احضار شد 

 رسول بداقي اين بار به      - تير   22حقوق معلم و كارگر،     
  .الب احضار شد دادگاه انق26شعبه 

 1033نــامبرده كــه بايــد در دوم مردادمــاه بــه شــعبه 
قدوسي مراجعه مي كرد، پيش از ايـن تـاريخ بايـستي            

  . دادگاه انقالب معرفي نمايد26خود را به شعبه ي 
 دادگاه انقالب علت حضور را مشخص نكرده        26شعبه  
  .است

مدير دفتر شعبه مزبور علت احضار وي را اينگونه ذكـر           
به عنوان متهم در وقت مقـرر در دادگـاه          ": ستكرده ا 

  ".حاضر شويد
  

براي چندمين بار معلمان بازنشـسته مقابـل         

  مجلس تجمع كردند

 در پي فراخوان جمعـي  – تير  22حقوق معلم و كارگر،     
از معلمان شهرهاي تهران، كرج و استان كهكيلويـه و          
بوير احمد هچنين تعدادي از معلمـان پـيش دبـستاني           

عي از معلمـان شـاغل در مقابـل مجلـس           ساري و جم  
معلمـان بازنشــسته  . تجمـع اعتراضــي برگـزار كردنــد   

، "منزلت، معيشت حق مسلم ماست    ": شعارهايي چون   
حقوق مـا رياليـه   "، " بيمه رايگان حق مسلم ماست     "

خط فقر سه ميليون حقوق مـا يـه   "، "،خرج ما دالريه   
ل سي سا .  سي سال تدريس منزلت نداريم    "،  "ميليون

معلم بيدار است ازتبعـيض     "،  "تدريس معيشت نداريم    
 و  "بيزار است، معلم بيدار است از اختالس بيزار اسـت         

 در بنرهـا و پارچـه    " نظام هماهنگ اجرا بايد گـردد        "
نوشــتها و پالكاردهــا حمــل مــي كردنــد، در مقطعــي 
همكاران معلم مقابل مجلس شعارهاي مـذكور را هـم          

  . تكرار مي كردندخواني مي كردند و  به نوبت
هماهنگي براي اين تجمع از روزهاي پـيش از طريـق           

پيش از ايـن نيـز      .  هاي اجتماعي انجام شده بود     شبكه
بارها بازنشستگان فرهنگي در اعتراض به وضعيت بـد         
معيشتي خود تجمعات اعتراضي برپا كرده بودند كه تـا          
كنون اين اعتراضات بي پاسخ مانـده و مطالبـات ايـن            

اند، گان كه سالها به اين سرزمين خدمت كرده       بازنشست
  .برآورده نشده است

  

 ميليون  30مديران صندوق ذخيره فرهنگيان     

   گيرندتومان حقوق مي 

 عــضو كميــسيون حقــوقي و قــضايي - تيــر 24ايلنــا، 
رسيدگي به حقوق و مزايـاي مـديران،   ": گفت مجلس

اعضاي هيات مديره و تمامي بخـشهاي نظـام اعـم از           
 دولتـي، غيردولتـي و بخـشهاي عمـومي           شـبه  دولتي،

  ."دولتي امري ضروري است
درحـالي كـه حقـوق معلمـان و         ": علي بختيار افـزود    

فرهنگيان كشور در بهترين حالت به دو ميليون تومـان       
 رسد، صندوق ذخيره فرهنگيان بيش از       در ماه نيز نمي   

  ".كند ميليون تومان به مديران خود پرداخت مي 30
  

  رباره معلمان حق التدريسي تجمع دگ

 جمعـي از معلمـان حـق        – تير   27خبرگزاري مجلس،   
التدريسي دراعتراض به بالتكليفـي اسـتخدامي مقابـل     

يكي از معلمـان حـق التدريـسي        . مجلس تجمع كردند  
تجمع كننده در مقابـل مجلـس بـا انتقـاد از وضـعيت              

حقوقي كه به معلمان حق التدريـسي       : استخدامي گفت 
شود، حتي كفاف هزينه رفت و آمد آنها را         پرداخت مي   

نــدارد و اكنــون پــس از ســالها فعاليــت در آمــوزش و 
پرورش در يك نهاد و ارگان ديگر نمي توانند فعاليـت           
كنند، بنابراين بايد در اسرع وقت در آموزش اسـتخدام          

  .شوند
  

التـدريس مقابـل    تجمع دوباره معلمان حـق      

  مجلس

 از معلمـان حـق       جمعـي  - تير   29خبرگزاري مجلس،   
 شـان از سـوي   التدريس در اعتراض به عدم اسـتخدام      

  .وزارت آموزش و پرورش، مقابل مجلس تجمع كردند
 كنندگان كـه از شـهرهاي لرسـتان، كرمانـشاه،           تجمع

آذربايجان غربي و ديگر استانها بودند داراي سابقه كار         
 ديپلم و ليسانس     سال و مدارك تحصيلي فوق     10 تا   8

هستند كه هنوز نسبت به استخدام آنها اقدامي صورت         
  .نگرفته است

گفتني است؛ سال گذشته نيز تعداد زيـادي از معلمـان           
التدريسي مقابل مجلس تجمع كردند و نمايندگان       حق  

براي پيگيري مطالبات آنها طرحي يك فـوريتي تهيـه          
 و  التـدريس كردند تا وضعيت استخدامي معلمان حـق        

آموزشياران نهضت سوادآموزي در كميسيون آموزش و       
تحقيقات و كميسيون اجتماعي مجلس مـورد بررسـي         

  .قرار گيرد، اما اين طرح هنوز در دست بررسي است
  

ــوزش   ــع آم ــومين روز از تجم ــدگان س دهن

نهضت سوادآموزي از سراسر كـشور مقابـل        

   مجلس

  بــراي ســومين روز متــوالي آمــوزش- تيــر 30ايلنــا، 
دهندگان نهضت سـوادآموزي مقابـل مجلـس تجمـع          

اين تجمع كنندگان كه از استانهاي مختلفـي از       . كردند
انـد،  جمله يزد، لرستان و كرمانـشاه بـه تهـران آمـده             

خواستار روشن شدن وضعيت استخدامي خود و توجـه         
نمايندگان مجلس به وضـعيت شـغلي نابـسامان شـان          

  .هستند
زهـاي گذشـته موفـق      گويند در رو  تجمع كنندگان مي    

اند با تعدادي از نمايندگان مجلـس ديـدار داشـته         شده  
اند كه پيگير وضعيت باشند و اين نمايندگان وعده داده      

  .شغلي آنها باشند
يكي از اين تجمع كنندگان بـا بيـان ايـن مطلـب كـه           

 هـايي نباشـد كـه       اميدواريم اين وعده ها مشابه وعده     
ز اجرايـي نـشد،   نمايندگان مجلس نهـم دادنـد و هرگـ      

كننـدگان خـانم هـستند و در       بيشتر اين تجمع    ": گفت
گرماي سخت تابستان سه روز است كه مقابل مجلس         

 انـد تـا گـوش شـنوايي بـراي بيـان            به انتظار نشـسته   
  ".مطالبات خود بيابند

حتـي  ": گويـد يكي ديگر از اين تجمع كننـدگان مـي          
 التدريـسي مـا نيـز بـه سـامان و      وضعيت شـغلي حـق    

انونمند نيست و غالبا با تعويقهاي طوالني در پرداخت         ق
ما مصرا خواستار جذب    . الزحمه خود روبرو هستيم   حق  

  ".در آموزش و پرورش و استخدام رسمي هستيم
از قرار معلوم، اين معترضان براي اسكان در تهـران بـا     
مشكل مواجهند و دو شب گذشته را با سـختي سـپري    

  .اندكرده 
دهندگان كـه سـالها سـابقه كـار         زش  خواسته اين آمو  

 بدون بيمه و قـرارداد دارنـد، جـذب بـه صـورت حـق              
  .التدريسي در آموزش و پرورش است

  

حقـوق  : مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان    

 ميليون تومان   21مديران شركتهاي مان زير     

  است 

  
 مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيـان       - تير   30نسيم،  

ــافتي مــديران عامــل اعــالم داشــت كــه حقــوق در  ي
شركتهاي پتروشيمي تحت پوشش اين صندوق بـيش        

  . ميليون تومان در ماه نيست21از 
شــهاب الــدين غنــدالي تــصريح كــرد كــه فعاليــت در 
شركتهاي پتروشيمي در عسلويه امري طاقـت فرسـا و          
كشنده است، بنابراين حقوق آنها با مدير عامل شركتي         

ـ     كنـد، بايـد   ت مـي  كه در تهران و زير بـاد كـولر فعالي
  .متفاوت است

غندال افزود كـه حقـوق دريـافتي مـديران شـركتهاي          
پتروشيمي وابسته به صندوق ذخيره فرهنگيان دستكم       

 درصد كمتر از حقوق مديران عامل ساير شركتهاي         50
وي اضافه كرد كه حقوق ديگـر      . پتروشيمي ديگر است  

 ميليـون   30مديران عامل شركتهاي پتروشيمي باالي      
  . ان در ماه استتوم

مديرعامل صندوق ذخيره فرهنگيان گفت كه در حـال         
اعضاي هيـات مـديره شـركتها فقـط از يـك شـركت           

  . كنندپاداش دريافت مي 
 پـاداش هيـات مـديره       94وي تاكيد كرد كه در سـال        

صندوق به صفر ريال رسيده كه اين ماجرا مربـوط بـه            
بـه گفتـه وي،     . قبل از جريان فيشهاي حقـوقي اسـت       

يات مديره شركتهاي زير مجموعـه صـندوق هـم در       ه
 درصـد كمتـر   50 حـدود  93 نسبت بـه سـال      94سال  

