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پيــروزي غيرمنتظــره آقــاي ترامــپ در انتخابــات رياســت 
جمهوري آمريكا، در برابر ادامه سياست كنوني اين كـشور          
در مورد رژيم جمهوري اسالمي عالمت سـووال گذاشـته          

ي برمي گردد كه    اين امر بيش از همه به رويكردهاي      . است
تاجر ميليـاردر در جريـان كـارزار انتخابـاتي اش پيرامـون             

او ايـن تواُفـق   . تواُفق هسته اي با رژيم مالها داشته است  
 "پـاره " خوانده و تهديد كرده است كـه آن را           "فاجعه"را  

  . خواهد كرد
اگرچه هيچ ادعاي تبليغاتي را نمي توان سكه نقد شـمرده           

پراكني يك پوپوليـست عوامفريـب      و كمتر از همه، سخن      
داراي چنين ضرب معتبري است، بـا ايـن حـال فاكتهـاي       
محاسبه پذيرتري وجود دارند كه تغيير كورس دولت آينده         

  . آمريكا را به مثابه يك احتمال جدي روي ميز گذاشته اند
  

  ُكنگره
مهمترين نشانه را كُنگره آمريكا ارايه مي كند كه در تمـام    

كل گيري و سپس اجراي تواُفق هسته اي،        طول پروسه ش  
جمهوريخواهان كه در آن اكثريت را تـشكيل مـي دادنـد،            

رويكـرد  . سياست ثابتي در مخالفت با اين تواُفق داشته اند        
مزبور يك مولفه اصلي در ترسيم مرزبنـدي جنـاح راسـت            
طبقه حاكم آمريكا با جناح چپ آن بـوده اسـت و بـا ايـن          

مگاني و محدوديت حمـل سـالح،       ويژگي، در كنار بيمه ه    
يك از كانالهاي اصلي مخالفت فعـال عليـه دولـت آقـاي             

  .اوباما را تشكيل مي داده است
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  1بقيه از صفحه 

يكدست شدن تركيب قُدرت پس از تـصرُف همزمـان          
كاخ سفيد و كُنگره، مسير تغيير ريل مخالفت از موضع          

ايـن  . اپوزيسيون به قُدرت اجرايي را هموار كرده اسـت    
 برجـام   "پـاره كـردن   "امر به طور نـاگُزير بـه معنـاي          

نيست، اما مي توان انتظـار داشـت كـه برگـه آن را از               
  . لي بيرون كشيده و در قالب ديگري جاي دهدپوشه فع

كسب اكثريـت در هـر دو مجلـس نماينـدگان و سـنا              
توسط حزب جمهوريخـواه، وزنـه متقـابلي را در برابـر            
رويكردهاي ناهمگون و جنجالي نامزد تحميلي آن كـه   
در جريان تورهاي تبليغـاتي اش بـه نمـايش گذاشـته،          

 گيـري  ايجاد كرده است كه خود عـاملي بـراي شـكل      
يك سياست متمركز در رابطه با رژيـم مالهـا خواهـد            

  . بود
جمهوريخواهان سرشناسي كه در جريان انتخابـات بـه         
طور مستقيم يا غير مستقيم به مخالفت با آقاي ترامپ          
برخاستند، اينك چنين مي نمايد كه قصد دارند از ايـن           
امكان براي بردن نُقطه تمركُز روي جمهوري اسالمي        

آنها اعالم داشته انـد كـه آمـاده انـد بـا             . ه كنند استفاد
دستگاه بوروكراسي ترامـپ گـرد رشـته اي از مـسايل            
امنيتي مورد تواُفق در پهنه داخلي و سياسـت خـارجي           

در صدر دستور كار آنها افـزايش توجـه         . همكاري كنند 
  .پذير تحريمها عليه رژيم مالها قرار گرفته

 پـس از اعـالم      نشانه هاي اين گرايش زمان كوتـاهي      
نتيجه انتخابات رياست جمهوري در حال پديدار شـدن         

تنها در يك فاصله زماني كوتاه، كُنگـره آمريكـا          . است
دو اليحه محدود كننده عليه رژيم مالها را به تصويب          

نهاد مزبور ابتدا قانون تحريمهاي هـسته       . رسانده است 
اي و موشكي اياالت متحده عليه جمهوري اسالمي را         

اي ده سال ديگر تمديد كرد و كمـي بعـدتر فـروش             بر
هواپيمــا بــه آن را ممنــوع ســاخت و همزمــان، وزارت 
ــه شــركتهاي   ــرد ب ــه داري آمريكــا را موظــف ك خزان
آمريكايي اجازه نقل و انتقال مالي را به منظور صادرات     

  . يا صادرات دوباره هواپيما به ايران ندهد
   

  لغو تواُفق
هاي پيشين و نوظُهور از آرايـش       بنابراين و برپايه داده     

ــالمي،    ــوري اس ــر جمه ــده در براب ــاالت متح ــي اي آت
سناريوهاي تازه اي شكل گرفته است كـه لغـو تواُفـق       

بازگشت به نُقطـه صـفر،   . هسته اي بعيد ترين آنهاست  
برخالف آنچه كه رهبران و پـايوران رژيـم مالهـا يـا             

بعيد طرف اُروپايي آنها استدالل مي كنند، يك احتمال         
به دليل تشريفات و موانع بوروكراتيـك بـر سـر راه آن     

هر يك از طرفهاي شش گانه تواُفق وين مـي           . نيست
تواند پس از گذراندن پروسه پيش بيني شده، وضـعيت          

مكانيزم اين اقدام، سياه بـر      . را به پيش از آن برگرداند     
 شوراي امنيت كه تواُفق ويـن       2231سفيد در قطعنامه    

حقوقي بين المللي تبـديل كـرده، آمـده    را به يك سند     
  . است

بـا  . مشكل در اجراي عملي چنين اقدامي نهفته اسـت        
توجه به اين واقعيت كه اُروپا يك فاكتور تعيين كننـده           

 شدن تحريمهاي بـين المللـي بـود و          "فلج كننده "در  
هست، بنابراين بدون مشاركت آن و بدون شكل دادن         

ه لغو تواُفق، تصميم در اين    به ائتالف تازه اي گرد پروژ     
تـامين ايـن شـرط را    . باره روي كاغذ باقي خواهد ماند     

چشم انداز انزواگرايانه اي كه آقاي ترامپ و حاميـانش          
از سياست خارجي اياالت متحده و برخـورد آتـي ايـن            
كشور با اتحادها و پيمانهاي بلوك غـرب ترسـيم مـي            

  . كنند، بسا دشوار تر كرده است
ل مشكل كليدي در چنين اقدامي بسا فراتر از  با اين حا  

پرسش اساسي كـه    . استموانع بوروكراتيك يا اجرايي     

آقاي ترامپ پيش از طرح جدي ابتكـارش بايـد پاسـخ         
دهد اين است كه چه گُزينه اي بـراي كنـار گذاشـتن             
تواُفق وين دارد و بسا مهم تر از آن، چه تضميني براي          

  . تواند ارايه كندعملي ساختن و موفقيت آن مي 
چنين نمي نمايد كه رييس جمهور بعدي آمريكا و تـيم    
او براي اين سووالها پاسخي داشته باشند و اين ابهـام،           
سرچشمه ترديد و نگراني اي است كه در سـطح بـين            
المللي پيرامون از كف رفتن دستاوردهاي تواُفق وين و         

د مهار ناپذير شدن بحران هسته اي رژيم مالهـا وجـو          
  . دارد و ابراز مي شود

حتي منتقدان سرسخت اين تواُفـق ماننـد عربـستان و           
 هـسته اي  "جام زهر "اسراييل نيز مايل به چپه كردن       

نيستند؛ مخالفتي كه آقايان تركي فيصل و نتانياهو بـه          
صراحت به دستگاه جديد دولتـي در واشـنگُتن منتقـل           

  . كرده اند
 فعال در روند تواُفق     امكان واقعي كه به منظور مداخله     

هسته اي براي آقاي ترامپ وجود دارد، ايجاد فشار بـر           
جمهوري اسالمي براي اجراي تعهدات خود و اسـتفاده         

ايـن  . و گُسترش ظرفيتهاي بازدارنده تواُفق وين اسـت       
رويكرد مي تواند از جمله كُنترُل بيشتر اجراي قـرارداد          

 راسـتي  ،)براي مثال مورد مـصرف پولهـاي آزاد شـده      (
براي مثـال رفـع موانـع دسترسـي         (آزمايي متمركز تر    

، برخـورد   ) نظـامي  -بازرسان به تاسيـسات هـسته اي        
براي مثال تجـاوز از  (جدي با تخلُفات هسته اي مالها     
و اسـتفاده از اهـرُم      ) ميزان مجـاز ذخيـره اب سـنگين       

  .    تحريمها در پاسخ بدان را در بر گيرد
  

  هتوافق به مثابه درواز
دگرگوني اساسي در برخـورد دولـت آقـاي ترامـپ بـه             
. تواُفق هسته اي، نوع نگاه و ارزيابي از آن خواهد بـود           

دولت آقاي اوباما در اين تواُفق ابزاري براي تغيير رفتار          
تدريجي رژيم مالها و جلب همكاريهاي بيـشتر آن در          

ايـن در حـالي اسـت    . پهنه هاي مورد اختالف مي ديد     
ومندي در دستگاه سياسـي آمريكـا كـه         كه گرايش نير  

آقاي ترامپ نيز يكي از سـخنگويان آن اسـت، تواُفـق            
مزبور را سكوي پرشي براي تمركُز روي حـل و فـصل     

  . نُقاط ديگر تضاد با حاكمان ايران مي داند
مخرب و توسعه طلبانه جمهـوري اسـالمي        سياستهاي  

  . در منطقه، در ابتداي ليست دستور كار اينان قرار دارد
گرايش ياد شده كه تركيبي از هر دو جناح طبقه حاكم           
آمريكا را در برمي گيرد، اسـتراتژي آقـاي اوبامـا را بـا              
دادن چـراغ سـبز بـه مالهــا بـراي بـي ثبـات ســازي       

واقعيـت  . يي برابر مي شمارد   خاورميانه و صدور بنيادگرا   
  . جاري در صحنه، اين ادعا را تاييد مي كند

دولت آقاي اوباما از يكطرف با هدف دستيابي به تواُفق       
هسته اي با حاكمان ايران، سياست خـارجي تهـاجمي          
آنهـا را ناديـده گرفتــه و از طـرف ديگــر، بـه اســتفاده     

بعاد پراگماتيستي از اين سياست در سوريه، عراق و در ا         
كاخ سـفيد در    . محدودتر در افغانستان روي آورده است     

اين چارچوب نه موشك پراني و نه قايق سراني رژيـم           
واليت فقيه را تهديد ارزيابي نمي كند و حـداكثر آن را           

  .  مي انگارد"تُندروها"مزاحمت و كارشكني 
 و  "تُنـدرو "تقسيم دستگاه قُدرت در ايران به دو جناح         

ك پايه اصلي سياسـتي را تـشكيل مـي          ، ي "ميانه رو "
 را در سـبد     "تغيير رفتـار  "دهد كه تمام ُتخم مرغهاي      

