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  ي كشورهاي كشورها  كارگران همهكارگران همه

   متحد شويد متحد شويد

  

  .....سرمقاله 

  داعش می رود،
  بُحران می ماند

  منصور امان

  
دو سال پس از اشغال غير منتظره موصـل، دومـين شـهر             

دولـت اسـالمي عـراق و    "بزُرگ عراق، توسط بنيادگرايان  
، حمله نيروهاي چند مليتي به رهبري آمريكا        )داعش(شام  

 براي بازپس گيري اين متروپـل در كنـار رود دجلـه آغـاز             
نتيجه اين جنگ از ديد نظـامي از هـم اكنـون            . شده است 

، نامي كه داعـش پـس از   "خالفت اسالمي"آشكار است؛   
اشغال موصل بر خود نهاده، توانايي حفظ اين موضع را در           

اما پايان  . برابر برتري فاحش كمي و كيفي مهاجمان ندارد       
 26اشغال موصل، تنها فاكت روشن در معادله اي كه روز            

ابهامهاي انساني و سياسـي  . گشوده شد باقي مي ماندمهر  
مهمي كه بر اين اقدام نظامي سايه افكنده، جـاي زيـادي            
براي خوش بيني نسبت به نتايج آن در دو پهنه يـاد شـده             

  . باقي نمي گذارد
يك ائـتالف نـاهمگون پـنج ضـلعي متـشكل از آمريكـا،              

و جمهوري اسالمي، تركيه، كردها، شـبه نظاميـان شـيعي      
قبايل سني جنگ در موصل را پيش مي برند كـه هريـك          
هدف متفاوتي را از شـركت در ائـتالف پـي گرفتـه انـد و            

در . منافع ويژه خود از آن را در چشم انـداز قـرار داده انـد              
نظر به اين واقعيت، چنين مي نمايد كه موصل جايگـاهي           
بيشتر از يك پالتفُرم براي پروژه هاي درازمدت و به ايـن            

  . تبار بحرانهاي بيشتر با قُدرت تخريب بيشتر ندارداع
  جمهوري اسالمي

رژيم واليت فقيه كه يكي از فاكتورهاي اصـلي در شـكل            
گيري داعش به شمار مـي رود، در كنـار رژيـم اسـدها در        
سوريه تاكُنون بيشترين بهره را هـم از نقـش آفرينـي آن             

م عمليات موصل مي تواند به گونه كيفي حجـ        . برده است 
  . سود واليت از خالفت را دوچندان سازد

  3حه بقيه در صف

  
  ما نمی توانيم از جايمان 
 تکان نخوريم و بلند نشويم

"* مادران پالزا دی مايو"رهبر 
)Madres de Plaza de Mayo(   

  پيرامون واکنش مردم به تالش 
  برای دستگيری وی

  بابك: برگردان  --- 21آمريكا 
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  ليال جديدي
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   2 صفحه            يادداشت سياسي      1395 آبان اول – 376 نبرد خلق شماره
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در چند مـاه گذشـته محمـود احمـدي نـژاد اقـدام بـه           
سفرهاي گوناگون به برخي از شهرها كرد و در رويـاي        

شـرايط، بـراي كانديـدا      » احمدي نژادي شدن  «ابلهانه  
شدن در نمايش انتخابات آتي رياست جمهوري زمينـه         

احمدي نژاد فكر مي كرد شرايط بـه گونـه     . سازي كرد 
 از او پـشتيباني     اي است كه ولـي فقيـه ايـن بـار هـم            

خواهد كرد و مي توانـد نقـش گماشـته ولـي فقيـه در            
مصدر رياست جمهوري را بـا انـدكي يـاغيگري بـازي        

  . كند
 و حمايـت كامـل      1384برآمد احمـدي نـژاد در سـال         

 محــصول مهندســي كــالن 1388خامنـه اي از او در   
تقلب از جانب باندهاي نظامي امنيتـي بـود كـه در آن             

نيـاز  » ريل گذاري جديد در واليت    «زمان براي تحقق    
اين ضرورت را   . به يك گماشته بي دنده و ترمز داشتند       

فرصت حمله جورج بوش پسر به عراق و اشـغال ايـن            
  .كشور در دستور كار خامنه اي قرار داده بود

احمدي نژاد فكر مي كـرد بـا ناكـامي حـسن روحـاني        
براي سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادي، بـا درهـم            

و بـا وجـود     » اصـولگرا «ختگي باندهاي موسوم بـه      ري
شرابط بحراني در خاورميانه كـه واليـت خامنـه اي را            
درگير سه جنگ خارجي در عراق، سوريه و يمن كرده،          
او بهترين كارگزار براي پيشبرد سياستهاي ولـي فقيـه          
خواهد بود و البد حدس مي زد كه چنـد يـاغيگري او،            

ش، نمي تواند ضـرورت      روزه ا  11منجمله خانه نشيني    
  . برآمد مجدد او را منتفي كند

احمدي نژاد كه فكر مـي كـرد قطعنامـه هـا در ُشـعله       
اقدامات تروريستي خواهد سوخت و بـا بـاجگيري مـي        
تــوان شــرايط آخرالزمــاني را فــراهم كــرد، بــه ضــربه 

به رژيم و در راس آن مقام معظم        » فتنه«و  » تحريم«
ا امتيازات كالني كه بـه      او فكر مي كرد ب    . بها نمي داد  

سپاه پاسداران داده، اين نيرو را هميـشه در كنـار خـود      
او فكـر مـي كـرد ولـي فقيـه كـه بـه               . خواهد داشـت  

مشاركت با دشـمن ديرينـه احمـدي نـژاد يعنـي بانـد              
رفسنجاني تن داده و مجبور به نوشيدن جام زهر شده،          

  . براي مهار اوضاع بازهم از او حمايت خواهد كرد
ين محاسبات ابلهانه كه البتـه در َقـد و َقـواره يـك       با ا 

كوتوله سياسي است، براي بازگـشت بـه پاسـتور خيـز            
  .برداشت

اشتباه او بيش از همه در اين بود كه باور نداشت حتـي    
» مـشاركت «اگر خامنه اي بخواهد و بتواند بـر دوران           

نقطه پايان بگذارد، مهرِه سوخته اي مثل او آبي بـراي           
  .گَرم نخواهد كردولي فقيه 

به همين دليل ساده از ميان دهها دليل ديگـر، خامنـه            
اي بـا  ، جلـسه  1395 شـهريور  9سه شـنبه    روز  اي در   

در آن جلــسه . گماشــته ســابق اش برگــزار مــي كنــد
برنامـه هـاي تبيـين      «احمدي نژاد بـه گفتـه خـودش         

» تـشريح «براي ولي فقيه     را   »انقالب در سراسر كشور   
ـ    ا نگـاه عاقـل انـدر سـفيه بــه او     كـرده و خامنـه اي ب

  .كانديدا شود» مصلحت نيست«مي كند » توصيه«
پس از اين جلسه كارگزاران حكومت فكر مـي كردنـد           

اما احمدي نژاد يك    . كه احمدي نژاد تسليم شده است     
پرده ديگر از ياغيگري خود را به نمايش گذاشـت و در            

 يـك    شهريور با دبدبه و كَبكَبه براي      25روز پنج شنبه    
 از اين سـفر   پس   روز   3. سفر انتخاباتي به گرگان رفت    

،  وابسته به سـپاه پاسـداران      ، خبرگزاري فارس  جنجالي
احمدي نژاد را به    كانديداتوري  ولي فقيه    كه   اعالم كرد 

با اعـالم ايـن خبـر از جانـب سـايت            . صالح نمي داند  
مربوط به سپاه، احمدي نژاد و دار و دسته او در گوشـه             

 شبكه هاي مجازي اعالم مي كردنـد كـه          و كنار و در   

اعـالم  » پشت بلند گـو  «چنين نظري داشت    » آقا«اگر  
  .مي كرد

  
خامنه اي در درس خـارج خـود گزارشـي از جلـسه بـا       
احمدي نژاد ارايه مي دهد كـه سـايت ولـي فقيـه روز              

  .  آن را پوشش مي دهد1395 مهر 5دوشنبه 
يك نفري، يك آقايي آمده پيش مـن، مـن هـم بـه              «
ي صالح حال خود آن شخص و صالح حال            الحظهم

كشور به ايشان گفتم كه شما در فالن قـضيه شـركت            
  نگفتيم هم شركت نكنيد، گفتـيم صـالح نمـي         . نكنيد

خب يـك   . اين را گفتيم  . دانيم ما كه شما شركت كنيد     
 انسان بايستي آن چيـزي را كـه مـي       . چيز عادي است  

  نفع برادر مـؤمن كند كه به  فهمد و فكر مي   بيند و مي    
ي حـال     با مالحظـه  ....اش است بايد به او بگويد ديگر        

مخاطب و اوضاع كشور به يك آقـايي انـسان توصـيه            
كند كه آقا شما اگر در اين مقوله وارد شـديد، ايـن               مي

دو قطبـي در كـشور    . شود  دو قطبي در كشور ايجاد مي     
دانـم شـما       من صالح نمـي   . مضرّ است به حال كشور    

ايـن  . بله، اين چيز خيلي مهمي كه نيـست   . ويدوارد بش 
بله، مـا   . يك چيز خيلي طبيعي است، خيلي ساده است       

اين توصيه را به يكي از آقايـان، بـه يكـي از بـرادران               
ي اخـتالف بـشود بـين         خب حـاال ايـن مايـه      . كرديم

برادران مؤمن، يكي بگويد فالني گفتـه، يكـي بگويـد           
 نگفته؟ خب حـاال     نگفته، يكي بگويد چرا پشت بلندگو     

 خب شـما بـرادر مـؤمن مـن          ......اين هم پشت بلندگو   
گـويم    دانم، مـي    يك چيز را مصلحت شما مي     . هستي
.  چيز خـوبي اسـت  اين اشكالي كه ندارد ظاهراً  . به شما 

.  الزم هـم هـست خيرخـواهي       الزم هم هـست شـرعاً     
. نـصحيت يعنـي خيرخـواهي     . انسان بايد نصحيت كند   

مثال آقاي آشيخ عبدالعالي اسـمتان  من به جنابعالي كه     
دانم شما اگر وارد      مي.  عالقمندم ، من باب مثال   ،است

به ضـرر كـشور هـم    . اين مقوله شدي به ضررت است     
ويم هـم وارد  گ  نمي. گويم وارد نشو  به شما مي  . هست

حاال بعضي گفتنـد آقـا دسـتور        . امر و نهي نيست   . نشو
مـن  . دانـيم   دادند، امر كردند، نه، گفتـيم صـالح نمـي      

  ».دانم  صالح نمي

  
جنابعالي كـه مـثالً آقـاي       «خامنه اي با گفتن اين كه       

صـالح  «و ايـن كـه      »  اسمتان است  *آشيخ عبدالعالي 
هـم نيـست، بـه ياغيگريهـاي        » خصحال خود آن ش   

وارد » پشت بلنـدگو  «گماشته اش يك ضربه جدي در       
احمدي نژاد فكر نمي كرد كه خامنه اي اين گونه     . كرد

اما خامنه اي به همـان داليلـي كـه مطـرح        . وارد شود 
كرده مجبور شد مخالفت خود را اين گونه علني كند و           

 كـه   به احمدي نژاد پشت بلند گو با طعنه هشدار دهـد          
داشـته  » آشـيخ عبـدالعالي   «حتي اگر مقامي همچـون      

ــت و   باشــد، كــارت ســوخته اي اســت و صــالح والي
  .سلطنت مطلقه ولي فقيه به كنار كشيدن اوست

يك روز بعد احمدي نژاد طي يك نامه اعالم كرد كـه            
  .مي كندولي فقيه تَبعيت » توصيه«از » در اين دوره«

اين اسـت كـه     سوالي كه در اين مورد مطرح مي شود         
آيا با كناره گيري احمـدي نـژاد قطبـي شـدن شـرايط         

  منتفي شده است؟ 

براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد تاكيد كرد         
كه منظور خامنـه اي، قطبـي شـدن در درون      

در جامعه ما   . هرَم قدرت است و نه در جامعه      
با وجود استبداد مذهبي حاكم، دو قطب مردم        

يك نـافي ديگـري     و رژيم وجود دارد كه هر       
است و امكان همزيستي بين ايـن دو قطـب          

خامنه اي خود بهتر از همه مي داند كه         . وجود ندارد 
چنين قطب بندي وجود دارد و تهديد اصلي واليـت او           

براي همين او نسبت به     . قطب مقابل يعني مردم است    
زيـرا  . قطب بندي در درون هرَم قدرت هشدار مي دهد        

ون قدرت، شرايط براي قيـام      تكامل قطب بندي در در    
خامنه اي قيامهـاي  . را هرچه بيشتر فراهم مي كند 

 را به چشم خود ديد و با گـوش          1388سال  
را » مرگ بر اصـل واليـت فقيـه       «خود فرياد   

از آن زمان به بعد مهمترين مالحظه او        . شنيد
در تصميمات اساسـي اش، جلـوگيري از بـه       
 وجود آمدن شرايط قيام است و براي همـين        

مجبور شد به حسن روحاني و نوشيدن جـام         
اما خروجي اين تـن دادن      . زهر رضايت دهد  

به رسميت شـناختن قطـب بنـدي در درون          
قطب بندي كـه در دوره دوم صـدارت         . واليت است 

و » واليـت مطلقـه فقيـه     «احمدي نژاد بين طرفداران     
شكل گرفت و در تكامـل آن       » واليت مشروطه فقيه  «

حاني و نوشيدن جام زهـر از       منجر به صدارت حسن رو    
  . جانب خامنه اي شد

اكنون مساله اصلي اين است كه هرگام عقـب نـشيني           
خامنه اي، قطب بندي درون واليت را عميق تـر مـي            

از اين جهت بيهوده نيست اگر گفته شـود، قطـب           . كند
بندي نه با احمدي نژاد كه با خود مقـام معظـم شـكل     

  .گرفته و هر روز عميق تر مي شود
  

  پانويس
علي بن حسين بن عبـدالعالي كَرَكـي جبـل عـاملي            *

درگذشـت روز   (معروف به محقق ثاني و محّقق كَرَكي        
، از علماي بزرگ    ) قمري در نجف   940عيد غديرِ سال    

در لبنان  عصر صفوي بود كه از وطن خود، جبل عامل          

مهاجرت كرد و ابتدا به عـراق رفـت و سـپس در پـي               
اي تبليغ و ترويج تـشيع  دعوت شاه اسماعيل صفوي بر  

  .به ايران آمد
شاه طهماسب او را به عنوان نايب امام زمان، صـاحب           
حقيقي دولت خواند و لذا او اختيارات واقعي را در دست         

  .گرفت
بايـد در  ...« :گويـد  محقق كركي درباره واليت فقيه مي     

دل بذر حكومت مستضعفين را كاشت و بـراي عملـي           
اين عقيده ايـم كـه فقيـه        ما بر   . شدن آن گام برداشت   

جامع الشرايط بايد بپا خيزد و به عنـوان حـاكم جامعـه       
اسالمي مقتدر و استوار رهبري را بدست گيرد و اسالم          
را به عنوان يك انديشه مهم سياسي و اجتماعي مطرح  
كند و آن را بسان نظام كاملي براي اداره جوامع بشري      

امامـان  اختيـارات حكـومتي رسـول اهللا را         . عرضه كند 
معصوم يكي پس از ديگري دارا هستند و فقيـه جـامع            
الشرايط نايـب امـام معـصوم اسـت و تمـام اختيـارات              

 مهـر   7عماريون، چهارشـنبه     (».حكومتي او را داراست   
1395(  

  ...يادداشت سياسی 

  مقام معظم عامل اصلی قطب بندی
  مهدي سامع

 

اكنون مساله اصلي اين است كه هرگام عقب نشيني خامنه اي، قطب بندي درون واليـت را عميـق تـر          
 كه با خود مقام معظـم      از اين جهت بيهوده نيست اگر گفته شود، قطب بندي نه با احمدي نژاد             . مي كند 

 . گرفته و هر روز عميق تر مي شودشكل
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  ......سرمقاله 

  
  داعش می رود،
  بُحران می ماند

  1بقيه از صفحه 
  

پدرخوانده داعش پيش از آنكـه حتـي يـك ُگلولـه بـه          
سوي آن در موصل شليك شود، از طريـق جريانهـاي           
بنيــادگراي شــيعي همچــون بــدر، كتائــب حــزب اهللا، 
عصائب االهل الحق و نزديك به چهـل بانـد و دسـته           

وشش جنگ با داعش دهها     محلي ديگر، توانست زير پ    
ايجاد، تـدارك، و    . هزار نفر را سازماندهي و مسلح كند      

تغذيه مالي، نظامي و فكري اين نيـرو مـستلزم ايجـاد            
ساختارها و تامين پيش شرطهايي است كـه خـود بـه             
نفوذ بيشتر جمهوري اسالمي در عراق كُمـك شـاياني          

  . كرده است
يالتي  تـشك - كه يك تالش سياسـي      "حشد اُلشعبي "

براي كُنترُل بخشهاي مختلف اين نيرو به حساب مـي          
آيد، اينك با كُمكهاي مستقيم و غير مـستقيم آمريكـا           
تبديل به ارتـش ُخـصوصي حاكمـان ايـران در عـراق             

نيروي مزبور به مـوازات نيـروي نظـامي         . گرديده است 
رسمي اين كشور فعاليت مـي كنـد و در بخـشهايي از             

  . ي نيز نُفوذ كرده استپليس و دستگاه امنيت
ســازماندهي علنــي ايــن نيــرو و مــشروعيت دادن بــه 
مداخله آشكار اربابان خارجي آن در عراق زيـر عنـوان           

، يك تحول درونمايـه اي در نقـش         "جنگ با داعش  "
جمهوري اسالمي در ايـن كـشور از نگـاه اشـغالگران            
غربي به وجود آورده است، بدين گونه كه مداخله گري        

رايانه و بحران ساز رژيم مالها بـه مثابـه يـك            فرقه گ 
  . فاكتور همسو به رسميت شناخته شده است

غرب به رهبري ايـاالت متحـده در حـالي كـه مايـل              
نيست نيروي زميني خود را قُرباني جنگهاي بي پايـان          
خاورميانه سـازد، بـيش از پـيش بـراي مداخلـه گـري          

ه نظــامي و حــل و فــصل چالــشهاي مبتنــي بــر آن بــ
در ايـن   . مشاركت نيروهاي بومي وابـسته شـده اسـت        

راستا، غرب منـابع تـامين سياسـت خـود را بـه گونـه               
پراگماتيستي انتخاب مي كند و از بـه خـدمت گـرفتن            

بانـدهاي  . نيروهاي سياه و مخـرب نيـز پروايـي نـدارد      
بنيادگراي وابسته به رژيم مالها اگرچه انتخاب مطلوب   

 سازي با نيروي زمينـي خـود        واشنگُتن براي جايگُزين  
نيستند، اما از نظر عملـي ايـن امتيـاز را دارنـد كـه در                
دسترس بـوده و حاضـر بـه عهـده گـرفتن نقـش آن               

  . هستند
نخُستين تجربه جدي اين رويكرد در عمليات مـشترك    

 "االنبـار "آمريكا و رژيم مالها در اُستان سـني نـشين     
فرمـان  شبه نظاميان شيعه ي گوش بـه        . شكل گرفت 

مالها در حـالي كـه از سـوي هواپيماهـاي آمريكـايي             
پشتيباني مي شدند، شهر رمادي؛ مركز اُستان و فلوجه،        
يك پايگاه مهم سنيها را كه به تصرُف داعش درآمـده           

  . بود، زير كُنترُل خود درآوردند
  

  هالل شيعي
پيدا شدن امكان ايجـاد ارتـش ُخـصوصي از يكـسو و             

مك آمريكا از سوي ديگر، نه فقط جنگ در االنبار به ُك  
پتانسيلي كه حضور خالفـت اسـالمي در عـراق بـراي       
رژيــم واليــت فقيــه داشــت را آشــكار ســاخت، بلكــه 

  . نخُستين دستاوردهاي آن را نيز به حسابش ريخت
جناياتي كه بنيادگرايان واليتي عليه ساكنان غيرنظامي       

 رويـه   شهرها و روستاهاي االنبار مرتكب شدند، اگرچه      
اي جنايي دارد، در عمـق امـا از خواسـت و نقـشه اي               
سياسي سرچشمه مي گيرد كه در معادله تازه، با تمـام           
توان در پي تغيير تركيب جمعيتي اُستانهاي سني نشين     

هدف سياسـت مزبـور توسـعه       . و پاكسازي قومي است   
جغرافيايي مناطق شيعه نشين به منظـور كـسب يـك           

ـ      ده و دايمـي بـراي تاثيرگـذاري        ابزار فشار تعيـين كنن
تعيين كننده در روندهاي جاري و آتي سياسي در عراق   

  . و منطقه است
براي رژيـم مالهـا جنـگ موصـل مرحلـه ديگـري از              
سياست مزبور و مسير تازه پيشروي و گُسترش نُفوذ به          
شمار مي رود كه در مركز آن تصرُف مناطقي در غرب           

ـ           . رار گرفتـه اسـت    اين شهر و در امتداد مـرز سـوريه ق
جمهوري اسالمي از طريق كُنترُل نظامي اين منـاطق         
خواهد توانست كُريدوري ارتبـاطي بـه سـمت سـوريه           
بگشايد كه شاهرگ تداركاتي و نقل انتقالي طرح هالل 
شيعي ترسيم شـده از ايـران، عـراق، سـوريه و لُبنـان              

ــود ــروژه سياســي  . خواهــد ب ــن پ ــور اي  –تحــول مزب
يك واقعيت جغرافيايي بـدل خواهـد       ايديولوژيك را به    

  . ساخت
در بخش سوري اين طرح، اقـدامات بـراي پاكـسازي           
قومي و تغيير دموگرافيك مناطق مـرزي بـا لبنـان در            
شُمال غربي اين كشور مدتهاست كه آغاز گرديده و به          
طور عمده بر تخريب زيرساختهاي زندگي در شهرهاي        

نان متمركز  و روستاهاي هدف و آواره سازي انبوه ساك       
  . گرديده است

دستيابي رژيم واليت فقيه به اين هـدف در موصـل و            
غرب آن، يك گام آن را به تحُقق پروژه هالل شـيعي            
نزديك تر كرده و امكانات حاكمان ايران براي مداخله         
گري، باجگيري و توليد فشار و بحران در سطح منطقه          

ــسترش خواهــد داد ــن محــور جنگــي،  . را ُگ ايجــاد اي
همزمان يك تضمين امنيتي براي رژيمي است كـه در          
ميان جامعه خود منفور، بين همسايگانش منـزوي و در    

  . پهنه بين المللي دردسرآفرين شناخته مي شود
  

  تركيه
مانع مهم بر سر راه پيشروي رژيم مالهـا در موصـل،            
تُركيه است كه از سوي جبهه اي از كشورهاي عربـي           

نقـش  . ي پشتيباني مي شود   به رهبري عربستان سعود   
آفريني در كشاكش نظامي موصـل جايگـاه مهمـي در         
طرحهاي منطقـه اي تُركيـه چـه در سـوريه و چـه در              

اسالم گرايان حـاكم در آنكـارا، در بحـران          . عراق دارد 
جاري در هر دو نُقطه شانسي براي بركشيدن تُركيه به          
يك قُدرت منطقه اي تراز اول و كسب دوباره جايگـاه           

 يافته انـد؛ مـوقعيتي كـه ايـن          "جهان اسالم "رهبري  
  . كشور با تالشي امپراتوري عثماني از دست داد

اوايل شهريور، زماني كـه تُركيـه بـه همـراه متحـدان             
سوري خود شهر شُمالي جرابلوس را به تصرُف درآورد،         
عالمت تازه اي از اراده سياسي آنكارا براي توسعه نُفوذ  
منطقه اي خود و سياست خارجي سازگار با آن ارسـال           

 –مشاركت در حمله به موصل، زيـر عاليـق نـو            . كرد
اهميـت  . غان خط تاكيـد مـي كـشد       عثماني رژيم اردو  

شركت در اين مداخله نظامي را از پرهيز نداشتن آنكارا          
از درگيري لفظي مستقيم با بغداد و از ايـن طريـق بـا              

تُركيـه  . جمهوري اسالمي بر سر آن مي توان دريافـت        
سرانجام نيز برخالف تمايل دولتهـاي عـراق و ايـران،           

  . حضور خود را تحميل كرد
يك به دو هزار تن از نيروهاي نظامي تُركيـه    پيشتر نزد 

در خاك عراق؛ در ُشـمال ايـن كـشور اسـتقرار يافتـه              
تُركيه همچنين به سـازماندهي و آمـوزش شـبه          . بودند

 مـي   "حـشد اُلـوطني   "نظاميان سني عراق كه خود را       
نامد و شُمار آنها شش هزار تن تخمين زده مـي شـود،    

  . پرداخته است
 براي تبديل شدن به بازيگر بزُرگ       در نقشه هاي تُركيه   

منطقه اي، مشاركت در جنگ موصل و سهيم شدن در     
نتايج شكست خالفت اسالمي نقش مهمـي ايفـا مـي           

نخُست از اين زاويه كـه مـانع ُقـدرت گـرفتن دو             . كند
ك و حزب اتحاد دموكراتيك در      .ك  . جريان كُردي پ  

 مناطقي شود كه از تصرُف داعش خارج مي گردد و به          
. طور عمده در امتداد مرزهاي جنـوبي آن قـرار گرفتـه           

آنكارا از اين فُرصت براي انهدام كانتونها در كردسـتان          
سوريه و برچيدن زمينه هاي شكل گيري آن در قلمرو          

  . خود سود خواهد جست
سپس، تُركيه تالش مي كند موقعيت حكومـت اقلـيم           

و ك تحكيم بخشد    .ك.كُردستان را در برابر بغداد و پ      
ســرآخر، از ايجــاد پايگاههــاي جمهــوري اســالمي در 
موصل و پيرامون آن مانند سـنجار و تلعفـر جلـوگيري           

  . كند
با توجه به آنكه دو شهر مزبور نُقـاط گرهـي در طـرح              
هالل شيعي به شمار مي روند، مي تـوان پـيش بينـي             
كرد كه يكي از نخُستين بحرانهـاي پـس از شكـست            

  .  اسالمي و تُركيه باشدداعش، تصادم منافع جمهوري
  

  اقليم كُردستان 
اقليم كُردستان در عمليات موصل چنـد هـدف كوتـاه            

  . مدت و يك هدف درازمدت را نشانه گرفته است
به خوبي روشن است كه سهيم شدن اقلـيم در معادلـه      
نظامي، موقعيت بين المللي آن را بهبود بخـشيده و آن           

يي كـه ديگـر     را چند گام به جلوي صـحنه بـازي، جـا          
بازيگران غربـي و منطقـه اي مـشغول اجـراي نقـش             

اين امر به وِيـژه در جلـب كُمكهـاي         . هستند، مي آورد  
سياسي، اقتصادي و نظامي متحدان خارجي اقليم تاثير        
به سزايي خواهد داشت و در حقيقت رابطه مبتنـي بـر             
آن را به سطح مناسبات اسـتراتژيك فـراز خواهـد داد؛            

 فاكتور اقليم جاي خالي نيـروي نظـامي         بدين گونه كه  
اياالت متحده در شُمال عراق را پر كرده و به پايگاهي           
براي ثبات اين منطقه چه در برابر دسـت درازي رژيـم        

  . ك بدل مي كند.ك.مالها و چه در مقابل پ
از سوي ديگر، تعيين تكليف موصل براي اقليم اهميت         

 در اربيـل و     موصل پس از تشكيل دولـت     . كليدي دارد 
اقليم، موصل  . در بغداد، موضوع ستيز ارضي بوده است      

را كه از گذشته دور شهري كُردنـشين بـه شـمار مـي              
كُنترُل موصل يك . آمده، بخشي از قلمرو خود مي داند     

فــاكتور مهــم در دفــاع ســرزميني اقلــيم كُردســتان از 
مناطق زير اختيار خود محسوب شده كه از اين رهگذر          

دولت محلي كُردستان را نيز سفت تـر مـي          پاي پروژه   
  . كند

اين در حالي است كه بغـداد و متحـدان آن در تهـران              
دادن هر گونه امتيازي به كُردها فراتر از آنچه كه آنهـا          
پس از اشغال عراق توسط آمريكا به دست آورده اند را           
موجب تضعيف ُقـدرت مركـزي و در نتيجـه تهديـدي            

  . ي خود ارزيابي مي كنندعليه حكمراني و نقشه ها
از اين زاويه، اگرچه چنين مي نمايـد كـه يـك تواُفـق              
چندجانبه بـين اقلـيم و بغـداد از يكطـرف و آمريكـا و               
جمهوري اسالمي از طرف ديگر پيرامـون وارد نـشدن          
نيروي پيشمرگه و حشد اُلـشعبي بـه موصـل و تعيـين            
مرزهاي پيشروي آنها صـورت گرفتـه باشـد، امـا ايـن        

 ايستگاهي به هيچ وجـه مـسير طرفهـا را تغييـر       تفاهم
نمي دهد و مساله موصل به مثابه يك كـانون بحـران            
در مناسبات آنها، پس از آزادسازي، جايگـاه پـر خطـر             

  . تري مي يابد
  

  برآمد
خالفت اسالمي داعش يك روي سكه فاجعه اي است        

داعـش از شـهر     . كه موصل را در كام خـود فـرو بـرد          
 شود اما بحران بر جا مي ماند و آتـش           بيرون رانده مي  

آن اُكسيژن تازه اي براي زبانه كشيدن مي يابـد؛ چـرا            
كه تضادهاي اجتماعي و سياسـي كـه ارابـه جنـگ و             
بربريت بنيادگرايي مذهبي بر زمين هموار آن مي تازد،         
حل نشده بر سرجاي خود بـاقي اسـت و تـضاد منـافع          

ـ        راي پديـدار  بازيگران تازه نمـايش، صـحنه تـازه اي ب
  .  شدن و ستيز يافته است
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وعده هاي حسن روحاني نـه تنهـا در عمـل           

 بلكه  ،هيچ جايي در زندگي مردم جا باز نكرد       
حتا در حرف هم توسط كارگزاران دولتش به        

اعتراف معاون اول حـسن     . چالش كشيده شد  
روحاني بـه ناكـارايي راهبردهـاي اقتـصادي         

و فقـر   ،   بحران اقتصادي، تورم   پيراموندولت  
پـوچ بـودن    واقعيت زندگي فالكتبـار مـردم،       

  . نشان مي دهدشعارهاي روحاني را 
ــمهمــه  ــايوارن رژي ــز و درشــت، پ در ، از ري

سياستگذاري و راهبردهاي اقتـصادي بـدون       
مشاركت مردم، در فقدان سنديكاها، اتحاديه      
و تشكلهاي مردمـي و بـدون در نظرگـرفتن          

  .با صالحيت، عمل مي كنندنظر كارشناسان 
ر طبقه حاكمه در جايگـاه سـرمايه دا       

ــعور   ــا ش ــزرگ حت ــزي ب ــه ري برنام
اقتصادي دراز مـدت بـه نفـع طبقـه        

بلكــه همــه . نــداردهــم خــودش را 
مقطعي، سود بيـشتر    آنها   يراهبردها

در زمان كوتاه تر، انباشت سرمايه از       
ــاول و در نهايــت رانــتطريــق  ، چپ

انتقال سرمايه به خـارج از مرزهـا و         
تعيين جاي امن بـراي آينـده شـان         

تابعيتي بودن شمار ماجراي دو  . است
والن بـاالي حكومـت،     ئزيادي از مس  

تحصيل فرزنـدان آنهـا در خـارج از         
ايــران و اســتفاده از دموكراســي در 
كشورهاي ميزبان در شـيوه زنـدگي،       
ماهيت طفيلـي گـري سـرمايه داري        

  . حاكم را نشان مي دهد
ــانگيري   ــحاق جه ــت 26 روزاس ــر گف  : مه

كـه  ماشين اقتصاد كشور در گودالي افتـاده        «
 وي ماننـد ولـي   .»خروج از آن زمـانبر اسـت     

 اقتصاد از چاله را بر دوش        خروج فقيه، هزينه 
 »مردم را به تحمل و صـبر      «مردم گذاشت و    

 اعتـراف كـرد كـه       وي صـريحاً  . دعوت كرد 
سطح رفاه مردم را به قبل از «دولت نتوانسته 

  . » بازگرداند90سال 
 طبيعي نفـت و گـاز در        منابعايران با داشتن    

 فهرست كـشورهايي كـه بيـشترين        91تبه  ر
   . قرار داردگرسنگان را دارد، 

بر اساس خبر درج شده در سايت راديو آلمان      
 مهـر سـال جـاري، در اطلـس          26به تـاريخ    

» موسسه آلماني كمك به گرسنگان جهان      «
فهرستي از كـشورهايي كـه      ،  2016در اكتبر   

ــد   ــده ان بيــشترين آســيب را از گرســنگي دي
اين موسسه كشور ايران را     . تده اس شمنتشر  

 از نظر ميزان گرسنگي مردم بـه        91در رتبه   
  . ثبت رسانده است

 مهـر  13معاون اول روحاني در روز سه شنبه  
 هـزار واحـد صـنعتي در        10بـيش از    «:گفت

سراسر كشور با استفاده از تسهيالت بانكي از   
ــد  بخــش » .وضــعيت ركــود خــارج شــده ان

دي در روند   عظيمي از تعطيلي واحدهاي تولي    
خصوصي سازي، و به بيـان دقيـق تـر شـبه            

. شدن انجـام گرفتـه اسـت    ) خصولتي(دولتي  
واحدهاي توليدي دولتي كه به رانت خواران،       
آقازاده ها و خوديها با ارازنترين قيمت سپرده        
شد كه بسياري از اين واحدها پس از مـدتي          

در سيستم بانكي و فساد اداري     . تعطيل شدند 

 اسالمي، معلـوم اسـت كـه        و مالي جمهوري  
چه كساني اسـتفاده كننـدگان از تـسهيالت         

اسامي برخـي از    . بانكي هستند و خواهند بود    
ــه   ــاحي از تاريكخان ــاي جن ــا در اختالفه آنه

راهبرد مـورد  . اشباح به بيرون درز كرده است  
نطر معاون روحاني، همچنان به روند نابودي       

از . واحــدهاي توليــدي كمــك خواهــد كــرد
گر، نرخ افزايش بيكاري اين ادعاي      سويي دي 

  . كارگزار دولت روحاني را بي معنا مي كند
  

جاللي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس رژيم      
 11 افـراد بيكـار بـه        1400تـا سـال     « :گفت

وي تاكيـد كـرد كـه       . »ميليون نفر مي رسـد    
در برخي از قشرهاي جنسي، سـني       «بيكاري  

مشرق (»  درصد است  50و قوميتي در حدود     
  ) مهر7هارشنبه  چ–

 مهر؛ بر اساس    12بنا به گزارش ايلنا دوشنبه      
فقط «سالنامه آماري سازمان تامين اجتماعي      

 درصد از بيكاران كشور بيمه بيكـاري مـي         7
مي توان تصور كرد كه رشد بيكاري       » .گيرند

و عدم برخورداري از بيمه هاي اجتماعي چه        
تعداد از نيروي كار را به سمت خانه خرابي و          

  . يستي سوق مي دهدن
ارائه آمار واقعـي از طـرف منـابع رسـمي در            
جمهوري اسالمي امـري رايـج نيـست و بـر           
ــورد    ــاگون در م ــاي گون ــا آماره ــين مبن هم

امـا همـين آمارهـاي      . بيكاري ارائه مي شود   
ارائه شده از البالي مجادالت جنـاحي و بـا          
رسانه هاي حكومتي از يك سونامي بيكاري       

ـ        ان پيـشقراوالن آن    حكايت مي كنـد كـه زن
  . هستند

به عنوان مثال، خبرگزاري حكـومتي تـسنيم        
 مهر، گزارشي از آمار مركز ايران 17در تاريخ  

بـر اسـاس    . در مورد نرخ بيكاري داده اسـت      
 2جمعيــت بيكــار كــشور از « ايــن گــزارش

 3 هزار نفر در بهار پارسال بـه  647ميليون و   
 95 هـزار نفـر در بهـار سـال           149ميليون و   

 درصـدي   19زايش يافته است كه از رشـد        اف
بـر  » .شمار رسمي بيكـاران خبـر مـي دهـد         

در يك سـاعت كـار      ،  اين داده آماري  اساس  
  .  به حساب مي آيدهفته شاغل

يكي از آسـيبهاي اجتمـاعي در پـي         
افزايش بيكاري، نبود چـشم انـداز و    
بحران اقتصادي، افزايش خودكـشي    
. به ويژه در ميان جوانان و زنان است      

خودكشي تبديل به يك سـونامي در       
  . ايران شده است

سـه  روز  رئيس اورژانس اجتمـاعي رژيـم در        
، 94 شهريور اعالم كرد كه در سال        30شنبه  

شـان    نفر در اثر خودكشي جان     20 هزار و    4
وي بيشترين بخش ايـن     . را از دست داده اند    

 سـال   20 تـا    15آمار را متعلق به افراد بـين        
ژانـس گفـت كـه در       رئـيس اور  . اعالم كـرد  

كشورهاي آمريكايي و اروپايي بيشتر افراد در       
سنين باال دست به خودكـشي مـي زننـد در           
حالي كـه در ايـران بيـشترين حودكـشي در           

 . ميان جوانان است

  

  

  

  دو سوال و يک جواب روشن
  ارژنگ داوودی

  
  هم ميهنان

 سال است كه بر اساس احكام ستمگرانه عمـال رژيـم مـنحط            13بيش از   
خامنه اي و شركا، زندانهاي اوين، رجايي شهر، بندر عباس و زابل را يكـي      

كشم و رنـج مـضاعف       كنم، حبس مي   پس از ديگري و باالجبار دوره مي      
  .مي برم

انتقال در اين مدت طوالني، بارها به بهانه هاي واهي از بندي به بند ديگر         
يافته و هر بار نيز بخشي از وسـايل ضـروري ام را از دسـت داده و بـراي                    

  .مدتي در مضيقه و تنگنا قرار گرفته ام
 امنيتـي   -منظور خسته و مستأصل نمودن اينجانـب، عمـال اطالعـاتي          ه  ب