  .اندپاداش دريافت كرده 
  

ــان     ــياران و معلم ــريالي آموزش ــع س تجم

  دبستاني مقابل مجلسپيش
 جمعـي از آموزشـياران      - تيـر    30خبرگزاري مجلـس،    

نهضت سـوادآموزي و معلمـان پـيش دبـستاني بـراي            
 وضعيت استخدامي خود بـراي چنـدمين        تعيين تكليف 

  .بار مقابل مجلس رژيم تجمع كردند
كننـدگان كـه از آموزشـياران و معلمـان پـيش            تجمع  

دبستاني استانهاي مختلـف بودنـد، خواسـتار پيگيـري          
پرداخت مطالبات معوق و توجه به وضعيت اسـتخدامي         

  .خود از سوي نمايندگان شدند
ــوادآموزي و مع  ــضت س ــياران نه ــيش  آموزش ــان پ لم

 تير مقابـل مجلـس تجمـع    27دبستاني از روز يكشنبه    
  .كردند
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  آسمان  بدون آفتاب 

  
  درسوك احــمد شـامـلو

  )صبح. م (وحيدي . م 

  
  !دريغا

  آن كه  روشن ترين سرود بود 
  در ميانه ميدان 

  با نفسهاي مس و آهن
  و ذكاوت آفتاب 

  روز را 
  تاب نياورد

  تا سايه بلندش را 
  در آمد و شد ثانيه ها

  تكرار كند
  

  سر در خاكستر داغ فرو مي برم
  ايم را تا آيين زخمه

  بر شيشه هاي پاييزي 
  بنويسم

  !اي شعر ژرف زمانه
  !رونق باغهاي سبز سودايي

  كه بركه ها و درياها را 
  از گريزگاه عطش

  به جانب آبي ها بردي
  براي كبوتران قصه هايت

  صبح دانه خواهم پاشيد هر
  و رنگين كمان روياهايت را 

  بر دستها
  به اهتزاز خواهم گرفت

  
  نامت

  حسرت است
  گرداگرد خالي صداهادر 

  هاه و نعر
  زمين تو را مي شنود

  باران و ابر و
  بسياري تو را

  بر سرگرداني دشتهاي تشنه 
  مي بارند 

  
  

          

  
  

  سرود های اعدامی
  

قتل عام زندانيان سياسي سالگرد در 
  67تابستان 

  )صبح . م ( وحيدي . م 
  

  !اي همرزم، اي همراز، اي هم قصه
  !اي  زندانــياي دوست، اي رفيق، 

  !اي آوازهاي چاك چاك كبود لگد مال بي خريدار
  !اي واژگونه از سقف سياه تلخ بي تقوا

  با زنجيرهاي دريده خشك نفسگير آيات كنكاش 
  ما 

  دست در دستان تو 
  با ستارگان بي شمار آسمانهاي صميمي
  چشمه زاران پر تپش كوهساران سبز را
  خوانيم مي

     
  در شعر ناب نفسهاتان

  ـ وقتي كه درهم تكثير مي شويم ـ 
  تصويرهاي اساطيري پندارتان

  چگونه بي تابانه مي دود
  در پي اندام بي روح زمان؟

  و شب 
  در توفش سايه ها

  چگونه  به پرواز مي آييد ؟
  

  در گور شبانه حماقت
  شكفت

   آذرخش تند خيز فريادتان
  !“نه “ با آونگ عريان 

  
  شما 

  ! پناه مناي رسوالن اميدهاي خرد بي
  زخم سينه سربي تان

  در حجم شورش باد و باد بانان
  

  پوشش قوافي ابرهايست
  گر گرفته

  كه از هرقطره اش 
  دريا مي گذرد

  
  هنوز اين سرزمين خسته 

  ترانه ساز خواب هاي پاره پاره شماست
  كه نهال كوچك عشق را 

  شكوفاييد
      ستارگان شب خيز

  در تالطم شاخه هاي مرطوب
   راصبحي ديگر

  به انتظار نشسته اند 
 

  

  

  يني قتل عام توسط خمفرمان

  راني اياسي ساني فرمان قتل عام زندانمتن

  الرحيم الرحمن  اهللا  بسم 

 آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقـد            از
گويند ازروى حيله و نفاق آنهاست و        نبوده و هر چه مى    

انـد، و    به اقرار سران آنها از اسـالم ارتـداد پيـدا كـرده            
آنهـا  بودن آنها و جنگهاى كالسـيك   باتوجه به محارب  

در شمال و غرب و جنوب كشور باهمكاريهـاى حـزب           
 آنان براى صدام عليه ملـت       جاسوسىبعث عراق و نيز     

مسلمان ما، و با توجهبه ارتباط آنان با استكبار جهـانى           
و ضــربات ناجوانمردانــه آنــان از ابتــداى تــشكيل     
نظامجمهورى اسالمى تاكنون، كسانى كه در زندانهاى       

فاق خـود پافـشارىكرده و      سراسر كشور بر سرموضع ن    
 وباشـند    كننـد محـارب و محكـوم بـه اعـدام مـى             مى

تشخيص موضوع نيز در تهران با راىاكثريـت آقايـان          
و ) قاضـى شـرع   (افاضـاته    االسالم نيـرى دامـت       حجه

اى از  و نماينـده ) دادستان تهران  (  جناب آقاى اشراقى
ــى  ــات م ــاط در    وزارت اطالع ــه احتي ــر چ ــد، اگ باش

 همين طور در زنـدانهاى مراكـز اسـتان          اجماعاست، و 
 دادستانانقالب و شرع،كشور راى اكثريت آقايان قاضى   

ــات الزم   ــده وزارت اطالع ــار و نماين ــا دادي ــاع  ي االتب
انديشى اسـت، قاطعيـت      باشد، رحم بر محاربينساده    مى

اســالم در برابــر دشــمنان خــدا از اصــول ترديدناپــذير 
كينـه انقالبـى    نظاماسالمى است،اميدوارم بـا خـشم و        

خود نسبت به دشمنان اسالم رضايت خداونـدمتعال را         
جلب نمائيد، آقايانى كه تـشخيص موضـوع بـه عهـده         
آنان است وسوسه و شك و ترديدنكنند و سـعى كننـد            

ترديـد در مـسائل قـضائى       . باشـند ] اشداء على الكفار  [
گرفتن خون پاك و مطهـر شـهدا       اسالم انقالبىناديده   

   . والسالم. باشد مى
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ي شـوراي ملـي مقاومـت در         ا  اجالس مياندوره 

جمهور     تيرماه با حضور رئيس    26 و   25روزهاي  
  .برگزيدة شورا برگزار شد

ــه   خــانم رجــوي در ســخنان افتتاحيــه خــود، ب
اعضاي شـورا و نـاظراني كـه در نخـستين روز            
اجالس شركت داشتند خوش آمد گفت و ضمن        

 در 1331تيـر 30گراميداشت سالگرد قيـام ملـي      
مايت از مصدق بزرگ و سالگرد تأسيس شورا        ح

، دربــاره حركتهــاي اعتراضــي 1360تيــر 30در 
: جامعة به ستوه آمده از چپاول و سركوب، گفت        

اعتراضات كارگران، معلمـان، زنـان، جوانـان و         
هموطنان آذري، كرد، عرب و بلـوچ و لـر و بـه             
ــجاعانه   ــاي ش ــذا و مقاومته ــصاب غ ــژه اعت وي

ر عزمِ راسخ مردمي براي     زندانيان سياسي، بيانگ  
مقاومت بـه   «سرنگوني استبداد ديني و اعتالي      

  .براي كسب آزادي است» هر قيمت
تجربه يكسال پس از توافق اتمـي و سـه سـال       
پس از روي كار آمدن روحاني، به طور خالصـه       

ركود عميق اقتصادي، تـشديد     : عبارت است از    
دو  معضالت سياسي و اجتمـاعي، شكـست هـر      

يت و بحران همه جانبه رژيم واليت       جناح حاكم 
فقيه كه پـس از انتخابـات مجلـس و خبرگـان            

  . ارتجاع، عميق تر شده است
خانم رجوي افزود، عكس العملهاي هراس آلود       
ــه    ــسبت ب ــم ن ــردمداران رژي ــستأصالنه س و م
گردهمــايي ســاالنه مقاومــت بــيش از هميــشه 
شكنندگي رژيم را در برابـر نارضـايتي فزاينـده          

ان و در برابـر مقاومـت سـازمانيافته و        مردم ايـر  
  .آلترناتيو دموكراتيك آشكار مي كند

  
ــتور،   ــيش از دس ــاي پ ــورا در بحثه اجــالس ش

ــايي ســاالنة مقاومــت در   ــزاري گردهم  19برگ
انـدركاران و   تيرماه را به سازماندهندگان و دست    

به عموم مردم ايران تبريك گفت و تاكيد كـرد          
 همگـاني   كه اين گردهمـايي خواسـت مبـرم و        

براي سرنگوني فاشيسم ديني حـاكم و اسـتقرار         
دموكراسي و حاكميت ملت ايران را به نمـايش         
ــات و     ــه مقام ــتي ك ــعار و خواس ــت؛ ش گذاش

 از آمريكـا و اروپـا تـا      -نمايندگان جامعه جهاني  
خاورميانــه و همــسايگانمان كــه در گردهمــايي 

 حول آن اتقاق نظـر داشـتند و         -شركت داشتند 
خواست مردم ايـران، بلكـه كليـد        آن را نه فقط     

خالصي منطقه و جهان از بحرانهـايي توصـيف         
كردند كه رژيم واليت فقيه هم كـانون مولـد و           

هم از ايـن رو     .  هم عامل تشديدكننده آن است    
بود كه سخنرانيهاي اين گردهمايي و برگـزاري        
موفق آن، غيظ رژيم واليت فقيه را بـه نحـوي           

ري از نـاظران و     سابقه،  بر انگيخـت و بـسيا         بي
رسانه ها گفتند و نوشتند كه گردهمايي مقاومت     
ايران صحنه سياسي و تعادل رژيم را برهم زده         