قُدرت حاكم بر ايران گذاشته و به گونه مـشخص تـر،            
  .  ساخته است"مدره ها"مشروط به دست باال يافتن 

اگرچــه وجــود اخــتالف در ســاختار ُقــدرت جمهــوري 
ورد اسالمي و تجزيه آن به بخشهاي مختلف يك بـرآ          

 "مدره هـا "واقعي است، اما به همان اندازه نيز ناتواني         
به تغيير كيفي در رفتار رژيم و وابستگي موجوديت آنها          

 امنيتـي ُقـدرت نيـز       -به مولفه هاي سياسي و نظامي       
  .  استيك واقعيت انكار ناپذير 

شواهد ارايه شده در جريـان كمپـين انتخابـاتي آقـاي            
بينه و دستياران او، بيـانگر      ترامپ و نيز تركيب اوليه كا     

آن است كـه دولـت آينـده آمريكـا از زاويـه بـه ُكلـي             
متفاوتي به تواُفق هسته اي و طـرف معاملـه خـود در             

اين به مفهوم قرار گرفتن ساير      . تهران خواهد نگريست  
محورهاي تضاد و چالش رژيـم جمهـوري اسـالمي و           

پرونده هاي سوريه، يمن، عـراق،     . غرب روي ميز است   
لُبنـان، حـوزه خلـيج فـارس بـه همـان گونـه در ايــن        
مجموعه جاي مي گيرند كه دوسـيه هـاي حـزب اهللا             
لُبنان، سپاه پاسداران، جهـاد اسـالمي، سـپاه ُقـدس و            

  . لشكر بدر
  

  هژموني و انزوا 
با اين حال سووال اين است كه نُقطه عزيمت سياست          
اياالت متحده در اين باره چيست و به عبـارت روشـن            

، آقاي ترامپ از رويارويي با مساله تواُفق هـسته اي           تر
در ايـن زمينـه     . كُدام هدف ُكلي تر را پي گرفته اسـت        

نــاهمگوني شــديدي در اُردوي ريــيس جمهــور آينــده 
آمريكا به چشم مي خورد؛ وضعيتي كـه مـي توانـد بـا             

  . استقرار و جا اُفتادن دولت تغيير كند
ـ        خنگوي آن در گرايش سياسي كه آقاي ترامـپ بـه س

بدل گرديده، تمايل نيرومندي به اسـتفاده از چگـونگي        
رويكرد به تواُفق هسته اي و رژيم مالها به مثابه نُقطه  
ثقل پـروژه بـازپس گيـري هژمـوني سياسـي ايـاالت             

گفته مي شود كه سياست     . متحده در منطقه وجود دارد    
كنوني آمريكـا در برابـر چالـشهاي عـراق، افغانـستان،          

يبــي، ســومالي، ســودان و تنظــيم رابطــه بــا ســوريه، ل
متحداني همچون عربستان، قطر، تُركيه و مصر موجب        
از كف رفتن هژمـوني و اعتبـار سياسـي و نظـامي آن              

از اين رو دسـتور كـار سياسـت در ايـن            . گرديده است 
حوزه، ترميم اين موقعيت ضربه خورده اسـت و مـسير           

صـلي  آن از چـاره جـويي بـراي يكـي از فاكتورهـاي ا     
  . بحران، رژيم جمهوري اسالمي، گذر مي كند

همزمان، خُطوط ديگري نيز در اين انگاشت معرفـي و          
تبليغ شده اند كه سازگاري زيادي با سياسـت خـارجي           

از آن جمله مـي تـوان بـه تمايـل بـه          . هژمونيال ندارد 
بازنگري در رابطه با ناتو و كاستن از نقـش آمريكـا در             

ا پيمانهاي بين المللي اقتـصادي دو       آن، ابراز مخالفت ب   
يا چنـد جانبـه و اعـالم در پـيش گـرفتن سياسـتهاي               

  . حمايتي تجاري و گُمرُگي اشاره كرد
در اين طبقه بندي همچنين ارسال پيامهايي مبنـي بـر    
همكاري با روسيه و حكومت سوريه بـراي مبـارزه بـا             
داعش قرار مي گيرد؛ رويكردي كـه نتيجـه عملـي آن     

قاي بشار اسـد در ُقـدرت و از ايـن راه تقويـت           تثبيت آ 
موضع رژيـم جمهـوري اسـالمي در سـوريه و تقـديم             

هـالل  "رايگان يك امتياز مهم به آن در حلقه كليدي          
چنين نمي نمايد كه به جريـان افكنـدن         .  است "شيعي

بازگردانـدن  "تحولي با اين شناسه ها، كُمك زيادي به  
  .  بكند"دوباره عظمت به آمريكا

  
  رآمدب

دگرگوني در رويكرد آمريكا به آنچه كه تاجر ميليـاردر           
 مي نامد، يكباره و شتابان نخواهـد  "معامله هسته اي  "

بود و سياست خارجي دستگاه دولتي تـازه ايـن كـشور            
براي كُنج و كنـاره گـرفتن هنـوز راه درازي در پـيش              

جـوهر مـساله امـا در هـر حـالتي روشـن اسـت،        . دارد
  !  با وضعيت جديدي روبروست زهر خورده "نظام"
  
  

 ! وضعيت تازه اي روبروستزهر خورده با "نظام"ترامپ؛ 
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همزمان با نشر اخبار دزدي در باالترين بخش حكومت   
ــشيانه     ــركوب وح ــار س ــم، اخب ــايوران رژي ــساد پ و ف
دستفروشان، دكه داران و فروشندگان دوره گرد توسط        
ماموران سركوبگر شهرداري، در رسانه هاي حكـومتي        

بدون شك افزايش سركوب اين     . كمتر منتشر مي شود   
م بـا بـاالرفتن     بخش از مردم زحمتكش ارتباط مـستقي      

افـزايش  . حجم دزديها و بخور بخورهاي حاكمان دارد      
بيكاري، فقر و آسـيبهاي اجتمـاعي، بـه ويـژه شـكاف             
عميق طبقاتي و به زير خط فقر رفتن تعداد بيشتري از           

  .مردم، آنان را به سمت دستفروشي سوق داده است
متاسفانه شاهد موارد زيادي از خودكشي دستفروشان و        

ر مواجهه بـا غـارت سـرمايه انـدك شـان       دكه داران د  
ايـن خودكـشيها    . توسط مـاموران سـد معبـر هـستيم        

همچنان در شهرهاي مختلـف بـه ويـژه در شـهرهاي         
باز هم تاسف بيشتر اين كه بستگان       . فقيرتر ادامه دارد  

اين افراد به دليل فقر، امكان دادخواهي و به محاكمـه           
ــدارد  ــركوبگران را ن ــاتالن و س ــشاندن ق ــم در ر. ك ژي

ــاع از شــهروندان محــروم هــم جــرم   ــاتوري، دف ديكت
محسوب شده و در نتيجه خشونت ماموران عليـه ايـن           

زيـرا  . بخش از مردم زحمـتكش همچنـان تـداوم دارد         
آمران و عامالن اين نـوع خـشونتها از بـاالترين مقـام          

تعدادي از فعاالن مـدني     . حكومتي پشتيباني مي شوند   
ك به كودكان كـارتن  مانند؛ كمك به زلزله زدگان، كم     

ــواب و  ــه   .... خ ــم ب ــياهچالهاي رژي ــتگير و در س دس
  . جبسهاي طوالني مدت و شكنجه گرفتار شده اند

سركوب دانشجوي دستفروشي كه در اهواز براي تامين  
مخارج تحصيل خود گل فروشي مـي كـرد، مـوجي از            

عليرضـا سـواري،    . تنفر در ميان مـردم بـه وجـود آورد         
برابر غارت همه گلهايش بـه      دانشجوي گل فروش در     

دفاع از خود پرداخت كه شديدا توسط ماموران مجروح         
  .شد

پخش تصويري ضرب و شتم زن دستفروش در فـومن       
و دستفروش ديگري در اروميه، كه مـوجي از تنفـر در            
ميان مردم ايجاد كرد، باعـث عـذرخواهي نـسيه اي از         

نسيه از ايـن نظـر كـه        . طرف مسئوالن شهرداري شد   
شد كه اين مـاموران خـاطي هـستند و مجـازات            گفته  

مـسئول گـسيل مـاموران سـد معبـر بـه       . خواهند شـد  
خيابانها و آموزش آنها در درگيري با مـردم، زيـر نظـر             
مسئوالن نظام صورت مي گيرد و بنابراين تا زماني كه          
خشونت از طرف حكومت بازتوليد مي شود و عـده اي           

 طـرف خـدا،   به خود حق مي دهند كه به نماينـدگي از   
مامور مجازات مردم در محلهاي عمومي شوند، طبيعي        
است كه توليد خشونت و بازتوليد آن از طرف هر مامور       

  . دون پايه اي هم رواج پيدا مي كند
   

  دستفروشي، كودكان كار و حاشيه نشيني 
بيكاري و غارت ثروتهاي مردم موجب افزايش حاشـيه         

 سياسـتهاي   نتيجـه . نشيني در كالن شهرها شده است     
ولي فقيه براي افزايش جمعيت، فقـر، بـي خانمـاني و            

داده . محروم شدن مـردم از امكانـات بهداشـتي اسـت          
كارگزاران رژيم در مورد حاشيه نشيني اگر       هاي آماري   

چه بيان همه واقعيات نيست، اما همين تعـداد حاشـيه           
نشين نسبت به جمعيت كشور، يك فاجعه است كه بـا           

ين حكومـت فاجعـه بـارتر خواهـد     طوالني شدن عمر ا 
  . شد

ارتباط «يك جامعه شناس توسعه روستايي در رابطه با         
حاشــيه نــشيني بــا كــاهش اســتانداردهاي زيــستي در 

بر اساس شاخصهاي رسمي موجـود      «: گفت» روستاها
 12در كشور مي توان گفـت در حـال حاضـر بـيش از          

 ميليون حاشيه نشين در كشور داريم كه اين تعداد دائما  
  )95 شهريور 15ايلنا، (» .در حال افزايش است

محسن ابراهيم پور جامعـه شـناس در رابطـه بـا فقـر،          
 ميليون  28دهكهاي اول، دوم، سوم و چهارم جامعه را         

در « ميليون   28به گفته اين كارشناس اين      . برآورد كرد 
تامين نيازهاي اوليه خود همچـون خـوراك، پوشـاك،          

مـي  » .كل مواحهنـد  مسكن، آموزش و بهداشت با مش     
 ميليون فقط چهره آشـكار      28توان برآورد كرد كه اين      

اگر چهره  . مردمي است كه با مشكل فقر درگير هستند       
را به ايـن آمـار      ... پنهان فقر، آوارگان، بي سرپناهان و       

اضافه كنـيم، سـيماي رژيـم واليـت فقيـه و اقتـصاد              
  . مقاومتي آشكارتر مي شود

 محصول بي عدالتي و فقـر       پديده كارتون خوابي  گرچه  
در نظام سرمايه داري در همه جاي جهان است، اما در           
. ايران زير سلطه استبداد مـذهبي شـكل ديگـري دارد          

اولين تفاوت آن به زندان كشاندن كوشـندگان حقـوق          
مدني است كه به گونه اي در ماليـم كـردن درد ايـن          