طور متوسط سالي يكبار دستور انتقال مرا       ه  رژيم در بيدادگاههاي انقالب ب    
 بـار توسـط   13يگر داده اند و در اين رابطه تـا كنـون       از زنداني به زندان د    

انواع مزدوران در سپاه، وزارت اطالعات و يا نيروهاي انتظامي جابجا شـده        
  .ام

هر بار عالوه بر اينكه بخشي از وسايل ضروري خود را بناچار در زندان جا               
گذاشته و آنچه ضروري تر بوده را تا درب زنـدان حمـل كـرده ام، امـا در                    

ا نيز مأموران بدرقه به بهانه هاي گوناگون بخش ديگري از وسايل مرا             آنج
 گانـه خـود     13 مرحله از  انتقالهـاي       9روي هم رفته فقط در      . پس زده اند  

توانسته ام يك دست لباس اضافي، خميردندان ، مسواك و اينگونه اقـالم             
  .بسيار ضروري را با خود ببرم

 17  و 209 از بنـد     90 آبـان    20 خ كه بترتيب در تـاري     93 و   90در سالهاي   
 زنـدان اويـن توسـط عوامـل كينـه تـوز وزارت              240 از بند    93ارديبهشت  

اطالعات به بندر عباس منتقل شدم،  هر دو بار با همان لباسي كه بر تـن                 
هر چند كـه در هـر دو وعـده قـول       . داشتم به زندان مقصد منتقل گرديدم     

اما از آنجا كه قول نامردمان      دادند كه وسايل مرا ظرف يك هفته بفرستند         
قابل اعتنا نيست هرگز منتظر نماندم ولي حـداقل اينكـه آنـان هزينـه اي                

  .كردند طلب نمي“ باج“تحت عنوان هزينه انتقال يا به عبارت دقيق تر 
يعني در سيزدهمين مورد كه براي تحمل        95 اول مهر    اما امسال در تاريخ   

هر به زندان مركزي زابـل انتقـال    سال حبس در تبعيد از زندان رجايي ش 5
مي يافتم پس از بازرسي وسايل مربوطه با دو مأمور بدرقه به مقصد شـهر               
زابل از زندان خارج شديم ولي چون حاضر به پرداخت باج  تحـت عنـوان                
هزينه انتقال نشدم، مأموران بدرقه ابتدا مرا به يكـي از مراكـز فرمانـدهي               

  .گاه استاندار واقع در ميدان سپاه بردندنيروي انتظامي كرج موسوم به قرار
ـ       ه  در آنجا نيز ب    دسـتور خودسـرانه سـروان      ه  علت امتناع از پرداخت بـاج ب

 فرستادند، تا شـايد تحـت       15و به كالنتري    ! حسين بهاروند مرا بازداشت؟   
 بالغ بر   ،فشار مجبور گردم كه وجه مورد مطالبه الشخوران نيروي انتظامي         

  .ر تومان را بپردازميك ميليون و دويست هزا
 روز جمعه سـركرده الشـخواران قرارگـاه بـا نـام و عنـوان پوشـالي                  نهايتاً

سرهنگ پاسدار شـكيبا كـه در طمـاعي و رذالـت روي سـياه ژانـدارمهاي        
دوران شاه را سفيد كرده، نگذاشت حتي يك دست لبـاس اضـافي، خميـر               

زندان مركزي اين در حالي است كه به . دندان و مسواك همراه خود بياورم 
  . كيلومتري از مركز تبعيد مي شدم2000زابل در فاصله 

با يادآوري اين حقيقت تأسفبار كه مزدوران كيته توز و گدا صـفت سـپاه و                
 فرهنگـي پرتـو   -اطالعات رژيم پس از منحل نمـودن مجمتـع آموزشـي        

 و نيز سرقت كليه اسناد رسمي       86حكمت متعلق به اينجانب در بهار سال        
 ساختمان سه طبقه موسوم به ساختمان مدرسه را پلمب و پس از             مالكيت،

ـ          مدتي به كمك عوامل خود فروخته آن       ه را به فـروش رسـاندند، اينكـه ب
  :عنوان مشتي نمونه دو صد خروار دو سؤال خود را مطرح مي نمايم

آيا حق ندارم با صداي بلند اعـالم نمـايم كـه يـك سـرهنگ                : سوال اول 
تنها با يك سرجوخه بدنام در رژيم شاه قابل مقايـسه           پاسدار در رژيم فقيه     

  !است و نه بيشتر؟
توان گفت سر كرده باند      آيا بر اساس همين قياس منطقي نمي      : سؤال دوم 

مافيايي حاكم بر تهران يعني شخص علي خامنه اي كه قبل از انقالب بـه    
 همواره در مـصدر امـور قـرار         57علي گدا معروف بود ولي پس از انقالب         

گرفته و تا همين چند سال پيش  بوقهاي تبليغاتي رژيـم او را در ملكـوت                 
 سال هنوز آنقدر شأن و لياقت پيدا نكرده تا در قـد          38مي نشاندند، پس از     

  !و قواره يك مالي متوسط االحوال در زمان شاه ظاهر شود؟
 كه چه درست گفته اند كه تربيت نا اهل را چـون گردكـان در گنبـد                  واقعاً
  .است

  پيش به سوي انقالب سوم، يعني انقالب دمكراتيك ايرانيان
 مهرماه  15زندان مركزي زابل    . زنداني سياسي ارژنگ داودي   

1395  

  اعتراف به عدم بهبود در وضعيت مردم
 زينت ميرهاشمي
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اسالم هراسي يا اسالمو فوبيا و رفتار ناعادالنه اي كـه          
در سالهاي اخير در اروپا و آمريكا عليه مـسلمانان كـه            
مانند بخشهاي ديگر ايـن جوامـع بـه كـار و تـالش و        
زندگي روزانه خود مي پردازند، گرايشي نفـرت آفـرين،        

از سـوي ديگـر،     . متعصبانه و نقض حقوق بـشر اسـت       
ان چـپ و سوسياليـست عليـه      رويكرد برخـي از مـدعي     

مذهب آن طور كه لنين و انگلس بارهـا و بـه تفـصيل       
توضيح داده اند، آنارشيستي و در تـضاد بـا آموزشـهاي     

  . ماركسيسم است
در سالهاي اخير خشونت عليه مردم مسلمان و تحقير و   

سـال  . آزار آنان همچنان در حال گسترش بـوده اسـت        
  .ا شاهد بوده بي سابقه ترين اوج اين روند ر2016

گروهها و دولتهـاي ارتجـاعي و حاميـان امپرياليـستي           
آنان كه براي دسـتيابي بـه ثـروت و قـدرت و سـود و                
سرمايه بر غرايز بدوي موجود در جامعـه و عـوامفريبي          
تكيه زده اند، به اين رفتار تنفر آميز دامن مي زنند و به       
موازات آنها، جريانهـاي راسـت و نژادپرسـت بـا آزار و             

حقير مسلمانان، مبلغ خـصومت، تبعـيض و خـشونت          ت
  . عليه آنان هستند

همزمان از موضعي ديگر، برخـي از مـدعيان چـپ بـه           
جاي تمركز بر مبارزه طبقاتي و رهـايي بخـش جهـت            
محو بنيادگرايي و تروريـسم كـور مـذهبي، بـه سـتيزه        

  . ورزي و مرزبندي با اسالم روي آورده اند
صر به هر دو جبهـه اسـالم        در اين نوشتار به طور مخت     

  . هراسي و دين ستيزي پرداخته مي شود
   

اســالم هراســي، برخــورد تبعــيض گرايانــه 

  راست در آمريكا و اروپا

برخي از محققان علت رفتار خـشونت آميـز و تبعـيض            
گرايانه در جوامـع اروپـايي و آمريكـايي را نژادپرسـتي            

 در آمريكـا، از تـازه تـرين       . فرهنگي توصيف كرده انـد    
نمونه ها انتخابات رياست جمهـوري و برخـي از گفتـه      
هاي دونالد ترامپ عليه مسلمانان است كه جريانهـاي         
راست و فاشيستي را عليه مسلمانان ساكن آمريكـا بـه           
صحنه كشانده، به طوري كـه حتـي پـس از عمليـات             

 سـپتامبر نيـز چنـين مـوج دشـمنانه اي          11تروريستي  
  . وجود نداشته است

ايالت جورجيا، گروههاي راسـت و مـسلح،        از جمله، در    
صدها مسلمان اهـل سـومالي را كـه در يـك منطقـه              
زندگي مي كنند، مورد تهديد مسلحانه و آزار قـرار داده     

آنها مردم را تهديد به بمب گذاري و خراب كـردن           . اند
  . خانه و كاشانه بر سرشان مي كنند

  نيز در شهر كانزاس " درصديها 3"گروه ديگري به نام     
كه اكثريت جمعيت آن از ترامپ طرفداري مـي كننـد،           
به تهديد مسلمانان و اذيت و آزار و تحقير زنـان و بـه               

اين گروه ادعـا    . آتش كشيدن لباس آنان دست زده اند      
 درصد در جنگهاي انقالبي آمريكا عليه       3مي كند تنها    

  .انگليس جنگيدند و پيروز شدند
ي متعصبانه ديگـر    اين تنها دو نمونه از بيشمار رفتارها      

مانند تبعيض در محل كار، مدرسه، دانشگاه و كوچه و           
  .خيابان در آمريكاي شمالي است

در اروپا، به ويـژه در فرانـسه، دههـا سـال اسـت كـه                
اگر چـه شـدت     . مسلمانان مورد تبعيض قرار گرفته اند     

آن در دوره هاي گوناگون متغير بـوده، امـا بـا تهـاجم              
ــه و مــسلمانان بنيــادگرا در پــا ريس در ماههــاي ژانوي

 در سـال  "ليـون " و   "نـيس "نوامبر سـال پـيش و در        

 در ايـن    "ژاكـوبين "مجلـه   . جاري به اوج رسيده است    
 مورد حمله به خانواده ها و افراد مسلمان         3500باره به   

  . اشاره كرده است
همچنين، در ماه مه سال جاري در اولين گزارش تهيه          

يرامـون اسـالمو فوبيـا،      شده به پارلمان اتحاديه اروپا پ     
 "هولناك" كشور عضو اتحاديه مزبور  25اين پديده در    

اين گزارش حاكي از آن است كـه        . توصيف شده است  
 و پس از حمله به مجلـه        2015اسالم هراسي در سال     

 درصـد  75، پانصد برابـر شـده و    "شارلي ابدو "فكاهي  
آن متوجه زنان مسلمان كه پوشش آنان هويت شان را        

  . ي سازد، بوده استآشكار م
  
  

  
اكنون ما در قرن بيست و يكم مي بينيم كه در اروپاي            
متمدن، با پرتاب سر خوك يا حتـي نارنجـك در يـك             

زن مسلماني كه روسري به سـر دارد،       مسجد، حمله به    
تظــاهرات عليــه ســاخت يــك مــسجد و يــا در برابــر  
سوپرماركتهايي كه مواد غـذايي حـالل مـي فروشـند،           

  . مسلمانان به طور روزانه مورد آزار قرار مي گيرند
اين مـوج نفـرت بـا ايـن اسـتدالل كـه آزار يـك زن                 
مسلمان را نمي شود با حمـالت مرگبـار مـسلمانان در          

يس و آلمان و غيره مقايسه كرد، كم اهميـت جلـوه        پار
پرتاب سـر خـوك در      ": توجيه مي شود  . داده مي شود  

مسجد در حالي كه بسيار احمقانه است، قابل مقايسه با  
 توجيه گران به    ".سر انسانها بر چوب دار داعش نيست      

اين امر بديهي توجه نمـي كننـد كـه آن زن مـسلمان             
 اگر هم فرد مسلمان     مسوول جنايتهاي داعش نيست و    

يا غير مسلماني اعمال جنايتكارانه بنيادگرايان مـذهبي        
را تبليغ و ترويج كند، بي شك بايد مورد تعقيب قانوني           
قرار گيرد و نه اينكـه آمـاج يـورش افـراد و دسـتجات        

  . خودسر قرار گيرد
مسلماناني كه اقدام به درخواست پناهندگي كرده انـد،         

 نمونـه اي از آن تـصميم       .وضعيت بـدتري داشـته انـد      
اتحاديه اروپا به سپردن سرنوشت پناهجويان به دسـت         
حكومت تركيه و يا انتقال پناهندگان از جزاير يونان به          

  . اين كشور است

اما اسالم هراسي پـيش از جنايتهـاي تروريـستي نيـز            
ــته  ــود داش ــد   . وج ــشورهايي مانن ــه در ك ــراي نمون ب

ــت  ــه داراي اقلي ــواني ك ــتان و ليت ــوچكي از مجارس  ك
مسلمانان هستند، اسالم هراسي همواره ابـزار سياسـي         

دستگاه سياسـي  . موفقي براي بسيج توده ها بوده است    
در اين كشورها تبليغ مي كند كه مسلمان به طور عـام   
جنايتكار و خشن هستند، اگر چه آمـار جـرم و جنايـت             

  . خالف آن را به اثبات مي رساند
راسي بـا سياسـتهاي     آنچنان كه روشن است، اسالم ه     

امپرياليستي گره خورده و همچنان در حـال گـسترش          
اين نه تنهـا در خيابانهـا و در دل جامعـه، بلكـه              . است

درون پارلمانهاي اروپايي و بين سياستمداران آمريكايي       
  . نيز رايج است

  

دين ستيزي، برخورد خودمدارانه عـده اي از        

   ها"چپ"

رچه مذهب را   ، ماركس اگ  "مذهب افيون توده هاست   "
اينگونه توصيف كرده، اما همچنين توضيح داده اسـت         

اين به معني سركوب معتادان نيست، بلكه پايـان         "كه  
دادن به روابطي است كه بين فروشـندگان و صـاحبان           
قدرت وجود دارد تا از اين راه از غالب شدن افيـون بـر      

  . "اذهان جلوگيري شود
ـ               ران، افـراد و    در جامعه مـا در داخـل و يـا خـارج از اي

نيروهايي هستند كه با وجود اينكه ادعاي كمونيست يا         
مترقي بودن دارند، به سـتيز بـا باورهـاي مـردم از راه              

از ايـن   . تمسخر و تحقير و دشمني با آن پرداختـه انـد          
همين رو، مرور آموزه هاي ماركس و انگلس در رابطه          

در ايـن   . با برخورد با مذهب ضروري به نظر مي رسـد         
ار به بخشهايي از مقالـه اي كـه لنـين در نـشريه              نوشت

سوسياليـسم و   " به تفصيل پيرامون مبحث      "پرولتري"
 و روش حزب كارگران به مذهب نوشته است،         "مذهب

  . مي پردازيم
مـذهب افيـون    ":  لنين در رد قطعي مذهب مي گويـد       

  اين گفته ماركس سنگ بناي تمام . "جامعه است
  6بقيه در صفحه 

  

  )۴۵(سازماندهی جنبشهای عصر جديد پس از جنگ سرد 
  

  چپ" انقالبی نماهای"راست و " تبعيض گرانه" برخورد اسالم هراسی و دين ستيزی؛
  ليال جديدي
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  5بقيه از صفحه 
  

ماركسيـسم  . سفه ماركسيسم در مـورد مـذهب اسـت         
همواره به تمـام مـذاهب و كليـساهاي مـدرن و همـه         
سازمانهاي مذهبي به مثابه ابزار بورژوازي ارتجاعي كه     
قصدش دفاع از استثمار به وسيله تخدير طبقـه كـارگر          

  ".است، مي نگريسته
اه را نقـد    او همزمان اما برداشت عاميانه از ايـن نظرگـ         

انگلس به كرات آنهـايي را كـه       ": مي كند و مي افزايد    
 "بيـشتر انقالبـي  "مي خواهند از سوسـيال دمكراسـي      

باشند و تالش مي كننـد آتئيـسم را در برنامـه حـزب              
كارگران بگنجانند و يا به عكس، آنهايي كـه كوشـش           
مي كردند عليه مذهب اعالم جنـگ كننـد را محكـوم            

   ".مي كند
ن به نقـد انگلـس از بالنكيـستها در بـاره            لنين همچني 

انگلـس اعالميـه    ": برخورد با مذهب اشاره كرده است     
مبنـي بـر    ) فراريان كمون (پر سر و صداي بالنكيستها      

جنگ عليه مذهب را بي معني خوانـده و گفتـه اسـت             
چنين اعالم جنگي بهترين وسيله براي احياي عالقـه         

آن نسبت بـه مـذهب و جلـوگيري از محـو تـدريجي              
انگلس، بالنكيستها را به خاطر عـدم درك ايـن          . است

وي مي گويد كه تنها مبارزه      . موضوع محكوم مي كند   
طبقه كارگر و درگير كردن وسيع ترين اقشار پرولتري          
در تمـام اشــكال آگاهانـه و انقالبــي عمـل اجتمــاعي    
خواهد توانست توده هاي تحـت سـتم را از زيـر يـوغ              

عالم جنگ عليه مـذهب     حال آنكه ا  . مذهب رها سازد  
   ".صرفا يك ژست آنارشيستي است

 اشـاره كـرده و      "انقالبي نمايي "لنين در اين مقاله به      
انگلس در آنتي دورينگ درحالي كه به هر        ": مي گويد 

امتياز كوچكي كه دورينگ به ايده آليسم و مذهب مي          
داد اعتراض مي كرد، اعتقاد انقالبي نمايانه دورينگ را    

امعه سوسياليستي بايد ممنوع شـود را       كه مذهب در ج   
  ".هم با همان قاطعيت رد مي كرد

به گفته انگلس اعـالم چنـين       ": لنين توضيح مي دهد   
بـيش از بيـسمارك     "جنگي عليه مـذهب بـه مفهـوم         

بيسماركيست بودن؛ است؛ يعني تكرار مجـدد حماقـت         
وي بـدين وسـيله     . مبارزه بيسماركيستي عليه روحانيت   

يت نمود و آموزش فرهنگـي واقعـي را       كاتوليكها را تقو  
او به جناح بندي مذهبي به جـاي جنـاح          . تخريب كرد 

بندي سياسي رو كرد و بدين وسـيله بخـشي از طبقـه             
كارگر را از وظايف مبرم مبارزه طبقـاتي و انقالبـي بـه       
وظايف بسيار سطحي و ساختگي بورژوازي كـشانده و         

را بـه   "دورينگ ماوراي انقالبي "انگلس  . منحرف كرد 
دليل اينكه مزخرفات بيـسمارك را در شـكل ديگـري           

انگلـس  . تكرار مي كند، مورد سرزنش قرار مـي دهـد          
اصرار دارد كه حزب كارگران وظيفه متشكل ساختن و         
آموزش كارگران را در مبارزه طبقاتي در پيش بگيرد و           

بايـد  . از اين راه مذهب به تدريج كنار گذاشته مي شود         
 گونـه جنـگ سياسـي ماجراجويانـه         از در افتادن با هر    

   ".عليه مذهب خودداري كرد
ماركسيـسم  ": در بخشي ديگر از اين مقاله آمده اسـت        

بنابراين به طور خـستگي ناپـذير بـا         . ماترياليست است 
همانگونـه كـه ماترياليـسم      . مذهب مخالفت مـي ورزد    

انحالل طلبان قرن هيجده يا ماترياليسم فويرباخ چنين   
ليسم ديالكتيك ماركس و انگلس از ايـن        اما ماتريا . بود

دو فراتر مي رود، آنها فلسفه ماترياليستي را در ميـدان           
مـا  . تاريخ و در عرصه علوم اجتماعي به كار مـي برنـد     

بايــد عليــه مــذهب مبــارزه كنــيم، ايــن الفبــاي تمــام 
ولــي . ماترياليــسم و در نتيجــه ماركسيــسم اســت   

.  اكتفـا كنـد  ماركسيسم ماترياليستي نيست كه به الفبـا    
ما بايـد بـا مـذهب    . ماركسيسم از آن نيز فراتر مي رود   

مبــارزه كنــيم و جهــت چنــين كــاري بايــد از ديــدگاه 
ماترياليستي توضيح دهيم كه مبارزه عليه مذهب نبايد         
به موعظه ايديولوژي تجريدي محدود باشـد يـا تنـزل           

اين مبارزه بايد با جنبش عملـي مـشخص طبقـه           . يابد
اشته باشد و هدف آن نفـي ريـشه هـاي           كارگر پيوند د  

  .اجتماعي مذهب باشد
زنده بـاد  " و "مرگ بر مذهب  "بنابراين سر دادن شعار     

و ماركسيـستها   .  وظيفه مركزي ما نيـست     "بي مذهبي 
مي گويند چنين دركـي بيـان محـدوديتهاي سـطحي           
فرهنگ بورژوازي و محدوديت اهداف آن است و ريشه 

اليـستي، بلكـه ايـده      هاي مذهب را نه به طريـق ماتري       
  ".آليستي توضيح مي دهد

  

  
  

تكامـل دادن   "در مجموع لنين نفي مذهب را از كانال         
مبارزه طبقاتي توده هاي استثمار شـده عليـه اسـتثمار           

اين تصور  ": وي تاكيد مي كند   .  واقعي مي داند   "گران
 پايان و تقليـل  اي كه بر پايه سركوب بيكه در جامعه   
هاي كارگر بنا گرديده، مي توان تعـصبات        شرايط توده   

هاي صرفا ترويجي كنـار زد ابلهانـه    مذهبي را با شيوه     
فرامـوش كـردن اينكـه يـوغ مـذهب بـر دوش             . است

بشريت تنها محـصول و انعكـاس يـوغ اقتـصاد درون            
هـر چقـدر    .  نظري بـورژوايي اسـت     جامعه است، تنگ  

توان جزوه چاپ كنيم و موعظه كنيم، پرولتاريا را نمي           
روشن ساخت، او فقط با مبارزه خودش عليه نيروهـاي          

   ".داري، روشن مي شودسياه سرمايه 
يك ماركسيست بايـد ماترياليـست      ": او تاكيد مي كند   

امــا يــك ماترياليــست . يعنــي دشــمن مــذهب باشــد
ديالكتيك گـرا مبـارزه عليـه مـذهب را انتزاعـي و بـر         

ره اساس يك تبليغ آبستره و صـرفا نظـري كـه همـوا            
يكسان باشد انجـام نمـي دهـد، بلكـه آن را بـه طـور                
مشخص بر پايه مبارزه طبقاتي كـه در عـالم واقعيـت            
. توده ها را بيشتر و بهتر آموزش مي دهد، پـيش ببـرد            

يك ماركسيـست بايـد بتوانـد موقعيتهـا را بـشناسد و             
همواره مرز با آنارشيسم و اپورتونيسم را تشخيص دهد         

  "). تغيير پذير استاين مرز نسبي، متحرك و(
آنچه سوسياليستها بايد بدان تمركز داشته باشـند و بـر           
آن پافشاري كنند، اعالم مذهب بـه عنـوان يـك امـر             

لنين در جاي ديگـري از ايـن نوشـته          . خصوصي است 

تاكيد مي كند كه اين موضـوع بايـد بـه طـور دقيقـي               
. تعريف شود تا از هر گونه سووتفاهمي جلوگيري شـود         

تا جايي كه به دولت مربوط مي شـود،         ": وي مي گويد  
اما آنجا كه به حزب ما . مذهب يك امر خصوصي است

مـذهب نبايـد    . مربوط مي شود، امري خصوصي نيست     
به دولـت ربـط داشـته باشـد و جامعـه مـذهبي نبايـد                

همه . هيچگونه ارتباطي با مراجع حكومتي داشته باشد      
ل اسـت  كس بايد مطلقا آزاد باشد تا هر مذهبي كه ماي    

داشته باشد و هيچگونه تبعيضي بين او و خدانـشناسان        
حتي ذكر تعلق مذهبي در اسناد رسمي       . نبايد قايل شد  

هيچگونه كمكي نبايد به مراكز رسمي      . بايد حذف شود  
مذهبي پرداخت شود و همينطور امتيـازات دولتـي بـه           

آنهـا بايـد    . جامعه مذهبي و روحاني نبايد تعلـق گيـرد        
ر مطلـق آزاد و مـستقل از دولـت را    اجتماعات بـه طـو   

  . "داشته باشند

  
  

در همــين زمينــه، انگلــس نيــز در نقــد برنامــه حــزب 
سوسيال دمكرات آلمان فرمول زيـر را پيـشنهاد كـرده          

 بـا  رفتـار دولـت  . كليـسا از دولـت    كامـل جدايي": است
اسـتثنا بايـد   بـدون  و گرايـشهاي مـذهبي  جوامـع  همـه 

آنها نبايد  . باشدخصوصيهايبا انجمن  رفتار آن    همچون
 نفوذ آنها در كنند و بايد بهدريافتدولتيكمكي از منابع    

   ".شودداده پايان و پرورش آموزش
مبـارزه  . وظايف چپ در برابر مـذهب مـشخص اسـت         

براي گسترش مبـارزه طبقـاتي، حمايـت از آزاديهـاي           
  . فردي و همزمان حذف باورهاي مذهبي از امور دولتي

يفه دارد مردم ايران را كـه سـالها از حكومـت            چپ وظ 
 مــذهبي فاســد و ورشكــسته جمهــوري  –اســتبدادي 

اسالمي رنج بـرده انـد، در مبـارزه بـراي دمكراسـي و              
سكوالريسم همراهي كرده و خود نمونه اي عليه رفتار         
متعــصبانه و تبعــيض گرايانــه نــسبت بــه اديــان،      

  . دگرانديشان و مليتها باشد

 هـاي اجتمـاعي و طبقـاتي    چپ بايد با ريشه 

خرافات، فساد و تبعيض به وسيله تالش بي        

وقفه براي پايان دادن به فشارهاي اقتصادي       

  .و سياسي و نقض حقوق بشر مبارزه كند
  

  )۴۵(سازماندهی جنبشهای عصر جديد پس از جنگ سرد 
  

 چپ" انقالبی نماهای"راست و " تبعيض گرانه"اسالم هراسی و دين ستيزی؛ برخورد 
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 1358آخــرين روز شــهريور و روزهــاي آغــازين مهــر 
 شهر ايران شـاهد حملـه و حـضور          10آسمان دستكم   

هواپيماهاي ارتش عراق شد كه فرودگاهها و مكانهاي        
اين آغـاز يـك     . نظامي و صنعتي را هدف گرفته بودند      

جنگ رسمي و كالسيك بين يك قلدر نظامي منتظـر          
ر دو  فرصت و يك ارتجاع منتظـر صـدور بـود كـه هـ             

كشور را به خاك سياه نشاند و ژئوپولتيك منطقه را تـا            
به امروز به كانون دستكم دو جنگ خـارجي ديگـر، دو        
جنگ داخلي و گسترش سكتاريسم مذهبي، خشونت و        

نوشته حاضر نگاهي دارد به تـاريخ       . تروريسم تغيير داد  
  . اين جنگ

  
  

  
جنـگ  "جنگ عراق با ايران كه از سوي رژيم ايران با          

 و در زمان صدام در عراق       "دفاع مقدس " يا   "حميليت
ترين جنگ   ناميده شد، طوالني     "قادسيه صدام "با نام   

متعارف در قرن بيستم ميالدي و دومين جنگ طوالني   
اين قرن پس از جنگ ويتنام بود كه نزديك به هـشت        

 31جنگ به صورت رسـمي در       . سال به طول انجاميد   
در .  آغـاز شـد    1980  سـپتامبر  22 برابر   1359شهريور  

اين روز درگيريهاي پراكنده مرزي دو كشور با يـورش          
همزمان نيروي هوايي عراق به ده فرودگـاه نظـامي و           
غيرنظامي ايران و تهاجم نيروي زميني ايـن كـشور در         
تمام مرزها، به يك جنگ تمام عيار تبديل شد؛ هرچند          

 سـپتامبر بـا     4مقامات عراقي معتقد بودند كه جنگ از        
 اي ايران به شـهرهاي مـرزي عـراق          الت توپخانه حم

  . استآغاز شده 
  

 ميراث سگهاي زرد براي شغال: قرارداد

 الجزاير ميراثي براي خميني و جمهـوري        1975پيمان  
ابداعي او از دو شخصيت مورد تنفر وي بود، يكي شـاه    

 با او در ستيز بـود و        1342كه خميني دستكم از خرداد      
تبعيد خمينـي در نجـف را هـم    ديگري صدام كه حتي     

 . تحمل نكرد و سرانجام وي را از عراق بيرون راند

ششمين اجالس رهبران جنبش عـدم تعهـد كـه يـك       
سـازمان برآمــده از جنـگ ســرد بـود و اعــضاي آن را    
كشورهاي مستقل تشكيل مي دادند، از سوم تـا هفـتم      

 در كوبا نزديك مي شد، ولي موضع دولت         1979اكتبر  
بر عهدنامه در جريان ديدار وزير خارجه آن موقت در برا  

 .با صدام و هيات حاكمه عراق معلوم و مشخص نبود
مقامهاي عراق كه با نگراني از تاثير انقالب ايـران بـر            
شيعيان عراقي، تحوالت كشور همسايه خـود را دنبـال        
مي كردند، به دنبال گرفتن نظـر رژيـم ايـران دربـاره              

 .عهدنامه بودند
 پس از امضاي اين عهدنامه و كمتـر از          حدود پنج سال  

يك سال پس از ديدار صدام حـسين بـا وزيـر خارجـه           
موقت ايران، نگرانيها درباره نيات صدام حسين و حزب        

 .بعث به واقعيت پيوست
صدام حسين مدعي بود كه نظام بعثي از همان ابتداي          

 در زمان شاه، خود را زيـان        1975انعقاد قرارداد مرزي    
 رسد كه باور عمومي     به نظر مي  . يده است  د خورده مي 

در ميان مقامات عراق ايـن بـود كـه پـس از انقـالب،        
ايران دچار ضعف شده و براي عراق فرصـت مناسـبي           
فراهم آورده تا توازن قبلي قوا در خليج فارس را با يك   

حـل جديـدي    حمله نظامي بـرهم زده و همزمـان راه          
ردهـاي  براي مشكالت عـراق بـا شـيعيان جنـوب و ك        

  . شمال اين كشور جلوي پاي آنان بگذارد
  

  آغاز تنش

پيش از آغاز جنگ، روابط دو كشور به شدت تيره شده           
بود كه خصومت شخـصي صـدام حـسين و خمينـي و            

طلبيهاي سياسي و اختالفات مـرزي      مهمتر از آن، جاه     
 . و ايديولوژيكي دو كشور داليل اصلي آن بودند

اق برخـي ناآراميهـاي     ، عـر  1357پس از وقوع انقالب     
سياسي را زير سر سيد محمد باقر صدر و با حمايـت و             

صدام حسين، از وجـود يـك      .  دانست تشويق ايران مي  
رژيم مذهبي شيعه در مرزهاي شـرقي خـود احـساس           

رهبران ايران نيز به طور رسـمي اعـالم         . خوبي نداشت 
ت صدور انقالب ايران به سـاير        كردند كه به سياس    مي

خميني معتقد به صـدور انقـالب       . انديشندكشورها مي   

اسالمي به ديگر ملل بـود و در نخـستين سـالگرد بـه              
: اظهـار داشـت   ) 1358 بهمـن    22(قدرت رسيدن خود    

  ".كنيمما انقالب مان را به تمام جهان صادر مي "
  در پيامي كه درباره    1359 فروردين   19همچنين او در    

قطع رابطه آمريكا با ايران داد، به حكومت عراق اشاره          

صدام حسين كه همچون شـاه مخلـوع        ": كرد و گفت  
چهره قبيح غيراسالمي و انساني خـود را نـشان داده و            
به هدم اسالم و حوزه مقدسه نجـف كمـر بـسته و بـا               
مسلمانان مظلوم براي رضاي كارتر آن كند كه مغـول          

اً حضرت آيت اهللا آقـاي  كرد و با علماي اسالم خصوص     
سيد محمد باقر صدر آن كنـد كـه رضـاخان و محمـد              
رضا پهلوي با علما و روحانيون و ساير طبقات كردنـد،           
بايد بداند كه با اين اعمال ضد اسالمي، گور خودش و           
رژيم تحميلي غيرانساني و غير قانوني بعث را با دسـت      

  ". كندخود مي
ينــي در جمــع ، خم1359 فــروردين 28كمــي بعــد در 

فرماندهان بسيج، ارتش عراق را به كودتا عليـه صـدام      
تشويق كرد و در پيامي كه بـه مناسـبت كـشته شـدن      
سيد محمد باقر صدر منتشر كـرد، بـار ديگـر مـردم و              

 .ارتش عراق را به قيام عليه صدام حسين فراخواند
عراق مدعي بود كه وارد يك جنگ دفـاعي شـده و از             

فـاع از حاكميـت و تماميـت    حق مشروع خـود بـراي د    
گيـري اراضـي اش بـا توسـل بـه زور       ارضي و بازپس    

عراقيهـا معتقـد بودنـد كـه حكومـت          . كنداستفاده مي   
 آميـز اختالفـات دو    ايران تمام راههاي حـل مـسالمت      

عراق پيش از آغاز يورش،     . استكشور را مسدود كرده     
ور بارها ايران را به اقدامات تجاوزگرانه و دخالت در امـ          

داخلي خود از جمله حمايت از حزب غيرقانوني الـدعوه          
  . كرد

رهبران ايران هم در بخش عربـي راديـو دولتـي ايـن             
كشور به بدگويي شديد از حكومت بعث عراق پرداختـه      

 نـشانده  و آن را يك حكومـت ضـد اسـالمي و دسـت         
حكومت عراق .  كردند قدرتهاي امپرياليستي معرفي مي   

ـ    متهم مي    دامات تجاوزگرانـه از جملـه   شـد كـه بـه اق
خواه در خوزسـتان و     حمايت علني از شورشيان جدايي      

، نامي كـه    "عربستان"قول كمك به آنها براي آزادي       
.  دهـد  حكومت عراق بر ايـن اسـتان نهـاده بـود، مـي            

دريادار احمد مدني، استاندار وقت خوزستان، گفته بـود         
در .  كنـد  كه عراق براي شورشيان سـالح ارسـال مـي         

چنـدين مــورد حتــي نيروهـاي عــراق حمالتــي را بــه   
شهرهاي مرزي ايران ترتيب دادنـد كـه يكـي از آنهـا             

 و  1979يورش به شهري در كردستان ايران در ژوئـن          

آباد در جنوب بـود كـه چنـدين         ديگري به شهر صالح     
زمستان  (1980در نيمه اول سال     . كشته به جا گذاشت   

يگر هم بين دو چندين درگيري مرزي د   ) 59 و بهار    58
 . كشور رخ داد

 8بقيه در صفحه 

 مقدس يا کثيف؟
  د برهانيامي
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  7بقيه از صفحه 

 چگونه گذشت؟

جنــگ ايــران و عــراق از لحــاظ اســتراتژيك يكــي از 
مهمترين برخوردهاي نظـامي دوران معاصـر بـود كـه           
منافع تقريبا همـه كـشورهاي جهـان را بـدون اسـتثنا             
تهديد كرد و تاثير مستقيم بر كشورهايي گذاشـت كـه           

در طـول جنـگ     . بيشترين ذخاير نفتي جهان را داشتند     
 كه پيروزي هر يـك از دو كـشور، ايـران يـا              ثابت شد 

خوردن ثبات و توازن قوا در منطقه     عراق، موجب برهم    
بـه همـين دليـل ابرقـدرتها كوشـيدند تـا            . خواهد شد 

هيچكدام از آن دو پيروز نشوند و هر دو را با زخمهايي            
  .عميق و طوالني رها كنند

اتحاد شوروي يكي از دو ابرقـدرت آن دوران، از سـال            
 تامين نظامي هر دو كشور را متوقف كرده بـود،           1980

 به منبـع اصـلي عـراق بـراي خريـد            1982اما از سال    
آمريكـا نيـز در سـال       . سالحهاي پيشرفته تبـديل شـد     

 در جريان مـذاكراتي پنهـاني اقـدام بـه فـروش          1985
ايـاالت متحـده آمريكـا در اواخـر       . سالح به ايران كرد   

از .  ايـران شـد    جنگ به شكل مستقيم وارد درگيري با      
سوي ديگر كشورهاي سوريه، كره شمالي و ليبي نيز از   

 .ايران حمايت تسليحاتي و تكنولوژيكي كردند
از بعد نظامي عراق با استفاده از عنـصر غـافلگيري در            
ابتداي جنگ موفق شـد بخـشهايي از خـاك ايـران از             

ايران در سـالهاي    . جمله شهر خرمشهر را اشغال نمايد     
گ موفق شد بيشتر منـاطق اشـغالي از         دوم و سوم جن   

 جنـگ را    1984جمله خرمشهر را آزاد نمايد و از سال         
 1986ايـران در فوريـه      . به داخل خاك عـراق كـشاند      

موفق به تصرف فاو، يكـي از مهمتـرين بنـادر صـدور            
ــد و در    ــراق، ش ــت ع ــه 8نف ــات 1987 ژانوي ، عملي

 را بـراي تـصرف بـصره، دومـين شـهر            "5كربالي  "
 هزار 65ق به انجام رساند كه در جريان آن        بزرگ، عرا 

.  هزار سـرباز عراقـي كـشته شـدند         20سرباز ايراني و    
 فوريه اين عمليـات را متوقـف كـرد و در            26ايران در   

 بست نظامي در جبهه جنـوبي جنـگ         شرايطي كه بن  
كامل شده بود، جنگ نفتكشها با حمالت دو طرف بـه   

 اوج خود   سوي كشتيهاي غيرنظامي در خليج فارس به      
  . رسيد

كشتيهاي كويتي يكي از اهـداف مـورد عالقـه رژيـم            
حمـالت نيروهـاي ايـران بـه نفتكـشهاي          . ايران بـود  

شوروي و آمريكا كه در خدمت دولت كويـت بودنـد و            
حمله غافلگيرانه يك جنگنده عراقي به كشتي جنگـي         

اس يـو اس    "آمريكايي كه بـه آسـيب شـديد ناوچـه           
ــتارك ــرگ "اس ــرباز 37 و م ــد،   س ــايي انجامي آمريك

 المللي را در معـرض خطـر قـرار داده و            كشتيراني بين 
زمينه مداخله بيشتر هر دو ابرقدرت را فراهم كـرد، بـه          

هاي شوراي امنيت كه از     كه هر دو از قطعنامه      طوري  
 . دو طرف درخواست آتش بس داشت، حمايت كردند

