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  374 شماره

  سومو سي دوره چهارم سال 

  1395 مرداد اول 
  
  

  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  ..سرمقاله 

با جنجال رسانه ای، 
تک مرحله ای " برجام"

  نمی شود
  منصور امان

، مـضمون و نيـروي محـرك        "برجام"چگونگي پيشبرد   
جدالي را در دستگاه قُدرت جمهـوري اسـالمي تـشكيل       
مي دهـد كـه تـابلوي تـداوم رياسـت جمهـوري آقـاي               
. روحاني يـا يـك دوره اي شـدن وي را بـر سـردر دارد               

باندها و دسته بنديهاي قُدرت بر سـر منـافع          اگرچه نزاع   
خـود و محورهــاي مــرتبط واقعيتــي روتــين در ســاختار  
سياسي رژيم واليت فقيه به شـمار مـي آيـد، امـا يـك               
ويژگي منحصر به فرد، جدال مورد اشاره را از انواع ديگر  
خود متمايز مي كند و آن جريان داشتن آن در دو ميدان         

ختگي و نمايـشي و ديگـري   متفاوت است كه يكـي سـا     
  . واقعي و زنده است

  دو ميدان

در ميدان نخُست، پايوران ارشد حكومت از هر دو جنـاح           
اصلي ديده مي شـوند كـه در كنـار يكـديگر بـه گونـه                
غيرعادي و زودرس در باره نتيجه انتخابـات دور بعـدي           

آنها . رياست جمهوري به گمانه زني مشترك مي پردازند      
 در اين باره را در حالي ايراد مـي كننـد     خطابه هاي خود  

كه به شدت از سوي دستگاه تبليغاتي حكومت و رسـانه           
هاي رسمي براي رساندن و بازتـاب دادن آن پـشتيباني           

  . مي شوند
در ميدان دوم، همان بازيگران را مي توان ديد كـه ايـن      

در ايـن جـا     .  نيز به جمع شان پيوسته اسـت       "رهبر"بار  
هل مـي دهنـد، بلكـه همچـون         را  يكديگر  آنها نه فقط    

مدل باال به مشاجره نيز اكتفا نمي كنند و به گونه فعـال    
عليه يكديگر به دسيسه چيني مشغولند و دست بـه اقـدام            

  . مي زنند
شايد در نگاه نُخـست ايـن پيچيـدگي نتيجـه يـك طـرح           

  .انديشه شده و مورد تواُفق در سطح حاكميت باشد
  3بقيه در صفحه 

  

  ...يادداشت سياسي 

با دروغ و ريا نمی توان 
  جامعه را رام کرد

 مهدي سامع 

  
 دانشگاه در ماهی که گذشت

 كامران عالمي نژاد

  11صفحه 

  

  
ماندهی جنبشهای عصر جديد پس از ساز

  )٤٣(جنگ سرد 
  خشونت و مبارزه طبقاتي

  ليال جديدي

  5صفحه 
  

کليد روحانی به سود رانت خواران 
  و به زيان نيروی کار

  زينت ميرهاشمي

  4صفحه 

  تاريخ اسالم سياسی در ترکيه
 بابك: برگردان

  9صفحه 

  
 زنان در مسير رهايی

 اسد طاهري
  13صفحه 

  "ما تنها نيستيم"
  )صبح. م( وحيدي . م

  15صفحه 

 چالشهای معلمان در مرداد ماه
 فرنگيس بايقره

  ١۴صفحه 
 کارورزان سالمت

 اميد برهاني
  16صفحه 

  بازبينی جنايتی که فاجعه ملی شد
 اميد برهاني

  7صفحه 

  اهميت پخش گفتگوی منتظری برای جنبش دادخواهی
  زينت ميرهاشمي

  20صفحه 

   شيشه رها شد از۶٧بيهوده تور نيندازيد، اين غول سال 
  منصور امان

 



  2 صفحه            يادداشت سياسي      1395 شهريور اول – 374 نبرد خلق شماره
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 مرداد سال جاري خامنـه اي بـه دروغ          11روز دوشنبه   
 »مشكالت معيشتي مردم را دغدغه عميق و مـستمر        «

 اعالم كرد و در مورد برجام نيـز بـا رياكـاري بـه               خود
گونه اي صحبت كرد كه گويا يك ناظر بي طرف بوده           
و تنها توصيه هايي به مذاكره كنندگان ارايه مـي داده           

  . است
  

دغدغـه  « مـردم بـه راسـتي از         آيا مشكالت معيـشتي   
خامنه اي است؟ بايـد توجـه داشـت         » عميق و مستمر  

اين حرف را كسي مي زند كه نهادهاي تحـت امـر بـا             
صدها ميليارد دالر سرمايه و دارايي نه فقـط در جهـت         
بهبود وضعيت فالكتبار مردم اقدام موثري انجام نمـي         
دهند و تنها دغدغه آنان چگونگي چپاول مردم و كشور 
است، حتي به دولتي كـه يكـي از اجـزاي واليـت اش      
است ماليات بر درآمد پرداخت نمي كنند و كاركرد اين          

خامنـه اي  . نهادهاي بزرگ اقتصادي غيرشـفاف اسـت   
كه در مورد تضاد بين فيلم سازان اروپايي بـا هـاليوود            
هم نظر مي دهد، آسمان و ريسمان را به هم مي بافـد        

ود در مورد فجايعي كه مردم تا با الپوشاني مسئوليت خ 
ايران با آن درگير هستند، نقش مـدافع مـردم را بـازي         

براي مثال او در مورد به هدر رفـتن حـدود هـزار             . كند
ميليــارد دالر درآمــد ارزي در دوران صــدارت محمــود 

اما مردمي كه فقر و بـي       . احمدي نژاد سكوت مي كند    
كـه  خانماني را بر دوش خود حس مي كنند مي داننـد            

مسئول اول  و بدون رقيـب ايـن وضـعيت فالكتبـار و              
چپاول ميلياردها دالر درآمد ارزي كسي جز ولـي فقيـه    

  . نيست
 مرداد سال جاري خامنـه اي بـه دروغ          11روز دوشنبه   

 »مشكالت معيشتي مردم را دغدغه عميق و مـستمر        «
 اعالم كرد و در مورد برجام نيـز بـا رياكـاري بـه               خود

كه گويا يك ناظر بي طرف بوده       گونه اي صحبت كرد     
و تنها توصيه هايي به مذاكره كنندگان ارايه مـي داده           

  . است
  

دغدغـه  «آيا مشكالت معيـشتي مـردم بـه راسـتي از            
خامنه اي است؟ بايـد توجـه داشـت         » عميق و مستمر  

اين حرف را كسي مي زند كه نهادهاي تحـت امـر بـا             
ر جهـت  صدها ميليارد دالر سرمايه و دارايي نه فقـط د       

بهبود وضعيت فالكتبار مردم اقدام موثري انجام نمـي         
دهند و تنها دغدغه آنان چگونگي چپاول مردم و كشور 
است، حتي به دولتي كـه يكـي از اجـزاي واليـت اش      
است ماليات بر درآمد پرداخت نمي كنند و كاركرد اين          

  .نهادهاي بزرگ اقتصادي غيرشفاف است
  

ن فيلم سـازان اروپـايي      خامنه اي كه در مورد تضاد بي      
با هاليوود هم نظر مي دهد، آسـمان و ريـسمان را بـه              
هم مي بافد تا با الپوشـاني مـسئوليت خـود در مـورد              
فجايعي كه مردم ايـران بـا آن درگيـر هـستند، نقـش              

براي مثال او در مورد به هدر       . مدافع مردم را بازي كند    
ن رفتن حدود هـزار ميليـارد دالر درآمـد ارزي در دورا           

امـا  . صدارت محمود احمـدي نـژاد سـكوت مـي كنـد         
مردمي كه فقر و بي خانماني را بر دوش خود حس مي    
كنند مي دانند كـه مـسئول اول  و بـدون رقيـب ايـن            
وضعيت فالكتبار و چپاول ميلياردهـا دالر درآمـد ارزي        

  . كسي جز ولي فقيه نيست
اگر حساب و كتاب نهادهاي تحت امـر خامنـه اي بـه             

ياد تعاون و قرارگاه خاتم االنبياء سپاه از پـرده        شمول بن 
برون افتد، سيه روي مي شود مقام معظـم كـه مـردم             

  .ايران را به چنين فالكتي گرفتار كرده است

اگر واردكنندگان اصلي شكر و پارچه و كاالهاي بنجل         
معرفي شوند، معلـوم مـي شـود خامنـه اي         .... چيني و   

و توليد كشور را نـابود  پشتيبان كساني است كه اقتصاد  
اگر كانالهـاي اصـلي قاچـاق معرفـي شـوند،        . كرده اند 

  . مشت مدافع اقتصاد مقاومتي باز مي شود
اگر مجموعه پولهايي كه براي صدور ترور و مداخله در          

هزينـه مـي    .....سوريه، عراق، يمن، لبنـان، فلـسطين و       
اصـلي  » دغدغـه «شود اعالم شود، معلوم مي شود كه        

  .ه مردم كه تضمين بقاي واليت اش استخامنه اي ن
  .....اگر
  

در . مقام معظم در مورد برجام برخوردي رياكارانـه دارد      
بر جـام، بـه عنـوان يـك        «: همين سخنراني وي گفت   

مريكاييها، بدعهـدي  آتجربه، بي نتيجه بودن مذاكره با      
مريكا را بار   آآنها و ضرورت بي اعتمادي به وعده هاي         

امروز مسئولين دسـتگاه ديپلماسـي      ......ديگر ثابت كرد  
خود ما و همان كساني كه در همـين مـذاكرات از اول          
تا آخر حضور داشتند، همينها مي گويند آمريكـا نقـض           

البته بنده از يكسال پيش، يك سال       .....عهد كرده است  
و نيم پيش هي تكرار كردم كه به آمريكاييها نمي شود    

ــو      ــود قب ــون ب ــخت ش ــضيها س ــرد، بع ــاد ك ل اعتم
 ، براي برداشتن تحريمها بود    خوب، برجام اصالً  .....كنند

ديگه مگر غير از ايـن بـود؟ بـراي اينكـه تحريمهـاي              
بـا  است و » ظالمانه برداشته بشود، خوب برداشته نشده  

 در  ي ملموسـ  ري تـأث  چيهـ «برجـام   گذشت شش ماه از     
  )سايت خامنه اي. (».شود ي نمدهي مردم ديزندگ

دروغ و يـك رياكـاري      در همين چنـد جملـه چنـدين         
  .چندش آور وجود دارد

كارگزاران رژيم بارها به طور شـفاف و صـريح اعـالم            
كرده اند كه ولي فقيه در جريـان تمـامي مـذاكرات از             

بنابرين ايـن شـخص     . اول تا امضاي برجام بوده است     
خامنه اي بوده كه برجام را تائيد نهايي كرده و پـس از      

هرچند در  .  اعالم كرد  آن هيات مذاكره كننده تفاهم را     
نقش مهمي نـدارد، امـا      » اعتماد«مناسبات ديپلماتيك   

اگر در برجام مساله اعتماد مطرح بوده، اين مقام معظم         
بوده كه براي خالصي از تحريمها به طرفهاي خارجي         

بدون تائيـد خامنـه اي نـه مـذاكره          . اعتماد كرده است  
. جدي صورت مي گرفت و نه تـوافقي امـضا مـي شـد      

از جانب خامنه   » اعتماد«برين پيش كشيدن موضوع     بنا
  . اي چيزي جز رياكاري نيست

اما در مورد دروغهاي مقام معظم به موارد زيادي مـي           
  . شود اشاره كرد

ه هسته اي نكته اول اين كه تحريمهاي مربوط به پروژ  
در كل و جزء برداشـته شـده و در برجـام مـاده اي در                
مورد لغو تحريمهاي مربوط به حقـوق بـشر و حمايـت            

  . رژيم ايران از تروريسم وجود ندارد
 مليـون  2نكته دوم اين كه اكنون رژيـم ايـران حـدود        

بشكه نفت صادر مي كند و وارد بـسياري از مناسـبات            
ه در شـرايط    اقتصادي بـا كـشورهاي بـزرگ شـده كـ          

يكي از مهمترين تحريمها كه     . تحريم امكان پذير نبود   
در كنار تحريم بانكي نقش تعيين كننده داشت، تحريم         

  . نفتي بود و اين تحريم اكنون وجود ندارد
نكته سوم كه خامنـه اي از آن گزيـده شـده، موضـوع             

براساس يـك قـرار داد      . موانع در مناسبات بانكي است    
ــرد بان ــاني عملك ــد  جه ــوده و فاق ــد شــفاف ب ــا باي كه

تروريسم  حمايت مالي از   پولشويي و عملكردهايي مثل   
بــه نهــاد جهــاني كنتــرل كننــده بانكهــا بايــد  . باشــد

جمهوري اسالمي دسترسي داشته     »تراكنشهاي مالي «
گرچه چندين ماه قبل، اين نهاد بين المللي براي         . باشد

مماشات با رژيم ايران، سقف ادامه سـخت گيـري بـر            

بانكها را براي يك سال متوقف كرد، با اين حال بـدون            
شفافيت بانكهاي رژيم اين نهاد نمي تواند حكم قطعـي          
در مورد ادامه مناسبات بانكي با رژيم ايران را صادر كند   

موضـوع معاملـه دالري در      . و اين ربطي به برجام ندارد     
مناسبات بانكي هـم بـه آمريكـا و كنگـره ايـن كـشور               

  .  اين نيز در برجام پيش بيني شده استمربوط است كه
هـم  . خامنه اي مي خواهد با برجام چند لوپي ميل كنـد       

دالر دريافت كند، هم بـدون كنتـرل جهـاني دالرهـاي        
دريافتي را از طريـق شـبكه بـانكي بـراي تروريـسم و              
بنيادگرايي هزينه كند و البد انتظـار دارد همـه مقامـات     

المي به دستبوسي   كشورهاي طرف قرارداد با حجاب اس     
  .مقام معظم شرفياب شوند

تـاثير ملمـوس در زنـدگي       «نكته چهارم اين كه فقدان      
. ربطي به تحريم يا عدم تحـريم و برجـام نـدارد     » مردم

همانطور كه در باال نوشتم با حدود يـك هـزار ميليـارد             
، زنـدگي  1392 تـا   1384دالر درآمد ارزي طي سالهاي      

رين دل سـوزي بـراي      بنـاب . مردم به فالكت كشيده شد    
. مردم از جانب خامنه اي هيچ كس را فريب نمي دهـد           

وضعيت فاجعـه بـار اقتـصادي ايـران ناشـي از شـرايط              
) استبداد مـذهبي  (و روبنايي   ) ساخت اقتصادي (زيربنايي  

براي تغيير ملموس در زندگي مـردم در گـام اول           . است
بايد روبناي موجود يعنـي اسـتبداد سياسـي مبتنـي بـر              

در غيـر ايـن صـورت زنـدگي         . فقيه تغييـر كنـد    واليت  
اكثريت مردم با هر ميزان درآمد ارزي روز به روز بدتر و         

  .بدتر و جامعه تباه تر خواهد شد
 درصد مردم ايـران حتـي نـان بـراي خـوردن           30وقتي  

ندارند، انتظار ايـن كـه مـردم سـهمي از برجـام ببرنـد،             
  .انتظاري بيهوده است

در يـك جلـسه     وزير بهداشت   اكبر سياري، معاون       علي
 درصد مـردم ايـران نـان    30«حكومتي اعتراف كرد كه    
 درصـد جمعيـت     25 و   ....انـد    خوردن ندارنـد و گرسـنه     

راديو فـردا بـه     . (»نشين هستند    شهري در كشور حاشيه   
وي بـا گفـتن ايـن كـه         ) 1395 مـرداد    28نقل از مهر،    

هاي اجتمــاعي در بهـاي وزارت بهداشـت از آسـي    آمـار «
  .عمق فاجعه مهر تاييد زدبه » ن محرمانه استايرا
  

 مرداد ولي فقيـه، بالفاصـله بـا         11سخنان روز دوشنبه    
  .پاسخ حسن روحاني روبرو شد

 در همان روز حرفهـاي روحـاني را         تلويزيون شبكه خبر  
در «: وي در مورد برجام و تحريمهـا گفـت        . پوشش داد 

فضاي تحريم شما همه اش بايد دستت تون بـه سـوي           
ميگن زورگويي نبود خوب پس چرا      .....گران دراز باشه  دي

وقتـي تحـريم بـود،    ....نمي فروختي اگر زورگـويي نبـود    
 در  .عزت نبود، برجام چـي بـراي مـا آورده، اول عـزت            

خواستيم بخريم ناچـار     فضاي تحريم ما يك چيزي مي     
تا كشور برويم بخريم، به هـر قيمتـي          بوديم از يكي دو   

تن، با هر كيفيتي گفتند ، برجام      گفتن، با هر شرايطي گف    
جاي دو كشور، در برابر دهها كشور       ه  يعني شما آزاديد ب   

روحـاني در جـايي هـم بـا         » ...حق انتخاب داشته باشي   
در برابـر   «تـوان      نمـي طعنه بـه خامنـه اي گفـت كـه           

 »قدرتهاي بزرگ با شعارهايي كه گاهي توخـالي اسـت         
  .ايستاد

ابل با ولي فقيه بـود  اين سخنان كه به طور آشكار در تق    
با انبوهي از حمالت از جانـب ايـادي خامنـه اي روبـرو       

ا، امام جمعه مشهد و از سـوُگليهاي دربـار          علم الهد . شد
 اين آقـاي سـاده    «: خامنه اي در حمله به روحاني گفت      

چـه  ! گويـد مـا بـا برجـام عـزت پيـدا كـرديم               لوح مي   
  )1395 مرداد 15، جمعه عصر ايران. (»عزتي؟
ل نگار تاريخ، حسن روحاني را به خيانت مـتهم          يك جع 

 خطـر   «:  گفـت  )زيـارتي (حميد حـسيني روحـاني      . كرد
بزرگ براي ايران، نه آمريكا و نه اسراييل اسـت، بلكـه            

آقـاي  . چنـين اسـت    آقاي دكتر روحاني و تفكرات ايـن      
روحاني آگاهانه به صحنه آمده تا اصالتهاي اسـالمي را          

  ه رهبري فرمودند من آن روزي ك.....از بين ببرد
  عاص هاي امروز  و مذاكره را بيهوده مي دانم، عمر 

  4بقيه در صفحه   

  ...يادداشت سياسي 

  با دروغ و ريا نمی توان جامعه را رام کرد
 مهدي سامع 
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 "برجام"با جنجال رسانه اي، 

  تك مرحله اي نمي شود
  1بقيه از صفحه 

اما واقعيت آن است كـه مناسـبات متنـاقض جنـگ و             
همدستي باندهاي قُدرت، شـاخه اي روييـده بـر انـدام         
يك ناهمگوني ُكلي تر است كه رژيم واليـت فقيـه را            
ــارجي    ــايي خ ــده در زورآزم ــست خُردكنن ــس از شك پ

  . رگيجه آور خود فرو برده استاينگونه در گرداب س
از همان هنگام كه آشكار گرديـد بـرخالف پنـدارهاي           
متوهمانه رهبران و كارگُزاران حكومت، تواُفـق هـسته         

، شاهراه شش بانده اي براي      "برجام"اي و مشوقهاي    
حركت به موازات نظم بين المللـي طرفهـاي خـارجي           

ـ "آنها و تقسيم كار جهاني غـرب نيـست، زمزمـه         ك ت
اعـضاي بانـد    .  نيز آغاز گرديد   "دوره اي شدن روحاني   

واليـت بـه مثابـه رقبـاي شـناخته شـده جنـاح ميانـه         
حكومت، آغازگر طرح اين ترم بودند كه اندكي بعـد بـا      

 "اصـالح طلـب  "سوار شدن جناح ميانه و زايده هـاي         
اش بر آن، تركيب بازيگران صحنه شكل داده شده بـر     

  .اساس آن تكميل گرديد
  
  ينه هازم

و در حالي كه يـك فاصـله        ) 1395(از آغاز سال جديد     
 را از انتخابـات  "نظـام " ماهـه  15به نـسبت طـوالني    

رياست جمهوري مالها جـدا مـي كـرد، دسـتگاههاي           
ــه عملــي روي   ــه گون سياســي و تبليغــاتي حكومــت ب

بحـث و   . رقابتهاي انتخاباتي متمركـز و كـوك شـدند        
 انداختـه شـده   جدلي كه توسط خط رسمي بـه جريـان   

بود، در سطحهاي پايين تر جذب و به گونه پر حرارتي           
  .پي گرفته شد

در اين مقطع آشكار گرديده بود كه تحريمهاي مـرتبط        
 موشكي و تنش آفرين رژيـم       -با فعاليتهاي تروريستي    

مالها در منطقه خاورميانه، باوجود به سـامان رسـيدن          
ايـن  . ماننـد تواُفق هسته اي بر سر جاي خود باقي مي   

 بـه بانكهــاي  "نظـام "بـه مفهـوم دسترسـي نداشـتن     
آمريكايي و نبـود امكـان معاملـه بـا دالر، واحـد پـول               
رسمي بازارهاي جهاني و معلق بودن ريسك پولشويي        
و حمايت مالي و تجهيزاتي بر فراز ُكليه داد و ستدهاي           

  . آن بود
فراتــر از آن، نــاتواني حكومــت در تعريــف جديــدي از 

گاه خود در نظم بـين المللـي غـرب پـس از كنـار               جاي
گذاشتن يك محور مهم بحران زا در مناسـبات بـا آن،        
جمهوري اسالمي را همچنـان فاقـد پـيش شـرطها و            
جاذبه هاي الزم براي سرمايه گـذاري خـارجي و نيـز            
انتقال تكنولوژي بر جا مي گذاشـت؛ دو فـاكتوري كـه         

ي ويـران، بحـران    براي رژيم مالها با توجه زيرساختها     
اقتصادي و پيامدهاي اجتماعي اش، حيـاتي بـه شـمار           

  . مي رود
گرچه تحريمهـاي مـرتبط بـا فعاليتهـاي تروريـستي و         
پايمالي حقوق بشر هيچگاه موضوع مذاكره هـسته اي         
نبود، اما آقاي خامنه اي و كارگُزاران هـسته اي اش از         

روژه بمب  يكسو اُميدوار بودند كه اعتبار كنار گذاشتن پ       
براي ناديده گرفتن اين دسته از تحرميهـا نيـز كفايـت            
كند و از سوي ديگر، درك روشني از تـاثيرات آنهـا در             

  .  نداشتند"برجام"دوره 
  

  شوك 
روبرو شدن با اين شرايط، شوك غيرمنتظره اي بود كه     
از راس تا بدنه حكومت را در بر گرفـت و ايـده توليـد               

يق تر، بـاجيگري سياسـي را      فشار سياسي و به بيان دق     
 بايـد بـه طرفهـاي       "نظـام "بر اين اسـاس،     . جرقه زد 

خارجي خود اين پيام را ارسال مي كرد كه در صـورت            
برآورده نشدن انتظاراتش و معامله بـا آن در چـارچوب           
تحريمهاي غير مرتبط با بحران هسته اي و ادامه فشار   

ـ           ق پيـاده  براي گُذار به برجامهاي بعـدي، از قطـار تواُف

شده و سوار مركب پيشين اش، قطار بي دنـده و تُرمـز        
  . خواهد شد

در راستاي باورپذير سـاختن ايـن تهديـد، آشـكارترين           
 مي توانست ارسـال كنـد، تغييـر         "نظام"نشانه اي كه    

تيم مذاكره كننده و طرفهاي گُفُتگو با آمريكـا و اُروپـا            
 و  هيچ چيز بهتـر و قـوي تـر از تغييـر مجريـان             . است

كارگُزاران يـك سياسـت، تغييـر آن بـه طـور كلـي را               
اين بـه معنـاي بيـرون رانـده شـدن      . نمادينه نمي كند  

 –طرفهاي مورد اعتماد غرب، باند آقايـان رفـسنجاني          
   .روحاني، از دايره تاثير گذاري و تصميم گيري است

 از اين فرض درست حركت مي كند كه آقـاي           "نظام"
ــاران او، در  ــاني و همك ــاي  روح ــنگُتن و پايتخته  واش

اُروپايي به عنوان نماينـدگان جنـاح مـدره و ميانـه رو              
رژيم مالها ارزيابي مـي شـوند و از ايـن رو مايـل بـه               
تضعيف يا حذف احتمالي آنهـا نيـستند، زيـرا نـه تنهـا              
شانس پيشرفت مناسبات را از بين رفته خواهنـد ديـد،           

 نيـز   "وهاتُنـدر "بلكه شاهد با قُدرت گيري هزينه ساز        
  . مي شوند

اين بازي را در گذشته نيز باند ولي فقيـه بـا غـرب بـا                
 ديگـر بـه گونـه موفقيـت         "ميانه رو "توپ يك دولت    

آقاي خامنه اي از دولت حجت   . آميزي پيش برده است   
االسالم خاتمي و اصالحات وعـده داده شـده وي بـه            
مثابه ابزار فشاري بـراي بـه دسـت آوردن امتيازهـاي            

از پشتيبانان خارجي آن و سفت كردن چيرگي گوناگون  
بانـد حـاكم در ازاي      . سياسي و اقتصادي خود بهره برد     

 در داخل ميدان مـانور    "مدره ها "سكه نقد خارجي، به     
 را بـراي    "تحـول از راه تبـادل     "مي داد تا آنها سراب      

  . شُركاي غربي شان سر پا نگه دارند
        مـب هـسته    به حركت در آمدن به سمت دستيابي به ب

اي يكي از دستاوردهاي اين دوره اسـت كـه فقـط در             
 و  "اصالح طلبـان  "سايه ارزيابي خوش بينانه غرب از       

توانايي آنهـا بـراي تاثيرگـذاري در سياسـتهاي كـالن          
  . جمهوري اسالمي ميسر گرديد

بنابراين، آقاي روحاني به صـورت دوفـاكتو در جايگـاه           
ه گونه مشخص   گروگان نشانده مي شود تا از غرب و ب        

ــرفتن    ــده گ ــا دســتكم نادي ــده شــدن ي آمريكــا، برچي
جنـاح  . تحريمهاي موجود و تغيير سياست اخاذي گردد      

ميانه حكومت از آنجا كه نه توانايي و نـه اراده الزم را             
 بـر   "برجـام "براي عقب راندن باند حاكم و ُگـسترش         

ديگر پهنـه هـاي بحرانـي دارد، بنـابراين داراي هـيچ             
لي هـم در ايـن بـازي در برابـر طرفهـاي             كارت مستق 

خارجي نيست و از اين رو، سـاده تـرين و كـم هزينـه               
  . ترين راه يعني پيوستن به بازي حريف را گزيده است

  
  تاكتيكها

زمان كوتاهي پس از آنكه باند ولي فقيه به گونه همـه            
جانبه و در قالبهاي نرم و سخت با اين تاكتيك پـا بـه              
ميدان گذاشت، جناح ميانه حكومت نيز به هـم آوايـي           
با آن از طريـق قـرار گـرفتن در نقـش مقابلـه كننـده                

رسانه هاي دو طرف مملـو از اظهـار نظـرات           . پرداخت
    رهره هاي ريز و دكومتي گرديد كه تا      مشت باندهاي ح
 را "تـك دوره اي شـدن روحـاني       "هم اكنون، گمانـه     

  . دست به دست دوره مي گردانند
كمي بعد اين فضا سازي شاهد ابتكـار تكميلـي جنـاح            
ميانه شد كه چنين مي نمود نه فقط مايل است بر آب             
و رنگ آن بيافزايد، بلكه خواهان آن است كه خود نيـز     

در اين رابطه ابتـدا  . در پروژه داشته باشدنقش مستقلي   
شُماري از بلندگوهاي شناخته شده اين جناح در قالـب          
تحليل و ارزيابي توصيه كردنـد كـه آقـاي روحـاني در       
 ااعتراض به فشارها و كارشكنيها در دور بعدي كانديـد         

همزمان، تعداد ديگري از جارچيان نيز به اطالع        . نشود
م قهر كرده و خود تمايلي به       رساندند كه حجت اُالسال   

  . نامزد شدن ندارد
خلق پرسوناژهاي حقيقي براي جايگُزني خيـالي آقـاي         
روحاني، گام اجتناب ناپذير بعدي در اين مسير بود كـه          
ابتـدا بــا بـه ميــان آوردن نـام معــاون اول وي، آقــاي    

رسانه هاي جناح ميانـه     . اسحاق جهانگيري، مادي شد   
پروژه يك  "،  "گفته برخي منابع  به  "خبر مي دادند كه     

مرحله اي شدن رياست جمهوري حسن روحاني قطعي        
آنها سپس به آگاهي مـي رسـاندند كـه آقـاي            . "است

 بـراي اجرايـي شـدن       "محتمل ترين فرد  "جهانگيري  
چرا كه هم اصـالح طلبـان او را از          "پروژه مزبور است    

خود مي دانند و هم اُصولگرايان بـا او تعـارض جـدي             
  . "دندارن

بست و سطحي بـودن ايـن سـناريو، نمـي            بي چفت و  
توانــست كُمكــي بــه بــاور پــذير كــردن پــروژه بــراي 
مخاطبان خارجي اش بكند، به همين دليـل نيـز عمـر            

امـا ايـن ناكـامي      . بازي بر اساس آن بسيار كوتاه بـود       
اوليه نمي توانست به معنـاي چـشم پوشـي از چيـدن             

ـ            ا آقـاي   سوي خالي صحنه اي كـه طـرف ديگـرش ب
  . روحاني پر شده بود، باشد

جسُتجو خيلي زود در نشاني آقاي احمدي نژاد به پايان       
مزيتهـايي كـه او را در ميـان سـاير نامزدهـاي             . رسيد

او نمـاد و    . نمايش برجسته مي كـرد، انكارناپـذير بـود        
تــابلوي بيرونــي همــه بــي خــردي، جنــون و بالهــت 

تـنش و  خطرناك سياستي است كـه در يـك دوره پـر     
بحراني، از لبه پرتگاه، جهـان را بـه تـصادم روبـرو بـا               

ُشـهرت بـي    .  تهديد مي كـرد    "قطار بي دنده و تُرمز    "
گُفُتگوي او به بدنامي، تاثير مطلوب بين المللي اي كه          

 از طرح پروژه يك مرحله اي شدن انتظار دارد          "نظام"
  . را برآورده مي كند

  
  برآمد

لي قُدرت را در جنجـال      يك هدف مشترك، دو باند اص     
رسانه اي تك دوره اي شدن به يكديگر پيوند مي دهد  
و آن كسب امتيازات هر چه بيشتر و هر چه رايگـان از             

 -تواُفق هسته اي براي برون رفت از بحران اقتصادي          
، "نظام"اجتماعي است كه پيامد امنيتي آن براي ثبات        

گيزه ويژه همزمان، هر دو دسته ان . فاجعه بار خواهد بود   
  . و ضرورتهاي جداگانه خود را در اين بازي دارند

جناح ميانه حكومت پشت اين سياست مـي رود چـون           
هرچه دستاوردهاي آن به عنوان طرف مذاكره با غرب         
توجه پذيرتر باشد، به همان اندازه دستش در برابر بانـد    
رقيب پر تر و موقعيت آن در هيرارشي قُدرت مستحكم    

  . هد گرديدتر خوا
انگيزه درازمدت باند ولي فقيه را ُلـزوم دسـت زدن بـه            

 و  1برجامهـاي   "اقداماتي پيشگيرانه براي جلوگيري از      
آقـاي خامنـه اي و      .  شـكل مـي دهـد      " و غيره  3 و   2

شُركا اُميدوارند با اخاذي از طرفهـاي خـارجي، ابـزاري        
براي دفع اين خطر، حفاظت از موقعيت انحصاري خود         

  ه قُدرت و كُنترُل باند رقيب به دست بياورند در دستگا
با اين حال، هيچ كس بهتر از دستگاه قُدرت جمهوري          
اسالمي با همه دسته بنديها و گرايشهايش نمـي دانـد           

، "برجام"كه تحت دوران تواُفق وين و برآمد عيني آن       
 و  "نـرمش قهرمانانـه   "هيچ گُزينه سياسي ديگري جز      

  .  با آن وجود نداردسازواره تشكيالتي منطبق
آقاي خامنه اي و همدستان نظامي و امنيتي اش بنا به           
اراده آزاد و تصميم مستقل خود حاضر به اسقاط قطـار           

 نـشدند   "حق مـسلم  "هسته اي و بُتن ريزي دودكش       
كه امروز به همان ترتيب و از موضعي مـستقل پـروژه            
دستيابي بـه جنـگ افـزار هـسته اي را دوبـاره از سـر              

  . رندبگي
همان فاكتورهايي كه آنـان را بـه عقـب نـشيني وادار             
ــدن      ــرم ش ــب ن ــه موج ــشارهايي ك ــان ف ــرد، هم ك

 براي خم شدن و تعظيم بـه        "نظام" كمر   "قهرمانانه"
طرفهاي خارجي اش شـد، حاكميـت را امـروز نيـز در             

از هنگام گـردن گذاشـتن      . پنجه و زير اختيار خود دارد     
يني هـسته اي در     آقاي خامنه اي و شُركا به عقب نـش        

 تاكنون، تنها چيزي كه در اين معادله تغيير كرده،           وين
 نـسبت بـه حجـم و        "نظام"زايل شدن توهم رهبران     

 دامنه هزينه اي است كـه بايـد بپردازنـد و پاداشـهايي           
  .است كه برايش كيسه دوخته بودند
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نقش كليد حسن روحاني در گذر زمان و      
در پس طرحها و لـوايح دولـت، خـود را           

قرار بـود ايـن كليـد بـا         . نشان مي دهد  
گشايش فضاي كـسب و كـار، راههـاي      
برون رفت از بحـران اقتـصادي را طـي          

در عمل طرحهاي دولـت قـانون را      . كند
بازيگران، تـصميم گيرنـدگان و      . دور زد 

 صـــاحبان زر و زور همچـــون صـــحنه
سياست، در اقتصاد هم آنچه را كـه بـه          
نفع خود مي بينند فراي قانون انجام مي   

  . دهند
سه جانبه گرايي يكي از اصول سـازمان        
جهــاني كــار اســت كــه در قــانون كــار 
. جمهوري اسـالمي هـم موجـود اسـت        

ــضويت در    ــرغم ع ــم علي ــايوارن رژي پ
سازمان جهاني كار حتا به الزامـات ايـن        

رابطه بين نيروي   اصل قانوني در تنظيم     
كار، كارفرمايان و دولت تن نداده و اين        
حكومت است كه در اتحادي تنگاتنـگ       
با سرمايه داران، روابط كار را بـه زيـان          

در سـه جانبـه     . كارگران تنظيم مي كند   
ــي    ــب آن يعن ــك جان ــم، ي ــي رژي گراي
كــارگران و مزدبگيــران و تــشكلهاي   

بــر . مـستقل آنــان كــامال غايـب اســت  
 نامه هاي سازمان جهـاني      خالف مقاوله 

كار، حضور كارگران از جانب عروسكاني      
در خدمت قدرت پر مي شود كه در انتها       
بر نقش دوجانبـه گرايـي رابطـه كـار و           

  . سرمايه مهر تاكيد مي گذارند
 كاركن و   5خارج كردن كارگاههاي زير     

 كاركن از شمول قانون 10بعد از آن زير 
رچ  شاگردي، رشـد قـا     -كار، طرح استاد  

گونه مناطق آزاد تجاري و مناطق ويـژه        
ــاي   ــت چارچوبه ــدم رعاي ــصادي، ع اقت
تعيين شده در قـانون در مـورد افـزايش       
ــه، فقــدان حــق اعتــصاب و   حقــوق پاي
اعتراض به شرايط كار، پيگرد، بازداشت،      
شكنجه، زندان و شالق در مورد نيـروي   

ــار و ــت  ... ك ــه فرص ــت ك ــسايلي اس م
كوتــاه پـرداختن بـه آن در ايــن نوشـته    

  .نيست
تمامي موارد باال در تقابل با كنوانسيونها      
و مقاوله نامه هاي سازمان جهـاني كـار         

  .است
  

  ارزان سازي نيروي كار
مدتها بحث تغيير قـانون كـار در جهـت       
ارزان سازي نيروي كار بـه بهانـه حـل          
ــت   ــرح اسـ ــصادي مطـ ــران اقتـ . بحـ

سياستهاي تعديل اقتصادي بـه شـمول       
انه ها بـراي   خصوصي سازي و حذف يار    

تشويق سرمايه داران و جـذب سـرمايه        
برون مرزي، از جمله ضرباتي مهم است       
كه ديكتاتوري واليت فقيه به كـارگران       
وارد كرده و بـاالخره اقتـصاد مقـاومتي         
تمامي اقدامات ضد كارگري را در خـود        

اين سياستها بعـد از     . تجميع كرده است  

پـايوران  . برجام با شتاب پـيش مـي رود   
مي خواهند قانون كار را به نحوي       رژيم  

  .تغيير دهند كه اخراجها آسان تر شود
ــزد و     ــداقل م ــتن ح ــاه داش ــايين نگ پ
ناخوانــاني آن بــا تــورم در عمــل ســهم 
دستمزد در قيمـت تمـام شـده كـاال را           

پــايين بــودن ســطح . تقليــل مــي دهــد
دستمزد و فاصله فاحش درآمد با هزينـه     
زندگي مزدبگيـران بـه گـسترده شـدن         

امـا  . له طبقـاتي منجـر شـده اسـت      فاص
صاحبان سرمايه با اشتهاي سيري ناپذير     
براي چپاول تـه مانـده سـفره كـارگران          

  .كمين كرده اند
عليرغم اعتراضهاي گسترده اي كه بـه        
ارزان سازي نيروي كار به ويژه در دوره        
پسابرجام شده است، مدير كل توسـعه و    
اشـتغال و سياســتگزاري بـازار كــار، بــر   

دولت روحـاني در ارزان سـازي       سياست  
  . نيروي كار تاكيد كرد

اين پايور رژيم به عنوان نماينده دولـت،        
ــست  13در روز  ــسال، در نش ــرداد ام  م

تخصــصي نقــش سياســتهاي حــداقل «
دستمزد كارآفرين در صـنايع كوچـك و        

ــه » متوســط ــابي ب ــتغالزايي و «راهي اش
را در ارزان سـازي     » مبارزه بـا بيكـاري    

عيين دستمزد بر اسـاس     ت«نيروي كار و    
محمدرضـا كـارگر    . دانـست » بهره وري 

كه از همخواني با حقوق كارگران فقـط        
شـــده  » كـــارگر«اســـم فـــاميلش  

دولت آماده است پتانـسيل ارزان      «:گفت
سازي كارگران را در اختيار كارفرمايـان       

  ».بگذارد
پرداخت دستمزد نسبت به كار مفيـد يـا         

ه بهره وري كار، عمق نگاه اسـتثمارگران      
. اين كارگزار رژيم را مشخص مي كنـد       

در حكومتي فاسد، شالق و حبس بـراي        
فعاالن كارگري، بدون حـق اعتـصاب و        
ــستقل    ــشكلهاي م ــدون ت ــراض، ب اعت
كارگري و تنيدگي منافع كارفرمايان بـا       
حكومتيان، چگونه مي شود مفيد بـودن       
كار را ارزيابي و چـه نهـادي صـالحيت          

 را  چوب خط گذاشتن بـر كـار كـارگران        
بــراي » هزينــه نيــروي كــار«وي . دارد

دولت را بـاال و در نتيجـه ارزان سـازي           
در حقيقت . نيروي كار را توصيه مي كند     

وي ارزش نيروي كار را همچـون يـك         
رانت و امتياز به كارفرمايـان نويـد مـي          

اين امر به فقيرتر كردن نيروي كار   . دهد
و ثروتمند كردن كارفرمايـان و دولـت و       

ايگـاه بـزرگ سـرمايه دار       حكومت در ج  
  . كشيده خواهد شد

ارزان ســازي نيــروي كــار بــراي جلــب 
سرمايه و اشـتغالزايي در شـرايط فعلـي         
سود اصلي را بـه جيـب رانـت خـواران           

زيرا نـاموفق بـودن در      . داخلي مي ريزد  
جلب سرمايه گذاران خارجي تنها به اين       
موضوع ربط ندارد بلكـه شـرايط نـاامن         

ت تروريستي رژيـم در  براي سرمايه، دخال  
منطقه و دامن زدن به جنگ و بحران در         
كشورهاي ديگر از جملـه عـواملي بـراي       
عدم اسـتقبال سـرمايه گـذاران خـارجي         
است كه دولـت روحـاني مـي خواهـد از           
مايه گذاشتن نيـروي كـار آن را جبـران           

  . كند
  

  اشتغالزايي
روند تعطيلي واحدهاي توليدي و افزايش      

ه بـه ايـن كـه يـك         آمار بيكاري با توجـ    
به حساب مـي    » شاغل«ساعت در هفته    