در كشورهاي توسـعه    . آسيب اجتماعي تالش مي كنند    
 اثر فعاليتهاي حقوق بشري و با كمك موسسه         دريافته  

هاي مردمي، امكانات حداقلي براي پناه دادن بـه ايـن          
امــا در . افــراد وجــود دارد

ايران زير سـلطه كـساني      
كه خود نماينـده خـدا بـر        
روي زمين مي داننـد، بـه       
كارتون خوابهـا در پـارك      

لبــاس «حقــاني از طــرف 
. حمله مي شود» شخصيها

آشـــيانه «حملـــه بـــه  
بي خانمانهـا در    » ارتونيك

 آبان، ضرب و شـتم و       18
آواره كردن آنها نمونه اي     
ــي رحمــي جمهــوري  از ب
. اسالمي را نشان مي دهد    

قابل توجه اين كـه تعـداد      
حمله كنندگان بر اسـاس     
خبر شهرداري تهران بالغ    

در شهري كه هر جنبنده اي و هر .  نفر مي شدند  30بر  
رت اطالعـات،  جمعي زيـر نگـاه و تفتـيش عوامـل وزا     

 تن از ارازل و اوباش در       30بسيج و سپاه است، چگونه      
 صبح خود را براي آتش زدن ايـن كـارتون           11ساعت  

. خوابها سازماندهي كرده اند؟ پاسـخ آن روشـن اسـت          
حمله كنندگان از قماش همان اراذل و اوباشي هـستند          

  .كه به وسيله دفتر ولي فقيه سازماندهي مي شوند
 تهران، در سخن پراكنـي خـود در         شهردار يك منطقه  

رابطه با آتش زدن سرپناه اين آوارگان، مدعي شد كـه           
بسياري از چادرهاي اقامتي ايـن معتـادان اجـاره اي           «

اين پايور مزدبگير رژيم بايد از گفته خود شـرم          . »است
اگر اين موضوع صحت دارد بـاز چـه كـسي مـي           . كند

ر شهرداري،  تواند دور از چشم كارگزاران دزد و باج بگي        
وي به حـضور مـاموران      . پا كند چادرهاي اجاره اي بر     

امنيتي در محل هنگام آتش زدن چادرهـا اشـاره مـي            
كه به اين   » ناشناس«اما در مورد دستگيري افراد      . كند

  . عمل فجيع دست زدند، حرفي نمي زند
  

  مردم قتل عام مي شوند
ـ تهران به دل  در ماه آبان      تيدر وضـع  هـوا    ي آلـودگ  لي

ـ  كـه مـدارس تعط     يمز قرار گرفت به طور    قر .  شـد  لي
 نفـر   412 شهر تهران، از فـوت       يشي فرما يعضو شورا 

 امـسال  فقط در سه هفته اول آبـان مـاه    يدر اثر آلودگ  
ول تـا   ا تعداد فقط در تهـران از        ني گفت ا  يو. خبر داد 

    . هوا فوت كردندي آبان، در اثر آلودگ24

 تيوضع« كه از     روستا 600 هزار و    6 از   يمعاون روحان 
ــام ــسيدنيآب آش ــداري ب ــدي ب ــار داد»  برخوردارن . آم

 ي تـانكر انجـام مـ      قي از طر  انيي روستا ني به ا  يآبرسان
  ) آبان25 ميتسن( .شود
 باز شانس آن را دارنـد كـه آب بـا            اني روستاپ ني ا البته

 راسـت  ي مقـام حكـومت  ني رسد، اگر ا  يتانكر به آنها م   
ـ  ي از روسـتاها   ياري بس رايز. ديبگو  حتـا از    يوار مـرز   ن

  . هم محروم هستندبا تانكر  يآبرسان
ـ  انجمـن حما   سيرئ  تي سـوخته، وضـع    مـاران ي از ب  تي

 1975 تـا    1970معـادل سـال     « را   ماراني ب نيدرمان ا 
  بنا)  آبان25 لنايا. ( اعالم كرد»افتهي توسعه يكشورها

 ي درمان از نظر امكانات بهداشـت      تي وضع ،يبه گفته و  
 توسـعه   يب تـر از كـشورها      سال عق  36 ،يو تكنولوژ 

ـ  غ ي پانـسمانها  ارد، اسـتاند  ري غ يتختها.  است افتهي  ري
 مـاران ي درصد نسبت به تعـداد ب      50 كمبود تخت    د،يمف

 انجمـن در    ني ا سي است كه رئ   يسوخته، از جمله نكات   
  .  اعالم گردمارستانهاي بني اي درمانتيمورد وضع

ـ     سي رئ ،ي جواد قاطع  محمد  بـه   ني انجمن فـوق همچن
 ري غ يشي گرما ستمي و س  »ي قطره ا  يبخار«ه از   استفاد

    .  كندي از مدارس اشاره ميارياستاندارد در بس

   

افــزايش شــكاف طبقــاتي و رشــد صــنعت  

  موشك سازي
ــاقر ــدار ب ــركرده ن،يپاس ــ س ــضايروي ــپاه يي هواف  س

ســاخت موشــك در  «خبــر آبــان 20پاســداران در روز 
 بـه   ني سـالح زمـ    كارخانـه سـاخت    «بي تخر و» حلب

)  آبان24 ستايا. ( كردي در حلب را رسانه ا رژيم »نيزم
:  گفـت  مي رژ ي توان موشك  يي در قدرتنما  يپاسدار باقر 

 500 كـه بتوانـد      مي كرده ا  مي تنظ ي را به نحو   طيشرا«
 كند تا اگر صد موشك      كي لحظه شل  كيموشك را در    

 بـه  گـر ي موشـك د 400 در هـوا بزننـد      ستهايونيرا صه 
 وابـسته بـه سـپاه       ميسنت(» . شده بخورند  نيياهداف تع 
ـ  االسالم مشاور وز   خي ش نيحسو  )  آبان 21پاسداران    ري

 يامـروز رو   «مي گفت؛ رژ  هي در سور  ميخارجه سابق رژ  
همان (» . در حال حركت است    ي دانش موشك  يمرزها
  )منبع

گسترش دستفروشي، كودكان كار و حاشيه نـشيني بـا          
رشد صنعت موشك سـازي رژيـم و لـشكر كـشيهاي            

وقتــي بخــش زيــادي از . مــستقيم داردرژيــم ارتبــاط 
درآمــدهاي كــشور بــراي صــدور بنيــادگرايي و جنــگ 
افروزي هزينه مي شود، وقتي باالترين پـايوران رژيـم          
بي محابا اموال مردم را چپاول مي كنند، مردم محروم          
به كارتون خـوابي، بيكـاري، اعتيـاد و حاشـيه نـشيني             

  .سقوط مي كنند

  سرکوب دستفروشان فقير توسط رژيم فاسدان و دزدان
 زينت ميرهاشمي
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 نـوامبر در ايالـت      8تنها چند هفته پـيش از انتخابـات         

برنـي  " بـا اشـاره بـه        "نيشن"متحده آمريكا، روزنامه    
 كه در مبـارزات انتخابـاتي مـورد         "ترامپ" و   "ساندرز

استقبال گسترده اي قرار گرفته بودند، مقاله اي تحـت          
.  به چـاپ رسـاند     "نتيجه معكوس نوليبراليسم  "عنوان  

و چهره متفاوت با پيامهـاي متفـاوتي       در اين مقاله به د    
كه هيچگونه شـباهتي بـه گفتمـان كانديـداهاي دوره           
هــاي پيــشين نداشــتند، اشــاره شــده و پايــاني بــراي  

 . نوليبراليسم پيش بيني مي شود

اما براستي آيا افول نوليبراليسم فرا رسيده اسـت؟ ايـن           
سوالي است كه پاسخ بدان نياز به بررسي گـسترده اي           

ين نوشته تنها مي تواند جرقه اي براي شـروع          دارد و ا  
 . آن باشد

نوليبراليسم كه امروزه اقتصاد سياسي غالب بـسياري از   
كشورهاي جهان است، از طريق صندوق بـين المللـي          
پول و سازمان تجارت جهاني زير عنـوان تنهـا گزينـه            
چيرگي بر فقر و نابساماني، بر مردم جهان تحميل شده      

 .است

تصادي در اروپا پس از آنكه آدم سميت در         ليبراليسم اق 
 مـورد توجـه     "ثروت ملل " با كتابي به نام      1776سال  

مكتـب ليبراليـسم    . گسترده اي قرار گرفت، جان يافت     
اقتصادي مخالف دخالت دولت در امور اقتصادي بـود و   

 كه در واقع "رقابت آزاد" و "تجارت آزاد "بدين طريق   
 . داشت، رايج گرديدآزادي سرمايه گذاران را در نظر 

 و اوايـل دهـه      1800ليبراليسم در آمريكا نيز تـا دهـه         
 زير عنوان نقشه راه جلـوگيري از فقـر و فـرش             1990

امـا  . قرمز براي رفاه مردم، بر جامعه ديكتـه مـي شـد           
 سبب شد كه دولت     1930بحران اقتصادي بزرگ سال     

براي مداخله در امور اقتـصادي جامعـه پـا بـه ميـدان              
دولت روزولت با برخي اصالحات گام به پـيش         . بگذارد

نهاد و توانست تـا انـدازه اي شـرايط زنـدگي مـردم را        
 . بهبود بخشد

اما چندي نپاييد كه به دليل بحـران در نظـم سـرمايه             
. داري، ليبراليسم در قواره تازه نوليبراليسم پديـدار شـد         

اين بار ديگر جهان به ميدان بازي سرمايه داران تبديل  
 با دست باز به اندوختن ثـروت حاصـل از رنـج          شد كه 

 . مردم پرداختند

مارگارت تاچر اكنون رهبري نوليبراليـسم اقتـصادي را         
او مي گفت كه مردم كمتر وابسته       . به دست گرفته بود   

. به موسسات و نهادهاي عمومي ماننـد دولـت باشـند           
كمتر سراغ اتحاديه ها يا دولت بروند، مشكالت شـان          

ذار شود و مسووليت زندگي خود را بـه         به خودشان واگ  
در واقع او معتقد بود كه جامعه اي وجود         . دست بگيرند 

ندارد، آنچه كه هـست سـلولهاي منفـردي از افـراد و             
اين تفكر به صورتي همه جانبه بـه        . خانواده آنان است  

گوش مردم خوانـده شـده و باورهـا و نظـرات آنهـا را               
 .شكل داد

زيگمونــت "، "ني جيــددنزانتــو"تئوريــسينهايي ماننــد 
 بـه دفـاع از نوليبراليـسم مـي          "يوريچ بك " و   "بومن

ــد ــده   . پرداختن ــوريچ اي ــه ي ــراي نمون ــاي "ب راه حله
 و اينكـه هـر      "بيوگرافيك براي تناقضات سيستماتيك   

يك از ما مـسوول يـافتن راههـايي بـراي پـر كـردن               
كمبودها و درمان دردهاي خود هستيم را تجـويز مـي           

 . كرد

 كه مردم به سمت ناكجـا آبـاد فـرد گرايـي         اين دوران 
كشيده مي شدند، بـا شاخـصهايي ماننـد نوليبراليـسم،           
رياضت اقتصادي، خـصوصي سـازي خـدمات دولتـي،          
جهاني شدن بازار آزاد و مسووليت شخصي افـراد بـارز           