 قطعنامه در   8شوراي امنيت سازمان ملل متحد در كل        
، 598ن رابطه صادر نمود كه همگي به جز قطعنامـه           اي

 8جنگ در نهايـت پـس از حـدود    . توسط ايران رد شد 
 بـس از سـوي دو        با قبول آتـش    1367سال در مرداد    

طرف و پس از به جا گذاشتن يك ميليون نفر تلفات و            
.  ميليارد دالر خسارات به دو كشور خاتمه يافـت         1190

 آغاز  1369ور از سال    مبادله اسيران جنگي بين دو كش     
ايران آخرين گروه از اسراي جنگـي عراقـي را در           . شد

  .  به عراق تحويل داد1381سال 
  

 فرجام

 رژيم جمهوري اسالمي در حـالي   1367 تير   27در روز   
قطعنامه آتش بس را پذيرفت كه توان اقتصادي كشور         
تحليل رفته و آثار خستگي ناشي از جنـگ فرسايـشي           

چنـين نيروهـاي عراقـي حمـالت        هم. آشكار شده بود  
گسترده اي را در جبهه هاي زميني آغاز كرده بودنـد و        
شهرها، مراكز اقتصادي، سكوهاي نفتي و نفتكـشها را         

 .زير آتش حمالت موشكي و هوايي قرار داده بودند
به گفته كارشناسان، افـزايش تـوان نظـامي نيروهـاي           
عراقي عامل مهمي در پذيرش قطعنامه از سوي رژيـم        
ايـران حـساب مـي آيــد، امـا نقـش تعيـين كننــده در       
فرونشستن آتش جنگي را نـاتواني حكومـت از بـسيج           
منابع انساني از يكسو و كاهش قدرت اقتصادي و فشار     
تحـريم اقتـصادي از سـوي ديگـر داشـت كـه بعــد از       
گذشت ربع قـرن از آغـاز آن، هنـوز رژيـم جمهـوري              

يامدهاي اسالمي از ارايه تصويري روشن از عواقب و پ         
 .اقتصادي اين دوره اكراه دارد

  

 آمار تلفات انساني

بنا بر اطالعات بعضي منابع، در اين جنگ طرف ايراني      
ــشته،  210 ــزار ك ــول، و  400 ه ــزار معل ــزار 10 ه  ه

 هـزار پاســدار و  85 هـزار ارتـشي،   48. مفقـوداالثر داد 
ار دانش آموز، بيش از سه هزار        هز 33بسيجي، بيش از    

 مسيحي،  88 روحاني،   317 دانشجو، سه هزار و      500و  
 2افزون بر ايـن،     .  زرتشتي كشته شدند   9 كليمي و    18

 هزار تبعه خـارجي كـه همـراه نيروهـاي ايرانـي مـي             
  . جنگيدند نيز در جنگ هشت ساله كشته شدند

  
بنيـاد حفـظ   "به گفته مجتبي جعفري، جانشين رياست   

، پـنج ميليـون ايرانـي در        " و نشر ارزشهاي جنـگ     آثار
 هزار نفر از آنان كشته و       190جنگ شركت داشتند كه     

 هـزار نفـر از نيروهـاي    42.  هزار نفر زخمي شدند   672
  .ايراني هم به اسارت نيروهاي عراقي درآمدند

 130 ميليـون و  2 هزار نيروي ارتـش،      217در مجموع   
ــه همــراه   ــسيجي ب ــرو200هــزار ب ــپاه  هــزار ني ي س

پاســداران، شــهرباني و ژانــدارمري در جنــگ شــركت 
  . داشتند

 

 ميراث جنگ 

در عراق، جنگ به تاكيد بيشتر بر ناسيوناليسم عربي از          
در ايران افتاده بـه دسـت       . نوع صدام حسيني دامن زد    

ارتجاع شيعي، جنگ بهانه اي براي مقابله با مخالفـان          
 ورزي داخلي، سركوبي خواسته هاي اجتماعي، ضـديت  

صـدور  "با ايديولوژي سني و اسـراييل، تقويـت تفكـر           
 و در حقيقت صدور بربريت و تروريـسم و بـه            "انقالب

عهـده گــرفتن نقــش مادرخوانـدگي بــراي گروههــاي   
  . مذهبي آشوب طلب و جنگ افروز در منطقه شد

در اين جنگ، نه شيعيان عراقي از ايران و نـه اعـراب              
 ايــران، جنــگ و در. ايرانــي از عــراق حمايــت كردنــد

تبليغات حكومت در جهت پرت كردن اذهان عمومي از   
داخل به سمت مرزها شد و بهانه الزم بـراي سـركوب        
داخلــي گروههــاي سياســي مخــالف و تمركــز قــدرت 

همچنانكه در عراق نيز بـه  . سياسي رژيم را فراهم كرد   
ايجاد نوعي ماشين جنگي منجـر شـد كـه بـه عنـوان            

در عراق، تا زماني    . رآمده بود بخشي از زندگي روزمره د    
كه لزوم دفاع در مقابل ايران مطرح نبود، هيچ وحـدتي   

 . در مورد علت جنگ وجود نداشت
جنگ ايران و عراق تاثير بسيار ژرفي بر خاورميانه، بـه           

 فارس به طور خاص بـر جـاي   طور عام و منطقه خليج  
گذاشت؛ چرا كه خسارات مالي و جاني آن تنها محدود          

كشور ايران و عـراق نبـوده و سـالها بعـد، سـير              به دو   
تحوالت ناشي از اين جنگ، بـه جنـگ و درگيريهـاي            

در واقـع، پيـروز     . ديگري در كل منطقـه كـشيده شـد        
نشدن صدام حسين در جنـگ عليـه ايـران، وي را بـه         
نوعي تالش براي كسب افتخـار و پيـروزي در مقابـل            

ــه  ــدرتهاي فرامنطق ــپس ق ــت و س ــوق داد؛ كوي اي س
 آميز كه نتايج مخرب آن بـه ويـژه          شهايي شكست تال

  . خود او را در برگرفت

در نتيجه اين جنگ حـضور نظـامي آمريكـا در خلـيج             
ورود مستقيم و مجـدد     . فارس ابعاد بي سابقه اي يافت     

دولـت آمريكـا بـا نـصب پـرچم ايـن كـشور بـر فـراز          
مداخلـه  .  آغـاز شـد    1987نفتكشهاي كويتي در سـال      

 500 باقي نماند و به اعزام بيش از         مزبور در همين حد   
هزار نيرو به خليج فارس براي بيرون كـردن عـراق از            
كويت و سپس جنگ دوم با عراق و اشغال اين كـشور            
انجاميد؛ تحولي كه آغازگر انتشار تروريسم اسـالمي و         

 .  جنگهاي فرقه اي و نيابتي در سراسر منطقه شد
  
 

 :منابع

اري الرنـس پـاتر،      به ويراسـت   "ميراث جنگ " كتاب   -
 گري سيك

  آرشيو بي بي سي-
  تارنماي بازتاب-
  آرشيو خبرگزاري فرانسه-
  ويكي پديا-
   تارنماي بنياد حفظ ارزشهاي دفاع مقدس-

  مقدس يا کثيف؟
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 Hebe de ("هبـه دي بونـافيني  "چونان هميـشه  
Bonafini (  سال سن ثابت كرد كـه شـهامت         87با 

اين بار او را يك رويـداد غيـر         . اش را كمتر كسي دارد    
او در برابـر راي  . منتظره سياسي بـه واكـنش واداشـت       

دادگاه كـه وي را موظـف مـي كـرد از حـق دفـاعش              
 . استفاده كند، دست به مقاومت زد

مــارچلو مــارتينز دي "ر او توســط قاضــي آري، احــضا
 براي اسـتماع، مرحلـه اي از رونـد محاكمـه            "جورجيو

عليـه  . است كه به نفع متهمان انديـشيده شـده اسـت          
 بـه اتهـام     "انجمن مـادران ميـدان دي مـايو       "رييس  

كالهبــرداري در برنامــه ســاخت مــسكن مــشهور بــه 
، پرونـده اي بـه جريـان افتـاده          "روياي تقسيم شده  "

 . است
او اعالم كرد حاضر بـه دادن بازپرسـي نيـست، چـون           
. قبال بازپرسي شده و مدارك الزم را تحويل داده است    

قاضي حكم جلـب او را صـادر كـرد و پليـسهايي كـه               
گويي براي رفتن به جنگ تجهيز شـده بودنـد، مـامور         
اجراي آن در هنگامي گرديدند كه مـادران ماننـد هـر            

يو مي شدند؛ نقطـه     پنجشنبه ديگر راهي ميدان دي ما     
اي در دنيا كه احساس مي كنند در آنجـا مـي تواننـد              

 . دختران و پسران گم شده شان را مالقات كنند
جمعيتي به طور خودجوش گردهم مي آيد كه مـادران          
را در ميان خود مي گيرد، فراري داده و به پليس مـرز             

روز بعد، قاضي   . عمليات افراطي اش را نشان مي دهد      
 تعديل كرد و موافقت كرد كه از بونافيني         حكم خود را  

او در واكنش با يك كاروان   . در خانه اش بازپرسي كند    
 Mar de ("مـار دي پالتـا  "بـزرگ راهـي شـهر    

Plata (شد و در آنجا با ما گفتگو كرد: 
من راضي هستم، نه به خاطر آنچه كه در اين كشور           "

ـ          ت دارد اتفاق مي افتد، بلكه به اين دليل كه مـردم ثاب
كردند خيلي كارها هستند كه ما قـادر بـه انجـام آنهـا        
هستيم، اينكه خيابان به ما تعلق دارد و به خاطر آنچـه           

مردم خواسته هاي شان را     . كه در طول مسير روي داد     
كه روي كاغذ نوشته بودند، به طـرف مـا پرتـاب مـي              

حـزب راسـت    ("PRO"همه طرفدار  ! كردند، چه زيبا  
 "ماريتـسيوس مـاكري   "مهور  ميانه متعلق به رييس ج    

)Mauricio Macri ((نمي خـواهم شـعار   . نيستند
 "آري ما مي توانيم   "انجمن مان را تغيير دهم، اما اين        

)Sí podemos (اما مـن  . واقعا تعريف حال ماست
از آن استفاده نخواهم كرد، چـون نمـي خـواهم كپـي             

ما ! ماكري... شعار ديگري را فكر خواهم كرد، اما  . كنم
   "!توانيممي 

  
  .مثل اينكه شما هم مشاور ويژه داريد

شعار به ذهنم مـي آيـد، چـون مـن در            ! پناه برخدا، نه  
آنچه كه اتفاق افتاده، سرگيجه آور      . وسط ميدان هستم  

همه جا در طـول مـسير آنهـا بـا       ... روحيه مردم   . است
 . هداياي كوچك و پرچم از ما استقبال مي كردند

  
  به مردم چه گفتيد؟

بـه آنهـا گفـتم خودشـان بـه          . ا از من تشكر كردند    آنه
من فقـط جـرات     ! انجام اين كار موفق شده اند نه من       

انجام كاري را داشتم كه كسي برايش پيش قدم نمـي           
ما بايد بفهميم كه ميدانها و خيابانهـا مـي تواننـد            . شد

كـاروان مـا در شـهرهاي      . حق مان را به ما برگرداننـد      
. نهاي ورودي جمع شديم   مختلف متوقف شد و در ميدا     

در طول مسير مردم پياده، با موتور به دنبال ما راه مي             

ــد  ــيلم مــي گرفتن ــد و از آنچــه روي مــي داد ف . افتادن
غيرقابــل توصــيف بــود، چنــين اســتقبالي از يــك زن 
روستايي را هرگـز نديـده بـودم، حتـي از يـك سـتاره               

جـاي سـوزن   . مشهور هم اينطور اسـتقبال نمـي شـود     
واقعا تحـت   . ود، مردم سر از پا نمي شناختند      انداختن نب 

  . تاثير قرار گرفتم
  

كريستينا كيرشنر، رييس جمهور سـابق، بـا        
  چه صحبتي با او داشتيد؟ . شما تماس گرفت

اولـين  . نگران جـان مـن بـود   . او چند بار تماس گرفت  
سه ماشين آب پـاش،     . يورش پليس خيلي سنگين بود    

يـف نيـروي ضـد      افراد مسلح با لباس شخـصي، دو رد       
شورش، سه زره پوش و پليس و پلـيس فـدرال خانـه             

بـا خـودم گفـتم حتمـا        . مادران را محاصره كرده بودند    
به همين دليل هم    . كشتار مي شود، بايد مواظب باشيم     

كلـك زديــم و از طريــق پيــاده رو از محاصــره خــارج  
  . شديم

مردم پشت سر راه مي افتند چون مي خواهنـد كـاري            
كريـستين مـي    . كنند و حال بايد از آنها محافظت كرد       

ترسيد كه پليس مرا دستگير كند و اتفاقي برايم بيفتـد،       
: او گفـت  . چون مريض هـستم و احتمـال دارد بميـرم         

مـن مـي    ":  به او جـواب دادم     ".مواظب خودت باش  "
 فرزندانم فكـر مـي      من هميشه به  . دانم چكار مي كنم   

كنم كه همه چيزشـان را دادنـد و بـاور دارم زمـان آن      
به آخر عمر من    . رسيده كه من هم همه چيزم را بدهم       

آن را بايد صرف چه بكنم، اگر نـه         . زمان زيادي نمانده  
خيلي خوب، هر چه مي خواهي     ":  او گفت  "!در اين راه  

 بعدا دوباره تماس گرفت و خيالش راحت شـده           ".بكن
، چون همه چيز برخالف آنچه كه فكر مي كـرديم           بود

  اينطور نيست؟ . پيش رفت
شما اعالم كرديد كه حاضر به بازجويي پـس   

فكر مي كرديد كه چنين نيروي      . دادن نيستيد 
  را عليه شما بسيج كنند؟

تا وقتي آنهايي كه بايد دستگير شوند، دسـتگير نـشده           
 سـپر و  آنهـا بـا   . اند، من هرگز بازجويي پس نمي دهم      

خانـه مـادران پـر از اعـضاي         . تجهيزات جنگي آمدنـد   

لبـاس شخـصيهاي مـسلح هـم آمـده          . سازمان ما بود  
  . بودند

  
  لباس شخصي مسلح؟

بله، آدمهاي كه در لباس شخصي فرستاده مي شـوند،          
اين بـار تعدادشـان خيلـي       . جاسوسها، هميشه مي آيند   

 گاهي موقع راهپيمايي آنها را مـي شناسـم و         . زياد بود 
گاهي خود  . بيرون شان مي اندازم و آنها فرار مي كنند        

را به شكل آدمهاي مسن در مي آوردند يـا يـك پـسر              
جوان، يك دختر بدلباس را مي فرستند و بعد تـو مـي             

آنهـا كنـار    . فهمي كه آنها دارند جاسوسي ترا مي كنند       
من مي ايستند و در نقاط استراتژيك ميدان مستقر مي          

. ردمي كه آمده اند چه مي گويند      شوند تا گوش كنند م    
من از پنجره به بيـرون نگـاه كـردم و ماشـينهاي آب              

 Juan ("خــوان مــانوول مورنتــه". پــاش را ديــدم
Manuel Morente(    وكيل ما، فكـر خـوبي بـه ،

سرش زد كه ماموري كه براي بازرسي خانه آمده بـود           
خـوان  . را بيرون انداخت چون مجوز بازرسـي نداشـت        

  . سيار هوشياري استمانوول جوان ب
دادگاه نامه من، نامه يك زن را به بهانه حقوقي نبودن           

در حقيقـت مـن هميـشه بـه       . نمي خواست قبول كنـد    
من چندين بار به دادگاه رفتـه    . قانون احترام گذاشته ام   

مي داني، كافكا   . ام، اينطور نيست كه نخواسته ام بروم      
ه مـا   مي گويد قانون، قانون بورژوازي است و آنچه كـ         

كرده ايم اين است كه كمي در برابـر حـق بـه جانـب               
 . بودن بورژوازي برخيزيم

بعد از اين اتفاقات، از آمريكاي التـين، اروپـا، از همـه             
برخي مـي گفتنـد     . جاي دنيا مدام با من تماس گرفتند      

نمي دانم، من زياد از   . تو روند دادرسي را تغيير داده اي      
نم خوب است كـه     فقط مي دا  . حقوق سر در نمي آورم    

اين اتفاق افتاده است و ما مردم مطمين بايد باشيم كه           
اگر به خيابان برويم، براي حقوق مـان بجنگـيم، حـق            

اگر در خانه بمانيم، كار مـشكل       . مان را هم مي گيريم    
 . مي شود

  
  10بقيه در صفحه 

 ما نمی توانيم از جايمان تکان نخوريم و بلند نشويم
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ما نمی توانيم از جايمان 
 تکان نخوريم و بلند نشويم

  9بقيه از صفحه 
  

در حال حاضر قاضي پس از واكنش مردمـي         
به حكم بازداشتش، عقب نشيني كرده و مي        

در . گويد كه آماده است به خانه مادران بيايد       
باره اين تصميم حقوقي كه آشكارا تفـسيري        

 سياسي است، چه فكر مي كنيد؟ 

مـا  . ه خانه مادران بيايد، او را مـي پـذيريم        اگر قاضي ب  
آنهـا  . حتي درها را هنگام بازرسي خانـه قفـل نكـرديم    

بارها خانه را بازرسي كرده اند، امـا از آنجـايي كـه مـا              
در اولـين بازرسـي،     ... چيزي براي پنهان كردن نداريم      
مادران هـم آمدنـد و      . انبوهي از لباس شخصيها آمدند    

سـيد، مـا چيـزي بـراي پنهـان          نتر": من به آنها گفتم   
اينها مي توانند مبلها را از هم بـشكافند،         . كردن نداريم 

مــا همينجــا در آشــپزخانه مــي . همــه جــا را بگردنــد
  ".نشينيم

: وقتي كه آنها ديدند ما مانـده ايـم، يكـي شـان گفـت      
 بعد درب يك قفسه ".من از آشپزخانه شروع مي كنم  "

او فكـر كـرد   . آوردرا باز كرد و سه كتاب آبي را بيرون         
اينها دفترهاي حساب و كتابهاي ما هـستند، امـا دفتـر      

يارو يكي شان را بـاز      . يادداشتهاي روزانه مادران بودند   
كرد و چشمش به تيتر يكي از آنها افتاد كه نوشته بـود      

حالت او طوري شد . "دادگاه و مجازات براي مقصران "
قفـسه  درب هـر    . كه انگار نمي دانست چكار بايد بكند      

. اي را كه باز مي كردند، وسايل مادران ظاهر مي شـد           
آنها همه چيز را به هم زدند، اما چيـزي را روي زمـين             

ما هيچوقت با دستگاه    . چندين ساعت ماندند  . نينداختند
قضايي مقابله نكرده ايم، بلكه بـرعكس در و دروازه را           

بگذار حاال دنبال احضاريه بروند،     . برايشان باز كرده ايم   
 . اگر فكر مي كنند كه مجبورند مرا احضار كنند

  
فكر مي كنيد براي چه كسي احـضاريه نمـي          

  فرستند؟
صدها متهم وجـود دارد، مـن بـا قاضـي        . براي بعضيها 

اينطور نيست كه ما به بازپرسي نـرويم،        . صحبت كردم 
 و يك "بس است"برايم من مهم اين است كه بگويم        

  . تم هم به  آدرس ماكري بفرس"بس است"
  

قــصد داشــتيد بــه ماكريــسم يــك هــشدار 
  سياسي بدهيد؟ 

او . او نمي تواند هر كاري دلش مي خواهد بكنـد    . دقيقا
اين را يانكيها به او القا كرده انـد،         . پادشاه كشور نيست  

او بـراي اداره كـشور      . اما او مالك اين سرزمين نيست     
او از كـشور غنيمـت      . آنجاست نـه بـراي تـصاحب آن       

.  آن را مـي فروشـد و هديـه مـي دهـد             گرفته و حـاال   
. بيكاري جنايتي است كه يكنفر بايد تـاوانش را بدهـد          

شبها مي شود صفهاي طويلي از مردم را ديد كه دنبال           
غذا مي گردند و آنهـا كـساني نيـستند كـه در خيابـان         
زندگي مي كنند؛ كساني كه توانايي خريد غذا ندارند نه     

انـد، بلكـه بـه خـاطر     به خاطر اينكه پول گاز را نـداده       
  . اينكه بيكار هستند

  
فكر مـي كنيـد     . كار دادگاه حساب نشده بود    

قاضي به پيامدهاي صدور حكم جلـب بـراي         
رهبر انجمن مـادران ميـدان دي مـايو فكـر           

  كرده بود؟ 
آنها بـه تـاريخ نگـاه      . باعث اصلي دستگاه امنيتي است    

قاضي فكر مي كنـد مـن يـك زن بيچـاره            . نمي كنند 
او نمي  .  هر پنجشنبه به ميدان شهر مي رود       هستم كه 

داند ما مادران چه كارهـايي كـرده ايـم، او نمـي دانـد          
اين حاصل چهـل سـال كـار        . مردم ما را دوست دارند    

خيليها به  . من هيچوقت خويشتن داري نكرده ام     . است

 ".هبه، مي تواند باليي به سرت بيايـد       "من مي گفتند    
يد كردند من رنج كشيده   از هنگامي كه فرزندانم را ناپد     

 . ام، اما من هيچوقت به خودم فكر نكرده ام
هر وقت كه انسان دست به كاري مـي زنـد، مثـل بـه        

انسان نبايد به خودش فكر     . دنيا آوردن يك نوزاد است    
اين هـم   . كند، بلكه به نوزادي كه سالم به دنيا مي آيد         

ده . مثل زايش بود و نتيجه اش هم بايد خوب مي بـود  
 بعد از آنكه پسرم را از من گرفتند، بعد از اينكه بـه              روز

من اطـالع دادنـد او را از ده روز پـيش شـكنجه مـي                
 رفتم، چون قاضي نمـي خواسـت        5دهند، به كالنتري    

خانم عزيز، شـما ديوانـه     "او به من گفت     . به آنجا برود  
و من واقعا مانند يـك ديوانـه وارد كالنتـري           . "هستيد

تند مرا مهار كنند و سرآخر مرا به        شدم، آنها نمي توانس   
. شدت كتك زدند و زير رگبار باران به خيابان انداختنـد   

من گريان در خيابان افتاده بودم و به خودم فكر نمـي             
 . كردم، به پسرم فكر مي كردم كه داخل كالنتري بود

مـن در ايـن لحظـه بـه         : و اين بار هم همينطـور بـود       
ر مي كردم كه چـه      فرزندانم فكر مي كردم، به اين فك      

تعداد ديگري از مردم را بايد آگاه كرد، ما چقدر قـدرت            
داريم كه كاري را كه مي خواهيم و درست مي دانـيم،           

ما نمي توانيم از جايمان تكان نخـوريم و         . انجام دهيم 
اي هـوار،   . اي واي، چقدر روزگارمان بد است     "بگوييم  

 هست خيلي كارها ! نه دوستان عزيز  . "مرا اخراج كردند  
 توان كرد، تخريب نكنيد، چيزي پرتاب نكنيـد،         كه مي 

آنچه كه آنها مي خواهنـد يـك جنـازه          . تحريك نكنيد 
چندي پـيش نگرانـي مـرا در برگرفـت و پـيش             . است

اينها چه مـي خواهنـد؟ اينكـه كـسي در           "خودم گفتم   
برابرشان مقاومـت كننـد و آنهـا بتواننـد گلولـه اي در              

افروختـه   تصور كن مردم چقـدر بر      "سرش خالي كنند؟  
بـراي  . بودند، وقتي كه از در و ديوار پليس مي ريخـت          

   ساله به چند نفر نياز هست؟ 87دستگيري يك زن 
  

رسانه هاي رسمي تبليغ مي كنند كه مقاومت        
  . شما خشونت را هم درخود دارد

به همين دليل هم بايد مواظب بود چطـور بايـد           . دقيقاً
مـا  .  رفـت دست به عمل زد و تا چه اندازه بايـد پـيش          

مادران عادت كرده ايـم كـه از برابـر پلـيس جاخـالي              
چهل سال است كه آنها را از خود دور نگه مـي            . دهيم

داريم، چهل سال است كه آنهـا را از ميـدان دي مـايو        
مي رانيم، چون نمي خواهيم آنجا باشند، به آنها نيازي          

 Fernando de ( "فرناندو دال رووا"وقتي . نداريم
la Rúa -س جمهــور پيــشين آرژانتــين بــين  ريــي

يك روز ميدان را مسدود كرد    ) 2001 تا   1999سالهاي  
و نمي خواست ديگر باز كند، ما دو نردبان آلومينيـومي           
قرض كرديم و از يكي بـاال رفتـه و از ديگـري پـايين        
ــدان     ــصارهاي دور مي ــوري از روي ح ــديم و اينط آم

 . گذشتيم
ما مردم  .  بوديم آنوقتها هنوز مي شد، ما خيلي جوان تر       

امـروز كـه مـن اينجـا در       . هميشه راهي پيدا مي كنيم    
 هـستم، در ايـن نشـست اولـين         "مار دل پالتـا   "شهر  

كارتهايي كه ما مادران درست كـرديم را همـراه آورده           

اوايل نمي خواستيم   . ام
اعالميه منتـشر كنـيم،     
ــون   ــتيم، چ ــرس داش ت
پخش اعالميـه اغلـب     
دليل دستگيري دختران  

بـه  . مان بـود  و پسران   
اين دليـل مـادران دل      
پالتا به اين فكر افتادند    
كــه هــر كــس كــارتي 
طبــق ســليقه خــودش 

نمي شـود   . درست كند 
توصيف كـرد كـه ايـن       
كارتها چقدر وحشتناك   
بودند، با قلب خونين، با     
صــليب، بــا مــسيح بــه 

 . صليب كشيده شده
 در گوشه خيابان ايستاديم و اين    78در كريسمس سال    

. پخش كرديم، درست در بحبوحه ديكتاتوري     كارتها را   
كارتها شخصي و از يـك مـادر بودنـد، امـا مـادران و               

من از آنها كپـي گـرفتم، از جملـه          . كارتها بسيار بودند  
براي جوانترهايي كه امروز دانشجوي روزنامـه نگـاري         

به آنها مي خواهم نشان دهم كه به اين همـه           . هستند
اگـر  . ، نيازي نيـست   دستگاههايي كه امروزه وجود دارد    

انسان بخواهد دست به كاري بزنـد، اگـر مـي خواهـد             
خواسته اي را به زبان بياورد، هميشه راهـي پيـدا مـي             

اغلب ما را بعـد از دسـتگيري در سـلولهايي مـي           . شود
انداختند كه بوي مرده مي داد؛ بـوي كـسي كـه مـي               

هدف ترساندن مـا  . دانستيم فرزند يكي از ما بوده است  
حـاال بايـد از چـه بترسـيم؟ از     . به خيابان بـود  از رفتن   

  اينكه دستگيرمان كنند؟ 
  

در حــال حاضــر شــما مــشغول ســازماندهي 
  .دوهزارمين تظاهرات در پنجشنبه هستيد

مـا  . بله، دوهزارمين تظاهرات و اين رقم كمـي نيـست       
در بسياري  . بسيار راضي هستيم، مردم زيادي مي آيند      

 من حاال پيش دوستانم     .نقاط تظاهرات برپا خواهد شد    
اينجا به اين خـاطر آمـدم كـه         . در مار دل پالتا هستم    
 . انتظار اين استقبال را نداشتم. يك روز استراحت كنم

در كنـار راهپيمـايي در      . كارهاي زيادي در دسـت دارم     
 اوت كافـه  22پنجشنبه و راهپيمـايي مقاومـت، مـا در      

بـراي  در ايـن روز مـا   .  را افتتاح مـي كنـيم     "انقالبي"
يـك  . اولين بار سند بنيانگذاري مـان را امـضا كـرديم          

محضردار ما را در خانه اي مـسكن داد تـا در سـاعات              
 اوت انتخابات داخلي    14در  . مختلف سند را امضا كنيم    

 انجمن را به ثبت     1979 اوت   22را برگزار كرديم و در      
  . رسانديم

  
  :پانويس

، نظاميــان 1976 مــارس 24چهــل ســال پــيش، در *
، بـا   "خورخه رافائل ويـدال   "ژانتيني به رهبري ژنرال     آر

در . يك كودتا قدرت را در اين كشور به دست گرفتنـد          
هفت سالي كه آنها بر آرژانتين فرمان راندنـد، بـيش از        
. سي هزار نفر ربوده، شكنجه، كشته و يا مفقـود شـدند        

جستجو براي يافتن مفقود شده ها هنوز ادامه دارد، چرا  
. ه مادران و مادر بزرگها كوتاه نمي آيند       كه بيش از هم   

 در اين دوران بنيـان      "مادران ميدان دي مايو   "انجمن  
  . گذاشته شد

ــه در  ــاني ك ــل 30زم ــاتوري 1977 آوري ، در اوج ديكت
خشن و خونين، چهـارده مـادر درسـت در برابـر كـاخ              
دولت، در سكوت گرد ميدان چرخيدن گرفتنـد، آنهـا را       

  . دند نامي"يك مشت زن ديوانه"
 سـال پـس از      32امروز، چهـل سـال بعـد از كودتـا و            

مـادران  "بازگشت آرژانتين بـه دموكراسـي پارلمـاني،         
 در سراسر جهـان بـه عنـوان يكـي از            "پالزا دي مايو  

  .   موفق ترين جنبشهاي حقوق بشري شناخته مي شوند
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  تجمع و تحصن در سه دانشگاه بزرگ كشور
 دانشجويان سه دانشگاه بزرگ كشور      ، مهر 4صبح روز   

ــه   ــه هزين ــراض ب ــعيت   در اعت ــنوات و وض ــاي س ه
  ) مهر4ايلنا، . (خوابگاهها تجمع و تحصن كردند

   

  
تحصن اميركبيريها در اعتراض بـه هزينـه        *

  هاي سنوات 
 هـاي    ينهدر دانشگاه اميركبير دانشجويان نسبت به هز      

 درحـالي كـه     ؛ و بر اين باورند كه     بودهعترض  مسنوات  
وزارت علوم تحصيل رايگان در ترم پـنجم كارشناسـي    

 داند، اما دانـشگاه صـنعتي اميركبيـر          ارشد را مجاز مي   
تصميم به اخذ هزينه از دانشجويان جهت تحـصيل در          

  . گيرد ترم پنجم مي
ـ            ر بـه   در بخشي از بيانيـه اي كـه دانـشجويان اميركبي

ــت     ــده اس ــد، آم ــرده ان ــادر ك ــبت ص ــين  مناس :  هم
اسـفند   16ريزي آموزشي در تـاريخ        شورايعالي برنامه "

 هاي كـارداني و    نامه جديدي را براي دوره     آيين 1393
در . تصويب كرده است  ) پيوسته و ناپيوسته  (كارشناسي  
نامه، مـدت سـنوات مجـاز تحـصيلي بـراي             اين آيين   

اين . سال تعيين شده است  كارشناسي هشت و نيم     دوره
در حالي است كه تعداد دانشجوياني كـه مـدت زمـان            

انجامـد،     به طول مي       يا ده سال و نيم     9شان    تحصيل  

  ".رقم كوچكي نيست
  

تجمع دانـشجويان دانـشگاه بهـشتي در        * 
  اعتراض به وضعيت خوابگاهها 
در دانشگاه بهشتي از سوي ديگر نيز تجمع دانشجويان    

 4 و 3طـي روزهـاي     هـا   ه ضعيت خوابگـا  اعتراض به و  
  . شد دانشجو برگزار 200آبان با حضور 

يكي از دانشجويان اين دانشگاه كه در تجمـع حـضور           
امسال دانشگاه بهـشتي مـازاد ظرفيـت        ": شت گفت دا

 10پذيرش كرده، اما به اين دانشجويان گفته شده كه          
 گيـرد و در حـال    مهر به بعد خوابگاه به آنها تعلق مـي       

انـد،   ضر دانشجوياني كه از شهرستان به تهران آمده  حا
هـايي كـه بـراي      ه از طرفـي خوابگـا    . سرگردان هستند 

 ساعت 2دانشجويان جديد الورود در نظر گرفتند، حدود  
  ".با دانشگاه فاصله دارد

ــرض   ــشجوي معت ــن دان ــرد اي ــافه ك ــته " :اض خواس
حداقل خوابگاههايي نزديـك     كه   دانشجويان اين است  

   ".ه به آنها داده شودبه دانشگا
  

  
تجمع دانشجويان شريف در اعتـراض بـه        *

  حذف قوانين مربوط به سنوات تحصيلي
ــدود  ــريف در  600ح ــشگاه ش ــشجويان دان ــر از دان  نف

 هـاي سـنوات مقابـل درب اصـلي           اعتراض به هزينـه   
  .  و تجمع كردنددانشگاه و دفتر رياست  آن اعتراض

اعتراض ايـن   دبير شوراي صنفي دانشگاه شريف علت       
دانشجويان را حذف قوانين مربوط به سنوات تحصيلي        

دانشگاه صنعتي شـريف در     ": مومني گفت . عنوان كرد 
ــام دانــشجويي را كــه  كمــال تعجــب امــسال ثبــت  ن

 كـشيده شـده اسـت، منـوط بـه      5تحصيلش بـه تـرم      
اي حدود يك ميليون تومان كرده        پرداخت رقم جريمه    

آن جريمه را بپـردازد تـا       است؛ يعني دانشجو ابتدا بايد      
آنهـم در   . نـام كنـد     سپس بتواند در تـرم جديـد ثبـت          

شرايطي كه دانشجوي مورد بحث، دانـشجوي روزانـه         
   ". صنعتي شريف است"دانشگاه دولتي"

 انيدانـشجو  تجمـع    مهـر  6 شـنبه    از ظهر روز سـه     بعد
ــنعت  ــشگاه ص ــريدان ــذف   في ش ــه ح ــراض ب  در اعت

 ي روز متـوال   ني سـوم  ي برا يلي سنوات تحص  يها  نهيهز
  .ادامه پيدا كرد

  
  تفسير تازه وزارت علوم از آموزش رايگان

سـازي    معاون آموزشي وزيـر علـوم بـا هـدف شـفاف             
درمورد هزينـه سـنوات دانـشجويان، توضـيحاتي را در      

  .هاي جديد آموزشي ارايه كرد  نامه  مورد آيين
مــدت مجــاز ": دكتــر مجتبــي شــريعتي نياســر گفــت

 تـرم،  8يان مقـاطع كارشناسـي   تحصيلي براي دانشجو  
 ترم و براي    4براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد      

 ترم است و امـري كـه در         8دانشجويان مقطع دكتري    
نامه آموزشي تحت عنوان آموزش رايگان مطـرح          آيين  

 شود، مربوط به دانشجوياني است كه در بازه زماني      مي
  ".دهند مذكور به تحصيل خود پايان مي 

امـا ممكـن    ": آموزشي وزير علـوم ادامـه داد      معاون  
است يك دانشجو در بـستر قـانوني بـيش از سـقف             

اگر اين موضـوع بـه      . مجاز را صرف تحصيالت كند    
دليل عوامل خارج از اختيار دانشجو باشد، براي مثال         
اســتاد راهنمــا تــشخيص دهــد كــه مــدت تحــصيل 
دانشجويي بايد بيش از حد قانوني باشد، هزينه نبايـد      

امـا اگـر عـواملي در       . سط دانشجو پرداخـت شـود     تو
تر شدن مدت تحـصيل دانـشجويان دخيـل           طوالني  

باشد كه در اختيار خود فرد است، هزينه تحصيل بايد     
  ) مهر4ايسنا، ( ".توسط خود دانشجو پرداخت شود

  
   موسسه اعزام دانشجو  لغو مجوز شدند84

نظارت بر عملكـرد موسـسات وزارت علـوم ،    كار  گروه  
 موسسه لغو مجوز شده اعزام دانـشجو بـه          84هرست  ف

 موسـسه اعـزام     27 از ايـن تعـداد       ،خارج را اعالم كرد   
 موسسه فاقـد  57دانشجو تا اطالع ثانوي تعليق شده و  

  . اعتبار اعالم شدند
ازه موسسات مزبور با توجه به ضـوابط و مقـررات، اجـ           

هيچگونـه فعاليــت در زمينـه اعــزام دانـشجو از قبيــل    
  .نخواهند داشت... مشاوره، عقد قرارداد و

وزارت علوم مي گويد، متقاضيان تحصيل در خـارج از           
كشور كه از طريق موسسات اعزام دانشجو اقـدام مـي           
كنند، قبل از هر اقـدامي ابتـدا دانـشگاه معتبـري را از              

ــش آموختگــ   ــست اداره دان ــوم روي  لي ان وزارت عل
انتخاب كنند، سپس به ليست موسسات خدماتي اعزام         
ــورس   مجــاز و غيــر مجــاز كــه در وب ســايت اداره ب
دانشجويان خـارج وزارت علـوم منتـشر شـده مراجعـه           

خبرگـزاري  ( .كرده و هيچ آدرس ديگر را قبـول نكننـد        
  ) مهر9مهر، 

  
تجمع دوباره دانش آموختگـان نفتـي مقابـل     

  وزارت نفت
ويان و دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت بار        دانشج

ــه عــدم   ــراض ب ــل  ديگــر در اعت اســتخدام خــود مقاب
  . ساختمان وزارت نفت تجمع كردند

آموختگان صنعت نفـت در راسـتاي    چندي پيش دانش  
پيگيري اجرايي شدن وعده دولت و وزارت نفت بـراي          

مدت سه هفتـه      استخدام شان در شركت ملي نفت، به        
آنهـا  . س شوراي اسالمي تجمع كرده بودند     مقابل مجل 

با وعده نمايندگان مجلس به حل مشكل شان، بيانيـه          
اي مبني بـر تعليـق تجمعـات خـود صـادر كردنـد تـا                  

  . شان را پيگيري كنند ربط خواسته  مسووالن ذي 
التحصيالن دانشكده صـنعت نفـت معتقدنـد كـه            فارغ  

دل و پس   نامه اين دانشكده بايد با شرط مع        طبق آيين   
 التحصيلي به استخدام وزارت نفت درآيند؛ البته         از فارغ 

روند استخدام آنها انجام شده كه با دستور بيژن نامـدار      
تـسنيم،  ( .زنگنه، وزير نفت، اين روند متوقف شده است  