آيــد، نــشان دهنـــده نــاموفق بـــودن    
خبرهـاي  . سياستهاي پايوران رژيم است   

اخير مبني بـر تعطيلـي تعـداد زيـادي از           
معادن و ورشكستگي كارخانه ذوب آهـن     
اصفهان به عنوان بزرگترين شركت توليد      

،  سال فعاليت اقتصادي   60فوالد با سابقه    
حكومـت  » مبارزه بـا بيكـاري  «در رديف   
  . فاسد است

معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت      
ــي    ــارت از تعطيل ــدن و تج ــنعت، مع ص

»  معدن سـنگ آهـن     60 تا   50حداكثر  «
 19ايلنـا  . (طي چند ماه گذشـته خبـر داد    

 5بيكــاري «همــين منبــع از ) 95مــرداد 
هزار نفر از شاغالن معادن سـنگ آهـن         

عبـاس پـاپي زاده     . ي دهد خبر م » كشور
يكي از مجلس نـشينان در گفتگـويي بـا       

 ارديبهشت امـسال    4تسنيم در روز شنبه     
ــت ــا   «: گف ــه آماره ــر پاي ــد 60ب  درص

ــه حــال   ــران ب ــدي در اي واحــدهاي تولي
  .».تعطيل يا نيمه تعطيلي درآمده اند

ــژه   ــاري و وي ــاطق آزاد تج ــسترش من گ
اقتـــصادي كـــه از جملـــه سياســـتهاي 

روحاني جهت اشـغالزايي    راهبردي دولت   
است كه بنا بـر اعتـراف كـارگزار دولـت           
روحاني، جايي براي سـودآوري هـر چـه         
بيشتر تـاجران، وارد كننـدگان و بـرادران        

  .قاچاقچي است
ــت   ــدن و تجــارت دول ــر صــنعت مع وزي

به عنوان يكي از    «روحاني اين مناطق را     
» گلوگاههاي واردات و قاچاق بـه ايـران       

 مـرداد   31ديو فردا،   را. (عنوان كرده است  
اين كه مردم كـااليي را      «:وي گفت ). 95

به عنـوان سـوغاتي از ايـن منـاطق وارد           
اما وقتـي برخـي     . كنند، مساله اي نيست   

افراد نيسان را پر مـي كننـد و تريليهـاي        
مملو از كاال را روانه سرزمين اصلي مـي         
كنند، ديگر روشن است كه هدف واردات       

. »...سـت و به عبارت ديگـر قاچـاق كاال       
بر اين منظر گـسترش ايـن    ) همان منبع (

مناطق خودمختار اقتصادي از جمله فوايد   
برجام و پولهاي آزاد شـده بـراي بخـش          
واردات و قاچاق كاال است كه نتيجـه آن       
نه اشتغالزايي و فضاي كسب و كـار كـه          
بيكاري بيشتر نيروي كـار و نـابود شـدن      

  .صنايع توليدي است

ان با دروغ و ريا نمی تو
  جامعه را رام کرد

 2بقيه از صفحه 

ما ......رهبري را مجبور به مذاكره كردند
 مذاكره و برجام را ديديم     امروز رسوايي 

اينها براي هر سخنراني رهبري دهن ....
كجي نشان مي دهند و بايـد مجـازات         

روحاني بـه جـرم خيانـت بـه          ......شوند
كـشور و دروغ و دوري از واليـت بايـد    

تابنــاك بــه نقــل از  (».محاكمــه شــود
  )1395 مرداد 15زيتون تبريز، جمعه 
اهـرم  « برجـام را     37سعيد جليلي بنـد     

رژيم مي داند و نمـي      » فشار باالي سر  
گويد كه خامنه اي با آگاهي به همـين         
بند كه در مورد حل و فـصل اخـتالف          

  .بين دو طرف است، برجام را تاييد كرد
در مقابل هاشمي رفـسنجاني حرفهـا و       

 مــانع «مات مخالفــان روحــاني را اقــدا
دانـست و گفـت     » تراشيهاي متحجران 

مبارزه را با تعابيري چـون      «كساني كه   
ب آ" و "مــشت بــه ســندان كوبيــدن"

، به سخره مي گرفتنـد و     "غربال كردن 
با قيافه ي حق بـه جانـب مـي گفتنـد            

جواب اين خونهـا را چـه كـسي مـي           "
همـين جماعـت در سـالهاي       .... "دهد؟

ادعاي انقالبيگري دارند كه    اخير چنان   
اگــر جامعــه ســوابق ســكوت آنــان در 
مقابل چپاولهاي اسـتبداد و اسـتعمار را        
در تاريخ ثبت نمي كرد، امـروز ادعـاي         

 .».پيشتازي با امام و مبارزين را داشتند      
   )1395 مرداد 11، دوشنبه ايرنا(

  
پس از سخنان خامنـه اي ايـن سـوال          

رمش ن«مطرح شده كه آيا خامنه اي از    
عقــب «و بــه بيــان بهتــر » قهرمانانــه

پـشيمان شـده و بـه       » نشيني ذليالنـه  
  دنبال تجديد نظر در برجام است؟ 

با توجه بـه شـرايط متحـول جهـاني و           
منطقه اي و نيز وجود بحـران انقالبـي         

در ايران، نمي توان    ) بحران غيرقانوني (
يك پاسخ قاطع و بي برو برگَرد به اين         

بيـشترين احتمـال    سوال داد و بايد بـر       
به گمان من اگر شرايط     . دست گذاشت 

به همين گونه پـيش رود كـه طـي دو           
سال گذشته جريان داشـته، خامنـه اي        
هرگــز جرعــت دبــه درآوردن نخواهــد 

خود او هـم مـي دانـد كـه بـر            . داشت
اساس متن برجام طرفهاي خارجي بـه       
تعهدات خـود عمـل كـرده و حتـي در           

يـم داده   مواردي امتيازات زيادي بـه رژ     
همچنين خامنه اي مـي دانـد كـه         . اند

برگــرد از عقــب نــشيني هزينــه هــاي 
. گزافي براي واليـت او خواهـد داشـت      

بنابرين او مجبور اسـت هـم بـه رونـد           
اجرايي برجـام تـن دهـد و هـم بـراي            
روحيــه دادن بــه مــزدوران خــود ســاز 
مخالف كـوك كنـد و هـم چمـاقي را           
 باالي سر باند رفسنجاني نگهـدارد و از       

اين طريق روحاني را به كُرنش مـداوم        
ــراي   ــط ب ــاني فق ــد روح ــا كلي وادارد ت

  . قفلهاي دلواپسان كارايي داشته باشد
محصول چنين شرايطي تـشديد تـضاد       
در درون هرم قدرت و افـزايش چـشم         
گير حركتهاي اعتراضـي مـردم اسـت،        

  .مردمي كه حق خود را طلب مي كنند

  کليد روحانی به سود رانت خواران و به زيان نيروی کار
  زينت ميرهاشمي
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  :در اين شماره مي خوانيد

  سوسياليستها در باره خشونت چه مي گويند؟

  اخالق آنها و اخالق ما: تروتسكي و اخالق

  ر فورم يا انقالب 

  
ــوت  ــه دع ــست "ب ــي سوسيالي ــين الملل ــازمان ب ، "س

كنفرانس ساالنه سوسياليـسم طـي روزهـاي يـك تـا            
 تيـر مـاه در شـهر    14 تـا  11چهارم ژوييـه ، برابـر بـا       

  .  آمريكا برگزار شد-شيكاگو 
در اين كنفرانس كه در سال جاري با شـركت نزديـك          

 تن از فعـاالن چـپ و كمونيـست از سراسـر             1400به  
آمريكا و نيز ميهمانان خارجي برگزار گرديد، مهمتـرين         
مسايل نظري و تجربيات عملي در جنبش كمونيـستي         

  . مورد بحث و بررسي قرار گرفت
و نظرگاههـاي جديـد،     آشنايي با ديدگاههاي مختلـف      

  . بخش ديگري از دستور كار كنفرانس سوسياليسم بود
امسال نيز مانند سالهاي گذشته مـن بـه نماينـدگي از            
طرف سازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران همـراه            
فعاالن ديگري از سازمان در شيكاگو در اين كنفرانس         

  .شركت داشتيم
 حــال و هــوايي 2016امــسال كنفــرانس سوسياليــسم 

اگرچه فعـاالن و سـازماندهندگان ايـن        . يگري داشت د
كنفــرانس خــود را بــراي گفتگــو در بــاره رويــدادها و 
مبارزات كنوني مردم جهان و همچنين بحث پيرامـون         
تئوريها و تجربه هاي پيشوايان ماركسيسم و انقالبهاي      
ــا ايــن حــال   ــد، ب ــوده اي آمــاده كــرده بودن ــزرگ ت ب

ـ    ن بـار بـه طـور    سوسياليسم، يك مبحث قديمي كه اي
 "برني سـندرز  "وسيع در سطح جامعه از سوي كمپين        

براي رياست جمهوري مطرح گرديده، موضوع بسياري       
  .از سخنرانيها بود

براي اولين بار پـس از چنـدين دهـه، سوسياليـسم در             
سراسر آمريكا در سطح جامعه مورد بحث قـرار گرفتـه           

ي سخنرانان اگر چه از اين مساله به عنـوان امـر   . است
مفيد ياد مي كردند، همزمان تفاوت سوسياليسمي كـه         
برني سـندرز از حـزب دمكـرات مطـرح مـي كنـد بـا                

بخش قابـل   . سوسياليسم توده اي را روشن مي كردند      
 سخنراني، بدين مبحث اختـصاص داده     140توجهي از   

  . شده بود
: در همين زمينه دو سـوال محـوري مطـرح مـي شـد             

يكــا بــه يــك واژه  در آمر"سوسياليــسم"چگونــه واژه 
زشت تبديل شد؟ آيا هنوز فضاي ايـن كـشور از مـك             

  كارتيسم مسموم است؟ 
پرسش ديگـر نمونـه سـوئد بـود كـه برنـي سـندرز از               

در ايـن   . سوسيال دمكراسي در اين كشور ياد كرده بود       
رابطــه نيــز تفاوتهــاي سوســيال دمكراســي ســوئد بــا 

  . سوسياليسم بررسي گرديد
اي اين بخش از چپ جهـاني،       براي آشنايي با ديدگاهه   

در اين نوشتار به چند نمونه از بحثهايي كه بي ارتبـاط            
  .با مبارزات مردم سرزمين ما نيز نيست، اشاره مي شود

  

  سوسياليستها در باره خشونت چه مي گويند؟

آيا انقالب حتما داراي يك پروسه خشونت آميز است؟         
چرا سوسياليستها مخالف پاسيفيـسم بـه عنـوان يـك           

ستراتژي براي هرگونه شـرايط هـستند؟ تفـاوت بـين           ا
  خشونت ستمگر و خشونت ستمكش چيست؟ 

 در بـاره خـشونت و       "جولين گوئررو " و   "آماندا آچين "
  به كارگيري ابزار قهر صحبت كردند

آماندا آچين، عـضو سـازمان بـين المللـي سوسياليـسم       
شعبه بوستن ايالـت ماساچوسـت، صـحبتهاي خـود را           

مـا اكنـون در يكـي از خـشونت          ": رداينگونه آغـاز كـ    
در . آميزترين دوره هاي تاريخ انساني زندگي مي كنـيم  

 كارگر به خاطر عـدم      150همين كشور در سال جاري      
 5از هر . ايمني در محل كار جان خود را از دست دادند       

 بيش  2016در سال   . زن، يك نفر تجربه تجاوز را دارد      
تند، توسـط    نفر كه اكثر آنان سياهپوسـت هـس        500از  

 ميليـون انـسان در      100بيش از   . پليس كشته شده اند   
قرن بيستم كشته شده اند كه اكثر آنـان غيـر نظـامي             

اين در حاليست كه طبقه حاكمه به ما مي گويد          . بودند
. خشونت امري طبيعي و ابديست، هميشه بوده و هست  

براي نمونه اوباما در سفر خـود بـه ژاپـن در مراسـمي              
 هيروشـيما بـر ايـن امـر تاكيـد كـرد و             براي قربانيـان  

  . خشونت را امري تا ابد رايج خواند
اما اين واقعيت ندارد، زيرا خشونت امري كامال طبقاتي         

خشونت در جامعـه پديـده اي اسـت كـه تحـت            . است
سيستم سرمايه داري دو جلوه در هيات دو طبقـه دارد؛           
طبقه سرمايه دار كه همه امكانات را متعلق به خودش          

 داند و طبقه كـارگر كـه بـراي طبقـه سـرمايه دار               مي
  .ثروت مي سازد

ما براي سرمايه داران با كار و زحمت و مشقت ثـروت            
مي سازيم و آنها آن را عليه ما به كار مي گيرند، زيـرا              

پلـيس،  . براي حفظ سلطه به سازمان قهـر نيـاز دارنـد          
دادگاه، زندان و ارتش، سازمان قهر آنهـا بـراي حفـظ             

  . ان عليه ماستمنافع ش
 و طغيانهـاي مـردم      "بالتيمور"نمونه مي آورم از شهر      

 هزار خانـه خـالي در ايـن شـهر           16بيش از   . اين شهر 
 هزار نفر در همـين شـهر        30وجود دارد و با اين وجود       

مردم بي خانمان و بي مـسكن بـه         . بي خانمان هستند  
ما . طور دايم مورد آزار و مزاحمت پليس قرار مي گيرند    

 گرسنه داريم و مغازه ها پر از مواد غذايي هستند،     مردم
اما اگر گرسنگان به خوراكيها دست دراز كننـد، مجـرم      

  . به حساب مي آيند
خشونت پليس تنهـا بـراي سـاكت كـردن گرسـنگان            
نيست، بلكه در اصل براي ايجاد ترس و رويـارويي بـا            

  . تهديد مبارزه و مقاومت است
وي معترضـان مـي     رسانه ها عناوين خـشن و كريـه ر        

اما هنگامي كـه مـا تظـاهرات مـسالمت آميـز            . گذارند
وقتي . داريم، شهر صحنه مانور ارتش و پليس مي شود        

فلسطينيها در تويتر به تظاهر كنندگان مي گويند چطور 
با گاز اشك آور مقابله كنند، بر آن نام ترويج خـشونت            

  . گذاشته مي شود
چطور قانون شما بـه يـك فـرد گرسـنه كـه از مغـازه                
خوراكي بر مي دارد هجوم مي برد، اما از كنار روسـاي          

 كه ميلياردها دالر    "وال مارت "كمپانيهاي بزرگ مانند    
  از ما مي دزدند، به سادگي رد مي شود؟ 

از اين رو ما هـر نـوع خـشونتي را رد نمـي كنـيم؛ مـا          
اران را رد مـي     خشونت طبقه حاكمه مـدافع سـرمايه د       

ما از اينكه ستمكشان مسلح شوند، حمايت مـي          . كنيم
بلـك  "از فلسطينيها عليه آپارتايـد اسـرائيل تـا          . كنيم
مـا  .  در اين كشور كه به مبارزه مسلحانه پيوست        "پنتر

. از به كارگيري همه ابزارهاي مبارزه حمايت مي كنـيم  
البته اين در بين بخشي از چـپ بـه ويـژه پاسيفيـستها      

بله ما از مبارزه مسلحانه بـه عنـوان       . رد قبول نيست  مو
  .يك تاكتيك و نه پرنسيپ دفاع مي كنيم

سوسياليستها خواهان دنيايي هـستند و بـرايش مبـارزه      
مي كنند كه در آن هيچگونه خـشونتي وجـود نداشـته            

اگر همه افراد جامعه خوراك، پوشـاك و زنـدگي          . باشد
 زيـست   راحت داشـته باشـند، جنـگ نباشـد و محـيط           

  . تخريب نشود، خشونتي هم وجود نخواهد داشت
بايد بدانيم طبقه حاكم از امتيازات سرمايه داري هرگـز       
دست نمي كشد و براي حفظ آن هرگز سالحش را كه           

از . ميلياردها دالر هزينه اش كرده به زمين نمي گذارد        
اين رو ما بايد پيش از هر چه نخست مسلح به نيـروي          

  ".براي آن سازماندهي كنيمتوده ها باشيم و 
  

  آلترناتيوي براي تروريسم مداوم طبقه حاكم

ــي   ــين الملل جــولين گــوئررو، عــضو ديگــر ســازمان ب
. سوسياليسم، سخنران ديگر در باره مساله خشونت بود       

هرگز دستگاههاي سياسي به ريـشه هـا و         ": وي گفت 
علل تيراندازيهايي كه در مراكز عمومي و خيابانها مـي          

لئــون تروتــسكي، انقالبــي   .  پردازنــدشــود، نمــي 
سوسياليست روسي، مقاله هاي متعددي در باره ريـشه         

او در آغاز پلميك خود در ايـن بـاره،         . ترور نوشته است  
با افرادي كه دست به ترور مي زننـد ابـراز همبـستگي      

اين بدين خاطر است كه در زمـان او افـرادي     . مي كند 
انه، قتـل و    ترور مي شدند كه دست در اعمال سـتمگر        

او مي دانست كه شرايط     . آزار و تحقير كارگران داشتند    
. جامعه تحت سرمايه داري سخت و طاقت فرسا اسـت         

اما در دوران ما اعمال ترور تقريبا همگي علـل راسـت            
گرايانه داشته و محصول نگرش تنفر آلـود نـسبت بـه            
زنان، سياهپوستان، مهاجران، مسلمانان و هـم جـنس          

  ".گرايان است
اگر رجـوع كنـيم بـه واژه نامـه و         ": ي در ادامه گفت   و

: ، مي بينم كه اينگونه تعريف شده است       "ترور"معناي  
استفاده از خشونت، تهديد و وحشت پراكنـي، بيـشتر          "

اگر اين تعريف را قبـول داشـته        . "براي مقاصد سياسي  
باشيم، سياسـت طبقـه حاكمـه عليـه طبقـه كـارگر را              

  ". بايد خواند"تروريسم مداوم"
ما سوسياليستها معتقد نيـستيم كـه رفتـار         ": وي گفت 

خشونت آميز مي تواند مـا را از سـتم جمعـي كـه بـه                
مـا  . عنوان يك طبقه متحمل مـي شـويم، رهـا سـازد           

مخالف ترور فردي به عنوان يك تاكتيك كـه بخـشي     
   ".از چپ به آن معتقد است، هستيم

سوسياليستهاي تخيلي تصور مـي     ": جولين توضيح داد  
ردند مي توان جامعه اي بي نقص و در كنار سـرمايه            ك

امـا  . داري كه به طور سريع در حال رشد بود، سـاخت          
سرآخر آنها با اين حقيقت تلخ روبرو شدند كه سـرمايه           
. داري به همه گوشـه و كنـار جهـان رخنـه مـي كنـد               

سوسياليستهاي تخيلي بر اين باور بودنـد كـه انـسانها           
 مـاركس و انگلـس      محصول محيط خود هـستند، امـا      

آمدند و اين ايده را بـسط داده و گفتنـد كـه در همـان       
پروسه اي كه انسانها تالش مي كنند محيط خودشـان      

آنهـا در يـك     . را تغيير دهند، خود نيز تغيير مـي كننـد         
كتـاب  (پلميك مشهور عليـه سوسياليـستهاي تخيلـي         

براي ايجاد آگاهي   ": استدالل كردند ) ايديولوژي آلماني 
تي در سطح گسترده و براي پيروزي و به ثمـر           كمونيس

رسيدن هـدف نهـايي، تغييـر انـسانها در ايـن پروسـه              
   ".جنبش عملي الزم است

بنابراين نه به اين دليل كه طبقه حاكمه نمـي توانـد از     
راههاي ديگر سرنگون شود، بلكه به اين خـاطر كـه از    
ميان بردن طبقه حاكم تنها زماني مي توانـد موفقيـت           

باشد كه طبقه كارگر بتواند خود را در اين پروسـه           آميز  
از آنچه طي سالها در او نفوذ كرده و وي را شكل داده،       

  رها كند و خود را صيقل دهد تا جايگاه مناسبي در 
  6بقيه در صفحه 

  )٤٣(سازماندهی جنبشهای عصر جديد پس از جنگ سرد 
  خشونت و مبارزه طبقاتي

  ليال جديدي
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سازماندهی جنبشهای عصر 
  )٤٣(جديد پس از جنگ سرد 

  
  5بقيه از صفحه 

جامعه جديد داشته باشد، گذار از اين پروسـه ضـروري           
اين تغيير را ما خودمان در پروسه فعاليتهاي مان         . است

  . تجربه كرده ايم
پس براي پاسخ به اين سوال كه آيا انقالب بايد حتمـا            

!  كـه لزومـا نـه      خشونت آميز باشد، پاسـخ ايـن اسـت        
انقالب سوسياليستي انقالبي است كه توده مردم از آن         
حمايت مي كنند، زيـرا بـه عنـوان يـك طبقـه منـافع               

آنها در برابر خشونت آلترنـاتيوي ايجـاد        . مشترك دارند 
  . مي كنند

اما همچنين اين ساده لوحانـه اسـت اگـر فكـر كنـيم              
دستگاههاي سياسي به آساني كنـار مـي رونـد و ايـن             

ادهــاي عظــيم خــشونت ماننــد پلــيس و ميلياردهــا نه
دالري كه خرج ارتش و غيره كرده اند را بـي اسـتفاده       

اما ما نخست بايد مسلح به جنبش عظـيم         . مي گذراند 
   ".توده ها باشيم

 كرد كه در كتـاب    "جورج اورول "در خاتمه او يادي از      
 تجربـه خـود را از شـهر بارسـلونا           "درود بر كاتالونيـا   "

ه به دسـت طبقـه كـارگر و زحمتكـشان در            هنگامي ك 
  . هنگام مبارزه عليه فاشيسم افتاده بود، شرح داده است

وقتي وارد اين شهر شـدم،      ": جورج اورول مي نويسد   "
 "خـانم " و يـا     "آقا"متوجه شدم هيچكس به ديگري      

همـه  .  هم خطـاب نمـي كنـد       "شما"حتي  . نمي گويد 
ــق"يكــديگر را  ــد " رفي ــي كردن ــاي .  صــدا م ــه ج ب

انعام دادن منع   .  مي گفتند  "درود" به هم    "روزخوش"
بـه  . هيچ ماشين خـصوصي و شخـصي نبـود    . شده بود 

همه تاكسيها و وسايل نقليه و بسياري ديگر رنگ سياه     
همه جا پوستر هاي انقالبـي بـه      .  و قرمز زده شده بود    

چشم مي خورد كه از ديوارها بـه رنگهـاي زرد و آبـي              
 تمـام  "رامبرالس"لندگوهاي  از ب . برافراشته شده بودند  

به غير از تعـداد     . روز صداي سرودهاي انقالبي مي آمد     
كمي از زنان و خارجيها، هيچكس لباس فاخر نپوشيده         

تقريبا همه لباس كـار بـه تـن داشـتند يـا لبـاس               . بود
چيزهاي بود كه . كارگري آبي و برخي اونيفورم چريكي    

ا يـك  درك نكردم چيست و يا برخي را خوشم نيامد ام       
چيز سريع را درك كردم، چيـزي در جريـان بـود كـه               

   ".ارزش جنگيدن برايش را داشت
اگر سوسياليستها آموزشهاي متفكران انقالبـي گذشـته        
را مد نظر گيرند، خود را مسلح به تئـوري و اسـتراتژي             
سوسياليسم انقالبي كنند، سازماندهي خود را همراه بـا         

 هماهنگ عليه  سطح آمادگي جامعه كرده و يك مبارزه      
سرمايه داري براه بيندازند، انسانيت در نهايت مي تواند         
. شاهد جامعه جديد باشد كه در آن خشونت جايي ندارد      

اين جامعه گهواره رشد و توسـعه پتانـسيلهاي انـساني           
خواهد بود؛ اين جامعـه اي اسـت كـه ارزش جنگيـدن       

  ".برايش را دارد
  

   مااخالق آنها و اخالق: تروتسكي و اخالق

 "اخالق آنها و اخـالق مـا      "نوشته تروتسكي با عنوان     
يك دفاع كالسيك از شرح اخالق طبقاتي، از انقـالب          

ــت  ــسم اس ــا  . و ماركسي ــود ب ــسكي در دوران خ تروت
پرسشهاي اخالقي مردمي كه قـصد داشـتند جهـان را          
دگرگون كننـد برخـورد داشـت و امـروزه نيـز همـين              

  . پرسشها مطرح هستند
ه نويس و نويـسنده چنـدين كتـاب از          ، مقال "دني كچ "

 سخنراني خـود را در ايـن        "جدي...سوسياليسم"جمله  
  . زمينه ارايه داد

ما نمي خواهيم بگوييم بـه اخـالق معتقـد        ": وي گفت 
نيستيم، بلكه مي گوييم بـه اخـالق بـورژوايي معتقـد             

اخـالق بـورژوايي    .  اخالق امري طبقاتي است   . نيستيم
پيدا كرده، ما بـا ايـن اخـالق      بر جامعه ما كامال تسلط      

بزرگ شده ايم و ديگر تبديل به فرهنگ جامعه شـده        
از آنجا كه اخـالق سوسياليـستها بـا ايـن ُنـرم             . است

همخواني ندارد و از آن پيروي نمي كنـد، گفتـه مـي             
امـا بايـد ببينـيم    . شود كه آنها به اخالق اعتقاد ندارند  

  اخالق سوسياليستي چيست؟ 
 "كسي نبايد قتل كند   "مده است   در كتاب مسيحيها آ   

تنهـا  . مـا هـم مـوافقيم     . "كسي نبايد دزدي كنـد    "و  
مشكل اينجاست كه عده اي كه بر ما حكومـت مـي            
كنند معتقد هستند يك استثنايي اينجـا وجـود دارد و           

آنها مي گوينـد ايـن      . اين دستورات امري نسبي است    
بستگي دارد چه نـوع لبـاس و يـا اونيفـورمي پوشـيده              

اگر لباس پليس يا زندانبان و قاضيان و غيـره را           . باشي
  .به تن داشته باشي، آنگاه قتل اشكال ندارد

در مقابل ماركسيسم هم به ما مي گويد، بنابراين آنهـا           
هم نمي توانند براي كارگراني كه براي انقالب مبـارزه          
مي كنند تا از زير يوغ ستم خارج شوند، تعيين كنند كه     

  .ار ببرندچه ابزاري بايد به ك
امپرياليسم و سرمايه داري براي ما يك ليست طوالني         

جهان مـا مملـو از خـشونت،    . از جنايت به بار آورده اند 
درد و رنج است، اما مبارزه با اين بربريت زيـر سـووال             

اين در حاليـست  . مي رود و خشونت محسوب مي شود    
كه خصلت رفتار طبقه كارگر انساني اسـت، زيـرا ايـن            

مـه همبـستگي بـراي پيـشبرد مبـارزه اش           شرط و الز  
  .است

سرمايه داري به ما مي گويـد انـسانها بـه طـور ذاتـي               
قاتل، حريص، دزد، حيله گـر، تنبـل و غيـره هـستند و      

آنها قبول ندارند كه ما     . دست به كارهاي خطا مي زنند     
در اين شرايط و اين جامعه متولد شـده و رشـد كـرده              

را پيش مي كشند كه     آنها همواره اين بحث كهنه      . ايم
  . انسانها به طور طبيعي خودخواه هستند

اخالقيات سرمايه داري بـه طـور كلـي دروغـي بـيش             
آنها با در دست داشتن رسانه هـا و انـواع ابـزار            . نيست

ارتباطات، اطالع رساني و روابط عمومي، به طور مـدام       
  .به مردم دروغ مي گويند

اخالق بيشتر از هر    ": تروتسكي در اين رابطه مي گويد     
مـا  . فرم ديگري از ايـديولوژي، كـاراكتر طبقـاتي دارد         

هرگونه هنجارهـاي اخالقـي طبقـه غالـب را رد مـي             
  ".كنيم

اخـالق همـواره طبقـاتي بـوده        ": انگلس نيز مي گويد   
است؛ يا در دست منافع طبقه حاكمه و براي تسلط بـر            

ار طبقه ستمكش براي شكستن سـد  كارگر و يا در اختي 
  ". راهش

طبقه حاكمه به اخالقي نياز دارد كـه        ": لنين مي گويد  
   ".بردگي و اطاعت را به توده ها و نيروهاي كار بياموزد

ــوزش   ــه جهــت آم ــن زمين ــشنهادي در اي ــع پي دو منب
پيرامون چارچوبي روشني كه ماركسيسم به مـا نـشان          

وي ما هـستند،  مي دهد و پاسخ به سواالتي كه پيش ر     
تروريــسم و " و "اخــالق آنهــا و اخــالق مــا"نوشــته 

ــسم ــال  "كموني ــسكي در س ــك تروت ــا 1920، پلمي  ب
همچنين از انگلس، لنين و نوواك نيز    . كائوتسكي است 

  . نوشته هاي مفيدي در اين زمينه وجود دارد
  

  رفورم يا انقالب 

تـاريخ  : آتش زيـر زمينـي    "، نويسنده   "شارون سميت "
ــسم ــا و   راديكالي ــده آمريك ــاالت متح ــارگرى در اي  ك
ــسنده ــسم"، "نويــ ــين از "زن و سوسياليــ ، همچنــ

بررسـي  " و   "كـارگر سوسياليـست   "نويسندگان نشريه   
  . است"سوسياليستي بين المللي

وي در سخنراني خود پيرامون گزينه رفورم يا انقـالب          
بياييد اين طور تـصور كنـيم، بـسا در حقيقـت            ": گفت

 لحظه كه برني سندرز در ايـن        خواب ببينيم، براي چند   
البته بگويم دليل محبوبيـت     . كشور رييس جمهور شده   

او بين جوانان و زحمتكشان اين جامعه بـه ايـن دليـل             
بود كه براي اولين بار كسي آمـد و آشـكارا معـضالت             

حاال برنـي ريـس جمهـور شـده،         . جامعه را مطرح كرد   
  اولين تاثير، الل شدن ترامپ است كه چه خوشبختي 

  
اما اگر فكر مي كنيد االن مشكل داريـم،     ! از اين باالتر  

پس صبر كنيد برني رييس جمهور شود تـا ببينيـد كـه        
سندرز مي گويد تحصيالت مجاني     ! چه خبر خواهد شد   

ــدان     ــات ثروتمن ــول مالي ــا پ ــم ب ــود، آنه ــب، ! ش خ
سياستمداران ترجيح مي دهند بميرند تا ايـن را قبـول            

 كرد كه بهداشت و سالمت      اوباما براي نمونه چه   . كنند
كه البته چندين برابر آن را بدتر       (را قابل دسترسي كند     

، اما باز همان را هم ديديم كه كنگـره          )و گران تر كرد   
  . چه باليي بر سرش آورد

برني سندرز مي گويد سوسياليسم به سبك كـشورهاي    
توجه كنيـد كـه االن مثـل دهـه هفتـاد            . اسكانديناوي

بان در حال سـقوط بـه سـمت         همين سوئد شتا  . نيست
كمكهـاي پايـه اي اجتمـاعي بـه تـدريج           . راست است 

 كه ادعاي كـاربرد     IKAاالن شركت   . حذف مي شوند  
 ضد "وال مارت"روش سوسياليستي مي كرد نيز مانند     

اتحاديه هـا   . اتحاديه هاي كارگري موضع گرفته است     
  . ديگر آزاد نيستند

اسـت كـه   ما مي دانيم كه سوسياليسم يك اسـتراتژي    
  . سيستم سرمايه داري را نابود مي كند

اما چرا سوئد شكـست خـورد؟ بـراي اينكـه بـه قلـب               
كمپانيهـاي بـزرگ سـوئدي      . سيستم سرمايه داري نزد   

در واقـع مـا در آمريكـا بـاالترين          . رفتند فراملي شدند  
. تفاوت طبقاتي را داريم و سـوئد در دومـين رده اسـت            

ستم طـور هـست كـه       اينگونه بايد نگاه كرد كه آيا سي      
كسي بتواند مزد دزدي كند يا نه؟ اين اصل ماركسيسم   
. تــا بــه حــال بــه ايــن انــدازه واقعيــت نداشــته اســت

سوسياليسم با انتخابات به دست نمي آيد؛ سوسياليـسم      
مـا از رفـورم بايـد       . از پايين به باال سـاخته مـي شـود         

حمايت كنيم؛ اما رفورم به انقالب و سوسياليسم نمـي          
  . انجامد

درصـد آن   40توجه كنيد كه امـروز از هـر يـك دالر،            
اما از هر دالر فقط     . صرف هزينه هاي نظامي مي شود     

  .  سنت براي بهداشت و درمان خرج مي شود19
، مهندس سوسـيال دمكراسـي سـوئد،        "رودلف واگنر "

چـرا مـدل سـوئدي سوسياليـسم شكـست      ": مي گويد 
ارج خورد، زيرا جنبش قوي كارگران از دسـت آنهـا خـ           

. كمپانيهـا فراملـي شـدند     . شد و به دست سرمايه افتاد     
سوئد وارد سيستم گلوبال شد، چون يـك كـشور نمـي         
ــرمايه داري    ــا س ــي ب ــد، وقت ــستي باش ــد سوسيالي توان

  . محاصره شده
سوسيال دموكراسي با انتخابات محقق مـي شـود، امـا        
ماركسيسم به ما مي گويد سوسياليسم فقط از پايين به         

ست و اين تفاوت انقالب سياسي با انقالب  باال ممكن ا  
البتـه كـه ماركسيـسم انتخابـات و         . سوسياليستي است 

رفورم را رد نمي كنـد، ولـي اگـر بخـواهيم واقعـا بـه                
سوسياليسم برسيم، فقط با انقالب سوسياليستي ممكن       

  ".است
شارون سميت بر اينكه جنبش اعتـصاب بهتـرين نـوع           

ونـه هـاي از آن را       اعتراض است تاكيد بسيار كرد و نم      
او در خاتمه سخنانش گفت كه ماركسيـسم        . يادآور شد 

يك علم است و نه يك باور مـذهبي و بـراي انقـالب            
  . سوسياليستي بايد آن را آموخت
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  پيش درآمد 

مرداد و شهريور هـر سـال يـادآور خـاطره راه افتـادن              
ماشين كشتار جمعي رژيم جمهوري اسـالمي در سـال     

 در پي استيصال در جنگ با عراق و سرشكـستگي           67
امام رژيـم از بلـع دردنـاك قطعنامـه شـوراي امنيـت              
سازمان ملل و تن دادن به آتش بس با ديكتاتور رقيب           

  .خود، صدام حسين است
ميني، شكست خورده در فـتح قـدس از راه كـربال و             خ

صدور انقـالب ارتجـاعي خـود و ناكـام از كـش دادن              
 سال، براي رهايي از مـنجالب سياسـي و          20جنگ تا   

ايديولوژيك داخلي و بين المللي، با صـدور دسـتخط و         
دستور اعدام دسته جمعي هـزاران زنـدان سياسـي، از           

اردار و فرزند دار،     ساله گرفته تا زن ب     13 يا   12نوجوان  
تمام محتواي فاسد و غير انساني دين و دولت خـود را            

  . بيرون ريخت
گرچــه زنــدان، تــوهين، شــكنجه و اعــدام از روز اول 
حاكميت رژيم تا به همين امروز وجود داشته و نمونـه           
زنده اخير آن اعدام گروهي هموطنان سني اسـت، امـا      

ـ               ات شاخص ترين و نكبت بـار تـرين بـرگ سـياه حي
  . است67حكومت اسالمي، فاجعه كشتارهاي تابستان 

جدا از افشاگريها، مصاحبه ها و تحقيقات زيـادي كـه            
 و برنامه هاي حماسي      پيرامون اين جنايت انجام شده    

و مستندهايي كه ساخته شده اند، ايـن نوشـته كوتـاه            
  .سعي دارد نگاهي كلي به اين واقعه بيندازد

   

  آغاز جنايت

هايي تاريخي داشت،    پيش زمينه  67تان  اعدامهاي تابس 
اما از نظر عملي بسيار ناگهاني آغاز شد و زنـدانيان بـه       

در تهران، در ماه    . هيچ وجه از جزييات آن خبر نداشتند      
طرفـداران سـازمان مجاهـدين      (مرداد زندانيان مجاهد    

اعدام شدند و در ماه شهريور، زندانيان كمونيست      ) خلق
عـدامها و انجـام آنهـا در        روندي كـه تـدارك ا     . و چپ 

تهران و زندانهاي گوهردشـت و اويـن بـر اسـاس آن             
اي مشابه در شهرستانهاي ديگر نيز انجام شد، با پروسه 

  .تكرار شد
عام زندانيان سياسي، يك اقدام سراسري از پـيش  قتل  

طراحي شده در باالترين سطح حكومت بود كه از چند          
سـازي و   ه  پرونـد . سال پيش در پي اجـراي آن بودنـد        

بندي زندانيان بر اساس هويت سياسي و عقيدتي   دسته  
و كيفيت مقاومت آنها دستكم از يك سال پـيش آغـاز          
شده بود و در اوايل بهار همان سال، بسياري زنـدانيان           
شهرستانها از جمله زندانيان كرمانشاه و مـشهد، بـراي          

  .عام به تهران منتقل شده بودندقتل 
نجم تا هفتم مرداد را هنگام آغاز       اكثر مراجع روزهاي پ   

در اين روزها در سراسر ايران، رژيـم        . داننداعدامها مي   
به تدابير ويـژه اي در زنـدانها دسـت زد، تلويزيونهـا و              

  .ها جمع شد و زندانيان محدود شدندروزنامه 
حـصارهاي آهنـين بـر گـرد     ": نويـسد آبراهاميان مـي    

 ها  دروازه.  شد زندانهاي اصلي در سرتاسر ايران كشيده     
تلويزيونها را از برق كـشيدند و       . بسته و تلفنها قطع شد    

هـاي دارويـي   هـا و بـسته   هـا، روزنامـه   از توزيع نامه    
ســاعات مالقــات منحــل شــد و . خــودداري ورزيدنــد

بستگان زندانيان را از حول و حـوش زنـدانها پراكنـده            
به زندانيان دستور داده شـد كـه در سـلولهاي           . ساختند

ود باقي بمانند و از صحبت بـا نگهبانـان و كـارگران             خ
و آمد به مكانهاي عمومي     رفت  . افغاني خودداري كنند  

هـا، تاالرهـاي    ها، قرائت خانه  ها، كارگاه   مانند درمانگاه 
  ".تدريس و حياطها ممنوع شد

به دسـتور خمينـي، كميـسيوني متـشكل از مـصطفي            
ي نيري،  پورمحمدي، نماينده وزارت اطالعات، حسينعل    

قاضي شـرع و مرتـضي اشـراقي، دادسـتان بـراي بـه              
. اصطالح محاكمه دو باره زندانيان سياسي تشكيل شد       

آنها دوبار در هفتـه   . راس اين گروه حسينعلي نيري بود     
. بين زندانهاي اوين و گوهردشت رفت و آمد مي كردند 

 نام گرفتـه    "كميته يا كميسيون مرگ   "اين آدمكشان،   
 مرداد در زندان گوهر دشـت       8 تاريخ   كميسيون در . اند

مسخره اي با    مستقر شده و كشتار را با محاكمه هاي         
يك سوال از گرايش سياسي زندانيان آغـاز كـرد و در             

  . ابتدا هم سراغ زنان زنداني رفت
   

  
  روند ارتكاب قتل

ــازمانهاي     ــاهدان و س ــدد ش ــهاي متع ــر گزارش ــا ب بن
ود را  اپوزيسيون، زنـدانيان مجاهـدي كـه گـرايش خـ          

.  اعالم مي كردند، درجا اعدام مي شـدند         "مجاهدين"
 بـه معنـي موافقـت بـا آنـان و            "مجاهـدين "ذكر نام   

 گرفته مي شد و كساني كه پاسـخ         "پافشاري بر نفاق  "
، با سوالهاي ديگري روبـرو مـي        "منافقين"داده بودند   
  :شدند، مانند

آيا حاضريد در مصاحبه تلويزيوني منافقين را محكوم        "
؟ آيا حاضريد طناب دار را بـه گـردن يـك عـضو              كنيد

فعال منافقين بيندازيد؟ آيـا حاضـريد ميـدانهاي مـين           
  "گذاري شده را براي ارتش اسالم پاكسازي كنيد؟

پاســخ منفــي بــه هريــك از ايــن ســواالت بــه معنــي 
  .محكوميت به اعدام بود

. همين روند چند روز زودتر در اوين نيز شروع شده بود          
توانستند چهـره بازجويـان     ندانيان مي   در گوهردشت، ز  

خود را ببينند، ولي در اوين آنها را بـا چـشم بـسته بـه                
كساني كه پاسخهاي نامطلوب مي     . بردندبازجويي مي   

 نبودنـد،   "منافقين"دادند يا حاضر به زبان آوردن واژه        
در آنجـا  . شـدند اي هدايت مي   بي درنگ به اتاق ويژه      