  . و بر آن زلزله افكنده است
اعضاي شورا تأكيد كردند كه گردهمايي بـزرگ        

 تـن از  570مقاومت ايـران بـا حـضور بـيش از        
شخــصيتهاي سياســي و فرهنگــي و مــذهبي و 

ــاني از  ــا  5شور در  كــ81ميهمان قــارة جهــان ب
گرايشهاي متنوع سياسي ، بار ديگـر نـشان داد          
كه مقاومت ايران، به دليل ريشه هاي اجتماعي        
و بيش از سه دهه پايداري در برابر اين رژيـم ،            
تنهــا راه حــل كارســاز و آزمــوده در مقابلــه بــا 
بانكـــدار مركـــزي و پدرخوانـــده تروريـــسم و 

  .بنيادگرايي در جهان امروز است

  
اجالس شورا در بررسي سياست صدور تروريسم       
و مداخالت همه جانبـه خامنـه اي در سـوريه و            
عراق و يمن نتيجـه گيـري كـرد كـه حاكميـت             

سـابقه پاسـداران و       آخوندي به رغم گـسيل بـي      
نيروهاي نظامي و شبه نظامي بـه سـوريه و بـه            
هدر دادن سرمايه هـاي مـردم ايـران در جنـگ            

ه نجات ديكتاتور دمشق    عليه مردم سوريه، قادر ب    
ــضمين  ــت  «و ت ــتراتژيكي نظــام والي ــق اس عم

، نيست، بلكـه هـر روز بيـشتر در بـاتالق            »فقيه
  .سوريه فرو مي رود

اجالس شورا ، ضمن قدر داني از خانم رجوي در          
برگزاري شـب همبـستگي بـا مـردم و مقاومـت            
سوريه و محكوم كردن جنايات تروريستي داعش  

، همدستي خامنـه اي     در فرانسه و ديگر كشورها    
 هزار تن از مردم سـوريه        500 در كشتار بيش از   

و آوارگي بيش از نيمي از مردم اين كشور و هـم      
چنين نقش رژيم در تـرويج فرقـه گرايـي و بـه             
حاشيه راندن جمعيـت اهـل تـسنن در عـراق را            
زمينه سـاز اصـلي پيـدايش و گـسترش داعـش            

ـ           دها دانست و تاكيد كرد كه خلع يد از رژيم آخون
و اخراج تمامي پاسـداران و شـبه نظاميـان ايـن            
رژيم از سوريه و عراق، شرط ضروري براي حـل    
بحراني است كه صلح و آرامـش را در منطقـه و            

  .بخشهاي وسيعي از جهان به خطر انداخته است
  

اجالس شورا در بررسي نتايج انتخابات مجلس و        
خبرگان ارتجـاع، نتيجـه گيـري كـرد كـه ايـن             

ه تنشها و تكانهاي شـديدي در درون        نمايش البت 
يي در درون نظام       حاكميت داشت، اما هيچ برنده    

دو جناح نظام واليـت فقيـه كيفـاً          نداشت و  هر   
ضعيفتر و فرسوده تر از آن خارج شده اند؛ از يك        
سو، خامنه اي با عوارض سركشيدن جرعه زهـر         
تحميلي در پروژه ساختن بمب اتمـي و تلفـات و        

تهاي بزرگ در مداخالت منطقه     خسارتها و شكس  
 -يي مواجه است، و از سوي ديگر بانـد روحـاني          

رفسنجاني، سه سال بعد از شـراكت در قـدرت و          
يك سال پس از توافق اتمي، هيچ پاسخي براي         

از . بــرون رفــت رژيــم ازگــرداب بحرانهــا نــدارد
اين باند، جز اعدامهاي فزاينده     » اعتدال«دعاوي  

 از آنهمه هيـاهو در      و تشديد سركوب و خفقان و     
مورد مزاياي توافق اتمي، هيچ چيز نصيب مـردم       

فساد و تبهكاري و بي قـانوني       . ايران نشده است  
تار و پود اين رژيم را فرا گرفته و بـه رغـم لغـو               
بسياري از تحريمها، هـيچ چـشم انـدازي بـراي           
خروج از گرداب تورم و ركـود و بيكـاري وجـود            

ــدارد ــعي . ن ــن وض ــران درون  اي ــقه و بح ت ، ش
حاكميت و حركتهاي اعتراضي و خشم اجتماعي       

  . را بيش از پيش تشديد مي كند
اجالس شورا حمله موشكي به ليبرتي در آسـتانه        
گردهمايي بزرگ ايرانيان و استمرار محاصرة ضد     
ــه   ــه علي ــازيهاي جنايتكاران ــه س ــساني و زمين ان
 مجاهدان آزادي را قوياً محكوم كرد و ضمن ياد        

آوري تعهــدات مكتــوب آمريكــا و ملــل متحــد، 
خواســتار تــضمين حفاظــت و ســالمت ســاكنان 

  .ليبرتي تا انتقال همه آنها به خارج از عراق شد 
در نخستين روز اجالس مياندوره يي شـورا و در          
ــماري از   ــتور، ش ــيش از دس ــاي پ ــان بحثه جري
هموطنان و نمايندگان جوامع ايراني و همپيمانان       

  . ومت شركت داشتندشوراي ملي مقا
  دبيرخانة شوراي ملي مقاومت ايران
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  نمايندگی شورا 

  از محكوميت جاسوس اطالعات 
  در آلمان استقبال و به محاكمه 

  و اخراج ساير جاسوسان فرا می خواند
  

مقاومت ايران از محكوم شـدن يـك عامـل وزارت اطالعـات        
مجاهدين و شوراي رژيم ايران به خاطرجاسوسي عليه سازمان      

ملي مقاومت ايران استقبال مي كند و از دولت آلمـان و همـه              
كشورهاي اروپايي مـي خواهـد بـه فعاليتهـاي عوامـل وزارت             
اطالعات در خاك خود خاتمه داده و آنها را محاكمه، مجـازات       

  . و اخراج كنند
محاكمه ميثم پناهي و ديگر جاسوسان رژيـم ايـران در آلمـان       

منيت مخالفان و اعضا و هواداران مقاومت ايـران  الزمه تامين ا  
. است كه قربانيان ديكتاتوري مذهبي حاكم بـر ايـران هـستند       

اين يك اقدام الزم اما كافي نيست، شبكه جاسوسان رژيـم در     
كـه مـسئوالن ايـن شـبكه در          كشورهاي خـارجي، همچنـان    

سفارتخانه هاي رژيم در كـشورهاي مختلـف بايـد محاكمـه،             
  .  اين كشورهاي اخراج شوندمجازات و از

آخوند علوي وزير اطالعات آخوندها كه اين شبكه  زير نظر او            
هنـوز اكثـر    . اداره مي شود نيز بايد در مقابل عدالت قرار گيرد         

اعضاي افشا شده اطالعات كه اسناد همكاري آنها بـا مافيـاي      
ترور و جاسوسي رژيم ايران موجود است، آزادانه در اروپا و بـه            

 آلمان به جاسوسي و همكـاري بـا وزارت اطالعـات            خصوص
  .مشغولند

ميثم پناهي طبق اسناد فاش شده در دادگاه حداقل سـه سـال             
بـار از يكـي از    30به عنوان جاسوس خدمت كـرده و حـداقل       

افسران ارشد وزارت اطالعات به نـام سـجاد جمعـا بـه مبلـغ               
عــالوه بــر ايــن وي بــه .  يــورو دريافــت كــرده اســت28600
يري براي شـبكه جاسوسـي وزارت اطالعـات اشـتغال           عضوگ

او همچنين  اعتراف كرده كه اطالعـات حـساس          . داشته است 
اشرف و ليبرتي درعراق، محل استقرار هزاران تـن از اعـضاي            

  . مجاهدين، را در اختيار سجاد قرارداده است
بنا به اظهارات شهود و مدارك افـشا شـده در دادگـاه كـه بـا                 

راست از قانون اساسي منطبق است، وزارت       گزارشهاي اداره ح  
اطالعات رژيم ايران در آلمان با ايجاد شـبكه هـاي سـرويس             
مخفي اقدام به جاسوسي و همينطـور پخـش اطالعـات غلـط      

ثقل اين  . جهت براي بي اعتبار ساختن مقاومت ايران مي كند        
عنوان اپوزيسيون اصلي ه بPMOI   و NCRIفعاليتها روي 

  . اشدب رژيم متمركز مي
دادگاه نـشان داده اسـت كـه افـراد عـضوگيري شـده توسـط                
اطالعات در هتل مهاجر در بغداد و يا در ايران، با سوء استفاده           
از موقعيت پناهندگي، اقامت خود در آلمان را تـضمين كـرده و    
ــراي   ســپس در كــشورهاي اروپــايي در ازاي دريافــت پــول ب

پـشتيباني  ايـن افـراد بـا       . كننـد  اطالعات آخونـدي كـار مـي      
سفارتهاي رژيم ايران براي دريافت آموزش و توجيهات راهـي          

آنها مزد خود را نقد و يا از طريق سرويسهاي          . شوند ايران مي 
طبق اسناد دادگاه . كنند انتقال پول وسترن يونيون دريافت مي     

ميثم پناهي عليرغم پناهنده بودن مخفيانه به ايران سفر كرده          
  .  استو آموزشهاي جاسوسي گرفته

ـ        طـور  ه بنا به اعتراف پناهي وزارت اطالعات اين مزدوران را ب
 ويژه در مورد تاسيسات و ساكنان اشرف و ليبرتي تخليـه مـي            

 بـار هـدف   8 حداقل  2016 تا   2009اين كمپها در فاصله     . كند
 تن كشته   141حمالت نظامي و موشك باران قرار گرفتند كه         

 تروريـستها و شـبه   . مجروح بجا گذاشته است1400و بيش از  
نظاميان وابسته به رژيم ايران از آن اطالعات براي نابودسازي          
پناهندگان ايراني عضو مقاومت در اين دو كمپ استفاده كـرده   