 . مي شود

 سال است كه نوليبراليسم در آمريكـا سـلطه   25اكنون  
 واژه نوليبراليسم زياد   شايد جامعه آمريكا با   . داشته است 

آشنا نباشد، اما تـاثيرات ايـن سياسـت اقتـصادي را در             
مـردم ايـن كـشور      . زندگي خـود تجربـه كـرده اسـت        

همچنان كه شاهد باال رفتن رقم داراييهاي يك درصد         
جمعيت ثروتمند و شيوه زندگي مجلل و خارج از تصور          

 خود را بـدون     آنان هستند، افزايش ارقام هزينه زندگي     
آنكه تناسبي با دسترنج شان داشته باشد، تجربـه مـي            

 . كنند

اكنون آيا عصر نوليبراليسم با رسيدن يك نو فاشيـست        
كه توانست دو حزب دمكرات و محافظـه كـار را كنـار       
زده و رياست جمهوري را از آن خـود كنـد، بـه پايـان               

كرنـل  "رسيده است؟ ايـن سـووالي اسـت كـه دكتـر             
د دانــشگاه پرينــستون، فعــال سياســي، ، اســتا"وســت

 .نويسنده و منتقد اجتماعي، به آن پاسخ مثبت مي دهد

  
بدرود نو ليبراليسم آمريكايي، عصر تازه اي       "

 "فرا رسيده است

نـژاد بـه    "كرنل وست نويسنده چندين كتاب از جملـه         
، "دمكراسـي بـه حـساب مـي آيـد         "،  "حساب مي آيد  

ابعـاد اخالقـي   " و "پيروزي در مبارزه بـا امپرياليـسم   "
 است و مانند برخـي ديگـر از تحليلگـران           "ماركسيسم

  سياسي و اقتصادي، پيرامون اين مبحث مقاله اي 
  
  

بدرود نو ليبراليسم آمريكـايي، عـصر       "نوشته با عنوان    
دكتر وست مطرح مي كنـد،      . "تازه اي فرا رسيده است    

يك خودشيفته ميليونر با پيامهـاي راسـت افراطـي و           "
ي از سوي مردمي كه تنها مي خواستند از زيـر           فاشيست

نظم نو ليبرالي خود را برهانند و بـه دوره تـازه اي وارد      
 ."شوند، به رياست جمهوري رسيده است

ــد ــي گوي ــتهاي  ": وي م ــه رخ داد، رد سياس ــه ك آنچ
نوليبراليستي و قدرتمداري متكبرانه طبقه حاكمه بود و        

زدي داده شده   اين در حاليست كه متاسفانه راي به نام       
كــه مــسبب همــه نابــسامانيها را اقليتهــا ، مهــاجران، 

 ".مسلمانان و غيره معرفي كرده است

در چنين حالتي آيا عصر آقاي اوباما آخرين دوران تكيه    
 بر نوليبراليسم در اين كشور است؟ 

او مي گويد، اوباما چشم خود را بر فساد و خيانـت وال             
كـه مـسكن و     ستريت بست، بـه نجـات هـزاران نفـر           

تـوجهي بـه   . كاشانه خود را از دست دادند، اهميت نداد   
جنايت جنگي مانند فرستادن هواپيماي     . رشد فقر نكرد  

بي سر نشين در قتل عام مـردم در آنـسوي مرزهـاي              
 . آمريكا را گسترش داد

نتيجه آنكه، يك اتفـاق چـشمگير در انتخابـات سـال            
ه نيـاز بـه   آرمانهاي بزرگ نوليبراليسم ك .  رخ داد  2016

راه حلهاي جمعي براي مشكالت جمعي را رد مي كرد          
و فردگرايي، عدم دخالت دولت و غيـره را تجـويز مـي          
ــت      ــداهاي رياس ــك از كاندي ــت هيچي ــود، خواس نم
جمهوري اين دوره، از برني سندرز تا هيلري كلينتون و        

  . دونالد ترامپ نبود
ترامپ كه جاي خالي كانديداي محافظه كـاران را پـر           

رده بود، دخالت بيشتر دولت براي پاسخ به مشكالت         ك
اگرچه برنامه هاي پيـشنهادي     . جامعه را تبليغ مي كرد    

هر يك از نامزدها متفاوت از ديگري بود، با اين حـال             
ــي    ــايف آن از فردگرايـ ــت و وظـ ــسترش دولـ در گـ

 . نوليبراليسم فاصله دارد

 "، "انتخاب شخـصي  ": وست در مقاله خود مي نويسد     
آزادي "، "مــسووليت شخــصي "، "اقتــصاديآزادي 
نظم جامعه خـود بـه خـودي در اثـر           " و اينكه    "فردي

رفتار هزاران يا ميليونها نفـر كـه خودشـان تالشـهاي            
خودشان را با هم تنظيم كنند تا به اهداف خود برسـند            

 بهـم   2016، در انتخابـات     "و دولت مـسووليتي نـدارد     
  . ريخت

  

  

  جهان در آيينه مرور

 آيا اين پايان نوليبراليسم است؟
 ليال جديدی
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در ايتاليا پيروزي انتخاباتي ترامپ شورو شوق فراوانـي         

همزمان، چشم انداز   . در راست سياسي برانگيخته است    
براي رفراندوم قـانون اساسـي در چهـارم دسـامبر كـه       

) PDحزب دموكراتيـك     ("ماريو رنزي "رييس دولت،   
سرنوشت سياسي خود را به آن گره زده، تيره تـر مـي             

  . شود
جنبش پنج ستاره "، باني )Beppe Grillo ("بپه گريلو"
)M5S("،      او در يـك پيـام   .  هم بسيار هيجان زده اسـت

 "برو به جهنم  "ويديويي در بالگش گفت، ترامپ يك       
 . عمومي به راه انداخته است

اين داستان در آمريكا به شرايط ما شبيه        ": او ادامه داد  
ايـن بـي پرواهـا،      ... ما قهرمانان واقعي هـستيم      . است

ا، بربرها هستند كه دنيا را به جلو برده اند و مـا             لجوجه
احمقها، پوپوليستها و عوامفريبهاي واقعي،     ! بربر هستيم 

روزنامه نگاران و روشنفكران حكومتي هستند كه خـود     
ترامپ همه آنها   . را به قدرتهاي بزرگ عرضه كرده اند      

   ".فراماسونها، كالن بانكها، چينيها: را به جهنم فرستاد
  

  
 
يلو كه سه سـال پـيش خـود را سـخنگوي محـيط              گر

زيست و جنبش اعتراضي معرفي مي كرد و مدعي بود          
كـه مــردم را عليــه فــساد حاكمــان بــسيج مــي كنــد،  
بدينگونه خود را به گونه قطعي بـه عنـوان پوپوليـست            

 . راست نشان داد
گريلو در زنجيره اي از سياسـتمداران راسـت و راسـت            

نتخاب ترامپ استقبال كـرده     افراطي قرار گرفته كه از ا     
 . اند
 هشتاد ساله، ميلياردري كه چهار      "سيلويو برلوسكوني "

بار در ايتاليا به نخست وزيري رسيد، از مقايسه ترامـپ         
او . با خود از سوي رسانه ها با خشنودي برخـورد كـرد           

گفت، ترامپ به پيروزي رسيد چون آمريكاييها جانشان        
اشتباه عام چپهـا در     "از سياستي به لب رسيده بود كه        

 "نزاكـت سياسـي   "آنها فكر مي كنند     . سراسر دنياست 
 . "نياز مردم است

مـاتئو  "برلوسكوني با طعنه به رفراندوم قانون اساسـي       
گفـت، همـان نيرويـي كـه     ) Matteo Renzi ("رنـزي 

آمريكاييها را بـه طـرف انتخـاب ترامـپ بـرد، اينـك              
ومي خواهـد  نه گفتن به رفرانـد   "ايتالياييها را به سمت     

 . "كشاند كه آزادي انتخاب آنها را محدود مي كند
 Forza ("بــه پــيش ايتاليــا"ســخنگوي فراكــسيون 

Italia( رناتو برونتا ،)Renato Brunetta( رييس دولت ،
از امروز ماتئو رنزي به     ": را به استعفا فرا خواند و گفت      

 وي  ".پايان خط رسيده، او يك مـرده متحـرك اسـت          
گونه مدلل كرد كه رنزي مدت كوتاهي       سخنانش را اين  

پيش ميهمان اوباما در آخرين ضيافت رسمي وي بوده         
 . و وي از رفرم قانون اساسي رنزي حمايت كرده است

بـه راي  )  آذر14(رفرم مزبـور كـه در چهـارم دسـامبر          
گذاشته خواهد شد، يك گام ارتجـاعي اسـت و دولـت            
 رنزي مـي خواهـد بـه مـدد آن سيـستم پارلمـاني دو              

مجلسي را برچينـد تـا بـه پروسـه تـصميم گيـري در               
دولت به اين وسـيله بـه شـروط         . پارلمان شتاب بخشد  

سرمايه مالي گردن گذاشته و خود را براي دوران جنگ  
 . و نبردهاي سخت طبقاتي آماده مي كند

ماريو رنزي در نزديك به سه سال، با پروژه هايي مانند    
 و آموزشـي،     و رفرمهاي بازنشـستگي    "قانون مشاغل "

كسي . كارورزان و جوانان را عليه خود برانگيخته است       
 عاليق احزاب به  "اسقاط گر " و   "نوساز"كه به عنوان    

ميدان آمده بود، با مقاومت روزافزون مردم روبرو شـده          
در نظرسنجيها پيرامون رفراندوم، هفتـه هاسـت        . است
 .  پيشتاز است"نه"كه 

ي شخص خود را    رنزي به گونه پيوسته سرنوشت سياس     
او در يـك مـصاحبه      . به نتيجه رفراندوم گره زده است     

. من در باتالق ميخكوب نخواهم شد ": تلويزيوني گفت 
در قدرت بايد ماند تا زماني كه مي شود چيزي را تغيير          

اگر قرار است اوضاع همانگونـه كـه هـست بـاقي            . داد
... بماند، پس بهتر است كـسان ديگـري ادامـه دهنـد             

ها چيزي نيست كه در زندگي به حساب مي         سياست تن 
  ".آيد

ايتاليا در يك بحران عميق بدهي و اقتصادي بسر مـي      
، ســومين قــدرت 2008از هنگــام بحــران مــالي . بــرد

بـدهي  . اقتصادي منطقه يورو هنوز سر پا نيامده اسـت        
 درصد بيشترين رقم پس از يونان است و         133دولت با   

ه حـل بـاقي مانـده       بحران بانكي نيز همچنان بدون را     
 ميليـارد يـورو وام   136ترازنامه بانكهـا از وجـود    . است

شمار زيـادي از    . خبر مي دهد  ) غيرقابل برگشت (فاسد  
شركتهاي كوچك و متوسـط نمـي تواننـد وام خـود را             

 . پس دهند و ورشكست شده اند
بسياري از تحليل گران گمان مي كنند كه ايتاليا پـس           

 خواهد بود كه از اتحاديـه اروپـا   از بريتانيا، كشور بعدي   
تـاثير  "از جملـه گفتـه مـي شـود كـه           . خارج مي شود  