  ) مهر10
  

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه خواجه     
  نصير 

 ي از دانــشجويان دانــشكده مكانيــك و صــنايعادعــدت
 مهـر،  10دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي صـبح روز    

براي ابراز مطالبات صنفي و اعتراض به نحوه رسيدگي         
مسووالن به آن تجمعي را در محوطه دانشگاه برگـزار          

  . كردند
همزمان با برگزاري جشن وروديهاي جديـد دانـشكده         
مكانيك و صنايع دانشگاه خواجه نـصيرالدين طوسـي،         

نشجويان در محوطه اين دانـشكده       نفر از دا   200حدود  
مشكالت خوابگـاه      در ارتباط با كيفيت غذاي دانشگاه،     

 هــاي ســنوات اعتــراض خــود را بــه گــوش  و جريمــه
  .مسووالن رساندند

دانشجويان همچنين در ادامه اعتراض خـود ظرفهـاي         
غذا را پس از دريافت از سلف، از خروجي سلف تا درب      

  )  مهر10ايسنا، ( .ددانشگاه بر روي زمين قرار دادن
  

  ابالغ همه ممنوعيتها در اردوهاي دانشجويي
براساس ايـن   . آيين نامه اردوهاي دانشجويي ابالغ شد     

آيــين نامــه، برگــزاري اردوهــاي خــارج كــشور بــراي 
دانــشجويان ممنــوع شــد و همچنــين همــراه داشــتن 
سازهاي موسيقي و دخانيات در اردوها مصداق تخلـف         

ن نامـه تاكيـد كـرده اسـت،         مـاده يـازدهم آيـي     . است
برگزاري اردوهاي دانشجويي، به صورت مختلط مجـاز      

  .نيست
بخش دوم آيـين نامـه، رعايـت       از   براساس تبصره دوم  

اصل كاهش اختالط غيرضروري و توجه به ضـوابط و          
ارزشهاي اسالمي در زمينـه اسـكان و ايـاب و ذهـاب             

  . ضروري است
ور براســاس مــاده ســي و ســوم آيــين نامــه، بــه منظــ

پيــشگيري از شــكل گيــري محافــل خــارج از شــئون 
دانشگاه در اردو به همراه بـردن سـازهاي موسـيقي و            

  .دخانيات ممنوع است
همچنين براساس ماده سي و پـنجم،  تـرويج فـيلم و             
عكس از هر اردو يا سفر دانشجويي كه به نحـوي بـه             
دانشگاه و دانشجويان و يا اركان آن نسبت داده شود و           

ات اسـالمي و دانـشگاهي باشـد، تخلـف          منافي شـوون  
محسوب مي شود و كميته انضباطي دانـشگاه بايـد بـا            

  . ترويج دهندگان برخورد مقتضي كند
براساس ماده بيست و نهم آيين نامه، چنانچـه تخلفـي     
در اردوها صـورت پـذيرد، مرجـع تـشخيص، شـوراي            
فرهنگــي دانــشگاه و مراجــع رســيدگي بــه آن كميتــه 

هيات نظارت بر تشكلهاي اسالمي،     انضباطي دانشگاه،   
خبرگـزاري  ( .اسـت هيات رسيدگي به تخلفـات اداري       

  )  مهر12مهر، 
  12بقيه در صفحه 

  دانشگاه در ماهی که گذشت
 كامران عالمي نژاد
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  دانشگاه در ماهی که گذشت
  11بقيه از صفحه 

پيگيري اجرايي شدن وعده دولت و وزارت نفت بـراي          
مدت سه هفتـه      استخدام شان در شركت ملي نفت، به        

آنهـا  . مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كرده بودند      
با وعده نمايندگان مجلس به حل مشكل شان، بيانيـه          

كردنـد تـا    اي مبني بـر تعليـق تجمعـات خـود صـادر               
  . شان را پيگيري كنند ربط خواسته  مسووالن ذي 

التحصيالن دانشكده صـنعت نفـت معتقدنـد كـه            فارغ  
نامه اين دانشكده بايد با شرط معدل و پس           طبق آيين   

 التحصيلي به استخدام وزارت نفت درآيند؛ البته         از فارغ 
روند استخدام آنها انجام شده كه با دستور بيژن نامـدار      

تـسنيم،  ( .ه، وزير نفت، اين روند متوقف شده است  زنگن
  ) مهر10
  

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه خواجه     
  نصير 

ي از دانــشجويان دانــشكده مكانيــك و صــنايع ادعــدت
 مهـر،  10دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي صـبح روز    

براي ابراز مطالبات صنفي و اعتراض به نحوه رسيدگي         
 در محوطه دانشگاه برگـزار      مسووالن به آن تجمعي را    

  . كردند
همزمان با برگزاري جشن وروديهاي جديـد دانـشكده         
مكانيك و صنايع دانشگاه خواجه نـصيرالدين طوسـي،         

 نفر از دانشجويان در محوطه اين دانـشكده         200حدود  
مشكالت خوابگـاه      در ارتباط با كيفيت غذاي دانشگاه،     

ش  هــاي ســنوات اعتــراض خــود را بــه گــو و جريمــه
  .مسووالن رساندند

دانشجويان همچنين در ادامه اعتراض خـود ظرفهـاي         
غذا را پس از دريافت از سلف، از خروجي سلف تا درب      

  )  مهر10ايسنا، ( .دانشگاه بر روي زمين قرار دادند
  

  ابالغ همه ممنوعيتها در اردوهاي دانشجويي
براساس ايـن   . آيين نامه اردوهاي دانشجويي ابالغ شد     

مــه، برگــزاري اردوهــاي خــارج كــشور بــراي آيــين نا
دانــشجويان ممنــوع شــد و همچنــين همــراه داشــتن 
سازهاي موسيقي و دخانيات در اردوها مصداق تخلـف         

مـاده يـازدهم آيـين نامـه تاكيـد كـرده اسـت،              . است
برگزاري اردوهاي دانشجويي، به صورت مختلط مجـاز      

  .نيست
يـت  بخش دوم آيـين نامـه، رعا     از   براساس تبصره دوم  

اصل كاهش اختالط غيرضروري و توجه به ضـوابط و          
ارزشهاي اسالمي در زمينـه اسـكان و ايـاب و ذهـاب             

  . ضروري است
براســاس مــاده ســي و ســوم آيــين نامــه، بــه منظــور 
پيــشگيري از شــكل گيــري محافــل خــارج از شــئون 
دانشگاه در اردو به همراه بـردن سـازهاي موسـيقي و            

  .دخانيات ممنوع است
اساس ماده سي و پـنجم،  تـرويج فـيلم و            همچنين بر 

عكس از هر اردو يا سفر دانشجويي كه به نحـوي بـه             
دانشگاه و دانشجويان و يا اركان آن نسبت داده شود و           
منافي شـوونات اسـالمي و دانـشگاهي باشـد، تخلـف            
محسوب مي شود و كميته انضباطي دانـشگاه بايـد بـا            

  . ترويج دهندگان برخورد مقتضي كند

 ماده بيست و نهم آيين نامه، چنانچـه         براساس
ــع     ــذيرد، مرج ــورت پ ــا ص ــي در اردوه تخلف
تشخيص، شوراي فرهنگي دانـشگاه و مراجـع        
رسيدگي به آن كميته انضباطي دانشگاه، هيات       
نظارت بر تشكلهاي اسالمي، هيـات رسـيدگي        

 12خبرگـزاري مهـر،     ( .استبه تخلفات اداري    
  ) مهر
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  بي قيد و شرط ياشار سلطاني شدند
اي ضـمن     چهل تشكل دانـشجويي در بيانيـه        

ــر  ــد ب ــي "تاكي ــار   آزادي ب ــرط ياش ــد و ش قي
 نگار زنداني و مدير مـسوول       ، روزنامه "سلطاني

ــد"نيــوز معمــاري " ســايت  وب : ، تاكيــد كردن
  چندي پيش ياشار سلطاني بـه اتهـام شـفاف         "

 "رانسازي ليست واگـذاريهاي شـهرداري تهـ       
بازداشت شد و اكنون نيز در بازداشتگاه به سـر          

  ". برد مي
ياشار سلطاني تنهـا    ": دانشجويان تاكيد كردند  

به مجري ساختن روح قانون اساسي كه همان        
بخشي به مـردم اسـت، اقـدام كـرده و             آگاهي  

تـوان بـر او       هيچگونه عنوان مجرمانه را نمـي       
 از  اينك برآنيم تا حمايت خـود را      . وارد دانست 

قيد   او اعالم داريم و خواستار تحقق آزادي بي         
هـاي    سـازي پرونـده       و شرط ايشان و شـفاف       

  ".كنندگان بيت المال باشيم پايمال 
 قـانوني و     دانـشجويان  وظيفـه    ": آنها افزودنـد  

دانند كه بـا هرگونـه پايمـال          اخالقي خود مي    
شدن حقـوق شـهروندان مقابلـه نماينـد و بـه            

 المـال    داران بيـت     نگـاه    مسووالني كه وديعـه   
  هستند، يادآوري نمايند كه بـر حـسب جايگـاه         

شان، آنها هستند كه در موضع اتهـام ايـستاده          
اند و بايد هر لحظه برائـت خـود را بـا شـفاف                
 18سـحام نيـوز،   ( ".سازي امور اعـالم بدارنـد       

  )مهر
  

تجمع دانشجويان دختـر نيـشابور در       

  ها اعتراض به وضعيت خوابگاه 
جويان دختر دانشگاه نيشابور در اعتـراض       دانش

 هـاي    به وضعيت خوابگاهها و باال رفتن هزينه      
ــاي  ــه  27 و 26آن،  روزه ــاه در محوط  مهرم

ــرده و خواســتار رســيدگي   ــشگاه تجمــع ك دان
  .مسووالن به اين موضوع شدند
بـسيار درس   ": يكي از دانشجويان مـي گويـد      

خواندم تا بتـوانم در دانـشگاه دولتـي پذيرفتـه           
شوم كه اين همه هزينـه پرداخـت نكـنم، امـا            

مـن كـه از     . هزينه خوابگاهها بـسيار باالسـت     
روستا آمدم و پدرم كـشاورز اسـت ايـن همـه            

اگر قرار بود تا    . هزينه خوابگاه را از كجا بياورم     
اين اندازه هزينه كنم كه در همان دانشگاه آزاد  

 كردم، با اين وضـعيت       شهر خودم تحصيل مي   
  ". تر است يريم خيلي به صرفهاگر خانه بگ

آن ": يك دانشجوي رشته هنر هم مـي گويـد        
قدر با كمبود فضا مواجه هستيم كه حتي تخته           

ــوانيم بگــذاريم و   طراحــي خودمــان را نمــي ت
 6 نفـره را     4اتاق  . طراحيهايمان را انجام دهيم   

انـد و كارگـاه را     نفره كـرده  8 نفره را  6نفره و   
روي فرش سوسـك    .  اند  نيز اتاق درست كرده   

ريــز دارد و نظافــت خوابگــاه بــسيار نــامطلوب 
  ".است

 ادامـه   14تجمع دانشجويان تا حـدود سـاعت        
يافــت، در پايــان توســط شــوراي صــنفي     

 اي خوانده شد و طوماري نيز        دانشجويان بيانيه 
ضا خطاب بـه نماينـدگان مجلـس نيـشابور امـ      

  ) مهر28ايسنا، ( . گرديد

  درندگان اقتصادی
   در شکارگاه صندوق ذخيره فرهنگيان

  منصور امان
پس از چپاول ميلياردي سرمايه كارگران در صندوق تامين 
اجتماعي توسط پايوران و مديران حكومتي، اينك پرونده غارت 
دارايي به امانت گذاشته شده معلمان در صندوق ذخيره 

  .  برابر چشم جامعه ورق مي خوردفرهنگيان در
 مهر به گونه رسمي گشوده شدن 25مجلس مالها روز يكشنبه 

يك پرونده ديگر فساد كالن حكومتي را اعالم كرد و از قصد 
 خبر "تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان"خود براي 

وضعيت حسابها و داراييهاي "نهاد مزبور رسيدگي به . داد
ي مديران با استفاده از پارتي و البي، حقوق، صندوق، معرف

 و جز "اضافه كار و تسهيالت اعضاي اصلي صندوق و مديران
  .آنها را موضوع و هدف اين اقدام اعالم كرد

پيشتر، در راستاي تهاجم باند ولي فقيه به مديران ارشد دولت 
آقاي روحاني، منابع وابسته به آن از بازداشت مديرعامل 

ق ذخيره فرهنگيان، آقاي شهاب الدين غندالي، به همراه صندو
همسر و پسرش به اتهام سند سازي و برداشت مبالغ كالن از 

 "دريافتهاي ُنجومي"همزمان، . اين صندوق خبر داده بودند
هيات مديره اين بنگاه مالي و مديران شركتهاي تابعه آن نيز به 

  . سطح رسانه ها كشانده شده بود
حال چنين مي نمايد كه غارت داراييهاي زحمتكشان با اين 

 مديران تربيت شده "عادي"فرهنگي بسا فراتر از لفت وليس 
از آنهم بدتر، طنابي كه باند آقاي خامنه .  باشد"نظام"توسط 

اي براي رقبايش گره زده، مي تواند دور گردن خودش حلقه 
  . بزند

دوره صدارت چه، در كشمكش كنوني فاش گرديده كه در طول 
گُماشته آقاي خامنه اي بر منصب رياست جمهوري، بيش از 

 ميليارد تومان از دارييهاي صندوق زير عنوان وام و 400
نام آقاي . تسهيالت به گونه بي بازگشتي به غارت رفته است

 آن، با "سرداران" و ويترين "سرباز واليت"بابك زنجاني، 
اين رسوايي نيز ديده مي  در "وام" ميليارد تومان 220دريافت 

يك كالش ديگر حكومتي كه هويت او اما محرمانه مانده . شود
 ميليارد تومان صندوق 125است، به همين گونه به ميزان 

مبالغ مزبور از طريق . ذخيره فرهنگيان را سبك كرده است
، يك زير مجموعه صندوق، بدون وثيقه يا "بانك سرمايه"

مكهاي دستگاه آقاي خامنه اي گرفتن ضمانت به حساب آد
  . واريز شده است

پيرامون رقم دقيق غارت امانت فرهنگيان و رشد آن در دوره 
دولت حجت اُالسالم روحاني كه به گفته يكي از نمايندگان 

 به هفت هزار ميليارد تومان رسيده، ارقام گوناگوني "اُصولگرا"
ي، هدفمند ذكر مي شود كه بي ترديد بخشي از اين آشُفته گوي

روشن اما اين واقعيت است . و به قصد گل آلود كردن آب است
كه همچون تاراج تامين اجتماعي، پرونده فساد كالن كنوني نيز 
پس از پايان تاريخ مصرف باندي آن به بايگاني سپرده شده و 

  . كار از همانجايي كه متوقف شده بود، از سر گرفته خواهد شد
تحقق و " مجلس مالها با ژست كمتر از هر مدعي ديگر،

 اش مي تواند وعده پيگيري چيزي و پيگرد كسي را "تفحص
 "تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان"موضوع . بدهد

همچون مرغ ُتخم طال بين دوره هاي مختلف مجلس دست به 
دست شده و از يكي به ديگري به ارث مي رسد بدون آنكه 

 و اصالحي در سازوكار صندوق گردد و سرانجام منتهي به تغيير
گذشته از اين، تجربه فساد . يا دستكم مانع غارت بيشتر آن شود

 نماينده مجلس در آن 37مالي در تامين اجتماعي كه حداقل 
شريك بودند، اعتبار زيادي به نهاد مزبور براي پديدار شدن در 

  . نقش دادستاني فساد حكومتي نمي دهد
ي مكافات داراييهاي كارگران و معلمان، چپاول بي دريغ و ب

يك بار بيشتر منافعي كه حكومت در جلوگيري خشونت بار از 
سازمان يابي صنفي كارورزان و سركوب مطالبه آنان براي 
ايجاد تشُكلهاي مستقل دارد را به گونه بي پرده به نمايش 

درندگان اقتصادي در حاشيه امني كه با سلب . گذاشته است
ق و خلع يد از جامعه براي خود ايجاد كرده اند، به شكار حقو

  . مي روند
   مهر27سه شنبه ... فراسوي خبر
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  سالروز تولد يك پيشاهنگ حق راي زنان 

  

 

 سـال   159: 1857 سـپتامبر    22 - مهـر    1دويچه وله،   
ــين روزي   ــيش در چنــ ــسبورگ "پــ ــا آگــ  "آنيتــ

)AnitaAugsburg (  در شمال آلمان    "وِردن"در 
زاده شد و تا پايان عمر به تالش براي احقاق حق راي           

 .زنان در آلمان و كشورهاي گوناگون پرداخت
اي بود و دخترش را تـا      ا آگسبورگ وكيل آزاده     پدر آنيت 

داد و وقتي به سن بلوغ برسد، در دفتر وكالتش آموزش 
سپس آنيتا به بـرلين رفـت و دوره      . به كار مشغول كرد   

آموزگــاري بــراي دبيرســتانهاي دخترانــه را ديــد، امــا 
همزمان به مدت پنج سال به آموزش و كار به عنـوان            

 .هنرپيشه تياتر پرداخت
ــتانش،  30 ــا يكــي از دوس ــه ب ــود ك ســوفيا " ســاله ب

ــتيكر ــه )Sophia Goudstikker ("گودس ، ب
ــد و آتليــه عكاســي   مــونيخ رفــت و دوره عكاســي دي

را برپــا كــرد و همــه متنفــذان و ) Elvira ("الــويرا"
سرشناسان سرزمين باواريا از جمله خانواده پادشـاه آن         

 .سرزمين را به اين آتليه كشاند
 به جنبش تـالش بـراي حقـوق برابـر      ساله بود كه   34

زنان با مردان پيوست و از آن پس همه كوشـش خـود     
او . را براي به دست آوردن حق راي زنان به كار بـست   

براي تدقيق كار خـود تـصميم بـه تحـصيل در رشـته              
حقوق گرفت و چون در آلمـان آن زمـان زنـان را بـه                

 دادنـد، بـه ايـن منظـور بـه     آساني به دانشگاه راه نمي     
 .سويس رفت

آنيتا آگسبورگ در دانشگاه زوريخ رشـته حقـوق را بـه            
 ساله بـود كـه بـه عنـوان نخـستين            41پايان رساند و    

سپس به برلين رفت    . آلماني زن، دكتراي حقوق گرفت    
و تا روي كار آمدن نازيها در راستاي لغو قانونهـاي زن         
 ستيز و تصويب قانونهايي به سـود زنـان نقـش تعيـين      

 . ايفا كرد ايكننده
گـري  آنيتا آگسبورگ همـواره عليـه جنـگ و نظـامي            

 سال پيش از روي كار آمدن نازيها،       10 داد،   هشدار مي 
آدولـف  "در يك نامه رسمي از دولت خواسته بود كـه           

 از  "هيتلر اتريشي را به علت تحريك و اخالل عمومي        
 .كشور آلمان اخراج كند

اش، ديرينـه  با قدرت گيري نازيها، او به همراه دوست      
، به زوريخ پناه برد )Minna Cauer ("مينا كاوِر"

و تا پايان عمر به تالش خود بـراي احقـاق حـق راي              
آنيتا آگـسبورگ   . زنان در كشورهاي گوناگون ادامه داد     

  . سالگي در سوييس درگذشت86در 
  

 زندان زنان قرچك؛ گزارشى شوكه كننده 

اه شهرري   ندامتگ - مهر 4كانون صنفي معلمان ايران،     
 شناخته و همچنين بـه      "زندان زنان قرچك  "كه با نام    

 بزرگـراه   17 شهرت دارد، در كيلومتر      "كهريزك زنان "

.  ورامين و قبل از شهر قرچك واقع شده است         -تهران  
اين زندان به دليل موقعيت جغرافيايي بياباني، مساحت        
كم، جمعيت باال، آب شور و كمبود امكانات بهداشـتي،          

عـدم تفكيـك زنـدانيان، شـرايط غيرقابـل          خشونت و   
ــه    ــود از جمل ــدانيان خ ــراي زن ــي را ب ــيوع "تحمل ش

  .  به وجود آورده است"بيماريهاي خطرناك
  

  
تعداد نفرات بسيار در يك مساحت محدود بـا وضـعيت    

اند و فقط چهـار دوش      بهداشتي نامناسب جا داده شده      
حمام كه فقط به مدت يك ساعت آب گرم دارد، براي           

شـود  كمبود تخت موجب مـي      .   نفر موجود است   189
 صورت رديفي وسـط سـالن،       كه بسياري از زندانيان به    

 .روي زمين بخوابند
زندان قرچك آب شـوري دارد كـه مـشكالت عديـده            
پوستي و بهداشتي را به همراه آورده، وضعيت تغذيـه و        
دارويي نامناسب و عدم امكانات دارويي و رسيدگي بـه          

يوع بسياري بيماريهاي خطرنـاك دامـن       بيماران به ش  
آمار هپاتيت و ايدز در زندان مخوف قرچك  . زده است 

بسيار باال است كه يك دليل آن عـدم رسـيدگي بـه             
 . بيماران است

رفتار ناشايست زندانبانان بـا زنـدانيان كـه همـراه بـا             
توهين و تحقير و هتك حرمت و گاهي ضرب و شتم           

روي آنها بر جا گذاشته     است، آثار رواني مخربي را بر       
زنان زنداني در معرض انواع فـشارها و تعـديات          . است

 .جنسي قرار دارند
عدم انتقال زندانيان مبتال شده بـه بيماريهـاي روانـي،           

كند و اكثـرا    مشكالت بسياري براي ديگران ايجاد مي       
.  انجامـد  به تجـاوز و قتـل و درگيـري در زنـدان مـي             

 عنـوان عامـل خـشونت و        زندانبانان اين زندانيان را به    
 . شكنجه ساير زندانيان به كار مي گيرند

اعتراض به وضعيت غذا و هر گونه اعتـراض ديگـري،           
انتقال به سلول انفرادي كه وضعيت اسفباري دارد را به   

مسووالن زندان تهديـد مـي كننـد كـه در      . همراه دارد 
ان به سـلول انفـرادي زنـداني        صورت اعتراض، معترض  

رواني فرستاده خواهند شد تـا بـدين وسـيله آنهـا را از              
 .اعتراض باز دارند

 

 ساز ايرانـي بـه دادسـرا احـضار          دو زن بدن  

  شدند 

  
 

 دو زن ورزشكار ايراني بـه دليـل         - مهر   8دويچه وله،   
 اندام در خـارج از كـشور بـه          شركت در مسابقه زيبايي   

احضار اين دو زن پـس از انتـشار         . دادسرا احضار شدند  
تصويرهايي از اين مـسابقه در فـضاي مجـازي انجـام           

 .شده است
 30 شـنبه  خبرگزاري ميزان، وابسته به قوه قضاييه، سه   

سـاز ايرانـي و   شهريور ماه گزارش داد كه دو زن بـدن   
چهار مرد كه ظاهرا آنها را آموزش داده و به مـسابقات          

، بـه دادسـراي فرهنـگ و       انـد مرزي اعزام كرده    برون  
 .رسانه احضار شدند

تصاوير حضور اين زنـان     ": اين خبرگزاري نوشته است   
 هاي اجتماعي پخـش      عريان در شبكه   به صورت نيمه  

اي در شده است و بعد از انتشار ايـن تـصاوير، پرونـده           
شعبه ويژه جرايم دادسراي فرهنـگ و رسـانه تـشكيل           

 ".شد
ربـي تـا انجـام مراحـل        بنابر اين گزارش، اين چهـار م      

الخـروج   الكـار و ممنـوع       تحقيقات و بازپرسي ممنـوع    
نام و مشخصات اين شش ورزشكار اعالم نشده        . شدند
 .است

 

ــسف  ــا؛ يوني ــه ه ــي دختربچ ــين الملل : روز ب

ــران  ــه  40دخت ــسران ب ــشتر از پ ــد بي درص

  كارخانگي مشغول هستند 

  
المللـي   همزمـان بـا روز بـين        - مهـر    16بي بي سي،    

 اكتبــر، صــندوق حمايــت از 11 در "هــار بچــهدختــ"
، در گزارشـي گفتـه   )يونيـسف (كودكان سـازمان ملـل     

درصـد بيـشتر از     40طور متوسـط    است كه دختران به     
پسران كارخانگي مي كنند، بـدون آن كـه دسـتمزدي           

  .دريافت كنند
به گفته يونيسف اين موضوع تاثيري جدي بر توانـايي          

  . دوران كودكي دارديادگيري دختران و لذت بردن از
براساس اين گزارش، ميزان كـار بـا بـاال رفـتن سـن              

 9 تـا    5يابد به طوري كه دختـران       دختران افزايش مي  
داري مشغول هـستند، در     درصد در امور خانه     30ساله،  

رسند اين ميزان كار به      سال مي    14حالي كه وقتي به     
  .رسد درصد مي 50

كـه كارهـايي    در گزارش يونيسف همچنين آمده است       
آوري هيـزم و مـواد سـوختي    نظير آب آوردن يا جمـع      

دختران را بيشتر در معرض خطـر خـشونتهاي جنـسي           
  .دهدقرار مي 

 ساعت در هفته    26 ساله   14 تا   10در سومالي دختران    
مشغول كارخانگي هستند كه اين ميزان بيـشتر از هـر           

بوركينافاسو و يمن هـم از جملـه        . كشور ديگري است  
يي هستند كـه اخـتالف بـين سـاعات كـاري            كشورها

  .دختران و پسران در آن زياد است
   

  14بقيه در صفحه 
  
  
  
  

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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 زنان در مسير رهايی
  

  13بقيه از صفحه 
دولت آلمان اليحه برابـري دسـتمزد زنـان و     

  مردان را تصويب كرد 
  

 پس از سالها اختالف و بحثهاي   - مهر   16دويچه وله،   
مداوم سرانجام احزاب حاكم در آلمان توافق كردند كه         
زنان و مردان براي كـار يكـسان از دسـتمزد يكـسان             

صوبه بـاوجود محـدوديتهايش     ايـن مـ   . برخوردار شوند 
هـاي كـارگري نيـز قـرار گرفتـه          مورد حمايت اتحاديه  

  .است
 شـاغل   500از اين پس تمام شركتهايي كـه بـيش از           

دارند، موظفند كه به زنان و مردان براي كـار يكـسان،         
در مورد شـركتهايي    . دستمزد و حقوق يكسان بپردازند    

ر  كارمند، ايـن مـصوبه پـس از در نظـ           200با بيش از    
هاي حقوقي موجود و مشاوره با شـوراي        گرفتن تعرفه   
  .تواند اجرايي شودكاركنان مي

، رييس فراكسيون حـزب سوسـيال       "توماس اوپرمان "
دمكرات، ضمن دفاع از مصوبه دولت تصريح كرد كـه          

اين تـصميم سـبب بهبـود دسـتمزد         
ــتكم  ــان 14دس ــون زن در آلم  ميلي

  .شودمي
طـور  به گفته وي، زنان در آلمان بـه       

درصــد كمتــر از مــردان 21متوســط 
براي شغل يكسان دستمزد دريافـت      

  .كنندمي 
هاي كارگري آلمـان نيـز از        اتحاديه

اين مصوبه پـشتيباني كـرده و آن را     
 "گامي مهـم در برقـراري عـدالت       "

 در  "شفافيت"ميان زنان و مردان و      
ــاي   ــوق و مزاي ــت حق ــه پرداخ زمين

  .اندكاركنان در آلمان خوانده 
  

تان قــانون عليــه قتلهــاي ناموســي را پاكـس 
  تصويب كرد

 سه ماه پس از قتل ناموسـي يكـي از    - مهر   16ايسنا،  
هاي زن پاكستاني به دست برادرش، دولت ايـن          ستاره

  .كشور قانوني عليه قتلهاي ناموسي را تصويب كرد
، سـتاره زن پاكـستاني، در ژوييـه سـال         "قنديل بلوچ "

 شد و اين قتـل      جاري ميالدي به دست برادرش كشته     
الملل به اين نوع ناموسي باعث شد تا توجه جامعه بين        

  .قتلها در پاكستان معطوف شود
قانون منع آزادي قاتالن ناموسي در پاكـستان پـس از           
. مدتها توسط مجمع ملي اين كشور تصويب شده است        

زنان پاكستاني مدتها بود كه به دنبال تـصويب چنـين           
 ناموسي در اين كشور پايـان       قانوني بودند تا به قتلهاي    

دهند كه هر ساله باعث كشته شـدن صـدها تـن مـي             
  .شود

، فعال حقوق زنـان و سـتون نـويس          "عايشه سروري "
ايـن گـامي بـه سـوي مـسير          ": پاكستاني، گفته است  

ما بايد به راه خود ادامـه دهـيم و عقـب            . درست است 
  ".نشيني نكنيم

ايـن  اما يك فعال ديگر حقوق زنـان گفتـه اسـت كـه          
قانون هنوز آنچنان كه بايد براي دفاع از حقـوق زنـان            
در پاكستان كـافي نيـست، چـون بـه قاضـيها امكـان              

دهد كه درباره ناموسي بودن يا نبودن قتل تـصميم          مي
  .گيري كنند

تاكنون عامل قتـل ناموسـي در صـورت         
بخشش از سوي ساير اعـضاي خـانواده،        

امـا براسـاس    . مشمول مجازات نمي شد   
كه روز پنجـشنبه تـصويب شـد،        قانوني  

قاتل ناموسي حتي در صـورت بخـشيده        
شدن از سـوي خـانواده، بـه حـبس ابـد            

 .شودمحكوم مي 
 

چرا فقط زنان ايراني اجـازه ورود       

 به ورزشگاهها را ندارند؟ 

 ديــدار تيمهــاي - مهــر 20خبــرآنالين، 
تايلند و عراق از بازيهاي مرحله مقدماتي جـام جهـاني           

شرايط امنيتي در كشور عراق، در ايـران        امروز به دليل    
  . و در ورزشگاه دستگردي برگزار شد

نكته قابل توجه اين مسابقه حضور بانوان طرفدار عراق   
حتي بـانوان تايلنـدي هـم امـروز در          . در ورزشگاه بود  
  . دستگردي بودند

طبق قانون، اتباع خارجي كه در كشور ما هستند بـراي   
بـانوان  .  به پاسپورت دارندورود به ورزشگاهها فقط نياز   

عراقي و تايلندي هم بـا حفـظ حجـاب توانـستند ايـن       
  . بازي را بدون ممنوعيت از نزديك تماشا كنند

در بازيهاي ليگ جهاني واليبال هم چنين اتفاقي بـراي    
  .بانوان خارجي افتاده بود

  
يهوديــان بنيـــادگرا زنــان را از تـــردد در   

  خيابانهاي اصلي قدس منع كردند 

  
 

 بنيادگرايان يهودي به زنان در محلـه        - مهر   26ايسنا،  
 قدس تاكيد كرده اند از خيابانهـاي اصـلي    "ما شاريم "

اين منطقه كه محل سكونت آنان است استفاده نكرده         
علت . و براي رفت و آمد از خيابانهاي فرعي عبور كنند         

 "سوكوت"اين ممنوعيت برگزاري مراسم ديني جشن       
  . قيد شده است

ه عالي در اسـراييل شـش سـال قبـل جداسـازي        دادگا
جنسيتي در خيابانهاي اسراييل را منع كرد، اما يهوديان    

انـد، بـه    افراطي كه اقدام به نصب اين پوسترها كـرده          
دنبال ادامه روند جداسازي زنان از مردان در خيابانهاي         

  .اسراييل به ويژه در جريان برگزاري اين مراسم هستند
 كه يك سازمان براي برگزاري كمپينهـاي        "هيدوش"

آزادي مذهب و برابري است، درخواستي را به شـوراي          
  .حقوقي قدس فرستاده تا به اين وضعيت رسيدگي كند

نمـي  ": ، مدير اين سازمان، گفت    "خاخام اوري رگف  "
توان در خيابان اصـلي يـك شـهر شـاهد طـرد زنـان               

  ".باشيم
  

  

  

  
  ُمدير ارشاد قُم

  بند از شهر بيرون کرد را زدو
  

  منصور امان
  
  

 "دولت تدبير و اعتدال"همانگونه كه انتظار مي رفت 
در برابر فشار محافل قُدرت در ُقم نيز عقب نشست و 
طلب اضافي مدعيان را با بركناري مدير محلي خود تا 

بيرون رانده شدن مقام دولتي . سكه آخر پرداخت كرد
 در مسير پس روي از شهر، تابلوي مسافت تازه اي

توُقف ناپذير آقاي روحاني در پهنه سياست داخلي 
  . نصب كرده است

برخالف حمله سازمان داده شده در مشهد كه خسارت 
آن واژگوني روند تصميم گيري و خلع يد از دستگاه 
بوروكراسي در تعيين فرآيندها و تنظيمات جاري را در 

ر گرديد حتي بر گرفت، اين بار در ُقم آقاي روحاني ناچا
از اين نُقطه نيز يك گام عقب تر رفته و افزون بر 
وانهادن اختيار تصميم گيري، حق عزل و نصب در 

  . ساختار ديوانساالري را نيز واگذار كند
اين در حالي بود كه دولت با برخاستن اولين موج 
انتقاد، از زبان مدير نگون بخت خود، شتابان به پوزش 

ام تقليد و اعضاي محترم جامعه مراجع عظ"خواهي از 
حجت اُالسالم .  رفته بود"مدرسين حوزه علميه ُقم

روحاني اما خيلي زود بايد درمي يافت خراجي كه 
ديروز پرداخت كرده، امروز ديگر براي خريد رضايت 

آيت اهللا صافي ُگلپايگاني، اراذل . مدعيان كافي نيست
آيت اهللا محمد و اوباش حكومتي را به ميدان فرستاد و 

مديرُكل ارشاد بايد استعفا دهد و از ": يزدي تاكيد كرد
     ".اين بحث با عذرخواهي حل شدني نيست. ُقم برود

اگرچه فشار باند حاكم و اُليگارشهاي محلي محدوديت 
در اعمال قُدرت را به دولت جناح ميانه حكومت 

را  "دولت اعتدال"تحميل مي كند، اما مطالبات آنها 
غافلگير نمي كند، چرا كه جلب تفاهم رقبا و مدعيان، 

تنها گله . فاكتور اصلي در مكانيزم دولتمداري آن است
مندي كه آقاي روحاني مي تواند داشته باشد، افزايش 
پيوسته صورت حسابي است كه برايش فرستاده مي 
شود؛ مشكلي كه در ذات هر تفاهم فاسدي النه كرده 

  . است
ح ميانه حكومت به خوبي حاضر است براي چه، جنا

حفظ اهرُمي كه به دست آورده، در بازار تقسيم قُدرت 
مشهد و ُقم اولين . و ثروت به هر زدوبندي دست بزند

 در مسير راه پيمايي آن "تدبير و اعتدال"ايستگاه هاي 
.  نيست"نظام"به سوي واحه امن در برهوت پر كمين 

 و تا "پايان حصر"  و"از گُشايش فضاي امنيتي
 و ممنوعيت زنان از ورود به ورزشگاه "گشت ارشاد"

ها، تاريخ تجاري دولت حجت اُالسالم روحاني و 
  . دوستان عمري به درازي خود آن دارد

آنچه كه در اين معاش يكنواخت دستخوش تغيير 
جناح ميانه حكومت . گرديده، توجيه اشتغال بدان است

 آن ديروز تقدم دستيابي "اصالح طلب"و زايده هاي 
به تواُفق هسته اي را روي پيشخوان مي گذاشتند و 

   . امروز ضرورت حفظ آن را از آستين بيرون مي آورند
 

   مهر20سه شنبه ... فراسوي خبر
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استخوان : نامه يك پرستار به نظام پرستاري     

  مان خرد شده 
  

 

 يـك پرسـتار در نامـه اي بـه      - مهـر    2خانه پرسـتار،    
شريفي مقدم، دبيركل خانه پرستار و قائم مقام سازمان         

صداي خرد شدن استخوانهاي  ": نظام پرستاري، نوشت  
همكاران تـان در بخـشهاي درمـاني را كـي خواهيـد             

 "شنيد؟
دي فالح، پرستار مركز آموزشـي و درمـاني         در نامه مه  

سـازمان نظـام پرسـتاري بـا        ": شهدا تبريز، آمده است   
داشتن دههـا هـزار نيـروي داوطلـب عـضو، پـشتوانه             
عظيمي از انـرژي را يـدك مـي كـشيد كـه بـه نظـر                 
اينجانب تا به امروز در استفاده از آنها و مديريت زمـان       
 بـر حـل مـشكالت ضـعف و كاسـتي فراوانـي داشـته       

   ".است
به نظر مي رسد سازمان در انجام امور  ": وي مي افزايد  

خود به نوعي به روزمرگي مبتال شده است و فعاليتهاي     
خود را صـرفاً معطـوف بـه چانـه زنـي در مـورد چنـد                 
موضوع كرده است، حال آنكه پرستاران منتظرنـد هـر          
روز روشهاي جديد مواجهه با مشكالت طاقت فرسـا از    

  ".ه شودسوي سازمان اراي
: اين پرستار خطاب به مـسووالن سـازمان مـي گويـد           

شالق تحقير و   ! آقايان بس كنيد كلمات كليشه اي را      "
تهمت مديران و روساي بيمارستانها را از سر پرستاران         

به فكر هزاران شرح وظايف تحميلي و غيـر         . دفع كنيد 
مرتبط با حرفه پرسـتاري باشـيد، بـه فكـر طالقهـاي             

كاران با خانواده هاي شان باشيد،      عاطفي و حقوقي هم   
به فكر اضافه كارهاي تحميلي باشـيد، بـه فكـر حـق             
الزحمه هاي عقب افتاده باشيد، به فكر رفتار پليـسي و           
امنيتي با پرستاران باشيد، به فكر بيماريهاي جـسمي و          

 ".روحي همكاران تان باشيد
 

تجمع پزشكان درمانگر اعتياد در اعتراض به       
  رت بهداشت نحوه نظارت وزا

 جمعـي از پزشـكان متخـصص        - مهـر    5خانه ملـت،    
درمانگر اعتيـاد در اعتـراض بـه نحـوه نظـارت وزارت             
بهداشت بر فعاليت آنها و همچنين صدور مجوز توزيـع          

 مهـر،   5داروي شبه هرويين در داروخانه ها، صبح روز         
 .مقابل مجلس شوراي اسالمي تجمع كردند