كساني كه با رژيم آخوندي همكاري اطالعاتي كـرده انـد           . اند
  .شوند شريك جرم در اين جنايات محسوب مي
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سـوار بـه يـك      ممنوعيت ورود زنان دوچرخه   

  شهرستان 

  

  
 تيـر ـ دادسـتان عمـومي و انقـالب      3خبرگزاري مهر، 

شهرستان طرقبه شـانديز از كنتـرل و ممنوعيـت ورود           
 بـه ايـن شهرسـتان و        "بدپوشـش "سـواران   دوچرخه  

  . برخورد با آنان خبر داد
جواد شاكري با بيـان اينكـه تفرجگـاه و تفريحگـاه بـا        

افراد نبايد تصور كنند    ": كده متفاوت است، افزود   عشرت
لـذا  . هر كسي بخواهد عشرت كند به اين منطقه بيايد         

خانمهايي تحت عنوان دوچرخـه سـوار بـا پوشـشهاي           
نامناسب در مسيرهاي طرقبه و شانديز ديده مي شدند،  

  ".از ورودشان جلوگيري شد
: وي در واكـنش بـه بازتـاب منفـي ايـن اقـدام گفــت      

انه در فضاي مجازي اين مطلـب بـه بـدترين            متاسف"
رساني شد و انتظار مـي رفـت كـه          نحو ممكن اطالع    

اصل خبر منتشر شود كه با دوچرخه سواران بد پوشش  
برخورد مي شود نه با همه كساني كه به امـر ورزش و     
ــا پوشــش مناســب مــي   دوچرخــه ســواري ســالم و ب

  ".پردازند
گوينـد  مـي   اينكـه   ": شاكري با اين حال تاكيـد كـرد       

لباسم ورزشي است، توجيه خوبي نيست كه خـواهران         
دوچرخـه  . ما با همان پوشش در خيابان حـضور يابنـد         

سواري اشكال ندارد، اما با پوشـش متعـارف و رعايـت         
   ".آن در منظر عموم مردم

  
تعداد نوزادان فروختـه شـده در       : مقام دولتي 

  شكم مادر زياد است 

  

  
 و امور خانواده روحاني درباره       معاون زنان  - تير   5ايلنا،  

فروش نوزادان توسط مادران با بيان اينكه امروز شاهد         
فروش نوزادان در شكم مادر و پيش از تولـد هـستيم،            

آماري از تعداد ايـن نـوزادان نـداريم، امـا      ": اظهار كرد 

آنقدر تعداد آن زياد بوده كه تبديل به يـك خبـر شـده            
  ".است

 براينكـه پديـده فـروش       شهيندخت موالوردي با تاكيد   
اي از عوامـل    كودكان تك عـاملي نبـوده و مجموعـه          

گيرند تا يـك زن ناچـار       زنجيروار در كنار هم قرار مي       
فقــر ": بــه فــروش فرزنــدش شــود، خاطرنــشان كــرد

خـوابي و ازدواج    اقتصادي، فقر فرهنگي، اعتياد، كارتن      
توانـد باعـث    كودكان از جمله عواملي هستند كه مـي         

  ".دن زنان به سمت فروش كودكان خود شودسوق دا
اگر بخواهيم پديده فروش كودكـان      ": وي تصريح كرد  

ادامه پيدا نكند، بايد به مجموع اين عوامل توجه كـرده   
   ".و آن را حل كنيم

موالوردي درباره اقدامات معاونت زنان و امور خـانواده         
از وزيـر   ": سـال گفـت   18در مورد ازدواج كودكان زير      

ي خواستيم گزارشي را در اين خصوص به مـا          دادگستر
ارايه دهد كه وزارت دادگستري نيـز كـار را بـه مرجـع      

  ".ملي حقوق كودك واگذار كرد
   

زنان صـدور اجـازه حـضور در اسـتاديوم را           

  تكذيب مي كنند 

  
  

 فدراسيون بين المللي واليبال كـه مقـر         - تير   10هرانا،
زنان ايراني آن در سوييس است، در بيانيه اي از حضور    

در مسابقه دو تيم واليبال ايران و صربـستان خبـر داده            
بـر اسـاس اعـالم      ": اين فدراسيون مدعي شـده    . است

 هزار بليت آنالين    5فدراسيون واليبال ايران از مجموع      
 دقيقه بـه    5اختصاص داده شده براي اين بازي كه در         

 بليت به زنـان اختـصاص داده شـده       446فروش رفته،   
  ".است
اسيون بين المللي واليبال در بيانيـه خـود توصـيف           فدر

حضور زنان در ورزشگاه آزادي نخستين قدم از        "كرده  
يك كارزار بلنـد مـدت بـراي حـضور تماشـاچيان زن             
ايراني در مسابقات واليبال اسـت كـه فدراسـيون بـين            
المللي واليبال خود را به ادامـه ايـن رونـد متعهـد مـي       

  ."داند
 مي گوينـد روش فـروش بليـت         اما برخي فعاالن زنان   

اين بازيها شفاف نبوده و زناني كه براي خريـد آناليـن     
بليت اين بـازي اقـدام كـرده انـد، نتوانـسته انـد آن را        
خريداري كنند و خبرگزاري اسوشيتدپرس در گفت وگو      

 بـازي را  با برخي از زناني كه تالش كرده اند بليت اين  
بخرند، نوشته است خريد آناليـن بليتهـاي ايـن بـازي          

  .براي زنان مقدور نبوده است
 ساله ايراني كه عـضو يـك كمپـين رفـع            32يك زن   

محدوديت ورود زنان به اسـتاديومهاي ورزشـي ايـران          
راسـتش را   ": است، در اين باره به اسوشيتدپرس گفت      

ليبـال را   بخواهيد وقتي بيانيه فدراسيون بين المللـي وا       
ديدم به اين فكر كردم كه اگر اين فدراسيون پينوكيـو           

چـرا آنهـا    . بود دماغ آن از لوزان تا تهران دراز مي شد         
  "اين قدر دروغ مي گويند؟

يك فعال ديگر زن در پاسخ به سوال ايـن خبرگـزاري            
ما موضوع را از نزديك دنبال      ": در اين باره گفته است    

ويم بـه رغـم ادعـاي       كرديم و من نااميدانـه بايـد بگـ        
فدراسيون بين المللي واليبال درباره كسب اطمينـان از         
فدراسيون واليبال ايران براي فروش بليت به زنان، امـا         
بليتهاي آناليـن ايـن بـازي تـاكنون در اختيـار زنـان              

  ".متقاضي نبوده است
يادآور مي شود در تـصاوير زنـده پخـش شـده از ايـن            

اده شـد كـه در آن   بازي، قسمتي از ورزشـگاه نـشان د      
زنان نشسته بودند، اما مشخص نيست كه ايـن تعـداد           
تماشاچي زن به چه شيوه اي اجازه يافته اند بازي را از            
نزديك تماشا كنند و هنوز مـشخص نيـست كـه ايـن             

فدراسيون واليبـال   ) وي آي پي  (زنان از ميهمانان ويژه     
بوده اند يا اينكه از چهره هاي برجـسته عمـومي بـوده     

  .اند
   

زنان تحصيلكرده، قرباني اصـلي بيكـاري در        

  ايران

 براسـاس نتـايج آمـارگيري       - تيـر    12خبرگزاري ايلنا،   
، جمعيت فـارغ    1392 تا   11384نيروي كار در سالهاي     

بيـشترين  . التحصيالن بيكار بيش از دو برابر شده است   
التحـصيل، بـه ترتيـب مربـوط بـه          سهم بيكاران فارغ    

ليـسانس و   ديپلم و فوق  فوقمدرك تحصيلي ليسانس،    
  .دكتري بوده است

اين سهم براي زنان روندي افزايشي داشته اسـت؛ بـه           
درصـد در   78 به   1384درصد در سال    65كه از   طوري  

  . افزايش يافته است1392سال 
شـده، متوسـط طـول      همچنين براساس نتايج استخراج   

التحـصيالن زن همـواره از مـردان        مدت بيكاري فارغ    
طول مدت بيكـاري مـردان      . حصيل بيشتر است  التفارغ

 مـاه بــوده  26 مــاه و بـراي زنــان  20، 1392در سـال  
   .است

   

قانون جديد جرايم جنسي در آلمان تـصويب        

  شد 

  

  
 مجلس فدرال آلمان    - تير   17راديو زمانه،   / دويچه وله 

قانون جديد جرايم جنـسي در ايـن كـشور را تـصويب             
 "!نه يعني نه  ": تمبناي اين قانون يك جمله اس     . كرد

تصويب اين قانون تاكيدي بر حق انتخـاب و اختيـار و            
  .تمايل فرد براي رابطه جنسي است

نمايندگان مجلس فدرال آلمان موافقت كردنـد كـه از          
اين پس هر تماس جنسي كه بـرخالف تمايـل كـسي          
انجام گيرد، ولو با مقاومـت هـم همـراه نبـوده باشـد،              

  .شودتجاوز شمرده مي
 اين قانون جديد، زماني كه فرد بـا كـالم يـا             بر مبناي 

  دهد كه تمايلي به رابطه جنسي حركات خود نشان مي
  19بقيه در صفحه 

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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 زنان در مسير رهايی
  

  18بقيه از صفحه 
  

ندارد و طرف مقابل بدون اعتنا به اين عدم تمايل با او            
توان از تجـاوز جنـسي      كند، مي رابطه جنسي برقرار مي   

  .سخن به ميان آورد
در حال حاضر، قربانياني كه تجاوز را به پليس گزارش          

كنند، نه تنها بايد نشان دهند كه به شكل شـفاهي           مي
اند، بلكـه بايـد     برقراري رابطه جنسي مخالفت كرده      با  