 و  "انتخاب ترامپ خطر بسيار بزرگي براي ايتاليا اسـت        
در حـال حاضـر سـرمايه گـذاران     ": ديگري مي نويسد  

خروج ايتاليا از اتحاديه اروپا را محتمل تر از وداع يونان  
  ".با اين اتحاديه مي دانند

يكار افزايش مي يابد و پايگاه دولت نـزد مـردم           فقر و ب  
دههـا هـزار جـوان      . هر روز كمتر از پـيش مـي شـود         

ايتاليايي با گامهاي شان راي مي دهنـد و كـشور را در       
  . جستجوي شرايط بهتر ترك مي كنند

  

  
 

در حال حاضـر تعـداد اعتـصابها و اعتراضـها افـزايش             
نـان،  خودروسـازها، معلمـان، لكوموتيـو را      . گرفته است 

كاركنان اتوبوس راني، هواپيمـايي و راه آهـن، پاكـت           
رسانها و كارگران بخش حمل و نقل آماده مبارزه عليه          
كاهش خدمات و مزد و تـدابير صـرفه جويانـه دولـت             

اعتصاب عليه بودجه دولت در اواسط نـوامبر را         . هستند
)  آذر 5 و   4( نوامبر   25 و   24يك اعتصاب سراسري در     

 . پي خواهد گرفت
اما اين اعتصابات فقط براي تخليه خشم و نارضايتي و          

 ,CGIL(تقويت دوباره نفوذ اتحاديـه هـاي رسـمي    
CISL, UIL (   آنهـا از نظـر   . ترتيـب داده شـده انـد

سياسي به كلي بدون چشم انداز هستند، زيرا اتحاديـه          
هاي بزرگ از برنامه اقتصادي رنزي حمايت مي كننـد          

 جاي آنها را مي گيرند،      و اتحاديه هاي پايه كه معموال     
 . در اصل داراي همان برنامه هستند

هنوز يك نيروي سياسي كه مقاومت در برابر گـرايش          
راست دولت رنزي را با مبـارزه عليـه سـرمايه داري و             

از ايـن رو مبـارزه عليـه        . جنگ پيوند دهد، وجود ندارد    
 "ليــگ شــمال". رفرانــدوم بــه راســتها واگــذار شــده

)Lega Nord (يستها نه فقط كشاورزان فقير، و فاش
ــين    ــه همچن ــك، بلك ــركتهاي كوچ ــتادكاران و ش اس
كارگران بدون چشم انداز را كه خواهـان مبـارزه عليـه     
رنــزي، عليــه طبقــه ممتــاز و عليــه اتحاديــه اروپــا در 

 . بروكسل هستند، بسيج مي كنند
، تجمعـي در   "نـه "در اوايل نوامبر، جبهه راست مدافع       

د؛ همان شهري كه رنزي در گذشته فلورانس برگزار كر 
شهردارش بـود و بـه گونـه سـنتي چـپ ميانـه در آن                

 Matteo ("ماتئو سالويني"در اين تجمع . اكثريت دارد

Salvini(       مـا در چهـارم     ": ، رييس ليـگ شـمال گفـت
فلـورانس يـك   . دسامبر رنزي را به خانه مـي فرسـتيم     

شهر كمونيستي نيست، بلكه يـك شـهر اشـغال شـده            
وي . "ا مردم دروغگوها را بيرون خواهند رانـد       ام. است
اگر از من خواسته شود، براي كانديـدا شـدن و     ": افزود

  ".به دست گرفتن دولت آماده هستم
در اين گردهمايي رهبر فاشيستها نيز به ايراد سخنراني         

 ،)Giorgia Meloni ("جورجا ملوني"خانم . پرداخت
، مـردم را  )Fratelli d’Italia ("بـرادران ايتاليـا  "رييس 

ــيس جمهــور،   دعــوت كــرد در صــورت خــودداري ري
ــارال" ــرجيو مات ، از )Sergio Mattarella ("س

برگزاري انتخابات جديـد پـس از شكـست رفرانـدوم،            
 . دست به قيام بزنند

رفراندوم چهارم دسامبر روشن خواهد كـرد كـه ايجـاد           
يك رهبري انقالبـي در طبقـه كـارگر تـا چـه انـدازه               

 همانگونــه كــه .ضــروري اســت
اعتصابات و اعتراضـات پيوسـته      
كــارگري نـــشان مــي دهـــد،   
كــارگران ســراپا خــشم و آمــاده 
مبارزه هستند، اما آنها فاقد يـك       
حـــزب انقالبـــي بـــا افقهـــاي 
انترناسيوناليــسم سوسياليـــستي  
هستند كه بر برنامه حـذف رفـاه    
اجتمــاعي، ديكتــاتوري و جنــگ 

 . غلبه كند
  
  

 پيروزی ترامپ و راست ايتاليا
  سوسياليسم جهاني/ ماريانه آرنز

 بابك: برگردان
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تيترهاي اخبار پرستاران و سالمت در اين ماه پر سر و            
سـپرده هـاي    : صدا و چالش برانگيز بوده و عبارتنـد از        

غيرشفاف دانشگاه هاي علوم پزشكي، رسوايي دستبرد       
دو وزارتخانه و دانشگاههاي علوم پزشكي به مقـاالت         
علمي و سرانجام وزن كشي وزارت خانه هاي بهداشت         

 بر سر اليحه تجميع بيمه هـا و  و رفاه در مجلس رژيم    
سپردن اختيار آنهـا بـه وزارت بهداشـت كـه البتـه در              
رقابت نزديك موافقان و مخالفان طرح و بـه گونـه اي    

 .ناپلئوني راي نياورد و به تصويب نرسيد

 

  پشت پرده تربيت كمك پرستار

  
 

 وحيد نصيري، عـضو شـوراي   - آبان  1نظام پرستاري،   
اري، با اشاره به دستهاي پشت عالي سازمان نظام پرست

: پرده در اجراي دوره كمـك پرسـتاري يكـساله گفـت           
معاون وزير بهداشت كه در راس امور اين مساله قرار          "

 6 هزار كمك پرستار يكساله با مبلـغ         10دارد، آموزش   
 واگـذار   "تعـاوني نظـام سـالمت     "ميليون تومان را به     

يـيس   سـال ر   8با توجه به اينكه ايشان به مـدت         . كرد
هيات مديره اين تعاوني بوده و همچنين معاون ايشان،         

 سال نايب ريـيس ايـن     10احمد نجاتيان، نيز به مدت      
تعاوني بوده، مي توان دريافت كه به چه داليلـي ايـن            
دوره اجرا شد و مسووليت اجراي آن را نيز بـه تعـاوني          

 ".نظام سالمت ارايه دادند

ـ       ": وي اظهار داشت   ه دليـل   تعـاوني نظـام سـالمت ب
بدهيهاي زياد چه از لحـاظ سـهام پرسـتاران و چـه از        
لحاظ پيش فروش واحدهاي مسكوني كـه در دسـتور          
كار خود داشته، با مشكالت مالي فراواني روبـرو بـوده           

از آنجا كه شخص معاون پرستاري مي بايـست         . است
پاسخگوي دوران مديريت خود در تعاوني مي بود، اين         

ر را بـه راه انـداخت تـا بـا       هزار نفـ   10دوره و آموزش    
كسب چند ميليارد تومـان بتوانـد بـدهيهاي تعـاوني را            

 ".پوشش دهد

 

دانشگاههاي علـوم پزشـكي يـا شـركتهاي        

 سرمايه گذار 

 در روزهاي اخير، گزارشـي از عملكـرد         - آبان   3سپيد،  
ــال   ــالي س ــكي و   1394م ــوم پزش ــشگاههاي عل دان

يريت و  بيمارستانهاي تابعه از سوي معاونت توسعه مـد       
در اين گزارش   . منابع وزارت بهداشت منتشر شده است     

 نمودار و   31دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در قالب       
جــدول، از نظـــر شاخـــصهاي مختلـــف و از جملـــه  

هــاي دانــشگاه و سـود حاصــل از بهــره آن بــا  سـپرده 
  .انديكديگر مقايسه شده 

بخشي از اين گزارش كه تعجب برانگيز اسـت، پديـده           
ههاي علوم پزشكي براي كـسب      گذاري دانشگا سپرده  

 350دانشگاههاي علوم پزشـكي اهـواز بـا         . سود است 
 ميليارد تومان، زاهـدان بـا   200ميليارد تومان، شيراز با    

 ميليـارد تومـان،     160 ميليارد تومـان و تبريـز بـا          170
درصـدي نـزد    20بيشترين پول را بـراي كـسب سـود          

  . نداگذاري كرده بانكهاي كشور سپرده
هاي گزارش، بيشترين دريافت سود بـه       بر اساس داده    

ترتيب مربوط به دانشگاههاي علوم پزشـكي اهـواز بـا          
 ميليارد تومان و زاهدان     40 ميليارد تومان، شيراز با      60

  . ميليارد تومان است35و اصفهان با سود تقريبي 
ايــن در حــالي اســت كــه در يكــي دو ســال گذشــته، 

ــ ــسووالن وزارت بهداش ــواره از م ــشگاهها هم ت و دان
كمبود اعتبار و تاخير پرداختهاي بيمه گاليـه داشـته و           
علت تاخير پرداخت كارانه و بدهي شركتهاي دارويي را   

. كردنـد نبودن نقدينگي دانـشگاهها اعـالم مـي         كافي  
ــه  ســپرده  ــك ب ــذاري نزدي ــاني 2500گ ــارد توم  ميلي

توانــد نــاقض ايــن دانـشگاههاي علــوم پزشــكي مــي  
  . ارات باشداظه

گـذاري در شـرايطي صـورت گرفتـه كـه           اين سـپرده    
تــرين بيمارســتانهاي وابــسته بــه دانــشگاه در بحرانــي

هها بيش از يـك     شرايط مالي قرار دارند، برخي دانشگا     
سال تاخير در پرداخت كارانه دارند و اكثر بيمارسـتانها          

 ماه كارانه كادر درمان را پرداخت نكـرده         6نيز بيش از    
و حتــي گــاهي شــاهد تجمــع اعتراضــي پرســنل انــد 

بيمارستانها براي دريافت كارانه هستيم، بيمارستانها به       
  ... .شركتهاي دارويي بدهكارند و

  

 پزشكان هم به صف مهاجران پيوستند 

 پس از انتشار خبـر مهـاجرت        – آبان   5اقتصاد آنالين،   
ساالنه چند هزار پرستار از كشور بـه دليـل نارضـايتي            

اين روزها بسياري از پزشكان عمومي هـم دل         شغلي،  
نارضايتي شغلي بين اين گـروه      . در گرو مهاجرت دارند   

از نيروهاي درماني موجب شده كـه خيلـي از آنهـا بـه          
اميد اشتغال يا ادامه تحصيل در آن سوي آبها، زادگـاه           

  . شان را ترك كنند

  
دارد برخـي داليـل مهـاجرت نيروهـاي         گرچه احتمال   

درمان از سر معيشت عالي و اوضاع مالي مساعد باشد،          
آمار دقيقي . اما بيشتر اين مهاجرتها از سر ناچاري است  