شد كـه وصـيت     وسايل شان ضبط و به آنها گفته مي         
آنگاه آنها را به سوي چوبه      . نامه نهايي خود را بنويسيد    

هاي دار كه پنهاني، هم در تاالر سخنراني گوهردشـت     
بردنـد و در    و هم در حسينيه اوين برپا شـده بـود، مـي           

  . آويختند نفري به دار مي 6گروههاي 
 دقيقه به طول مـي      15ي از زندانيان تا     جان دادن بعض  

اي زيـر پايـشان   انجاميد، چون به جاي اين كه دريچه      
خالي شود و آنها را به زير بيفكنـد، بـه شـيوه قـديمي               

پس از گذشت چند روز، مـاموران       . شدندحلق آويز مي    
اعدام كه بيش از حد خسته شده بودند، تقاضـا كردنـد            

 با اين تقاضا، زير اين كه محكومان تيرباران شوند، ولي
عنوان كه طبق حكم شرع مرتدان و دشمنان خدا بايـد      

اي بـيش   البته اين بهانه    . حلق آويز شوند، مخالفت شد    
چون طي يك دهـه پـيش از آن، محكومـان بـه          . نبود

دليل اصـلي   . هاي آتش اعدام شده بودند    وسيله جوخه   
دار زدن، حفظ سكوت و پنهان كـاري كامـل، هـم در             

دنياي خارج و هم در برابر بخشهاي ديگر همـان          قبال  
  . زندان بود

به زندانيان چپ كه هنوز نوبت شان نرسيده بود، گفتـه        
انـد،  شد كه مجاهدين به زندانهاي ديگر انتقال يافتـه          

اما بعضي از زندانيان با مشاهده كاميونهاي مجهـز بـه           
سردخانه و پاسداران ماسك به صورت كـه بـه آمفـي             

و آمــد داشــتند، جريــان داشــتن اتفاقــات تئــاتر رفــت 
بـا وجـود ايـن، آنهـا نمـي          . مشكوكي را حـدس زدنـد     

دانستند كه علت استفاده از ماسـك توسـط پاسـداران           
 در مرده شـويخانه     "فريزر"اين است كه دستگاههاي     

يكي از پاسداران ادعـا كـرده       . زندان از كار افتاده است    
  .ا هستندبود كه آنها فقط مشغول تميز كردن سلوله

شهريور ماه زمان اعدام زندانيان سازمانها و گروههـاي         
بنا به گفته شاهدان و سازمان عفو بين الملل،      . چپ بود 

توانـست بـه اعـدام      تنها يك جواب غلط به سوالها مي      
شخص مربوطه منتهي شود؛ به خـصوص سـوال آخـر           

 بـه آن بـه      "نه" كه جواب    "تو مسلماني يا نه؟   "يعني  
. كرد زنداني تاكيد مي "ارتداد"، زيرا بر معني اعدام بود  

كـرد امـا   اگر كسي بر مسلمان بودن خـود تاكيـد مـي      
گفت نماز نخوانده است، تنهـا بـه شـالق محكـوم            مي
 ضربه و روزي حـداكثر  10براي هر وعده نماز،  . شدمي
  .  ضربه50

در مورد زنان چپ، حكم شرع زنداني به اصطالح مرتد          
بازجويي هـا سـه مـاه       !  بود "توبه يا مرگ زير شالق    "

كساني كه جوابهاي شان پـذيرفتني بـود،        . ادامه داشت 
به سوي راست تاالر دادگاه و آنها كه پاسخهاي شـان           
غير قابل قبول بود، به سمت چـپ تـاالر هـدايت مـي        

گرداندند شدند، دسته نخست را به بندهاي خود بازمي          
زنـداني از   اگـر   . دادندو به آنها دستور نماز خواندن مي        

كرد، از بابـت آن     خواندن يك نوبت نماز خودداري مي       
ده ضربه شالق به او مي زدند و مجازات كسي كـه در        
روز از به جا آوردن هر پنج نوبت نمـاز خـودداري مـي              

آنهـايي كـه نتوانـسته      . ورزيد، پنجاه ضربه شالق بـود     
بودند با موفقيت بـه پرسـشها پاسـخ گوينـد و مـردود              

ودند، بعد از يك وقفه كوتاه براي تحويل     شناخته شده ب  
مايملك مختصر و نوشتن آخـرين وصـاياي خـود، بـه            

  .شدندهاي دار برده مي سوي چوبه
   

  شمار قربانيان

 1367تعداد دقيق زنـدانياني كـه در كـشتارهاي سـال      
  .كشته شده اند هنوز معلوم نيست

اهللا حسينعلي منتظري در كتاب خاطرات خود شمار آيت
 تن تـا سـه   800 شدگان را با ترديد از دو هزار و        كشته

  . تن ذكر كرده است800هزار و 
 نام و مشخصات چهار هـزار    "عصر نو "سايت اينترنتي   

 تن از قربانيان را با ذكر وابستگي سازماني آنهـا         485و  
منتشر كرده است كه وابـستگي سـازماني بيـشتر آنهـا            

ــوده ــق ب ــز . اســتمجاهــدين خل ــان ني ــاقي قرباني از ب
  .گروههاي مختلف چپ يا گروههاي كرد بوده اند

اما سازمان مجاهدين خلق كـه اعـضا و هـواداران آن            
هدف اصلي اين كشتارها بودنـد و بـسياري از افـراد و             
گروههاي اپوزيسيون و سازمانهاي مدافع حقوق بـشر،        

  .دانندشدگان را بسيار بيش از اين مي رقم كشته 
 مقاومت، در ايـن بـاره   بهزاد نظيري، عضو شوراي ملي 

اين ليست يك بار در سـال  ": گويد مي "راديو فردا "به  
 نام و يكسال بعد بـا بـيش از        208 با سه هزار و      2001

ولـي بايـد بگـويم در    .  نفر منتشر شد 200چهار هزار و    
 درصد آمار مربوط به زنـدانهاي       80همين ليست حدود    

   تهران مانند اوين، قزل حصار و گوهردشت است، در
  8بقيه در صفحه 

  

  بازبينی جنايتی که فاجعه ملی شد
 د برهانيامي
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  بازبينی جنايتی 
  که فاجعه ملی شد

  
  7بقيه از صفحه 

  
 30 بـيش از     67حالي كه تعداد قربانيان كـشتار سـال         

اين نكتـه را در نظـر بگيريـد    . شودهزار نفر برآورد مي  
 عامهـا نـه بـه    كه از نظر مكـاني و زمـاني، ايـن قتـل        

ماههاي مرداد و شهريور محـدود بـود و نـه بـه شـهر               
  ".تهران

الملـل  سازمان عفو بـين  ": دهددامه مي آقاي نظيري ا  
گويد، از مـرداد مـاه تـا آخـر سـال            در گزارش خود مي   

 10ميالدي در زندان اصفهان به طـور متوسـط روزي           
اند كه اگر محاسبه كنيد، نفر زنداني سياسي اعدام شده  

 نفـر فقـط متعلـق بـه زنـدان دسـتجرد             600يكهزار و   
  ".اصفهان مي شود

يكي از عمال سابق رژيـم امـا در         اعتراف تكان دهنده    
در يـك   . اين باره از هر اظهار نظر ديگر موثق تر است         

 منتـشر شـد، معـاون       1387نوار ويديويي كه در سـال       
تحقيق و بررسي وزارت اطالعات در دوران فالحيـان،         

رژيم در جريـان قتـل      ... ": براي اولين بار اعتراف كرد    
 700هـزار و  33، 1367عام زندانيان سياسـي در سـال      

شـدگان در گورهـاي     اعـدام   . نفر را اعدام كرده اسـت     
   ".جمعي دفن شدند

وي، رضا ملك، يكي از همكاران سعيد امامي، كـه در           
اي و درگيريهاي باندي و     جريان افشاي قتلهاي زنجيره   

 وزارت اطالعـات    209جناحي رژيم دستگير و در بنـد        
ال سـ ، پس از هفـت      1387شد، در سال    نگهداري مي   

تحمل سلولهاي انفرادي وزارت اطالعات، در يك نوار        
متحد به جنايـاتي كـه   ويديويي خطاب به دبيركل ملل    

 گرفت، اذعان   اطالعات رژيم صورت مي   توسط وزارت   
بخشهايي از اين اعترافها كه خطاب بـه دبيركـل          . كرد

  : متحد ضبط شده است، در زير مي آيدملل 
يش از يكصد سلول مـدتي       با ب  209بند  ! عاليجناب... "

است وسعت پيدا كرده، تعدادي سلول جديـد و بيغولـه           
اند، دو اتاق ساختند و تعدادي از سلولهاي قديم         ساخته  

اتاقهاي شكنجه آكوسـتيك حتـي   . را دو تا يكي كردند    
مگر سياهچالي وحـشتناك زيـر      . درهايش ايزوله است  

ساختمان كـه در و ديـوارش آكوسـتيك اسـت، صـدا             
نمونـه كـوچكي در اويـن       نيايد و اين تازه يـك       بيرون  

ساواما بيش از يكصد زندان مخفي و اقمـاري در    ! است
  . تهران دارد

كـشور هـم    آري عاليجناب اين سـياهچالها را در كـل          
عاليجناب . كنندهاي سنتي اداره مي      خانه   چون سالخ 
گرديـد،  كشي و جنايتكاران مي   دنبال نسل    اگر شما به  
نماهـا كـه شـعار      ها به دست همـين انـسان        اين جنايت 

دنيـا را مـي     دروغين اسالم و انقالب و صـدور آن بـه           
پذيرد، بله به دست همـين آخونـدهاي       دهند انجام مي    

  . گيردفريبكار و مستبد صورت مي 
 حدي است كه در طـي       عاليجناب، جنايت اين رژيم به    

 نفـر  700هـزار و   33، بـيش از  67شب در سـال  چند 
سال، دو سال، يكسال، اعدام     ندانيان داراي حكم پنج     ز

 جمعـي توسـط كانتينرهـا و        گشته و در گورهاي دسته    
و در مقابل ايـن رژيـم       . بلدوزرها به خاك سپرده شدند    

پيشه بسيار مظلومانه سفاك و ماليان فريبكار و جنايت 
است ثمره حكومـت واليـت      اين  . خاك سپرده شدند  به

چيز انسان را به كـام مـرگ و آتـش         همه  . مطلقه فقيه 
  ".كشيده است

   

  با پيكرها چه كردند؟

قربانيان را در گودالها و گورهاي دسته جمعي در نقـاط           
در اين مورد هم از زبان رضا . مختلف ايران دفن كردند 

در ايـران  ": ملك در همان نوار ويـديويي مـي شـنويم         

 جمعي شايد هم بيشتر، گور دسته       190 تا   170بيش از   
هـا  آنها را خالي از جنازه تحويل خـانواده        ... وجود دارد   

در بعـضي از    ! عاليجنـاب . توضيح بيشتر بدهم  . اندداده  
آنها لباس را زير مقداري بتون آماده مـدفون كردنـد و            
سنگ روي آن گذاردند كه خانواده حتـي نتوانـد نـبش         

طـور دسـته    عمـومي بـه     اجساد اين گورهاي    . قبر كند 
ــي در ع ــق جمع ــشتند م ــود گ ــين مفق ــان و . زم جوان

نوجواناني كه از يازده و دوازده ساله به باال و البته زنان        
  ".شودباردار را نيز شامل مي 

شناخته شده ترين مكان، گورستان خـاوران در جنـوب          
شرقي تهران در ابتداي جاده خراسان است كـه شـمار           
نامعلومي از زندانيان اعـدام شـده را در دو گـور دسـته              

تصاوير معروف از خاك    . جمعي زير خاك پنهان كردند    
بيرون ماندن قسمتهايي از پيكر بعـضي از شـهيدان، از          

  . يادها پاك نمي شود
  )عكس جسد(
   

  اعتراض از درون

آيت اهللا حسينعلي منتظري در اعتراض به اين اعدامها         
 مرداد به خميني نامه نوشـت و        13 و   9دو بار به تاريخ     

خمينـي در   .  مرداد به او پاسـخ داد      15خميني در تاريخ    
در همين دفاعيـه شـما از       ": نامه عزل منتظري نوشت   

منافقين تعداد بسيار معدودي كـه در جنـگ مـسلحانه           
عليه اسالم و انقالب محكوم به اعـدام شـده بودنـد را           
منافقين از دهان و قلم شما به آالف و الوف رساندند و            

  اسـتكبار كـرده    اي بـه  بينيد كه چه خدمت ارزنده      مي  
  "!ايد

ميرحسين موسوي، نخست وزير وقت، نه در آن زمـان          
اسـتعفا داد كـه بـا        1367 شهريور   15بل كه در تاريخ     

.  خميني مواجـه شـد      اي و مخالفت شديد علي خامنه     
اختالف با مجلس بر سر      گرچه او در استعفا نامه خود       

وزراي پيشنهادي را عامل استعفا عنوان كرد، امـا اميـر       
ارجمند، سخنگوي موسوي، بـي اطـالع گذاشـتن او از        

شمارد و ادعـا مـي      موضوع اعدامها را عامل استعفا مي     
كند موسوي خواهان تـشكيل هيـات تحقيـق در ايـن            

شخص موسـوي هرگـز از آن اعـدامها         . مورد شده بود  
اعالم برائت نكرد و همواره در مقابل آن سكوت نموده          

  . است
موسوي اردبيلي، رييس شوراي عالي قضايي و ريـيس         

، نيز بعدها مدعي شد بـا       67ديوان عالي كشور در سال      
اين اعدامها مخالف بـوده و در مخالفـت، سـه بـار بـه               

: گويـد خمينـي گفـت     خميني نامه نوشته است، او مـي      
، مـن  "گويند و سر موضـع هـستند    كه اينها دروغ مي   "

: ، فرمودنـد  "يدممن به اين مطلب نرسـ     ": عرض كردم 
  !"ايمما رسيده "
   

  پس از اعدامها
 آذر مـاه هـيچ   4 از  قبـل به خانواده هاي قربانيـان تـا     

بعضي از آنها با تلفن، . اطالعي درباره اعدامها داده نشد  
ها و معدودي نيز به خود زندان اوين احـضار          به كميته   

هـاي   شدند تا اثاثيه شخـصي و يـا آخـرين وصـيتنامه      
هـا بـي   در مواردي كه اين وصيتنامه     (ن را   اعدام شدگا 

بـراي  . تحويـل بگيرنـد   ) زيان تشخيص داده شده بـود     
آنكه از ازدحام جلوگيري شـود، آنهـا را  جـدا از هـم و         

بـه  . طي چندين هفته به مراكز مورد نظـر فراخواندنـد         
بستگان اعدام شدگان به صراحت اعالم شد كـه حـق           

 و  دام شدگان اعبرگزاري مراسم چهلمين روز درگذشت      
ــد   ــتانها را ندارن ــدن در گورس ــرد آم ــتان. گ  در  گورس

 "نجـس "، ماركسيستها را به ايـن عنـوان كـه         خاوران
بـه ايـن   . هستند، جدا از ديگران به خاك سپرده بودنـد   

ترتيب احكام مربوط به ارتداد درباره كشته شدگان نيـز       
  .به مرحله اجرا گذاشته شد

   
  يك دهه و دو دهه بعد

 كسي از محل دفـن اعـدام شـدگان خبـر            تا چند سال  
اجازه نداشتند در  نداشت و كساني هم كه خبر داشتند، 

 70اما از اواخر دهـه      . محلهاي كشف شده حضور يابند    
 هـا و دوسـتان اعـدام   به بعد، در ماه شـهريور خـانواده      

شــدگان، و برخــي از فعــاالن سياســي و دانــشجويي و 
ــاد اعــدام  ــراي گراميداشــت ي ــارگري ب دگان در  شــك

شـوند و بـه سـخنراني و        گورستان خاوران جمـع مـي       
  . پردازندخواندن سرود مي

هاي اعـدام شـدگان      تعدادي از خانواده     1384در سال   
به شهرداري تهران اجازه دادند كه اقدام به سـاماندهي      

اند گورستان خاوران كند، اما شماري ديگر اعالم كرده         
فقت خواهنـد كـرد   كه تنها در صورتي با ساماندهي موا      

كه چگونگي و زمان اعدام مدفون شدگان و محل دفن   
  . تك تك اعدام شدگان مشخص شود

هـاي دفـن     اي از اعضاي خانواده       عده 1387در سال   
شدگان در گورستان خاوران از خاك برداري گسترده با         

گورسـتان خبـر     بولدوزر و كاشت درخـت در محوطـه         
حكومت ايران خواست   سازمان عفو بين الملل از      . دادند

 فورا به تخريب گورهاي انفرادي و دسـته جمعـي در        تا
  . گورستان خاوران پايان دهد

   
  رقابتي كثيف/ دستاويزي مظلوم

پس از نزديك به سه دهه، در كوران حمـالت متقابـل       
دو ســاله اخيــر جناحهــاي قــدرت در رژيــم جمهــوري 
اسالمي و درست در زماني كه باند ولي فقيه بـا حربـه             
هايي چون ضعف در مديريت برجام و وا دادن در برابر           
حريف خارجي، حقوقهاي نجومي مديران و وزيران، لغو       
ــه هــاي نمــايش فــيلم   ،كنــسرتهاي موســيقي و پروان

مشغول قدرت نمايي و تو سري زدن به دولت كليد دار           
اســت، فايــل صــوتي گفتــه هــاي آقــاي منتظــري در 

اعدامهاي ، درست چند روز پس از       67خصوص جنايت   
گروهي اهل تسنن و بقيه، در شبكه مجازي همه گيـر           

 و توجيه وقيحانـه     "وا اماما "فرياد   جناح حاكم با    . شد
امـام تـوجهي بـه    "اين كشتار يـا جملـه هـايي چـون         

، "امام تكليف مـدار بـود     " و يا    "قضاوت تاريخ نداشت  
رقبــاي اصــالحي و .  افــشاگري واكــنش داد بــه ايــن

ي لگـدپراني متقابـل فـراهم       اعتدالي هم فرصـتي بـرا     
ديدند تا جايي كـه كـسي چـون تـاجزاده، ماننـد دايـه          

مهربان تر از مادر، موضـوع عـذرخواهي حاكميـت از            
خانواده هاي قربانيان را به ميان مـي آورد، امـا جـرات        

  . نمي كند از آمران و عامالن جنايت نامي ببرد
   

  برآمد
ام زنـدانيان   عتا پيش از وقوع كشتار در كوزوو، از قتل          

ــستان    ــط تاب ــران در اواس ــي اي ــه67سياس ــوان   ب عن
بزرگترين جنايت ضدبشري بعـد از جنـگ جهـاني دوم     

شد؛ جنايتي كه تمام جناحهاي اين رژيم در آن         ياد مي   
اند؛ جويي از خـون كـه خمينـي تمـام     شريك و سهيم   

  .رژيمش را با آن غسل تعميد داد
 موضع باشـد    هركس از آنها سر   "اما فتواي خميني كه     

روي .  تنها يك روي سكه حقيقت است      "را اعدام كنيد  
ديگرش به نام و نشان و ياد قهرماناني آذين شده كـه            
بــر هويــت سياســي و عقيــدتي خــود پــاي فــشردند و 
پيروزمندان سياسي و آرمـاني و تـاريخي ايـن صـحنه            

  .شدند
قهرماناني كه در راهروهاي پشت اتاقهـاي مـرگ، بـر           

تـاب لحظـه آزمـون كارنامـه و          بـي    نيمكتهاي انتظار، 
سرشت خود بودند تا بـا شـوق و اشـتياق بـه اسـتقبال         

حـق آزادي   " و   "حـق انتخـاب آزاد    "دار روند و    طناب  
هـر كننـد،     را براي خلق و آينده مردم شـان م         "انديشه

سازندگان حقيقي و پردازندگان تاريخي تابلو ايران آزاد        
  .فردا هستند

  

  :منابع
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نوشته حاضر بخشي از يك تحليل جامع است كـه در           (
 انتشار يافت و از نظرگاه تـاريخي و پـيش           2009سال  

بينيهاي مرتبط، سنديت و تازگي خـود را حفـظ كـرده            
  ) است

  
 ,Milli Nizam Partisi)"حـزب نظـام ملـي   "

MNP)            به عنـوان نخـستين حـزب نماينـده اسـالم 
ــان نهــاده شــد1970سياســي، در ســال  ز پــس ا.  بني

حـزب سـالمت    "ممنوعيت، حزب جانشين آن به نـام        
ــي  (Milli Selamet Partisi, MSP) "مل

ايــن حــزب در اولــين حــضور خــود در . تاســيس شــد
 48درصـد آرا و  11.8، 1973انتخابات پارلمان در اكتبر     

كرسي پارلمان را به دست آورد و بـه جايگـاه سـومين             
ين براساس برنامه آن، ا. حزب بزرگ تركيه دست يافت  

حزب مدافع صنعتي سازي متعادل و محلي بـه عنـوان        
جايگزيني براي سياست واردات و مونتاژ بود تا به ايـن           

حزب سالمت  . وسيله بر عقب ماندگي كشور غلبه شود      
ملي كنار زدن اولويت دهي به مراكز صنعتي محلـي را           
هدف گرفته بود و از هژموني سياست توسعه مبتني بـر      

 صنعتي و بازرگاني انتقاد مـي       بلوك متشكل از سرمايه   
اين حزب توانست جبهه اي متـشكل از كـسب و           . كرد

بخش آسيايي تركيه در شرق     (كارهاي كوچك آناتولي    
را با حمايت جريانهاي سنتي مذهبي عليـه        ) اين كشور 

  . تركيب قدرت در مركز ايجاد كند

  
نجـم  " براي سومين بـار بـا مـشاركت          1983در سال   

 "حـزب رفـاه  "زب اسـالمي،     يـك حـ    "الدين اربكـان  
(Refah Partisi, RP)حزب مزبور . ، تاسيس شد

 بـا برنامـه آلترنـاتيو خـود و يـك سـاختار              90در دهه   
حـزب  . سازماندهي كارآمد توانست به خوبي رشد كنـد       

 به قوي ترين جريـان      1995رفاه در انتخابات پارلماني     
 550 كرسي از مجمـوع      158سياسي تركيه بدل شد و      

پـس از مـذاكرات     . ان را از آن خـود كـرد       كرسي پارلم 
طوالني و تالش ناموفق براي تشكيل دولت ائتالفـي،         

 Doğru ("حـزب راه راسـت  "سرانجام اين حزب با 
Yol Partisi, DYP (   به توافق رسـيد و دولتـي را

 در پي   1997 فوريه   28تشكيل داد كه چند ماه بعد در        
ب خود حـز  . صدور بيانيه شوراي امنيت ملي منحل شد      

 بنا به راي دادگـاه قـانون        1998 ژانويه   12رفاه نيز در    
دادگـاه مزبـور راي خـود را        . اساسي تركيه ممنوع شـد    

اينگونه مدلل كرد كه رهبران حـزب بـه گونـه آشـكار          
جاري كردن دوباره شريعت و همچنين ايجاد حكومتي        
بر پايه اسالم را تبليـغ كـرده انـد و بدينوسـيله بنيـان               

در . ه را مورد تهديد قرار داده اند      الييك جمهوري تركي  
 ,Fazilet Partisi)  " حزب فضيلت"جريان دادگاه، 

FP)             به عنوان جانشين حـزب مزبـور تاسـيس شـد و 
 شركت كند و سومين حزب 1999توانست در انتخابات 
 . قدرتمند كشور شود

برخالف حزب سالمت ملي در دهه هفتاد، حزب رفـاه          
جتماعي خود را توسـعه     توانست در دهه نود پايه هاي ا      

در ايـن دوران بـه راي دهنـدگان سـنتي آن، دو             . دهد

گروه اجتماعي مهم ديگر نيز كـه پايـه آن را تـشكيل             
از يكــسو آن دســته گروههــاي . دادنــد، افــزوده شــدند

اجتماعي به حمايت از حزب رفاه پرداختند كه به ويـژه           
در شهرها در نتيجه دگرگوني ساختاري اقتصاد تركيـه         

حزب رفاه قـادر شـد   . شيه جامعه رانده شده بودند  به حا 
، خود را به عنوان     "نظم عادالنه "با برنامه اش زير نام      

حزب رفـاه بـه     . يك حزب آلترناتيو به آنها معرفي كند      
ويژه در سطحهاي محلي شهري و روستايي از طريـق          
حمايت مـادي از فقيـران و نيـز در اختيـار قـرار دادن               

ازمندان، جايگـاهي سياسـي     كمكهاي گوناگون براي ني   
  . رفاهي كسب كرد

از سوي ديگر، اين حـزب منـافع يـك طبقـه متوسـط             
هـر  . جديد و بورژوازي سنت مدار را نمايندگي مي كرد        

، از پلكـان    80دوي اين قشرها در پي تحـوالت دهـه          
آنها خواهان يك هويت    . طبقاتي جامعه باال رفته بودند    

ي سـكوالر   اسالمي در جامعـه بودنـد كـه بـا ارزشـها           
حـزب رفـاه بـا تاكيـد بـر          . جمهوري همخواني نداشت  

  . سبك زندگي اسالمي آنها را جذب كرد
در نهايت پايه اجتماعي حـزب رفـاه امـا از گروههـاي             
حاشــيه اي شــكل گرفــت كــه خــارج از مكانيزمهــاي 
اجتماعي و فرهنگي سيستم حاكم زيست داشتند؛ زيان        

از مرزهـاي  ديدگان ليبراليزه سـازي، آنهـا كـه بيـرون        
حمايتي دولـت قـرار گرفتـه بودنـد و همچنـين طبقـه            
متوســط و بــورژوازي در حــال رشــد كــه در خــارج از 

 . مكانيزمهاي شناسايي قشر ممتاز دولتي بسر مي بردند
حزب رفاه از ديگر احزاب موجود به ويـژه از ايـن نظـر       
متمايز مي شد كـه در بـسيج راي دهنـدگان و نيـز در            

. ير متعـارفي را تعقيـب مـي كـرد        دولت استراتژيهاي غ  
حزب اهميت زيادي بـه سـازمانهاي پايـه و بـسيج در             

در همان زمان كه تعداد اعـضاي       . سطح محلي مي داد   
احزاب رسمي كاهش مي يافت، حزب رفاه به ويـژه در         
شهرهاي بزرگ مانند اسـتانبول و آنكـارا بـا موفقيـت             

 . ساختار سازماني خود را بنا مي كرد
زماندهي كه بـيش از همـه بـر جـذب        شكل كارآمد سا  

اعضاي جديد و اشكال جديد مبارزه انتخابـاتي تمركـز          
داشت، باعث آن شد كه اين حـزب در مـدت كوتـاهي      
بيشترين تعداد اعضا را در ميـان احـزاب ديگـر داشـته            

 . باشد
ه در دهه نود آن بـود كـه در گفتمـان       ويژگي حزب رفا  

خود توانست اسالم را بـه مـساله دموكراسـي، عـدالت            
حـزب  . اجتماعي و خواست هويت فرهنگي ربـط دهـد        

رفاه نقش حزب اعتراضي را بازي مي كـرد و بـا زبـان     
اسالم به ايجـاد شـبكه هـايي مـوثر بـراي گـسترش              

به اين وسـيله    . موقعيت قدرت سياسي خدمت مي كرد     
ــ ــصادي   از يكط ــيه اقت ــشرهاي حاش ــافع ق  –رف من

اجتماعي و از طرف ديگر منافع قشر متوسـط در حـال            
حزب رفاه همزمان با آنكـه      . رشد را نمايندگي مي كرد    

ماننـد مهـاجران سـاكن در       ( ليبراليـسم    –بازندگان نو   
كه از سوسـيال دموكراسـي سـرخورده        ) حاشيه شهرها 

زي سـنت   شده بودند را مخاطب قرار مي داد، به بورژوا        
مدار و تحصيل كرده هاي اسـالمي نيـز وعـده دسـت           

 . يافتن به جايگاه هاي ممتاز را مي داد
  

 حزب عدالت و توسعه
 AKP   -  Adalet ( " حزب عدالت و توسعه"برآمدن 

ve Kalkınma Partisi ( در چــارچوب بحــران
.  و نيـز پروسـه رفـرم شـكل گرفـت           2001مالي سال   

ين بحران اقتصادي  بزرگتر2001بحران مالي در فوريه   
پيامـدهاي اجتمـاعي بحـران،      . تاريخ تركيه را رقـم زد     

بيكاري و نابرابري فزاينده همراه بـا توزيـع درآمـد بـه             
  .  زيان بخش كارورز و فقير جامعه بود

  

  
 هـم بـه     2001، بحـران    1994همچون بحـران مـالي      

. عقبگرد روشن و پايدار سطح دستمزد در تركيه راه برد         
ز بحران بـه طـور پيوسـته در بخـش           دستمزدها پس ا  

طي .  كاهش يافت  2006صنايع پردازش كننده تا سال      
دوره شش ساله عقبگرد، ميزان كـاهش دسـتمزدها از          

بـا  . درصـد رسـيد   30.2درصد اوليه، در مجموع بـه       17
 نه فقط فاز بهبود آهسته سطح دسـتمزد         2001بحران  
 قطع شد، بلكه نسبت دسـتمزد در سـال          1994پس از   
 رفـت و در مقايـسه بـا سـطح           1994ير سطح    ز 2006

 59.4، يـك عقبگـرد تـاريخي        1979دستمزد در سال    
 . درصدي را به نمايش مي گذاشت

اين بحران، راه را بـراي تجديـد سـاختار همـه جانبـه              
علت بـي ثبـاتي   . سياست و اقتصاد تركيه را هموار كرد  

كسري بودجه  : اقتصاد تركيه در دو عامل ديده مي شد       
براساس . لتي و بي ثباتي ساختارهاي مالي     بخشهاي دو 

اين ريشه يابي، در مركز برنامه هاي بـرون رفـت سـه           
 : عنصر قرار گرفتند

گام . ابتدا سياست اقتصادي با تعيين قوانين نهادينه شد       
اول در اين زمينه ايجاد انضباط مالي و نيز استقرار يك         
 .سياست پولي كه بر پايه ثبات قيمتها قرار داشت، بـود          

سپس، مناسبات بين سياست و اقتصاد از طريق تجديد         
ساختار دستگاه دولت از نـو تنظـيم شـد و گـام سـوم،               

  . تجديد ساختار بخش بانكي بود
بـه  . واكنش دولت به بحران، تغيير شيوه تنظيمات بـود       

اينگونه كه از يكسو اشكال مداخله دولتي تغيير يافت و         
.  شـد  از سوي ديگـر، سـاختار دولـت تجديـد طراحـي           

همزمان قوانين جديدي براي بخش مـالي بـه منظـور           
برنامه وسـيع مزبـور   . بين المللي كردن آن وضع گرديد  

مي بايست اعتبار بانكي اقتصاد تركيـه را در چـارچوب           
 . ارزش گذاري ريسك بازارهاي مالي افزايش مي داد

هم بحران مالي و هم بازسازي پـس از آن بـا هزينـه              
تحـت ايـن چـارچوب،      . بـود اجتماعي هنگفتي همـراه     
شكـست احـزاب رسـمي در       . نارضايتي مردم رشد كرد   

پيشبرد يك رشد اقتصادي پايدار و همچنـين تـاثيرات          
اجتماعي بحران مالي و ذهنيت عمومي پيرامون فـساد         
به عنوان علت آن كه در احـزاب رسـمي هويـت مـي              

از (يافت، در جمع به موفقيت حـزب عـدالت و توسـعه             
اين حزب توانست با وجـود      . نجاميدا) "ت.ع"اين پس   

ريشه هاي اسالمي و ادغام با حزب رفـاه، خـود را بـه              
) حـزب اعتراضـي   (عنوان يك نيـروي جديـد سياسـي         

 در اين مرحله بـه طـور روشـن از          "ت.ع". معرفي كند 
 . اشتباهات يك اپوزيسيون قوي چپ بهره برد

 در پي بحران به قدرت رسيد، بـا ايـن           "ت.ع"با آنكه   
 ليبرال – از عهده دار شدن دولت، سياست نو     حال پس 

 دسـت بـه     2002حزب مزبـور از سـال       . را تقويت كرد  
ــي زد و    ــاي دولت ــسترده بنگاهه ــازي گ ــصوصي س خ

  سياست اقتصادي را به طور دقيق با معيارهاي بانك 
  10بقيه در صفحه 

  تاريخ اسالم سياسی در ترکيه
  گروندريسه/ ايلكر آتاچ

 بابك: برگردان
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بيهوده تور نيندازيد، اين 
   از شيشه ۶٧غول سال 

  رها شد
  منصور امان

تبهكاران و قاتالن زير فشار خُردكننده سند افشا 
. شده از جنايات خود دست و پا مي زنند
درماندگي آنها در برابر بازتاب گُسترده نوار 
منتشر شده را هيچ نشانه اي روشن تر از تالش 

دن منتشر كننده براي انتقام گيري و ساكت كر
      .آن، آقاي احمد منتظري، مستند نمي كند

احضار آقاي احمد منتظري به يك اُرگان 
 بي "دادگاه ويژه روحانيت"سركوب ويژه به نام 

ترديد آخرين كوششي نخواهد ماند كه متهمان 
 براي فرار از 67جنايت تكان دهنده در تابستان 

ر به آن پاسخگويي، داوري سخت جامعه و كيف
با اين حال، تدبير خفه كردن . دست مي زنند

پيام رسان خبر بد به همان اندازه عقالني و 
كارساز است كه دستور حذف يك فايل صوتي 
كه هزاران بار تكثير گرديده و اينترنت آن را به 

  . حافظه پاك نشدني خود سپرده است
رژيم واليت فقيه اين راهكار را به گونه ناكامي 

بركناري .  آيت اهللا منتظري آزموده استدر مورد
و سپس زنداني كردن او در خانه نتوانست حتي 
يك مورد قتل و يك قطره خون را از كارنامه 

 و همچنين ياد تاريخي جامعه بشويد و "نظام"
آنچه كه جنايت . قلم فراموشي بر آن بكشد

آقاي خُميني در آن تابستان خونين را بخشش 
شدني مي سازد، شهادت آيت ناپذير و فراموش نا

اهللا منتظري بر ارتكاب آن نيست، بلكه خود اين 
جنايت فجيع است كه همچون زخمي عميق بر 

  . تن و روان جامعه نشسته است
اگرچه فايل نشست آقاي منتظري با جالدان 
مامور شده از سوي آيت اهللا خُميني بي نياز به 

ر تفسير و توضيح، هويت آمران و عامالن كشتا
دسته جمعي زندانيان سياسي و انگيزه سياسي 
اين جنايت را آشكار مي سازد، اما حتي اگر 
تاكُنون چهره اينان براي كسي ناشناس مانده 
بود، واكُنشهاي هيستريك و سراسيمه اي كه در 
سطح حكومت عليه انتشار مفاد نشست مزبور 
شكل گرفته، نقش خود به مثابه كارت شناسايي 

  . ايفا مي كندرا به خوبي
هراس از قرار گرفتن دوباره دستهاي خونين زير 
پرتو اطالع رساني و آگاهي اجتماعي، سه طيف 

 تبهكار ، متشكل از متهمان "نظام"مختلف از 
جنايت، سود برندگان از آن و مدافعان اش را در 

  :يك جبهه متحد روي يك نيمكت نشانده است
اليت فقيهي نخُست و پيش از همه، نظم ديني و

كه از اقتدار خويش و مجوز شرعي براي اعمال 
آن به هر قيمت و حتي در شكل رد شدن از 
روي جسد هزاران اسير دفاع مي كند و اين حق 

    .را براي خود در همه دوره ها محفوظ مي داند
سپس، جالدان و آدمكُشاني كه به گونه بي 
 واسطه در قتل بي رحمانه هزاران تن از فرزندان

   . اين كشور نقش داشته اند
و در انتها، ميراث خواران سياسي يا ژنتيك آيت 
اهللا خُميني كه تنها سرمايه آنها براي شراكت در 
خوان يغماي قُدرت و ثروت را يك گور مجلل و 
اشرافي و چسبندگي به هژموني زوال يافته 

      .بنيانگذار جمهوري اسالمي تشكيل مي دهد
 از شيشه رها 67واهي سال غول آگاهي و دادخ

قصابان و سفره چينهاي آنها ! شد، براي هميشه
   . امروز بيهوده تور مي اندازند

   مرداد26سه شنبه ... فراسوي خبر

  اعدام گروهی
  زندانيان اهل سنت،

  جنايت جديد ولی فقيه
   

  زينت ميرهاشمي 
   

 مرداد، تعداد زيادي از رنـدانيان       12بامداد سه شنبه    
. وسط مرتجعان حاكم بر ايران اعدام شدند    عقيدتي ت 

ــايتي      ــنت، جن ــل س ــدانيان اه ــي زن ــدام جمع اع
تمـامي نگاهبانـان ايـن      . ضدبشري و محكوم است   

نظام پوسيده ارتجاعي و حاميان آن در هـر كجـاي           
جهان و ايران، در برابر اين گونه جنايتها مـسئول و           

  .شريك هستند
  

  
، اعدام  60ه  در سالگرد قتل عام زندانيان سياسي ده      

گروهي اين زنـدانيان آن چنـان فجيـع و هولنـاك            
است كه خود رژيم تعـداد اعـدام شـدگان را اعـالم      

بر اساس گزارشهاي منتشر شده، ماموران بـه        . نكرد
 زنـداني اطـالع دادنـد كـه بـراي           21خانواده هاي   

گزارشـها  . گرفتن اجساد فرزندان شان مراجعه كنند     
مداد سه شنبه حكايـت     نفر در با   10تاكنون از اعدام    

اعتراض به احكام اعدام دهها تـن از زنـدانيان    . دارد
اهل سنت، از طرف مدافعان حقوق بـشر، مخالفـان          
حكم اعدام و نهادهـاي حقـوق بـشري تـاثيري در            
. جلوگيري از اجراي اين جنايت ضد بشري نگذاشت     

رژيم در برابر اعتراضهاي گسترده به احكـام اعـدام          
اه گذشته اقدام به انتـشار فيلمـي        اين زندانيان، در م   

در عمـق  «ارتجـاع بـا عنـوان    » صدا و سيماي  «در  
در اين فـيلم زيـر فـشار و تهديـد از            . كرد» تاريكي

زنداينان زير اعدام اعتراف گرفته شده تا محكومـان      
به جرمهاي مورد دلخـواه شـكنجه گـران اعتـراف           

اين گونه مـصاحبه هـا در زيـر داغ و درفـش             . كنند
چگونه اعتبـاري نداشـته و ادامـه تـواب          جالدان هي 

  . سازي و محكوم است
ضمن محكوم كردن اعدام جنايتكارانـه تعـدادي از         
هموطنان، همراه با مـادران زنـدانيان اعـدام شـده،           

. »زنـده بـاد داد سـتاندن از بيـداد       «اعالم مي كنيم    
مادران زندانيان اعدام شده در بيانيه خود در سالگرد         

، به درستي نوشته انـد      60در دهه   قتل عام زندانيان    
در كنار مادران و همسران و خواهران جوانـان         «كه  

اعدام شده از دهه هاي گذشته تا كنـون ايـستاده و            
  . ».همراه با آنان سرود دادخواهي مي خوانيم

   مرداد 13فراسوي خبر چهارشنبه 
 

  تاريخ اسالم سياسی در ترکيه
  
  9قيه از صفحه ب

ر اين مرحله به منظور ايجاد جـذابيت     د. جهاني هماهنگ ساخت  
براي سرمايه گذاران خارجي، رابطه اقتـصاد و سياسـت تجديـد            

 . سازمان داده شد
 ليبرال و بازار گرا با اين هدف توجيه مي شـد كـه              –رويكرد نو   

.  تبـديل كنـد    "عالمت تجـاري بـين المللـي      "تركيه را به يك     
ير در بخـش   ليبـرال خـود را در تـداب        -ارجحيتهاي رفرمهاي نو    

اليحه پيرامون اصالحات در    . مديريت عمومي نيز نشان مي داد     
بخش مديريت عمومي تالش دولت حزب رفاه و توسـعه بـراي            

  تغييرات گسترده 
در بخش مديريت عمومي به وسيله خصوصي سـازي و تمركـز            

 . زدايي در سطحهاي محلي دولتي را به نمايش مي گذاشت
عنوان جرياني معرفي مـي شـد        در بسياري از بحثها به       "ت.ع"

پارلمان تركيـه نيـز در   . كه دموكراتيزه سازي را به پيش مي برد     
در ايـن رابطـه تـامين       . اين مسير بسياري از قوانين را تغيير داد       

 در  1993شرايطي كه شـوراي اروپـا در سـال          (شرايط كپنهاگ   
نشست خود در كپنهاك براي عضويت اعضاي جديد تعيين كرد          

با هدف آغاز مذاكرات بـا اتحاديـه اروپـا يـك رل          )  نبرد خلق  –
حقوق بشر گسترش داده شد و نفوذ ارتش  . تعيين كننده ايفا كرد   