ثابت كنند به شكل فيزيكي هم در مقابل فرد متجـاوز           
  .اندمقاومت كرده 

، انتظـار   "هيكو ماس "به گفته وزير دادگستري آلمان،      
را كه بيـشتر  رود اين قانون جديد موقعيتهاي واقعي  مي  

 افتـد، پوشـش دهـد و نقـاط        تجاوزها در آن اتفاق مي      
  .ضعف آشكار قانون موجود را بپوشاند

 را هـم جـرم جنـسي    "دسـتمالي كـردن  "قانون جديد   
كند تر مي   كند، گزارش تجاوز را آسان      بندي مي   طبقه

  .كندو آزارگران جنسي مهاجر و خارجي را اخراج مي 
   

قتل مدل پاكستاني پس از افـشاگري عليـه          

  مفتي مشهور 

  
، مدل پاكـستاني، كـه       قنديل بلوچ  - تير   26رسانه ها،   

اخيرا تصاوير خود را با يك روحاني كشورش در رسـانه   
 "ملتـان "هاي اجتماعي منتـشر كـرده بـود، در شـهر            

  .پاكستان به دست برادرش كشته شد
، به كشتن خواهرش اعتراف كـرده       "وسيم"برادر وي،   

آور داده و و گفته اسـت كـه ابتـدا بـه او داروي خـواب       
 به نقـل از     "دان"روزنامه  . سپس او را خفه كرده است     

پليس گزارش داده كه وسيم تصاوير منتشر شده خـانم        
، مفتي معروف پاكـستاني، را      "مفتي عبدالقوي "بلوچ با   

يكي از داليل خود براي قتل خـواهرش عنـوان كـرده       
  . است

خــانم بلــوچ از جامعــه مردســاالرانه پاكــستان و نفــوذ 
انتقـاد مـي   رياكارانه دين در جامعه و سياست به شدت   

او پيش از مـرگ خـود، عكـسهايي افـشاگرانه از            . كرد
مالقاتش با مفتي عبدالقوي، مفتي مشهور پاكـستان و         

 اين كشور منتشر كـرد كـه در         "شوراي علماي "عضو  
ــن دو در  آن اي
اتـاقي در يـك   
هتــل در حــال 
ــيدن  نوشـــــ
نوشـــــيدني و 
كشيدن سيگار  
در ماه رمضان   
. ديده مي شوند  

بلـــوچ هـــدف 
تـشار  خود از ان  

اين تـصاوير را    
ايجاد تعـادل و    
ــان   ــه مي موازن
سنتهاي جامعه  
ــستان و  پاكـــ

  .هاي اجتماعي عنوان كرده بودرسانه 
عبدالقوي اظهارات بلوچ را رد كرده و گفته بود كه با او       
براي تبليغ اسالم ديدار كرده و در اين ديدار تنهـا روي    

پـس از ايـن، خـانم    . مسايل ديني صحبت كرده اسـت  
ر يك منـاظره تلويزيـوني بـا مفتـي عبـدالقوي،         بلوچ د 

شجاعانه به افشاي وي پرداخت و بـا افـشاي رفتـار و             
  . درخواستهاي مبتذل وي موجب رسوايي بيشتر او شد

مفتي عبدالقوي پيشتر سـعي كـرده بـود تـا هنرپيـشه             
، را به خاطر بـازي در       "وينا ماليك "معروف پاكستاني،   

كـه بـا    بـه چـالش بكـشد    Big Brotherسـريال  
: اين هنرپيشه به او گفته بود. واكنش تند وي روبرو شد 

برو به موضوع عمليات انتحـاري نوجوانـان مـسلمان          "
برو به سوواستفاده از كودكان در مدارس علميـه         . برس
 سـال   26 اين هنرپيشه بعد از محكوم شدن به         ".برس

، فرصت يافت تـا   "شريعت"زندان از سوي يك دادگاه      
  .به دبي فرار كند

خانم بلوچ پس از افشاگريهاي خود با تهديد بـه مـرگ        
روبرو شد، اما دولت به تقاضـاهاي حفاظـت امنيتـي او            

، سـه هفتـه     "دان"به گفته روزنامـه     . ترتيب اثري نداد  
پيش از قتل وي، در اين باره از مقامهاي وزارت كشور           
و تعدادي ديگري از مقامهاي ارشد كـشور تقاضـاهاي          

     .مشابهي شده بود
   

مديريت كتابخانه كنگـره آمريكـا، در دسـت         

  زنان 

  

  
 مجلــس ســناي آمريكــا - تيــر 26فمينيــسم روزانــه، 

 بـر كتابخانـه كنگـره       "كـارال هيـدن   "مديريت دكتـر    
  .آمريكا را تصويب كرد

او اولين زن و اولين آمريكايي آفريقايي تباري است كه         
كـارال   .تا كنون چنين پستي را بر عهـده گرفتـه اسـت     

ار سابق كتابخانه كودكان شيكاگو بود كه توانست   كتابد
تا رياست انجمن كتابخانه هاي آمريكـا پـيش بـرود و            
نظارت بر راه اندازي سـامانه وسـيع مجـاني كتابخانـه           

  . هاي عمومي بالتيمور را بر عهده بگيرد
ريكا رياست او را بر دومـين كتابخانـه    مجلس سناي آم  

بزرگ دنيا و همچنين قديمي ترين نهاد دولـت فـدرال           
 سال سـن دارد و دكتـراي        69او كه    .آمريكا تاييد كرد  

خود را در رشته كتابداري از دانشگاه شيكاگو گرفته، به         
  . سال عهده دار اين پست خواهد بود10مدت 

   

  

  يکسال پس از برجام، 
  هنتيجه بی نتيج

  ليال جديدي

يكسال از برجام كه منجر به از ريل خارج شدن قطار 
.  و پرهزينه هسته اي شد، مي گذرد"بي دنده و ترمز"

نرمش "در اين فاصله، خامنه اي كه فريبكارانه با 
 بزدالنه به زانو درآمده بود، براي شيره "قهرمانانه

ماليدن بر سر باند خود دست به اقدامات تهديدآميزي 
. "برجام را آتش مي زنيم"سرآخر ژست گرفت زد و 

در اين يكسال، كسي هم به چشم خود شكوفايي 
اقتصادي كه روحاني قولش را داده شده بود و مردم را 

  .منتظر آن نگه داشته بود، نديد
روزنامه هاي هوادار دولت روحاني در حال و هواي 

اگر تحريمها و "يكسالگي برجام دلداري مي دهند كه 
 اقتصادي و سياسي باقي بود، چه مصيبتها رخ انزواي

كساني اين حرف را مي زنند كه خود طي . "مي داد
سالها صدايي در مخالفت با برنامه بمب اتم سازي بلند 

رقيبان آنها به عكس نق مي زنند كه . نكرده اند
  . "برجام سبب عقب افتادگي كشور شده است"

ييهاي هسته اي اما ببينيم در واقع نتيجه پايان ماجراجو
چيست؟ چگونه توافق هسته اي به جايي رسانده شده 

 توصيف كرده "شكننده"كه بسيار از تحليلگران آنرا 
  اند؟

تروريسم و طرفداري از شاخصهاي تروريسم همچون 
حزب اهللا و حماس، حمايت از رژيم اسد با منابع مالي، 
انساني و لجستيكي و راه انداختن جنجال موشكي 

شيني براي بازيگران طرف مقابل نداشته تصوير دلن
  .است

يك نتيجه ديگر برجام بي تاثير بودن آن بر فشار 
نرخ تورم . پنجه وخامت اقتصادي بر گلوي مردم است

ركود اقتصادي . در باالترين رده هاي جهاني قرار دارد
و نرخ توليد ناخالص، بيكاري و گراني باوجود وعده 

ن ميلياردها دالر هاي پوشالي روحاني و آزاد شد
  .پابرجاست

: بارك اوباما در سخنان خود به مناسبت اين روز گفت
نظرهاي جدي دارد،  آمريكا همچنان با ايران اختالف "

   ".اما جهان امن تر شده است
اين درست كه كوتاه شدن دست رژيم از سالح هسته 
اي به نفع مردم ايران و سراسر جهان است، اما 

 مي كند در سايه اين عقب جمهوري اسالمي تصور
نشيني همه درها براي فعاليتهاي مخرب ديگر باز شده 

در رد اين تصور خام، به تازگي مجلس . است
پاسخگو كردن "نمايندگان آمريكا سه طرح در باره 

، "ايران در قبال حمايت از تروريسم و نقض حقوق بشر
محدوديت " و "ممنوعيت فروش آب سنگين"

  .  تصويب كرد"الي آمريكادسترسي به سيستم م
اين در حالي است كه حسن روحاني تهديد مي كند هر 

بازنده سياسي در صحنه بين "كس برجام را نقض كند 
پيشرفت "ظريف هشدار مي دهد كه . "المللي است

، خامنه گله از "دور از دسترس قرار مي گيرد
 مي "بدعهدي و غيرقابل اعتماد بودن طرف مقابل"

 كنم   احساس مي"ر صالحي مي گويد كند و علي اكب
چيني و پخت و پز عليه ما هستند و ما  در حال زمينه 

  ".بايد گوش به زنگ باشيم
با اين حال حرف آخر همين است كه موگريني زده 

ايران براي كسب منافع ناشي از رفع ": است
   ".تحريمها، بايد موانع موجود اقتصادش را رفع كند

وانع همان خوني است كه مشكل اين است كه اين م
در رگ رژيم جمهوري اسالمي و نظام واليت فقيه در 

  . جريان است
   تير26شنبه ... فراسوي خبر
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يادداشتی از شعله پاکروان 

درباره ديدار با زندانی سياسی 
  جعفر عظيم زاده

  
هشت روز است كه جعفـر عظـيم زاده بـه بيمارسـتان             

يـك مـشت    . دوبار به ديدنش رفتم   . منتقل شده است    
مـردي كمتـر از پنجـاه سـال     . پوست و استخوان ديدم 