از مهاجرت پزشكان در دست نيست، اما دكتر محـسن          
مصلحي، دبير شوراي عالي نظام پزشكي كشور، تاكيـد    

مهاجرت مـي   كند كه عمده پزشكاني كه از كشور        مي  
كنند، پزشكان عمومي هستند كه هيچ فرصـت شـغلي          

  . در ايران برايشان فراهم نشده است
ايـن گـروه از پزشـكان       ": به گفته اين مقـام مـسوول      

 رو ندارند؛ يا بايد ادامـه  عمومي، چند گزينه بيشتر پيش 
تحصيل دهند و متخصص شوند تا امنيت شـغلي آنهـا           

 از پزشكي مـشغول  تامين شود، يا در شغل ديگري غير    
شوند، يا اينكه براي كار يا ادامه تحـصيل در خـارج از             

  ".كشور اقدام كنند
 هزار پزشك عمومي داريـم كـه        40 اكنون حداقل    هم

به . اندبه گفته مصلحي، دست از شغل پزشكي كشيده         
گفته او، مهاجرت پزشكان به ايـن شـكل نيـست كـه             

. ور بهتر باشدحتما شرايط كار براي آنها در خارج از كش     
بيشتر كشورهاي غربي كه برخي پزشـكان متخـصص         

اند، تخـصص ايـن نيروهـاي       ايراني به آنجا سفر كرده      
پذيرند و آنها بـراي فعاليـت مجبـور بـه           درمان را نمي    

هــاي تخصــصي و گذرانــدن مجــدد بــسياري از دوره 
پزشكان عمـومي هـم راهـي بـسيار         . تحصيلي هستند 

  . طوالني تا اشتغال دارند
 

 ماه است كارانه دريافـت      9پرستاران همدان   

 اندنكرده 

 ريـيس نظـام پرسـتاري    – آبـان    8خبرگزاري فـارس،    
 مـاه   9همدان از پرداخت نـشدن كارانـه پرسـتاران از           

  . پيش خبر داد

  
اضافه كار نيـز بـه همـين مـدت          ": هادي زريني افزود  

عقب افتاده كه همكاران و مديران پرسـتاري بـه ايـن            
داخل اضافه كار و كارانه اعتراض كرده و از         تركيب و ت  

  ".اندخواهان اصالح آن شده 
طبق مصوبه مجلس، از محـل      ": وي با اين حال گفت    

فــروش اوراق، پرداختيهــا بــه وزارت بهداشــت انجــام  
خواهد شد كه اميدوارم كارانه پرسـتاران از آن طريـق           

   ".پرداخت شود
  

اعتـــصاب پزشـــكان عمـــومي درمانگـــاه 

  ياميشهرستان م

 پزشكان عمـومي درمانگـاه ميـامي بـه          - آبان   9مهر،  
دليل آنچه عدم تعيين تكليف خدمتي و قرارداد كـاري          
با دانشگاه علوم پزشكي شاهرود عنوان شـد دسـت از            
كار كشيدند و خواستار انعقاد قرار داد رسمي خدمتي بـا   
. دانشگاه علوم پزشكي به عنوان پزشك مـستقر شـدند     

موضـوع دسـت از     : ميامي گفت رييس شوراي اسالمي    
كار كشيدن پزشكان بيمارستان ميامي صحت دارد و از     
صبح امروز ارائه خدمات درماني پزشك عمـومي ايـن          

  .مجموعه درماني با اختالل روبرو شده است
  

تجمع اعتراضي گسترده و سراسري جامعـه       

  آزمايشگاهيان 

ــارس،  ــان 10ف ــه   – آب ــر ازجامع ــزار نف ــيش از ه   ب
يان باليني كشور در مقابـل وزارت بهداشـت         آزمايشگاه

به دليل پيگيري نـشدن مطالبـات شـان همچنـين در            
رويـه آزمايـشگاهها بـه      جهت مخالفت با واگذاري بـي     

جامعـه  . افراد غيركارشناس و غيرايراني، تجمع كردنـد      
معترض آزمايشگاهيان از استانهاي مختلـف همچـون        

 سمنان،  اصفهان، شيراز، خوزستان، بندرعباس، همدان،    
حــضور يافتــه بودنــد و بــا در دســت گــرفتن ... قــم و 

 هـاي شـان     پالكاردهاي درخواسـت اجـراي خواسـته      
  .بودند

  7بقيه در صفحه 

 کارورزان سالمت
  اميد برهاني
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 کارورزان سالمت

  
  6بقيه از صفحه 

  
 مـاه اسـت كـه       10اضافه كاري پرسـتاران     

  پرداخت نشده

 قـائم مقـام سـازمان نظـام پرسـتاري           - آبان   10ايلنا،  
در حالي كه اضافه كـاري بـه اجبـار بـه           ": كشور گفت 

 ماه اسـت كـه   10 تا 6شود، بين پرستاران تحميل مي    
 ".اندكرده آنها دستمزد اضافه كاري خود را دريافت ن

شريفي مقدم براي حل اين بحران به مسووالن وزارت         
بهداشت پيشنهاد كرد براي دسـتمزد پزشـكان سـقفي          

بـا تعيـين سـقف دسـتمزد        ": او مدعي شد  . تعيين كند 
تواننـد   يابد و مـي   ها كاهش مي  براي پزشكان، هزينه  

 ".هاي پرستاران را پرداخت كنندمعوقه 

 

ـ      نل دانـشگاه   پرداخت نشدن مطالبـات پرس

 علوم پزشكي مازندران

 رييس هيات مديره نظـام  - آبان 15خبرگزاري فارس،  
پرستاري شهرستان آمل با هشدار نسبت به نارضـايتي         

ايـن نارضـايتي بـه دليـل        ": كاركنان بيمارستانها گفت  
 ماه در دانشگاه    9 تا   8عدم پرداخت مطالبات پرسنل از      

ــي در بر    ــوده و حت ــدران ب ــكي مازن ــوم پزش ــي عل خ
  ".شوددانشگاهها اين مدت بيشتر مي 

مظلوم عدم محاسبه مرخصيهاي پرسنل، اجراي طـرح        
مبتني بر عملكـرد و كـاهش بودجـه بيمارسـتانها را از             
موارد ديگري معرفي كرد كه باعـث نارضـايتيها شـده           

  .است
وي با بيان اينكه بسياري از پرستاران مشغول بـه كـار            

 سـال اسـت     10ز  در دانشگاههاي علوم پزشكي بيش ا     
 به صورت نيروهاي شركتي يا قـرداد موقـت كـار مـي           

اين روند باعث شده هنـوز برخـي        ": كنند، تصريح كرد  
  ".پرستاران شامل تبديل وضعيت نشوند

  

 ميليون نفـر يـك دروغ       11ادعاي بيمه كردن  

 واهي است 

 وزيـر اسـبق بهداشـت و        - آبان   19خبرگزاري فارس،   
كـه چـرا وقتـي دولـت        درمان در پاسخ به اين سـوال        

 ميليـون كـرده     11منابعي نداشته، اقدام به بيمه كردن       
اينها همه عـددهاي واهـي هـستند كـه          ": است، گفت 
از بعد از تشكيل سازمان بيمه خـدمات      . شوداعالم مي   

 هايي كـه اعـالم مـي    شده  درماني، هميشه تعداد بيمه   
شد، از تعداد جمعيت كشور بيشتر بود و اين مـساله بـه      

   ".ليل همپوشاني و شفاف نبودن اطالعات استد
بـه قـدري فـضاي      ": محمدحسن طريقت منفرد افزود   

كنند  اي گمان مي     تبليغاتي فضاي فعالي است كه عده     
واقعا طرح تحول سالمت كامال موفق بـوده اسـت، در           

اكنـون در   حالي كه به گفته انجمـن داروسـازان، هـم           
  ".ب مردم استداروخانه قسمت اعظم پرداختيها از جي

طبق اعالم سايت وزارت بهداشت، متوسط      ": وي گفت 
 600 تـا  500 بـين  93هزينه بستري در ابتـداي سـال       

 بـه يـك     93ماه  هزار تومان بوده، اما اين عدد در دي         
ضمن اينكه در .  هزار تومان رسيده است 500ميليون و   

اينجا مردم پول را از جيـب ديگرشـان يعنـي يارانـه و              
همچنـين در بخـش     . كننـد  پرداخت مي    ارزش افزوده 

درمان سرپايي كه زيـر پوشـش طـرح تحـول نيـست،         
 ". ها از صددرصد نيز بيشتر شده استبعضي تعرفه

 

نويسي در وزارتخانـه؛ سـرقت      مسابقه مقاله   

 علمي در دانشگاهها 

 "نيچـر " تارنماي موسـسه     - آبان   24خبرگزاري الف،   
جـالت علمـي در     يكي از بزرگترين ناشران كتابها و م      (

اعــالم كــرد ايــن ) 2016(اول نــوامبر جــاري ) جهــان
موسسه بعد از دريافت گزارشهاي ادعايي درباره سرقت        
علمي در يك گروه از مقـاالت و بررسـي مجـدد آنهـا              

 258 مقالـه نوشـته شـده توسـط          58دريافته است كه    
 درصـد آنهـا مربـوط بـه      90محقق ايراني كـه بـاالي       

ــكي   ــوم پزش ــشگاههاي عل ــه وزارت دان ــر مجموع زي
بهداشت بوده است، در هفت نشريه علمي بـه داليلـي           
چون دستكاري در روند پژوهش و تخصيص نامناسـب         
نويسندگان، وارونه نمايي دسـتاوردها، سـرقت علمـي،         
توسط ناشر مجله معتبر علمي نيچر به حال تعليـق در            

البته اين اولين بـار اسـت كـه در گزارشـهاي      . اندآمده  
خلفهاي علمي نيچر به اسـم مليـت متهمـان          و ت تقلب  

 . شودجعل اشاره مي 

جايگـاه  ":  پـيش از ايـن نوشـته بـود         "ساينس"مجله  
 جهان قـرار    22علمي ايران از نظر توليد مقاله در رتبه         

ي كـه بـه دليـل سـرقت         دارد، ولي از نظر تعداد مقاالت     
ادبي در ژورنالها از درجه اعتبار ساقط مي شود، پس از           

   ".چين رتبه دوم را داراست

  
با جستجوي نام مديران ارشد در ميان مقـاالت علمـي         

در سـال   . خوريمبين المللي به اطالعات جالبي بر مي        
 روز يـك    5هـر   ( نزديك به هفتاد مقاله علمـي        2015

زاده هاشـمي، وزيـر     سن قاضـي    با نام حـ   ) مقاله علمي 
 . بهداشت، منتشر شده است

در سطح معاونان وزير بهداشـت نيـز بـاقر الريجـاني،            
نويسي گوي سبقت را از     معاون آموزشي وزير، در مقاله      

 نزديـك بـه     2015الريجاني در سال    . وزير ربوده است  
علمـي ثبـت    ) تقريبا هر دو روز يك مقالـه      ( مقاله   115

عناوين ثبت شـده در ده ماهـه اول        كرده است و تعداد     
 .  رسد عدد مي70 به 2016سال 