وزارت بهداشـت   ": نماينده اين تجمع كننـدگان گفـت      
خالف قانون اساسي و توصيه هاي رهبـري اقـدام بـه            
برون سپاري كرده و براي بازرسي از مراكز ترك اعتياد   

با جايي قرارداد بسته كه حدود دو ميليارد تومان هزينه          
آن شده، در حالي كه خود وزارتخانه پرسنل مربوطه را          
دارد و مي توانست اين هزينـه را صـرف تـرك اعتيـاد       

  ".تادان كندمع

  
وي در ادامه به دستورالعمل توهين آميـزي كـه بـراي            
نحوه بازرسي از فعاليت پزشـكان متخـصص درمـانگر          

طبـق ايـن    ": اعتياد صادر شده اشاره كرد و يادآور شد       
دستورالعمل، پرونـده پزشـكان و فعاليـت آنهـا مـالك           

 هـا و افـراد غيـر        بازرسي نيست و بازرسها از همـسايه      
  كننـد و مـي  پزشكان پـرس و جـو مـي   پزشك درباره  

توانند امتياز منفي به آنها دهند، در حالي كـه در هـيچ             
جاي دنيا اينگونه نيـست و پرونـده پزشـكي مـالك و             

 ".معيار و حتي سند قابل اتكا در محكمه است
از ": اين نماينده تجمع كنندگان در پايان تصريح كـرد        

يـد  طرف ديگر، در صـورتي كـه اطالعـات بيمـاران با           
محرمانه مانده و فاش نشود، وزارت بهداشـت سـامانه          
اي طراحي كرده كه همه اطالعات بيماران اعم از اسم 
و رسم، آدرس و كد ملي آنها بايد در آن ثبت شود كـه          
با اين شيوه ديگر هيچ بيمـار معتـادي بـه علـت عـدم          
اطمينان به پزشك و اين سامانه، اقـدام بـه مراجعـه و             

 ". كنددرمان نمي
 

نظام پرستاري خواستار توقف اجـراي طـرح        
 كمك پرستار شد

 محمد علي آدابي، ريـيس      - مهر   6باشگاه خبرنگاران،   
سازمان در مورد ضرورت توقـف اجـراي طـرح كمـك       

 هـزار دانـشجوي     10 الـي    8 سـاالنه    ": پرستار گفـت  
پرستاري با نگراني شديد از آينده شغلي فارغ التحصيل         

وز شــرح وظــايف در چنــين شــرايطي هنــ. مــي شــوند
مشخصي بـراي كمـك پرسـتاران مـشخص نـشده و            
همين موضوع نگرانيهاي جامعه پرسـتاري را افـزايش         

 ".مي دهد
با توجه بـه وضـعيت كنـوني، تعريـف          ": وي ادامه داد  

دقيق شرح وظايف كمك پرسـتاران مهمتـرين محـور          
مطالبات مان است، در غير اين بايد اين طرح متوقـف            

ستي و روشـني از وظـايف شـان    شود زيرا آنها شرح در    
ندارند و دقيقا در امـور تخصـصي پرسـتاري بـه طـور              

 ".مداوم مداخله مي كنند
 

كارانه پرستاران اروميه هفت مـاه اسـت كـه     
 پرداخت نشده

 عـضو هيـات مـديره نظـام         - مهر   12نظام پرستاري،   
 ماه و اضافه 7پرستاري اروميه از پرداخت نشدن كارانه  

 .  ماهه پرستاران خبر داد4 تا 3كاري 
مسعود مجـرد تـاخير در پرداختيهـا را ناشـي از بـدهي        

هنـوز اخـتالف   ":  گر دانـست و گفـت    سازمانهاي بيمه 
 ".پرداختيها و تبعيض همچنان پابرجاست

رغم ادعاي برخي كه كارانه پرسـتاران       به  ": وي افزود 
د، اما   شو  برابر مي  3 تا   2با اجراي طرح تحول سالمت      

كـار در مراكـز درمـاني بـه       اضافه  . در عمل چنين نشد   

معناي كار مفت كـردن اسـت و پرسـنل ناچـار بـراي              
 ".جبران حقوق ناكافي خود ناگزير از اضافه كار هستند

 سـال   20 عنوان مثـال فـردي بـا         به": مجرد ادامه داد  
 2 ساعت موظفي در ماه، دريـافتي        160سابقه كار و با     

ميـزان اضـافه كـار      . زار تومـان دارد    هـ  500ميليون و   
 ساعت در ماه در نهايت يك ميليون        170همين فرد با    

 عبـارتي اضـافه كـار بـه معنـاي           تومان خواهد شد، به   
 ".جبران كمبود نيرو با هزينه كمتر است

عضو شورايعالي نظام پرستاري كـشور بـا بيـان اينكـه            
طرح پرداخت مبتني بر عملكـرد مخـالف قـانون ارتقـا           

طبق قانون ارتقاء بهره    ": وري است، تصريح كرد   ه  بهر
 ساعت اضـافه    80وري، هر پرسنل مجاز است حداكثر       

كار در ماه با اجازه كارفرما داشته باشـد، امـا در طـرح              
، با افزايش ميـزان  )پرداخت مبتني بر عملكرد(قاصدك  

  ".يابدعملكرد فرد، ميزان كارانه با ضريب افزايش مي 
  

االن صـنفي پرسـتاري     نشست سراسري فع  
  سراسر كشور در تهران 

  

  
 اولين نشست سراسري فعاالن     - مهر   14خانه پرستار،   

ــام    ــازمان نظ ــات س ــالن اجتماع ــشور در س صــنفي ك
در اين نشست صـنفي، جمعـي از        . پرستاري برگزار شد  

فعاالن پرستاري از چهار گوشه كـشور دور هـم جمـع            
  .شدند و به بيان نقطه نظرات خود پرداختند

فالح، فعال صنفي پرسـتاري تهـران، اولـين سـخنران           
فعاالن صنفي پرستاري كـشور     ": نشست بود كه گفت   

اكنون گردهم آمده اند تا به مديران، مسووالن، برنامـه      
ريزان و تمامي افراد درگير و ذينفعـان نظـام سـالمت            
كــشور بگوينــد كــه درد هــاي نظــام ســالمت را مــي 

  ".شناسند
او . ريـز، سـخنران بعـدي بـود       ظلي، فعال پرسـتاري تب    

شورا هاي صنفي توسط فعاالن صـنفي       ": پيشنهاد كرد 
به عنوان نمونـه در تبريـز       . در بيمارستانها تشكيل شود   

اين كار صورت گرفت و از هر بخشي يك فعال صنفي       
معرفي شد و شـورايي در بيمارسـتان شـكل گرفـت و             

   ".نماينده اي به هيات مديره نظام پرستاري اعالم شد
خانم باروئي، فعال صـنفي بعـدي از خطـه خراسـان و             
مشهد بود كه با اشاره به حضور گـسترده پرسـتاران در      
تجمع فعاالن صنفي مشهد در مقابـل دانـشگاه علـوم           

كميتــه مطالبــات پرســتاري ": پزشــكي مــشهد گفــت
خراسان از اولين تشكلهاي خود جوش صنفي در حوزه         

هـي خـود در   پرستاري بود كه با كار تـشكيالتي و گرو     
حوزه فعاليتهاي صنفي پرستاري توانست در انتخابـات        

  ".دوره چهارم نظام پرستاري كامال موفق عمل كند
قاسم پور ديگر سخنران اين نشست صـنفي از فـارس           
بود كه به تجربه شوراي كاركنـان بيمارسـتان نمـازي           

اين شورا به تناسب كاركنان  ": شيراز اشاره كرد و گفت    
نده در آن شورا دارد و به عنوان مثال   هر واحد يك نماي   

 نماينده و راديولوژي و آزمايشگاه هر كـدام        5پرستاري  
  يك نماينده دارند و نگهباني و خدمات و واحد هاي 
  16بقيه در صفحه 

 کارورزان سالمت
  اميد برهاني
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 کارورزان سالمت
  15بقيه از صفحه 

  
 عضو دارد و مهر ماه      15 تا   13مختلف و اين شورا بين      

امسال انتخابات اين شورا اسـت و ايـن نمونـه خـوبي             
  ".است

خانم اكبرزاده، فعال صنفي جوان مازنـدران، كـه تـازه           
شش ماه از ترك محيط دانشجويي و ورود او به عرصه 

وجه ويژه سـازمان بـه      كار و تالش مي گذرد، از لزوم ت       
دانـشجويان  ": ورود دانشجويان در فضاي صنفي گفت     

به علت روحيه خاص عـدالت جـوي خـود بـسيار مـي            
توانند در زمينه مطالبات صنفي موثر باشـند، زيـرا كـه            

   ".دغدغه هاي يك پرستار شاغل را ندارند
در ادامه اين جلسه و در بخش پرسش و پاسخ، فعاالن           

پرسـش و پاسـخ و بحثهـاي        صنفي با طـرح سـوال و        
گروهي خود به نقش و جايگاه و خواسته ها و مطالبات           

  .صنفي پرستاري پرداختند
  

  اعتصاب يك روزه در بيمارستان نمازي 
  

 

 سرپرسـت بيمارسـتان نمـازي       - مهـر    22خبر جنوب،   
بيمه خدمات درماني بـيش از يكـسال و         ": شيراز گفت 

 - آموزشي تامين اجتماعي شش ماه، پولي به اين مركز       
درماني پرداخت نكرده و مشكل موجود باعـث نگرانـي      

 ".ما و ساير مسووالن شده است
پزشـكان بيمارسـتان    ": دكتر محمدرضا ادراكي افـزود    

نمازي يك سـالي اسـت كـه بـه جـز حقـوق ماهانـه،            
دريافتي ديگري نداشته انـد و حتـي طـي ايـن مـدت              

  ".كارانه آنها واريز نشده است
ليــل پرســنل بيمارســتان در بــه همــين د": وي گفــت

اعتراض به وضـعيت پرداختهـا، يكـروز دسـت از كـار             
ــا ايــن وجــود، تمــامي خــدمات و  . كــشيدند هرچنــد ب

جراحيهاي اورژانسي بدون هيچ وقفه اي در بيمارستان        
 ".نمازي انجام مي شود

عالوه بر  ": سرپرست بيمارستان نمازي شيراز ادامه داد     
ستان نمازي را شـش     كارانه، اضافه كاري پرسنل بيمار    

ماه و اضافه كاري پزشكان را يكـسال اسـت بـه آنهـا              
پرداخت نكرده ايم كه همين مساله انگيـزه و كـاركرد           
آنها را تحت تـاثير قـرار داده و از مـسووالن كـشوري              

 ".مربوطه خواستار رفع مشكل هستيم
با توجه به اينكـه بيمارسـتان بـه         ": دكتر ادراكي گفت  

 مـاه از    5 نـدارد، حتـي اگـر        طور كلـي كمبـود اعتبـار      
مطالبات ما واريز شود، امكان پرداخت سـريع كارانـه و         

 ".اضافه كاري ها براي ما فراهم مي شود
وي رقم بـدهي سـازمانهاي بيمـه گـر بـه بيمارسـتان           

ايـن  ":  ميليارد تومان عنوان كرد و گفت   170نمازي را   
بدهي بـاال مـشكالت بـسياري در زمينـه خريـد دارو،             

 لوازم مـصرفي پزشـكي بـه وجـود آورده و       تجهيزات و 
وضعيت به نحوي نامطلوب است كه شركتهاي دارويي        
و تجهيزات پزشكي، اقالم مورد نياز را مانند قبل به ما           

  ".ارايه نمي دهند
 

اعتراض شماري از مردم شهر دندي نـسبت        

 به وضعيت بهداشتي درماني 

 در جريـان بازديـد وزيـر    - مهـر   22خبرگزاري فارس،   
داشت، درمان و آموزش پزشكي از مركـز بهداشـتي          به

درماني دندي، شماري از مردم دندي نسبت به وضعيت 
 .بهداشتي درماني اين منطقه اعتراض كردند

از جمله مطالبات مردم در اين تجمـع اعتراضـي نبـود            
پزشــك متخــصص، پزشــك عمــومي و مامــا و دوري 

 .مركز بهداشتي درماني از روستاهاي منطقه بود
ير بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي در پاسـخ بـه            وز

اين توقعـات منحـصر بـه       ": مطالبات مردم اظهار كرد   
شهر دندي نيست، بلكه همـه كـشور ايـن توقعـات را             

انجام اين كارهـا و تـامين اعتبـار، متخـصص و            . دارند
اين نسبي بودن بـه معنـاي       . تجهيزات بايد نسبي باشد   

ه مقايـسه   آن است كـه وضـعيت موجـود را بـا گذشـت            
  ".كنيم

انـد كـه سـه      بـه مـن گـزارش داده        ": وي اظهار كرد  
 اي دو   پزشك در اينجا داريم كه دو دندانپزشك هفتـه        

  ".روندروز به آنجا مي 
معترضان سخنان وي را رد كرده و حضور سه پزشـك           

وزير در پاسخ   . را در اين منطقه خالف واقعيت خواندند      
شي كه به مـن داده  با اين سخنان، گزار ": به آنها گفت  

اند، خالف واقع بوده است كـه اگـر ايـن گونـه باشـد،             
 ".دهمدستور بررسي آن را مي 

 

  تجمع اعتراضي دستياران تخصصي كودكان 
ــارس،  ــي از دســتياران – مهــر 24خبرگــزاري ف  جمع

ــون   ــف همچ ــهرهاي مختل ــان از ش تخصــصي كودك
صـبح  ... بندرعباس، كرمان، اصفهان، اهواز، تهـران و        

 مهر با تجمع مقابل ساختمان وزارت بهداشـت         24 روز
هاي آموزشي بدون اطـالع قبلـي       نسبت به تغيير دوره     

  .به دانشجويان اعتراض كردند
مريم از دستياران تخصص كودكان كـه ورودي سـال          

 به اين رشته است، در ارتباط با اين تجمـع اظهـار              93
، تا 93دستياران تخصصي كودكان ورودي سال : داشت
 سـاله  سوم دوره آموزشي خود بر مبناي دوره سـه  سال  

دادنـد؛ ولــي اجـراي برنامــه   بايـد ادامــه تحـصيل مــي  
چهارساله جهت اين ورودي با اصول عـدالت آموزشـي         
مغايرت داشته و همه ما معترضـان درخواسـت داريـم           

 بـه بعـد     94برنامه چهارساله مورد نظر از ورودي سال        
  .اجرايي شود

  
 مــاه معوقــات پرســتاران 8عــدم پرداخــت 

  گرگاني
 جمعي از پرسـتاران زحمـتكش       – مهر   29گلستان ما،   

شهرستان گرگان قصد برگزاري تجمعي اعتراض آميـز        
 ماهـه خـود داشـتند كـه بـا           8جهت دريافت معوقـات     

ميانجيگري يكي از كاركنان بيمارستان اين تجمع لغـو         
ح ناعادالنـه   اين پرستاران براي چندمين بار به طر      . شد

  . قاصدك واكنش نشان دادند
يكي از پرستاران  دليل اين تجمع را ناعادالنه خواندن          
طرح قاصدك كه چند سـالي اسـت در دولـت تـدبير و        

بـه گفتـه   . اميد در بيمارستانها اجرايي مي شود، دانست    
اين پرستار با شروع طرح قاصدك كليه اضـافه كاريهـا     

  .ده استنيز در قالب اين طرح گنجانده ش
پرستار ديگري با تاكيد به سخنان همكارش مبنـي بـر           

اين طرح قرار بـود     : ناعادالنه بودن طرح قاصدك گفت    
مشكلي از مشكالت پرستاران را بر طرف نمايد امـا در           

  .عمل خود به بزرگترين مشكل تبديل شده است
  
 
  
  
  
  

  

سيمای اقتصاد مقاومتی در 
  فاجعه شبکه فاضالب

   يرهاشمي منتيز

   

ـ  معضل شبكه فاضالب، خبر ر     ينيازبب  چنـد بـاره     زشي
ـ        نيزم  شي آن و افـزا ي در تهران و مـرگ دو نفـر در پ

 از استانها و نداشتن بودجـه       ي در برخ  يني زم يچاله ها 
 لي تحو زي كتاب و ن   دي خر ي برا ي حل آن، بدهكار   يبرا

ـ لي م800 به ارزش  300 – اس    يموشكها  دالر از وني
ـ  ز ايي نمـا م،ي به رژهيطرف روس   حكومـت فاسـد،   كي

ـ چپاولگر، جنگ طلب و متجاوز به حقوق مردم ا        و راني
  .  دهديمنطقه را نشان م

 چاله ها   شي استان فارس از افزا    يعي كل منابع طب   ريمد
 استان و خسارات آن بـه كـشاورزان و سـاكنان         نيدر ا 

ـ  گوي زنـد و مـ  ي استان حرف م نيا  از يريجلـوگ «: دي
ـ يرزمي زي منـابع آبهـا  يادامه نـابود    اسـتان فـارس   ين

 ي تومان بودجه اختصاص   ارديلي م 650 دست كم    ازمندين
 يطـ  «يي اجرا يستگاهها د يبنا به اظهارات و   » .است
  ». بودجه روبرو بورده اندي با كمبود دائمري اخيسالها
 از  ي دفتـر نظـارت بـر بهـره بـردار          ري مـد  ي هـا  گفته

ــا ــالب وزارت نيطرحه ــ فاض ــنجالب  رو،ي ــق م  عم
  .  كندي محكومت فاسد را برمال

 مهــر در رابطــه بــا 21 روز چهارشــنبه ،يلــي وكبهنــام
به طور متوسط حدود «: فاضالب گفتساتيمشكل تاس 

ـ  در اي شـهر تي درصد جمع  44.5  تحـت پوشـش   راني
 مهـر   ي حكومت يخبرگزار(»  فاضالب هستند  ساتيتاس
ـ  كـه اصـال از ا      ييروستاها)  مهر ماه  21 ـ  تاس ني  ساتي

. نـد ي آ يمـ  به حساب ن    آمارها ني نبرده اند در ا    يبهره ا 
ـ ي جمع شي افـزا  استي توان تصور كرد كه اگر س      يم  يت
ـ  رود، مردم بـا چـه فاجعـه غ         شي ارتجاع پ  هي فق يول  ري

  .  روبرو خواهند شديبهداشت
ـ  دنبال تهد  به  دانـش آمـوزان كتـك    ي خـانواده هـا    دي

 آن از طرف آمـوزش      بيخورده در استان كرمان و تكذ     
تان كرمان از    كل آموزش و پرورش اس     ريو پرورش، مد  

 توسط چهار هزار دانش     يعدم پرداخت پول كتاب درس    
 از ني همچنـ يو.  خبر دادي جاريليآموز در سال تحص   

ـ  مـدارس ا   راني مـد  ي تومـان  ونيلي م 100 يبدهكار  ني
مناطق جهت پول كتاب به شركت چاپ و نشر كتـاب           

 هم صحبت كرد كـه      يرانِي از َخ  يالبته و . صحبت كرد 
پـس  .  آمزان كمك كرده اند     پول كتاب به دانش    يبرا

 پول كتـاب و  يكتك زدن دانش آموزان جهت بدهكار   
 ي اسـالم  ي جمهـور  ي ارتجـاع  ني بر اساس قوان   هيشهر

  .  تواند باشدي نمبيقابل تكذ
 فاجعه فاضالب و كتاب دانـش آمـوزان         ي كه برا  ميرژ

ـ  دهد، پول مردم را صـرف خر       يبودجه اختصاص نم    دي
  . كندي محاتيتسل
 منعقـد  هي و روس راني ا مي رژِ ني كه ب  يد اساس قراردا  بر

 سـامانه دفـاع   5شده است، مسكو متعهد شده بود كـه     
ـ لي م 800 بـه ارزش     300 – برد اس    اني م يموشك  وني

ســرانجام بــه گــزارش .  دهــدليــ تحوميــدالر بــه رژ
 فـوق  ي اعالم كرد كه سامانه دفـاع    هي روس ها،يخبرگزار

  . استداده لي تحوميرا به طور كامل به رژ
   مهر 23 نهي خبر آديوفراس
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  تجمع آموزشياران پيش دبستاني مقابل مجلس 
 جمعي از آموزشياران پيش دبستاني بار ديگـر         - مهر   4ايرنا،  

ــل مجلــس تجمــع   ــين تكليــف اســتخدامي مقاب جهــت تعي
  .اعتراضي بر پا كردند

 10 و اجـراي اصـالحيه تبـصره         17آنها خواهان اجراي ماده     
 قــانون تعيــين تكليــف اســتخدامي معلمــان حــق  17مــاده 

ــوزي در وزارت   ــسي و آموزشــياران نهــضت ســواد آم التدري
  .آموزش و پرورش شدند

   

ــي در    ــستگان فرهنگ ــري بازنش ــع سراس تجم

  اعتراض به وضعيت بد معيشتي 

  
 بازنشستگان فرهنگي در سراسر كشور تجمـع        - مهر   6ايلنا،  
در تهران اين تجمع از ساعت ده صبح مقابل مجلس          . كردند

 در آن بيش از چنـد صـد معلـم         شوراي اسالمي شروع شد و    
خواسته اصلي بازنشستگان آمـوزش   . بازنشسته شركت كردند  

و پرورش، همسان سازي مستمري و مزاياي كليه مـستمري    
مزدبگيران دولت و افزايش سطح دريافتي معلمان بازنشسته        

   .است
همچنين معلمان بازنشـسته در بـسياري از شـهرهاي ديگـر      

د و تبريز نيز دست بـه تجمـع   كشور از جمله كرمانشاه، مشه   
  .زده اند

بازنشــستگان آمــوزش و پــرورش مــي گوينــد تكــريم      
  .بازنشستگان، توجه به وضعيت معيشت آنان است

   

  آشنايي با كانون مستقل معلمان / برگي از تاريخ
  

 جنـبش معلمـان در    - مهـر    8كانون مدافعان حقوق كـارگر،      
در . رانـده اسـت  ايران فرازها و فرودهاي بسياري را از سر گذ        

برهه هاي مختلف تاريخي، تشكلهاي مـستقل معلمـان بـار           
مبارزات و تالشهاي معلمان آگاه را بـراي تغييـر شـرايط بـر              

كـانون  . دوش كشيده و دستاوردهاي بسياري نيز داشته انـد         
مستقل معلمان يا بهتر بگوييم كانونهاي مستقل معلمان، در         

ستند كـه كمتـر      از جمله ايـن تـشكلها هـ        60 تا   57سالهاي  
  .شناخته شده اند

  : براي خواندن متن كامل به لينك زير مراجعه كنيد
http://www.kanoonm.com/2471#more-2471   

   

بيانيه كانون صنفي فرهنگيان گيالن بـه مناسـبت         
  روز جهاني معلم

 كـانون صـنفي فرهنگيـان       - مهـر    14حقوق معلم و كارگر،     
)  اكتبر5(وز جهاني معلم گيالن در بيانيه اي كه به مناسبت ر   

انتشار داد، ضمن گراميداشت اين روز، بار ديگر بر مهمتـرين           
  .خواسته هاي معلمان پاي فشرد

  :   اين تشكل مطالبات خود را اينگونه بر شمرد
 رفع انواع تبعيضهايي كه تاكنون روا داشـته شـده اسـت،             -1

مثل تبعيضهاي معيشتي و رفاهي ميـان معلمـان و كاركنـان      
ر دولت، تبعيضهاي حقوقي و اجتماعي، تبعيضهاي ميـان        ديگ

  ...بازنشستگان و شاغالن، كاركنان اداري و آموزشي و 
 رفع فشارهاي امنيتي و سياسي اجتمـاعي بـر معلمـان و             -2

  احترام به حقوق اجتماعي و سياسي آنان
 اعتال بخشيدن به شـان و جايگـاه معلمـان بـا تـصويب               -3

  قوانين شايسته
 بيمه هاي اجتماعي و درماني معلمان و هم تـراز   توجه به -4

  كردن آن با بيمه هاي رايج در كشور
 ايجاد هم ترازي و تناسب حقوق و مزايا ميان شاغالن و            -5

بازنشستگان آموزش و پرورش بـا شـاغالن و بازنشـستگان           
دستگاههاي آموزشي ديگر مثـل آمـوزش عـالي و آمـوزش            

  پزشكي
راه فعاليـت آزادانـه تـشكلهاي        رفع هر گونه موانع از سر        -6

  صنفي فرهنگيان و رسانه هاي وابسته به آنها
 باز سازي و تجهيز فضاهاي آموزشي با ابزارهـاي نـوين            -7

  .آموزشي براي بازدهي بيشتر تعليم و تعلم دانش آموزان
 ســاماندهي كالســهاي درس بــر اســاس اســتانداردهاي -8

  جهاني
   

ـ          يالن تجمع اعتراضي مربيـان پـيش دبـستاني گ

  مقابل استانداري 
  

  
 جمعـي از مربيـان پـيش       - مهـر    15حقوق معلـم و كـارگر،       

ــل    ــتخدامي مقاب ــي اس ــه بالتكليف ــراض ب ــستاني در اعت دب
  .استانداري گيالن تجمع كردند

مربيان پيش دبستانيهاي گـيالن و سراسـر كـشور در سـال             
نيز بارها با برگـزاري تجمعـات اعتراضـي در مقابـل            گذشته  

مجلس شوراي اسالمي و استانداريها خواستار تحقـق وعـده          
  .استخدام خويش از سوي نهادهاي مربوطه بوده اند

اين مربيان تاكنون جواب مثبتي از سوي مسووالن دريافـت           
  .نكرده اند

   

/ مجمع عمـومي فرهنگيـان گـيالن برگـزار شـد          

  ديرهانتخابات هيات م
 مجمع عمـومي و انتخابـات       - مهر   17حقوق معلم و كارگر،     

هيات مديره كـانون صـنفي فرهنگيـان گـيالن پـنج شـنبه              
 عـصر در دبيرسـتان بهـشتي رشـت          4 ساعت   95مهرماه  15

  .برگزار شد
در اين انتخابات، پانزده نفر به عنوان اعـضاي اصـلي هيـات             

. ب شـدند مديره و پنج نفر به عنوان اعضاي علي البدل انتخا        

در تركيب اصلي هيات مديره كانون گيالن نام سه زن ديـده    
همچنين در اين انتخابات، پنج بازرس ايـن كـانون    .مي شود 

  .صنفي نيز انتخاب شدند
پيـشتر از   .  نفر در انتخابات راي دادنـد      204در مجمع گيالن    

 نفر در مجمع شركت     400اين در آذربايجان غربي نيز حدود       
  . نمودند

   

   حكم شش سال زندان اسماعيل عبدي تاييد

  
  

 يـك دادگـاه تجديـد نظـر،         – مهر   20حقوق معلم و كارگر،     
حكم شش سال زندان براي دبيركل كانون صنفي معلمان را          

  . تاييد كرد
 ماه در بازداشت بـه    11اسماعيل عبدي پيش از اين به مدت        

 بـا رياسـت     94سر مي برد در دادگاه بـدوي در بهمـن مـاه             
  . سال زندان محكوم شده بود6تي به قاضي صلوا
 پس از وقايع اعتراضي فرهنگيان ايران       94 تير   6او در تاريخ    

نسبت به نابسامانيهاي آموزش و پرورش، به عنوان نماينـده          
شوراي هماهنگي تشكلهاي صـنفي معلمـان سراسـر كـشور       
براي شركت در اجالس جهاني معلمان قصد رفتن به كانـادا           

  .غير قانوني بازداشت شدرا داشت كه به شكل 
عبدي در اعتراض به بازداشت غيرقانوني همزمـان بـا هفتـه           
معلم، به اعتصاب غذاي نامحدود در بازداشـتگاه اويـن روي           

با تشكيل كمپينهاي حمايتي و حمايت گسترده معلمان        . آورد
 300 روز با قيـد وثيقـه        16و فعاالن مدني، او بعد از گذشت        

  .ميليون توماني آزاد شد
كيفرخواست اين پرونده بر اساس تجمعات صنفي معلمان در         

وكـالي او   .  بـوده اسـت    94 ارديبهـشت    17 و   93 اسفند   10
پيمان عطار و سـمانه اسـد خـاني همـواره از قـانوني بـودن                

  .اعتراضات معلمان دفاع كرده اند
 مهر ماه به وكيل اسماعيل عبدي ابـالغ شـده           16اين حكم   

  .است
   

  ان بازنشسته گزارشي از تجمع معلم
 امروز معلمان بازنشسته از سراسر      - مهر   26دانشجو آنالين،   

كشور طبق فراخواني مقابل دفتـر سـازمان برنامـه و بودجـه             
  . جمع شدند

تعـداد  . جمعيت معلمان بازنشسته بسيار زياد و چشمگير بـود        
  پوسترهايي كه خواسته هاي معلمان روي آنها نوشته شده
   18بقيه در صفحه 

 چالشهای معلمان در مهر ماه
 فرنگيس بايقره
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  چالشهای معلمان 
 در مهر ماه

  
  17بقيه از صفحه 

بود، بسيار زياد و در دستان معلمـان بازنشـسته توجـه            
گرچه تجمع طبق فراخوان بايد     . همه را جلب مي كرد    

با سكوت مي بود، اما تنها چيـزي كـه وجـود نداشـت      
خـط فقـر سـه      ": معلمان فرياد مي زدنـد    ! سكوت بود 

يـشت منزلـت    مع"،  "ميليون، حقوق من يك ميليـون     
معلـم بيـدار اسـت، از       "،  "سالمت حق مسلم ماسـت    

حقـوق مـا رياليـه، خـرج مـا          "،  "تبعيض بيـزار اسـت    
اگـر  "،  "بيمه رايگـان بـراي بازنشـستگان      "،  "دالريه

اگـر صـندوق    "،  "صندوق خاليه، اينهمه اختالس چيه    
عـدالت عـدالت،   "، "خاليه، اين همه دزدي چي چيـه؟  

 علـي، ايـن     حكومت عدل "،  "نوبخت خجالت خجالت  
اگر من نبودم تو . نوبخت بيا پايين "،  "همه بي عدالتي  
  ."پشت ميز نبودي

  

  
معلمان از شهرهاي تهران، كـرج، سـاوه، قـائم شـهر،          
سنندج، خرم آباد، كرمانشاه و شهرهاي اطراف تهـران         

آقاي خرسـندي بـاالي     . در اين تجمع شركت داشتند    
  .ديك ماشين رفت و قطعنامه را با صداي بلند خوان

باالخره به معلمان بازنشسته خبر دادند كه نوبخت مي         
خواهد همه را مالقات كند و معلمـان بـا يـك پيـاده              
روي منظم و با هم وارد سازمان برنامه و بودجه شدند         

  .و در سالن آمفي تئاتر نشستند
همكاران هدف از تجمع را توضيح دادند و نوبخـت را           

 سـخنراني   نوبخت بـا يـك    . ملزم به جوابگويي كردند   
تكراري همراه بـا منـت بـراي معلمـان كـرد كـه بـا                

همكــاران . مخالفــت حاضــران در ســالن روبــرو شــد
مازندراني و لرستاني از طريق تريبون سالن مشكالت         

  . معلمان را مطرح كردند
ساعت سه بعد از ظهر معلمان كـه بـه نوبخـت گفتـه             
بودند اگر توجه نشود مي روند و مجددا بر مي گردنـد،    

  .ن را ترك كردندسال
   

تجمع مربيان پيش دبستاني گلستان بـراي       

  چهارمين بار در يك هفته 

 مربيان پيش دبستاني استان گلـستان       - مهر   28ايلنا،  
در  .براي چهارمين بار در هفته گذشته تجمـع كردنـد         

اين تجمع كه مقابل استانداري استان گلـستان انجـام     

 نفـر از مربيـان پـيش        50شد، حـدود    
  . شركت داشتنددبستاني

پس از برگزاري تجمع، معترضـان بـا        
ــرورش و   ــوزش و پـ ــسووالن آمـ مـ
نماينــدگاني از اســتانداري نشــستي را 
برگزار كردند كه در اين نشست مقـرر        
شد بـه وضـعيت اسـتخدامي مربيـان         
پيش دبستاني در هفته آينده رسيدگي      

  .شود
ــيش  ــان پ ــيمربي ــستاني م ــد دب گوين

ار براســاس بخــشنامه دولــت، خواســت
  .جذب در آموزش و پرورش هستيم

   

بركناري و بازداشت مدير عامل     

  صندوق ذخيره فرهنگيان
ــه،   خبرگــزاري - مهــر 28راديــو زمان

فارس از قول يك منبع آگاه در وزارت     
آموزش و پرورش از بركناري شـهاب       
ــدن    ــايگزين ش ــدالي و ج ــدين غن ال
عليرضـــا ناصـــري در مقـــام   
ــره  ــندوق ذخيـ ــديرعامل صـ مـ

ساعاتي بعـد   . بر داد فرهنگيان خ 
خبرگزاري ايسنا نوشت، غنـدالي     
پس از احضار به دادسراي پـولي       
بانكي و تفهيم اتهام در خصوص    
پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان    
و بانك سرمايه، با قرار بازداشت      

  .موقت روانه زندان شد
 هــزار ميليــارد تومــاني در 8اخــتالس 

ــا    ــان ب ــره فرهنگي ــندوق ذخي  25ص
عه، يكـي از داليـل      شركت زير مجمو  

 اصـغر   نمايندگان براي استيضاح علـي    
  . فاني، وزير آموزش و پرورش بود

تاكنون و طبق اعالم دادستان تهران،      
ــتالس در    ــا اخ ــد ب ــر در پيون ــنج نف پ
صندوق ذخيـره فرهنگيـان بازداشـت       

نـژاد، نماينـده    جبار كـوچكي  . اندشده  
رشت، گفته است كه بازداشت شدگان      

نام .  هستند " افراد برخي"از منسوبان   
و نسبت هيچيك از بازداشت شـدگان       

  .روشن نيست
  

ــيش   ــان پـ ــع مربيـ تجمـ
  دبستاني مازندران 

 روز پنجـشنبه    – مهـر    30فارس،  
 مهر، مربيـان پـيش دبـستاني        29

مازندران در اعتراض به بالتكليفي     
استخدامي دست به تجمع مقابـل      
. آموزش و پرورش اين استان زدند     

ــال از   ــدت دو ســ مــ
ــص ــق  ت ــانون ح ويب ق

التدريس مربيان پـيش    
گذرد، ولي  دبستاني مي 

ــن   ــدامي در اي ــيچ اق ه
زمينه صـورت نگرفتـه     

  .است
يكي از مربيان باسـابقه     

مـا  : بـاره گفـت  در ايـن 
ــوم پــيش  مربيــان مظل

دبستاني پس از سـالها     
خدمت صادقانه به حق    
اندك خود قانع شديم و 
ــوي    ــداقلي از س ــصوبه ح ــن م اي

زنـدران اجـرا    آموزش و پرورش ما   
  .نشده است

  

  در دومين سالگرد پرواز ريحانه
  شعله پاكروان

  

  
امــروز در حــالي كــه 
زيــر لــبم بــا ريحــان 
ــا   ــي زدم، ب ــرف م ح
ــواب  ــي از خـ دلتنگـ

 6 سـاعت  .بيدار شدم 
ــود ــبح ب ــرايش . ص ب

نامه اي نوشـتم كـه      
تكميــل كــردنش تــا 

 مـأموران   .شـديم  98بـا خـواهرم وارد قطعـه        . رسيدن به بهشت زهرا ادامه يافت     
كـه چـه     شان صدايم كردند و پرس و جو از اين         رؤساي. بيشماري ايستاده بودند  

  .دانم يند؟ گفتم نمي آكساني مي
هـر  . دو مرد جوان از اصفهان آمده بودند كه در همان دقايق اوليه هر دو را بردند               

مدنـد و مـادرم بـا       آمهمانهـا   . شان كنند گفتنـد شـما بـرو        چه اصرار كردم رهاي   
با يادي از امام حسين كـه پيـامش    . سخنانش دومين سالگرد نوه اش را آغاز كرد       

اي مردم چون شكمهاي شما : همو كه مي فرمود   . محدود به زمان و مكان نيست     
  .از مال حرام پرشده حق را نمي پذيريد

گفت مردم ازشرق و غرب عالم  بـه هـر وسـيله اي كـه در دسـترس                    مادرم مي 
ند از اجراي حكم ناعادالنه ريحانه ابراز انزجار كردند، اما اينان حكم را اجـرا               داشت

او سپس به ضرب المثل  . شان از مال حرام انباشته است      چرا كه شكمهاي  . كردند
حـال  «:  اشـاره كـرده و گفـت   »شود دزد مي تخم مرغ دزد، شتر«مشهور فارسى  

  »؟بگوييد دكل دزد و كشتي دزد چه مي شود
فتم، از دلتنگيهاي فزاينده، از عذاب تبعيض در اجراي عدالت و از تجاوز             من نيز گ  

، همان زمان كـه در  93در خبرها خوانده بودم كه در مهرماه . به دختران و پسران   
تب و تاب نجات ريحانه بوديم، پرونده تجـاوز بـه پـسران نوجـوان حـافظ قـران           

ن گرفـت ايـن اسـت كـه         تنها نتيجه اي كه از اين دو مورد مي توا         . مختومه شد 
  .فرزندان مردم در مقابل تجاوز افرادي همچون سربندي ايمن نيستند

ماموران به تب و تاب افتاده بودند و در كنار هر يك از ميهمانـان دو سـه مـامور                    
دكتر ملكي كه بيمار هم بود با صـدايي آرام از مخـالفتش بـا اعـدام                 . ايستاده بود 

وي ابـراز اميـدواري     . آتشي بر خانواده ام افتـاد     كه با اعدام ريحانه چه       اين. گفت
سه يا چهار مـامور زن جـوان        . كرد كه به زودي اين مجازات از قانون حذف شود         

وارد جمع شده و با رفتاري خشونت بار چند تن از بانوان را بازداشـت كـرده و بـه      
مـده بـود و پـسر    آاز جمله خانمي كه از شهرستان . درون يك خودروي ون بردند   

همچنـين   .ه چهار پنج ساله اش با وحشت نظاره گر دسـتگيري مـادرش بـود              بچ
يكي از شاگردان مادرم كه در شهر ديگري ساكن است و خود استاد قـران اسـت          

بـه  . ن رفتـه و خواسـتم كـه مهمانـان را آزاد كننـد        امن نـزد مـامور    . دستگير شد 
وله هـا و  خصوص يكي از همبنديان سابق ريحان كه سرطاني پيشرفته داشت با ل  