روي دسـتش لكـه هـاي       . سن اما صورتي پير و تكيده     
سه سرباز از اين يـك      . خورد  به چشم مي   كبود زيادي 

 روز است لـب بـر غـذا         60مشت استخوان كه نزديك     
از او خواســتم بــراي زنــده . كننــد بــسته مراقبــت مــي

چشمهاي ريزش برقي زد . ماندنش اعتصابش را بشكند   
همسرش گفت . و با لبهاي خشكش يك نه قاطع گفت   

شود بي   به خدا چقدر گريه كردم كه تكليف ما چه مي         
تو؟ هر كس به ديدارش آمد پند و اندرزش داد كـه راه           

  اما پاسخ جعفر چيست؟. رفته را بازگردد
كجاي دنيـا   . خواسته ي من شخصي نيست    : او ميگويد 

اعتراض يك كارگر به عدم پرداخت دستمزد و يا پايين      
گوينـد؟ اينكـه     بودنش را اقدام عليه امنيت ملـي مـي        
ي من كارگرم و    بگويي سفره ام خالي ست، اينكه بگوي      

 با كمترين ميزان دستمزد صورتم را با سيلي سرخ مـي          
اينكه بگويي مگر فرزندان ما آدم نيـستند و نـان           . كنم
خورند؟ اينكه بگويي حقوقم را پرداخت كن جـرم          نمي

  است؟ آيا نان خواستن جرم است؟
  

تـو  . گويم جان تو براي ملـت ايـران اهميـت دارد           مي
راي احقاق حق صنفي جانت فرزند مبارز اين ملتي كه ب  

با اين كار توجه يـك ملـت را بـه           . را به خطر انداختي   
بـا ايـن    . مساله دسـتمزدهاي كـارگران جلـب كـردي        

اكنون بشكن ايـن    . اقدامت احترام جهان را برانگيختي    
  .اعتصاب تاريخي ات را

توانم به سفره هاي خالي كارگران نگـاه         گويد نمي  مي
  .نكنم

  
چشمهاي نگران در اتاق حـضور       ساله ي او با      12پسر  
 خـورد و مـي     گويد چند روز غذا نمي     مادرش مي . دارد

نگرانـي  . خورم گفت بابا گرسنه است من هم غذا نمي       
. زند  ساله اش موج مي  20در وجود اين كودك و برادر       
 ساله اند، سكوت 19_ 18سربازان محافظ هم جواناني   

 نگاهم را به اتـاق و شـرايط خـاص آن مـي            . كنم مي
نگراني مادران در مورد آينـده ي   . من يك مادرم  . دوزم

سـربازان محـافظ و سـخت       . كنم فرزندان را درك مي   
شـان   گيريهاي بي موردشان نگاهم را روي صورتهاي      

  ..دقايقي از جهان حقيقي كنده شدم . كند ثابت مي
 با پسران عظـيم زاده      ،گويم در ذهنم با آنها سخن مي     

  :و آن سه سرباز
 همـين   ؛عظـيم زاده   تيد كه اكنون جعفر   دانس كاش مي 

 نمادي از پيكر نحيـف و      ،يك مشت پوست و استخوان    
 كاش مي. شالق خورده ي كارگران و مزدبگيران است    

دانستيد كه وقتي سربازيتان تمام شود و كـارت پايـان           
تـازه  . خدمت بگيريد به خيل كارگران خواهيد پيوسـت       

ـ         دادي و  صـورت قـرار   ه  اگر شانس بياوريـد و بتوانيـد ب
بدون هيچ تضميني براي ادامه ي كار شـغلي دسـت و            

آنگاه خودتان به صف ميليوني ناراضيان صنفي   . پا كنيد 
شايد با خود بگوييـد كـه آن مـرد، آن           . خواهيد پيوست 

يك مشت پوست و استخوان كه دهانش خشك بود و          
شد، آن مرد  اعضاي بدنش يكي يكي دچار اختالل مي    

 تا در دقيقه،    50قلب كمتر از    نحيف و تكيده با ضربان      
جانش را كف دستش گرفـت تـا بـراي آينـده ي مـن               

  .مبارزه كند
بـا  . آن مرد، جعفر عظيم زاده نمادي از مـن و مـا بـود             
  قامتي كوتاه و جثه اي كوچك براي احقاق حق ما، 

  

  
خيل خاموشان و گرسنگان و پابرهنگان، براي ميليونها        

  و .  اخالص گذاشتكارگر و مزدبگير، جانش را در طبق
ما چه كرديم؟ چشمهايمان را بستيم و همراه او فريـاد           

  .نزديم
 و چنين شد كه مدعي العموم به همسر عظيم زاده مي          

گويـد   راست مـي  . جعفر بميرد هم اهميتي ندارد    : گويد
چـرا كـه   . كـارگران بميرنـد اهميتـي نـدارد    . آن مدعي 

كشتي كشتي اجناس چيني وارد كـشور خواهـد شـد و            
 حراج شده سودهاي هزار هزار ميليـاردي نـصيب          نفت

كند كه آنان شـهروندان خـودي و       طبقه اي خاص مي   
. گويـد مـدعي    راسـت مـي   . درجه يك و مهم هـستند     

كسي كه جيب و حلق و حلقوم خود و خانواده اش را از  
. صـاحب معـدن آق دره     . مال مفت پر كرده مهم است     

وگرنـه  سرمايه دار و دزد كالن و اختالسگر مهم است          
 كارگر آق دره اي كه بايد شالق بخورد تا بفهمـد مـي            

معـدنچي بـافق    . بايست الل باشد و تقاضاي نان نكند      
نان "بايد در صف شالق قرار گيرد تا بفهمد حق گفتن       

بايد شالقي بـا    . گويد مدعي  راست مي .  ندارد "من كو 
 ميليون رشته برداشت و به يكباره بر صـورت ملـت    80

تواند قفل بسته ي     داند هر كليدي نمي   ايران كوبيد تا ب   
راسـت  . زندگي سخت كارگران و مزدبگيران را باز كند       

جعفر بايد بميرد و مـن و تـو و مـا در         . گويد مدعي  مي
بهت و حيرت لبهايمـان را بگـزيم و بـر پـشت دسـت               

راهها و كوچه هـا و     چشم بگردانيم و سر چهار    . بكوبيم
شه اين خاك پهنـاور، دسـت بـه         خيابانها، در گوشه گو   

گدايي برداريم شايد شانس بياوريم و آقازاده اي سـوار          
ــز از جلويمــان رد شــود و   ــا قرم ــر پورشــه اي زرد ي ب

مثل يارانـه   . اسكناس هزار توماني كف دستمان بگذارد     
كردنـد تـا چـرخ اخـتالس         اي كه جلويمان پرت مـي     

 مـا خيـل   . بيننـد  هرچند آنها اصال ما را نمـي      . بچرخد  
شوند تا بـه     دهند و دور مي    عظيم خاموشان را گاز مي    

شان برسند كه تحت حمايت نيرويي ست كه         پارتيهاي
آري . دهـد  شادي فرزندان ما را هم با شالق پاسخ مي        

جعفر نماينده ي تن تكيده و داغان شده ي ملت ايران           
نظير او كجا و واماندگي مـا        هرچند استقامت بي  . است

ــاق  ــر احق  حــق او كجــا و ســكوت و كجــا؟ اصــرار ب
ــشت     ــا و وح ــجاعت او كج ــا؟ ش ــا كج ــدگي م درمان
هميشگي ما از روز مبادا و راضي بودن به نـان گـدايي         

  .گويد مدعي كجا؟ راست مي
جعفر بايد بميرد تا بار ديگر اثبات شود كه سـرمايه بـر             

خداوند سرنوشت هيچ "ثابت شود كه . خون پيروز است
خودتان در قـران    " ...دهد مگر آنكه   ملتي را تغيير نمي   

مگر در شب قدر قران بـه       . مجيد بخوانيد معناي آيه را    
گيريد؟ بخوانيد تا كشف كنيد رابطـه ي بـين           سر نمي 

تاريخ و سرمايه و فقر و كارگر و واژه ي تهـي شـده از              
معناي مستضعف و حقوق معوقـه و دسـتمزد پـايين و            

 ...خط فقر و خط فالكت و دسته كليـد بـي مـصرف و     
ب غذا و مرگ و جعفر و عظمت مبـارزه اي كـه             اعتصا

 .كند مي

  

  پيروزی جعفر عظيم زاده

   در نبرد نابرابر

  زينت ميرهاشمي 

جعفر عظيم زاده، كارگر اعتصابي و فعال بـراي حقـوق      
 تير در پي كـسب مرخـصي       10كارگران، روز پنجشنبه    

عفـر  ج.  روزه خود پايان داد    64قابل تمديد به اعتصاب     
عظيم زاده، دبير هيات مـديره اتحاديـه آزاد كـارگران،           

 هزار نفـره كـارگران      40فعال در تهيه طومار اعتراضي      
به مزد تعيين شده از طرف شوراي عالي كار و دفـاع از    

اين . ود سال زندان محكوم شده ب     6حقوق كارگران به    
فعال سنديكايي، در اعتراض به وضـعيت پرونـده خـود      

وي . دست بـه اعتـصاب غـذاي سـخت و طـوالني زد        
عليرغم وضعيت وخيم جـسماني خـود و بـي اعتنـايي            
مسئوالن زندان و پايوران رژيم به مقاومت دليرانه خود         

معلمـان،  (ادامه داد و موجي از حمايت جهاني و داخلي          
را جلـب   ) ي و زندانيان سياسي   كارگران، فعاالن اجتماع  

گردهمائيهـاي اعتراضـي كـارگران و معلمـان در          . كرد
تهـران و اعــالم اعتــصاب غــذاي فعــاالن كــارگري و  
معلمان زنداني مانند رسـول بـداغي، محمـود بهـشتي           

 تن ديگـر از     182لنگرودي و اسماعيل عبدي همراه با       
جعفر عظيم زاده، اين حمايتها را وارد مرحلـه جديـدي           