دكتر ديناروند، دكتر ملك زاده و ديگـر مـديران ارشـد            
 ماه اول سال جاري هر كدام 10وزارت بهداشت نيز در  

 .اند مقاله منتشر كرده 30باالي 

البته اين موضوع تنها به وزارت بهداشت منحصر نمـي         
 10پزشك و جـراح اسـت، در   وزير علوم كه يك     . شود

 مقالـه در    25ماه اول سال جاري ميالدي نزديـك بـه          
نشريات بين المللي منتشر كـرده اسـت؛ مقـاالتي كـه            
ــوزه      ــثال در ح ــكي و م ــه پزش ــارج از حيط ــضا خ بع

ريـيس دانـشگاه آزاد نيـز از ايـن          ! نانوتكنولوژي اسـت  
مــسابقه عقــب نمانــده و در ده مــاه اول ســال جــاري 

 .اله ثبت كرده است مق15نزديك به 

  

ــع  بيمــه  ــا اخــتالف يــك راي از تجمي هــا ب

 بيمه سالمت تكان نخورد/ بازماندند

فـرد،   محمـد نعـيم امينـي        - آبـان    24سـپيد،   / فارس
: سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس، گفـت       

ها و  در جلسه كميسيون تلفيق، پيشنهاد تجميع بيمه        "
 راي  19داشت با   انتقال شوراي عالي بيمه به وزارت به      

البتـه بايـد   .  راي موافق به تصويب نرسيد  18مخالف و   
گفت نظر كميسيون تلفيق محترم اسـت، امـا مـا مـي             
توانيم در صحن مجلس بار ديگر پيـشنهادات را ارايـه           

   ".كنيم
  

  
بر اساس سياستهاي كلـي مـصوب مجمـع تـشخيص           

ها ارايه شده بـود تـا       مصلحت نظام، طرح تجميع بيمه      
هداشت به عنوان متولي عرصه سالمت در سه        وزارت ب 

 گذاري، اجـرا و نظـارت، يـك مـديريت           حوزه سياست 
 منصه ظهور رسانده و در قالب اين يكـسان          واحد را به  

حال اما ايـن طـرح رد       . سازي، پاسخگوي قانوني باشد   
شده و حرف منتقدان به كرسي نشسته است؛ منتقداني         

، كـه از وزارتخانـه      كه نه از بيرون بدنه اجرايي و دولت       
تعاون و سازمان تـامين اجتمـاعي بـر طبـل مخالفـت             
كوفته و تاكيد موكد داشتند كه اجـراي ايـن طـرح بـه       

 اندازي به منابع مالي تـامين اجتمـاعي و          معناي دست 
 .حقوق كارگران است

  

تجمع اعتراضي كاركنان بيمارسـتان سـيناي    

  زرند

 كاركنـان    آبـان، جمعـي از پرسـتاران و        29اخبار زرند،   
بيمارستان سيناي زرند در اعتراض بـه شـرايط ايجـاد           

هـاي اخيـر در زرنـد، يعنـي تعطيلـي        شده بعد از زلزله     
بخشهايي از اين بيمارستان و انتقال جمعي از كاركنان         

 –و پرستاران اين بيمارستان به بيمارسـتان امـام علـي          
 جلـوي فرمانـداري ايـن شهرسـتان         –تامين اجتماعي   
 اعتـراض خـود را بـه ايـن شـرايط بـه              تجمع كردند و  

  .مسووالن مربوطه اعالم داشتند
طبق اعالم كاركنان بيمارسـتان سـيناي زرنـد، بعـد از           
انتقال آنان به بيمارستان امام علي، اين بيمارسـتان بـا           
اين افراد قراردادي يكساله امضاي كرده است كه ايـن          
موضوع با توجه به تفاوت بين قوانين كاري بيمارستان         
سينا به عنوان يك بخش دولتي با بيمارستان امام علي    
به عنوان يك بخش غيردولتي، بـي عـدالتي بـه آنـان             

 .شودمحسوب مي
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درصــد كــاهش دانــشجو 37: دانــشگاه آزاد

  داشته ايم

مـا خودمـان معتقـد بـه        ": رييس دانـشگاه آزاد گفـت     
افزايش كيفيت در آموزش عـالي هـستيم، ولـي بـراي            

شود و متـه    دانشگاه آزاد حداكثر سختگيريها انجام مي       
  ". گذارندبر روي خشخاش مي

ما تعداد اعضاي هيات علمـي را       ": حميد ميرزاده افزود  
 هزار نفـر عـضو هيـات        11افزايش داديم و نزديك به      

 جذب كرديم، در وزارت علوم گفته بودند      PHDعلمي  
تـوان اسـتاديار بـا      براي پذيرش دانشجوي دكترا مـي       

سابقه دو سال تحصيالت تكميلي جذب كرد كه با اين          
 3 تـا يـك روي       2.6حساب نسبت ما بـين يـك روي         

كبير نـسبت   است و دانشگاههاي صنعتي شريف و امير      
 دارند، ولي من اجازه اين كار را ندادم         5 يا   4يك روي   

  ".و گفتم كيفيت بايد باال باشد
وي با بيان اينكه پذيرش دانشجو در اين دانـشگاه بـه            
خاطر افزايش رقبا و كاهش دانشجويان، نسبت به سال  

ايـن عـدد    ": درصـد كـاهش داشـته، گفـت       37گذشته  
 شـهريه وصـولي      ميليارد تومـان در حـوزه      800معادل  

  ".دانشگاه است
رشد دانشجو قبل از دولت يـازدهم       ": ميرزاده ادامه داد  

درصـد، دانـشگاههاي    10در دانشگاههاي غير انتفاعي     
 درصـد  28پيام نور  درصد، دانشگاه   24علمي كاربردي   

 درصد  3.9بود، ولي رشد دانشجويان دانشگاه آزاد فقط        
ي بـراي ركـود     ريـز اين آمار نشان دهنده برنامـه       بود،  

  به گفته ميـرزاده بـا ايـن برنامـه          ".دانشگاه آزاد است  
 550ريزي، دانشگاه آزاد هم با چـالش مواجـه شـد و             

 هـزار   11هزار دانشجوي اين دانشگاه كاهش يافت و        
 هـزار رشـته محـل مـصوب         30رشته محل از تعـداد      

دانشگاه بدون متقاضـي مانـد، امـا تعـداد كارمنـدان و       
  ) آبان3خبرگزاري فارس، . (باال بودها همچنان هزينه 

  
اعتصاب غذا در گرانقيمـت تـرين دانـشگاه         

   خاورميانه

  
دانشجويان واحـد پزشـكي دانـشگاه آزاد اسـالمي بـه            
نشانه اعتراض به كيفيت پـايين غـذاي سـرو شـده در            
دانشگاه، ظرف غذاي خود را به صورت زنجيره چندصد 

ين متري بـر تـا زنـدگي دفتـر ريـيس واحـد روي زمـ               
  . گذاشتند و از خوردن آن امتناع كردند

عليرغم اينكـه دانـشجويان محـصل در دانـشگاه آزاد           
اسالمي شهريه هاي بسيار سنگيني را براي تحصيل و         
ــي    ــشگاههاي دولت ــاوت از دان ــات متف ــت امكان درياف
پرداخت مي كنند و شـعار مـسووالن دانـشگاه آزاد در            

ه است، اما   قبال افزايش شهريه ها، افزايش كيفيت بود      
دانشجويان مدعي هستند كه بي كيفيت ترين غـذا در          

  . رستوران اين دانشگاه سرو مي شود
دانشجويان واحد پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي پـس از         
اعتراضات و پيگيريهـاي مكـرر بـراي بهبـود كيفيـت            
ــد   ــصميم گرفتن ــشگاه، در نتيجــه ت ــن دان غــذاهاي اي

هنـد و   اعتراض خـود را بـه صـورت نمـادين نـشان د            
مسووالن دانشگاه را متوجه كوتاهي خود در ايـن امـر           

  . كنند
معترضان مي گويند مسووالن دانـشجويي و فرهنگـي         

 "طرحهاي ماندگار فرهنگـي   "دانشگاه آزاد كه با شعار      
و همايشهاي پر زرق وبرق و پرهزينه در صـدد مثبـت            
نشان دادن فعاليتهاي فرهنگي هـستند، بهتـر اسـت از         

 نقش و نگار و بعضا غير قابـل بـاور          حجم شعارهاي پر  
بكاهند و بـر كيفيـت ابتـدايي تـرين خـدمات در ايـن               

  ) آبان3اطالعات امروز، . (دانشگاه بيفزايند
  

ــشريه   ــع ن ــوگيري از توزي ــه جل ــراض ب اعت

  دانشجويي در دانشگاه رازي 

  
جمعي از فعاالن دانشجويي دانـشگاه رازي كرمانـشاه،         

 نــشريه دانــشجويي در بيانيــه اي جلــوگيري از توزيــع
  . در اين دانشگاه را محكوم كردند"قلم"

روز دوشـنبه در دانـشكده      ": در اين بيانيه آمـده اسـت      
.  شكني رياست اين دانشكده بوديم     ادبيات شاهد قانون  

نشريه قلم كه همه مراحل قانوني را طي كرده است و           
امتيازش را از كميتـه نـاظر كـسب كـرده و تـا كنـون                

ر شده است، با ممانعت غيرقـانوني       چندين شماره منتش  
رياست اين دانشكده از پخـش آن روبـرو شـد و حتـي       
توضيحات معاونت فرهنگـي و حراسـت دانـشگاه نيـز           

شكني باز نداشت و چنـدين سـاعت        ايشان را از قانون     
مانع از توزيع نشريه شدند و برخورد نامناسبي با دسـت         

  ".اندركاران نشريه قلم داشتند
رييس دانشگاه رازي خواستند به مديران      دانشجويان از   

و كاركنان دانشگاه نسبت به حق آزادي بيـان و آزادي           
  )  آبان5انصاف نيوز، . (مطبوعات در دانشگاه تذكر بدهد

  

اعطاي وام دانشجويي فوري بـه متقاضـيان        

  پياده روي اربعين 

مدير عامل صندوق قرض الحـسنه دانـشجويان ايـران      
كت كننده در مراسم اربعـين      به دانشجويان شر  ": گفت

  ".حسيني وام خارج از نوبت پرداخت مي شود

صـندوق  ": غالمعلي نيستاني با اعالم اين مطلب گفت      
قرض الحسنه دانـشجويان در راسـتاي هـم افزايـي و            
خدمت به زائران حضرت ابا عبداهللا الحسين با پرداخت         
وام دانـــشجويي خـــارج از نوبـــت، شـــرايط حـــضور 

مراسـم پيـاده روي اربعـين حـسيني         دانشجويان را در    
  ". آوردفراهم مي

  
  

 10وي ميزان وام پرداختي به دانشجويان متقاضـي را          
دانـشجوياني كـه از   ": ميليون ريال اعالم كرد و گفـت   

اداره آموزش دانشگاه خود تاييديه فرم سـيكل تـسويه          
حــساب دريافــت كــرده باشــند و بــه همــراه مــدارك  

 دانشجويان تحويل   شناسايي به صندوق قرض الحسنه    
. كننددهند، به فوريت وام مورد نياز خود را دريافت مي      