هـر چـه   . كـرد  ش را پنهان مياكيسه ها و كاله گيسي كه اثرات شيمي درماني        
  . گفتم حداقل اين بيمار سرطاني را بازگردانيد نپديرفتند

. در يك خودروي ون سفيد ديگر آقاي نوريزاد را ديدم كه دسـتگير كـرده بودنـد                
ن زن مـرا بـه   ان بسيار درشت هيكل و مهيب دستور داد تـا مـامور      ايكي از مامور  

كم بـود و ديگـري ذكـر مـي     م بسه مامور زن جوان كه يكي ص   . داخل ون ببرند  
و سومي عصبي، همراه با سه مامور مرد، من و مادرم به اتفـاق زن عمـوي    ! گفت
  .سالم را نيز بازداشت و همراه باقي دستگير شدگان از محل دور كردند ميان

او بارهـا   . ي كنيد با چشم ريحان ببينيد     سع. به دوستانم گفتم به خيابان نگاه كنيد      
كردم كه بي تفـاوت از كنـار         نوشته كه وقتي از داخل ماشين به مردمى نگاه مي         

گفتم كه چند بار چنين ماشيني از جلـوي چـشمم    شوند با خود مي ماشين رد مي 
دانستم درونش چه حجمي از درد نهفته اسـت؟ چنـد قطعـه     عبور كرد و من نمي 

. كي از ماموران زنگ خورد و بالفاصله همه مـان را بازگرداندنـد  آن طرفتر تلفن ي   
 .گوشي همه را هم پس دادنـد      . كمي باالتر از خانه ابدي ريحان پياده مان كردند        

. اما در غياب ما به مهمانان حمله كرده و چادر و صندليها را در هم كوفتـه بودنـد        
 گلهاي باغچه ريحان    حجم زيادي از تاج و دسته گل را به شكلى بيمارگونه روي           

شمعهاي آب شده را روي مانتوهاي بانوان و از جملـه يكـي از              . تلنبار كرده بودند  
  . دخترانم پاشيده بودند

در طول راه به اين فكر مي كـردم كـه           . با چند دوست هنرمندم به خانه بازگشتم      
؟ يـا  كردنـد  اگر ريحانه را در زمان يزيد اعدام كرده بودند، با بازماندگانش چه مي            

 كشيدند با كاروان بازماندگانش چه مي  به خون مي21اگر امام حسين را در قرن      
  كردند؟ 

شان خوراك ماشين اعـدام شـده        بيش از پيش به حال مادراني كه پاره هاي تن         
  .انديشم و به نفرت فزاينده ام از عوارض مخرب خشونتي به نام اعدام اند مي

  1395 مهر 29پنجشنبه 
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  هردم ازين باغ بري مي رسد

  تازه تراز تازه تري مي رسد
در خبرهاي هنري خوانديم كه گويا دولت تدبير و اميد          
در يك كشاكش و رقابت تنگاتنـگ بـا ائمـه جمعـه و              
جماعت به تدبيري هوشمندانه دست يازيـد و نـه تنهـا        
توانست در كورس قهرماني قلع و قمع هنر و هنرمند و           

بخوانيد (ديرينه اش امامان جمعه     هنر دوست بر رقيب     
پيـروز شـود، بلكـه بـر        ) خوانين جديد واليات ام القـرا     

اساس نظر جمعي از كارشناسان توانسته نور اميد را در          
دل دردمند كفن پوشان قداره بند ولي معظم، نـه تنهـا            
روشن كه چونان هالـه اي از نـور نـشانده و بـه امـت                

همينه كه "يد مستضعف نشان دهد كه معني تدبير و ام 
   "...ما مي گوييم ، نه آنكه شما فكر كرده بوديد

  :و اما اصل خبر
و اين بـدان معنـي      ... سينماها در ايام سوگواري تعطيل    

در تـاريخ حيـات جمهـوري اسـالمي، بـراي         : است كه 
اولين بار و در دولت روحاني است كه سينماها در ايـام         

ديث و تـو خـود حـ      . عاشورا و تاسوعا تعطيل مي شوند     
  .مفصل بخوان از حكايت دولت تدبير و اميد

  
  تياتر، سينما 

تياتر كارگران و رنجبران با يكي از هنرمندان قديمي و      
بـه خالصـه اي از زنـدگي       . پر شر و شورش وداع كرد     

  :بخوانيد.  اشاره اي گذرا مي كنيم"داريو فو"نامه 
  

  داريو فو صحنه را ترك كرد 

  
، تـصادفا   1997يات در سال    ، برنده نوبل ادب   "داريو فو "

  . درگذشت2016در روز اعالم برنده نوبل ادبيات 
ــا را  80او  ــسياري از اپراهـ ــت و بـ ــشنامه نوشـ  نمايـ

كارگرداني كرد و جدا از ترانه سرايي، مقاالت سياسي و 
كتابهاي متنوعي هم در عرصـه آمـوزش تـاتر از خـود      

  .برجاي گذاشت
اي به كارخانه فو، نقال داستانهاي اعتصاب كنندگان از    

كارخانه ديگر بود و در كارناوالهـايش حتـي از فـروش            
محــصوالت كارخانــه هــا بــراي كمــك بــه كــارگران 

تاتر كمون ، كمپـاني     "تاتر او   . اعتصابي دريغ نمي كرد   
 نام داشـت و در ميـان كـارگران و زنـدانها و              "فوورمه

  .كارخانه ها اجرا مي شد
مـرگ تـصادفي    "اما از بهترين كارهاي او مي توان از         

 نام برد كه بارها به خـاطرش تهديـد          "يك آنارشيست 
، "جوزپـه پينللـي   "داستان تلخ و واقعـي      . به مرگ شد  

كارگر راه آهن، كه به جرم بمب گذاري دستگير شـد و     
در بازداشت مرد در حـالي كـه هـيچ ربطـي بـه بمـب             

به تازگي دولت تركيه از اجـراي       . گذاران واقعي نداشت  
  .لوگيري كردچهار نمايش او ج

 اكتبر، در شنبه اي باراني، هزاران نفر با سـرود           15روز  
، داريـو فـو را در آخـرين سـفرش           "بالچـاو "پارتيزاني  

  .  بدرقه كردند
  

  يك جايزه ديگر براي ژوليت بينوش
براساس گزارش يورو نيوز، جايزه اروپايي جشنواره بين        

ژوليـت  " در مجارستان بـه      "ميشكولتس"المللي فيلم   
ايـن جـشنواره    . ، هنرپيشه فرانسوي، اهدا شـد     "شبينو

  .  شهريور برگزار شد28 تا 19امسال از 
ژوليت بينـوش كـه سـابقه بـازي در فيلمهـايي چـون              

 را در كارنامه خود دارد، بـه        "آبي" و   "بيمار انگليسي "
عنــوان يكــي از مــدافعان حقــوق زنــان و آزادي بيــان 

  . شناخته مي شود
  
  

  .....موسيقي

  
ـ : ارشاد دهـيم در مـشهد و قـم        ازه نمـي    اج

  كنسرت برگزار شود 
  

  
در جهان موسيقي همچنان دولت تدبير و اميد مغلـوب          

  . امامان جمعه است
آبادي، سخنگوي وزارت ارشاد، مي گويـد       حسين نوش   

اين وزارتخانه در دولـت حـسن روحـاني از          كه سياست 
ابتدا اينگونه بوده كـه بـراي برگـزاري كنـسرت در دو             

بي مشهد و قم مجوز ندهـد و تـاكنون هـيچ           شهر مذه 
  .كنسرتي در اين دو شهر برگزار نشده است

  
   جنجال آفريد"پايكوبي مانند يك روس"
، خواننـده و ترانـه سـراي پـاپ و راك            "رابي ويليامز "

بريتانيايي، به خاطر آخرين ويديو كليـپ خـود بـا نـام              
 اعتراض بسياري از رسـانه    "مانند يك روس  پايكوبي  "

  .هاي روسيه را بر انگيخته است
اين كليپ نخستين آهنگ از يازدهمين آلبوم تازه او بـا       

در ايـن كليـپ     .  اسـت  "نمايش سرگرمي سنگين  "نام  
  . وي نقش يك ثروتمند متنفذ را بازي مي كند

شعرهاي اين آهنگ در برگيرنده جمله هايي بسيار تند         
  .  نسبت به ساختار سياسي روسيه استو انتقادي

  
  انتشار آلبوم جديدي از رولينگ استونز

 بـه   "رولينگ استونز "بر اساس گزارش صداي آمريكا،      
  .دوران گذشته طاليي اش باز مي گردد

گروه راك بريتانيـايي بـا وجـود ايـن كـه در سـالهاي               
گذشته خيلي فعال بود و نشانه اي از بازنشستگي نشان   

  .ي مدتها بود كه آلبومي منتشر نكرده بودنمي داد، ول
اكنون گروه بعد از تقريباً ده سال، اولـين آلبـوم ضـبط             

بلو انـد   "آلبوم  . شده در استوديو اش را راهي بازار كرد       
ــسام ــه ) Blue and Lonesome ("لون ــا ب ي

 يـك آلبـوم دوازده      "غمناك و دلتنگـي آور    "اصطالح  
كـه گـروه   ترانه اي شامل ترانه هاي سبك بلوز اسـت     

آنها را در سالهاي اول تشكيل شان بازخواني كرده بود،   
كه دسامبر سال گذشته تنها در عرض سـه روز ضـبط            

  .شدند

  
  ...هنرهاي تجسمي، نقاشي، معماري

  
كشف اتفـاقي دو تـابلوي مـسروقه ونـسان          

  ونگوگ
امــا در دنيــاي شــاهكارهاي نقاشــي خبــري جــالبي از 

ـ           يس ايتاليـا دو    يورونيوز پخش شد مبني بـر آن كـه پل
، را به طور    "ونسان ونگوگ "نقاشي از هنرمند هلندي،     

 در شهر  "كامورا"تصادفي و طي عملياتي عليه مافياي       
  .ناپل كشف كرده است

چشم انـداز دريـا از      "اين دو نقاشي ارزشمند با نامهاي       
 2002، سال "خروج از كليساي نئونان   " و   "شووانينگن

  . رفته بودنداز موزه ونگوگ آمستردام به سرقت
  

   ميليون پوند فروش رفت 8تابلوي جعلي 
  

  
خبر جالب ديگر آن است كه گويا اثـر نقـاش هلنـدي،            

، كه ميليونها پوند بـه فـروش رسـيده         "فرانس هالس "
  .بود، جعلي است

 لنـدن   "سـاتبيز "به گزارش بي بي سي موسسه حراج        
اعالم كرد كه يكي از تابلوهاي فرانس هـالس، نقـاش        

 ميليون و پانصدهزار پونـد      8ندي، كه حدود    برجسته هل 
  .به فروش رسيده بود، جعلي است

ساتبيز اعالم كـرد نتيجـه آزمـايش روي ايـن تـابلوي          
 نشان داد كه ايـن      "مرد ناشناس "نقاشي تحت عنوان    

  .اثر بدون شك جعل شده است
اند موادي كه در خلق ايـن       محققان اين موسسه گفته     

ع جديـد آن اسـت و در نتيجـه      تابلو به كار رفته، از انوا     
  .ممكن نيست اثر متعلق به قرن هفدهم باشد

  
  جايزه معماري آقا خان براي پل طبيعت 

 جـايزه معمـاري     يكـي از شـش برنـده       "پل طبيعـت  "
  .  افتتاح شد1393اين پل در سال .  شد"آقاخان"

ليال عراقيان، مهندس ايراني، اسـت      پل طبيعت، ساخته  
اراضي عباس آباد اسـت كـه       و يك سازه سه طبقه در       

براي عبور پياده از باالي بزرگراه مدرس سـاخته شـده           
عابران با گذر و توقف بـر روي ايـن پـل شـاهد              . است

 متـري سـطح زمـين     40مناظر شهر تهـران از ارتفـاع        
  .خواهند بود

 تـن   2000اش   متـر و وزن سـازه        300طول اين پـل     
وب ترين پل پياده ايران محـس  پل طبيعت بزرگ    . است
  .  شودمي

  20بقيه در صفحه 
  

 اهرويدادهای هنری م
  فتح اهللا كيائيها
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 رويدادهای هنری ماه
  

  19بقيه از صفحه 
  
  
  

جايزه معماري آقاخان به منظـور شناسـايي و تـشويق           
ايده هاي سـاختماني كـه بـه طـور موفقيـت آميـزي              
توانسته است به نيازها و خواسته هاي جوامعي كـه در           
آنها مسلمانان بيشترين حضور را دارنـد پاسـخ بدهـد،           

  . تاسيس شده است
  

  .....ادبيات
  

   مجموعه شعرهاي ليال محمودي انتشار
 مجموعه شـعرهاي لـيال محمـودي،        "ليان"انتشارات  

 "زوم"شاعر شـيرازي، را در قالـب كتـابي بـا عنـوان              
  .منتشر كرد
 103، در كتاب شعر زوم كه حـاوي         "مهر"به گزارش   

قطعه از سروده هاي ليال محمـودي، شـاعر شـيرازي،           
نـد  است، مفاهيم ساختاري وجهي آشـكارا و عينيـت م         

دارنــد؛ شــعر بــه شــدت نوســتالژيكي كــه بــه واســطه 
مشابهتهاي استعاري، نمودهاي هستي و هست منـدي        

شـعرهاي محمـودي موضـوع گـرا و         .  نمايدرا باز مي    
  . رئاليستي است كه هر واژه در آن ساختار متعارف دارد

  

اهداي جايزه به سـايه بـا سـخنراني حـداد           

  عادل 
عر برجـسته، برگزيـده   ، شا )سايه.الف.ه(هوشنگ ابتهاج   

 ادبـي دكتـر محمـود      - و سومين جايزه تاريخي      بيست
  . افشار يزدي، كتابدار فقيد، شد

در مراسمي كـه بـه همـين مناسـبت در كـانون زبـان           
فارسي واقع در باغ موقوفات دكتـر افـشار و در حـضور     
جمعي از اهالي فرهنگ و مقامات حكومتي برگزار شد،         

  . امدار اهدا شدجايزه مزبور به اين شاعر ن
هايي از اهالي فرهنـگ، از جملـه        در اين مراسم چهره     

داماد دكتر محمدرضا شفيعي كدكني و مصطفي محقق      
  . حضور داشتند

همچنـين تنـي چنـد از مقامـات همچـون علـي اكبـر        
ــي    ــي، غالمعل ــرژي اتم ــازمان ان ــيس س صــالحي، ري

 و ادب، احمــد حــدادعادل، ريــيس فرهنگــستان زبــان
رييس كتابخانه ملي حـضور داشـتند و        مسجدجامعي و   

  .به ايراد سخنراني پرداختند
  

  

  

  

   باب ديلن نوبل گرفت
 

 
 يكي از مشهورترين و تاثيرگذارترين ترانه       "باب ديلن "

سراها و آهنگسازان آمريكايي، برنده جايزه نوبل ادبيات  
  . شد

بيـان شـاعرانه    "آكادمي نوبل، ديلن را به خاطر خلـق         
 تقـدير كـرد و او را        " سـرايي آمريكـايي    نوين در ترانه  

  . اليق اين جايزه دانست
 اما كارهاي باب ديلن در چارچوب رمان، شعر و داستان

گيـرد و همـين باعـث       نويسي معمول ادبيات قرار نمي      
انتقاد بسياري از افـراد شـده و دريافـت ايـن جـايزه را            

  بحث برانگيز كرده اس
  

  
  
  

  :شعر ماه
در مـاه گذشـته شـعر زيبـايي در          در پايان روايت هنـر      

حكايت سنگسار را از فرح شهابي انتخاب كرده ام كـه           
  :مي خوانيد

  
  روسپي

  در گيل نشسته
  سنگسار را

  مي شنوي؟
  در يورش باد

  مرگ از ياد مي برَد
  هرزگي تو را

  در انبوهي بي مردمي و دستان آلوده
  غم خويش مخور

  زمين اجدادي
  ديريست كه سوخته

  مي خوردهر سنگي به تو 
  اختري خاموش مي شود

  سر شكسته ايم
  چون روسپي سالهاي سنگ

  
  
  
  
  

  

 کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@  

  
  

  راديو پيشگامکانال  تلگرام 
radiopishgam@ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صفحه آشنايی با
  سازمان چريکهای فدايی خلق ايران

 در فيس بوک
ashna/groups/com.facebook.www://https

eebaoipfg 
  

  صفحه نبردخلق در فيس بوک
nabardekhal/com.facebook.www://https

ghe 
  

   شماره نبرد خلق٣٣٣
  در يک سی دی
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  1395 مرداد 28، كوردستان ميديا

سايت كوردستان ميديا در رابطه با مبـارزات نـوين      وب
حزب دمكرات كردستان ايران با مهدي سـامع، فعـال           

اي انجـام داده اسـت كـه عينـاً             سياسي چپ مصاحبه  
  : آيد درپي مي

  
 شما به عنوان يك فعـال سياسـي چـپ           -1

حوادث اخير در كردستان را تا چه حد مثبـت          

  نماييد؟  رزيابي ميا
اجازه بديد قبل از پاسخ به سوالهاي شـما اداي احتـرام      
كنم بـه پيـشمرگان شـهيد كردسـتان و بـه ويـژه بـه                
پيشمرگان شهيد در رويدادهاي اخير و تسليت بگم بـه          

هاي آنان، به حزب دمكرات كردستان ايـران و        خانواده
  . ي آزاديخواهان  به مردم ايران و به همه

با يك سري تحليلها    ) راسان(خيزش دوباره   من پس از    
و اظهار نظرهايي برخورد كردم كه گرچه تازگي ندارد،          

روح دايي جان نـاپلئون در پيكـر        . ولي تأسف آور است   
  . برخي از نيروهاي سياسي بد جوري رسوخ كرده است

همزمان يك نوع مدگرايي در تحليل هم در اين سالها          
شود نقـش مردمـي     نميرواج پيدا كرده و آن چه ديده   
  . كنند است كه عليه ستم مبارزه مي

اي و نوشـيدن       يادمان هست كه قبل از تسليم خامنـه       
جام زهر از جانب او، بيـشتر نيروهـاي سياسـي ايـران             

هـر  «كردند كه  همسو با استبداد مذهبي حاكم ادعا مي      
  . »نوع تحريم به زيان مردم ايران و به سود رژيم است

دادنـد و فقـط بـا تحريمهـاي            مـي  برخي كمي تخفيف  
بـه روي   . كردنـد    اقتصادي و تكنولوژي مخالفـت مـي      

آورند كه چرا      آوردند و هنوز هم نمي       خودشان هم نمي  
نژاد طي هفت سال بيش از        وقتي دولت محمود احمدي   

هزار ميليارد دالر درآمد ارزي داشـت، وضـعيت مـردم           
ند كـه  داد   فالكتبارتر شد؟ به اين سوال هم جواب نمي       

ماجراجويي اتمي جمهوري اسالمي را چگونه بايد مهار        
كرد؟ برخـي بـراي ايـن كـه بـه ايـن سـوالها جـواب                 

شـدند كـه رژيـم        مشخص ندهند اصالً منكر اين مـي      
  . اي است  ايران به دنبال ساختن بمب هسته

به هر حال تحت فشار تحريمها كه فقط در سال آخـر            
اي مجبـور بـه     نژاد جدي شـد، خامنـه    رياست احمدي 

نشيني شد و همين نيروها به روي خود نياوردنـد             عقب
كه اگر تحريمها نبود چه فجايعي سرزمين و مردم ما را   

در حقيقت زندگي مردم چـه در شـرايط       . كرد  تهديد مي 
. تحريم و چه غير تحريم روند رو به قهقرا داشته و دارد

ولي تحريمها به خصوص وقتي سال آخر پاي تحـريم          
و بانكي به ميان آمد، حكومت را مجبور به كوتاه          نفتي  

ولـي نيروهـاي مخـالف تحـريم قـضايا را           . آمدن كرد 
ديدند و مد هم شده بود كـه تحريمهـاي             برعكس مي 

ظالمانه در مورد عراق را دليـل صـحت نظـرات خـود             
  .كنند

ها مرتب از نزديك    لو باز يادمان هست كه در همان سا       
شد و تحليل و تـز        مي حرف زده    »حمله نظامي «بودن  

وقتي خبرگزاري رسـمي روسـيه بنـا بـه          . شد  صادر مي 
داليل قابل فهم كه به بازيهاي حكومت روسيه مربوط         
بود، يك خبر آبكي در مـورد امكـان حملـه بـه ايـران               

داد، اين دسته از جريانهـاي سياسـي شـروع            انتشار مي 
كردند هشدار دادند و بسيج كردن و تقليد از جنبش            مي

ن و ميليوني ضد جنگ عليه حملـه بـه عـراق بـا              پرتوا
آن موقـع   . آكسيونهاي چند نفره و حداكثر چند ده نفره       

 مد شـده بـود و   »خطر حمله به ايران جدي است   «هم  
ما شاهد چه تحليلهاي طوالني بوديم و چه انرژيهـايي          

ـ          كه به سود رژيم، البته بيشتر ناآگاهانه، به هر رفـت  د .

اي از بابـت      ه خيال خامنـه   بعداً هم كه مشخص شد ك     
حمله نظامي كامالً آسـوده بـوده، برخـي ابلهانـه ادعـا            
كردند كه مخالفت آنان باعث شد كه آمريكا به ايـران           
حمله نكند و بازهم به روي خودشان نياوردند كـه چـه            

اي وجـود     سر و سر پنهاني بين آمريكا و واليت خامنـه         
  .داشته است

  
 است كه   »و جنگ نيابتي  عربستان  «اكنون هم مد روز     

مديا را مزين به تحليلهايي كرده كه رسالت آن تنهـا و            
. عملي و تسليم اسـت     تنها انكار نقش مردم و تبليغ بي      

عليـه تمـامي    «دهـد كـه       لنين در جايي فراخـوان مـي      
خواهنـد     و امروز مردمي كه مي »اشكال ستم بپاخيزيم  

 مـي با ستمگري مبارزه كنند، به عنوان كساني معرفي         
  از جانب عربستان به ميدان آمده      »نيابت«شوند كه به      
اين . بينيد كه دايي جان ناپلئون هنوز زنده است     مي. اند  

  .ترين برخورد با خيزش مردمي است  ظالمانه
  

برخالف اين دسته از تحليلها به گمانم رويـداد راسـان           
نه فقط يك گام مثبـت در جنـبش آزاديـبخش مـردم             

روري در پاسخ به نيازهاي مـردم    ايران، كه يگ گام ض    
هـاي دار را     مردمي كـه چوبـه    . محروم كردستان است  

كنند،  بينند و روزانه تازيانه را بر پيكر خود لمس مي  مي
شـوند كـه اميـد         اي روبرو مي     اكنون با خيزش دوباره   

اين حق مردم است كـه در مبـارزه عليـه           . بخش است 
ــه تاكتيك  ــكال ســتم، از هم ــامي اش ــه و تم ــا آگاهان ه

خردمندانه استفاده كنند و اين وظيفه هر مدعي مبـارزه   
براي آزادي و دمكراسي است كه از اين مبارزه حمايت          

هـاي سـنگين       كند و به آناني كـه در ايـن راه هزينـه           
  . پردازند ياري رسانند مي
  
 مبــارزات نــوين حــزب دمكــرات در    -2

 چه تأثيري را بر     »راسان«چهارچوب گفتمان   

  ان دمكراسي در ايران دارد؟جري
گفتمان راسان بخـشي از مبـارزه بـراي دمكراسـي در            

يك جريان خـارج از مبـارزه مـردم ايـران           . ايران است 
نيست كه بر مبارزه مردم ايران براي دمكراسـي تـأثير           

به بيان ديگر هر كانون مبـارزه در ايرانـي كـه            . بگذارد
 خواهنـد در    مليتهاي مختلف سـاكن آن هـستند و مـي         

كنار هم زندگي كنند و از حقوق برابر و بدون تبعـيض            
ناپذير از يك كـل واحـد        برخوردار باشند، جزيي جدايي   

اي از ايـران وارد شـريان          هر مبارزه در هرگوشه   . است
بيهـوده نبـود كـه راسـان بـا          . شود   يك پيكر واحد مي   

استقبال گسترده در ميان زندانيان سياسـي در سراسـر          
  .ايران روبرو شد

  
 آيا خيزش حزب دمكرات به ايجاد جبهـه     -3

  اي متحد عليه رژيم ايران منجر خواهد شد؟
ام و   اي بـوده   من هميشه طرفدار اتحـاد و كـار جبهـه     

اكنون هم به طور شفاف و به قول معـروف تمـام َقـد               
طرفدار طرح جبهه همبستگي كه از جانب شوراي ملي         

 قبـل از  اما به گمـانم   . مقاومت ايران اعالم شده هستم    
بحث جبهـه بايـد بـين نيروهـايي كـه بـدون شـكاف               
خواهان سرنگوني نظام حاكم بر كشور هـستند، برخـي    

ها روشـن شـود، حـداقلها     مرزبندي. از مسائل حل شود  
مشخص شود و به ويژه نياز مـشترك بـه طـور جـدي        

  . درك شود
البتـه  . بنابرين بايد با گامهاي سنجيده اين راه را پيمود        

برخي همكاريهـا، بـه طـور مثـال         ي توان   مقبل از آن    
هــاي رژيــم و يــا   تبــادل اطالعــات در مــورد توطئــه

. المللي، داشـت   همكاري در افشاي رژيم در صحنه بين      
يـك نمونــه برجــسته از همكـاري عملــي را برخــي از   
زندانيان سياسي با ديدگاهها و وابستگيهاي متفاوت به        

ـ      طور مداوم انجام مي    ي واليـت  دهند كه دستگاه امنيت
  .اي از اين بابت بسيار گَزيده شده است  خامنه

  
 ديدگاه كلي شما در مورد خيـزش حـزب          -4

  باشد؟ دمكرات در اين مقطع زماني چه مي
. كنم به اين سـوال در ابتـدا پاسـخ داده باشـم             فكر مي 

من بارها و بـه مناسـبتهاي       . فقط يك نكته اضافه كنم    
مذهبي حاكم يك ام كه مبارزه با استبداد   مختلف گفته 

مبارزه لوكس، پاستوريزه شده و حركت در يك اتوبـان          
هـاي    پيكاري است سخت و با هزينه  . چند بانده نيست  

هاي حزب دمكرات كردستان ايران        در اطالعيه . كالن
بينم كه بـه ايـن         و اظهار نظرهاي مسئوالن حزب مي     

در . كننـد   هزينه سنگين آگاهي دارند و به آن تأكيد مي        
امان عليه استبداد ديني كه بـدون اغـراق      هاي بي پيكار

ها در تمـامي       پدرخوانده داعش است، آگاهي به هزينه     
  . پيكر جنبش نقش تعيين كننده دارد

با تشكر از شما و با آرزوي موفقيـت و پيـروزي بـراي              
  جنبش راسان

  
id/farsi/com.kurdistanmedia.www://http

25081/ame 

  
  
  

  منتشر شد

  
  

  زير محك زمان
  قطعنامه هاي سه اجالس شوراي عالي سچفخا

)1388- 1391 – 1393(  
  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران: ناشر

  1394: چاپ اول
   كلن-چاپخانه باقر مرتضوي، آلمان : چاپ و صحافي

  مكاتبه كنيدبراي دريافت اين كتاب با آدرس زير 
NABARD/ B.P. 77 / 91130  Ris 
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   حركت اعتراضي112
ــنجروز * ــر پ ــنبه اول مه ــارگران ، ش ك

چندين شـركت پيمانكـاري پتروشـيمي       
ــالم  ــين روز متــوالي   اي در بــراي دوم

اعتراض به سه مـاه معوقـات مـزدي  و         
هاي كارفرما در داخل       عدم تحقق وعده  

 .دفاتر شركت پيمانكاري  تجمع كردنـد      
به گزارش ايلنـا، يكـي از كـارگران بـه           

ــران گفـــتنماينـــدگي از  ايـــن : ديگـ
آغـاز  روز چهارشنبه   اعتراضات از بامداد    

ــركت   ــدين شـ ــارگران چنـ ــد و كـ شـ
پيمانكـــاري زيرمجموعـــه شـــركت    
پتروشيمي ايالم در آن حـضور داشـتند،        
اما با حضور نماينده كارفرماي اصلي در       

ــك     ــشان دادن چ ــارگران و ن ــع ك جم
  .پرداخت مطالبات،  به كار بازگشتيم

  
ــنجروز * ــ پ ــنبه اول مه ــصاب ، رش اعت

كـــارگران قـــراردادي شـــركت ارســـا 
 آزاد راه انســاختمان، يكــي از پيمانكــار

بـه علـت عـدم دريافـت     ،  تهران شـمال  
سومين روز را پشت سر     مطالبات مزدي   

ايـن كـارگران     ايلنا، به گزارش . گذاشت
شرايط معيشتي خود را نـاگوار توصـيف        

 كه باتوجه بـه آغـاز سـال    فتندگ   و    كرده
ن تـامين مايحتـاج     تحصيلي جديـد تـوا    

  .شان را ندارند اوليه تحصيلي فرزندان
ــارگران ،  مهــر3شــنبه روز  اعتــصاب ك

 30 شمال كـه از      -پروژه آزاد راه تهران   
خـود را   شهريور آغاز شد، پنجمـين روز       

  .پشت سر گذاشت
  
ــالي ،  مهــر2روز جمعــه * جمعــي از اه

ــظ    ــت از حف ــور حماي ــه منظ ــزوين ب ق
ــع و    ــزوين تجم ــنتي ق ــستانهاي س باغ

 بــه گــزارش .طومــاري را امــضا كردنــد
آميز خطاب   اين تجمع اعتراض شاخص،

به تصرف كنندگان باغات سنتي و تغيير       
 .كاربري اين باغات استان قزوين اسـت      

 هكتار هستند كه شايد     2500اين باغها   
ــان،   ــراكم درخت ــا از نظــر ت در كــل دني
وسعت باغـستان، سـطح زيـر كـشت و          

ليت دارنـد   تعداد باغداراني كه در آن فعا     
  .نمونه باشد

  
ــبح روز* ــنبه ص ــر، 3 ش ــي از   مه جمع

ــاوه در  ــپيدار س ــه  اس ــارگران كارخان  ك
 ،ماه حقـوق  15اعتراض به عدم پرداخت     

با حركت از مقابل اين واحـد توليـدي و          
تجمــع در مقابــل فرمانــداري ســاوه    
خواســتار پرداخــت حقــوق معوقــه خــود 

به گـزارش ايـسنا، ايـن شـركت          .شدند
اي توليــد كننــده انــواع يكــي از واحــده

ظــروف چينــي بهداشــتي اســت كــه از 
هاي فعال شهر صنعتي كاوه بـه         شركت

رود و در چند سال گذشته به          شماره مي 
دليل برخي مشكالت از جملـه كـاهش        
نقدينگي و نيز نبود بازار مصرف مناسب       

  .دچار چالش شده است
  
ــا * ــيمان آريـ ــه سـ ــارگران كارخانـ  كـ

رداخـت  انديمشك دراعتراض به عـدم پ     

 3در روز شـنبه     شـان    سال حقـوق   يك
و مقابـل    دست به اعتـصاب زدنـد     مهر،  

بـه گـزارش     .اين كارخانه تجمع كردنـد    
جوان، ايـن چهـارمين تجمـع كاركنـان         
كارخانه سيمان آريا طـي امـسال بـراي         

  .استدريافت حقوق و مطالبات خود 
  
ــبح روز* ــنبه ص ــر،3 ش ــي از مه   جمع

   روزمزد مجتمـع نيـشكر هفـت       انكارگر
، تپه در اعتراض به اخراج ناگهاني خـود       

مقابل سـاختمان اداري مجتمـع تجمـع        
يكي از كارگران    ايلنا، به گزارش  .كردند

حاضر در اين تجمع اعتراضي بـا اعـالم      
از اول مهر كارفرما بدون     : اين خبر گفت  
گونه دستمزد و حق بيمـه        پرداخت هيچ 

ــان    ــل كارش ــه مح ــارگران ب از ورود ك
  .ستجلوگيري كرده ا

  
ــدادي مهــر، 3 شــنبهروز صــبح * از  تع

مهندســـان نـــاظر جهـــاد كـــشاورزي 
خوزستان در اعتراض به استخدام نشدن      

مقابـل سـازمان جهـاد كـشاورزي        ،  خود
بــه  .خوزسـتان در اهــواز تجمـع كردنــد  

يكي از مهندسان ناظر كه      گزارش ايرنا، 
از سال  : خواست نامش فاش نشود گفت    

 ايـن    تاكنون به ما وعده جذب در      1390
وزارتخانه داده شده ولي هنوز اقدامي در       

  .اين زمينه نشده است
  
جمعـي از راننـدگان      مهر، 3 شنبه   روز*

كاميون در اعتراض به وضعيت باربريهـا       
در بيرجنــد مقابــل اســتانداري خراســان 

به گزارش فـارس،     .جنوبي تجمع كردند  
يكي از رانندگان معترض در اين تجمـع        

ي توليــدي هــا  كارخانــه: اظهـار داشــت 
بيرجند از قبيل كوير تاير و كاشي فـرزاد      

انـد     با باربريهاي غير بومي قرارداد بسته     
و بارشان را بـه كاميونهـاي غيـر بـومي      

 باربري مجـاز در     12دهند در نتيجه      مي
بيرجند در حال تعطيلـي و ورشكـستگي        

  .است
  
ــه شــدگان ، مهــر3شــنبه روز *  پذيرفت

ــال  ــتخدامي س ــاي اس  در 1391 آزمونه
 دسـت  يعتراض به بالتكليفي استخدام  ا

به تجمـع مقابـل اسـتانداري خوزسـتان      
 4نـوين، تـاكنون      به گزارش اهواز   .زدند

سال از آزمون استخدامي اسـتانداراي و       
دســتگاههاي اجرايــي خوزســتان بــراي 

 جـوان خوزسـتاني مـي       1168استخدام  
گذرد و وعده حل مشكل در آينده تنهـا         

اميد است  پاسخ مديران دولت و تدبير و       
  .كه مقصر را دولت گذشته مي دانند

  
ــبح روز* ــنبه ص ــارگران   3 ش ــر، ك مه

اخراجي شهرداري ياسوج در اعتراض به      
اخــراج خــود مقابــل ســاختمان شــوراي 

بـه   .اسالمي ايـن شـهر تجمـع كردنـد        
نيوز، اين كارگران كه بيش      كبنا گزارش

هاي ت ســال ســابقه كــار در شــرك 13از 
تند، از ايـن  پسماند شهرداري ياسوج داش  

تجمـع اعتراضـي    . شركتها اخراج شـدند   

روز كارگران اخراجي شهرداري ياسـوج       
 براي دومين روز متـوالي     مهر   4يكشنبه  

  . ادامه پيدا كرد
  
ــشنبه* ــدادي از   4 روز يكـ ــر، تعـ مهـ

ــط دوم   ــي خ ــستگاه طبرس ــارگران اي ك
طــي يــك تجمــع قطارشــهري مــشهد 

ـ  خواســتار پرداخـت بــه موقــع  ياعتراض 
 ايرنـا،  بـه گـزارش    .ندحقوق خـود شـد    

سخنگوي شركت قطارشهري مشهد در     
تمام صورت وضـعيتهاي    : اين باره گفت  

شركت قطار شـهري بـا قرارگـاه خـاتم          
ــوان پيمانكــار خــط دوم   ــه عن ــا ب االنبي

اما برخي از    پرداخت و تسويه شده است    
ها بـه دليـل انجـام     پيمانكاران ايـستگاه  

برخي هزينه ها در ايستگاه، در پرداخـت    
  .حقوق كارگران تاخير كرده اند

  
جمعــي از بازرســان صــنعت، معــدن و *

ــارت در ــي    تج ــه بالتكليف ــراض ب اعت
دست  مهر،   4در روز يكشنبه    استخدامي  

 به گزارش  .به تجمع مقابل مجلس زدند    
 خواهـان تعيـين تكليـف      معترضانايرنا،  

مي خـــود در ايـــن وضـــعيت اســـتخدا
  .وزارتخانه شدند

  
اهـالي روسـتاي     مهـر،    4روز يكشنبه   *

 مقابـل   به قطـع آب    اعتراض در خيرآباد
. اجمع كردند خراسان رضوي  استانداري  
اين تجمع در واكـنش      ايسنا، به گزارش 

به برخي مشكالت آب روستاي خيرآبـاد     
هـاي     بوده و در رابطه با يكي از چشمه       

   .آب اين روستاست
  
عي از صيادان و لنج داران بوشهري جم*

ــشنبه  ــر، 4روز يكـ ــل درب  مهـ مقابـ
بــه  .فرمانــداري بوشــهر تجمــع كردنــد

اين تجمـع بـه دليـل        گام نيوز،  گزارش
مبلغ بيمه بـاالي لـنج و عمـل نكـردن           
بيمه به تعهد خود در پرداخـت خـسارت         

يكي از لنج داران عنـوان   .صورت گرفت 
سـاالنه حـدود هفـت الـي هـشت          : كرد

ون تومــان بابــت بيمــه لــنح خــود ميليــ
پرداخت مي كنيم ولي تا كنون چنـدين        
بار به لـنج مـا خـسارت بـدني و آتـش             
سوزي وارد شد و بيمه هـيج هزينـه اي          
رو پرداخت نكرد و هر سري كه مراجعه        
مي كنيم عنوان مي كنند كه تنهـا اگـر          
در دريا اتفاقي براي شناور شما بيفتـد و         

 و  يا غـرق شـود بيمـه پاسـخگو اسـت          
نسبت به حوادثي كـه در اسـكله بيفتـد          

  .تعهدي ندارد
  
كـارگران شـركت     مهر، 4 يكشنبه   روز*

نصب نيرو كهنوج به دليل عدم دريافـت     
  ماه گذشته در محوطه      6حقوق خود در    

شـــركت تجمـــع كردنـــد و از  ورود   
كارمنـدان بــه نيروگــاه بــرق جلــوگيري  

ايـن كـارگران     به گزارش شوباد،   .كردند
  عـدم پرداخـت حقـوق        علت تجمـع را   

ماههاي گذشته خود مـي دانـستند و در         
پي مطالبات خـود كـه از ماههـا بـدون           

يكي از كارگران   .نتيجه باقي مانده بودند 
با اينكـه مـا كـارگران بـا         : عنوان نمود   