 . بر شوراي امنيت ملي كاهش يافت
افــزون بــراين، مجــوز راه انــدازي كالســهاي خــصوصي بــراي 
آموزش زبان كردي صادر شد و همچنين امكان پخـش برنامـه            

در فرسـتنده هـاي دولتـي و        هاي تلويزيـوني بـه زبـان كـردي          
خصوصي فراهم گرديد و به وضعيت فـوق العـاده در اسـتانهاي             

در مقابل، عملي سـازي موقعيـت تغييـر         . كردي خاتمه داده شد   
تـدابير اصـالحي در     . يافته قانوني با موفقيت زيادي همراه نبـود       

 با مقاومت روبـرو شـد، چـه در داخـل            "مساله كرد "برخورد به   
ليبراليزه سازي و تـدابير دموكراسـي     . ارتشحزب و چه از جانب      

تحت دولت حزب عدالت و توسـعه       . سازي در انتها موفق نبودند    
بيش از همه بلوكه كـردن گـشايش كانالهـاي دموكراتيـك در              

 . مساله كرد و نيز ادامه ميليتاريزه سازي مشاهده شد
  

 چشم انداز
ر  به عنوان نيرويي مـورد گفتگـو قـرا   "ت.ع"در مباحثات حاضر    

اما نهادينه سازي . مي گيرد كه دمكراتيزه سازي را پيش مي برد 
رژيم پس از كودتاي نظامي، به تمركز قدرت سياسي منجر شده      

سيستم سياسي خودمحور نهادهاي پارلماني را تـضعيف و         . است
 . نهادهاي دولتي را تقويت مي كند

سيستم سياسي يك حزب سياسي را توليد كرده است كه بـيش            
رصد كرسيهاي پارلماني را در اختيار دارد؛ يـك جايگـاه            د 70از  

 از قدرت بهره مـي بـرد و         "ت.ع". قوي در درون دستگاه دولت    
ــي در دوران     ــستم سياس ــازي سي ــوكراتيزه س ــهم آن در دم س

بحث و جدلها بين كماليـستهاي ممتـاز و         . صدارتش ناچيز است  
 . حزب مزبور را بايد از اين زاويه ديد

 "ت.ع"وكراسي مشكل در اين جا نيست كه از موضع تئوري دم   
جرياني خطرناك است زيرا يك برنامـه پنهـاني بـراي اسـالمي         

بسا بيشتر از آن خطر براي دموكراسي در اين         . كردن كشور دارد  
است كه كنترل ارتش و دستگاه بوروكراتيك خودمحـور توسـط           
يك دولت تك حزبي قوي صـورت مـي گيـرد كـه قـدرتش را                

 انتظارات اليه هاي مختلف اجتمـاعي       "ت.ع". تقسيم نمي كند  
كه خواهان تحول سيستم سياسي و اقتصادي هستند را در خورد 

اليه هـاي مزبـور از نيروهـاي محافظـه كـار و             . متحد مي كند  
ليبرالي تشكيل شده اند كه براي ارتقاي جايگاه اجتمـاعي خـود            
تالش مي كنند، خواهان ثبات اقتصادي و از ايـن رو بـه ثبـات               

. اسي در نتيجه حاكميت حزب عدالت و توسعه اميد بسته انـد        سي
 در اين است كه مي تواند اقشار گونـاگون        "ت.ع"كليد موفقيت   

 . را زير پروژه هژموني خود متحد كند
در درون اين حزب، فرهنگ مذهبي، اقتصاد ليبرالي و نيروهـاي           

دولت حزب عدالت و توسعه نو      . سياسي اقتدارگرا حاكميت دارند   
ليبراليزه سازي به هزينه كـارورزان را بـا گـسترش و ژرفـش           –

  . محافظه كاري گره زده است
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    معلمان–ممنوعيت تحصيل دانشجو 

  
مسووالن آموزش و پرورش مدتي است ادامه تحصيل        

كننـد را   براي معلماني كه همزمان با كار، تحصيل مي         
بر همين اساس، دانشجويان مجبورند     . ممنوع كرده اند  

درس خود را تمام كننـد و سـپس اسـتخدام شـوند يـا           
ادامـه   شـوند، حـق      اينكه معلماني كـه اسـتخدام مـي       

  .تحصيل ندارند
دانشجوياني كه بعضا نخبه و داراي عناوين و مقامـات          

 سال بعـد از    3كشوري هستند، امكان ادامه تحصيل تا       
شروع خـدمت خـود را ندارنـد و معلـوم نيـست هـدف           

  آموزش و پرورش از تصويب چنين قانوني چيست؟
امنيت شغلي و تحصيلي يكي از موضوعات مورد توجه         

 اما برخي تصميمها ماننـد ممنوعيـت        دانشجويان است، 
تواند موجي از نااميدي     معلمان مي    -تحصيل دانشجو   

در گرايش دانشجويان و جوانان بـه سيـستم پرورشـي           
  .كشور ايجاد كند

 سال وقفـه و مـشغوليت بـه كـار          3دانشجويان پس از    
كنند دوبـاره كنكـور داده بـراي        معلمي، اجازه پيدا مي     

اه شوند و اين در حالي اسـت        ادامه تحصيل وارد دانشگ   
كه نه مطالب علمي پس از سه سال يادشـان مانـده و             

خبرنامـه  . (نه ديگر شوري ادامـه تحـصيل وجـود دارد         
  ) مرداد2دانشجويان ايران، 
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   دانشگاه

  
اي بـه حـسن    تشكل دانـشجويي در نامـه      90بيش از   

 بـه مـشكالت دانـشجويان       روحاني خواستار رسـيدگي   
اين انجمنهاي اسالمي ضـمن ابـراز نگرانـي از          . شدند

فضاي موجـود در دانـشگاهها، خواسـتار رسـيدگي بـه            
  . معضالت دانشجويان شدند

 تشكل دانـشجويي    92در متن اين نامه كه به امضاي        
جو ارعاب و   ": سراسر كشور رسيده، از جمله آمده است      

را گرفتـه اسـت و بـه        تهديد، كماكان گريبان دانشگاه     
  .شودهاي مختلف احساس مي گونه 

هاي تشُكلهاي دانشجويي بدون ارايه دليـل       لغو برنامه   
و هماهنگي با وزارت علـوم كـه نـافي اسـتقالل ايـن              
وزارتخانه است، عدم رسيدگي بـه درخواسـت تـشكيل         

هاي دانشجويي و اخالل در روندهاي مربوطه       اتحاديه  
انديـشي  زاري نشـستهاي هـم    از جمله جلوگيري از برگ    

تشُكلهاي دانشجويي كه منجر بـه عـدم همگرايـي در         
فعاليت تشكها و نارسايي در پيـشبرد اهـداف كـالن و            

شـود، دخالتهـاي غيرقـانوني و       جامع دانـشجويي مـي      
هـا بـه شـكلي كـه        فراقانوني در فرم برگزاري برنامـه       

كلي دگرگون شـده و     هاي درخواستي به    ماهيت برنامه 
ايت، صدور مجوز با تعويق و تعليـق مواجـه مـي            در نه 
  .شود

اعمال ساليق شخصي در صدور مجوز براي ميهمانان        
ــب    ــه موج ــارت ك ــاي نظ و ســخنرانان توســط هياته

ــرهم   هــاي مــوردنظر خــوردن برنامــهســردرگمي و ب
نامـه در  شود، عدم ارايه داليل مكتوب مطابق آيين  مي

لها، انــواع هــاي درخواســتي از ســوي تــشكرد برنامــه 
آميز و رفتارهاي دوگانه با تـشكلها       برخوردهاي تبعيض 

از اختصاص ناعادالنـه بودجـه تـا فرآينـدهاي زمـاني            
طوالني در پاسخ به درخواسـت صـدور مجـوز توسـط            
مسووالن، ايجاد مشكل بـراي كنـشگران دانـشجويي         

هاي اجتماعي،  در شبكه   بهانه حضور و فعاليت   صرفا به   
شجويان در فـضاي مجـازي بـه       رصد امور شخصي دان   

زدن به نگاه جنسيتي و اعمـال      هاي واهي، دامن    بهانه  
مــشتي از ... طرحهــاي تفكيكــي در مــوارد گونــاگون و

خروار مشكالت دانشجويان در ايـن برهـه اسـت كـه            
متاسفانه وزارت علوم نيز تاكنون پاسخگوي اين حجم        

ـ            ن عديده از مشكالت نبوده و با ابراز ناتواني در حل اي
 مسايل و مماشات در قبال دخالتهاي بيروني، مسووليت      

  . كندناپذيري خود را توجيه مي
  !جناب رييس جمهور

در اين سال كه منتهي به انتخابات رياسـت جمهـوري           
كننـده  است، فضاي دانشگاههاي كشور بسيار نگـران        

خطر انفعال دانشگاه و تشكلهاي دانـشجويي بـه       . است
 شــدت احــساس خــصوص در انتخابــات پــيش رو بــه

  ) خرداد6ايلنا،   (".شودمي
   

    خوابگاه خصوصي در تهران20صدور مجوز 

  

  
رييس شوراي نظـارت بـر خوابگاههـاي غيردولتـي در           

 مجوز خوابگاه غيردولتي براي     20": استان تهران گفت  
دانشجويان در تهران صادر و همچنـين سـقف و كـف            

   ".ابگاهها مشخص شداجاره بهاي اين خو
حسن به نژاد با بيان اينكه نياز نيست همه خوابگاههـا           

تنها خوابگاههايي كه   ": از ما مجوز دريافت كنند افزود     
دانشجو اسكان مي دهنـد، بايـد از مـا مجـوز فعاليـت              

  ".دريافت كنند
معاون دانشجويي دانـشگاه تهـران اعتبـار مجوزهـاي          

: كـرد و افـزود    خوابگاههاي مذكور را يك سال عنوان       

 هزار تومان در برخي     300شهريه خوابگاهها از ماهي     "
 هزار تومان در    600مناطق تهران آغاز شده و تا ماهي        

 6خبرگـزاري مهـر،    (".مناطق شمالي تهران مي رسـد   
  )مرداد

   
تجمع دانـشجويان معتـرض بـه بخـشنامه         

  وزارت راه 

هاي مهندسي كـه  جمعي از كارشناسان ناپيوسته رشته  
مصوبه وزارت راه و شهرسـازي امكـان عـضويت در       با  

 انـد، در برابـر   سازمان نظام مهندسـي را از دسـت داده   
  . ديوان عدالت اداري تجمع كردند

 هـاي  اين دانشجويان كه از دوره كارشناسي وارد رشته 
انـد،  مهندسي مرتبط با سازمان نظـام مهندسـي شـده           

  . خواستار لغو مصوبه وزارتخانه هستند
 هزار نفـر    5شود با اجرايي شدن اين مصوبه،       مي  گفته  

خبرگزاري دانشجو،  . (شونداز مهندسان ناظر بيكار مي      
  ) مرداد12

   
دانشگاهها ملزم به تـشكيل كميتـه عفـاف و        

   حجاب

  
معــاون دانــشجويي دانــشگاه يــزد از ابــالغ بخــشنامه 
صيانت از عفاف و حجـاب از سـوي وزارت علـوم بـه               

براســاس ايــن ابالغيــه : گفــتدانــشگاهها خبــر داد و 
دانشگاهها بايد كميتـه هـايي در ايـن زمينـه تـشكيل             

  . دهند
وزارت علـوم طرحـي بـا عنـوان         ": علي مروتي گفـت   

صــيانت از عفــاف و حجــاب در دانــشگاهها و مراكــز 
آموزش عالي كشور تدوين كرده و اين طرح به تمامي       

  ".اين مراكز ابالغ شده است
غيه، تمـامي دانـشگاهها     براساس اين ابال  ": وي افزود 

بايد كميتـه توسـعه و صـيانت از عفـاف و حجـاب را               
تشكيل دهند كه اعضاي اين كميته ها بايد در هيـات         

  ".رييسه دانشگاهها نهايي و انتخاب شوند
اين ابالغيه تمامي افـراد مـرتبط بـا     ": وي اضافه كرد  

دانشگاهها ماننـد دانـشجويان، كارمنـدان و اسـاتيد را      
 و بايد سه محور آموزش و آگاه سازي،     شامل مي شود  

ارشاد، تذكر و برخورد با متخلفان بررسي و براي آنهـا           
  ".برنامه ريزي صورت گيرد

روساي دانشگاهها و مراكز آموزش عـالي  : مروتي گفت 
بايد هر سه ماه يك بار گزارشي از روند فعاليت خود در       
اين حوزه را به دبيرخانه صيانت از عفاف و حجـاب در            

 ".انــشگاهها كــه در وزارت علــوم اســت ارايــه كننــدد
  ) مرداد17خبرگزاري مهر، (
   

  12بقيه در صفحه 

  

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

  11بقيه از صفحه 

ورود بخش خصوصي به تغذيـه دانـشجويي        

  با رانت دولتي

ــش     ــشجويان از ورود بخ ــاه دان ــندوق رف ــيس ص ري
 440خصوصي به بحث تغذيه دانشجويي و اختـصاص         

  .ميليارد تومان بودجه براي اين كار خبر داد
 "فـود كـورت   "مهر از تاسيس    مهندس ذوالفقار يزدان    

در برخـي از    ": در برخي از دانشگاهها خبر داد و افـزود        
دانشگاهها مانند دانشگاه صنعتي شـريف، فـود كـورت          
تاسيس شده كه مورد حمايت صندوق رفاه دانشجويان        

از طرف ديگر، صندوق رفاه دانشجويان اعتباري       . است
كنـد تـا    را به صورت يارانه به دانـشگاهها اعطـا مـي            

ود را اصالح كننـد و آمـاده        دانشگاهها زيرساختهاي خ  
شوند تا برندهاي مختلف بتوانند در داخـل دانـشگاهها    

  ".غذا عرضه كنند
تـاكنون نيـز   : رييس صندوق رفاه دانشجويان ادامه داد 

برندهاي غـذايي مختلـف وارد فـضاي دانـشگاههاي          
در ايـن راسـتا دانـشگاهها    . انـد تبريز و اصفهان شـده    

كننـد تـا چنانچـه      مـي   مبلغي را به عنوان يارانه اعطا       
دانــشجو مايــل اســت، از برنــدهاي ديگــر در فــضاي 

  ".دانشگاه استفاده كند
اين اقدام باعـث مـي     ": مهر در پايان اظهار كرد    يزدان  

شود عالوه بر كاهش فشار به سلف سرويسها، كيفيـت          
غذا افزايش پيدا كند و دانشجو از غـذايي كـه عالقـه              

ر اسـت، اسـتفاده     دارد و از كيفيت خوبي هـم برخـوردا        
  ) مرداد22ايسنا،  (".كند

   

اعتراض دانشجويان روزانه رشـته مـديريت       

  رسانه به پرداخت شهريه اجباري

جمعــي از دانــشجويان روزانــه رشــته مــديريت رســانه 
دانشگاه تهران به پرداخت اجباري شهريه براي بعـضي    

  . از دروس گذرانده شده، اعتراض كردند
حـد آمـوزش تحـصيالت    دليل ايـن اعتـراض اجبـار وا    

تكميلي اين دانشكده به دانشجويان روزانه كارشناسـي        
ارشد مديريت رسانه براي پرداخت شـهريه اي معـادل          

  .پانصد هزار تومان بابت هر درس جبراني مي باشد
در طـول دوره    ": يكي از دانشجويان اين رشـته گفـت       

از طـرف گـروه     )  درس 6( واحـد    12كارشناسي ارشـد    
 عنوان دروس جبراني مشخص شـده     مديريت رسانه به  

است كه با اعمال اين قانون، دانـشجويان روزانـه ايـن        
رشته موظف به پرداخت شهريه اي معادل سه ميليـون      

  ".تومان هستند
واحـد آمـوزش ايـن دانـشكده تـا قبـل از           ": وي افزود 

پرداخت اين وجه و تسويه كامل، اجازه دفـاع از پايـان            
 ايـن دانـشجوي     ".ددهـ نامه را بـه دانـشجويان نمـي         

بر ايـن،   عالوه  ": كارشناسي ارشد مديريت رسانه گفت    
 هـزار   300شهريه سنوات تحصيلي اين رشته نيز مبلغ        

ريـزي ضـعيف    تومان تعيين شده كه به دليـل برنامـه          
 90دانشكده در ارايه واحدها و كمبود اسـاتيد، بـيش از      

درصد دانشجويان اين رشته مشمول سنوات تحـصيلي        
  ".دخواهند ش

   
 التحـصيالن   دومين تجمـع اعتراضـي فـارغ      

   دانشگاه فرهنگيان سيرجان
دهها تن از دانشجويان دانشگاه فرهنگيان براي دومين      
بار طي دو هفته اخيـر، در اعتـراض بـه نحـوه تقـسيم        
محل خدمت شان، دست به تجمع مقابـل دفتـر امـام            

  .جمعه و اداره آموزش و پرورش سيرجان زدند
 از طريــق كنكــور 91كــه در ســال ايــن دانــشجويان 

سراسري جذب دانشگاه فرهنگيان شده بودنـد، نـسبت        

به عدم پايبندي آموزش و پرورش به تعهدات خـود در           
  . قبال محل خدمت شان، اعتراض داشتند

آنهــا مــي گوينــد كــه آمــوزش و پــرورش در احكــام  
ماموريتي محل خدمت شان متعهد شده است كه آنهـا          

كـار بگيـرد، امـا پـس از فـارغ           را در شهر خودشان به      
التحصيلي اين دانشجويان، از انجام تعهدات خـود سـر          

  .باز مي زند
: اكبر محياپور، مدير آموزش و پرورش سيرجان، گفـت        

 نفـر هـستند و      70 التحصيالن در سـيرجان      اين فارغ "
منظور از سهميه منطقه و شهرستان، استان بـوده كـه           

اسـتان ابـالغ    تواند در هر جـاي      آموزش و پرورش مي   
  ) مرداد28خبرگزاري فارس، / سيرجان خبر (".دهد

  

ــارغ    ــشجويان و ف ــه اي دان ــع دو هفت تجم

  التحصيالن دانشگاه صنعت نفت 

  
ــشگاه   ــشجويان و فــارغ التحــصيالن دان جمعــي از دان
صنعت نفت در اعتراض بـه بـدقولي دولـت در زمينـه             

 مـرداد  31 تـا  17استخدام دانشجويان، طـي روزهـاي       
اعتراضهاي مختلفي را در برابر     ) نظيم اين خبر  لحظه ت (

  . وزارت نفت و مجلس شوراي اسالمي سازمان دادند
ايــن تجمعهــاي اعتراضــي در پــي بــي پاســخ مانــدن 
پيگيريها و نامه نگاريهاي مطالبات اين گـروه در بـاره           
تعيين تكليف و حل مشكالت استخدامي به وجود آمده    

ايـن دانـشجويان    . در اين وزارتخانه شكل گرفته است     
هايي خطاب به روحاني و معـاون وزارت    پيشتر در نامه    

  .نفت، خواستار بررسي پيگيري موضوع شده بودند
قـانون مـصوب    ": كننـدگان توضـيح داد    نماينده تجمع 

آموختگـان صـنعت   وزارت نفت در باره استخدام دانش       
شود كه اين موضوع موجب اعتراض ما       نفت اجرا نمي    

  ".شده است
وزارت نفـت در زمـان انتخـاب    ": وي خاطرنشان كـرد   

رشته كنكور و ورود به دانـشگاه صـنعت نفـت، وعـده             
هايي مثل بورسيه و استخدام قطعي در اين وزارتخانـه          
بعد از اتمام تحصيل را داده بود كه امروز به آن عمـل             

گويند قوانين عوض شده، در حـالي كـه   كند و مي  نمي  
  )رسانه ها (".شودق نمي قوانين جديد عطف به ماسب

  

  تجمع دانش آموختگان حقوق مقابل مجلس

جمعي از دانش آموختگان حقوق، دراعتراض به كاهش   
ظرفيت كانون وكال و انحصار طلبـي  دركـانون وكـال            

آنهـا در ايـن تجمـع       . دست به تجمع اعتراضـي زدنـد      
امـسال سـهميه   . خواهان بررسي ايـن وضـعيت شـدند       

كارآموزان بسيار كم شـده و      كانون وكال براي پذيرش     
التحصيالن حقوق بـه   اين باعث شد تا بسياري از فارغ        

ــال و     ــانون وك ــشترك ك ــسيون م ــصميم كمي ــن ت اي
. دادگستريهاي استاني در مقابل مجلس اعتراض كننـد       

گفتني است كه دانش آموختگان حقـوق دانـشگاههاي    
كشور در حال جمع آوري امضا به منظور اعتـراض بـه            

 31وكيـل ملـت،     . (كانون وكال هستند  كاهش ظرفيت   
  )مرداد

  
  
  
  
  
  

  

 زنان در مسير رهايی
  

  13بقيه از صفحه 
  

اعتراض گسترده مردم پرو به خشونت عليـه        

  زنان 

 گروهي از مردم پرو در اعتـراض بـه          - مرداد 28ايسنا،  
عليه زنان در چندين شهر دست بـه تظـاهرات          خشونت

  .زدند
ر پايتخـت و هـشت    هزار نفر از مردم پرو د     50بيش از   

شهر ديگر آن در اعتراض به خـشونت جنـسيتي عليـه            
شود، زنان و آنچه تبعيض در سيستم قضايي خوانده مي   

  .تظاهرات كردند
مقامهاي اين كشور اظهار داشتند گستردگي تظـاهرات        

سـابقه بـوده و بـه       عليه خشونت جنسيتي در پـرو بـي         
دنبال محكوميت چند مجرم مرد صورت گرفته كه بـه          
اعتقاد گروههاي حامي زنان، حكم آنان با ارفاق صـادر      

  .شده است
: ، رييس دستگاه قـضايي پـرو، گفـت        "ويكتور تيكونا "
سيزدهم ماه اوت در اين كشور آغاز فرهنگ جديدي         "

كن كردن انزواي زنان است كه از آن رنـج          براي ريشه 
همچنين ما مخالف خشونت عليه تمامي افراد       . برندمي

  .و كودكان هستيمبه خصوص زنان 
به گزارش روزنامه گاردين، تظاهرات در پرو بـه دنبـال    
اعتراضهاي مشابه عليـه خـشونت جنـسيتي در ديگـر           
كشورهاي آمريكايي التين از جمله آرژانتـين و برزيـل          

  .انجام گرفت
   

يك سوم دولت جديد تونس را زنان تشكيل        

  دهند مي

 در  . دولت جديد تونس معرفـي شـد       – مرداد   31ايسنا،  
 "يوسف الشاهد "ساختار جديد دولت تونس به رياست       

 وزير اسـت، هـشت زن در پـستهاي      26كه متشكل از    
  .وزارتي و دبيري دولت حضور دارند

هـاي جـوان   تركيب دولت جديد تونس با حضور چهره      
متمايز شده و در اين دولت عرصـه گـسترده تـري بـه          
زنان تونسي اختصاص داده شده كـه از ديربـاز نقـشي            
كارآمد در جامعه داشته و عـضوي اساسـي در عرصـه            

  .سياست بوده اند
، يكي از مقامات پيشين دولتي در حوزه        "لمياء زريبي "

گذاري و توسـعه مـالي و ريـيس سـابق بانـك             سرمايه
عنـوان اولـين زنـي كـه پـست وزارت       دولتي تونس، به  

دارايي را برعهده گرفته، احتماال مهمترين نقـش را در          
تـرين چـالش     جنسي و غلبه بـر بـزرگ         تحقق برابري 

روي دولت الشاهد كـه از زمـان انقـالب تـونس            پيش  
تاكنون قربانيان بسياري گرفته است، برعهـده خواهـد         

  .داشت
همچنين براي نخستين بار در تـاريخ تـونس يـك زن            

نجـاة  ". براي تصدي پست امنيتي تعيـين شـده اسـت         
ش  اولين مدير امنيتي زن اسـت كـه مـاموريت          "جوادي

  . اي در مديريت كل امنيت ملي استهماهنگي منطقه
بــه جــز ايــن دو، ســكانداري وزارت ورزش و جوانــان، 
وزارت بهداشت، وزارت نيرو و معادن، وزارت خانواده و         
حقوق زنان و كودكان و وزارت گردشگري نيز به زنان          

  .سپرده شده است
 چهـار   "حـزب نـداي تـونس     "در دولت جديد تـونس،      

حـزب  " سـه پـست و       "جنبش النهضه "پست وزارتي،   
  . دو پست وزارتي دارد"آفاق تونس
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 به پرستاران   "حق آرايش "پيگيري پرداخت   

  بيمارستانهاي خصوصي 

 دبير شـوراي عـالي      - مرداد   3سازمان نظام پرستاري،    
مـاجراي پرداخـت     سازمان نظام پرستاري از پيگيـري       

پول آرايش به پرسـتاران در بيمارسـتانهاي خـصوصي          
  .خبر داد

حميد چراغي به درخواست ايـن سـازمان از دو سـايت            
شر كننده اين خبر براي ارايه مستندات الزم        خبري منت 

سازمان نظام پرسـتاري از طريـق       ": اشاره كرد و گفت   
واحد حقوقي نظام پرسـتاري تهـران، ايـن موضـوع را            
پيگيري كرد و از اين دو سايت كه اين گزارش را كـار             

   ".كرده بودند، مستنداتي را درخواست كرد
يـدا كنـد    اگـر ايـن رونـد ادامـه پ        ": چراغي تاكيد كرد  

موضوع را از طريق مراجع قضايي براي حفظ حرمت و          
  ".كنيمشان جايگاه پرستاري پيگيري مي

ممكـن اسـت بيمارسـتانهاي      ": وي با اين حال گفـت     
خصوصي از لحاظ ظاهري توقعاتي از كاركنـان داشـته      
باشند، اما اينكه بخواهند رديفي به عنوان حق آرايـش          

  ".ود نداردبه حقوق پرستاران اضافه كنند، وج
   

ممنوعيت دوچرخه سـواري بـانوان در شـهر         

   شهروند 1400و اعتراض  مريوان

  

 در شهر مريوان هـر  - مرداد 6راديو فرانسه،  / موكريان
 عـده اي از     "سـه شـنبه بـدون خـودرو       "هفته در روز    

امـا روز   . شهروندان با دوچرخه اقدام به تردد مي كننـد        
رخـه سـواري    گذشته ماموران نيـروي انتظـامي از دوچ       

  . بانوان جلوگيري كردند
: يكي از شهروندان مريوان بـا اعـالم ايـن خبـر گفـت           

ماموران انتظـامي دوچرخـه چنـدين نفـر از خانمهـا و             
شان را توقيـف كردنـد و از تعـدادي نيـز           آقايان همراه   
  ".تعهد گرفتند

ــراض     ــه اعت ــخ ب ــامي در پاس ــروي انتظ ــاموران ني م
 بــودن "قــانونيغير" بــودن و "حــرام"شــهروندان از 

دوچرخه سواري بانوان سخن گفتد، در حالي كـه منـع           
  .قانوني براي دوچرخه سواري بانوان وجود ندارد

ماموستا مصطفي شيرزادي، امام جمعـه مـسجد جـامع         
شهر مريوان، در نماز جمعه هشتم مرداد در واكنش بـه   

: ســـواري زنـــان در ســـطح شـــهر گفـــتدوچرخـــه
 عـام گنـاه اسـت و     سواري براي زنان در مال    دوچرخه"

الزم است مـسووالن و اداره ورزش و جوانـان فـضاي            
  ".مناسب و سرپوشيده براي خانمها فراهم كنند

 تـن از شـهروندان و   1400در اعتراض به ايـن اقـدام،      
فعاالن مدني مريواني با جمع آوري امضا و انتشار نامه          
ــه     ــه، ب ــسووالن مربوط ــه م ــاب ب ــشاده خط اي سرگ

آنـان  . اري بانوان اعتراض كردند ممنوعيت دوچرخه سو  
خواستار لغو چنين ممنوعيتي و نگـاه برابـر بـه حقـوق             

  .زنان شدند
   

  

تقاضاي سرمربي تـيم منحـل شـده بـانوان          

  ملوان از روحاني 

  
ــسنا،  ــوان، از    9اي ــران مل ــال دخت ــيم فوتب ــرداد ـ ت  م

پرافتخارترين تيمهاي فوتبال زنان ايـران، بـا تـصميم           
  . اه منحل شدمدير عامل اين باشگ

مريم ايراندوست، سرمربي سـابق تـيم فوتبـال بـانوان           
ملوان با بيان اينكـه از تـصميم انحـالل تـيم فوتبـال              

بـا اتفاقـات پـيش آمـده     ": ملوان بهت زده است، گفت 
قطعا انگيزه در بـين زنـان ورزشـكار از بـين مـي رود،            
همانطور كه من، مريم ايراندوسـت كـه جـز فوتبـال و         

نمي ديدم و نمي توانستم يـك روز را         ورزش چيزي را    
بدون توپ سپري كـنم، تـصميم بـه كنـاره گيـري از              
فوتبال گرفتم و تمام اينها به اتفاقات و رفتار هايي كـه      
در جامعه با ورزش زنان صورت مـي گيـرد در ارتبـاط             

  ".است
اين تنها مختص رشـته فوتبـال نيـست و          ": وي افزود 

ـ          بـه  . ات هـستند  بسياري از رشته ها درگيـر ايـن اتفاق
عنوان فردي كه در ورزش ملي كشور زحمـت كـشيده        
ــشتر از   ــرم جمهــور تقاضــا دارم بي ام، از رياســت محت
گذشته به زنان در جامعه توجه شود، چرا كـه مطمـين            
هستم جامعه ورزشـي سـالم، بـه پيـشرفت و پـرورش             

  ".فرزندان موفق و سالم كمك خواهد كرد
 در چندين سال    ايراندوست به سختيها و تالشهايي كه     

: گذشته براي عالقه خـود كـرده، اشـاره كـرد و گفـت           
ــاوين  " ــد از گذشــت ســالها و كــسب عن متاســفانه بع

مختلف، تيم منحـل شـد و شـاهد بـاالترين حـد بـي               
تصور من بر اين است اين اتفاق بـراي       . احترامي بوديم 

جامعــه ورزش زنــان اتفــاق خــوبي نيــست و نااميــدي 
  ".ردبزرگي را به وجود خواهد آو

   

ساله براي فرار از ازدواج     12خودكشي دختر   

  اجباري

سـاله اهـل   12 يك دختـر   - مرداد 13خبرگزاري هرانا،   
، در پـي فـشار خـانواده       95 مرداد   9كامياران روز شنبه    

  .براي ازدواج اجباري، به زندگي خود پايان داد
مهستي اسدي زير فشار مـادربزرگش بـراي ازدواج بـا           

راي معلوليت ذهني و جـسمي       ساله كه دا   25يك مرد   
وي بـه دنبـال مـرگ پـدر و ازدواج       . بود، قـرار داشـت    

او با استفاده از    . مادرش، با مادربزرگش زندگي مي كرد     
چادر مادربزرگش خود را از لوله گـاز آويخـت و صـبح             

  .مرداد در بيمارستان بعثت سنندج درگذشت11دوشنبه 
فته يك منبع محلي، ازدواجهايي از اين دست كـه          به گ 

به طور عمده در برخـي از روسـتاهاي منـاطق غربـي             
دهد، معمـوال   كشور مثل كردستان و كرمانشاه رخ مي        

شوند و تـا   پس از سن قانوني در دفاتر رسمي ثبت مي          
 سـاله بـه   13 تا   9زمان ممكن است برخي دختران      آن  

  . برونداجبار يا آگاهانه به خانه شوهر
   

ازدواج اجباري دختر شش ساله افغانـستاني       

  در ازاي يك بز 

 يك مـرد افغانـستاني دختـر شـش          - مرداد 20العربيه،  
ساله خود را در ازاي دريافت يـك بـز و مـواد غـذايي               

به گزارش  .  ساله ازدواج كند   55مجبور كرد با يك مرد      
، دو مرد پس از گزارش   "ديلي ميل "روزنامه بريتانيايي   

  . از نزديكان توسط پليس افغانستان دستگير شدنديكي
 بـه مـدت     "چاي، برنج و روغن   "پدر در ازاي دريافت     

اش را بـه     ساله 6يك ماه براي خانواده فقيرش، دختر       
 "اوبه" ساله به نام سيد عبدالكريم از روستاي     55مرد  

اين مرد قسم خورده كه هيچ رابطه جنسي        . داده است 
  .الگي نداشته باشد س18با دختر تا پيش از 

پس از مراسم ازدواج، سـيد عبـدالكريم، دختـر را بـه             
منزل يكي از نزديكان خـود در شـهر فيـروز كـوه در              

صاحب منزل پس از فهميـدن مـاجرا،     . استان غور برد  
به همراه يكي از دوستان خـود، داسـتان را بـه دفتـر              

دفتـر حقـوق زنـان      . حقوق زنان در غـور گـزارش داد       
 كه حقوق پـدري ايـن كـودك را از           تالش خواهد كرد  
وي هم اكنـون بـه مـادرش سـپرده         . پدرش سلب كند  

  .شده است
در ويديويي كه منتشر شده، پدر دختر توسط شماري از         

بـر اسـاس ايـن گـزارش، سـيد          . زنان كتك مي خورد   
  .عبدالكريم نيز توسط پليس دستگير شده است

 16بر اساس قوانين افغانستان، سن ازدواج براي زنـان          
اين در حـالي  .  سال تعيين شده است   18و براي مردان    

 درصـد از    46است كه بنا بـه گـزارش سـازمان ملـل،            
ازدواج دختران در افغانستان پيش از رسـيدن بـه سـن            

   سالگي صورت مي گيرد18
   

پوشيدن مايوهاي اسـالمي در سـواحل كـن         

  فرانسه ممنوع شد 

 پوشـيدن   "كـن " شـهردار    - مـرداد  23صداي آمريكا،   
 براي زنان را در سواحل اين شهر        "ايوهاي اسالمي م"

ايـن  . بندري واقع در جنوب فرانسه ممنوع اعالم كـرد        
 معروف هستند، از سر تا پـاي       "بركيني"مايوها، كه به    

  .زنان را مي پوشاند
 اين است كه كساني كه قـصد        "ديويد لنارد "استدالل  

شنا و استفاده از سواحل كن را دارند، بايـد بـه خـوش              
  . شي و نيز اصول سكوالريسم احترام بگذارندپو

به گزارش گاردين، شهردار كن با بيان اين كه امـروزه           
فرانــسه و مراكــز مــذهبي هــدف حمــالت تروريــستي 

پوششهاي مخصوص ساحل و دريا كه      ": هستند، افزود 
به روشـني گرايـشهاي مـذهبي را نـشان مـي دهنـد،              

رنـد؛  احتمال بر هم خوردن نظم عمومي را بـاال مـي ب           
   ".امري كه بايد از آن پيشگيري شود

بر اساس بيانيه اي كه شهردار كن در اين زمينه منتشر    
 38كرده، افرادي كه از اين قانون سرپيچي كنند، مبلغ          

  . جريمه خواهند شد)  سنت50 دالر و 42معادل (يورو 
پيشتر نيز در فرانسه كـه از حمـالت تروريـستي سـال             

ضطراري به سر مي بـرد،      گذشته تا كنون در وضعيت ا     
برخي محدوديتها در مورد پوشـشهاي اسـالمي وضـع          
شده بود؛ مانند اسـتفاده از برقـع يـا روبنـده در امـاكن       

  .عمومي
اين كشور اروپايي از سال گذشته تاكنون شاهد چندين         
حمله تروريستي از سوي بنيادگرايان اسالمي و عوامل         

 دو نفـر  وابسته به داعش بوده است و در آخرين مـورد،     
كه با رهبر داعش اعالم بيعت كرده بودند، با حمله بـه            
يك كليسا، ضمن گروگان گرفتن افـراد حاضـر در آن،          

  .  ساله را نيز گردن زدند86يك كشيش 
   

  12بقيه در صفحه 
  

  
  

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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  تجمع دانش آموزان كهگيلويه و بويراحمد 

  
 يك مصوبه شوراي عالي آموزش و       – مرداد   2تسنيم،  

پــرورش كــه مــانع دانــش آمــوزان از انتخــاب رشــته  
شود، موجب اعتراض دانـش     تحصيلي دلخواه آنها مي     

آموزان كهگيلويه و بويراحمـد و تجمـع آنهـا در برابـر             
  . استانداري شد

مصوبه شوراي عـالي آمـوزش و      94 اسفندماه سال    24
هدايت تحصيلي با هدف شناسـايي      "پرورش با مبحث    

و شناساندن استعدادها، توانـايي، عالقـه و ويژگيهـاي          
 به امـضاي روحـاني رسـيد؛        "شخصيتي دانش آموزان  

اي كه دست دانـش آمـوزان در انتخـاب رشـته           مصوبه
  .تحصيلي را بست

ي مـان   يكي از آرزوهـا   ": آموزان معترض گفتند  دانش  
هاي حوزه بهداشت و    تحصيل در رشته تجربي و رشته       

درمان بوده، ولي هم اكنون در حالي كه معـدل بـاالي      
 داريم، بـه طـور اجبـاري مـانع تحـصيل در رشـته           19

 ايـم در    گوينـد تـشخيص داده    ايم و مـي     تجربي شده   
  ".رشته كودك ياري ادامه تحصيل دهيد

هگيلويـه و  معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ك  
 927طبـق مـصوبه     ": بويراحمد در ايـن زمينـه گفـت       

درصد نظـر دانـش   10شوراي عالي آموزش و پرورش،      
درصـد نتـايج    30درصـد عملكـرد تحـصيلي،       35آموز،  

 درصـد  5درصد نظـر معلـم،    10اي،  آزمونهاي مشاوره   
درصــد نيــز نظــر مــشاور از جملــه 10نظــر والــدين و 

 تحصيلي دانش مالكهاي و عوامل تاثيرگذار در هدايت
  ".آموزان است

شوراي عالي آموزش و پرورش و   ": ايوب رضايي افزود  
شوراي اشتغال به اين نتيجه رسـيدند كـه در صـورتي         

 هـاي مختلـف     كه دانش آموزان را بـه سـمت رشـته         
رو مـي   هدايت نكنند، كشور در آينده با چـالش روبـه           

ها دانش آموز براي    شود، به طوري كه در برخي رشته        
  ".ينده كشور نداريمآ
   

  تجمع اعتراض آميز دانش آموزان دامغاني

 تعدادي از والدين و دانش آموزان       - مرداد   4تيتر يك،   
دامغاني در اداره آموزش و پرورش دامغان تجمع كرده         
و مخالفت خود را با تحميل رشته تحصيلي بـه دانـش        

  .آموزان نشان دادند
انش آمـوزان   موضوع از اين قرار است كه تعدادي از د        

پايه نهم با مراجعه به مدارس خود و دريافت كارنامـه،           
برگه هـدايت تحـصيلي و سـپس مـشاوره تحـصيلي،            

تواننـد  اي كه مي خواهند نمـي       متوجه شدند در رشته     
تحــصيل كننــد و سيــستم امتيــازدهي، رشــته آنهــا را 

  .مشخص مي كند
معـدل  ": پدر يكي از دانـش آمـوزان پايـه نهـم گفـت      

نـام در   حـال اجـازه ثبـت       شده، اما با اين     5.18فرزندم  
مدارس نظري و رشته رياضـي را نـدارد و بايـد فرزنـد           

مـن از  . نـام كـنم  خود را در رشته كـار و دانـش ثبـت     

آمـوزي   پرسم كه آيا ممكن است دانش        مسووالن مي 
 معترضـان   "با معدل باال به رشته كار و دانـش بـرود؟          

كـل آمـوزش و     همچنين با نوشتن طوماري بـه مـدير         
  پرورش استان خواستار پيگيري شدند 

  

  تجمعات اعتراضي دانش آموزان و اولياشان 

آموزان دوره متوسطه    اين روزها دانش   - مرداد   5ايسنا،  
با سردرگمي ناشي از اجبار مسووالن مدارس نسبت به         

 شان نيست،  نام در رشته تحصيلي كه مورد عالقه    ثبت
يـن نارضـايتي از چنـين    ا. كننـد دست و پنجه نرم مـي    

تـصميماتي در روزهـاي اخيـر اعتراضـات و تجمـع در      
  .مقابل استانداري مركزي را در پي داشته است

 اش زهرا دانش آموز ناحيه يك اراك كه معدل كارنامه    
دهد، با اعـالم ناخرسـندي از عـدم        را نشان مي   19.70

 نام وي توسط مسووالن مـدارس در رشـته مـورد       ثبت
زماني كه آزمـون هـدايت تحـصيلي    : گفت اش،  عالقه

كه داراي دو آزمون استعداد و هـوش بـود در مدرسـه             
شد، مشاور مدرسه اعـالم كـرد كـه معـدل           انجام مي   

چندان مهم نيست و اين تستها را با دقت پاسخ دهيـد،          
اما آن روز به دليل بيماري و ناخوش احوالي نتوانـستم           

ـ  . به خوبي تستها را پاسخ دهـم       دي اصـلي   وي عالقمن
: اش را رشته رياضي يـا تجربـي عنـوان كـرد و گفـت        