اين مرحله با اعتصاب غذاي تعـدادي از زنـدانيان        . كرد
سياسي مقاوم ماننـد علـي معـزي و سـعيد شـيرزاد در            
حمايت از جعفر عظيم زاده، تكميل شد و پيروزي ايـن           
فعال كارگري را به رژيم ضدبشري ولي فقيـه تحميـل     

  . كرد

دادستان رژيم در تهران، عباس جعفري دولـت آبـادي          
عتـراض گـسترده بـه عـدم         تير در واكنش بـه ا      5روز  

رسيدگي به خواستهاي اين فعال كـارگري، گفـت كـه           
  » .براي او هيچ كاري نمي كند حتي اگر بميرد«

جعفر عظيم زاده دليرانه اراده استوار خود را به پيروزي           
نشاند وي با تني خسته اما عزمي استوار پيـروز شـد و              
. همه آزاديخواهان و به ويژه خانواده اش را شـاد كـرد           

اين پيروزي گواراي جعفر عظيم زاده، كارگران، معلمان   
  . و همه نيروهاي كار و مدافعان حقوق بشر باد

   تير11فراسوي خبر آدينه 
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  صدای زندانيان سياسی 
  سازمان چريکهای فدايی خلق ايران گزارش تصويری از برگزاری ميز کتاب

  ژوئيه در پاريس٩در گردهمايی باشکوه مقاومت ايران 
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  متن سخنراني

 زينت ميرهاشمي در 

  گردهمĤيي بزرگ مقاومت ايران
  

  2016 ژوئيه 9 - 1395 تير 19شنبه 
  

بـراي  درود بر شما كـه مـشعل مبـارزه          خانمها، آقايان   
عليرغم همه سختيهاي آن بـر دسـت گرفتـه      را  آزادي  

ايــد و پرتــوان مثــل هميــشه در گردهمــايي مقاومــت 
  . شركت كرديد

  
زنـدانيان سياسـي، بـه كـارگران و         به  درود مي فرستم    

  ليبرتي كمپ در پايدار ن امجاهدو به  معلمان زنداني 
  

بـسيار فـشرده    وقـت   خانمها و آقايان من براي رعايت       
  . صحبت مي كنم

موضوعي كه ما را با زبانها، عقايد و رنگهـاي متفـاوت            
امروز دور همه جمع كرده، مبارزه با ديكتاتوري مذهبي        

قاومت در برابر همه آنهايي است كه        و م  حاكم بر ايران  
به زور مي خواهنـد مـشعل مبـارزه را از مـا بگيرنـد و                

  . خاموش كنند است
 از محدوده مرزهاي ايران فراتر       واليت فقيه  ديكتاتوري

رفته و با تروريسم، مانعي جدي براي دستيابي به صلح          
ين ديكتاتوري مانع رسـيدن     ا. و ارامش در منطقه است    

از نظـر  توسعه دموكراتيـك  ادي و تحقق   آزمردم ايران   
  . سياسي و اقتصادي است

  
با صدور تروريـسم و دامـن زدن   ايران از يك سو رژيم  

به جنگ در منطقـه، منـافع مـردم ايـران را بـه خطـر                
در داخل دسـت بـه سـركوب        از سويي ديگر    انداخته و   

يكي از هدفهاي شـوراي ملـي مقاومـت،         . ميزندمردم  
راسي و حكومتي غيـر دينـي و        دستيابي به صلح، دموك   

مقاومت سازمانيافه مردم ايران و شـوراي      . الئيك است 
در اين مسير   . ملي مقاومت بر اين تصميم مصمم است      

اين حكومت ارتجاعي را تقويـت مـي        همه كساني كه    
 به بازتوليد خشونت چه در ايران و چه در منطقـه         كنند،

  .ياري مي رساند
  

سـيدن بـه خواسـته    كساني كه مقاومت ايـران بـراي ر      
هايش را همراهي مي كنند قبل از هـر چيـز مـدافعان             

  .پرنسيبها و ارزشهاي انساني هستند
ــق صــلح و دمكراســي در    ــراي تحق ــن، ب ــه نظــر م ب
خاورميانــه نيــاز ضــروري بــه قطــع كامــل حمايــت از 
جمهوري اسالمي و قطع روابط ديپلماتيك با اين رژيم         

ادي خود بـا    كشورهاي جهان بايد مناسبات اقتص    . است
جمهوري اسالمي را مشروط به رعايت حقـوق بـشر از           

اين امـر مبـارزه مـردم ايـران         .. جانب رژيم ايران كنند   
  .براي رسيدن به آزادي را تقويت خواهد كرد

در پايان با ابراز انزجار از حمله اخير به كمپ ليبرتـي و             
محكوم كردن اين عمل وحشيانه، همبستگي خود را با         

دي در ليبرتي و با زندانيان سياسي اعـالم     رزمندگان آزا 
  . مي كنم

  
در پايان همچنين ضروري مي دانم از جانـب سـازمان           
چريكهاي فدايي خلق ايران مراتب همبستگي و احترام        

  خود را به مادران شهدا و زندانيان سياسي اعالم نمايم
 سپاس گزارم 
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  کرمانشاه تفاوت بين 
ُشعار و ُمطالبه را برای 

  روحانی روشن کرد
  منصور امان

  
تور ظفرنمون حجت االسالم حسن روحاني به 
مناسبت سالگرد امضاي تواُفق هسته اي، در 
نخُستين ايستگاه خود در كرمانشاه به انتهاي 

در حالي كه فضاي نيمه خالي . سياسي خود رسيد
يان سازماندهي شده اشغال مراسم دولتي با تماشاچ

شده بود، اندك كساني كه داوطلبانه پاي منبر وي 
حاضر شده بودند، هدفي جز رساندن صداي 

  .اعتراض خود به گوش او نداشتند
آنها سخنان تكراري آقاي روحاني پيرامون بهبود 
شرايط اقتصادي و وعده هاي تازه در اين راستا را 

اين زبان بازي با ُشعارهاي خود در اعتراض به 
تبليغاتي و نيز شرايط وخيمي كه در آن بسر مي 

  . برند، قطع كردند
اگرچه صداوسيماي جمهوري اسالمي كه اين 
مراسم را به طور زنده پخش مي كرد همه 
ورزيدگي خود را براي سانسور اعتراضها و ديده و 
شنيده نشدن معترضان و صداي آنها به كار برد، 

اني خود به تنهايي براي اما واكُنش آقاي روح
نمايش دامنه و شدت توفاني كه با آن روبرو شده 

: او به مردم معترض پرخاش كرد. بود، كفايت كرد
دوباره ُشعار قبلي . گوش نمي كنيد به حرف من"

با ُشعار درست نمي شود، با شعر . تان را مي گوييد
  ".درست نمي شود

تفاوت بين حجت االسالم روحاني وانمود كرد كه 
اعتراض حاضران .  و مطالبه را نمي فهمد"ُشعار"

در مراسم مزبور، اما مرزهايي كه اين دو را از 
يكديگر جدا مي كند را با صدايي رسا به او 

 از جنس وعده هاي "شعر و ُشعار"يادآوري كرد؛ 
 پيش و "دولت اعتدال"توخالي است كه رييس 

نه پيوسته پس از انتخاب خود به اين منصب به گو
تحويل جامعه مي دهد و مطالبه، نيروي متراكمي 
است كه از تنگناي شرايط موجود بيرون مي جهد 
و براي مثال، عليه ادامه وخامت وضعيت زيست و 
كار و تغيير نيافتن شرايط با وجود كنار گذاشته 
شدن پروژه خانمان برانداز هسته اي فعال مي 

 - "ُشعار"تصادف آن است كه وعده و . شود
 يكي از روشهاي -تاكتيك محبوب آقاي روحاني 

     .نرم براي مهار اين نيرو است
اعتراضات فزاينده طبقه اكثريت و اقشار گوناگون 
جامعه اما حكايت از آن دارد كه با ريسمان قسم و 

جامعه، صاف . آيه، غول رها شده بندي نخواهد شد
و صريح سهم خود را از عقب نشيني خارجي 

 مطالبه مي كند و آنهم نه به اين يا آن "امنظ"
شرط و در اين يا آن موعد، بلكه بي گُفُتگو و 

بعد از آمريكا و اُروپا، آقايان خامنه اي و ! همينجا
روحاني بايد طلب مردم ايران را هم واريز كنند، 
اين پرچم يك خودآگاهي سياسي است كه زير آن 

 –  معيشتي و سياسي-صف اعتراضهاي صنفي 
     .اجتماعي شكل گرفته و به حركت درآمده است

مراسم دولتي كرمانشاه رسيدن صداي اعتراض 
جامعه به درون قلعه حاكمان جمهوري اسالمي را 

فريادهاي خشمگينانه چونان . گواهي مي دهد
ُگلوله آتش از اين سو تا آن سوي كشور در گردش 
است و آنچنان كه مي نمايد، راه خود را به 

هاي به ظاهر امن حكومتي نيز باز كرده نمايش
      . است

   تير29سه شنبه ... فراسوي خبر  

سلسله خشونتهای حکومتی 
  از تهران تا عسلويه

  زينت ميرهاشمي 

 16خليفه ارتجاع در صـحبتهاي روز چهارشـنبه         
تير به مناسبت پايان ماه رمـضان، ضـمن تكـرار          
حرفهاي هميشگي، دو نكته را مطـرح كـرد كـه           

ن از وضعيت بحراني نظام و وحشت او از زير          نشا
آوار رفتن بارگاه خالفت و نظام پوسيده ارتجاعي        

ــد  . اش دارد ــه بازتولي ــحبت او ك ــه از ص دو نكت
خشونت در آينده و مـشروع كـردن خـشونتهاي          

خامنـه اي در    . انجام شده در هفته جاري را دارد      
: صحبتهايش كساني را هـدف قـرار داد و گفـت          