تمامي جـان و دل كـار كـرده ايـم امـا             
چندين مـاه اسـت كـه حقـوق دريافـت           

  .نكرديم
  
دي از  تعـدا مهـر،    4يكشنبه  صبح روز   *

كارگران فني واحد بهره برداري شـركت   
واقــع در شــهرك ) جــام(پاكينــه شــوي 

صنعتي خرمـشهر بـه دليـل مـشكالت         
توليد آن شـركت در مقابـل فرمانـداري         

بــه  .دســت بــه تجمــع اعتراضــي زدنــد
 صـداي اعتـراض     ايلنـا، ظـاهراً    گزارش

كارگران آنجا بلند شـد كـه كارفرمـا در          
 دليـل   بـه : اواخر ماه گذشته اعالم كـرد     

پرداخـت حـق بيمـه ايـن كـارگران بـه       
ــت     ــاعي، پرداخ ــامين اجتم ــازمان ت س
دســتمزدها بــا يــك مــاه تــاخير مواجــه 

  .خواهد شد
  
مهـر، جمعـي از      4 يكـشنبه    صبح روز *

كارگران پستهاي فشار قوي برق مقابل      
ريـزي كـشور       سازمان مديريت و برنامه   

 بـه گـزارش ايلنـا، تجمـع      .تجمع كردند 
ود را اجـراي طـرح      كنندگان خواسته خـ     

بـا  : قرارداد دائم عنوان كردنـد و گفتنـد       
ــار در يكــي از   ــدين ســال ســابقه ك چن
سخت ترين مشاغل، از امنيت شغلي بي       

ايم و خواستار تبـديل قـرارداد بـه            بهره
،  مهر 5دوشنبه   روز   .قرارداد دائم هستيم  

ــارگران     ــوالي ك ــين روز مت ــراي دوم ب
پستهاي فشار قوي برق مقابل سـازمان       

ايـن كـارگران از      .يريت تجمع كردند  مد
شـــهرهاي مختلـــف بـــراي پيگيـــري 

  . مطالبات خود به تهران آمدند
  
ــصاب  و* ــبانه روزي   اعتـ ــع شـ تجمـ

 در روز   شمال –كارگران آزاد راه تهران     
 مهــر، هفتمــين روز خــود را 5دوشــنبه 

ــشت سرگذاشــت ــا، . پ ــزارش ايلن ــه گ ب
 تهديد كارگران معترض از جانب كارفرما

 يكـي از كـارگران ايـن        . شدند به اخراج 
واحد صنعتي از عملي نشدن وعده هاي       

بي توجه اي مسئوالن استاني      كارفرما و 
براي پي گيري مطالبات كـارگران خبـر        

ــه در    .داد ــاخيري ك ــث ت ــر بح ــه غي ب
ــود دارد    ــزدي وج ــات م ــت معوق پرداخ

بهداشـت در    كارگران  از وضعيت غذا و     
   .استراحتگاه خود ناراضي هستند

  
مهــر، كــارگران  5 دوشــنبه روزصــبح *

شهرداري شوشتر به دليل اعتـراض بـه        
وضــعيت شــغلي و امنيــت شــغلي خــود 

 فرمانـداري   مقابلدست از كار كشيده و      
به گـزارش    .اين شهرستان تجمع كردند   

، ايــن كــارگران بــه ايــن موضــوع ايلنــا
اعتراض دارند كه ابتدا در نيمه دوم سال     

 ده از پيمانكار به شهرداري ملحق ش      94
  اند و بار ديگر در نيمه دوم سال جاري  

  
  23بقيه در صفحه 

  

  ١٣٩۵برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در مهر 
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برخ��ی از حرکته��ای اعتراض��ی (

  کارگران و مزدبگيران 
  

  22بقيه از صفحه 
بار ديگر بـه    ) ماه به بعد   قرارداد شهريور 
  .شدند  پيمانكار سپرده

  
كارگران كارخانـه    مهر، 5 دوشنبه   روز*

 هـشتمين فوالد بويرصنعت ياسوج براي     
اعتراض به عدم پرداخت بـيش از       بار در 
ــوي اســتانداري   يــك ــوق جل ســال حق

هگيلويه و بويراحمد و صـدا و سـيماي      ك
به گزارش كبنانيوز،    .استان تجمع كردند  

قبــل از : گفــتيكــي از ايــن كــارگران 
تجمع در مقابل استانداري براي پيگيري   
مطالباتمان به سازمان بازرسـي مراجعـه       

احترامي نكرديم و     كرديم، آنجا هيچ بي   
فقط براي دريافـت مطالباتمـان تجمـع        

يس تلفن كردند كه ما را      كرديم اما به پل   
  .دستگير كنند

  
دستفروشـــان  مهـــر، 5دوشـــنبه روز *

اهوازي براي چهارمين بـار در دو هفتـه         
گذشــته در اعتــراض بــه آنچــه ســامان 
نيافتن دستفروشـان ايـن شـهر عنـوان         
ــتانداري   ــر ســاختمان اس ــد در براب كردن

بــه  .خوزسـتان در اهــواز تجمـع كردنــد  
 كه در   يكي از دستفروشان   ايرنا، گزارش

امـروز  : اين تجمع حاضر شده بود گفـت      
ــان    ــر از دستفروش ــد نف ــراه ص ــه هم ب
درمقابل استانداري تجمـع كـرديم كـه        
يگان حفاظت اسـتانداري مـا را متفـرق         

  .كرد
  
مهـر، كـشاورزان     5 دوشنبه   صبح روز *

بهبهاني همزمان با سفر وزيـر بهداشـت        
بــه ايــن شهرســتان دســت بــه تجمــع  

 .ان زدنـد  هببهشهر  اعتراضي در ورودي    
ايسنا، كشاورزان معترض بـه      به گزارش 

آبي با تجمـع در ورودي ايـن شـهر،         بي
جاده را بر اين هيأت كه استاندار آنها را          

ــستند و خواســتار  همراهــي مــي ــرد ب ك
صحبت با وي بـراي رفـع مـشكالت و          

در سـال    .انتقال به هيأت دولـت شـدند      
جاري كشاورزان بـا آگـاهي نـسبت بـه          

 1500 تنها در حـدود      آبي   مشكالت كم 
كشت كردند اما   خود را   هكتار از اراضي    

با عدم رهاسازي آب از سد كـوثر در دو          
ماه اخير محصوالت اين اراضـي رو بـه         

  .نابودي است
  
مهــر، جمعــي از  5 دوشــنبه ظهــر روز*

كـسي بخـش بهـار      اهالي روستاي همه 
 .همدان مقابل استانداري تجمـع كردنـد      

عترضـان در   نماينده م  فارس، به گزارش 
 پـست : خصوص علت اين تجمع، گفـت     

كـسي     اي در روستاي همه      بانك، شعبه   
ــن   ــدادي از اهــالي اي ــاح كــرد و تع افتت
 روستا اقدام بـه افتتـاح سـپرده سـرمايه         

در اين پست بانك     .گذاري در آن كردند     
اسـتفاده، دفترچـه دسـتي صـادر         با سوء 

بانـك      ماه پيش نيز پـست     6شد؛ از     مي
 قطع همكاري كرده شعبه مركزي با اين  

و اهالي روستا را در جريان اين امر مهم         
  .قرار نداده بود

  

مهــر، جمعــي از   6 ســه شــنبه  روز*
كارگران اخراج شده نساجي بروجرد بـه       
دليل عدم بازگـشت بـه كـار در مقابـل           
فرمانداري ايـن شـهر تجمـع كردنـد و          
خواستار رسيدگي مسئوالن به مشكالت     

 زتـاب بروجـرد،   با به گزارش . شدندخود  
ــته  29 ــال گذش ــفند س ــن 483 اس  از ت

كــارگران كارخانــه نــساجي بروجــرد بــا 
سابقه هاي متفاوت به دليل اجراي طرح   
توسعه و نوسازي كارخانه لغـو قـرار داد         

 مـاه بعـد از اخـراج        6شدند و قرار شـد      
 همه كارگران اخراجي 95يعني اول مهر 

اما موعـد    .باره بازگشت به كار شوند     دو
ها بـه سـر رسـيد و اول مهـر بـا             وعده  

دلهره هاي فراوان براي كـارگران از راه        
رسيد، باز هم كارگران مورد بي مهـري        
قرار گرفتند و انگار نه انگار كه قرار بـود    

  .كارگران به كار بازگردند
  
جمعـــي از   مهـــر،  4  يكـــشنبه روز*

متقاضيان مسكن مهر پرديس با حـضور    
در مقابـــــل ســـــاختمان وزارت راه و 

سازي خواستار تحويـل واحـدها يـا        شهر
ــدن پولهــاي ــه  .شــان شــدند بازگردان ب

ــارس،  ــزارش ف ــدگان در   گ ــع كنن تجم
دعـواي   «:دادنـد   اعتراض خود شعار مي   

 ،»!اين دو دولت چه كار داره بـه ملـت؟         
، »!بدون هر هياهو مسكن مهر ما كو؟      «
 »!روحاني روحاني كليد خونمـون كـو؟      «

ير راه كنندگان خواستار ديدار با وز  تجمع
 6روز ســه شــنبه . شــدندو شهرســازي 

 بـراي  متقاضيان مـسكن پـرديس،   مهر،  
مقابل مجلس تجمع كـرده و      دومين بار   

شــان  خواســتار رســيدگي بــه مطالبــات
  .ندشد
  
جمعــي از  مهــر، 6 ســه شــنبه  روز*

متقاضــيان آزمــون اســتخدامي نيروگــاه 
لوشان و خانواده هاي آنان در اعتـراض        

 ورودي اين   به نتيجه آزمون جلوي درب    
به گزارش زيتـون     .نيروگاه تجمع كردند  

خبر، اوايـل مـرداد مـاه امـسال آزمـون           
 نگهبان و چند تن جوشـكار و        12جذب  

 به نمايندگي شـركت گيـل       …راننده و   
ــراي جــذب در نيروگــاه   پــاك شــمال ب

هرچنــد تــا دو روز . لوشـان برگــزار شــد 
ماه بعد از گذشت آزمـون       پيش يعني دو  

ــ  ــايج خب ــالم نت ــا روز از اع ــود ام ري نب
مهر نتايج اين آزمـون اعـالم        5دوشنبه  

 فرصـت شـغلي نيروگـاه       18بـراي   . شد
 ثبت نام نمـوده     تن 900لوشان بيش از    

 18بودند كه اين تعـداد داوطلـب بـراي         
  .فرصت شغلي آمار قابل تاملي است

  
 3كـــارگران فـــضاي ســـبز منطقـــه *

 روز دنبــال چنــده شــهرداري دزفــول بــ
ه نداشـتن امنيـت     اعتراض ب  اعتصاب در 

 ماه حقـوق و    شغلي و عدم پرداخت چند    
صبح روز پنجـشنبه     شان، ديگرمطالبات

مهر، دست به تجمع مقابل فرمانداري       8
كارگران معتـرض    به گزارش ايرنا،   .زدند

با دريافت مبلغ    اعتصاب   چند روز پس از   
 ميليون ريال به عنوان علي الحـساب        3

  .به سر كار خود بازگشتند
  

مهر، همزمان با سـفر      8 شنبه پنج روز*
 اني از متقاضـ   ي به بجنورد جمع   كار ريوز

دسـت بـه تجمـع مقابـل كارخانـه           كار
 خراسـان زدنـد و مـانع ورود         يميپتروش

 بـه   .ها به داخـل كارخانـه شـدند       ونيكام
 قـره خـان     ي روستا ياهالگزارش بجنا،   

 كـاران ي بجنورد خواستار استخدام ب  يبند
 يمي روســتا در كارخانــه پتروشــ  نيــا

  .خراسان بودند
ــتا ــد  يروس ــان بن ــره خ  در ســه ي ق

 خراسـان   يمي كارخانه پتروشـ   يلومتريك
ــرار دارد ــع بخــش گرمخــان  و ق از تواب

شهرسـتان بجنــورد در اسـتان خراســان   
  . استيشمال

  
 26مهـر، خيابـان      9 جمعـه روز  صبح  *

ولنجك شاهد تجمع چند ساعته اعضاي  
شركت تعاوني مـسكن وزارت دارايـي و        

نين خانواده آنـان در اعتـراض بـه         همچ
برخي نهادها و شخـصيتهاي حقيقـي و        

به گزارش جام جم آناليـن،     .حقوقي بود 
 ايــن تعــاوني مــسكن ييكــي از اعــضا

مطابق اسناد رسمي اين ملـك در     : گفت
 توسط تعاوني مسكن وزارت     1385سال  

دارايــي خريــداري شــد و بــا توجــه بــه 
و آشنايي اعضاي تعاوني به تمام قوانين       

ــام   ــي، در هنگ ــهري و ملك ــررات ش مق
خريد، زمين مورد نظـر هيچگونـه ايـراد       

در آن  : وي افـزود   .قانوني نداشته اسـت   
هـم  ) فوتباليست(سال، آقاي علي دايي     

معرف اين زمين بـود و هـم بـه عنـوان       
وكيل مالك زمين يعنـي آقـاي تـوكلي،       
زمين را به تعاوني فروخت كـه امـضاي         

آقـاي  . استموجود  قرار داد   ايشان پاي   
دايي حتي چند تن از فوتباليستهاي تـيم      
ملي را بـدون هـيچ وجـه نقـدي عـضو            
تعاوني كرد به اين بهانه كه كـار پـروژه          

نه تنهـا كـار پـيش       . سريع تر پيش رود   
نرفت بلكه آن افراد پول سـهم خـود را          

آقاي دايـي واسـطه ايـن       . هم نپرداختند 
افراد بوده و اگر آنها پول سـهم خـود را           

ما مجبور هـستيم كـه از طريـق         ندهند  
  .قانون يقه آقاي دايي را بگيريم

  
 مهـر، عـده   10 شنبه  از ظهر روز  شيپ*
 با توجه بـه     جاني داران هند    از مغازه  يا  

 ي مـشكالت و فـشار بانكهـا بـرا       نيهم
 از  يپرداخت اقساط عقب مانده آنها ناش     

 تجمع  يراه فرماندار  ركود بازار در چهار   
   گـزارش  بـه  .ردند برگزار ك  زيآم   اعتراض

 و  يابـان ي است كه در   يفارس ، چند ماه   
 شهرستان به نام مبـارزه بـا        نيگمرك ا 

ـ قاچاق كاال مـانع از تخل       ي شـناورها  هي
 مـاه   ني آنها بعد از چند  شتري كه ب  يتجار

ـ  ياز كشور دوب   ـ  كو اي انـد،      برگـشته  تي
 شناورها عـالوه بـر      نيشده و صاحبان ا   

 ي از توقـف كاالهـا   ي ناش يخسارات مال 
 افــراد هيــ كراديــ در شــناورها، باودموجـ 

  . كاالها را پرداخت كنندنينگهبان ا
  
 از كارگران   ، تعدادي  مهر 10ه  شنبروز  *

حمل بار فرودگاه مهرآباد در اعتراض به       
اخراج ناگهـاني خـود مقابـل سـاختمان         

ــد2ترمينــال شــماره  ــه  . تجمــع كردن ب
 تجمع كنندگان با بيان اين     ايلنا، گزارش

ر چهـار سـال گذشـته       كه دسـت كـم د     

رابطه استخدامي آنها بدون پرداخت مزد      
معين از سوي پيمانكار ادامه پيدا كـرده        

در اين مدت دريافـت انعـام       : گفتندبود،  
بابت حمل بار مسافران تنها محل اصلي    

  .درآمدهاي ما بود
  
،  مهر 11يكشنبه   روز   ايسنا، به گزارش *

 در مشهد دراتوبوس تعدادي از رانندگان 
اض نــسبت بــه نحــوه محاســبه و اعتــر

 بـراي دومـين روز      شـان  پرداخت حقوق 
   .دست از كار كشيده و اعتصاب كردند

  
 يكشنبه روز،  آنالين اقتصادبه گزارش   *

اعضاء تعاوني مـسكن مـسكن       مهر، 11
 هـشتگرد دسـت بـه       5برق تهران، فـاز     

  .تجمع اعتراضي مقابل مجلس زدند
  
 شـهر و    ياهـال   مهـر،  11يكشنبه   روز*

، از »عــال« رودخانــه ري مــسياهاروســت
 تا رامهرمـز    دوني ص »ريرود ز «دهستان  
 از  يري تجمع خواستار جلـوگ    يبا برگزار 

ـ احداث سد و برداشت آب ا       رودخانـه   ني
 عال  رودخانه وز،ين كبنا  گزارش به .شدند

 گندم«و  » چشمه  هفت «يكه از كوهها  
 رد،يگ يحوزه خوزستان سرچشمه م   » كار  

ـ   و پر  ين طوال يريهاست كه مس  نقر   چيپ
 ي طوالن ري تا در مس   كند ي م ي را ط  خم و

ـ  ز يهـا و روسـتاها      خود شهر   را از   يادي
   .مند سازد نعمت آب خود بهره

ــا ــه كــاهش شــدب ــ آب ادي توجــه ب  ني
 و مـــشاهدات يرودخانـــه و خشكـــسال

ـ د« مسؤوالن منطقـه     ،يدانيم  »شموكي
 در حـال    راحمدي و بو  هيلوياز استان كهگ  

 پمپـاژ   ساتيسابند و نصب ت      احداث آب 
ـ  برداشـت آب از ا     يآب برا   رودخانـه   ني

 اتفـاق   نيـ هستند كه در صورت بـروز ا      
 در رودخانه ني آب اديموجب كاهش شد 

  ني حقوق مردم پـائ    عيي و تض  دست   نيپائ
 و  ي رودخانه كه طبق قـانون مـدن       دست
 آب را نيــ اســتفاده از اتيــ اولوياساســ

  .شود يدارند، م
  
 از  يمهـر، جمعـ    12  دوشنبه  روز صبح*

 برق منطقه يمانكاري و پ يكارگران رسم 
 در  ضياعتـراض بـه تبعـ       كرمان در  يا

 ي همـسان سـاز    يبرا پرداخت حقوق و  
دستمزد دست به تجمع مقابـل       حقوق و 

 كرمـان   ي برق منطقـه ا    يشركت سهام 
ـ ا ،1400  گـزارش كرمـان    بـه  .زدند  ني

ــسئوال  ــدگان از م ــع كنن ــتان نتجم  اس
  بـه مـشكالت    يدگيكرمان خواهان رس  

 از تجمـع    يكـ ي بودند و طبق گفته      شان
 بـار اسـت كـه       ني چند مـ   نيكنندگان ا 

 ي را در كرمان برگزار مـ      ي تجمعات نيچن
ـ    تـا كنـون مـشكالت آن هـا          يكنند ول

  .برطرف نشده است
  
 از  تـن صـدها    مهـر،    13روز سه شنبه    *

مخابرات پيمانكاري  كاركنان شركتهاي   
 رژيـم از سراسر كشور در مقابل مجلس       

ند و خواهان رسيدگي    دست به تجمع زد   
بـه گـزارش    . به خواستهاي خـود شـدند     

، ايــن  اتحاديــه آزاد كــارگران ايــران  
ــركتهاي    ــذف ش ــان ح ــان خواه كاركن

  پيمانكاري، اجراي طرح طبقه بندي 
  24بقيه در صفحه 
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برخ��ی از حرکته��ای اعتراض��ی 
  کارگران و مزدبگيران

  
  23بقيه از صفحه 

مشاغل و به رسميت شناخته شدن شان       
به عنوان نيروي كـار كارفرمـاي اصـلي         
يعني شركت مخابرات و انعقـاد قـرارداد        

  .مستقيم با آن هستند
  
كـارگران   مهـر،  11 يكشنبه   صبح روز *

خــشمگين مجتمــع صــنعتي آلومينيــوم 
دنبال واريز حقوق ه  آل ب  هرمز -المهدي  

ــه   ــسبت ب ــراض ن ــان، در اعت شهريورش
بـا   كاهش حقوق دست به تجمع زدند و      

ــروج    ــانع از خ ــه م ــستن درب كارخان ب
، ايـسنا به گزارش    .شمش توليدي شدند  

حقــوق :كــارگران تجمــع كننــده گفتنــد
ــهريور ــزان   ش ــه مي ــان ب ــد 30ش  درص

 13سـه شـنبه      روز   .كاهش يافته اسـت   
ـ      مهر ن كـارگران   ، حركـت اعتراضـي اي

  . سومين روز خود را پشت سر گذاشت
  
از  جمعـي    مهر، 13 سه شنبه    ظهر روز *

اعتراض به   در  شهرداري بيجار  انكارگر
مــاه حقــوق دســت از  6 عــدم پرداخــت
ــشيده و ــهرداري   در كارك ــگ ش پاركين
  ايـن  فـارس،  بـه گـزارش    .تجمع كردند 

كارگران و پرسنل شهرداري با تحـصن       
انجام وظايف  در پاركينگ شهرداري، از     

خود از جملـه پاكـسازي سـطح شـهر و           
 به نـشان اعتـراض بـه         آوري زباله    جمع

 ماه خود سـر بـاز       6عدم پرداخت حقوق    
  .زدند

  
مهر، تعدادي از  13 سه شنبهروز  صبح  *

قبـــول شـــدگان آزمـــون اســـتخدامي 
ــتان در  ــتگاههاي اجرايـــي خوزسـ دسـ
اعتراض به آنچه كه جذب نـشدن خـود       

، مقابل سـاختمان    در ادارات عنوان شده   
بـه   .استانداري در اهـواز تجمـع كردنـد       

در : معترضان گفت يكي از    ايرنا، گزارش
آزمون استخدامي دسـتگاههاي اجرايـي      

 شركت كـرديم و     91استانداري در سال    
قبول شديم و تمامي مراحل اسـتخدامي      
را انجام داده ايم اما هنـوز مـا را جـذب            

  .كار نمي كنند
  
ــنبه  روز* ــه ش ــر، 13 س ــي از  مه جمع

اعضاي تعاوني مسكن شركت ملي نفت      
 خـانوار در مقابـل      800به نماينـدگي از     

وزارت نفــت تجمــع كردنــد و خواســتار 
به  .ورود وزير براي حل اين مساله شدند     

 800معترضان،  گزارش ايلنا، طبق گفته     
خانوار درگير اين مساله هـستند و مبلـغ         

 ميليـارد   100اين تخلف نيز نزديك بـه       
  .تتومان اس

  
 جمعـي از  ،مهر 13سه شنبه  صبح روز   *

 94كارگران شركت سـپنتا كـه از سـال       
تاكنون حقوق شان با وعـده هـاي بـي          
اساس مـديران پرداخـت نـشده جهـت         
اعالم اعتراض مقابل فرمانـداري اهـواز       

 نـوين،  به گـزارش اهـواز     .تجمع كردند 
اما به هر دليلي     :فتندكارگران معترض گ  

 بـا انـواع گفتـه        تا االن ما را    94از سال   
  .هاي پوچ وعده داده اند

  
از تعدادي  ،مهر 13نبه شسه صبح روز   *

كــارگران شــركت گلــريس ابهــر در    
اعتراض براي گـرفتن حقـوق از دسـت         
رفته خود، در محل اين شـركت دسـت         

بـه گـزارش     .به تجمع اعتراضـي زدنـد     
  كارگران كه همواره قرباني بـي      ،24ابهر

 نادرست  برنامگي و سياستهاي مديريتي     
 چنـدين   ،اند   مديران باالدستي خود بوده   

ماه است كه ناني سر سفره خانواده خود        
نبرده و همچنان در طلـب حـق قـانوني      

كوبنـد تـا از       بسته مـي    بر در   خود سنگ 
اين راه بتوانند حـداقل فريـاد اعتـراض         
ــتاني   ــسئوالن اس ــه گــوش م خــود را ب

  .برسانند
  
ــنبه روز * ــر14چهارشـ ــي ،  مهـ جمعـ

 ان منطقه ويژه اقتـصادي خلـيج      ازكارگر
فارس مقابل استانداري هرمزگان تجمع       

ــد ــزارش .كردن ــه گ ــارگران  ب ــسنا، ك اي
ــاي   ــا عنوانه ــايي ب ــرض، پالكارده معت

 در دست   »خواهيم  سازي نمي   خصوصي«
، كاركنان، نگـران      در اين تجمع   .داشتند

آينده اين مجتمع صنعتي بودند و اضافه       
 صوصيطور كه با وعده خـ       همان: كردند

سازي و بهبود امـور مجتمـع آلومينيـوم           
المهدي هرمزال را واگـذار و در پـي آن          
ــوق     ــاهش حق ــرگرداني و ك ــاهد س ش

ــاتي در آن هــستيم،  كــارگران و ــي ثب ب
خواهيم چنين موضوعي در منطقـه        نمي

  .فارس رخ دهد  ويژه اقتصادي خليج
  
 ديگـر  براي بار  مهر، 13 سه شنبه  روز*

 آونگان اراك   جمعي از كارگران كارخانه   
ــغلي و   در ــي ش ــه بالتكليف ــراض ب  اعت

ــه تجمــع مقابــل      ــشتي دســت ب معي
به گزارش ايرنا،  .استانداري مركزي زدند  

ايــن كــارگران در پــي پرداخــت نــشدن 
حقوق معوق خود در ماههاي گذشـته از        
مسئوالن خواستند تا با بررسي وضـعيت       
كارخانه آونگان، تنگناهـاي پـيش روي       

گ توليدي را رفع    كارگران اين واحد بزر   
  . كنند

 براي دومين روز  ،   مهر 14روز چهارشنبه   
كارخانـه  دليـل     ايـن   كـارگران    متوالي،

ــشدن   ــت ن ــوق و  22پرداخ ــاه از حق  م
مزاياي خود مقابل اسـتانداري مركـزي       

  .تجمع كردند
شركت آونگان بزرگترين سـازنده دكـل       
هاي انتقال نيرو در خاورميانـه بـود كـه          

 خـصوصي بـا     بعد از واگذاري به بخـش     
   .مشكالت اقتصادي مواجه شده است

  
مهر، كارگران   14 چهارشنبه   صبح روز *

فروآلياژ ازنـا بـا تجمـع در درب ورودي          
چـشم  كارخانه از عدم تعيـين تكليـف و      

بـه   .اخراج شـان اعتـراض كردنـد      انداز  
خبـر، جمعـي از كـارگران         ازنـا   گزارش

صنايع فروآلياژ ازنا بـراي اولـين بـار در          
ه تعطيلي و اخراج مقابل درب      اعتراض ب 

  .ورودي اين كارخانه تجمع كردند
  
ــشنبه روز*  از  تعــداديمهــر، 15 پنج

رانندگان اتوبوس شـهري حمـل و نقـل     
 اتوبوس به دليـل     10شهرداري رشت با    

 4عدم دريافت معوقات و حقوق ماهيانه       

ماه اخير خود در ميـدان دكتـر حـشمت          
بـه   .رشت تجمع اعتـراض آميـز كردنـد      

يكــي از راننــدگان   تــسنيم، گــزارش
 مـاه اسـت   4معترض با اشاره به اينكـه       

كه حقوقي از سوي شهرداري رشت بـه        
: آنها پرداخت نشده است، اظهـار داشـت    

 مـاه بـدون     4تواننـد     آيا مـسئوالن مـي    
  حقوق را تصور كنند؟

  
كـارگران پيمانكـاري    ،  ايرنابه گزارش   *

 شركت پتروشـيمي ارونـد روز پنجـشنبه     
ــه پاســخگو نبــودن  مهــر15 ، نــسبت ب

ــوق و    ــسر حق ــركت و ك ــسئوالن ش م
   .كردنداعتصاب مزاياي خود 

  
در » نه بـه تـانكر مـرگ      « نيكمپ

  مريوان
 مهـر،  13 سـه شـنبه      از ظهـر روز      پيش

اهالي مريوان در اعتـراض بـه وضـعيت         
 ايــن شهرســتان در مقابــل  هــاي  جــاده

 بـه گـزارش    .فرمانداري تجمـع كردنـد    
ــا تــسنيم ، مــردم شهرســتا ن مريــوان ب

حضور و تجمع در چندين مسير مختلف       
ــراز   ــوان ضــمن اب ــهر مري در داخــل ش

هـــاي   نارضـــايتي از وضـــعيت جـــاده
نـه بـه     «با سـر دادن شـعار     ،  مواصالتي

ــل ســوخت خواســتار ، »تانكرهــاي حام
سنندج و -تسريع در ساخت جاده مريوان    

ــاي   ــت از ورود تانكره ــين ممانع همچن
 حامل سـوخت از مـرز رسـمي باشـماق         

  .شدند
ــصر روز  ــشنبه ع ــر15پنج ــردم  مه ، م

شهرستان مريوان با حضور و تجمـع در        
بيساراني شهرسـتان مريـوان      ميدان مال 

  ضمن ابراز نارضـايتي از وضـعيت جـاده     
هاي مواصالتي مريوان سـنندج كـه در        
حادثــه نــاگوار چنــد هفتــه قبــل شــاهد 
واژگوني تانكر حامل سـوخت كـه در دو    

ر به فـوت    كيلومتري روستاي نگل منج   
ــد  4 ــواني ش ــشهريان مري ــر از هم  ، نف

، خواستار تسريع در ساخت جاده مريوان     
  . شدندسنندج 

 تـن از    5در اين روز نيروهاي سركوبگر      
را » نه به تـانكر مـرگ     « ني كمپ نفعاال

سايت جوانه  به گزارش   . كردندبازداشت  
روز جمعـه   در  فضاي شـهر مريـوان      ،  ها
 به شدت امنيتي شد و نيروهاي       مهر 16

ن لباس شخـصي در     اگارد ويژه و مامور   
  . نقاط حساس شهر مستقر شدند

ـ هـر    مهر، 17 شنبه روز  از فعـاالن    كي
 ونيلي م 50 قهي وث عيبازداشت شده با تود   

  . از زندان آزاد شدنديتومان
  
كـارگران كارخانـه     مهر، 17 شنبه روز*

اعتراض بـه عـدم      اشي مشي شلمزار در   
  دست به تجمـع    دستمزدپرداخت ماهها   

مقابل استانداري چهارمحال و بختيـاري   
 جهـانبين نيـوز، گـروه        به گزارش  .زدند

توليدي بازرگـاني اشـي مـشي يكـي از          
بزرگترين كارخانجات توليد مواد غـذايي      

 فعاليت 1371در ايران است كه در سال       
غـالت  (خود را  با توليـد انـواع اسـنك           

ايــن . آغــاز كــرده اســت) حجــيم شــده
 جـاده   30يلـومتر   كارخانه  درشهركرد، ك   

خوزستان، شلمزار، جنـب درياچـه واقـع        
  .شده است

  
ــشنبه روز* ــر، 18 يكـ ــي از  مهـ جمعـ

 كـــارگران كارخانـــه آونگـــان اراك در
ماه حقـوق   22اعتراض به عدم پرداخت     

ديگـر   شـان بـراي بـار      ديگر مطالبات  و
ــتانداري    ــل اس ــع مقاب ــه تجم ــت ب دس

ايـن   ايرنـا،  بـه گـزارش    .مركزي زدنـد  
كـارگران ايـن شـركت      : كارگران گفتند 

توليدي از مـسئوالن مـي خواهنـد كـه          
راهكار عملي در تحقق مطالبات معـوق       

 ماهه حقوق و مزايـاي آنـان داشـته          22
باشند، چرا كـه شـرايط سـختي را مـي           

  .گذرانند
  
ــارگر 17 شــنبه صــبح روز*  انمهــر، ك

ــراه   ــه هم ــم، ب ــيمي ج ــي پتروش اخراج
شـان بـه تهـران آمدنـد و          هاي   خانواده

ــدمقابــل  ــه  .وزارت كــار تجمــع كردن ب
 مـاه پـيش   4ايلنا، معترضان كه    گزارش

به بهانه تغيير مقررات و بـا وجـود عـدم        
 ند،فتخاتمه قرارداد، از كار بيكار شدند گ      

پيگيريهاي آنها در استان بوشهر تاكنون      
  .است  نتيجه مانده  بي
ان براي  كارگراين  مهر،   18 يكشنبه   روز

س تجمـع   مقابل مجل دومين روز متوالي    
  . كردند

  
اهالي روستاهاي   مهر، 18 يكشنبه   روز*

گردنگاه، سر گردنگاه، دره بنگـر      (لوداب  
جلوي استانداري كهگيلويـه و     ) و چانگ 

ــه گــزارش .بويراحمــد تجمــع كردنــد  ب
كبنانيوز ، يكي از اهالي اين روستا اظهار     

ها از يك جاده ارتبـاطي        اين روستا : كرد
ـ        ه دليـل   برخوردار هـستند و متأسـفانه ب
و » االغ«وضعيت بد اين جاده تنهـا بـا         

ــاطر« ــي» ق ــرور    م ــور و م ــوانيم، عب ت
  .كنيم مي

» دره بنگــرو«يكــي از اهــالي روســتاي 
بخـــش لـــوداب از توابـــع شهرســـتان 

مسئوالن مرتـب  : بويراحمد نيز بيان كرد   
هــا و سياســتهاي كــاري خــود  در شــعار

كننـد كـه بايـد از مهـاجرت            اعالم مي 
ــوگير ــن روســتائيان جل ــا اي ي شــود، ام

ــا دارد   ــاطي م وضــعيتي كــه جــاده ارتب
 خالف آن چيزي است كه مسئوالن مي      

  .گويند 
  
 مهـر،  22 پنج شـنبه     روز پيش از ظهر  *

اهالي روستاي كمجان و شـهر طرقـرود      
بهـره بـرداري بـي      به  نطنز در اعتراض    

رويه معادن اين روستا با تجمـع مقابـل         
فرمانداري شهرسـتان نطنـز و سـردادن        

ايي خواهان تعطيلي معـادن ايـن       شعاره
گروهـي   نطنزنا، به گزارش  .روستا شدند 

از تجمع كنندگان در اعتراض به معادن       
براي برگزاري جلسه بـا فرمانـدار نطنـز         
وارد فرمانداري شـدند و بعـد از حـضور          
برخي از تجمع كننـدگان در فرمانـداري        
نطنز، اعضاي شوراي تـامين شهرسـتان    

نطنز شده و بـا     نطنز هم وارد فرمانداري     
بعضي از تجمع كنندگان تشكيل جلـسه       

  .دادند
  
  مهرماه مردم ميناب 21روز چهارشنبه *

  25بقيه در صفحه 
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برخ���ی از حرکته���ای اعتراض���ی 
  کارگران و مزدبگيران

  24بقيه از صفحه 
  آبي شديد در اين شهر  در اعتراض به بي

در ايـن   . تجمع اعتراضي برگـزار كردنـد     
  .تجمع زنان نقش مهمي ايفا كردند

الزم بــه ذكــر اســت كــه مــردم مينــاب 
مراجعات مكرري هـم بـه فرمانـداري و         

ـ     اداره آب اين شهر داشته     اكنون اند ولي ت
  .به جايي نرسيده است

  
 پـنج   سراوان رشـت روز   روستاي   ياهال*

 در يمهــر بــا تجمــع اعتراضــ 22 شــنبه
محل دفن زباله سراوان خواسـتار توقـف        

ـ  ز طي محـ  يلودگآ ـ  در ا  ستي  منطقـه   ني
اين  ي گزارش رشت پرس، اهال    به .شدند
 زبالـه   عيـ خواستار توقف روند تجم    روستا

  . محل شدندني در االني استان گيها
  
 از كـارگران    يجمعـ ،   مهر 24 شنبهروز  *

 اروند واقـع در منطقـه       يميشركت پتروش 
 ماهـشهر در    يمي پتروشـ  ي اقتـصاد  ژهيو

ـ اعتراض به كـاهش دسـتمزد و مزا         ياي
 بـه  . برپا كردنـد زيخود تجمع اعتراض آم   

 يميگزارش مانا، كارگران شركت پتروشـ     
ـ  چند ماه است كه م     ندي گو ياروند م   زاني

 و افتــهي كــاهش شــاني افتيــحقــوق در
 ن مسئوالي اقدام از سو   نيتاكنون علت ا  

 ارونـد اعـالم نـشده       يميشركت پتروشـ  
  .است

 ي قانون اساس44 كارخانه طبق اصل   نيا
 ي سازمان خـصوص ياواخر پارسال از سو   

 خارج و به بخـش      ي از چرخه دولت   يساز
  . واگذر شديخصوص

  
ــنبهروز * ــر19 دوشـ ــداد،  مهـ  از يتعـ

 ي تپـه بـرا     ت هف شكريكارگران مجتمع ن  
اقـدام بـه اعتـصاب و        يمتوال  روز نيدوم

 مجتمع  ني ا يمقابل ساختمان ادار  تجمع  
 معترض  كارگران لنا،يا  گزارش به. كردند

ــد؛ ــ دلگفتن ــارگران   لي ــا ك ــراض م  اعت
 2 افـت ي هفت تپه عدم در    شكريمجتمع ن 

 ماه مزد معوقه بـه همـراه پرداخـت          4تا  
 مـه يكـم شـش مـاه حـق ب          نشدن دست 
 ي اجتمـاع  ني بـه تـام    يمزدكارگران روز 

ــه   ــا از پرداخــت آن ب ــه كارفرم اســت ك
 24 روز شـنبه     .كند ي م يكارگران خودار 

 رغميـ مجتمـع عل  اين  صدها كارگر   مهر،  
شان  و وعده      از مطالبات  يپرداخت بخش 

ـ   حقوق معوقه شان،   ماندهيپرداخت باق  ه ب
 تيري مد ي به وعده ها   ي اعتماد ي ب ليدل
ن شـا   اعتـصاب  ه  شـشمين روز پيـاپي      ب

  جلـسه مـذاكره    در ايـن روز      .ادامه دادند 
ــارگران   ــديريت و ك ــدگان م ــان نماين مي
برگزار شد كه نتيجـه آن خاتمـه موقـت          

در جلـسه مـذكور      . اعتراض كارگران بود  
ــاده   ــب افت ــه دســتمزد عق ــرر شــد ك مق
ماههاي شـهريور و مهـر نيـز در فاصـله          
 روزهــاي  پــنجم  تــا دهــم  و بيــست و

  .خت شودپنجم تا سي ام آبان  پردا
  
كـارگران   مهـر،  26 دوشـنبه     روز صبح*
 در  خــودرو اريــ  كارخانــه د كارشــده يب