 هــا، عليــرغم عالقمنــدي شــديد مــن بــه ايــن رشــته
گفتند كه بايـد در گـروه    مسووالن مدرسه به اجبار مي      

اي كه شامل صنعت و كشاورزي و خدمات فني و حرفه
  .است ثبت نام كنم

  

ي يك باب منزل مـسكوني بـه خـانواده         اهدا

  معلم فداكار خاشي 

  

 فرهنگيـان اسـتان     - مـرداد    9حقوق معلم و كـارگر ،       
فارس طي يك اقدام خارج از ساختار اداري، يك بـاب           

 متر مربـع و بـه ارزش   350منزل مسكوني به مساحت   
يك ميليارد ريال را به پاس قدرداني از اقدام ارزشـمند           

 و بلوچـستان، حميـد رضـا گنگـو        معلم فداكار سيستان  
  .زهي، به خانواده وي اهدا كردند

ــستان و     ــداكار سي ــم ف ــي، معل ــو زه ــا گنگ حميدرض
 فروردين سال جـاري بـا نجـات جـان           15بلوچستاني،  

دانش آموزان خـود از زيـر آوار بـه بهـاي بـذل جـان                
  .خويش، فداكاري فرهنگيان را به نمايش گذاشت

   

وزش و پرورش   كالهبرداري ميلياردي اداره آم   

  گيالن از فرهنگيان

 جمعــي از معلمــان آمــوزش و - مــرداد 12كاســپين، 
پرورش گيالن كه اينك بيشتر آنها بازنشسته شده اند،         
بر سر زميني كه قرار بود روزي محـل آرامـش خـود و     

  .خانواده شان باشد، تجمع كردند
 سال نه تنها خانه دار نـشدند،        13 فرهنگي بعد از     225

 اصلي خود كه جان و آرامش خاطر اسـت          بلكه سرمايه 
را با عدم مسووليت پذيري مـسووالن، از دسـت رفتـه            

هنـوز هـيچ مـسوولي از آمـوزش و پـروش            . مي بينند 
گيالن پاسخگوي اين وضـعيت نيـست و جـز اميـدي            

  !تهي از تدبير حرفي براي گفتن ندارند
موضوع داستان قطعه زميني است كه قرار بود سـرپناه          

 سـال  13اشد؛ خانه اي كه تا به امـروز        فرهنگي ب  225
است صاحبانش جز قطعه زمينهايي فرضـي چيـزي از          

  .آن نديده اند
آموزش و پرورش گـيالن     .  شروع شد  81ماجرا از سال    

طبق بخشنامه اي مبني بـر اينكـه ايـن اداره درصـدد             
خريد زمين و احداث خانـه ويـژه فرهنگيـان اسـت، از             

رد كـه در ازاي     معلمان و كاركنان خـود درخواسـت كـ        
  .مبلغي در اين پروژه سهيم شوند

معلمان و فرهنگيان گيالني هم به اميد خانه دار شدن          
 ميليون  900در آن سال جمعا نزديك به يك ميليارد و          

تومان براي خريد زمين به حساب سه نفر كه از طريق           
زمـين در   . آموزش و پرورش معرفي شدند واريز كردند      

 هزار تومان از پس انـداز       900 ازاي مبلغ يك ميليارد و    
 سال  13 فرهنگي خريداري شد، اما بعد از گذشته         225

هنوز سرمايه گذاران اين پروژه قطعات زمـين شـان را           
فقط بر روي نقـشه مـي توانـد ببينـد و تـاكنون هـيچ                

  .پيشرفتي نداشته است
  

  تجمع دوباره خانواده ها در گرگان

 هـدايت   در حالي كه مهلت– مرداد   12كالس بيست،   
تحصيلي روز گذشته به پايان رسـيد از اولـين سـاعات            

مرداد، آموزش و پـرورش     12وقت اداري روز سه شنبه      
يكـي از   . گرگان شاهد تجمـع دو بـاره خـانواده بودنـد          

با توجه به اينكه سـه هفتـه ازصـدور          : خانواده ها گفت  
برگه هدايت تحـصيلي در مـدارس گذشـته اسـت امـا             

 نمــي توانــد در رشــته  اســت و19.45معــدل فرزنــدم 
  .تجربي شركت كند

  

تجمع چند روزه مربيان پيش دبستاني مقابل       

  مجلس

  
 مرداد 24 و 18، 17مربيان پيش دبستاني طي روزهاي   

با تجمع مقابل درب مجلس شوراي اسالمي خواسـتار         
 17 مـاده  10بررسي خارج از نوبـت اصـالحيه تبـصره          

ـ         دريس قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حـق الت
  .در مجلس شدند

  15بقيه در صفحه 
  

 مان در مرداد ماهچالشهای معل
 فرنگيس بايقره
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چالشهای معلمان در 
  مرداد ماه

  14بقيه از صفحه 
  

  .تبصره مزبور در مجلس اعالم وصول شده است
تجمع كنندگان از نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي        
خواستار رسيدگي تعيين تكليـف وضـعيت اسـتخدامي         

  .خود شدند
ــن      ــه اي ــس ب ــوزش مجل ــسيون آم ــدگان كمي نماين

ات آنهـا را    دهندگان وعده داده بودند كه مطالب     آموزش
كننـد و بحــث جـذب بــه صـورت حــق    پيگيـري مــي 

التدريس را در صحن علنـي مجلـس مطـرح خواهنـد            
  .كرد

   

تجمع بازنشستگان فرهنگـي مقابـل وزارت       

  رفاه 

  
 جمعي از بازنشستگان فرهنگي مقابل    - مرداد   18ايلنا،  

در اين . وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي تجمع كردند     
اصلي وزارت كار، تعـاون و رفـاه   تجمع كه مقابل درب   

اجتماعي برگزار شد، حـدود صـد نفـر از بازنشـستگان            
  .فرهنگي شركت داشتند

پس از سالها خدمت    ": گويندبازنشستگان فرهنگي مي    
در آموزش و پرورش و تدريس در كالسـهاي درس، از     

بـريم و خواهـان افـزايش       مشكالت معيشتي رنج مـي    
 مـــستمري ســـازيعادالنـــه مـــستمريها و همـــسان

 اين بازنشـستگان پـيش از ايـن        ".بازنشستگان هستيم 
نيز تجمعات اعتراضي مختلفي در اعتراض به وضـعيت     

  .اندمعيشتي خود ترتيب داده
   

  رسول بداقي تبرئه شد 

 رسول بداقي كـه در      - مرداد   23حقوق معلم و كارگر،     
 در بيمارستان هزار تختخوابي تهـران       1395خرداد ماه   

مارستان به توهين به رهبر متهم شده     توسط حراست بي  
 26بود، در يك دادگاه آرام و بدون حاشيه توسط شعبه           

دادگاه انقالب به علت كـافي نبـودن مـدارك شـاكي،            
  .بيگناه شناخته شد

   

معلم، شاعر، نويسنده و مترجم كورد اخراج و        

  تبعيد شد 

 آقاي عزيز   - مرداد   28جمعيت حقوق بشر كوردستان،     
 شـاعر و نويـسنده و متـرجم كـورد و از            ناصري، معلم، 

تبليـغ عليـه    "اعضاي انجمن صنفي معلمان به اتهـام        
  . از تدريس محروم و به شهر سمنان تبعيد شد"نظام

شـده اسـت    و پرورش به وي اعالم آموزشدر ابالغيه   
تباني براي برگزاري " و  "تبليغ عليه نظام  "كه به علت    

ايـن وزارتخانـه    كـار وي در      ادامه   "تجمعات اعتراضي 
مركـزي  امكان پذير نبوده و حكم مذكور از سوي اداره    

  .تاييد و غيرقابل تغيير است
ســال گذشــته عزيــز ناصــري در تجمعــات اعتراضــي 

  و پرورش توجهي وزير آموزش بي ": معلمان گفته بود
  

دولت حسن روحاني به فرهنگيان و تبعيض فـراوان در          
  ". معلمان استحق معلمان، از عوامل اصلي تجمعات

بيـشترين  . پيشتر وي بارها بازداشت و تهديد شده بـود        
 صورت گرفت   1389زمان بازداشت وي در سال      مدت  

كــه توســط نيروهــاي امنيتــي شــهر مريــوان در اداره  
و پرورش آن شهر دستگير و به مكاني نامعلوم         آموزش  
  .شده بودمنتقل 

 عزيز ناصري، شاعر و مترجم كورد كه همزمـان معلـم          
آموزش پرورش بود، در سالهاي گذشته ضـمن انتـشار          
چندين مجموعه شعر، چندين اثر ادبي شاعران كـرد را          

  .نيز به زبان فارسي ترجمه كرده است
   

آموزش و پرورش همچنان پـول فرهنگيـان        
  دهدبازنشسته را نمي 

 برخي از فرهنگياني كه - مرداد 30خبرگزاري فارس،    
و همه فرهنگيان بازنشسته     اند    بازنشسته شده  93سال  
، همچنان چشم انتظار دريافت پـاداش پايـان         94سال  

  .خدمت خود هستند
مسووالن آموزش و پرورش اگرچه هرچند وقـت يـك          

دهند، اما هايي براي پرداخت اين مطالبات مي   بار وعده 
واقعيت ماجرا را معـاون پـشتيباني و توسـعه مـديريت            

  .وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد
سيدمحمد بطحـايي بـا بيـان اينكـه مطالبـات معوقـه             

شود، كه پرداخت نشدن    فرهنگيان هر سال اضافه مي      
 هزار نفر از فرهنگيان بازنشسته      3پاداش پايان خدمت    

پاداش اين گروه   ": وي وعده داد  .  را تاييد كرد   93سال  
شان واريز مي   از فرهنگيان تا پايان شهريور به حساب        

ن اعتبار هم پاداش پايان خـدمت       در صورت تامي  . شود
 انـد، پرداخـت      بازنشسته شـده   94فرهنگياني كه سال    

  ".شودمي 
 هزار فرهنگي بازنشسته شدند كه      25 بيش از    93سال  

پرداخت پاداش پايان خدمت آنها بيش از يـك سـال و      
 هـزار   38سـال گذشـته نيـز حـدود         . نيم طول كـشيد   

انـد  ده  فرهنگي بازنشسته شدند كه مسووالن وعـده دا       
 دچار نشوند و    93 هزار بازنشسته سال     25به سرنوشت   

تـر مطالبـات آنهـا تـالش     براي پرداخت هرچه سـريع     
  .كنندمي
   

تجمع مربيان پيش دبـستاني و آموزشـياران        

  نهضت سواد آموزي براي چندمين بار

 جمعي از آموزشـياران نهـضت سـواد         - مرداد   31ايلنا،  
. بـل تجمـع كردنـد     آموزي و مربيان پيش دبستاني مقا     

تجمع كنندگان با حـضور در مقابـل مجلـس خواسـتار         
تعيين تكليف وضعيت استخدامي خود و در اولويت قرار     

 قـانون تعيـين تكليـف       17گرفتن اليحه اصالح مـاده      
  .استخدامي معلمان حق التدريس شدند

  
  

  
  "ما تنها نيستيم"
  

  )صبح. م( وحيدي . م
    

  در رگان متورم زمين

  ها را مي شناسمعفونت لحظه 

  كه درگذرگاه حيات

  زيستن

  حادثه ايست عظيم

  زخمي كه نياسود 

  ما را 

  در خويشتن تكثير خواهد كرد 

  حقيقت نخواهد مرد 

  فردا آغاز ديگريست 

  ايستاده ايم

  برقامت غرور خود

  با تپش نگاهمان 

  درتالقي دشنه و ماه

  !آه

  برصخره هاي خوف انگيز بي ستاره

  كس ندانست

  امين سرود ما با كد

  تا قلب سايه ها تاختيم

  و ثقل صبح را

  در چشمان مرمرين يادها

  به وديعه نهاديم

  هنوز

  ازپشت پلك غزلهاي تو

  زندانيان شهر ترانه مي خوانند

  و صدايت

  برفراز شهرها

  چراغ محبتي ست رخشنده

  در گريه هاي شبانه باد 

  ما تنها نيستيم 

  ما تنها نيستم

  *“ شت پرنده و كودك و سنگ و د“

  با ماست

  و جاودانه ترين سرود ها

  با آسماني 

  كه دورها را

  و فاصله ها را

  در تو 

  به تو 

  نزديك مي كند

  

   پل الوآر * 
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در ماه گذشته مهم ترين اخبار پرستاران شامل اضـافه          
كار اجباري خالف قانون مشاغل سخت و قانون بهـره          
وري، اصرار وزارت بهداشت بـه ادامـه تربيـت كمـك            
پرستاران غيرحرفه اي و مخالفت بدنه پرستاري حرفـه         
اي بــا ايــن طــرح عــوام فريبانــه و ضــد تخصــصي و 

صالحيت حرفـه   سرانجام طرح مضحك اعطاي پروانه      
اي به پرستاران به وسيله نظام پزشكي بود؛ طرحي كه         
در اساس و عمـل بـه دنبـال كـسب اهـرم فـشار بـر                 
پرستاران و محدود كردن هرچـه بيـشتر آنهاسـت نـه            

بازار خـشونتهاي   . تاييد واقعي يا ارتقاي صالحيت آنها     
كالمي و فيزيكي در مورد كادر درمـان نيـز همچنـان            

  !گرم است
   

 چماق به دسـت بـه دو تكنـسين     100حمله  

  اورژانس 

  
 ماموران اورژانس برخـوار اصـفهان       - مرداد   1تابناك،  

سـاله، در محاصـره دوسـتان و      20پس از مرگ جـوان      
  .آشنايان وي قرار گرفتند

مسوول امـور پايگـاه اورژانـس شهرسـتان برخـوار در            
بـه نيروهـاي اورژانـس از    ": تشريح اين رويـداد گفـت     

شود كه انفجاري رخ    طالع داده مي  بيمارستان غرضي ا  
داده و نيروهاي اورژانس به همراه سـه آمبـوالنس بـه          

داد بررسـيها نـشان مـي       . شوندمحل حادثه اعزام مي     
 ساله كـه كيفـي روي موتورسـيكلت حمـل           20پسري  

كرد و حامل مواد محترقه بوده، با زمين برخورد مي          مي
  ".شودكند و كيف منفجر مي 

مصدوم به بيمارستان كاشـاني اصـفهان       " :او ادامه داد  
شود كه در زمان ورود مصدوم به بيمارستان        منتقل مي 

هوشياري كامل داشـته، امـا بـا گذشـت دو سـاعت از              
 در  23سـاعت   . كنـد انتقال او به بيمارستان فـوت مـي       

تماس دوباره با اورژانس و اعالم تـصادفي در يكـي از            
انـس بـه محـل      آباد تكنيسينهاي اورژ  خيابانهاي دولت   
كننـد كـه    شـوند، ولـي مـشاهده مـي       حادثه اعزام مـي   

لحظـه حـدود   تصادفي در آن محل رخ نداده و در يك       
صد نفر آمبـوالنس اورژانـس را محاصـره كـرده و بـه       

  ".كنندنيروهاي اورژانس حمله مي 
اين ضـاربان از طرفـي بـا يـك خـودرو بـه         ": او افزود 

ر، با چوب به آمبوالنس ضربه وارد كرده و از طرف ديگ     
تكنيــسينهاي اورژانــس حملــه و فحاشــي كردنــد كــه 
مشخص شد از بستگان يا دوستان پـسري بودنـد كـه            

  ".مواد محترقه حمل كرده بود
در اين راستا نيروهاي اورژانس از دسـت    : وي ادامه داد  

ضاربان فرار كرده و جان خود را نجات دادند كه حـال            
شـدت  س بـه    عمومي آنها مساعد است و تنها آمبـوالن       

از ديده است، همچنين نيروهـاي اورژانـس پـس        آسيب
  ".اين حادثه به كالنتري مراجعه كرده و شكايت كردند

 مرتبه توسـط بـستگان      4جاري تاكنون   سال  از ابتداي   
مصدومان حوادث به نيروهاي اورژانس حمله شده كـه         

يــك مــورد از آن در شهرضــا و ســه مــورد ديگــر در  
  .اصفهان بوده است

   
   پرستاران را مجبور مي كنند اضافه كار بمانند

  
 جواد تـوكلي، عـضو هيـات        – مرداد   2نظام پرستاري،   

پرسـتاران طبـق   ": مديره نظام پرستاري مـشهد گفـت   
 ساعت مجاز بـه انجـام اضـافه كـاري           80قانون فقط   

امـا اغلـب    . هستند، آنهم با خواست و رضايت خودشان      
 مجـاز گاليـه     آنها از انجام اضافه كاري بـاالي سـقف        

دارند و اين مساله را نه تنها به صالح خود نمي داننـد،             
بلكه معتقدند به ضرر دانـش آموختگـان بيكـار حرفـه            

ما با اضافه كـار،     ":  جواد توكلي افزود   ".پرستاري است 
خالء كمبود نيروي پرسـتار سيـستم بيمارسـتان را بـه            

ــيم    ــي كن ــر م ــورت ارزان پ ــرد ".ص ــد ك :  وي تاكي
 كه به اضافه كار بيشتر به       "قاصدك"طرحهايي مثل   "

عنوان يك امتياز نگاه مي كند، بـا قـانون ارتقـا بهـره              
وري كه مصوب مجلـس شـوراي اسـالمي اسـت، در            

در بيـشتر كـشورها پرسـتاران       . تضاد كامـل قـرار دارد     
مرخصي و استراحت اجباري دارنـد تـا بـا تجديـد قـوا              

ننـد،  بتوانند به بهترين نحو به بيماران خدمت رساني ك        
اما در ايران به رغم وجود چنين قانوني، پرستاران را به           
اجبار به انجام اضافه كاري وادار مي كنند و در صورت           
استفاده از مرخصي، از مبالغ پرداختي به عنوان كارانـه          

  ".ايشان نيز كم مي شود
   

قانون مشاغل سخت و زيان آور الزم االجـرا         

  است

فنـي، آموزشـي و      معـاون    - مـرداد    3نظام پرسـتاري،    
قـانون  ": پژوهشي سازمان نظام پرستاري كشور گفـت      

مشاغل سخت و زيان آور يك قانون الزم االجرا است          
و در احكام ديوان عدالت اداري كه به دنبـال شـكايت            
پرستاران صادر شـده، بـه طـور شـفاف ايـن موضـوع              

ـ  ".تصريح شده اسـت    ايـن  ": ه عزتـي افـزود   دكتـر ژال
استدالل كه وزارت بهداشت در جايي كـه نيـرو نـدارد            

تواند حتي افرادي كه در شرف بازنشستگي هستند        مي  
را همچنان فعال نگه دارد، احساس حـضور در شـرايط           

  ".بحران و زمان جنگ در را كشور تداعي مي كند
: وي همچنين پيرامون خواسته هـاي پرسـتاران گفـت         

ان اصالح فشار كمر شكن طرح تحول       آرزوي پرستار "
نظام سالمت و اضافه كاريهاي اجباري بـا دسـتمزد در     

 سـاعت آن مبلـغ      175حد كـارگري اسـت كـه بـراي          
هشتصد هزار تومان پرداخـت مـي كننـد و البتـه ايـن              
طبيعي است كه اين نحـوه بيگـاري از جـذب پرسـتار             

جديد ارزان تر باشد، هرچند اين رويكرد بعضأ باعـث از      
  ". پاشيدگي بنيان خانواده يك پرستار شودهم

   
تجمع اعتراضي پرسـتاران بـه علـت عـدم          

  صدور مجوز لغو شد

  .صف و ستاد، به دليل عدم صدور مجوز لغو شد
بنا بر اطالعيه هيات مـديره سـازمان نظـام پرسـتاري            
خرم آباد، قرار بود كه به علت بـي تـوجهي مـسووالن             

 و نشـستهاي   ذيربط در علـوم پزشـكي بـه اعتراضـات         
رسمي و اداري منتخبان و نظام پرستاري، ايـن تجمـع        

 روز گذشته در محل ستاد دانشگاه       14اعتراضي ساعت   
  .علوم پزشكي لرستان برگزار شود

هيات مديره سازمان نظام پرستاري خرم آباد همچنين        
در اين راستا بيانيه آماده شده مطالبات به        ": اعالم كرد 

زم در خصوص اضافه كار،     زودي منتشر و پي گيري ال     
ــاهي و   ــه بيمارســتان، رف ــه، اصــالح وضــع تغذي كاران

  ".اصالحات آموزش كمك پرستاري انجام خواهد شد
  

تجمــع اعتراضــي كمــك پرســتاران جــوان 
   مازندران

  

  
 دهها جوان مازندراني كـه دوره       - مرداد   5شمال نيوز،   

آموزشي كمك پرستاري خـود را پـس از ثبـت نـام در      
در ) وابسته بـه وزارت بهداشـت     (مربوطه  سايت رسمي   

جهاد دانشگاه مازندران گذرانده بودند اما از كار عملـي          
آنها در بيمارستانهاي بوعلي سينا، فاطمـه زهـرا، رازي          
قائم شهر و امام خميني ساري جلوگيري شـده، مقابـل    

  . جهاد دانشگاهي مازندران تجمع كردند
ايت از  معترضان پس از اين تجمع، بـراي تـسليم شـك          

ــي    ــكي راه ــوزش پزش ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
  .دادگستري مازندران شدند

اين افراد كه پس از فراخوان وزارت بهداشـت و جهـاد            
دانــشگاهي در ايــن دوره شــركت كــرده انــد، تــاكنون 

 ميليون ريال بابت شهريه واريز نمـوده و         40نزديك به   
 كار  اكنون در كمال ناباوري از ادامه دوره كه مربوط به         

  . عملي است، جلوگيري شده است
اعتراض ما به اين    ": يكي از اين كمك پرستاران گفت     

است كه نمـي گذارنـد دوره عملـي را در بيمارسـتانها             
بگذرانيم و اين يعني پروسـه آمـوزش مـا ناتمـام مـي              

  ".ماند
وي مشكالت خود و ديگر كمك پرستاران را به همين          

 به اينجـا خـتم   مشكل": مقدار محدود ندانست و افزود   
 ميليون توماني به    4نمي شود، حتي حاال پس از هزينه        

ما مي گويند شما كمك پرستار نيـستيد، بلكـه كمـك            
بهيار هستيد، در حالي كه موقع ثبت نام موضـوع چيـز            

وظايف كمك پرستار و كمك بهيار خيلـي  . ديگري بود 
  ".با هم متفاوت است

   
ــك    ــاد كم ــانون در ايج ــردن ق ــت نك رعاي

  ري و تعيين شرح وظايف آن پرستا

 دكتـر علـي محمـد آدابـي،         - مرداد   6نظام پرستاري،   
سازمان ": رييس كل سازمان نظام پرستاري، مي گويد      

  نظام پرستاري با تربيت نيرو با شرح وظايف موجود 
  17بقيه در صفحه 

  

 کارورزان سالمت
 اميد برهاني
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 کارورزان سالمت

  
  16بقيه از صفحه 

  
تحت هر نامي اعم از كمك بهيار و يا كمـك پرسـتار             
مشكلي ندارد، ليكن با تربيت نيروي كمك پرستار كـه          

 شرح وظايف مي باشد كه تعدادي       33در حال حاضر با     
از اين شرح وظايف با وظايف پرستاري تداخل پيدا مي          

 مـي كنـد،     كند و ارتباط بـين پرسـتار و بيمـار را كـم            
  ".مخالف است

دكتر آدابي در باره وجـود رده شـغلي كمـك بهيـار در              
ايـــن رده در چـــارت ": چـــارت بيمارســـتانها گفـــت

بيمارستانها تعريف شده اسـت و اگـر بنـا باشـد شـغل              
جديدي ايجاد شود و يا جايگزين ايـن رده شـود، بايـد             
مسير قانوني خود را طي نمايـد، زيـرا ايجـاد يـك رده              

ا قانون پنجم توسعه منافات دارد و باعث        شغلي جديد ب  

  ".بزرگتر شدن بدنه دولت مي گردد
افرادي كـه بـا انگيـزه       : وي همچنين خاطر نشان كرد    

هاي مالي اقدام به برگزاري دوره هاي كمك پرستاري      
يكساله نمودند، به مراجعه كنندگان جهت ثبت نـام در          

ـ            د اين دوره ها، وعده هاي غير واقعي و غير عملي مانن
انجام وظـايف درمـاني در مراكـز، پوشـيدن لباسـهاي            
همانند پرستاران و نام بهيار براي داده شده كه با توجه           
به تناقضات به وجود آمده، موجب اعتراضات گـسترده          
اين افراد در شهرهاي مختلف از جمله اراك، سـاري و           

  ".شده است... 
   

  چماق پزشك ساالري بر سر پرستاري

 وزارت بهداشت با صـدور      –مرداد   12خبرگزاري مهر،   
ابالغيه اي پرستاران را موظف كرده است براي ادامـه          
كار، از طريق شركت در دوره هاي بازآموزي و كـسب           
امتياز يا شركت در آزمون، پروانه صـالحيت حرفـه اي           

  .كسب كنند
اعطـاي  ": دبيركل خانه پرستار در همين رابطـه گفـت        

 سـوي وزارت    پروانه صالحيت حرفـه اي پرسـتاري از       
بهداشت، جاي نگراني دارد و بـراي جامعـه پرسـتاري           

  ".محدوديتهاي بيشتري ايجاد خواهد كرد
محمد شريفي مقدم با طـرح ايـن سـووال كـه وزارت             
بهداشت چه امتيازي به پرستاران داده كه مـي خواهـد       

آيـا اولويـت پرسـتاران،      ": محدوديت ايجاد كند، گفـت    
 حـالي كـه قـانون       در. پروانه صالحيت حرفه اي است    
 سال است كه خـاك      9تعرفه گذاري خدمات پرستاري     

  "مي خورد؟
در جايي كه پروانه پزشكان با درآمـدهاي        ": وي افزود 

آنچناني، به راحتي و در مدت كمتـر از چنـد سـاعت از       
سوي سازمان نظام پزشكي صادر مي شود، ولي بـراي          
پروانه صالحيت حرفه اي پرستاري كه هـيچ اسـتفاده          

دارد، آنقدر پيچيدگي ايجـاد كـرده انـد كـه دچـار           اي ن 
  ".مشكل شود

بيم آن مي رود كه     ": دبيركل خانه پرستار اظهار داشت    
پروانه صالحيت حرفه اي پرستاري، اهرم فشار بر سـر          

پرستاران كـشور باشـد، زيـرا بـا توجـه بـه زيرسـاخت           
مديريت بيمارستانها كه مـديران پرسـتاري را روسـاي          

اب مي كنند، پروانـه صـالحيت حرفـه    بيمارستانها انتخ 
اي مي تواند چماقي باشد كه به دست سيستم پزشـك      

  ".ساالر داده ايم كه بر سر جامعه پرستاري فرود آورد
   

بدهي؛ علت اجرا نكردن قانون بازنشـستگي       

  پيش از موعد

 قانون بازنشـستگي پـيش از موعـد         - مرداد   17ايسنا،  
 تـصويب آن،   سال از زمان27پرستاران پس از گذشت   

شـود؛ قـانوني كـه وزارت       هنوز به درستي اجـرا نمـي        
بهداشت علت ناهماهنگيها در اجراي آن را كمبود نيرو         

خواند و همزمان پرستاران مي گوينـد بعـد   و اعتبار مي  
با ادامـه ايـن رونـد     سال كارايي الزم را ندارند و     25از  

  .بيندبيمار آسيب مي 
 سازمان نظام پرستاري،    محمد شريفي مقدم، قائم مقام    

متاسـفانه وزارت بهداشـت بـا بازنشـستگي         ": گويدمي
كند، در حالي كـه     پيش از موعد پرستاران موافقت نمي     

در  سـال كـارايي الزم را ندارنـد و           25پرستاران بعد از    
بيند، ضمن آنكه وجـود     ادامه اين روند بيمار آسيب مي       

سالمت، انگيزگي و كاهش كارايي در سيستم نظام        بي  
  ".خسارت سنگيني براي مردم به دنبال دارد

آور بـودن شـغل     قانون سخت و زيان     ": وي مي افزايد  
اسـت و در مـورد       وضع شـده     1368پرستاري در سال    

مشموالن قـانون خـدمات كـشوري، يعنـي پرسـتاران           
بـه موجـب ايـن    . بيمارستانهاي دولتي قابل اجرا اسـت   

قايـان بـا شـرط       سـال و آ    20قانون، پرستاران خانم با     
توانند بـا پـنج      سال سابقه كار، مي      25سني خاصي، با    

.  روز حقــوق بازنشــسته شــوند30ســال بخــشودگي و 
مشمولين قانون كار يعني پرسـتاران شـاغل در بخـش      

 سـال   10شـامل    سال سابقه كـار،      20خصوصي نيز با    
  ".شوند روز حقوق بازنشسته مي 30بخشودگي و 

 وري مصوب   ن ارتقاي بهره  وي اشاره مي كند كه قانو     
 نيز ضمن كاهش ساعات كاري، بر سـخت   1389سال  

  . آور بودن شغل پرستاري تاكيد كرده استو زيان 
اكثـر پرسـتاران    ": دان گفت در همين رابطه يك حقوق    

بــراي اســتفاده از قــانون بازنشــستگي پــيش از موعــد 
ناچارند از حكم ديوان عدالت براي دستيابي به حقـوق          

اين يـك بـي حرمتـي بـه شـان و            . خود استفاده كنند  
  ".جايگاه آنها است

  
دكتر علي مندني پور، رييس سابق اتحاديـه سراسـري          

: افـزود ) كودااسـ (كانونهاي وكالي دادگـستري ايـران       
قانون استخدامي كشور براي مشاغل سخت و زيـانبر         "

تسهيالتي دارد و وقتي قانونگذار بازنشستگي پـيش از          
موعد را براي پرستاران در نظر گرفته، پس حتمـا الزم           
بوده و نمي توان بيشتر از چارچوب قانون از آنهـا كـار             

  ".كشيد چون پرستاران فرسوده مي شوند
انون بازنشستگي پـيش از موعـد در        ق": وي تاكيد كرد  

شغلهاي سخت و زيـان آور بـراي همـه آحـاد جامعـه              
يكسان است، امـا اگـر وزارت بهداشـت در ايـن مـورد        
قانون را دچار مشكل مـي بينـد، مـي توانـد از طريـق               
مجلــس بــراي اصــالح قــانون اقــدام كنــد نــه اينكــه 

  ".پرستاران را مجبور به كار اضافه كند
  

مارســتان امــام ســجاد تجمـع پرســتاران بي 

  ياسوج

جمعي از پرستاران بيمارستان امـام      - مرداد   17فارس،  
ماهـه   5اعتراض به عدم پرداخـت مطالبـات         سجاد در 

شان دست به تجمـع مقابـل اسـتانداري كهگيلويـه و            
مـاه    تيـر  6:  يكي از اين پرستاران گفت     .دزدن بويراحمد

م  از طريق آزمون قرار داد معين پذيرفته شـدي        92سال  
 بــه عنـوان نيــروي شـركتي جــذب   93و اواخـر سـال   

: وي تـصريح كـرد  . مبيمارستان امام سجاد ياسوج شدي  

از زمان جذب در اين بيمارستان تـاكنون بـا خـون دل             
حقوق دريافت كرديم و براي دريافت هر بـار حقـوق و            
مطالبات خود بايد در مقابل استانداري تجمع و شكايت         

 مطالبـات مـا را پرداخـت      كنيم تا دانشگاه و بيمارستان    
  .كنند

يكي ديگر از پرستار بيمارستان امـام سـجاد در ادامـه             
آخرين حقوقي را كه دريافـت كـرديم اسـفندماه          : گفت

سال گذشته بـود كـه مبلغـي تحـت عنـوان عيـدي و               
سنوات پرداخت شد اما در سال جاري تاكنون مطالبات         

  .ما پرداخت نشده است

  

سـتان و   افزايش ضـرب و شـتم كـادر بيمار        

   شكستگي بيني يك پرستار ياسوجي

  

  

 مـدير بيمارسـتان بهـشتي ياسـوج از        - مرداد   23ايلنا،  
افزايش ضرب و شتم كادر ايـن بيمارسـتان خبـر داد و     

متاسـفانه دو هفتـه پـيش، بينـي يكـي       ": اظهار داشت 
ديگر از پرستاران اين بيمارستان توسط همراه يكـي از          

  ".بيماران شكسته شد
در چهارماهه گذشته شـاهد افـزايش   ": گفتكيا جاويد   

حضور مراجعه كنندگان به بيمارسـتان بـوديم كـه بـه            
همين دليل، شاهد افزايش درگيريهـا و ضـرب و شـتم     

  ".كادر بيمارستاني نيز هستيم
دو هفته پـيش يكـي از پرسـتاران         ": وي اظهار داشت  

بيمارستان بنا به هيچ دليلي مورد ضرب و شتم يكي از           
  ".ماران قرار گرفت و بيني وي شكستهمراهان بي

مـدير بيمارسـتان بهـشتي ياسـوج مركـز كهگيلويـه و       
ضـارب هـم اكنـون در زنـدان بـسر           ": بويراحمد افزود 

برد، اما ما نگران روند افزايشي اين ضرب و شـتمها     مي
  ".هستيم

جاويد تعداد پرستاران بيني شكسته بيمارستان بهـشتي        
 نفر عنـوان و خـاطر      ياسوج در چهار ماهه گذشته را دو      

روند كنـوني سـبب نارضـايتي و دغدغـه          ": نشان كرد 
  ".هاي كادر بيمارستاني شده است

  

ــل وزارت   تجمــع اعتراضــي دســتياران مقاب

 بهداشت
جمعي از دسـتياران رشـته     - مرداد31صداي پزشكان،   

هاي مختلف در اعتراض بـه نحـوه برگـزاري آزمـون            
يجاد شـده در  گواهينامه و ارتقاي تخصصي و تغييرات ا  

ـ       95سال   ايـن  . د در مقابل وزارت بهداشت تجمع كردن
دستياران با تجمع در مقابـل وزارت بهداشـت و آمـاده            
ــه   ــر بهداشــت خواســتند تــا ب كــردن نامــه اي، از وزي

طبق نامه ايشان تغييرات    . مشكالت آنها رسيدگي شود   
بسيار زياد ايجاد شده در امتحان ارتقـاء سـال جـاري،            

 فراوان در تمامي دانشگاههاي سطح      باعث ايجاد تنش  
كشور شده و موجـب بازمانـدن بـسياري از دسـتياران            

 .رشته هاي مختلف از كسب نمره كافي شده است
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  :گفتار ماه

  تو "
  حرمت واژه ي رفيقي

  "در ذهن بسته ي يك كارگر
 -اين سخنان كوبنده و سرشار از عـشق يـك كـارگر             

شاعر جوان و گمنام اسـت كـه در مراسـم رونمـايي از        
دفتر شعري از علي اكبر درويـشيان در روز پـنج شـنبه         

 مرداد و در خطاب به رفيق كارگر، شـاهرخ زمـاني            14
اي جمهوري اسالمي جان سـپرد،      كه در شكنجه گاهه   

  .براي حضار بيان مي شود
   

  ادبيات و شعر

   

جلوگيري از گردهمايي دوستداران شاملو بـر       

  سر مزارش 

  

شحنه هاي ام القرا با بـستن درهـاي ورودي امـامزاده            
طاهر مانع گردهمـĤيي عاشـقان فرهنـگ و ادب ايـن             
سرزمين بر فراز مزار احمد شاملو يكي از تك ستارگان          

  . سمان ادبيات مبارز اين سرزمين شدندآ
 مـرداد، تجمـع ايـن     2بنا بر گزارش خبرگـزاري ايلنـا،        

عاشقان كه بالغ بر صدها تن مي شد، با حمله ماموران           
و لباس شخصيها نه تنها از هم نپاشيد، بلكه اصرار آنها    

ماموران . بر بزرگداشت شاعر گرانقدر خود را بيشتر كرد       
 مجهز به دوربين حضار را جمع      اعزامي، تلفنهاي همراه  

ــه      ــدام ب ــشتر، اق ــايي بي ــراي شناس ــرده و ب آوري ك
  . فيلمبرداري از آنان نمودند

ــافتي، عــده اي از تجمــع   ــر اســاس گزارشــهاي دري ب
كنندگان توانستند ار طرق ديگر وارد محوطه امـامزاده         
طاهر شده و به نيابت از طرف ديگران، ميثاقي دوبـاره           

  . ن ببندندبا شاعران و نويسندگا
   

آيا ناشـران از ايـن پـس سانـسورچي مـي            

  شوند؟ 

  
در خبري شگفت انگيز از وزارت ارشاد گويا قرار اسـت           
. كه از اين پس مميزي كتابها به ناشران سپرده شـود             

گرچه اين قانون ضد انديـشه، سـال قبـل در مجلـس             
شوراي اسالمي به تصويب رسيده بود، امـا گويـا قـرار            

  . ي به مورد اجرا گذاشته شوداست كه در سال جار
اين تصميم مـورد اعتـراض بـسياري از ناشـران قـرار             
گرفته و آگاهان مي گويند كه وزارت ارشـاد بـا عملـي         
كردن اين قانون نه تنها قصد دارد با يك تير دو نشان            

يعني هم صاحبان قلم و هم ناشران انديشه آنـان    (بزند  
يشي اتهـام   ، بلكه در يك ژست آزاد اند      )را هدف بگيرد  

  . سانسور بر عقايد را متوجه ناشران خواهد كرد
   

ــرا    ــه گ ــعر تجرب ــايزه ش ــين ج ــان دوم پاي

  ) آوانگاردها(

ــرا    ــه گ ــعر تجرب ــايزه ش ــين ج ــه دوم ــم اختتامي مراس
 2500در حالي به پايان رسيد كه بـيش از          ) آوانگاردها(

  . اثر از شاعران جوان براي مسابقه ارسال شده بود
اميـه ده نفـر از راه يافتگـان بـه مرحلـه             در برنامه اختت  

نهايي در حضور شاعران و نويسندگان مطرحـي چـون          
هوشنگ چالنگي، شمس آقاجـاني، محمـد آزرم، لـيال          

 بـه   …صادقي، علي قنبري، رويا تفتي و شيوا مقـانلو و         
  شعرخواني پرداختند

از اين شعرخوانان جوان مي توان به نـسترن اخالقـي،           
هال، هوشنگ گراوندي، گيتـي     ميثم خالديان، مجتبي ن   

  .شمسي و محمد عجم حاج محمدي اشاره كرد
با اينكه نفرات برتر به صورت مشخص از طرف داوران     
اعالم نگشتند، اما براساس امتيازات، سه نفـر شايـسته          

سهيل نصرتي  : تقدير شناخته شدند كه عبارت بودند از      
 از گرگان، ميالد كاميابيان از تهران و محمد موسوي از     

  .اصفهان
   

  ....سينما
   

رقابت ليلي امير پور در شـكار شـير طاليـي           

  ونيز با كوستوريتسا، وندرس 

  
ترين جشنواره سينمايي جهـان و يكـي از سـه           قديمي  

)  شهريور 10( اوت   31جشنواره مهم سينمايي در اروپا،      
، كـارگردان   "ديمين شزل " ساخته   "ال ال لند  "با فيلم   

 سـپتامبر هـم   10كند و تا آمريكايي كارش را آغاز مي    
  .ادامه دارد

، دبير جـشنواره فـيلم ونيـز در نشـست           "آلبرتو باربارا "
 مـرداد در    7/  ژوييه 28خبري كه بعد از ظهر پنجشنبه       

رم برگزار شد، فهرست فيلمهاي شـركت داده شـده در       
بخشهاي گوناگون هفتادوسومين دوره جـشنواره فـيلم        

  .ونيز را اعالم كرد
 –نويس ايرانـي    آنا ليلي اميرپور، كارگردان و فيلمنامه       

 در بخش اصلي جشنواره     "دسته بد "آمريكايي، با فيلم    
  .فيلم ونيز شركت دارد

روزهـاي زيبـاي    " بـا فـيلم      "ويم ونـدرز  "به جز وي،    
، "پتـر هاندكـه   "اي از    بر اساس نمايـشنامه      "آرانخوئز

 بـا بـازي   "در راه شـيري   " با فيلم    "امير كوستوريتسا "
سـفر  " بـا فـيلم      "ترانس ماليـك  " و   "مونيكا بلوچي "

 در بخش اصلي اين     "كيت بالنشت " و با بازي     "زمان
  .كنندجشنواره با هم رقابت مي 

حيوانـات  "، كارگردان آمريكـايي، فـيلم       "تام فورد "از  
ــه نمــايش درمــي "شــبانه ــيلم  ب ــسه، ف ــد و از فران آي

 در ايــن "فرانــسوا اوزون" بــه كـارگرداني  "فـرانتس "
  .رقابت سينمايي شركت دارد

   

  رابرت دنيرو و جايزه اي ديگر 

  
  

 جــايزه "رابــرت دنيــرو"جــشنواره فــيلم ســارايوو بــه 
افتخاري دستاوردهاي يـك عمـر دسـتاورد هنـري در           