سالم بـدلي را بـه دسـتور اربابـان         مي خواهند ا  «
كاهش اعتماد مـردم    «وي از   » .خود ترويج كنند  

ولـي  . خواند» فاجعه«حرف زد و آن را      » به نظام 
 تير خود بـدون     12فقيه در صحبتهاي روز شنبه      

» مرگ بر اصل واليت فقيـه «مطرح كردن شعار   
امـا  . به شعارهاي قيام مردمي اشـاره كـرده بـود         

اپــسان بيــت او و ذوب حرفهــاي خامنــه اي، دلو
هدف او . شدگان در واليت اش هدفي معين دارد   

تاييد خشونتهاي اعمال شده مـزدوران رژيـم، از         
لباس شخـصيها، بـسيجيها گرفتـه تـا مـاموران           
مزدورش در نهادهاي حكومتي عليه هر جنبنـده        
اي كه خالف ديـن حكـومتي و اسـتبداد دينـي            

دستاورد سـخن   . حرفي بزند يا گامي بردارد است     
ــد   ــد و بازتولي ــا تولي ــه اي همان پراكنيهــاي خامن

 تيـر، مـاموران     15روز سه شـنبه     . خشونت است 
انتظامي همراه با لباس شخـصيها بـه نمازخانـه           
پونك تهران، محل نماز سنيها يورش بـرده و از          

قـبال  . ورود آنان به مسجدشان جلوگيري كردنـد      
 در   خرداد، نمازخانه اهل سـنت     3در روز دوشنبه    

محله تاجرآباد مشهد به دست ماموران شهرداري       
 تيــر، دو 16 روز چهارشــنبه   .پلمـب شــده بـود  

كولبر كرد به نامهاي برهان علم هولو و مصطفي    
مهريــور در مــرز چالــداران بــا شــليك مــستقيم 
ماموران رژيم به قتـل رسـيده و تعـداد ديگـري            

اين كولبران از اهال روستاي شوط،  . زخمي شدند 
كولبران كـساني هـستند     . ان و ماكو بودند   چالدار

كه حتا از يك وسيله نقليه براي حمل بار محروم     
بوده و بستگي به توان خود با جا به جـايي كـاال            
درآمد ناچيزي بدست مي آورند و هرگـز توانـايي         

در هفتـه   .را ندارنـد  » برادران قاچاقچي «رقابت با   
گذشته يك جوان تهرانـي بعـد از دسـتگيري در           

شتگاه پليس بر اثر ضـرب و شـتم مـاموران           بازدا
روز . دچار خونريزي مغزي شده و به قتـل رسـيد         

 تير، يكي از اهالي شهر نخل تقـي         16چهارشنبه  
در استان بوشهر توسط شـليك مـستقيم مـامور          

اين عمـل موجـب خـشم       . انتظامي به قتل رسيد   
در . مــردم دو شــهر عــسلويه و نخــل تقــي شــد

با مردم معترض، باز    رويارويي ماموران سركوبگر    
هم يك جـوان كـشته و تعـدادي ديگـر زخمـي           

شليك مستقيم مـزدوران رژيـم از زنـدان         . شدند
اين خـشونت   . شروع و تا خيابان كشيده مي شود      

بــراي حفــظ نظــام اســت و مــردم آن را هرگــز  
  .فراموش نمي كنند

   تير 18فراسوي خبر آدينه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

  اي فدايي خلق ايران  چريكه
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 نتي ز،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه
  يرهاشميم

 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه
   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فـدايي خلـق ايـران و بيـان             نبر

اما بديهي اسـت كـه از چـاپ         . اين سازمان است  كننده نظرات   
مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب     

دهـد و    نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجم نشريه اجازه مـي          
مطـالبي كـه بـا    . كنـد  اطالع از آن مفيد است، خودداري نمـي   

شود، بيـان كننـده نظـرات        امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     
است كه ممكن اسـت بـا نظـرات سـازمان منطبـق،             خود آنان   

بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلـق    . همسو يا اختالف داشته باشد    
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
  براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

   رو يو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبار و گزارشـهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و كـاركنلن             
ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بين المللـي مربـوط           
به آن، اخبار و ديدگاههاي جنـبش زنـان را هـر روز در سـايت                

  . نبرد بخوانيدايران
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران و 

  جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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با تاسف بسيار آقای پرويز 
  بيرانوند درگذشت اعظمی

  
  

آقـاي   1395 تيـر  29روز سه شنبه با تاثر بسيار در  
پرويز اعظمي بيرانوند، از خوانين مبارز ايل بيرانوند        
و از بزرگان فاميل اعظمي و پـدر پيكـارگر شـهيد            

 ســالگي در تهــران 95فريـدون اعظمــي، در ســن  
  . درگذشت

ي در طول حيات خود متحمل      زنده ياد پرويز اعظم   
در كـودكي پـدر او در دوران     . رنجهاي بـسيار شـد    

تنـي  . ديكتاتوري رضا خان بوسه بـر طنـاب دار زد     
دكتــر چنــد از اقــوام نزديــك اش همچــون رفقــا 

 اسـديان  اسديان، توكل  اعظمي، سيامك  هوشنگ
در عبدالرضــا نــصيرى مقــدم  و معينــياهللا  هبــت

سـت مـزدوران    مبارزه براي آزادي و عـدالت بـه د        
تعـداد  . رژيمهاي شاه و شيخ بـه شـهادت رسـيدند         

زيادي از اقوام آقاي پرويز اعظمي و نيـز فرزنـدان           
اين پدر بزرگوار در رژيمهاي سلطنتي و جمهـوري         

  . اسالمي متحمل زندانهاي طويل المدت شدند
زنده ياد پرويز اعظمي همه اين دردها و رنجهـا را           

نـه تحمـل كـرد و       با عشق به آزادي و برابري جانا      
  .سرانجام براي هميشه اين جهان را ترك كرد

از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي         
خلق ايران درگذشت آقـاي پرويـز اعظمـي را بـه             
فرزندان او، به فاميل بـزرگ اعظمـي، بـه اقـوام و             
آشنايان وي و به خانواده شهدا و زندانيان سياسـي          

  . تسليت مي گويم
  مهدي سامع

  2016 ژوئيه 21 - 1395 تير 31نجشنبه پ

  
موشک باران کمپ ليبرتی را 

  محکوم می کنيم
  

شامگاه امروز كمپ ليبرتي با دهها موشـك مـورد          
حمله جنايتكارانه قرار گرفت كه در اثر اين موشك        
باران تعدادي از مجاهدان ساكن در كمپ مجـروح     
و بخشهايي از مراكـز اسـكان سـاكنان بـه آتـش             

   .كشيده شد
نبايد ترديد كرد كه اين حمله به دستور خامنـه اي           
و بـه وسـيله گروههـاي مـسلح وابـسته بـه سـپاه        

  .تروريستي قدس صورت گرفته است
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ايـن عمليـات        
بزدالنه را شديداً محكوم مي كند و دولتهاي عراق         

  .و آمريكا را مسئول امنيت ساكنان ليبرتي مي داند
استار پايان دادن به محاصره ظالمانـه كمـپ         ما خو 

  .ليبرتي و تسريع در انتقال ساكنان هستيم
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

  2016 ژوئيه 4 _ 1395 تير 14دوشنبه 
  

  

  
  

  
  

  شهدای فدايی
  مرداد ماهدر 

  
ـ    ـناصر فضل الهي  : رفقا فـرخ   محمد صـفاري آشـتياني 

ـ   ـ فرامرز سپهري ـ مهدي فضيلت كالم   محمـد   شريفي 
ـ   ـ رضا خوانساري ـ   احمد زيبرم  عبـاس   فريدون شـافعي 

جمشيدي رودباري ـ زين العابـدين رشـتچي ـ غالمرضـا      
ـ     مرتـضي   بانژادـ حسين الهياري ـ جهـانبخش پايـداري 

ـ ) امير( ـ    فاطمي  قـدرت اهللا شـاهين    داريـوش شـفائيان 
ـ   ـ سعيده كريميـان   ـ بهروز كتابي  فرزاد صيامي ـ  سخن 

ـ  مهـدي يوسـفي ـ حـسن كهـل ـ زهـرا         گودرز همداني 
ـ  حـسين پـور قنبـري   ـ فرمانبردار  ـ محمـد تقـي ترابـي      

ـ  محمد يزدانـي ـ محمد عظيمي  ـمحمد رضا رمضانعلي     
ـ  ـكامران اسماعيل زاده   جواد  هادي حسين زاده كرماني 

كاشي ـ يوسف كيشي زاده ـ سـعيد ميرشـكاري ـ هرمـز       
 ـ هامان شفيعي  ـ رشوند سرداريگرجي بياني ـ ابوالقاسم  

بيژن مجنون  ـ حسين محمدي  ـيوسفي  ) محمود(محمد 
 علـي  ـ سـعيد سـليماني نـژاد     ـعبدالكريم عبداهللا پـور   ـ 

ـ    ـاحـدي     ـ علـي رضـا قاسـميان     عباسـعلي شـريفيان 
ـ    ـ غضنفر اسـدي   ـاسماعيل عابدي    جميـل اكبـري آذر 
ـ   ـ مــسعود جعفرپورـــ ابــراهيم جاللــي ونــداد ايمــاني    

 يحيـي  ـ شـهرام خـداپناهي    ـجاللـي   ) مجيد(علدالرحيم 
محمدرسـول   ـ فرهـاد سـليماني    ـ محمد رفيعـي   ـرجبي  

فيـروز صـديقي ـ جمـشيد      ـ كـاظم كـازروني    عزيزيان ـ 
 تـاكنون در  50عظيم سـرعتي، از سـال   عبدالپورقاسمي ـ  

مبـارزه عليــه امپرياليــسم و ارتجــاع بــه دســت مــزدوران  
ه شهادت رسيدند، يادشان گرامي رژيمهاي شاه و خميني ب   

  باد
 