هـا  هما  وي شـغل يفـ ياعتراض بـه بالتكل  
ــوق،  ــت حق ــدم پرداخ ــق ب ع ــهيح   وم

 ي تفاوت ي ب نيهمچن  و شان گرمطالباتيد

 طراز اول شهرستان دسـت بـه        نمسئوال
 . زدنـد  گـان ي گلپا يتجمع مقابل فرماندار  

ـ  اكـارگران  ن،گاي گلپا اني گزارش ب  به  ني
 هشت ماه   افتي عدم در  ييشركت خودرو 

 بـد   تيحقوق و دستمزد، با توجه به وضع      
ـ  و مشكالت عد   يشتيمع  و ي اقتـصاد دهي

ـ    مهي ب ي دفترچه ها  ديعدم تمد  ه  خود را ب
ـ  ا يعلت كوتاه   شـركت در پرداخـت      ني

 از مطالبـات خـود      يكـ ي آنـان،    مهيحق ب 
 يدگي نمودنـــد و خواســـتار رســـانيـــب

ــتا  ــسئوالن شهرس ــرام ــتي درين ب  اف
  .مطالبات خود شدند

  
كارگران ، اعتصاب    مهر 26 دوشنبهروز  *

 براي سـومين     گلناز يكارخانه روغن نبات  
مـاه   3اعتراض به عدم پرداخـت       درروز  

 يكـار يب اخـراج و  مقابله با خطر   حقوق و 
در كارخانه تجمـع      و دهيدست از كار كش   

 يكـ ي گزارش كارگران كرمان،     به .كردند
 گلنـاز   يارخانه روغـن نبـات    از كارگران ك  

 ديمسئوالن مرتب به ما وعده و وع: گفت
 حقـوق،   افـت ي وعده در  بار كي دهند   يم
ـ  وعـده بـه كـار گ       بار كي  و جـذب    يري
 ي مسئوالن گرم نم   ني از ا  ي، اما آب  روهاين

  . زننديتنها حرف م شود و
  
 از  يجمعـ  مهـر،  26  روز دوشـنبه   صبح*

 ي سبز شهرداريپاكبانان و كارگران فضا 
ماه  3اعتراض به عدم پرداخت  وشهر در ن

حقوق دست به تجمع مقابـل سـاختمان        
 تجمـع  ،   رناي گزارش ا  به . زدند يشهردار

 ماه حقوق 3 حدود  نكهي ا انيكنندگان با ب  
 يدگيخواسـتار رسـ   ،   نكـرده انـد    افتيدر

 شهر  ي اسالم يشهردار و مسئوالن شورا   
 يپاركبانان و كارگران فضا    .نوشهر شدند 
 ي شركت خـصوص   كيبا   يسبز شهردار 

  .به نام نوآوران ساحل گستر قرارداد دارند
  
كارگران   از يمهر، جمع  26  دوشنبه روز*
ــاريب ــده ك ــاز ش ــابون س ــه ص  ي كارخان

  خرمشهر 
ــراض در ــه بالتكلاعت ــي ب ــغليف   وي ش
 يمقابل فرماندار براي بار ديگر     يشتيمع

ــد ــه گــزارش .خرمــشهر اجتمــاع كردن  ب
ــوان،  ــارگرانج ــاري بك ــركتك ــده ش   ش

 خرمشهر چهار سال اسـت      يصابون ساز 
 مجـدد كارخانـه     ي راه انـداز   ديـ كه به ام  

  مطالبـات خـود    افـت ي و در  يصابون ساز 
 يبارها دست به تجمع اعتراضـ      هستند و 

  . زده اند
  
 از  يمهـر، تعـداد    26  دوشنبه  روز صبح*

 مهرآباد  ي فرودگاهها يهايرانندگان تاكس 
 دست  يراني مقابل سازمان تاكس   ينيو خم 

 معترضان لنا،ي گزارش ا  به .ع زدند به تجم 
 ي شـغل  طي شـرا  راتييـ خواسته خود را تغ   

 يماتي از تـصم يكيعنوان كردند و گفتند   
 اشتغال در   ي جداساز ميكه به آن معترض   

 معنا كـه    نيدو فرودگاه تهران است، به ا     
 راناني سازمان قرار است تاكـس     ميبا تصم 

 حـق كـار در مهرآبـاد را         ينيفرودگاه خم 
  . و بالعكسنداشته باشند

  
همزمان با آغـاز  ،  مهر 27 شنبه   سهروز  *

 ي دولـت بـر رو  هي اصـالح  حهي ال يبررس
 از كـارگران تهـران بـا        يقانون كار جمع  

ـ  اتحاد يهماهنگ ـ  آزاد كـارگران ا    هي  راني
. دست به تجمع در مقابل مجلـس زدنـد        

: دادنـد ي   تجمع كارگران شعار مـ     نيدر ا 
ـ مع،   كارگر ين دولت بردگ  ي ا حهيال  شتي

قرارداد موقـت   ،   حق مسلم ماست   منزلت
 اصالح قانون كار بـه نفـع        ، كارگر يبردگ

ــرما ــ ام، دارهيس ــارگر  دي ــا ك  كارفرماه
 ، دولتمردان كارگر ارزونـه    ريخاموشه، تدب 

ي  بدانند كـارگر خـاموش نمـ       انيكارفرما
ـ  بدانند كـارگر ارزون نم     اني دولت ،شه  شهي

 بـه   يادي ز ي تجمع پالكاردها  نيدر ا ... و
 آنها مطالبات   ي كه بر رو   خوردي  چشم م 

ــه ييكــارگران و شــعارها  در اعتــراض ب
 قانون كار   ي دولت بر رو   هي اصالح حهيال

ـ  بنر بـزرگ ا    يبر رو : نوشته شده بود    ني
 يماخواهان اجـرا  : تجمع نوشته شده بود   

 شي افـزا ي قانون كار بـرا   41 ماده   يفور
ــور ــتمزيف ــر چدها، دس ــ ب ــدن دهي  ش

 يا تشكله ي موقت، حق برپائ   يقراردادها
 مناسب  راتيي تغ جادي و ا  يمستقل كارگر 

 ي انـسان  ي زندگ كيدر قانون كار به نفع      
ـ  كارگران و مزد بگ    يبرا  زحمـتكش   راني

  .ميهست
  
 كــارگران ، مهــر27 شــنبه ســهروز *

 گـر يد  بار ي برا اسوجي ي شهردار ياخراج
اعتراض به عـدم     كار و ه   بازگشت ب  يبرا

 ييشان وعدم پاسخگو   پرداخت مطالبات 
اســتان  و اســوجيراز اول  مــسئوالن طــ

 دسـت بـه تجمـع       راحمدي و بو  هيلويكهگ
مـاه  در   فارس،   به . زدند يمقابل استاندار 

 ي جمعـ ي شـهردار  دي جد مانكاريگذشته پ 
 ي و باسابقه شـهردار    ياز كارگران خدمات  

ـ يرا به دل    كـه مـشخص نـشد از كـار          يل
   .اخراج كرد

  
كـارگران   مهـر، 27 سه شنبه     روز صبح*

عتـراض بـه قطـع       درا سي پرد يميپتروش
 ي تعدادي تنزل شغل   و ماه وريكارانه شهر 
 و دهيشان دست از كـار كـش     از همكاران 

 يمي پتروشـ  اسـت يدر داخل سـاختمان ر    
 لنـا، ي گـزارش ا   بـه  . تجمع كردند  سيپرد

ـ ا  امـروز پـس از آن   ي اقـدام اعتراضـ  ني
ـ  ا تيريصورت گرفته اسـت كـه مـد         ني

ـ  اسـت ي در در ادامـه س     يواحد صـنعت     ي ب
 يهـا    نـسبت بـه خواسـته     ايـن    يياعتنا

 آنهـا   يور   بهره يايكاركنان معترض، مزا  
تجمـع اعتراضـي كـارگران       .را قطع كرد  

ــروي   ــت ني ــرديس بادخال ــيمي پ  پتروش
منطقه ويژه پـارس    در  انتظامي  سركوبگر  

 عــسلويه بــدون نتيجــه پايــان -جنــوبي
  . يافت

  
 27جنوب، روز سه شنبه      نوا به گزارش *

كهاي  از اهـالي شـهر     مهر، تعداد زيـادي   
اسدي برازجان مجاور پل بسيج با حضور       

درب شــوراي شــهر برازجــان   مقابــل 
را به عملكرد ضعيف     اعتراض شديد خود  

ــان و  ــهرداري برازج ــوجهي و   ش ــي ت ب
شـهرداري   تبعيض بسيار شـديد شـورا و      

منـاطق   نسبت بـه شـهركهاي اسـدي و       
  . اطراف بلوار بسيج اعالم كردند

  
 28 ، روز چهارشنبه  به گزارش ذاكرنيوز  *

 ايـران در   گروه ملي فـوالد   مهر كارگران   
  اهواز 

هماهنگي كارگران شيفت شب كـار و        با
شركت تجمـع   حل  شيفت صبح كار در م    

كردند كه باحضور مدير عامل و برخي از        
ن خواسته هـاي    امعترض ن شركت، امعاون
چـرا   :كردند و اظهار داشـتن    مطرح  خود  

ــولي و  بايــد خــانواده هــاي مــا از بــي پ
دن حق و حقـوق مـا از ايـن        دريافت نكر 

جامعـــــه رشـــــركت  مـــــايوس و در
  .شوندرتحقير

  
جمعي از اهالي    مهر، 28چهارشنبه  روز  *

محمد شهر به دليل مشكالتي كه بـراي        
وجود آمده بود مقابـل     ه  آب اين منطقه ب   

به گزارش   .فرمانداري كرج تجمع كردند   
اين تجمع با دخالـت نيروهـاي        تيتريك،

اري به پايـان    انتظامي و مجموعه فرماند   
  .رسيد

  
ــد   * ــركت واح ــارگران ش ــنديكاي ك س

   اتوبوسراني تهران و حومه
حكم زندان دو فعال كارگري را محكـوم        

  مي كنيم
  

طبق اين احكـام بـدوي، ايـن دو فعـال           
كارگري به دليل فعاليت صنفي هر يـك        
به تحمل يازده سال زندان محكوم شـده    

اينگونه احكام نقـض ابتـدايي تـرين        . اند
ارگري و بطـور مـشخص كليـه        حقوق ك 

مقاوله نامه هاي بنيادين سازمان جهـاني    
كــار مــي باشــند كــه دولــت جمهــوري  
اسالمي ايران هر سـاله در مجـامع بـين          
المللي ادعا دارد كه آنها را مراعـات مـي          

اين در حالي است كه هر كارگري       . نمايد
در ايران مي داند كه هيچ يك از مقاولـه          

وط بـه ابتـدايي     نامه هاي بين المللي مرب    
ترين حقوق كارگري از جمله حق تشكل       
ــار و    ــط وزارت ك ــن توس و آزادي انجم
ــشور   ــي ك مجموعــه دســتگاههاي امنيت
مراعات نمي گردند و فعالين كارگري به        
انحاي مختلف در معرض تعقيب، اذيت و    

  .آزار، اخراج و زندان قرار دارند
ســـنديكاي كـــارگران شـــركت واحـــد 

مـــه ضـــمن اتوبوســـراني تهـــران و حو
محكوميت احكام صادره عليه نامبردگان،    
ــد وشــرط همــه   ــي قي خواهــان آزادي ب

  .كارگران و فعالين كارگري مي باشد
 اكتبــر 19 - 1395 مهــر 28چهارشــنبه 

2016  
  
كارگران پتروشيمي  ،   مهر 5دوشنبه  روز  *

 خلف وعده مديران ايـن      به علت پرديس  
شركت در جهت رفـع كاسـتيها و بهبـود          

. ست به اعتصاب غذا زدند شرايط كاري د  
به گزارش نفـت مـا، مـدير عامـل ايـن            

 ماه پيش نامه اي را بـا دسـت          2شركت  
ــالي، اداري و   ــور م ــراي ام ــود ب خــط خ

تـا خواسـته هـاي    شركت نوشته   خدمات  
 مهر به اجرا 1پرسنل بررسي و حداكثر تا 

شود كـه در عمـل هـيچ اقـدامي بـراي            
ــل   ــه و در مقاب ــارگران صــورت نگرفت ك

ز كارگران اين شركت از فعاليت      تعدادي ا 
  .خود در اين شركت تعليق شدند

ــنج  ــنبه روز پ ــر29ش ــات ،  مه اعتراض
بيست و  كارگران پتروشيمي پرديس وارد     

  . روز خود شدچهارمين 
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هـــزار 30كـــشتار ســـياه 

زنــداني سياســي در ســال 
ترين جنايتي     ننگين 1367

است كه رژيم ضدبـشري     
ــه مــردم   ــسبت ب حــاكم ن
. ايران مرتكب شده اسـت    

عام گـسترده كـه       اين قتل 
نظيرش در هـيچ كجـاي      
دنياي معاصر وجود ندارد،    
ــي و   ــواي خمينـ ــا فتـ بـ
مــديريت فرزنــدش احمــد 

 ني تــركيــخمينــي و نزد
ــ ــي ارانشي ــمييعن   هاش

اي   و خامنـــهرفـــسنجاني
صــورت گرفــت و توســط 
شقي ترين حاكمان شـرع     

هـاي سـفاك و       و دادستان 
 تــرين ي وحـش  بـا معاونـت  

مأموران شكنجه و اعـدام     
  .زندانيان، اجرايي شد

ــلدر ــن قت عــام ســياه،   اي
بهتـــرين و آگـــاه تـــرين 

ـ فرزندان مردم ا    كـه   ران،ي
بــــــر آرمــــــان آزادي 

ــشانيم هــم ــه دار  هنان ــاي فــشردند، ســر ب شــدند و  پ
آخوندهاي حاكم توانستند با اعمال سركوب و ارعاب و         

 بـر   ،يغـات ي تبل ي هـا  وهي ش ني به زشت تر   دنيازيدست  
 اهاي سـي     جنايـت بـاور نـاكردني خـود پـرده          ترين  رهيت

  .بكشند
سـال از آن فاجعـه، خـون        28 امروز، پس از گذشت      اما

شعله ور شهيدان آزادي اوجي تازه گرفتـه و بـا كـارزار        
 بـا انتـشار نـوار    ژهيخـانواده شـهيدان و بـو   دادخـواهي  

ـ ي منتظري ـ قائم مقـام خم  ينعلي آقاي حسيگفتگو  ين
در آن زمان ـ با تعدادي از مجريـان بـاالي حكـومتيِ     

 در زنـدان هـاي تهـران،        معـا   دست اندركار اصلي قتل   
 بازتاب گـسترده اجتمـاعي در داخـل       يجنبش دادخواه 

  . جهان يافته استي كشورهاگري و درانيا
 ي بـه حـد    نهي زم ني گوناگون و متعدد در ا     ي ها تالش

 گذار بوده اسـت كـه حتـي بـسياري از           ريگسترده و تاث  
ـ مقام ها و وابستگان رژيم ن      ـ        زي  ي هركـدام بنـا بـر علل

خواستار توضيح در باره چند و چون اين جنايـت شـده            
اند و تا آنجا پيش رفته اند كه از ضـرورت عـذرخواهي       

ــ  ــخن م ــان س ــدي گوياز قرباني ــه اي و . ن ــه خامن البت
رفسنجاني و مجلس خبرگان آخونـدي از ايـن جنايـت         

ــدهاي جنا  ــد و آخون ــرده ان ــت ك ــاريحماي ــد يتك  مانن
 ي روحـان  نـه ي كاب ي دادگستر ريمصطفي پورمحمدي، وز  

كنند تا شايد بتوانند گـسترش   به جنايت خود افتخار مي 
  .اعتراض در درون نظام را مهار كنند

 زمـاني كـه ايـن جانيـان در           هاي آينده تاريخ و    دادگاه
مقابل عدالت قرار گيرند، نشان خواهند داد مدال هايي         

 بر عبـاي    ت،ي جنا ني مشاركتشان در ا   يكه جالدان برا  
درسـت  .  نخواهـد بـود    يآويزند، جز ننگ ابـد      خود مي 

 ي مجاهـدان و مبـارزان     تكـاران، ي جنا ني مقابل ا  ي نقطه
. ند شـد  ختـه ي بـه دار آو    رهي ت ياهستند كه در آن روزه    

ـ    ـ  و سـرداران پ    يآنان قهرمانان مل  هني مـ  ي آزاد شتازي
 بخـش  نـت ي آنها زي كه عكس هاستي ن ريهستند و د  

  . گرددهني مي هاابانيها و خ  كوچهيتمام
 انــساني، ملــي، و انقالبــي همــه مــا وظيفــه

روشنفكران، هنرمندان، نويسندگان، روزنامه    

نگاران، ورزشكاران و همة كساني كه با نفـي         

 خواسـتار آزادي    ،ينيانة استبداد د  سلطة جابر 

 كنــد كــه بــه ي مــجــابي هــستند، ارانيــا

 قيام كنيم و بـه ايـن رژيـم ضـد            يدادخواه

ـ  گر يانساني هيچ فرصتي بـرا     ـ   زي  دالت از ع

   .ندهيم
كنـيم بايـد       امضا كنندگان اين فراخوان، اعـالم مـي        ما

 داخلي و بين المللي را بـر گرداننـدگان          يهمه فشارها 
 متمركز كرد تـا اسـامي و     راني بر ا   حاكم يرژيم آخوند 

مشخصات همة قتل عام شدگان و تاريخ اعدام و محل  
  .دفن آنها را ارائه كنند

 از كميسر عالي حقوق بـشر، شـوراي حقـوق بـشر،              ما
مجمع عمومي و شوراي امنيت ملل متحد مي خواهيم         

 يدگييك هيات تحقيق مستقل و بين المللي براي رس        
 كنند، ايـن قتـل عـام بـي          به اين جنايت بزرگ تعيين    

سابقه را بـه عنـوان جنايـت عليـه بـشريت برسـميت              
بشناسند و ترتيبات ضروري براي تشكيل يك تريبونال     
بين المللي و قرار دادن آمـران و عـامالنش در مقابـل             

  .عدالت را به عمل بياورند
 در برابر عـدالت     تي جنا ني تا قرار گرفتن مسئوالن ا     ما

 از  ي كـارزار بخـش مهمـ      نيا. از پاي نخواهيم نشست   
مبارزه ما براي لغو احكام ضد انساني اعـدام، قـصاص،           
مجازاتهاي ضد انساني و قرون وسـطايي ماننـد قطـع           
دست و پا و در آوردن چشم از حدقه و همچنين مبارزه       

 دينـي و اسـتقرار     كتـاتوري ما براي برچيـدن بـساط دي      
  .  از دولت استني دي بر جدائيدمكراسي مبتن

 خواه و مدافع حقـوق بـشر        ي آزاد انيراني ا ي ه از هم  ما
 فراخــوان بــه جنــبش نيــ بــا امــضاي امي خــواهيمــ

  . بپيوندند1367عام  شهيدان قتليدادخواه
  برای ديدن اسامی به وبالگ زير مراجعه کنيد

http://jonbesh-dadkhahi-
iranian.blogspot.fr/#.WAlwVatN0
UN.facebook  

 791 مهر تعداد امضا كنندگان به 30آدينه تا 

  . نفر رسيد

   سوريه ای کردن يمندر مسير
  

  منصور امان
رژيم جمهوري اسالمي در نزديكترين مسير براي 
ايجاد يك كانون بحران خونين بين المللي تراز سوريه 

در دو هفته گذشته عقربه بحران سازي . اي قرار دارد
پيوسته به سمت باال در رژيم مالها در يمن به گونه 

آقاي خامنه اي و همدستان آشكارا . حركت بوده است
بر آتش جنگي كه در فاصله نه چندان زيادي از 

  . سواحل ايران ُشعله ور ساخته اند، بنزين مي ريزند
 مهر، زماني كه بنيادگرايان حوثي يك كشتي 10روز 

اماراتي را با موشك زمين به دريا هدف قرار دادند، 
ولي كه از چند ماه پيش تر با تحويل موشكهاي برد تح

باال به آنان از سوي حاكمان ايران آغاز گرديده بود، به 
حمله مزبور نشان از چراغ سبز . نُقطه بلوغ رسيد

سرمايه گذار به بنگاه حوثي براي گُسترش تحريكات 
موشكي مي داد؛ اقداماتي كه پيشتر با پرتاب 

طقي در عمق خاك موشكهاي بالستيك به منا
  . عربستان آغاز شده بود

تا اين هنگام، جنگ ساالران اُم اُلقُرا مراقب بودند كه 
المندب كه يك مسير بين  در خليج عدن و تنگه باب 

المللي كشتيراني شناخته مي شود، دست به تحريكات 
اين احتياط بيش از همه مديون تواُفق . جنگي نزنند

 جدي آمريكا در سال هسته اي باضافه يك هشدار
گذشته مبني بر پرهيز از دست زدن به چنين 

   . ماجراجويي بود
حمله موشكي حوثيها به كشتي اماراتي، پايان تواُفق 
نانوشته مزبور را اعالم مي كرد و مي توانست به 
عنوان شناسه اي از حركت رژيم مالها به سوي 

نانه افزايش بار تنش به حساب بيايد؛ يك ارزيابي بدبي
كه تنها در فاصله چند روز با شليك موشك به يك 

  . ناوشكن آمريكايي درستي آن تاييد شد
واكُنش شديد آمريكا به اين اقدام تحريك آميز و دادن 
پاسخ نظامي بدان با انهدام چند تاسيسات راداري 
حوثيهاي تحت اُلحمايه آقاي خامنه اي، مي تواند يك 

 سفيد مبني بر پرهيز از استثناي مهم در سياست كاخ
مداخله مستقيم در كانونهاي بحران منطقه به حساب 

اين همان استراتژي است كه آمريكا در يك . بيايد
كانون بحران ديگر، سوريه، از جمله با نگاه به حل 
بحران هسته اي رژيم مالها و مساله عراق پي گرفته 

  . است
 از سياست ماجراجويي نظامي مالها در يمن، دفاع

او . مزبور را براي آقاي اوباما ساده تر نكرده است
اكنون با منتقداني در صف خود روبرو است كه موشك 
پراني حوثيها را شاهدي بر تاييد نگراني در باره استفاده 
حاكمان ايران از فُرصت سياسي و منابع مالي آزاد شده 
در پي تواُفق هسته اي براي صدور بحران و جنگ 

  . روزي در منطقه معرفي مي كننداف
خيمه "چنين مي نمايد كه محفل زهر خورده زير 

 مشكل زيادي با تحويل سند و مدرك براي "نظام
اثبات چنين اتهامي ندارد، چرا كه با چنگ و دندان 

اش "تضمين امينتي"براي توازن يافتن پس از اسقاط 
  . تالش مي كند

ر كردن حفره اقتدار و گُزينه حاكمان كشور براي پ
ثبات شان، هزينه كردن مخارج هسته اي براي بهبود 
شرايط زيست و كار جامعه نيست، در انگاشتهاي آنها 
خرج منابع مالي و نفتي آزاد شده براي خروج كشور از 

  . بحران اقتصادي نيز جايي ندارد
بازندگان دور قُمار هسته اي، امروز براي بقا روي 

  . رقه اي شرط بسته اندميليتاريسم و جنگهاي ف
   مهر25يكشنبه ... فراسوي خبر

  

  بپيونديم١٣۶٧عام دادخواهي جانباختگان قتلبه جنبش 
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  دومين خصوصی سازی
   بزرگ سال جاری،

  افزايش بيکارسازی کارگران
  ليال جديدي

نزديك به سه دهه است كه رژيم جمهوري اسالمي 
 ليبراليسم -سياست خصوصي سازي را در تابعيت از نو 

اقتصادي كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول آن را 
ت سياس. در سطح جهاني هدايت مي كنند، دنبال مي كند

واگذاري اموال ملي، كارخانه ها و شركتها و مراكز توليدي 
از رفسنجاني تا خاتمي و احمدي نژاد و اكنون روحاني 
همچنان بي وقفه تداوم و گسترش يافته و اكنون يكي از 
عامل عمده فساد و رانت خواري و از سوي ديگر بيكاري 

  . و فقر كارگران و زحمتكشان ايراني به حساب مي آيد
  

عفر سبحاني، مشاور رييس سازمان خصوصي سازي، ج
برگزاري دومين مزايده بزرگ سال جاري را كه شامل 

  .  بنگاه و شركت مي شود، اعالم كرد9حراج 
خصوصي سازي به ويژه در شهرستانها كه با بيشترين 
معضل بيكاري روبرو هستند، آثار وخيم تري به جا مي 

رده مي شود و حتي گذارد و با اين حال كماكان به جلو ب
اين بار هم در حراج بزرگ سال، . تشديد شده است

موسسات دولتي در شهرستانها هدف قرار گرفته اند كه 
، ياسوج )فارس(شامل چهار كشتارگاه در شهرهاي اقليد 

، شركت )شهركرد(، ايالم و جونقان )كهگيلويه و بويراحمد(
 بزرگ نساجي قائمشهر، مجتمع صنعتي اسفراين، شركت

لوله گستر اسفراين و شركت پااليش پارسيان سپهر مي 
  .باشند

يك علت خصوصي سازي همان بحران اقتصادي است 
كه چون دولتهاي جمهوري اسالمي توانايي بروز كردن و 
مدرن سازي صنعت كشور را ندارند، از زير بار حمايت 
توليد داخلي شانه خالي مي كنند، موسسات و بنگاه هاي 

ه حراج گذاشته و آنها را به نهادها و اقتصادي را ب
  .اشخاصي مي سپارند كه بتوانند از آن سودجويي كنند

نتيجه آنكه، خريداران يا اعالم ورشكستگي مي كنند و از 
چرخه توليد خارج مي شوند، يا مركز توليد را تعطيل و با 
فروش زمينهاي آن و ساختمان سازي به سودهاي كالن 

اول ديگر كسب سود از روش متد. دست مي يابند
موسسات خصوصي سازي شده، فشار بر كارگران براي 
پايين آوردن هزينه توليد از طريق اخراج كارگران، ايجاد 
شرايط سخت و مشقت بار كاري، حذف هزينه هاي 
رفاهي، بهداشتي و ايمني و به روز سياه نشاندن كارگران 

 دولت به بهانه. در هنگام بيكاري و بازنشستگي است
خصوصي سازي در قبال اين دسته از كاركنان هيچ 

  . مسووليتي را به عهده نمي گيرد
اين اقدام خيانتكارانه كه دست فاسدان و تبهكاران 
اقتصادي و سودجويان تجاري را به روي كار و زندگي 
كارگران و زحمتكشان كشور باز مي كند، با اعتراضات آنها 

 كارگر معدن 2500اعتراضات و اعتصاب . روبرو خواهد شد
بافق يزد نمونه بارزي از بيشمار اعتراضات كارگران ايران 

  .عليه بيكارسازي به نام خصوصي سازي مي باشد
   مهر12دوشنبه ... فراسوي خبر

  

اعتراف سرکرده سپاه به 
  دخالت جنايتکارانه در حلب

  زينت ميرهاشمي

ــشنبه  ــستورا   15روز پنج ــتفان دي مي ــر، اس  مه
مان ملل در سوريه، در رابطـه بـا    نماينده ويژه ساز  

. نابودي كامل شهر حلـب در سـوريه، هـشدار داد          
حداكثر ظـرف دو تـا دو مـاه و نـيم،            «: وي گفت 

بخش شرقي حلب به ويژه قسمت تاريخي آن بـه   
  » .طور كامل نابود خواهد شد

جنگنده هاي هوايي روسيه با كمك پيـاده نظـام          
 خمپـاره  رژيم ايران در روزهاي اخير از بمبـاران و      

باران بيمارستانها هم دريغ نكردند و با شـقاوت و          
بيرحمي به بهانه جنگ با داعش، به تداوم جنايت         

  . و نسل كشي ادامه مي دهند
صحنه گردانان جنايات جنگـي هـر كـدام بـراي           

سخن پراكنيهاي  . جنايت خود بهانه اي مي آورند     
اخير پاسدار قاسم سليماني، پاسدار جعفري و بشار        

اييدي بر نقش جنايتكارانه در سركوب مردم       اسد ت 
  .به بهانه رويارويي با داعش است

   
بــر اســاس خبــر خبرگــزاري حكــومتي مهــر روز 

 مهر، بشار اسد در گفتگويي بـا يـك         15پنجشنبه  
روزنامه دانماركي بمباران بيمارسـتانها را تكـذيب        
. كرده و اين كار را خالف منافع خود دانسته است         

ف او اينـست كـه وي دليـل         نكته مضحك از حر   
اش در » مقبوليـت «ادامه حيات تا كنوني خـود را    

مـن  «: وي گفت . اروپا و بين مردم اعالم مي كند      
ــستم ــن ني ــه  . »ســوپر م ــن اخــالق هم ــه اي البت

ديكتاتورها است كه واقعيت را آن گونه كه منـافع   
  . شان ايجاب مي كند ارائه دهند

لـشكر  «حرفهاي قاسم سليماني در رابطه با نقش        
و كمك بي دريغ نظامي و مـالي        » انصار الحسين 
 سال به بشار اسـد، علـت چنـين          5و نيرويي طي    

مداخله پر هزينه اي را بر مال مي كند و در ضمن         
سندي بر نقش جنايتكارانه جمهوري اسـالمي در        

  . سوريه است
ري و بشار   قاسم سليماني مساله سوريه را ديكتاتو     

ما در آنجا فقـط از      «: وي مي گويد  . اسد نمي داند  
سـوريه دفـاع نمــي كنـيم از اسـالم و جمهــوري     

وي ادعا مـي كنـد كـه        » .اسالمي دفاع مي كنيم   
داعش براي مقابله بـا جمهـوري اسـالمي ايجـاد        

مي تـوان نتيجـه گرفـت كـه داعـش           . شده است 
نتيجه ديكتاتوري و دخالتهاي رژيـم در منطقـه و          

بـه عبـارتي اگـر      . يژه در سوريه و عراق است     به و 
نمـي  » صدور ارتجاع «رژيم واليت فقيه دست به      

زد اوضاع منطقه بدين گونه نبوده و داعـشي هـم          
اين نتيجه قبل از اين كه حـرف مـن باشـد            . نبود

  . نتيجه حرفهاي قاسم سليماني است
حرف قاسم سليماني سرگرده سپاه قدس، با حرف        

ن، جعفري را بـا هـم جمـع         سركرده سپاه پاسدارا  
ببنديم، نگرانـي نماينـده سـازمان ملـل در امـور            

بدون كوتاه كردن دسـت     . سوريه، روشن مي شود   
رژيم از سوريه و همه كـساني كـه از ديكتـاتوري       
بشار اسد حمايت مي كنند، راهبردي عملي بـراي         

  . كاهش درد و رنج مردم وجود نخواهد داشت
 14ز چهارشنبه   جعفري سركرده سپاه پاسداران رو    

صدور انقالب اسالمي دستاورد بزرگي     «:مهر گفت 
ــت ــوني را   » .اس ــدادهاي كن ــوادث و روي وي ح

دانست كه رژيـم    » حاصل انتقال درس مقاومتي   «
ــا   ــه دني ــه ب ــت فقي ــادگراي والي ــشورهاي (بني ك

  . صادر كرده است) مسلمان
   مهر 16فراسوي خبر آدينه 

  
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

  ي خلق ايران  چريكهاي فداي
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز
 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه
   سامعي مهده،ي، جعفر پويرهاشمي منتيز

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران و     نبر

اما بديهي اسـت    . زمان است بيان كننده نظرات اين سا    
كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش           
مقاومت و صاحب نظـران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه            

دهد و اطالع از آن مفيد است،        حجم نشريه اجازه مي   
مطالبي كـه بـا امـضاي افـراد در          . كند خودداري نمي 

شود، بيان كننده نظرات خود آنـان        نبردخلق چاپ مي  
 ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو        است كه 

با نـام و يـا      (سرمقاله نبردخلق   . يا اختالف داشته باشد   
  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام

  
براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تمـاس          

  بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             ريكا و كانادا آم
   يورو40       استراليا

   يورو1تك شماره              
اخبــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران، مزدبگيــران و 
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل          
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديـدگاههاي جنـبش           

  .بخوانيدزنان را هر روز در سايت ايران نبرد 
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

  ايران و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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با تاثر و تاسف بسيار در روز چهارشنبه 

  ،1395 مهر 14

دو مادر فداكار و دو انسان پايدار، بانوان 

  اعظمي خانمسلطنتنير اقدس رازاني و 

  .ما را ترك كردند

  

 مهـر،   14رفيق نير اقدس رازاني در روز چهارشنبه        
 ســـالگي در بيمارســـتاني در كـــرج 86در ســـن 
ال در درود بـود  رفيق نير از معلمـان فعـ     . درگذشت

 توسط رژيم مـورد تـصفيه قـرار    1360كه در سال    
گرفت و به علت ارتباط با فدايي شهيد رفيق مريم          
دژآگــاه و فعاليــت در كــانون معلمــان ايــن شــهر  

پس .  زنداني شد  1362 تا   1360دستگير و از سال     
از آزادي همراه با خانواده به شهر كرج نقل مكـان           

 خـاطر جانبـداري از    يكي از دامادهـاي او بـه      . كرد
سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران بـه وسـيله            

 به جوخه هاي اعدام     1361مزدوران رژيم در سال     
زنده ياد بانو نيـر اقـدس رازانـي، زنـي           . سپرده شد 

فــداكار بــود كــه بــا بــسياري از فعــاالن سياســي  
اجتمــاعي ارتبــاط و خــود در فعاليتهــاي فرهنگــي 

ي و آخـرين    در مراسـم خاكـسپار    . مشاركت داشت 
،  1395 مهـر    16ديدار با اين رفيـق در روز جمعـه          

تعداد زيادي از رفقـاي چـپ و فعـاالن سياسـي و             
  .اجتماعي شركت كردند

از جانب خود و رفقايم در سازمان چريكهاي فدايي         
را بـه   رفيق نير اقدس رازاني     خلق ايران درگذشت    

 بـه خـانواده شـهدا و        ،فرزندان اقوام و آشنايان وي    
تسليت مي  و به تمام آزاديخواهان     ان سياسي   زنداني
  .گويم

  

چند ماه پس از درگذشـت زنـده يـاد آقـاي پرويـز              
اعظمي بيرانوند، همسر و پشتيبان هميشگي پرويـز        

 14روز چهـار شـنبه   در  سلطنت اعظمـي    خان، بانو   
ــانوي . در تهــران در گذشــت، مهــر زنــدگي ايــن ب

ـ    درش بزرگوار از زماني كه در كودكي شاهد اعدام پ
  و فريـدون اعظمـي   رفيـق    فرزنـدش    شد، تا وقتي    

بـه دسـت جـالدان      توكـل اسـديان     رفيق  دامادش  
  خميني به شهادت رسيدند و تا هنگامي كه در قتل 

  
هبـت  رفيـق   ،  شداماد ديگـر  عام زندانيان سياسي      

اش سربه ديگر از خويشاوندان   تعدادي  معيني و   اهللا  
تواري و  دار شدند، همراه با درد و رنـج و البتـه اسـ            

بانو سلطنت اعظمي همه دشـواريها و       . پايداري بود 
رنجها را با عشق به انسانها و محبت بـه اطرافيـان            

پيكر زنده ياد سـلطنت اعظمـي در    . تحمل مي كرد  
ــسالم 1395 مهــر 16روز جمعــه   در آرامگــاه دارال

بروجرد با حضور انبوهي از مردم بـه خـاك سـپرده           
  .شد

زمان چريكهاي فدايي   از جانب خود و رفقايم در سا      
 را بـه    بـانو سـلطنت اعظمـي     خلق ايران درگذشت    

، به خـانواده شـهدا و     و خانواده بزرگ اعظمي    فرزند
زندانيان سياسي و به تمام آزاديخواهان تسليت مي        

  .گويم
  
  

  مهدي سامع

  2016 اكتبر 9 - 1395 مهر 18يكشنبه 

  
  

  

  

 آبان ماهشهدای قدايی در 
  

 فرهـاد   - شاهرخ هدايتي    –سيروس سپهرى   : رفقاى فدايي 
محمـد   - علـى دبيـرى فـرد      - محمدرضا چمنى    -سپهرى  

 لقمـان  - هادى اشكانى - عثمان كريمى   -رحيم خدادادى   
 - محمـد داوود نـورى       -) اصـغر ( محمد سليمانى    -مدائن  

 مهران - مجيد راشدي – مريم دژآگاه   -عبدالرضا ماهيگير   
 داريـوش   – ابـراهيم شـريفي      –فى   مجيد شـري   -محمدى  

 عـزت اهللا    - جهان بخش طغياني     – منيژه طالبي    -مولوي  
 مرتضى فخر طباطبايى    - جمشيد دژآگاه    -) موسى(بهرامى  

 – عبدالرضـا نـصيري مقـدم        – عبداهللا فيض اهللا بيگـى       -
 – عزيز پور احمـدي     - هوشنگ والي زاده     –سوزان نيكزاد   
 –دير شـانه چـى       حسين م  - عمر صالحى    -علي بهروزي   

 عثمـان   –المـي   غ علي اصفر    –منصور اسكندري تربقاني    
 علـي  - نـصرت رئيـسي     – محمد حسين خادمى     -كريمي  

 ناصــر – مينــا ســهيلي زاده – محمــد قــادري –برنــشان 
 عبـد اهللا    – مظفـر قـادري      – احمد پيـل افكـن       -شادنژاد  

 علي رضا   – مهين جهانگيري    – حسين ركني    -كردستاني  
 – فـرج اهللا نيـك نـژاد       – اصـغر ذاكـري        علـي   -شفيعي  

 محمد -  پرويز كرمي  - هادي اشكاني    –هوشنگ احمدي   
 -يي  رجـا  اليژ – جهانشاه نجفي    –  بهنام موحد     -جليلوند  

 -  مـستعان  رضـا  -ي  چگنـ  -ي   ململ يعل -ي   بهرام محمد
از سال  ....  و ي موالئ يعل -ي   جمال حسن - انيفي شر مسعود

 پيكار عليه امپرياليسم و ارتجـاع   تا كنون در آبان ماه در      50
و براى دموكراسى، رهايى و سوسياليسم توسـط رژيمهـاى          

  .شاه و خمينى به شهادت رسيدند
 

 در سوگ درگذشت دو مادر پايدار و فداکار