  .صنعت سينما را اهدا خواهد كرد
بنا بر اعالم مسووالن بيست و دومين جـشنواره فـيلم           

 خواهد شد، رابـرت دنيـرو       سارايوو كه روز جمعه افتتاح    
در شــب نخــست ايــن جــشنواره در روز جمعــه، فــيلم 

 را بـراي    "مـارتين اسكورسـيزي   " از   "راننده تاكسي "
  . پخش معرفي خواهد كرد

 توليد و به يكي از بهتـرين      1976اين فيلم كه در سال      
فيلمهاي دنيرو تبديل شد، نامزد چهار جـايزه اسـكار و           

  .ره فيلم كن شدبرنده جايزه نخل طاليي جشنوا
   

  .....موسيقي

   

بازداشت چهار هنرمند عرصه موسـيقي؛ بـي        

  خبري از وضعيت هشت تن ديگر

روز يكشنبه سوم مرداد ماه، علي مبين، آرش كامياب،         
شهاب شريفي و ميالد يزدي، چهـار هنرمنـد عرصـه           
موسيقي، در شرق تهران بـا برخـوردي تـوهين آميـز            

  . بازداشت شدند
 8هـاي    مرداد، همزمـان خـانواده       8 به گزارش هرانا،  

ــاي     ــه كليپه ــال در تهي ــر فع ــي ديگ ــهروند تهران ش
كه خرداد ماه امسال در تهران دستگير شـدند         موسيقي

در بي خبري و نگراني از سرنوشت بستگان بازداشـت          
  .شده خود به سر مي برند

   

  لغو كنسرت ساالر عقيلي به دستور دادستان

الر عقيلـي روز جمعـه    در حالي كه قرار بود كنسرت سا      
 مردادماه در شهر سبزوار برگزار شـود، ايـن برنامـه            15

  .موسيقي به دستور دادستاني شهر لغو شد
مطلع شـدم كـه     ": ساالر عقيلي در همين ارتباط گفت     

من . اين كنسرت به دستور دادستاني كنسل شده است       
وقتـي كـه مـردم      . از اين موضوع بسيار ناراحت هستم     

 كنند و مـي    يك هنرمند اعتماد مي      عزيز كشورمان به  
خرنـد، همچـين اتفاقـاتي      آيند بليط او را با عشق مـي         
اعتبار كردن هنرمنـد مـي      باعث سرخوردگي آنها و بي      

  ".شود
   

  27بقيه در صفحه 
  

 رويدادهای هنری ماه
 فتح اهللا كياييها
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   حركت اعتراضي132تيرماه، 

تير، كشاورزان سميرمي در اعتراض      2 چهارشنبه   روز*
به عدم پرداخـت حـق بيمـه كـشاورزي خـود مقابـل               

تـر ايـن     فرمانداري تجمع و خواستار رفع هر چه سريع       
ايمنا، به گفتـه يكـي از ايـن          به گزارش  .مشكل شدند 

كشاورزان هنوز حق بيمه اي كه از سال زراعي گذشته          
  .است بيمه طلبكار هستند پرداخت نشده از

كشاورزان اين منطقه معتقدند با اين شرايط خشكسالي        
 اگر فكري به حال كشاورزان نشود تـا چنـد           ،و كم آبي  

ــشاورزي در     ــث ك ــري از بح ــر خب ــده ديگ ــال آين س
  .شهرستان سميرم نخواهد بود

  
در پي اعتراض كارگران زغـال      ،   تير 2چهارشنبه  روز  *

 ن نسبت بـه عـدم پرداخـت حقـوق و          سنگ در كوهبنا  
رفتنـد و  به داخل شهر كوهبنـان  كارگران مزايا اين بار    

بـه  . تجمـع گردنـد    فرمانداري و دفتـر امـام جمعـه          در
 به دليل عـدم  قبل نيزگزارش صداي زرند، در روزهاي    

پرداخت به موقع حقوق كارگران صنعت زغـال سـنگ          
ــارگري    ــات ك ــات و تجمع ــان اعتراض ــتان كرم در اس

  .دي توسط اين كارگران صورت پذيرفتمتعد
ــه ــان،ب ــ ت3 پنجــشنبه روز  گــزارش عــارف كوهبن ، ري

همزمان با طلـوع    اين معدن براي دومين روز      كارگران  
 جـاده كوهبنـان بـه    ريآفتاب در مقابل معدن و در مـس    

  . راهپيمايي كردندشهرستان زرند تجمع  و 
  
 دهـه   نـگ يتيم،  ري ت 3 روز پنجشنبه    جوان، گزارش   به*

مشابه ايـن   .  برگزار شد   در پاساژ پروما مشهد    هايتادهش
گردهمĤيي قبالً در تهران در پاساژ كوروش ترگزار شده    

ـ ترافدر مـشهد بـا      تجمـع   . بود  يرويـ دخالـت  ن     و كي
  .همراه داشته ب  رايانتظامسركوبگر 

 20 و   19جـوان   2روزنامه خراسان گـزارش كـرد كـه؛         
هد افرادي  يك كانال تلگرامي در مش    از طريق ساله كه   

را به تجمع مقابل يك مركز تجاري دعوت كرده بودند        
  .با صدور دستورات ويژه قضايي دستگير شدند

  
 از تن   100 پارس نئوپان    يدي شركت تول  رهي مد تياه*

ـ نيا. كارگرانش را اخراج كرد   اطـالع از  ي كارگران درپ
 ي دست به تجمـع اعتراضـ      تير 5روز شنبه    مي تصم نيا

 از  يكـ  ي ،24 گـزارش تنكـابن    بـه  .مقابل كارخانه زدند  
از :  همكارانش اظهار كردگري از د  يندگيكارگران به نما  

ـ  ييهـا    تاكنون، زمزمه  شي سال پ  كي  بـر بـروز     ي مبن
 لي اخـراج و تعـد  جـه ي در شركت و درنتيمشكالت مال 

 از كاركنان و كارگران پارس نئوپـان بـه گـوش          يجمع
شركت  ني سود سرشار ا   زاني لذا با توجه به م     د،يرس يم

 كارخانه ني ا دي خط تول  كه ي   گذشته و درحال   يدر سالها 
 و فروش محـصوالت خـود       ديروزه مشغول به تول      همه

 به نظـر    رممكني دشوار و غ   ي امر عاتي شا نيبود، باور ا  
  .ديرس يم
  
 از كـارگران كارخانـه    تيـر تعـدادي   5 شنبه    روز صبح*
 حقـوق  قيدر اعتراض به تعو   ) دسا (راني ا ني سنگ زليد

دست به اعتـصاب زدنـد و در محوطـه            خود، يايو مزا 
 رهراز،ي گـزارش سـف  بـه  . كارخانه تجمع كردنـد   يرونيب

 دست به اعتراض زدند كه  ي شركت درحال  نيكاركنان ا 
ـ          پـاداش سـال     يسه ماه حقوق آنها پرداخت نشد و حت

  . افتادقيشان به تعو  گذشته
ـ  از كاركنان زن ا    يكي اعتصاب توسط    نيا  شـركت   ني

 نــشدن ديــ زن در اعتــراض بــه تمدنيــآغــاز شــد و ا
 شــركت يقـراردادش خــودرو خــود را جلــو درب ورود 

ـ  كاركنـان ن   ريمتوقف كـرد و سـا       ي و ي بـه همراهـ    زي
  .پرداختند

  
جمعـي از  ،  تيـر 5شـنبه  روز  به گزارش اتـرك نيـوز،       *

رانندگان اخراج شده سازمان اتوبوسراني بجنورد بـراي        
شـوراي  دومين بار همزمان با برگزاري جلـسه رسـمي          

شهر بجنورد در محوطه شورا تجمع كردند و خواسـتار          
رسيدگي شورا به درخواست آنان براي بازگشت به كـار      

  .شدند
  
 يشده موسسه اعتبـار      معلق كاركنان ر،يت 5 شنبه   روز*

 نيــ ايالحجـج در مـشهد مقابـل شـعبه مركـز       ثـامن 
 گزارش بانـك مـردم، حـدود        به .موسسه تجمع كردند  

لحجج در چند روز گذشته در مشهد       ا    كارمند ثامن  120
 آغاز كرده   قياخراج شدند تا آنها تابستان را با حكم تعل        

 ابـان يتجمع در خاين  الحجج در       ثامن كارمندان. باشند
 از اقـدام خودسـرانه   يريدانشگاه مشهد خواستار جلـوگ    

آنهـا  . الحجج در اخـراج پرسـنل شـدند      الن ثامن ئومس
ـ  سـال فعال 8اعتقاد دارنـد بعـد از        ـ  نباتي  بـه خـاطر   دي

  . شوندكاريالحجج ب   ثامنيسامانده
 ؛الحجج به بانـك مـردم گفـت           از كارمندان ثامن   يكي

ـ  بابـت ا ي مـشكل نكـه ي ايالحجج برا    موسسه ثامن   ني
 ي كارمندان را مجبور بـه امـضا       دياياخراجها به وجود ن   

  .كند ياستعفا م
  
 كارگر كارخانه   200بيش از    تير، 6 يكشنبه   صبح روز *

 اكريل اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت مزد و          پلي
 خـود   94 و بخـشي از سـال        95مزاياي مـزدي سـال      

 ايلنا، به گزارش  .مقابل فرمانداري مباركه تجمع كردند    
كارگران گفتند كه تجمع امروز به نمايندگي از جمعيت         

 برپــا شــده كــه بــه اني هــزار نفــري تمــامي كــارگر2
نكاري و شركتي در    صورتهاي قراردادي يك ساله، پيما    

 مـاه مـزد   4 تا 3اكريل مشغول كارند بين   كارخانه پلي 
كارگران شركت پلـي اكريـل       .پرداخت نشده طلبكارند  

اصفهان تاكيد دارند كه كارخانه مشكلي از بابت فروش  
توليدات خود ندارد اما تـاكنون مـديران و سـهام داران            
 كارخانه نسبت به پرداخت مطلبات كارگران قـراردادي       

  .اند  و پيمانكاري شركت اقدامي نكرده
  
ضـيافت افطـاري سـه      همزمان با ،   تير 6شنبه  روز يك *

آتـش نـشانان شـهرداري      ،  نفره شهرداري رشـت    هزار
 دسـت بـه تجمـع زدنـد و        هاي خـود    خانواده   رشت با 
ه ماه حقوق ب 3شان را نسبت به عدم پرداخت     اعتراض

در شرايطي كه  به گزارش خزرآنالين،  .نمايش گذاشتند 
حدود سه ماه از عدم دريافت حقـوق توسـط كاركنـان            
آتش نشاني شهرداري رشت مي گذرد، اين زحمتكشان   
در گوشه اي از مراسم افطاري سه هزار نفـره اي كـه             
توســط ســازمان فرهنگــي ورزشــي شــهرداري رشــت 
برگزارشد تجمع كردند و خواهان رسـيدگي بـه حقـوق      

  .خود بودند
  
 از كـارگران    تـن  200بيـبش از    ،  ير ت 8سه شنبه   روز  *

 اعتـصاب  پنجمين روز كارخانه كاشي زرين خراسان در   
 ماه حقـوق و حـق    7شان در اعتراض به عدم پرداخت       

بـه   .بيمه مقابل فرمانداري تربت حيدريه تجمع كردنـد       
مـا  : گزارش تابان تربت، يكي ازكارگران معترض گفت      
وق و  به مديران پيشنهاد كرديم كه حداقل دو مـاه حقـ          

مان را پرداخت كنند تا به فعاليت خـود ادامـه          مطالبات
 تيـر   4 اما آنها قبول نكردند و لـذا از روز جمعـه             ،دهيم

كارخانه تعطيل شده و تا پرداخـت معوقـات، كـارگران           
  .حاضر به ادامه فعاليت نيستند

  
از كـارگران كارخانـه   ، تعـدادي   تيـر  8 سه شـنبه     روز*

ماه  8 به عدم پرداخت  فوالد و چدن دورود در اعتراض       

 مقابـل سـاختمان     95حقوق،حق بيمه و عيـدي سـال        
دفتـر مركـزي    (شركت سهامي عام فارس و خوزستان       

واقع در خيابان چهارم خيابان     ) شركت پارس خوزستان  
ايـن   ايلنـا،  بـه گـزارش    .پاكستان تهران،تجمع كردنـد   

كارگران از آبان سال گذشـته تـاكنون مـزد و مزايـاي             
اند و حق بيمه همگي آنها        يافت نكرده مزدي خود را در   

از آذر سال گذشته به حساب سازمان تـامين اجتمـاعي      
  .واريز نشده است

  
 30قريب به   كه  كارگران كارخانه پارسيلون خرم آباد      *

 8، روز سه شنبه ماه است كه حقوقي دريافت نكرده اند  
  لرسـتان  مقابل استانداري سومين روز متوالي    براي  تير  

اما گوش شنوايي براي شنيدن درد و رنج        تجمع كردند   
به گـزارش قـدس      .اين كارگران رنجيديده وجود ندارد    

آنالين، تنها جوابي كه  اين كارگران مي شنوند  كلمـه   
 است كه چون پتكـي بـر سرشـان          "واگذاري"سنگين  

واگذاري پـروژه هـايي كـه ايـن روزهـا            زده مي شود،  
 كـه   گريبانگير ديگر پروژه هـاي اسـتان شـده اسـت            

   .سرانجامي جز نابودي پروژه نداشته است
  
ــر روز * ــنبه ظه ــر، 8ســه ش ــيش از  تي ــن 200ب  از ت

كارگران كارخانه كاشي زرين خراسان در اعتـراض بـه       
 ماه حقـوق و مزايـا مقابـل فرمانـداري     7عدم پرداخت   

كـارگران  به گزارش مهـر،     . تربت حيدريه تجمع كردند   
جامي اسـت   اين چه گشايش پسابر   معترض مي گويند؛    

كه هر روز وضعيت معيشتي مردم بدتر مي شود، بهتـر           
است دولتمردان بازديدي از كارخانه هـا و كارگاههـاي        

  تعطيلي يا رو به تعطيلي داشته باشند 
  
شـماري از كـارگران سـاختماني     تير، 8روز سه شنبه  *

 مقابـل   ،شهر اهواز در اعتراض به آنچه ركود بازار كـار         
 به گزارش   .زستان تجمع كردند  ساختمان استانداري خو  

بخــش زيــادي از مــشاغل ســاختماني از ســوي ، ايلنــا
 ساختماني غير مجاز كه فاقـد كـارت مهـارت        انكارگر

  .هستند تصاحب شده است
  
تعـدادي از كـارگران كارخانـه       ،   تيـر  9چهارشنبه  روز  *

تجمـع   دادگستري الونـد     در محل شيشه آبگينه قزوين    
  . معوقه خود شدندخواستار وصول مطالباتكردند و 

كـارگر    80  كارگر شاغل و   200حدود  ،  ايلنابه گزارش   
 ماه بعد از تعطيلي ايـن واحـد         5بازنشسته اين كارخانه    

توليدي با وجود صدور حكـم توقيـف امـوال كارخانـه            
اند مطالبات معوقه حقوقي و حق سنوات          هنوز نتوانسته 

  .خدمت خود را دريافت كنند
  
 گـري سـديد در      گران ريختـه  كـار  تيـر،    12روز شنبه   *

جلـوي   شـان  اعتراض به عدم پرداخت ماهها مطالبات     
به گـزارش تهـران     .  با زدن چادر تحصن كرند     كارخانه

يكي از كارگران متحصن در جلوي كارخانـه مـي     نيوز،
در پي شكايت پرسنل با فرسـتادن كارشـناس و          : گويد

 تـا   انجام بررسيها اقـداماتي صـورت گرفتـه امـا فعـالً           
كامل كارخانه بايد منتظر بود و اين كنـد بـودن     فروش  

روند كار به پرسنل و خانواده هاي آنها فشار زيـادي را            
كارگران اين شـركت      وي تاكيد كرد كه؛      .كند وارد مي 

 ماه است كـه حقـوق نگرفتـه و در ايـن        15 تا   10بين  
مــدت چنــدين مــورد طــالق و تــرك همــسر در بــين 

اي مـسافرتي در   چادرهـ  .كارگران اتفـاق افتـاده اسـت      
جلوي درب شركت برپا شده متعلق به كارگراني اسـت          
  .كه روي رفتن به خانه را ندارند در آن زندگي مي كنند

  
  20بقيه در صفحه 

  

  ١٣٩۵برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در تير و مرداد 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و 
  ١٣٩۵مزدبگيران در تير و مرداد 

  
  19بقيه از صفحه 

از كاركنـان   تـن   حدود دويـست    ،   تير 13يكشنبه  روز  *
 . تجمع كردنـد   رژيمقرارداد مستقيم هما مقابل مجلس      

ايـن كاركنـان كـه در فرودگاههـاي          به گزارش ايلنـا،   
ر هـستند،   مهرآباد و بين المللي خميني مشغول بـه كـا         

نسبت به پايين بودن دستمزد و مزاياي خـود اعتـراض         
  . دارند

  
 10 اعتصابي كه از روز پنجشنبه    ،   تير 13يكشنبه  روز  *

تير، توسط كارگران معدن پابداناي جنوبي در دو راهـي   
 كوهبنان آغاز شـده بـود       -مسجد ابوالفضل محور زرند   

با حضور معاون معدني صنايع و با پرداخـت يـك مـاه             
به گزارش صـداي     .پايان پذيرفت به طور موقت    ق  حقو

زرند، اعتراضات كارگري معـادن خـصوصي در اسـتان          
 عمـومي كرمان درحال تبديل شدن بـه امـري كـامال           

 كه نشان از يك آرامش قبل از طوفان را تـداعي             شده
  .مي كند

  
متقاضيان دريافت مـسكن مهـر      ،   تير 13يكشنبه  روز  *

ا تجمـع جلـوي درب      بلكوي ياسوج براي چندمين بار ب     
استانداري كهگيلويه و بويراحمد نسبت به روند احـداث      

احـداث   به گزارش فـارس،    .مسكن مهر معترض شدند   
مسكن مهر در استان كهگيلويه و بويراحمـد قـصه پـر           

اي دارد و هرازگاهي بايد شاهد تجمع مـردم بـه              غصه
دليل تأخير در ساخت اين واحدها و يا تجمع بـه دليـل       

جود و نبود برخي زيرساختهاي در مـسكن     مشكالت مو 
  .مهر باشيم

  
جمعي از سـاكنان مـسكن مهـر     ،   تير 13يكشنبه  روز  *

در اعتـراض بـه عملكـرد     ،)شـهرك الهيـه  (زمان آبـاد   
شــركت اميدســازه زاگــرس در اداره راه و شهرســازي  

چشم برخـوار،    به گزارش  .تجمع كردند اصفهان  استان  
در اين خصوص نايب رييس هيات مديره شهرك الهيه       

با عنايت به اقدام نامناسب و عدم تسويه حساب         : گفت
از سوي پيمانكار و كوتـاهي راه و شهرسـازي اسـتان،            
شفاف نبودن مسائل مالي پروژه، عدم تعيين تكليف در         
خصوص تسويه حساب، عدم توجه بـه رفـع نـواقص و      
عيوب و كـسور سـاختمانها، عـدم اقـدام در خـصوص             

مانند نصب سيستم اعالم حريق     استانداردهاي اجباري   
  مثل شيلنگ و كپسول (و تكميل سيستم آتش نشاني 

  ، تعدادي از اهالي كوي الهيه اقدام به تجمع)آتش نشاني
 ساعته نتيجـه زيـادي حاصـل        4 نموده كه پس از مذاكرات      

  .نشد
  
 يفـضا   وي از كـارگران خـدمات  يجمع ر،يت 13 يكشنبه   روز*

عدم  گلستان در اعتراض به  استان  در  آزادشهر يسبز شهردار 
 و دهي دست از كاركـش ،شان  كارفرما در وصول مطالبات   توجه 

  گزارش به . شهر تجمع كردند   ني ا يمقابل ساختمان شهردار  
 كـه تحـت     مي نفر هـست   120حدود  :  كارگران گفتند  نيا لنا،يا

 ي در آزادشهر به جمـع آور      يمانكاري شركت پ  كي تيمسئول
 جـه ي امـا در نت    مي مـشغول   سـبز  ي بـه فـضا    يدگيرسـ  زباله و 

مـاه مـزد از كارفرمـا        3 شركت بابـت     ني ا راني مد يتوجه يب
  .ميطلبكار

  
ــنبهروز * ــ ت14 دوشـ ــ ر،يـ ــان اداره راه و يجمعـ  از كاركنـ

اعتراض نسبت بـه عـدم       بلوچستان در   و ستاني س يشهرساز
 دسـت بـه     شـان ي   استخدام تيپرداخت ماهها حقوق و وضع    

امـام جمعـه     و دفتـر يازتجمع مقابل اداره كل راه و شهرسـ      
ـ  گـزارش ا  بـه  .زاهدان زدنـد   ـ  ادر سنا،ي  از ي تجمـع جمعـ  ني

مـن  «   بـا مـضمون    ييكاركنان با در دست گرفتن نوشته ها      
اعتراض خـود را    » ! مسئول يشرمنده خانواده خود هستم آقا    

  . آن شدنديدگيها اعالم و خواستار رسينسبت به عدم پرداخت
  

ـ  ،ري ت 14 روز دوشنبه    ظهر*  و  ن از شـاغال    تـن  200 از   شي ب
ـ بازنشستگان تحت پوشش صـندوق حما       ي و بازنشـستگ   تي

 صـندوق، مقابـل     نيـ  سـاز در اعتـراض بـه تخلفـات ا          ندهيآ
  واقـع در شـهرك والفجـر تهـران         ي صنعت تيريساختمان مد 
  لنا،يا گزارش به .تجمع كردند

 يقـانون  ري صندوق غني از نظر ما ا  نديگو ي   كنندگان م  تجمع
    و وزارت كـار از     ي اجتمـاع  نيمان تـام  است و مسئوالن سـاز    

  .دادند ي انتقال را مني اجازه اديهمان زمان نبا
  
 در اعتراض به خلف يجاني هندادانيص،  ري ت 14 دوشنبهروز  *

، ديصـ    وايـ حل مشكل ورود بـه در     بر يوعده مسئوالن مبن  
 در بنــدر  وآمدنــد يابانهــاي بــه خبــراي دومــين روز متــوالي

ـ  بـا ب   ادانيصـ  ،ميتسن  گزارش به . تجمع كردند  جانيهند  اني
 اسـت و وعـده   يريگي شان ماهي تنها منبع رزق و روز     نكهيا

به خلـف  ،   حل نشده  اي حل مشكل ورود به در     يمسئوالن برا 
  .دندكروعده مسئوالن اعتراض 

  
از كارگران شركتي فضاي سـبز     ، جمعي    تير 14دوشنبه  روز  *
  كـار  شان دسـت از    ماه حقوق  4 اعتراض به عدم پرداخت    در

 بـه گـزارش    .كشيده و مقابل شهرداري ني ريز تجمع كردند       
از كـه   نبض ني ريز، كارگران فضاي سبز شهرداري ني ريـز           

ـ  به بعـد حقـوق خـود را دريافـت نكـرده        94اسفند سال    ، دان
  .خواهان رسيدگي و پرداخت به موقع حقوق خود شدند

  
كـارگران  ،  تيـر 15سـه شـنبه    روز سفير افالك،  به گزارش *

همزمان بـا حـضور    آباد،   خرم3 سبز شهرداري منطقه  فضاي
اعتـراض بـه      در ،استاندار در جلسه شوراي شـهر خـرم آبـاد         

  آن رسمي و عدم پرداخـت     حداقل دستمزد  از تر حقوق پايين 
  .تجمع كردند  مقابل ساختمان شوراي شهر،ماه 7 مدته ب

  
جمعي از مـردم روسـتاي چـارقلي در         ،  تير15 سه شنبه    روز*

به بي آبـي در مقابـل فرمانـداري گميـشان تجمـع             اعتراض  
 :يكي از اهالي روستا گفت ساحل گميشان،  به گزارش  .كردند

كمبود آب شرب مشكلي است كه هرساله با شروع تابـستان           
در چارقلي شروع مي شود و اين وضـعيت  تـا هنگـامي كـه             
بارشهاي شديد باران شروع مي شود ادامه دارد و ما برخي از            

اواخر مهر هم بايد با مشكل بي آبي دست و پنجـه          سالها  تا    
  .نرم كنيم

  
هاي سـ تعـدادي از راننـدگان اتوبو    تيـر،  19روز شـنبه     ظهر*

در اعتراض به گـران شـدن       ) بخش خصوصي (داخل شهري   
 مقابل سازمان اتوبوسراني شهرداري سنندج تجمـع        ،گازوئيل

كردند و خواستار دريافـت گازوئيـل بـه همـان نـرخ پيـشين           
: يكي از رانندگان اظهـار داشـت       به گزارش كردپرس،   .شدند

ليتـر   گازوئيل مصرفي اتوبوسهاي داخل شهري با مبلـغ هـر         
 تومان به رانندگان تحويل داده مي شد اما اكنـون طـي       150

نامه اي اعالم كرده اند كـه طـي چنـد روز آينـده هـر ليتـر                  
 تومان به راننـدگان تحويـل داده مـي    300گازوئيل به  مبلغ    

  .شود
  
تيــر، كــارگران بيكارشــده شــركت  20 يكــشنبه صــبح روز*

اعتراض به بالتكليفـي شـغلي مقابـل         حفاري نفت شمال در   
 به گزارش  .تجمع كردند  )كارفرماي اصلي ( شركت نفت خزر  

 هفتاد كارگر شركت حفاري نفت شمال از چهارم خرداد         ايلنا،
  . اند   بيكار شدهامسال

  
 پيمـاني معـدن سـه       تيـر، كـارگران    20 يكـشنبه    صبح روز *

، مسئول  »كاوشگران نصر بافق  «چاهون كه زير نظر شركت      
اعتراض به عدم    كنند در    استخراج معدن سه چاهون كار مي     

و شان دست به تجمـع مقابـل فرمانـداري           پرداخت مطالبات 
 كـارگر  600در حـدود   به گـزارش ايلنـا،   .بافق زدنداداره كار  

زدي خـرداد و  معدن سه چـاهون در بـافق يـزد، معوقـات مـ        
.  خود را دريافت نكـرده انـد       94 و   93مزاياي مزدي سالهاي    

 موفق شدند مـزد و مزايـاي        ،تجمعاين  اين كارگران پس از     
  .مزدي ارديبهشت خود را دريافت كنند

  

 تير، كارگران بازنشـسته كارخانـه نـازنخ در     20 يكشنبه روز*
شـان مقابـل اسـتانداري       اعتراض به عدم پرداخت مطالبـات     

اين كـارگران    صبح قزوين،  به گزارش  .ين اجتماع كردند  قزو
 تـا   5هر كدام بـين      :كه چند ماهي بازنشسته شده اند، گفتند      

ــركت     60 ــنوات از ش ــوق و س ــت حق ــان باب ــون توم  ميلي
  .رسيد   نفر مي170طلبكارهستند و تعداد اين افراد هم به 

  
دو  تيـر، راننــدگان تاكـسيراني فــاز   20 يكــشنبه صـبح روز *

هر در اقــدامي اعتراضــي بــه سياســتهاي تاكــسيراني پادادشــ
 نـوين،  بـه گـزارش اهـواز      .كالنشهر اهواز اعتـصاب كردنـد     

رانندگان با خاموش كـردن خودروهـاي خـود و عـدم حمـل         
مــسافران باعــث گــره ترافيكــي در هــسته مركــزي شــهر و 

  .سردرگمي مسافران شدند
  
شماري از كسبه شهر بجنـورد نـسبت         تير، 20 يكشنبه   روز*

اي در    انـدازي و افتتـاح فروشـگاههاي زنجيـره           به تداوم راه  
مركز خراسان شمالي معترض بـوده و مقابـل اتـاق اصـناف             

به گزارش فارس، كسبه معترض مركـز        .استان تجمع كردند  
الن نـسبت  ئوخراسان شمالي با تجمع خواستار رسيدگي مـس      

  .اي شدند  به افتتاح شعب فروشگاههاي زنجيره
  
تعداد كثيري از كاسبان جمعـه بـازار و      ،   تير 20يكشنبه  روز  *

سه شنبه بازار قزوين بـه علـت تغيـر مكـان جمعـه بـازار از                 
سالمگاه امامزاده حسين به حاشيه بلوار باهنر واقع در نـواب            

 بـه گـزارش صـبح قـزوين،        .جلوي استانداري تجمع كردنـد    
عوامل شهرداري همكاران مـا را تهديـد     : كردند   مطرح    كسبه

كنـيم و   ند، اگر اعتراض كنيد مجوز شما را باطـل مـي     كن  مي
  .گذاريم كاسبي كنيد  نمي

  
 از دامـداران سيـستان       تن بيش از صد   تير، 20 يكشنبه   روز*

مقابـل   كه فرآورده هاي لبني و گوشتي آنها خريداري نشده،        
 بــه گـزارش جــوان،  .جهـاد كـشاورزي زابــل تجمـع كردنـد    

در مقابـل جهـاد   دامداران معترض ظرفهـاي حـاوي شـير را        
 محقـق  بـه دامـداران   .كشاورزي زابل بر  روي زمين ريختند    

 نشدن وعده هـاي جهـاد كـشاورزي بابـت نخريـدن  شـير              
  .اعتراض كردند

  
كاركنــان ميــراث فرهنگــي اســتان  تيــر ، 20روز يكــشنبه *

 مقابــل اســتانداريخــود اعتــراض بــه اخــراج  خوزســتان در
خنگوي انجمـن   ايلنـا، سـ    به گزارش . خوزستان تجمع كردند  

ايـن  : دوسـتداران ميـراث فرهنگـي تاريانـا خوزسـتان گفـت      
خـود  ) بيمه و عيدي( معوقات مزدي و حقوق قانوني    كاركنان

بـه گفتـه وي      . دريافت نكرده اند   94سال   را از ابتداي مرداد   
باتوجه به رقم باالي تعداد محوطه هـاي باسـتاني در سـطح          

ــان (اســتان  ــواز، شــوش، شوشــتر، بهبه ــذه، اه ــول، اي ، دزف
نگهداري و حفاظت از آنها با تعداد اندك        ...) مسجدسليمان و 

حاضر در سازمان با مـشكل مواجـه خواهـد شـد و در واقـع                
  .كمبود نيروي انساني در اين سازمان مشهود است

  
 مخـابرات  118تيـر، كـارگران مركـز      21 دوشنبه صبح روز *

 ، مـاه از دسـتمزد خـود       4كرمان در اعتراض به عدم دريافت       
 مقابل مخابرات مفتح كرمان تجمـع       براي دومين روز متوالي   

در : تعـدادي از ايـن كـارگران گفتنـد         به گزارش ايلنا،   .كردند
 مخـابرات كرمـان    118 نفر هـستيم كـه در مركـز          80حدود  

 ماه  مزد و مزايـاي پرداخـت نـشده           4مشغول كاريم و بابت     
  .طلبكاريم

  
 فوالد زاگرس  ان كارگر تعدادي از تير،   21 دوشنبه   صبح روز *

به تهران آمدند و در اعتراض بـه چنـدين مـاه بالتكليفـي و               
 بـه گـزارش     .معوقات مزدي مقابل وزارت كار تجمع كردنـد       

  ايلنا، 
 در ماههاي گذشته مقـرر شـده بـود كـه            ؛گويند  كارگران مي 

مسئوالن وزارت كار جهت تعيين تكليـف مـا بـا سـهامداران        
اي   كنـون چنـين جلـسه   اي برگزار كنند كه تا    شركت جلسه 

  .برگزار نشده است
  21بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران 

  ١٣٩۵در تير و مرداد 
  20بقيه از صفحه 

 ي كارخانه   ني كارگران خشمگ  ر،يصبح روز سه شنبه اول ت     *
 نكرده اند در اعتراض بـه       افتيچوكا كه ماههاست حقوق در    

 كارخانه در شركت، با تخـم مـرغ بـه       ني عامل ا  ريحضور مد 
 از شـاهدان مـاجرا      يكي ،ي د 8ش  به گزار .  حمله كردند  يو

 بخـش   ري عامـل كارخانـه، مـد      ريمـد :  رابطه گفت  نيدر هم 
 خود زمـان    ي سال به بازنشستگ   كي را كه تنها     ت آال نيماش

 را بـه عنـوان      ي از كاركنان معمول   يكي داده و    رييداشت را تغ  
 افتي و عدم در  يي جابجا نيا.  بخش قرار داده است    ني ا ريمد

.  كاركنـان چوكـا شـد    تيعصبانماهها حقوق موجب خشم و      
 عامل در كارخانـه     ري كارگران مخالف حضور مد    نكهيضمن ا 

 در ي تـا مـدت    زيـ  عامـل ن   ري بودند و مـد    ي و ريي تغ رو خواستا 
  . شديكارخانه حاضر نم

 بـار   ني چندم ي كارگران شركت چوكا برا    ر،يت 7  شنبهدوروز  
 انجـام   زيـ  كارخانه تجمع اعتراض آم    ني ا يمقابل درب ورود  

  . شان بوديتجمع كارگران همراه با خانوادها. ددادن
 تي نفر از كارگران معترض با شـكا  12 ر،يت 22 سه شنبه    روز

 . فراخوانـده شـدند  يي كارخانـه بـه مراجـع قـضا    يكارفرمـا  
ـ  كارگران شـاغل در ا     ي اعتراض اجتماعات  ديـ  كارخانـه تول   ني
  . بوده آغاز شدشي ماه پكي چوب از حدود عيكننده صنا

  
 تير، تعدادي از جوانان جويـاي كـار         22سه شنبه   صبح روز   *
 اعتراض بـه وجـود هـزاران مـرد و زن بيكـار در منطقـه                 در

كه مستقيماً زندگي هـزاران     ) قطب مهم پتروشيمي  (ماهشهر  
 مقابل فرمانـداري    ،خانواده را  دچار دغدغه و نابساماني كرده       
اتحاديـه  به گزارش   . شهرستان ماهشهر دست به تجمع زدند     

پالكارد بزرگي در دسـت  ، جوانان معترض   ارگران ايران آزاد ك 
ن براي معضل   الئوخواستار توجه و اقدام فوري مس      و   داشتند

  .منطقه شدند بيكاري در
  
كارگران شهرداري كهنوج دراعتراض     تير،   22روز سه شنبه    *

 را قطع كـرده   شهرداري   برق   ،ماه حقوق  10 به عدم پرداخت  
 ايـسنا،  بـه گـزارش   . ردنـد ك  را قفل و زنجيـر     آت در اصلي    و

شـان   خواسته كارگران معترض فقط و فقط پرداخـت حقـوق   
 زيرا عدم دريافت چندين ماه حقوق، مشكالت زيـادي          ،است

  .براي آنها به وجود آورده است
  
 جمعـي از راننـدگان بخـش        ،تيـر  22سـه شـنبه     صبح روز   *

خــصوصي ســازمان اتوبوســراني كــرج بــا تجمــع در مقابــل 
نسبت بـه عـدم     ) تاالر نژاد فالح  (ركرج  ساختمان شوراي شه  

كمـال   به گزارش  .دندكردريافت حقوق قانوني خود اعتراض      
رانندگان، به مدت يكسال است كه حقـوق خـود را         اين   مهر،

  .دريافت نكرده و يارانه شان نيز ديگر پرداخت نمي شود
  
تيـر، تعـدادي از اهـالي روسـتاي عظـيم            24 پنج شنبه  روز*

مقابـل سـاختمان فرمانـداري شوشـتر        شوشتر بـا تجمـع در       
 .خواستار پيگيري مشكل اين روستا از سوي مسئوالن شـدند   

روستاي نسبت به قطـع خـدمات       اين  اهالي  به گزارش ايرنا،    
آب، برق و گـاز از سـوي شـركت كـشت و صـنعت كـارون                 

  .اعتراض كردندشوشتر 
  
مـردم شـهرك واليـت مرودشـت بـا در        تير،   25روز آدينه   *

ه هاي آب در مـصلي نمـاز جمعـه تجمـع و             دست داشتن دب  
 به گـزارش مرودشـت      .خواستار رفع كم آبي و بي آبي شدند       

نا، اهالي شهرك واليت مرودشت پس از پيگيري متعـدد در           
خصوص مشكل كم آبي و بي آبـي، تـصميم گرفتنـد بـا در               
دست داشتن دبه و حضور در مصلي نماز جمعه اعتراض خود           

  .را نشان دهند
  
  
  

   کارگران ترانسفر:عکس
  
تير، كارگران كارخانه پارسيلون دراعتراض به       26 شنبه   روز*

حـق بيمـه مقابـل اسـتانداري         عدم پرداخت ماهها حقـوق و     
  شان  لرستان تجمع كردند و خواستار رسيدگي به مشكالت

  
  

 ايـن   دز يكـي از كـارگران حاضـر       به گزارش فـارس،    .شدند
مه كـارگران    ماه است كه ليست بي     6نزديك به    :تجمع گفت 

پارسيلون به سازمان تامين اجتماعي ارسال نشده و كـارگران     
 ماه حقوق طلب دارند و برخي از كارگران قـراردادي نيـز             30

  .اند   ماهه حقوقي دريافت نكرده7 تا 6بين 
  
 شهرسـتان  از» برماميون«تير، اهالي روستاي  26روز شنبه  *

هگيلويـه و  اعتراض به بي آبي  مقابل اسـتانداري ك   باشت در 
بويراحمد تجمع كرده و خواستار رسيدگي بـه مـشكالت آب           

تنش آبي در كهگيلويـه      مهر، به گزارش  .در اين روستا شدند   
و بويراحمد همچنان ادامه دارد و پس از مركز اسـتان نوبـت             

  .به باشت رسيده است
  
 ن،هاي مـسئوال    پي عدم تحقق وعده    در تير،   26روز شنبه   *

كارگران كارخانه پارسيلون خرم آباد براي چندمين بار دسـت          
به گزارش   .به تجمع اعتراضي مقابل استانداري لرستان زدند      

نيروهـاي   تيـر،  27يكـشنبه  بامـداد  ، در اولين لحظات  تسنيم
 سـعي در متفـرق   كارگراننشاني با ريختن آب بر روي      آتش

 از  كردند كه سبب درگيري و زخمي شدن برخـي        آنها  كردن  
بازداشـت  كارگران شد و برخي از كارگران با دنـده شكـسته            

  .شدند
 مـاه حقـوق معوقـه    30آبـاد    كارگران كارخانه پارسيلون خرم   

دارند و در راستاي مشكالت معيشتي خـود بارهـا در مقابـل             
انـد ولـي       استانداري لرستان به نشانه اعتراض تجمـع كـرده        

  .نشده است تاكنون مطالبات آنها پرداخت
  
معدن  به دنبال اعالم تعطيلي ناگهاني دو واحد استحصال و *

تيـر،   27 يكـشنبه    صبح روز  طالي آق دره از سوي كارفرما،     
 كارگر ايـن دو مجموعـه بـراي مـشخص شـدن             800حدود  

اداره كـار شهرسـتان    شان مقابل فرمانداري و  وضعيت شغلي 
از لحظه توقـف فعاليـت       ايلنا، به گزارش  .تكاب تجمع كردند  

 كارگر  800و كارخانه استحصال طالي آق دره تمامي        معدن  
  .بي كار شدندشاغل در اين دو مجموعه 

  
تير، تعدادي از كاركنـان بانـك ثـامن     27 يكشنبه ظهر روز *

الحجج مقابل بانك مركزي تجمع نموده و خواستار رسيدگي         
 وكيـل ملـت،    به گـزارش   .به حقوق از دست رفته خود شدند      

م نيستيم؟ مگر ما ايراني نيـستيم؟       مگر ما آد  : ن گفت امعترض
خانواده نـداريم؟ چـرا هـيچكس بـه فريـاد مـا نمـي رسـد؟                 
كارمندان بانك مگر آدم نيستند؟ ما بايد حـق و حقوقمـان را     

  از كه بگيريم؟ 
  
ــر27يكــشنبه روز * ــاختماني در  ،  تي ــارگران س ــي از ك جمع

به  .اعتراض به وضعيت حق بيمه مقابل مجلس تجمع كردند        
يكـي از كـارگران سـاختماني بـا        گزاري مجلس، گزارش خبر 

انتقاد از پرداخت نـشدن هـيچ هزينـه اي در زمـان بيمـاري               
اگر در يـك     :كارگران از سوي سازمان تامين اجتماعي، گفت      

ساختماني كه پروانه كار نداشته باشد، هيچ حمايتي از كـارگر        
 سـال   30صورت نمي گيرد، همچنـين تمـامي كـارگران بـا            

 سـالگي بازنشـسته مـي       50بيمـه و در سـن       سابقه پرداخت   
 سـال سـابقه     35شوند، اما متاسفانه كارگران سـاختماني بـا         

 سالگي بازنشسته مـي شـوند كـه ايـن           65فعاليت و در سن     
  .تبعيض ها بايد رفع شود

  
ــشنبه روز * ــر27يك ــوالد در  ،  تي ــستگان ف ــي از بازنش جمع

 اعتراض به وضعيت بيمه و حقوق و مزاياي خود مقابل درب          
كنندگان   به گزارش ايلنا، تجمع .ورودي مجلس تجمع كردند  

 كه ضريب حقوقي آنها همـسان بـا         ار آنند همچنين درخواست 
چنـان كـه در        ساير بازنشستگان كشوري تعيـين شـود و آن        

برنامه ششم توسعه مورد تاكيد قرار گرفتـه بـه بازنشـستگان         
  .فوالد توجه بيشتري صورت گيرد

  
تيــر، جمعــي از راننــدگان در 27به  يكــشنبعــد از ظهــر روز*

 درصدي ورودي به پايانـه دسـت بـه    80اعتراض به افزايش   
 فارس، به گزارش  .تجمع در پايانه باربري استان قزوين،زدند     

دليل تجمع رانندگان پايانه باربري در ايـن اسـتان بـه دليـل       
  افزايش نجومي ورودي به پايانه است كه چرا هنوز به كرايـه       

 نشده و ولي ورودي پايانـه چنـد برابـر شـده             هاي بار اضافه  
  .است

  
كارگران كارخانه كاشي ميبد در اعتراض به نداشتن امنيـت        *

 و عدم پرداخت حقـوق   هماه دليل قرار دادهاي يك   ه  شغلي ب 
 دست بـه اعتـصاب     ،تير 26 شنبه عصر روز  از،  و مزاياي خود  

بـه گـزارش     .زدند و خط توليد اين كارخانه را تعطيل كردنـد         
تير  27 يكشنبه روز كارگران اين واحدتوليدي عصر    بدخبر،مي
شان خاتمه دادنـد     دنبال وعده مديران شركت به اعتصاب     ه  ب

  . خط توليد اين كارخانه راه اندازي شدو مجدداً
  22بقيه در صفحه 



  22 صفحه                    1395 شهريور اول – 374 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از حرکتهای اعتراضی 
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  21بقيه از صفحه 
  
برخي از مردم طبس كه نـسبت       ،   تير 27يكشنبه  روز  *

ولـت ايـن      كيلـو  400به جابه جايي ترانس برق پست       
شهرستان معترض بودند در مقابل درب فرمانداري اين        

تـه  بـه گـزارش فـارس، هف       .شهرستان تجمـع كردنـد    
يي تـرانس   جا  گذشته يك دستگاه تريلي اقدام به جابه 

ولت اين شهرستان كرده بود كـه         كيلو 400برق پست   
مردم  اين دومين روز تجمع  .با اعتراض مردم روبرو شد    

  . بودطبس
  
اهالي روستاي فيازمان نهاوند كه  تير، 28دوشنبه روز *

مدتي اسـت بـه دليـل آلـودگي آب آشـاميدني روسـتا              
ستند در مقابـل فرمانـداري ايـن شهرسـتان       معترض ه 

به گزارش گرو، مديركل آب و فاضـالب        . كردندتجمع  
روستايي همدان در جمع مردم روستاي فيازمان نهاوند        

براي حل مشكل آب آشاميدني ايـن روسـتا بـه           : گفت
رساني گاماسـياب      كيلومتر از مسير مجتمع آب     2طول  

  .خواهد شدكشي   تا روستا لوله
  
 متقاضـيان مـسكن مهـر فـوالد        تير،   28شنبه  روز دو *

اعتراض به تاخير در واگذاري مقابـل شـركت          در   شهر
به گزارش لنجانا، اين اولين باري      .  تجمع كردند  عمران

نيست كه متقاضيان واحدهاي مسكن مهـر بـه دليـل           
تاخير در واگذاري واحدهاي مسكوني خـود روبـه روي          

  .شركت عمران فوالدشهر تجمع مي كنند
  
 قـدس آناليـن،    تيـر  29روز سـه شـنبه      ه گـزارش    ب*

هـا و معـابر     نهـا از سـطح خيابا        چندين شبانه روز زباله   
جمع آوري و تخليه نشده و با توجه بـه    صالح آباد   شهر  

ها چهره شهر را زشت       فصل گرما افزون بر اينكه زباله     
و مخدوش كرده، انتشار و سرايت بيماريهاي عفـوني و          

آن نيز سالمت شـهروندان را      ميكروبي و حشرات ناقل     
  . كرده استشدت تهديد ه ب

  
تيــر، جمعــي از كــارگران  29 ســه شــنبه صــبح روز*

كارخانــه قنــد و تــصفيه شــكر اهــواز در اعتــراض بــه 
وضعيت نامعلوم شغلي و تعويق مطالبات مزدي مقابـل         

بـه گـزارش     .ساختمان استانداري اهواز تجمـع كردنـد      
 نفر كارگر   41كر اهواز   تصفيه ش  ايلنا، در كارخانه قند و    

. اند  رسمي فعاليت دارند كه از اسفند ماه حقوق نگرفته        
 كـارگران هنـوز پرداخـت       94عالوه بر آن عيدي سال      

بانكهاي  چهار سال است كارخانه قند اهواز   .نشده است 
 رهـا   ن اصـلي، كارخانـه را  اعنوان مالكـ ه ملي و ملت ب 

ه آن به    كارگران باقي ماند   33كرده و هم اكنون حدود      
عنوان نگهبان و كاركنان بخش اداري تنهـا در محـل           

  .كار خود حضور دارند
  
ــر29ســه شــنبه روز * ــه ،  تي ــارگران كارخان ــا «ك روي

 سـنندج در  1 واقع در شهرك صنعتي شمار   »پالستيك
اعتراض به دستمزدهاي پايين و نـصب دوربـين هـاي         
 .مدار بسته در نقاط اين واحد توليدي، اعتصاب كردنـد         

كميته همـاهنگي بـراي كمـك بـه ايجـاد           گزارش  به  
 كارگران معترض دو شـيف كـاري        ،تشكلهاي كارگري 

كارخانه را تعطيل كـرده و خواسـتار افـزايش حقـوق و       
در پـي ايـن اعتـصاب،       . برداشته شدن دوربينها شـدند    

دوربينهاي محل سرويس بهداشتي و رختكن كارگران        
  .برداشته شد

  

ــنبه روز * ــه ش ــر29س ــ،  تي ــالي ش ــداجي اه در هر بل
چهارمحال و بختياري در اعتراض به انتقال آب سـبزه          

بـه   .كوه به منطقه بروجن و سفيد دشت تجمع كردنـد         
حمله نيروهـاي انتظـامي بـه تجمـع      در جوان،ش  گزار

و دههـا تـن    زخمـي    تن   180،  كشتهيك تن   كنندگان  
  . شدندبازداشت

پروژه انتقال آب سبزه كوه يكي از پروژه هـاي انتقـال            
 است كه آب را از رودخانه سـبزه كـوه بـه منطقـه               آب

بروجن و منطقه سفيد دشـت در اسـتان چهارمحـال و            
آب مـورد نيـاز صـنايع در        . بختياري انتقال مـي دهـد     

منطقه سفيد دشت قـرار اسـت از  طريـق ايـن پـروژه              
شهر بلـداجي از توابـع شهرسـتان بـروجن           .تامين شود 
محـال و   كيلـومتري مركـز اسـتان چهار       60 بوده و در  

  .بختياري واقع شده است
  
ــان تيــر، 29  ســه شــنبهظهــر روز* در  تعــدادي از زن

اعتراض به قطع چند اصله درخـت جلـوي شـهرداري           
به گزارش جوان، اين بانوان فعال       .ساري تجمع كردند  

پالكاردهايي بـا مـضامين حفـظ منـابع          محيط زيست، 
نيـز تعـداد    از ايـن     روز قبل    5.  در دست داشتند   طبيعي

ري از اهالي خيابان مازيـار در اعتـراض بـه قطـع             ديگ
  .درختان اين منطقه تجمع كردند

  
بعــد از بــي  كاركنــان پتروشــيمي پــرديس عــسلويه،*

توجهي مديران اين شركت به محتـواي نامـه شـان و            
عدم ارائه دليل منطقي براي تغييـر رويـه كـار در ايـن            

محـل  غـذاي    خـوردن    تيـر  28 دوشنبه   روز مجتمع از 
مـديران   به گزارش نفت مـا،    . ا تحريم كردند  كارشان ر 

پتروشيمي پرديس سعي در تغيير رويه كـار در منـاطق           
  .جنوبي كرده اند
تحريم غـذاي محـل     (اعتصاب   تير،   30روز چهارشنبه   

  . كارگران پتروشيمي پرديس سه روزه شد )كار
  
 روز 3 كارگران  كارخانه كارتن سازي ايـران پـس از         *

تيـر   29 سه شنبه  از روز  نه،تحريم خوردن غذاي كارخا   
شـان   به مطالبـات   توجهي كارفرما      در اعتراض به بي   

 .در محوطه كارخانه تجمع كردند كشيده و كار دست از
خـودداري   اين تجمـع اعتراضـي     دليل   ايلنا، به گزارش 

كارفرما از درج واقعي عناوين شغلي در احكـام شـغلي           
حـد   كه از سالهاي قبل در ايـن وا        ي است  كارگر  380

  .مشغول كارند
كارگران كارخانه كارتن سـازي      تير،   30روز چهارشنبه   

ايران ضمن خودداري از رفتن برسركارشان در محوطه        
  .اين واحد توليدي تجمع كردند

  
ي ازكـارگران بازنشـسته     شمار تير، 30 چهارشنبه   روز*

گري ماشين سازي تبريز با تجمع مقابل         كارخانه ريخته 
ساختمان اداره كار اين شهر خواستار دريافـت سـنوات          

بـه گـزارش ايلنـا، مجمـوع      .پايان خدمت خـود شـدند    
 به حـدود يـك ميليـارد        اين كارگران مطالبات سنواتي   

رسد كه بـه صـورت مـشخص           ميليون تومان مي   500
 ميليـون   30هـر يـك از كـارگران حـدود          ميزان طلب   

  .تومان مي شود
  
 كـارگر گلـريس     100بيش از    تير، 30 چهارشنبه   روز*

 9ابهر، در اعتراض به پرداخـت نـشدن حقـوق معوقـه        
جلو ايـن كارخانـه     براي بيستمين بار متوالي     ماهه خود   

، كارخانه گلريس ابهر    24 به گزارش ابهر   .تجمع كردند 
 صـنعتي نـورين بـوده و از         يكي از كارخانجات مجتمع   

ــايي در    ــت جغرافي ــاظ موقعي ــاده 9لح ــومتري ج  كيل
  . ترانزيت ابهر ـ تاكستان واقع شده است

  
كاركنــان شــركت مخــابرات ،  تيــر31پنجــشنبه روز *

 شغلي خود، اعتراض به عدم تبديل وضعيت       لرستان در 
مقابـل شـركت و      به لرستان،    كار سفر وزير  همزمان با 
به گزارش برنا، تعـداد     . تجمع كردند  لرستان   استانداري

زيادي از نيروهاي خصوصي شركت مخابرات لرسـتان        
 ولـي  ، سال كـار در ايـن شـركت دارنـد    15 تا   5سابقه  

  .شان تاكنون پرداخت نشده است مطالبات
  
جمعي از اهالي روستا دهچاه از       تير، 31پنجشنبه  روز  *

توابع بخش پشتكوه با تجمـع در فرمانـداري نـي ريـز             
در روسـتاي  آب شـرب    ستار رسـيدگي بـه معـضل        خوا

به گزارش نبض ني ريز، اهالي روسـتاي         .دهچاه شدند 
ماه است كه بـا مـشكل حـاد آب      دهچاه بيش از شش 
 و دو هفتـه   شان مريض شده   هاي   روبرو هستند و بچه   

   .اند  است حمام نرفته
  
اعتـصاب كـارگران كـشت و       ،   تيـر  31 شنبه   روز پنج *

. ن روز خود را پـشت سرگذاشـت        هشتمي صنعت مهاباد 
كـارگران واحـد هـاي كـشت و         به گزارش كرد پرس،     

صنعت  مهاباد به دليل پرداخت نشدن حقوق و مزايا و           
معوقات دسـت از كـار كـشيده و اقـدام بـه اعتـصابي               

شركت كشت و صنعت مهابـاد داراي      .سراسري نمودند 
واحدهاي سردخانه، نهالستان، باغات و كـشتارگاههاي       

   . او و گوسفند استمرغ و گ
  
  

   حركت اعتراضي109مرداد ماه، 
كارگران مجتمع آلومينيوم المهدي ،  مرداد2شنبه روز *

ــز آل در ــراج از  و هرم ــه اخ ــراض ب ــار اعت ــل  ك مقاب
بـه   .استانداري هرمزگان در بنـدرعباس تجمـع كردنـد    

از : نماينده كارگران در اين تجمع گفـت       جوان، گزارش
مديريت كارخانه بـه ايـن      چند روز پيش علي محمدي      

كارگران كه استخدام اين شركت هـستند و در بخـش           
اداري و توليد كار مي كنند اعالم كرده است تـا بـراي             

در فهرسـت اخراجـي     : وي افـزود   .تسويه مراجعه كنند  
 در  .هجـده سـال حـضور دارنـد        افرادي باسابقه دو تـا    

  .نماينده كارگران اخراج شدهمين روز 
  
 معـدنكار معـدن     400مرداد، حدود    2 شنبه   صبح روز *

به  .همكار لباس كار نپوشيدند و دست به اعتصاب زدند    
اين معدنكاران كـه تمـام كـارگران         گزارش كاروانسرا، 

شيفت يك قسمتهاي استخراج، تونلي و دفتري بودنـد         
به دليل عـدم پرداخـت حقـوق ماههـاي ارديبهـشت،            

  .خرداد و تير خود دست به اين اعتصاب زدند
  
جمعي از كارگران فـضاي سـبز و          مرداد، 2شنبه   روز*

اعتراض به عدم   ر شهرداري آبادان در   2خدماتي منطقه   
 مطالبـات  ديگـر  حـق بيمـه و      ماه حقوق،  چندپرداخت  

 دست به تجمع مقابل خانه بهارسـتان نـشين در          شان،
يكـي از ايـن كـارگران        به گـزارش ايرنـا،     .آبادان زدند 

ظير فضاي سبز   ما در بخشهاي مختلف شهري ن      :گفت
 آبادان فعاليت مي كنيم و با       2و خدمات شهري منطقه     

وجود اينكه هم اكنون نيز مشغول بـه كـار هـستيم، از           
ــاني و      ــه درم ــدون بيم ــاكنون ب ــته ت ــاه گذش دي م

  .بازنشستگي به كار و فعاليت مشغول هستيم
  
جمعي از كارگران اخراجي فـوالد      ،   مرداد 2شنبه  روز  *

اعتراض به عـدم     كار و ه  گشت ب سازان فرآيند براي باز   
شان مقابل درب ورودي كارخانـه در        پرداخت مطالبات 

در  ايلنـا،  به گـزارش   .منطقه مالرد تهران تجمع كردند    
 با اقدام ناگهاني كارفرما   93 فرودين ماه سال     25تاريخ  

همه ما بيكار شديم و با وجود دريافت احكام هياتهـاي           
به كار و   تشخيص و حل اختالف در خصوص بازگشت        

دريافت معوقات مزدي هنوز با مقاومت كارفرما روبـرو         
  .هستيم

  
تعدادي از رانندگان  شـركت گـاز        ،   مرداد 2شنبه  روز  *

مستقيم دست از كاركشيده  استان گلستان براي قرارداد
  و مقابل اين شركت در محل سايت اداري استان 
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  22بقيه از صفحه 
به گزارش تارنماهاي محلـي، در     .گلستان تجمع كردند  

پي  اين تجمع روابـط عمـومي شـركت گـاز گلـستان              
همانطور كه مي دانيد دولـت بـراي انجـام          : اعالم كرد 

صوصي امورات ادارات روي واگذاري امور به بخش خـ        
  .تاكيد دارد 

  
 از كـارگران    تـن  200بـيش از    ،   مرداد 3يكشنبه  روز  *

كارخانه كاشي حافظ به دليل عدم پرداخت مطالبـات و      
حقوق معوقه خود مقابل استانداري فارس تجمع كـرده       

بـه گـزارش شـيرازه،     . حق خود شدند  و خواستار احقاق  
يكي از كـارگران معتـرض كارخانـه كاشـي حـافظ در             

 بـه دليـل واگـذاري       1390از سال   : ع گفت حاشيه تجم 
كارخانه كاشي حافظ بـه بخـش خـصوصي مـشكالت       

ي براي كارگران زحمتكش اين كارخانه به وجـود         زياد
  .آمده است

  
 ن امـور مخـابراتي شـهر      امامور مرداد،   3روز يكشنبه   *

 ماه از تاريخ آخرين حقوق دريافتي آنها مي         5بابك كه   
بـه  .  از كار كشيدند   گذرد در يك اقدام اعتراضي، دست     

بر اسـاس گفتـه هـاي يـك منبـع            بابك خبر،  گزارش
بابـك از عـدم      ن امـور مخـابراتي شـهر      اموثق مـامور  

و به اين دليل اقدام     شان به ستوه آمده      پرداخت حقوق 
  .به اعتصاب كردند

  
كـارگران كارخانـه زغالـشويي      مـرداد،  3 يكشنبه   روز*

دست به ماه حقوق    4 اعتراض به عدم پرداخت    زرند در 
تجمـع مقابـل فرمانـداري و        ند و رز شهر راهپيمايي در 

به گزارش صداي زرنـد، در روزهـاي         .دادگستري زدند 
اخير شاهد تجمع اعتراضـي جمـع زيـادي از كـارگران      
بخشهاي مختلف صنعتي و معدني شهرستان زرند بوده      
ايم كه اين بار كارگران كارخانه زغالـشويي بـا تجمـع            

ــداري و داد ــوي فرمان ــب  جل ــن شــهر مرات گــستري اي
  .ن رساندنداعتراض آرام خود را به گوش مسئوال

  
كارگران از كار بيكار شده حوزه        مرداد، 3يكشنبه   روز*

ديگر مقابل استانداري ايالم تجمع    هاي نفتي بيجار بار   
احقاق حقوق خود را از مـديران ايـن شـركت            نموده و 

فريادي كه گويـا گـوش شـنوا يـا وجـدان             فرياد زدند، 
 تابناك، به گزارش. بيداري براي شنيدن آن وجود ندارد   

ن تعدادي از كارگران تجمع كننده با بيان اينكه مسئوال
شركت منطقه اي غرب هيچگونه اعتنايي به مطالبـات      

  .رندآنان ندا
  
كـارگران شـركت پيمانكـاري      ،   مـرداد  4دوشنبه  روز  *

ــه عــدم پرداخــت   شــهرداري هــشترود در ــراض ب اعت
ـ شــان مطالبـات  راي چنــدمين روز متـوالي اعتــصاب   ب

در مـورد   شـهردار هـشترود      ايـسنا،  به گـزارش  . كردند
چند روزي اسـت كـه      : گفتحركت اعتراضي كارگران    

كارگران شركت خدماتي طرف قرار داد با شهرداري به         
انـد و      علت عدم دريافت حقوق دست به اعتـصاب زده        

 هاي   شهرداري هشترود به ناچار براي جمع آوري زباله       
كنـد كـه بـه        شهر از كارگران رسمي خود استفاده مـي       

دليل تعداد كم كـارگران در تنظيـف شـهر بـا مـشكل            
   .ايم  مواجه شده

  
ــنبه روز * ــرداد4دوش ــتاي  ، م ــالي روس ــي از اه  جمع

شهركهنه قوچان به دليل مشكل نبود آب آشاميدني در      
به گزارش   .محل امامزاده سلطان ابراهيم تجمع كردند     

تا حدود پنج   : كي از تجمع كنندگان گفت    ي قوچان خبر، 

سال پيش مسئوليت و مديريت آب شهركهنه در اختيار         
ن اهالي اين روستا بود كه باتوجه بـه تـصميم مـسئوال           

وقــت، مــديريت امــور آب ايــن روســتا بــه اداره آب و 
ن فاضالب روستايي واگذار شد و در آن برهـه مـسئوال      

 ايـن  وقت اعالم كردند كه ظـرف دو مـاه مـشكل آب         
با گذشت پنج سال از وعـده        اما   .روستا حل خواهد شد   

ن نه تنها مشكل آب اين روستا حل نشد بلكـه           مسئوال
 در حـال    وروز به روز هزينه آب مصرفي افزايش يافته         
 هـزار   200حاضر هزينه آب بهـا برخـي از اهـالي بـه             

  .تومان افزايش يافته است
  
  در عليـا   جمعي از اهالي جرقويه    ، مرداد 4دوشنبه  روز  *

شهرستان مباركه در مقابل استانداري اصـفهان تجمـع    
درخواست معترضان برخورد    تابناك، به گزارش  .كردند

قانوني با حفر چاههاي غيرمجاز در مسير قنات روسـتا          
 آب آشـاميدني    ، تيـر  25سـاكنان ايـن روسـتا از         .است

  .ندارند و آب چاه روستا نيز غيربهداشتي است
  
اعتراض بـه    اهالي مهردشت در  ،  د مردا 4دوشنبه  روز  *

بـه   .تجمـع كردنـد    كم آبي مقابـل بخـشداري بهمـن       
گزارش سرو ابركوه، اهالي مهردشـت پـس از گذشـت           

هنـوز  » شـهر « سال از تبديل شدن اين منطقه بـه         15
هم با مشكالت فراواني دست و پنجه نرم مـي كننـد،            
كه ريشه در كمبود امكانات و يا كيفيت آن در حد يك            

  .داردروستا، 
  
كارگران بازنشـسته     از يشمار،   مرداد 5 شنبه   سهروز  *

 بـا تجمـع مقابـل سـاختمان         الني گـ  يجهاد كـشاورز  
 استان در رشـت خواسـتار       ني ا يسازمان جهاد كشاورز  

  گـزارش بـه  . خدمت خـود شـدند  اني سنوات پا افتيدر
بعـد از سـالها     : گفتكارگران  اين   از   يكي ،رشت پرس 
  اما ظاهراً  ميزنشسته شده ا   با ي  نهاد دولت   نيتالش از ا  
ـ  را دلي اداره نبـود منـابع مـال     نيـ مسئوالن ا   عمـل  لي

 كـه از   مـا  كنـد امـا      ينكردن به تعهدات خود عنوان م     
ـ ا يي به برپا  مي تصم  و   خسته شده  تي وضع نيادامه ا   ني

  .يمتجمع گرفته ا
  
ــنبه* ــبح روز چهارش ــالي   6 ص ــدادي از اه ــرداد، تع م

رمانداري تجمع كردند   روستاي  ُبنديزه بروجرد مقابل ف     
و خواستار رسيدگي به مشكل بي آبي و كم آبي در اين  

اهالي اين روستا حدود    به گزارش بازتاب،    . روستا شدند 
گرچه در طول سال بارها و . آب نداردپنج روز است كه   

بارها پروژه هاي آبرساني براي روستاها در نظر گرفتـه          
مي شود اما مـشكل بـي آبـي در روسـتاهاي بروجـرد              

  .همچنان پابرجاست
  
ــرداد6شــنبه روز چهار* ــد كــشت و ،  م ــارگران واح ك

 متـوالي روز   براي چهاردهمين    صنعت شهرستان مهاباد  
درب ورودي ايــن مجتمــع بــا برپــايي چــادر در برابــر 

و نسبت به عدم پرداخت حقوق و سنوات        كرده  تحصن  
 14كردپـرس، اكنـون      به گزارش  .خود اعتراض كردند  
 كـارگر شـركتهاي چهارگانـه    200ماه است كه حـدود    

ــاد  ــاد«ســبز مهاب مجتمــع «، »كــشت و صــنعت مهاب
» مجتمع هما مرغ مهاباد   «،  »دامداري و صنعتي مهاباد   

هيچگونه حقـوقي دريافـت     » ابادسردخانه زمزم مه  «و  
 11ميزان كل طلـب ايـن كـارگران حـدود           . نكرده اند 

  پـس از وعـده    كـارگران معتـرض      .ميليارد تومان است  
 بـه   يدگي جلسه و رس   ي بر برگزار  ي مبن ن مسئوال يها

 روز چــادر زدن در 14مطالبــات كــارگران، پــس از   
  .محوطه مجتمع به اعتراض خود خاتمه دادند

  
كـارگران  ايلنـا،    مـرداد    10يكـشنبه    به گـزارش روز   *

در روزهـاي    پيمانكاري شركت حمل و نقل ريلي رجاء      
پاياني هفته گذشته تجمعات اعتراضي در اعتـراض بـه      

برپا كردند كه اين تجمعات      عدم پرداخت ماهها حقوق   

حقـوق  ن مبني بر قـول پرداخـت      با وعده هاي مسئوال   
  .خاتمه يافته استكارگران 

  
 دست بـه    اسوجيكارگران قند    رداد،م 11 دوشنبه   روز*

 مـانع ورود    يبستن درب اصـل    با زده و اعتراضي  تجمع  
 مردم اسـتان  تي گزارش سا به . به كارخانه شدند   سيرئ

 كارگران ني تحصن اي اصللي، دل راحمدي و بو  هيلويكهگ
 سال گذشته خـود تـاكنون و        10پرداخت نشدن حقوق    

 ري كارخانه و سـ نيمشخص نشدن حق سهامداران در ا   
كارگران  . دو سال در كارخانه قند است      ني در ا  ييقهقرا

 خود را به طور كامل از دي قدرت خر  اسوجيكارخانه قند   
 نـان كـه قـوت غالـب     دي قادر به خر   يو حت   دست داده 

  .ستندي است، نياصل
  
 لـر ي دسـتگاه تر 20 راننـدگان ،  مـرداد  11 دوشنبهروز  *

 يانحامل گندم در مقابـل اداره غلـه و خـدمات بازرگـ            
 .شهرستان زابل جهت تحقق حقوق خود تجمع كردنـد        

رانندگان به علت عدم تعهـدات      اين   دا،ياوش  گزارش به
 حمل مقابـل    هي فارس جهت پرداخت كرا    جيشركت خل 

 تحـصن و دسـت از كـار         ياداره غله و خدمات بازرگان    
  .دنديكش
  
 بازرنـگ از توابـع شـهر        ي اهال ،مرداد 11 دوشنبه   روز*
 نـسبت بـه خـدمات       يبل اسـتاندار  تجمع مقا   با اسوجي

 . منطقه اعتـراض كردنـد  ني آب، برق و گاز در ا    فيضع
 دهي بازرنگ از مناطق چـسب     ي گزارش فارس، روستا   به

 آبـاد  ي  آباد و عل      و در كنار مناطق خلف     اسوجيبه شهر   
ـ     ي منطقـه برخـ    ني ا در .قرار دارد   و  ي از سـاكنان محل

نان  بـوده كـه در كنـار سـاك         يني از مهـاجر   گري د يبرخ
 و پردازنـد  ي مـ ي و خـدمات ي كـشاورز ي به كارها  يبوم

  .روند ياغلب آنها از مردم محروم به شمار م
  
 انيكارگران سدحوض ، اعتصاب    مرداد 7 پنجشنبهروز  *
 2 ماه حقـوق و    6  دراعتراض به عدم پرداخت    گودرزيال

ــنوات   ــق س ــال ح ــشت   س ــود را پ ــشمين روز خ ، ش
از دو ماه    شي گذشت ب  با،  جاريه  گزارش به. سرگذاشت

كاركنــان ســد  كــارگران و،  ســدنيــاز زمــان افتتــاح ا
 مـاه خـود    6 عدم پرداخت مطالبـات      ليدله   ب انيحوض

  .دست به اعتصاب زدند
ـ  ،جـار يمرداد ه 12 سه شنبه     گزارش به   ايـن  دنبـال ه  ب

ظـرف  :  اظهار داشت  گودرزي معاون فرماندار ال   ،اعتصاب
 ي ماه حقوق  به كارگران پرداخت مـ      كي ندهيروز آ  15

 مطالبـات  ري اوراق مـشاركت سـا     هي با ته  شود تا متعاقباً  
  .  پرداخت شودزي عقب مانده  آنها نيوحقوقها

  
تــن از  400 بــه كيــ نزد، مــرداد12 شــنبه ســهروز *

 يكاي سـند يبـا همـاهنگ   تهران  رانندگان شركت واحد    
 مطالبات معوقه مـسكن در      يكارگران شركت واحد برا   

بــه تجمــع  شــهر دســت ي و شــورايمقابــل شــهردار
 كارگران شـذركت  يكايسند به گزارش   . زدند ياعتراض

 ي تجمـع اعتراضـ    نيا،   تهران و حومه   يواحد اتوبوسران 
 از خانواده ها هم حضور داشـتند از سـاعت           يكه تعداد 

 كـه در    يي با پالكادرها  ناده صبح شروع شد و معترض     
ي  مـ  اديـ حق خـود را فر    ه   ب يدست داشتند خواسته ها   

  .زدند
  
 از  تـن  700مـرداد، حـدود      12شـنبه   روز سـه     صبح*

 ي در اعتراض بـه معوقـات مـزد        ري ا رانيبازنشستگان ا 
 تجمع مقابـل دفتـر      نيا لنا،يا  گزارش به .تجمع كردند 

ـ  ا ي اسـالم  ي جمهور ييماي هواپ يمركز  واقـع در    راني
 از  نـد يگو ي كنندگان م  تجمع. منطقه مهرآباد برگزار شد   

 ن،يوه بر ا   و عال  مي مطالبات پرداخت نشده دار    94سال  
ــد   ــود نق ــت كمب ــه عل ــستگ ينگيب ــندوق بازنش  ي ص

 به رماهي تي لحظه  تنها نصف مستمرني تا ا ،ييمايهواپ
  .است  بازنشستگان پرداخت شده

  24بقيه در صفحه 
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  23بقيه از صفحه 
اعتراض بـه    در نابيم، مردم    مرداد 13 چهارشنبهروز  *

ـ    ي از جوانان بازداشت   تيحما انتقال آب و    سي توسـط پل
به . ي اين شهر تجمع كردند    هاابانيدرخي،   انتظام تيامن

ـ ي باغـداران م   اقـدام گزارش مهر،     خـاموش   ي بـرا  ابن
 روشن انتقال آب به بندر عباس سـبب         يكردن چاهها 

ـ  نسبت به ا   ي آب منطقه ا    كه سازمان  شد  موضـوع   ني
 ريجوانـان دسـتگ   از   يبرخرابطه   ني كند و در ا    تيشكا
ـ  و باغداران نـسبت بـه ا       مردم .ندشد ـ    ني  سي عمـل پل
 بازداشــت جوانــان، ي شهرســتان بــراي انتظــامتيــامن

 و در مقابـل دفتـر   ابانهاير خمعترض شدند و با تجمع د    
ـ  بـه ا   عي سـر  يدگيامام جمعه از آنها در خواست رس        ني

  .موضوع را داشتند
ـ  در طـول ا    نابي م ي آب ري تمام ذخا  :معترضان گفتند   ني

 در  ني آن فرونشست زمـ    يسالها به تاراج رفته كه در پ      
 سرسـبز   ي و خشك شدن نخلها و باغهـا       نابيدشت م 

  .ثمره آن است
  
 ي روسـتا ي از اهـال يمـرداد، جمعـ   13 چهارشنبه  روز*
 سي در اعتراض به حـذف تنهـا سـرو         راحمدي بو داريسپ

 ي روسـتا مقابـل اسـتاندار      ني در ا  يحمل و نقل عموم   
ــلويكهگ ــدي و بوهي ــدراحم ــع كردن ــه . تجم ــزارش ب  گ
 از افـراد حاضـر از منطقـه      يكي تجمع   ني در ا  وز،يكبنان

 دارد و   سي سرو كي تنها   داري سپ يروستا:  گفت داريسپ
ـ  كار حمل و نقل مردم ا      سي سرو نيمه  روسـتا بـه     ني

  .دهد ي را انجام ماسوجيشهر 
  
كارگران شركت سكاف كـه      مرداد، 14 پنجشنبه   روز*

ـ  ر يمجر اسـت در    نيورامـ - متـرو تهـران    ي گـذار  لي
 ماه حقوق اعتـصاب     8 تا   5 اعتراض به دريافت نكردن   

ـ  واقع در م   ي گذار ليرگارگاه  ده و مقابل    كر ـ  داني ي  ول
  گـزارش  بـه  . تجمـع كردنـد    رتي بلوار بص  ياانته عصر
 ، راننـده  ي، ادار يروهاي كاركنان شامل ن   نيا  ما، نيورام

 شركت قول   نمسئوالمدتي قبل   . هستند رهيكارگر و غ  
ـ  نيمساعد جهت پرداخت ا   ي مطالبات را داده بودنـد ول

 كاركنـان  ، شـركت ن عدم تحقق قول مـسئوال  ليبه دل 
  .شركت سكاف اعتصاب كردند

  
 يمانكـار ي پ ي شـركتها  كارگران مرداد،   16ه  روز شنب *

 بنــدر امــام در ماهــشهر شــامل يميشــاغل در پتروشــ
ــركتها ــسپاران، آب ن يش ــراورش، ب ــ ف ــمي كرو،ي  و اي

ي  بـه خواسـتها    يدگي در اعتراض به عدم رس     يخوارزم
ـ در ا  لنـا، ي ا ش گزار به . دست به اعتصاب زدند    شان  ني

 بـه   كـارگر  بـه چهـار هـزار        كي نزد يميمجتمع پتروش 
 مشغول  ي انسان يروي ن ني مختلف تام  يواسطه شركتها 

  . كارند
  
 ي گـاز  داني م كارشدهيكارگران ب ،   مرداد 16 شنبهروز  *

ـ  ي و كمـانكوه بـرا    جـار يتنگه ب   در كـار و ه  بازگـشت ب
شـان مقابـل وزارت      اعتراض به عدم پرداخت مطالبات    

 مقابـل  ايـن كـارگران قـبالً دوبـار    .  تجمع كردنـد  نفت
،  گزارش نفت ما   به. مع كرده بودند   تج المي ا ياستاندار

 در شركت نفـت  گـاز        ني از ا  شي كارگران  كه تا پ     نيا
 ي مجموعه شـركت نفـت منـاطق مركـز     ريغرب كه ز  

 ماه اسـت كـه نـه        5ند، حدود   د مشغول به كار بو    است
هـم اخـراج      نكرده اند بلكه ازكـار     افتي در يتنها حقوق 

  .   انددهيگرد
  
ز كارگران شاغل و     ا يمرداد، جمع  16 شنبه    روز صبح*

ـ  تبر ي ساز ني ماش يگر   ختهيبازنشسته كارخانه ر    در  زي
 ي شدن زمان پرداخت معوقات مزد ياعتراض به طوالن  

 ادي ياجتماع اعتراض  لنا،يا  گزارش به .خود تجمع كردند  
 و درون   رونيـ شده به صورت همزمان اما جداگانه در ب       

   . برگزار شده استيدي واحد تولنيا
  
ـ     17ه   يكشنب  روز صبح*  يمرداد، كـارگران كارخانـه پل

 ي مقابل اسـتاندار   ي در اعتراض به معوقات مزد     لياكر
 لنــا،يمــرداد ا17 گــزارشبــه .اصــفهان تجمــع كردنــد

 عـالوه بـر مـشكالت       نـد يگو ي مـ  لي اكر ي پل كارگران
 به علت ،ي از عدم پرداخت مطالبات مزدي ناشيشتيمع

ـ  ا نـده ي و آ  ي شغل تي نگران امن  د،يكاهش تول   قطـب   ني
 كـه   خواهند ي هستند و از مسئوالن م     زي كشور ن  ينساج
  .   كننديدگي رستي وضعنيبه ا
  
 مركز اطالعات تلفن    كاركنان،   مرداد 17 كشنبهروز ي *

ماه  در اعتراض به پرداخت نشدن چند  ) 118(هرمزگان  
ـ  و سرو  دندي دست از كار كش    مهيحقوق و حق ب     يسهاي

مهـر،    گـزارش  بـه  . مركز از دسـترس خـارج شـد        نيا
 مخـابرات از جملـه      گـر ي د ي كاركنان بخشها  نيهمچن
TCT1  يي شبكه هواي نگهدارمبانها،ي، س2020، مركز، 
 امور مشتركان، همراه اول     ،ي خدمات يروهاي ن ،ينگهبان

 معتـرض هـستند كـه از        يروهـا ي ن گري از د  رخانهيو دب 
در  مـرداد    17 كـشنبه ي روز   ي كـار  يهات سـاع  نينخست

  .ن حاضر شدندمحل شركت مخابرات استان هرمزگا
  
 بـه   اعتراض در زي تبر ي ساز نياعتصاب كارگران ماش  *

ي، در روز   شتيمع  و ي شغل يفي و بالتكل  ي ساز يخصوص
 مــرداد چهــارمين روز خــود را پــشت    17يكــشنبه 

 نــدگاني از نمايكــ يم،يتــسن  گــزارشبــه. سرگذاشــت
 اعتصاب  نكهي با اشاره به ا    زي تبر ي ساز نيكارگران ماش 

 و عدم پرداخت حقوق چنـد مـاه   يفيكارگران به بالتكل 
آغاز شده است، اظهـار      مرداد   14 خود از پنجشنبه     رياخ

 ني فرماندار قـرار اسـت در ماشـ        ايفردا استاندار   : داشت
  . دهدحي شركت توضندهي و در مورد آابدي حضور يساز

ـ تجمع كارگران ا  اعتصاب و    ـ  واحـد تول   ني در روز   يدي
  .  پيدا كردادامهدر محوطه كارخانه  مرداد 18دوشنبه 

  
 يراننــدگان خودروهــا ،دمــردا18 دوشــنبه روز ظهــر*

نقـل و    و   كل حمل     اداره ي انتقال احتمال  ي در پ  نيسنگ
 استان سمنان از مركز استان به شهرسـتان         يها   انهيپا

 بـه  . سـمنان تجمـع كردنـد      يشاهرود، مقابل استاندار  
داران و     اتوبوس داران،   ونيگزارش فارس، خواسته كام   

الن استان  ئو از اصناف سمنان از استاندار و مس       يشمار
 در  دي بود كه تمام ادارات كل طبق قانون با        نيسمنان ا 

  .مركز استان مستقر باشند
  
ــيش از يــك هــزار مــرداد، 3يكــشنبه روز * كــارگر  ب

واحدهاي زير مجموعه شركت ايران ترانسفو در شيفت        
. تجمع كردند در محل كارخانه در زنجان      صبح و عصر    

كمپين حمايـت    «تلگرامشبكه  گران اين شركت در     كار
ــسفو  ــران تران ــي از اي ــار  » مردم ــشكيل داده و طوم ت

. نداعتراضي را به امضاي اغلب كارگران شركت رسـاند    
تصميم كارفرمـا   « كارگران به    ، اعتراض ايلنا به گزارش 

كـارگران  . اسـت » بر كوچك سازي اين واحد توليـدي      
 ق  خانه و حقـو   سياست خصوصي سازي  را به زيان كار       

 به واگذاري سهام شركت به  مهـدي          و   دانند   ميخود  
مومني طاهري و تغييرات كاري، بحث هلدينگ ايـران         

 بـه   كـارگران  ترانسفو و همچنين تغييـر پوشـش بيمـه      
 در  ايـران ترانـسفو   تعداد كاركنان   . شدت اعتراض دارند  
   . هزار است4زنجان و شهر ري 

ـ ،  مـرداد  14 پنجشنبه    روز صبح ـ    و   سيرئ  سينائـب رئ
ـ    ي كارگر يشورا  اعتـراض كـارگران     ني و مسئول كمپ

   . اخراج شدند زنجان ترانسفورانيا
ـ  كارگران معتـرض ا    ي همبستگ دنباله  ب   ترانـسفو  راني

افــزوده شــدن   خــود ويزنجــان بــا همكــاران اخراجــ
 شـان، ي   كارگران به خواسـته هـا      نيا كاره  بازگشت ب 

ـ   شاني شركت لغو قرارداد كار    تيريمد س گرفـت و     را پ

ــه جمــع  اخراجــي  كــارگر4، مــرداد17 يكــشنبه روز ب
  .وستندي روز اعتصاب پنيشان در پانزدهم همكاران

 روز اعتــصاب نيدر شــانزدهم مــرداد، 18 دوشــنبه روز
 كـارگر  4 يكار  زنجان دوباره قرارداد   رانسفويكارگران ا 

  .شد معترض لغو
  ترانسفورانياعتصاب كارگران ا مرداد،19 سه شنبه    روز

ـ  روز17پس از    ـ  پا يمـاده ا   6 دنبـال توافقنامـه   ه  ب  اني
ـ ا .افتي  نـدگان ي نما ي توافقنامـه عـالوه بـر امـضا        ني

 ي مقامـات اسـتاندار    يكارگران و كارفرمـا، بـه امـضا       
 اخراج كـارگران معتـرض      عدم . است دهي رس زيزنجان ن 

  . استيماده ا 6  توافقنامهيبندها  ازيكي
ـ  كـارگران ا   ي تجمع اعتراضـ   لمي ف نكيل  ترانـسفو   نراي

  :زنجان
https://www.facebook.com/3438638823

63306/videos/1057272951022392/  
  
 منطقـه   يكارگران شـهردار  ،   مرداد 19 شنبه   سهروز  *
 گـر يد اعتراض به عدم پرداخت حقـوق و       در  اهواز كي

ـ  روز پ   ني دومـ  ي بـرا  شان مطالبات مقابـل پـارك   ي  اپي
 بـه   .ردنـد  واقع در فلكه پاداد شـهر تجمـع ك         يشهرباز
 تي تحـت مـسئول    مـا :  كارگران گفتند  نيا لنا،يا گزارش

 منطقه  هيدر هشت ناح» نادر اهواز « يمانكاريشركت پ 
 امـا در    مي زبالـه مـشغول    ي شهر اهواز به جمـع آور      كي
 شركت بابـت  چنـد مـاه         ني ا راني مد يتوجه ي ب جهينت

    .ميمزد از كارفرما طلبكار
  
 كاركنـان شـركت     از يتعداد،   مرداد 19 شنبه   سهروز  *

ــه عــدم پرداخــت  ييمــايهواپ ــراض ب  آســمان، در اعت
 به . برگزار كردند  يزيآم  ، تجمع اعتراض  هاي خود حقوق

 تيريتجمع از مقابل ساختمان مـد     اين    گزارش فارس، 
 . طبقه اول و دوم آن ساختمان برگزار شد        يو تا سالنها  

 14:  آسـمان گفـت    ييماي از كاركنان شركت هواپ    يكي
 دربـاره دسـتمزد و      يزيآم   تجمع اعتراض مرداد امسال   

 مي خواسـت  حي توض عامل ري و از مد   مي داشت ي مال يايمزا
 ي ارشـد و همـاهنگ  راني پنج نفر از مـد يانيكه با پادرم 
 مقرر شد خواسته معترضان در مـدت        رعامليآنها با مد  

  . هفته محقق شودكي
  
گندمكاران اصـفهان نـسبت     ،   مرداد 19 شنبه   سهروز  *

 ،شان از جانب دولت    موقع مطالبات ه   ب پرداختعدم  به  
  گـزارش  بـه .  كردنـد   اصفهان تجمـع   يمقابل استاندار 

 خـود در خـصوص      ي دولت به وعده ها    امسال تابناك،
ـ پرداخت به موقـع خر     گنـدم وفـا نكـرد و    يني تـضم دي

چنـدين   يه سبب شد تا كشاورزان اصـفهان      ال مس نيهم
روز  . اعتراض خود را بـه مـسئوالن برسـانند       يصدابار  

اعتراض خود  مرداد نيز گندمكاران اصفهان  17يكشنبه  
 ي جهاد كـشاورز يبه عدم پرداخت به موقع را به روسا  

 سازمان نشان نياصفهان با تجمع در مقابل ساختمان ا    
   .دادند

  
 از كـارگران   تـن 2000 حـدود   مـرداد، 19 شـنبه  روز*

 تيري با تجمع مقابل دفتر مد     ي المهد ومينيشركت آلوم 
 ري مـد  ي شدن نصور  ي باعث متوار  تيبانو با حالت عص   

ـ  كل نيهمچن.  شركت شدند  نيعامل ا  ـ  ا راني مـد  هي  ني
 بودنـد از محـل      يوابسته به محمـد نـصور     كه  شركت  

 ياني رده م  راني هم اكنون مد   و شدند   يمورد نظر متوار  
 . امور را به دست گرفتنـد      تيري شركت كنترل و مد    نيا

مزگان  هر ي المهد وميني آلوم كارگران گزارش هرمز،    به
ـ           پس از  ـ   يگذشـت شـش مـاه از اعتراضـات پ  ي در پ

ـ                 يباالخره موفـق شـدند بغـض خـود را نـسبت بـه ب
 راني را بـه مـد     اسـت شان شده     كه در حق   ييهايعدالت

 با ي مجتمع صنعت  ني ا كاركنان . شركت نشان دهند   نيا
طور كامـل بـه        كنترل مجموعه را به    ،يي شورا ليتشك

  .نددست گرفت
  25بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران در

  ١٣٩۵ تير و مرداد 
  

  24بقيه از صفحه 
  شركت كوهسر در   كارگران،   مرداد 20 چهارشنبهروز  *

 دسـت   يديع اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و      
 بـه  .،زدنـد ي مقابل اداره كار بندرانزل    يبه تجمع اعتراض  

در حـال   كارگران شركت كوهـسر كـه        جوان، گزارش
ـ ماه حقوق و ع    9ست  ا يساخت كنار گذر انزل     94 يدي

  .اند   نكردهافتيدر
  
 يمــاني از كــارگران پ، تعــدادي مــرداد23 شــنبهروز *

 در اعتـراض بـه  نامـشخص         ي آزاد يمجموعه ورزشـ  
 شـان مقابـل سـاختمان    يمـزد   و ي شغل تيبودن وضع 

 . سئول تجمع كردنـد ابانيوزارت ورزش و جوانان در خ  
 كارگران كه از مرداد سال گذشـته        نيا لنا،ي گزارش ا  به
 يمانكـار ياسـتخدام شـركت پ       سـال در    كيمدت  ه  ب

 گفتنـد   ،كار بودند ه   ب مشغول »في شر يشكوه مهندس «
 حدود ي قصد دارد بدون آنكه مطالبات مزد مانكاريكه پ 
 يكارگر را پرداخت كند  از مجموعه ورزشگاه آزاد        150

  .خارج شود
  
 ييمـا ي شركت هواپ  يكنان فن كار،   مرداد 23 شنبهروز  *

 حقوق  تي بار در اعتراض به وضع     ني چندم يآسمان برا 
 از  يكـ ي گـزارش مهـر،      بـه  .و دستمزد تجمـع كردنـد     

 دسـتمزد   نكـه ي شـركت بـا اعـالم ا       ني ا يمهندسان فن 
ـ كاركنان ا   ي آسـمان از تمـام     ييمـا ي بخـش از هواپ    ني

هركـدام از  :  كمتـر اسـت، گفـت   ييمـا ي هواپ يشركتها
ـ  ا يپرسنل فن  ـ لي م 8شـركت، حـدود      ني  تومـان از  وني

 آسمان  ييماي هواپ يبخش فن  .شركت آسمان طلبكارند  
  . نفر شاغل دارد1500

  
 ي برا ميكشاورزان رباط كر   مرداد، 23 شنبه    روز صبح*

 تجمـع   مي رباط كـر   ياحقاق حقابه خود مقابل فرماندار    
 كـشاورزان ربـاط     نـدگان ينما فارس،  گزارش به .كردند

 آب  تيري كـشاورزان از مـد     يتي با اعالم نارضـا    يميكر
 بـه   ميتـوان  ي و نواب گفتند كه ما نم      هيكانال آب محمد  

 آب شـاهد از دسـت رفـتن         تيري مـد  يعـدالت  ي ب ليدل
 سـطح شهرسـتان     يدسترنج خود و محـصوالت زراعـ      

  .ميباش
  
 ارونـدكنار بـا     ي از اهـال   يمرداد، تعـداد   23 شنبه   روز*

 آب  مكرري قطع  منطقه، بهني ايحضور مقابل بخشدار 
از مشكالت به وجـود آمـده در بحـث      اعتراض كرده و    

 تي داشـته و نـسبت بـه وضـع      تي آن شكا  يآب و قطع  
 به وجود آمـده ابـراز       تي با توجه به وضع    ندهي آ يروزها
  شـبكه آب   يفرسـودگ  سنا،ي گزارش ا  به . كردند ينگران

 شـبكه   ي و كمبود اعتبارات الزم جهت نگهـدار       يرسان  
 شـده   رونـدكنار  در ا  يت مـشكال  ني باعث بروز چن   ،يفعل

  .است
  
 مسكن مهـر    اني از متقاض  يجمع مرداد، 23 شنبه روز*

 نــشدن ليــخرمـشهر در اعتــراض بــه آنچــه كــه تحو 
ـ  اي هكتـار 42 مـسكن در منطقـه      يواحدها  شـهر  ني

ـ  و يعنوان كردند مقابل فرماندار     خرمـشهر تجمـع     ژهي
 :گفـت كنندگان   تجمع   ندهينما رنا،ي گزارش ا  به .كردند

 سال از زمان آغـاز طـرح احـداث          9گذشت  با توجه به    
 ي تـاكنون اقـدام    ي هكتـار  42مسكن مهر در منطقـه      

 نـشده   ي خرمـشهر  اني مسكن به متقاضـ    لي تحو يبرا
  .است

  
 كارگران كارخانه فـوالد صـنعت       ، مرداد 23 شنبهروز  *

شان دست به    اعتراض به عدم پرداخت مطالبات     دنا در 
 اين . زدنددراحمي و بوهيلوي كهگيتجمع مقابل استاندار  

اسـتان  ايـن   بـه   تجمع همزمان با سفر حسن روحـاني        
ـ لوي استان كهگ  تي گزارش سا  به. است  راحمـد، ي و بو  هي

 ماه اسـت حقـوق      نيچند: كنندگان گفت    از تجمع  يكي
 بار است كـه در      ني سوم ي برا ني و ا  ميا    نكرده افتيدر

  .منيكمي  تجمع ي استانداري جلويسال جار
مان با سفر حـسن روحـاني    همز ،مرداد 24 يكشنبه   روز

كارگران كارخانـه قنـد    بويراحمد، به استان كهگيلويه و 
 ياسوج، شركت نفت، جمعـي از كـارگران قـراردادي و          

 با حمل پالكاردهـايي اعتراضـات      جوانان متقاضي كار  
ــه عــدم پرداخــت حقــوق، خــود وضــعيت   را نــسبت ب

عـدم تبـديل وضـعيت       نابسامان كـارگران قـراردادي،    
   .نمايش گذاشتنده ب....بيكاري و نفت،كاركنان شركت 

  
ــان  مــرداد، 24 يكــشنبهروز صــبح * جمعــي از كاركن

 رسمي و پيمانكاري اداره امور آب و فاضالب دزفول در
 حـق بيمـه و     مـاه حقـوق،    3اعتراض به عدم پرداخـت    

شان دست بـه تجمـع در محـل واحـد            مطالبات ديگر
از بــه گــزارش ايرنــا، تعــدادي . نقليــه ايــن اداره زدنــد

ــار   ــول اظه ــان پيمانكــاري آب و فاضــالب دزف كاركن
كـه قـرارداد كاركنـان بـا      پيش  سال    تير 31از   :داشتند

پيمانكار قبلي به پايان رسيده هنوز برخي مطالبات آنان   
  . پرداخت نشده است

  
مـرداد صـبح محـالت،      24 روز يكـشنبه     به گـزارش  *

رانندگان وسايط نقليه باري سنگين شهرستان محالت       
ـ   و راه معـادن و     د روز متـوالي اعتـصاب كـرده         طي چن

ــات  ــسدود كارخانج ــار  از ورا م ــل ب ــارگيري و حم  ب
اعتراض و اعتصاب صـنفي راننـدگان   . جلوگيري كردند 

وسايط نقليه باري سنگين شهرستان محالت به قيمت        
حمــل بــار و درخواســت آنــان بــراي افــزايش قيمتهــا 

ليد به  روز ادامه روند چرخه تو    چند  موضوعي بود كه در     
خـصوص در بخـش معـدن و سـنگ          ه  مصرف كاال، ب  

  .ساختمان را با مشكالتي روبرو كرد
  
 بــم مي مــرداد، كــارگران ارگ قــد  23روز شــنبه *

 مـه ي ماه حقـوق و حـق ب  5دراعتراض به عدم پرداخت     
ـ بـه گـزارش ارگ ن     . اعتصاب و تجمع كردند    ايـن   وز،ي

 اعتصاب كه در ابتدا با تهديد به اخراج كارگران رويـرو          
 بـه . شد، در ادامه خود منجر به پيروزي كـارگران شـد          

  رنا،يا گزارش
ـ  مركليمـد ،   مـرداد  26 شـنبه    سهروز    ،ي فرهنگـ راثي
 اسـتان كرمـان از پرداخـت        ي و گردشگر  ي دست عيصنا
ـ  م گاهي مطالبات و حقوق معوقه كارگران پا      يتمام  راثي
   . ارگ بم خبر داديجهان

  
جمعــي از كــارگزاران بيمــه  مــرداد، 24 يكــشنبه روز*

 تجمـع كـرده و       محصوالت كشاورزي مقابل مجلـس    
بـه   .شـان شـدند      خوستار تعيين تكليف وضعيت شغلي    

شـان تاكيـد     گزارش ايـسنا، كـارگزاران در شـعارهاي       
داشتند كه كارگزاران بيمه محصوالت كشاورزي هـيچ        

 ، مـرداد  25دوشـنبه    روز   .بار مالي براي دولـت ندارنـد      
مـع كـارگزاران و كارشناسـان صـندوق         دومين روز تج  

كشاورزي در اعتراض به نداشـتن بيمـه و فقـدان       بيمه
  .انجام شدامنيت شغلي 

  
كاميون داران شهرستان    مرداد، 25  دوشنبه صبح روز *

فالورجان به دليل توزيع ناعادالنه بـار در پايانـه هـاي      
ــداري     ــل فرمان ــه در مقاب ــتان مبارك ــاربري شهرس ب

ـ دفالورجان تجمـع كر     پلنـا، يكـي از    ابـه گـزارش      .دن
ما امروز جمع شده ايـم تـا فرمانـدار و           : گفتگان  رانند

ن شهرستان اعتراض ما را شنيده و بـه گـوش           مسئوال
ن اسـتاني برسـانند زيـرا مـا نيـز ماننـد ديگـر               مسئوال

رانندگان خانه و خانواده داريم و حق داريم كه با ما بـا             
  .عدالت رفتار شود

  

ــه شــنبه  روز* ــردا 26 س  از كــارگران  تعــداديد،م
پيمانكاري پااليشگاه ستاره خليج فارس در بنـدرعباس        

بـه   .در اعتراض به معوقات مزدي دست از كار كشيدند  
گزار ش ايلنا، اين كارگران كـه در يكـي از شـركتهاي      

شاخه شركت فـالت مـشغول بـه كـار           پيمانكاري زير 
هستند مي گويند نه مديران شـركت پيمانكـاري و نـه           

  .اي مادر به مطالبات ما توجهي ندارندكارفرم
  
كارگران معادن صدها تن از مرداد،  27 چهارشنبه   روز*

سـازي    اعتراض بـه خـصوصي     سنگ كرمان در     زغال
سـنگ     دست به تجمع مقابـل شـركت معـادن زغـال          

كـارگران معـادن     صداي زرند،  به گزارش  .كرمان زدند 
  .ندكردشركت  تجمع در اينپابدانا، كوهبنان و راور 

دليل ايـن تجمـع واگـذاري معـادني از جملـه پابـدانا،              
هشوني و همكار به پيمانكار اسـت كـه باعـث تهديـد             

 20 تـا    10شود كـه حـدود         امنيت شغلي كارگراني مي   
  .سال سابقه كار دارند

  
 از كارگران سد آريو   ، گروهي    مرداد 27چهارشنبه  روز  *

 بـرزن و سـد     برزن مسير منتهي به كارگـاه سـد آريـو         
ايـن حركـت    به گزارش دانـا،      .رون را مسدود كردند   ما

 ماهه و پاداش    5دليل عدم دريافت حقوق     ه  باعتراضي  
  .صورت گرفتعيدي 

  
 از كـارگران    يجمعـ ،  مـرداد  18 دوشـنبه     روز صبح از*

اعتراض  در) رانيشركت چوب و كاغذ ا    ( كارخانه چوكا 
 دست  ي شغل يفيبالتكل ماه حقوق و   5به عدم پرداخت    

.  كارخانه زدنـد   يجلوشبانه روزي   تجمع  و  اعتصاب  به  
 كـارگران بـا در دسـت داشـتن       وز،ي گزارش ماسال ن   به

 حقوق كارگر، تي همچون رعا يني با مضام  ييپالكاردها
 كارخانه بـزرگ  ني اتي به وضععي سر يدگيخواستار رس 

  .شدند
 نفر  13 ، مرداد 27صبح روز چهارشنبه    ،  ايلنابه گزارش   

چوكا بـا شـكايت كارفرمـاي    از كارگران كارخانه ايران    
 .خود به دادگستري شهرستان رضوانشهر احضار شـدند       

كارگران ايـن واحـد توليـدي در حمايـت از همكـاران             
احضار شـده خـود دهمـين روز دور جديـد اعتراضـات             

روزي در محوطه درب       صنفي خود را  به صورت شبانه      
  .كردندبرپا ورودي كارخانه 

روز كـارگران    همـين  در سرانجام    بنا به همين گزارش،   
هاي داده شـده از سـوي     ايران چوكا با اعتماد به وعده 

 بـه اعتـراض     مسئوالن شهرستان رضوان شـهر موقتـاً      
صنفي خود خاتمه داده و محـل كمـپ خـود را تـرك              

 بـه   قهيبا قرار وث  احضار شده   كارگران   در ضمن    .كردند
  .طور موقت آزاد شدند

  
ـ نه صـنعت     كارگران كارخا  ، مرداد 30 شنبهروز  *  دكي

در اداره  اعتراض به عدم پرداخت ماههـا حقـوق     قم در 
 . تجمع كردند استان قميكل تعاون، كار و رفاه اجتماع  

 ي تعاون، كار و رفـاه اجتمـاع     كل ريمدمهر،   به گزارش 
ـ استان قم با تأك     موضـوع حقـوق معـوق       نكـه ي بـر ا   دي

ـ  مربوط بـه دو مـاه و         دكيكارگاران شركت صنعت      اي
 حقوق معوق زاني در مورد م  هايبررس: فت است، گ  شتريب

  .شود ي  انجام ميبه زود
  
ــنبهروز * ــرداد30 ش ــدمات  ،  م ــازمان خ ــارگران س ك

 ماه حقوق معوقه    6 لي بروجرد به دل   ي شهردار يموتور
 شهر شدند   ي شورا ي اعتراض و حقوق معوقه راه     يبرا

 گـزارش بازتـاب     بـه  .ودن آنها را بش   ادي فر ي كس ديتا شا 
 بروجـرد   يا كنـون كـارگران شـهردار       ت گرچه بروجرد،

 خود مقابل ي با خانواده هاي را حتيتحصها و اعتراضات
 آنهـا را    ي صدا ي شهر انجام داده اند اما نه كس       يشورا

 و هـر    نـد ي ب ي تحـصنها را مـ     ني ا يود و نه كس   ن ش يم
  . دهدي راه خود را ادامه ميكس

  26بقيه در صفحه 
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برخی از حرکتهای اعتراضی 
  کارگران و مزدبگيران در

  ١٣٩۵ تير و مرداد 
  

  25بقيه از صفحه 
ــشنبهي روز صــبح* ــرداد31 ك ــ،م ــارگران ي جمع  از ك

 از شي بافتيكارخانه فوالد البرز در اعتراض به عدم در     
  و دهيپاداش، دست از كار كـش       و يديع  ماه حقوق و   7

 لنـا، يا رش گـزا  بـه  .در محوطه كارخانه تجمـع كردنـد      
  خــود يا  مــهي دربــاره معوقــات بني  همچنــكــارگران

 مـاه اسـت حـق       16حدود   عالوه بر مزد معوقه،   : گفتند
  .است پرداخت نشده ي اجتماعني آنها به تاممهيب

  
 از كارگران اخراج يريجمع كث ،   مرداد 31 كشنبهيروز  *

 ي دهلران به همـراه خـانواده هـا        مانيشده كارخانه س  
 مي گـزارش نـس  بـه  . تجمع نمودند  شهر يخود در ورود  

ـ     كارگران دهلران،  سـال اسـت از    كمعترض گفتنـد؛ ي
 از يكـ  ي.گذرد ي دهلران مماني كارخانه س  ازاخراج آنها   

 تيا ه ي از سو  ي بازگشت به كار كارگران اخراج     طيشرا
 آن به قـرارداد  ليلغو قرارداد دائم و تبد،   كارخانه رهيمد

  .سه ماهه است

  
 9 قي در اعتراض به تعو زي تبر تي شركت آذر  كارگران*

 خـود روز    ي شـغل  تي در وضـع   يفـ يماه حقوق و بالتكل   
 بـه  .نـد دركدر تهـران    ، اقدام به تجمع      مرداد 30شنبه  

 9:  حاضر در تجمع امروز گفتنـد      كارگران لنا،ياش  گزار
ـ  به ما پرداخت شده و نه تكليماه است كه نه مزد     في

ـ   در اعتراض بـه    ني هم ي برا ،ما روشن است  ي  شغل ي  ب
 تا مي كارخانه به تهران آمده ا    تيري مجموعه مد  يتوجه 

   .مي مطالباتبان شوريگي كارخانه پي اصلداراناز سهام
  

  
 مـرداد ادامـه     31اين حركت اعتراضي در روز يكشنبه       

  .پيدا كرد
  
 باقيمانــده فــوالد انكــارگر، مــرداد 31يكــشنبه روز *

زاگرس براي پيگيري مطالبات مزدي خود بـه تهـران           
به گزارش ايلنا، . تجمع كردندند و مقابل وزارت كار  آمد

در حال حاضر يك سـال تمـام        : گفتيكي از كارگران    
ايـم و بالتكليفـيم و در ايـن            است كه دستمزد نگرفته   

 هجده بار براي تجمـع و اعتـراض بـه           يك سال دقيقاً  
ايم، اما تا كنون هيچ پاسخ روشني بـه مـا              تهران آمده 

  .داده نشده است
  
 ي كالـه بـرا    يكارگران اخراج  مرداد،   31 يكشنبه   روز*

 گزارش به.  تجمع كردند كار مقابل كارخانه  ه  بازگشت ب 
 از يآمــل از ورود تعــداددر  كالــه ي لبنــشــركت دانــا،

 و كـارگران    كنـد  ي م يريكارگران خود به شركت جلوگ    
ــل درب ورود  ــع در مقاب ــا تجم ــتار يب ــركت خواس  ش
  .بازگشت به محل كار خود هستند

  

  
  

  

  
بيانيه مادرانه در 

محکوميت اعدامهاي 
  پياپي و بدون محاكمه

  
  شعله پاكروانصفحه فيس بوك : منبع

  1395 مرداد 18دوشنبه 
  

هنـوز زخـم روييـدن    . سالهاست كه ايران داغدار است  
 .هزاران الله ي گلگون بر تن سرزمين مـا بـاقي سـت       

اعدامهاي پياپي، بدون محاكمه، بدون حـضور وكيـل،         
يت آيين دادرسي يا قوانين اسـتاندارد و بـين          بدون رعا 

. المللي باعث از دست رفـتن بهتـرين فرزنـدانمان شـد     
زنان بسياري در دهه هاي گذشته به سـوگ فرزنـدان           

 بي آنكه   ، در تاريكي و تنهايي    .اعدام شده شان نشستند   
نكه كسي تسلي   آ بي   ،شان را پاك كند    دستي اشكهاي 

نكه بتوانند براي شقايقهاي    آ بي   ،بخش خاطرشان باشد  
نكـه نـشانه اي از      آ بي   ،پرپر شده شان مراسمي بگيرند    

قبري داشته باشند تا در غروبهاي دلتنگي بر آن مويـه           
   .كنند و اشك ببارند

دنبال تن مجروح و بي     ه  آنان مجبور شدند در بيابانها ب     
ـ      همچنـان . شان بگردند  جان پاره هاي تن    ه كـه مـا ب

. ارشد و صدها فرزندمان گـشتيم      دنبال مصطفي و امير   
بسياري از اين مادران و همـسران مجبـور بـه تحمـل             

از پرداخت پول تير تـا ديـدن        . رنجهاي مضاعفي شدند  
جوانكي با جعبه شيريني كه خود را داماد خانواده شـان       

ما نيز همچون خيل عظيم توده هاي        !!كرد معرفي مي 
  . مردم از اين سوگ سراسري بي خبر بوديم

شـد و خبـر      مان دسته دسته گل پرپر مي      شهرهايدر  
تيـر  . خوردنـد و خبـر نداشـتيم    سرها تبر مـي  . نداشتيم

. شد و خبر نداشتيم آههاي بسياري به آسمان روانه مي    
حاصل آن بي خبريهـا برپـا شـدن چوبـه هـاي دار در               

حاصل آن بي خبريها    . ميدانها و كوچه ها و بازارهاست     
حاصل آن بـي    . ام است رتبه اول عمل نفرت انگيز اعد     

. سـت اخبريها گشوده شدن راههاي غارت خزانه ملـي         
ــدن دســتهاي حــريص اخــتالس و دزدي در روز   برآم

  . روشن و تحت حمايت قانون
دانيم رنج از دست دادن فرزند با تير       اكنون ما زنان مي   

 يا طناب، بي پايان است و با گذر زمان كمرنـگ نمـي            
كابوسهاي شب و روز    دانيم معناي     ما مادران مي   .شود

دانيم معناي عميق دلتنگي براي پاره تنـي كـه           را، مي 
توانيم در كنار بازمانـدگان       نمي .زير خاك مدفون است   

  . گلهاي دشت شقايق نباشيم
ما با قلبي خونين و تني زخم خورده در كنار مـادران و             
همسران و خواهران جوانان اعدام شـده از دهـه هـاي            

 و همــراه بــا آنــان ســرود گذشــته تــا كنــون ايــستاده
بديهي است بـراي جبـران بـي         .خوانيم دادخواهي مي 

مـان، خواسـتار برچيـدن چوبـه هـاي دار از             خبريهاي
 مرگ شكوفه نسراسر ايران و همچنين محاكمه عامال 

  . هاي پرپر شده ي باغ سوخته ي هزاران مادر هستيم
در پايان به روح پاك و آزاد جوانـان اعـدام شـده درود             

به خون سياوش سـوگند كـه تـا آخـرين           . ستيمفر مي
لحظه زندگي مان در جاده ي دادخواهي گـام خـواهيم       

زنـيم و بيـزار از    . چرا كه ما، مادريم و حافظ زندگي      . زد
  .زشتي و سياهي و مرگ

  .زنده باد داد ستاندن از بيداد. زنده باد زندگي
  اعضاي مادرانه
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 رويدادهای هنری ماه
  

  18بقيه از صفحه 

جشنواره موسيقي در جنوب فرانسه و اجراي       

  » تراوياتا«اپراي 

  

  
، يكـي از   "كره ژي اورانـژ   "جشنواره موسيقي تابستاني    

محبوب ترين جشنواره هاي موسيقي در فرانـسه اسـت    
كه هر ساله مجموعه اي از كنسرتها و اپراها را در تئاتر   

 در جنـوب فرانـسه بـه        "اورانـژ " باشكوه رومـي شـهر    
 8اين تئاتر ظرفيت پذيرش بـيش از      . نمايش مي گذارد  

  . هزار نفر را دارد
 و  "جاكومو پوچيني " از   "مادام باترفالي "بعد از اپراي    

، اوايـل  "لئونارد برنـشتاين "كنسرتي بر اساس كارهاي  
 "جوزپـه وردي  " اثر   "تراوياتا"اوت در اين تئاتر اپراي      

  . اجرا گذاشته مي شودايتاليايي به
   

   .....هنرهاي تجسمي

   

ــاش   ــا نق ــسيس پيكاي ــار فران ــشگاه آث نماي

  فرانسوي در زوريخ

 شهر زوريخ در سوييس، مجموعه      "كونستهاوس"موزه  
، نقاش فرانسوي، را به     "فرانسيس پيكابيا "اي كارهاي   

  . نمايش گذاشته است
 در پاريس از مادري فرانـسوي و        1879پيكابيا در سال    

او به عنوان يكـي از رهبـران    . در اسپانيايي به دنيا آمد    پ
  . جنبش داداييسم شناخته مي شود

آثار او از امپرسيونيسم به كارهـاي آبـستره راديكـال و            
  .واقع گرايي مبتني بر فتورئاليسم مي رسد

   

  جشنواره عكس فتواسپانا در مادريد 

  

  
  در مادريـد از    "فتواسـپانا "جشنواره بين المللي عكـس      

 بـه مركـزي بـين       1988زمان پايه گـذاريش در سـال        
هـر سـال ايـن      . المللي براي عكاسي بدل شـده اسـت       

 هزار بازديدكننده دارد و منتقدان،  700جشنواره بيش از    
  . اغلب اين جشنواره را تحسين كرده اند

ايـن  . جشنواره امسال بر هنرمندان اروپايي تمركـز دارد       
  .ر مادريد برپاستد)  آگوست28( شهريور 7جشنواره تا 

   

همبستگی با زندانيان 
سياسی اعتصابی در اوين 

  و گوهردشت
   زينت ميرهاشمي

   

مادر مريم نقاش زرگران، زنداني سياسي اعتصابي در نگراني       
انگار هيچ كس صـداي     «: از وخامت حال فرزندش مي گويد     

  » .ما را نمي شنود
  

هـا و   صداي مادران، دلتنكيهاي مادران و شب بيـداريهاي آن        
انتظارهاي بي پايان شان، اينها نجواها و صـداهايي هـستند           
كه دشتها و كوهها را مـي شـكافند، امـا بيرحمـي قـصابان،          
نگاهبانان داغ و درفش و زندان را گوش شنوايي نيست، زيرا       
فرزندان اين مادران سرود زندگي را در سـياهي زنـدان مـي             

  .سرابند
عتراض بـه زنـداني    روز در ا 24مريم نقاش زرگران به مدت      

وي اعتـصاب  . بودن خود در اعتصاب غذا بـه سـر مـي بـرد        
عــذاي خــود را در حمايــت از نــرگس محمــدي آغــاز و در  
. اعتراض به وضـعيت خـود اعتـصاب غـذايش را ادامـه داد             

شرايط جسماني اين زنداني نو كيش مـسيحي در اثـر عـدم             
وي در نوشته اي به نام كالغ،      . رسيدگي پزشكي وخيم است   

نوشته او را مـي     . ربه خود از زندان را به قلم كشيده است        تج
ايـن  «:وي مـي نويـسد    . توان پاسخي به مادرش هم دانست     

قانون زندان است كه اگر كـالغ نباشـي، كـسي صـدايت را              
 شنود و تو نيز هر چقدر فرياد بزني باز هـم صـداي او                نمي

  ».بلندتر است
 در اويـن  با پوزش از كالغها كه قابـل مقايـسه بـا جـالدان           

  . نيستند
اعتصاب عذاي زنـدانيان سياسـي در اويـن و گـوهر دشـت              

 روز از اعتـصاب غـذاي       28امروز آدينه   . همچنان ادامه دارد  
زنـداني سياسـي   . زنداني سياسي رسول حردانـي مـي گـذرد     

ارژنگ داوودي امروز وارد سـيزدهمين روز اعتـصاب غـذاي          
نايتي كه در   زندانيان سياسي در برابر ظلم و ج      . خود مي شود  

حق شان مي شود تنها وسيله اعتراض يعني جان خود را بـا             
مـسئول جـان ايـن زنـدانيان،     . مقاومت شان پيوند مي زننـد  

  . حكومت و در راس آن خليفه ارتجاع، خامنه اي است
   مرداد 8فراسوي خبر آدينه 

===========  

  زنجيره الهام نقاشان در گالري ملي لندن

هـدف ايـن    . نمايشگاه نقاشي در گالري ملي لندن برپاسـت       
نمايشگاه نـشان دادن زنجيـره اي از الهامهـايي اسـت كـه              

، "پيكاسـو "نقاشان را به هم مرتبط كـرده اسـت؛ از جملـه             
، "دالكـروا "،  "فـان ديـك   "،  "مـاتيس "،  "دگار"،  "سزان"
  .  و ديگر نقاشان"رامبراند"، "مانه"

ا نشان مـي دهـد كـه نقاشـان     اين نمايشگاه در جريان ساله  
بزرگ چه آثاري از ديگر نقاشان را در مالكيـت داشـته انـد،              

 "لوسين فرويد "براي مثل برخي كارهاي سزان كه از سوي         
يا هنري ماتيس خريداري شده بود يا دگار كه مشتاق تـرين       

  .كلكسيونر همه نقاشان ناميده شده است

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

  چريكهاي فدايي خلق
  ايران 

  
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 الي ل،منصور امان: راني دباتيه
  يرهاشمي منتي ز،يديجد

 منصور ،يدي جداليل: هيري تحراتيه
 ه،ي، جعفر پويرهاشمي منتيامان، ز

   سامعيمهد
  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق       نبر

.  اسـت  ايران و بيان كننده نظرات اين سـازمان       
اما بديهي است كه از چاپ مقـاالت و مطالـب           
فعالين سـازمان و جنـبش مقاومـت و صـاحب           
نظران و نيز ترجمه مطالبي كـه حجـم نـشريه           

دهـد و اطـالع از آن مفيـد اسـت،            اجازه مـي  
مطالبي كه با امضاي افراد     . كند خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظـرات    در نبردخلق چاپ مي   
ن اسـت بـا نظـرات     خود آنان اسـت كـه ممكـ       

. سازمان منطبق، همسو يا اختالف داشته باشـد     
بيـان  ) با نام و يا بـدون نـام       (سرمقاله نبردخلق   

  .كننده نظر سازمان است
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلـق         
  تماس بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40              و كانادا آمريكا
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنبش كارگران، مزدبگيران      
و كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق         
ومسائل بـين المللـي مربـوط بـه آن، اخبـار و             
ديدگاههاي جنبش زنـان را هـر روز در سـايت        

  .نيدايران نبرد بخوا
   

 در شبكه جهاني سازمانآدرس 

  اينترنت

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 
  

 کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@  

m.telegram://https
khalgh_nabard/e  
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  اهميت پخش 

  گفتگوی منتظری برای 
  جنبش دادخواهی

  زينت ميرهاشمي 

در سالگرد قتل عام زندانيان سياسي، پخـش نـوار          
گفتگوي منتظري با اعـضاي هيـات مـرگ در روز          

، كـنش و واكنـشهاي متفـاوتي را         1367 مرداد   24
 سـال   28اين گفتگو كه پـس از       . ايجاد كرده است  

رسـانه اي   علني شده به شكل بي سـابقه پوشـش          
  .داشته و بازتاب گسترده اي پيدا كرده است

خانواده هاي هزاران تن از قربانيان كـشتار جمعـي       
 دوره سـياه،      و زندانيان بازمانده از آن     67در سال   

مهمترين سـند بـراي ثبـت آن قتـل عـام بـوده و               
شاهدان بيرحمـي خمينـي و ديگـر پـايوران رژيـم          

آن است اهميت پخش اين گفتگو به خاطر  . هستند
كه اين سند مي تواند سـالحي در دسـت خـانواده            
هاي قتل عام شدگان، جنـبش دادخـواهي و تمـام      
فعاالن حقوق بشر براي به دادگـاه كـشاندن تمـام          
كساني كه مستقيم و يا غير مستقيم در اين كشتار          

اعتـراف بـه جنايـت در       . جمعي نقش داشتند، باشد   
حال انجـام و مـشحص كـردن آمـران و عـامالن            
جنايت از زبان جانشين وقت خميني، سند محكمي        
براي به محاكمه كشانده آمران و عامالن قتل عام         

  .زندان سياسي است
در اين نوار حكم معروف خميني بـراي قتـل عـام،       
وجود هيات مرگ، اعضاي هيات مرگ و مخالفـت         

نامـه  . منتظري با اين جنايت مـشخص مـي شـود         
غـضب  منتظري به خمينـي كـه نتيجـه آن مـورد            

گرفتن وي بـود، بـه ميـزان زيـادي از تاريكخانـه             
بنـابرين  . واليت فقيه به بيرون درز پيدا كرده بـود         

اين گفتگو از نظر محتوا تازگي ندارد و اهميـت آن           
  . در حقانيت جنبش دادخواهي است

در شرابط تداوم جنبش دادخـواهي، فراگيـر شـدن          
و » نه مي بخشيم و نه فراموش مـي كنـيم         «شعار  
ر از همه وضعيت بحراني قدرت حاكمه و پاره      مهمت

اين گفتگـو   پاره گي نظم ديكتاتوري واليت فقيه،    
مي تواند ابعاد جنايت را براي افكار عمومي جهـان          

  .مشخص كند
محمد علي انـصاري از اعـضاي دفتـر خمينـي در            

سـاده  «واكنش به پخش صداي منتظـري، وي را         
ده و پخش نوار جلسه را ناقص و تحريف شـ         » لوح

اعالم كرد و اشاره اي هـم بـه لطافـت خمينـي و              
او در مـورد زنـدانيان      » رافت و رحمـت اسـالمي     «

  .سياسي كرد
به نظر من بزرگترين جنايـت      «: منتظري مي گويد  

كه در جمهوري اسالمي شـده و در تـاريخ، مـا رو             
محكوم مي كنه به دست شما انجام شده و شما را           

  » . مي نويسنددر آينده جزو جنايتكاران توي تاريخ
بيشمار زنان و مردان آگاه ايران زمـين بـا خـون و             
درد و رنج خود، ايـن پـيش بينـي منتظـري را بـا               

با اين حـال    . مبارزه و افشاگري به ثبت رسانده اند      
اعتراف به حقيقت تلخ كشتار هر چند تمام حقيقت         
را در بر نگيرد، وقتي از زيان منتظري و در حـضور            

  .ي شود، اهميت بسيار داردعامالن جنايت بيان م

   مرداد 22فراسوي خبر آدينه 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  شهريور ماه در شهداي فدايي 

ايـرج سـپهري ـ اعظـم الـسادات روحـي       : رفقاي فـدايي 
پـروين   -هاشـم بابـاعلي   آهنگـران ـ حـسن سـعادتي ـ      

) جميلـه (فاطمي ـ عباس كابلي ـ جـواد كارشـي ـ نـادره       
ـ علـي  قزلجـه ميـداني     - تقـديري ) امير(نوري ـ يعقوب  

ـ    طهمـورث   ميرشكاري ـ انور اعظمي ـ محمـود بابـاعلي 
 احسن ناهيد ـ  -ناهيد اكبري ـ جميل يخچالي ـ شهريار   

محمد مجيدي ـ حميـد رضـا مـالكي ـ احمـد صـادقي ـ         
محمدتقي برومند ـ بهنام رهبر ـ بهمن رهبر ـ محمدرضا    
فريدي ـ سـعيده كريمـان ـ پرويـز داوري ـ غالمحـسين        

ـ كوتنـائي   يگي ـ حسن صالحي ـ علي رضا شاه بابـايي    ب
محمد سياسي ـ حميدرضـا    -ناصر سليمي ناصر فتوتي ـ  

عليرضا پناهي ـ قاسم معروفي ـ ابوبكر آرمـان     ماهيگير ـ 
يـزدان پنـاه ـ بيـژن     ) سـمكو (ـ هوشنگ احمدي ـ رشيد  

جنتي ـ مرتضي خدامرادي ـ مـصطفي شـمس الـديني ـ       
حسن جان لنگوري رضا غفوري ـ  قاسم سيدباقري ـ عبدال 

  - علــي تــوكلي - ابــوبكر حميــدي - صـفر لنگــرودي  -
 عبدالرضـا   -  عبداهللا فـيض اهللا بيگـي         -كريم سعيدزاده   

 -  يوسـف كيـشي زاده        - مهرداد حيدري فـرد      -ايرواني  
 - خسرو مباركي    - محمد چشم براه     -محمدرضا مزيدي   

ــيرمحمدي  ــي ش ــري -عل ــسه ناص ــي - نفي ــد تق  محم
) فريـد ( فريـدون    - عليرضـا يراقچـي      -فرومند  ) يونهما(

 مـريم   - محمود خاموشيان    - يداهللا آل كنعان     -يزدانيان  
 يوسف  - جواد بني احمد     - نصرت اهللا كريمي     -فرشادفر  

) اميـر ( نقـي    -بهكـيش   ) اشرف( زهرا   -ايماني دارستاني   
عزيز  - عباس تهمتني    - اكبر صميمي    -طريفي دارستان   

تمـدن ـ اصـغر جعفـري     ) فرشـاد  (د محم-محمد رحيمي
جزايري ـ خسرو مباركي ـ سعيد رهبري ـ عليرضـا يـراق      
چي ـ محمدرضـا سـتوده ـ احمدرضـا شـعاعي ـ مهـدي         
سميعي ـ ابوالفضل غزل اياق ـ رشيد آهنگـري ـ محمـد      
تمدن ـ جمشيد ميرحيـدري ـ يـونس رمـضاني ـ جـالل        
فتاحي ـ محمدعلي ابرنـدي ـ سـياوش حـسنوند ـ ايـرج        

 تاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم      1350از سال    ماني،سلي
و ارتجاع و به وسيله مزدوران رژيمهاي شاه و خميني بـه            

  .شهادت رسيدند
  
 