تواننـد بـراي دريافـت ايـن وام         ضمنا دانشجويان مـي     
  ) آبان10ايسنا،  (".ضامن همديگر شوند

  
تجمع اعتراضي دو روزه دانشجويان دانشگاه    

  خوارزمي 
  
  

 

ــروز در   ــوارزمي ام ــشگاه خ ــشجويان دان ــي از دان جمع
ه تفكيك دو سايت تهران و كـرج در سـايت       اعتراض ب 

  . تهران اين دانشگاه تجمع كردند
ــي از    ــحبتهاي يك ــه ص ــشگاه ب ــن دان ــشجويان اي دان
نمايندگان مجلـس در بـاره نهـايي شـدن تفكيـك دو             

  .سايت تهران و كرج دانشگاه خوارزمي اعتراض داشتند
همچنين، دانشجويان حاضر در اين تجمـع اعتراضـي،         

  .طوماري كردنداقدام به امضاي 
مسووالن دانشگاه تاكنون در اين باره اظهار نظر نكرده     

  .و حاضر به پاسخگويي نيستند
در روزهاي اخير اخبار گونـاگوني پيرامـون تفكيـك دو        
ــال   ــشگاه خــوارزمي و انتق ــرج دان ســايت تهــران و ك

ايـن مـساله    . مركزيت آن به كرج مطـرح شـده اسـت         
ن دانـشگاه را بـه      نگراني اساتيد، دانشجويان و كاركنـا     

وجود آورده و آنها خواستار تجديدنظر در ايـن تـصميم           
  ) آبان10خبرگزاري مهر، . (هستند

  
  9بقيه در صفحه 

  

 دانشگاه در ماهی که گذشت
 كامران عالمي نژاد



  9 صفحه                    1395 آذر اول – 377 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دانشگاه در ماهی که گذشت
  

  8بقيه از صفحه 
  

اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتي اروميه     

  به كيفيت پايين غذا 

جمعي از دانشجويان خوابگاهي دانشگاه صنعتي اروميه       
شب گذشته به كيفيت پايين وعده شـام ايـن دانـشگاه      

اعتراض آنها موجب شد تا وعده هـاي        . اعتراض كردند 
شجويان توزيع شده بود جمع آوري      غذايي كه ميان دان   

ــان    ــشجويي، در مي ــاون دان ــضور مع ــا ح ــده و ب گردي
ــه      ــدي ب ــذايي جدي ــده غ ــرض وع ــشجويان معت دان

  .دانشجويان ارايه شود
 6دانشجويان خوابگاهي دانـشگاه صـنعتي اروميـه در           

تيرماه نيز به كيفيـت نـامطلوب غـذا در ايـن دانـشگاه        
نشـست  اعتراض داشتند كه ايـن اعتـراض منجـر بـه            

مسووالن دانشگاه با دانشجويان براي رفـع مـشكالت         
خبرگـزاري مهـر،   . (تغذيه اي تا مهرماه سال جاري شد 

  ) آبان11
  

تجمع اعتراضـي دانـشجويان دانـشگاه آزاد        

  خوراسگان

 آبان، دانشجويان دانـشگاه آزاد اسـالمي     16روزگذشته  
نسبت به مسايل مربوط بـه      ) خوراسگان(واحد اصفهان   

فزايش شهريه، عدم تخـصيص بودجـه بـه         پاركينگ، ا 
همايشها و جشنهاي دانشجويي و عدم حـضور اسـاتيد          

  .نيمه وقت در دانشگاه، تجمع كردند
يكــي از دانــشجويان رشــته حقــوق دانــشگاه آزاد     

برخي از اساتيد خوب دانشگاه كـه از        : خوراسگان گفت 
آمدند و استاد نيمه وقت بودند در ترم جديـد          تهران مي 
امعلوم ديگر در دانشگاه ديده نشدند و حتـي         به داليل ن  

ام كه برخـي از ايـن اسـاتيد بـه حالـت قهـر از          شنيده  
 هاي پايان ترم مربوط به برخـي        دانشگاه رفتند و برگه   

  ) آبان17ايسنا، . (انداز امتحانات را تصحيح نكرده 
  

تجمعات دامنه دار و راهپيمايي دانـشجويان       

  دانشگاه تهران 

ه يكــي از خوابگاههــاي دانــشگاه قطــع بــرق ســه روز
 بهــاي تهــران، راه نيفتــادن آسانــسور، افــزايش اجــاره

ــدادن مــسووالن دانــشگاه باعــث   خوابگــاه و پاســخ ن
  .اعتراض و تجمع دانشجويان شد

رسـد يكـي از    ساختمان فيض كاشاني كه به نظر مـي         
 تـرين خوابگاههـاي دانـشگاه تهـران         بهترين و بزرگ  

ـ        ا مـشكالت فراوانـي كـه       است، چند وقتي است كـه ب
ايجاد شده اعتراض جمع زيـادي از دانـشجويان را بـه            

  .همراه داشته است
يكي از دانشجويان دانـشگاه تهـران كـه سـاكن ايـن             

سه روز بود كـه ايـن خوابگـاه بـا           : خوابگاه است گفت  
مشكل قطعي برق مواجه بود و روز سـوم چنـد نفـر از              

 درست  ساكنان به اين وضعيت معترض شدند اما پاسخ       
و منطقي از طرف مسوول خوابگاه به دانـشجويان داده         

  .نشد
اي پايان  حركت اعتراضي دانشجويان با خواندن بيانيه       

  .يافت
مـا، دانـشجويان سـاكن      «: در اين بيانيـه آمـده اسـت       

خوابگاه چمران، به جد خواستار برگـزاري يـك جلـسه           
عمومي با حضور شخص آقاي اسـماعيلي، مـدير كـل           

ها به منظور پرسش درباره مشكالت بـي        امور خوابگاه 
شمار خوابگاه، مسائل مبهم مالي و علل افزايش اجـاره    
بها، عدم پاسخگويي مـسووالن و ضـعفهاي مـديريتي          

 چه در بازه ثبت نام و چـه در زمينـه احـداث              -فراوان  
  .» هستيم-آسانسور و مشكالت فني

مـا، بـا   «: در بخش ديگري از ايـن بيانيـه آمـده اسـت     
خالف برقراري طرحهايي در خوابگاههـا كـه        قطعيت م 

منجر بـه زيـر پـا گذاشـتن شـان دانـشجويان سـاكن               
خوابگاه و دخالت در حريم خصوصي آنهاست هستيم و         
دست درازي در فضاي زيست دانشجويان بـه واسـطه          

اسـاس را محكـوم      هاي بي    قوانين و بندها و تعهدنامه    
  ) آبان23خبرآنالين، . (»كنيممي 

  

 مسير دانـشگاه بجنـورد توسـط        بستن جاده 

   دانشجويان

  
 صبح روز سـه     9دانشجويان دانشگاه بجنورد از ساعت      

 آبان تجمع خود را در اعتراض بـه مـشكالت         25شنبه  
. صنفي و به ويژه موضوع اياب و ذهاب شـروع كردنـد           

برنامه تجمع اعتراضي دانشجويان از روزهـاي گذشـته         
  . رساني شده بوددر كانالهاي تلگرامي اطالع

دانشجويان بعد از اينكه ديدند كسي به خواسـته هـاي           
شان توجهي ندارد، جاده مسير دانـشگاه را بـسته و در            

 ادامه  2030اين تجمع تا ساعت     . همانجا تجمع كردند  
بـه فرمانـدار    معاون سياسي استانداري بجنـورد      . داشت

اين شهر دستور مي دهد بـراي رسـيدگي بـه خواسـته        
ــش  ــاي دان ــود ه ــر ش ــل حاض ــه . جويان در مح وي ب

 روز همه خواسته هاي     10دانشجويان قول مي دهد تا      
دانشجويان اعـالم كردنـد كـه تـا         . آنها را برآورده كند   

  .  روز براي اتوبوسها كارت نخواهند كشيد10مدت اين 
دانـشجويان  بعد از وعده معـاون سياسـي فرمانـداري،          

 به همين   حاضر نشدند براي اتوبوسها كارت بكشند كه      
معـاون  . علت اتوبوسها حاضر به سرويس دهي نـشدند       

سياسي فرماندار در همين رابطه به جاي پاسخگو بودن  
من كه سرويس را مجـاني اعـالم نكـردم،          "مي گويد   

. دانشجويان انتظار دارند كه اياب و ذهاب رايگان باشد        
 ولـي  "دانشگاه اعتباري براي يارانه اياب و ذهاب ندارد   

قبول نمي كننـد و همچنـان بـه اعتـصاب           دانشجويان  
  .ادامه مي دهند

دانشجويان مي گويند ما به دليل اينكه دانشگاه دولتي         
است و هزينه زيادي را متحمل نمي شويم به دانشگاه          

اين را به چه كسي بايد بگوييم كـه مـايي كـه             . آمديم
خانواده هايمان هيچ درآمد درست و حـسابي ندارنـد و           

 به دست مي آيـد، چـه كـار بايـد     پول شان از كارگري   
اگر نياز به اين همه هزينه بود كـه مـي رفتـيم             . بكنيم

دانشگاه آزاد شهر خودمان ثبت نام مي كرديم، خرجش 
  .هم خيلي پايين تر از اين مي شد
 دانـشجو شـركت     300در اين تجمع اعتراضي بيش از       

داشتند و خواستار كاهش هزينـه سرويـسهاي ايـاب و           
تعداد سرويـسها و همچنـين برخـورد        ذهاب و افزايش    

  ) آبان26جوانه ها، . (مناسب با دانشجويان شدند
  

اعتراض بـه دخالـت اطالعـات در دانـشگاه          

  چمران اهواز

مجمــع تــشكلهاي دانــشجويي اصــالح طلــب اســتان 
سـخنراني  خوزستان با صدور بيانيه اي بـه لغـو برنامـه          

محمد كيانوش راد در دانشگاه چمران اهـواز اعتـراض          
  . ردك

رغم صـدور   برنامه سخنراني علي    ": اين مجمع نوشت  
مجوز الزم از طرف هيات نظارت بر تشكلهاي اسالمي     
دانشگاه چمران، به دستور و فـشار نهادهـاي خـارج از            

اي لغو برنامـه    . دانشگاه و شوراي تامين استان لغو شد      

باشـد توسـط    كه از طرف دانـشگاه داراي مجـوز مـي           
اه، عمال استقالل دانشگاه را زير      نهادي خارج از دانشگ   

  ".سوال برده است
  

بدون شك ادامـه چنـين      ": نويسندگان هشدار داده اند   
هـاي مجـوزدار    اعمال مداخلـه جويانـه و لغـو برنامـه           

تشكلهاي منتقد و پرسشگر، زنگ خطر را بـراي بـسته          
تر شـدن دانـشگاه هـا بـه صـدا در            تر شدن و امنيتي     

ـ   ".خواهد آورد  ضـعف برخـي    "ا انتقـاد از      دانشجويان ب
، آنهـا را مـتهم     "، استان و كـشور    مسوولين دانشگاه ها  

تا زماني خود را پاسدار قـانون و آزادي مـي           "كرده اند   
دانند و از فعاليت تشكلهاي اصالح طلب و تحول خواه          
پشتيباني مـي كننـد كـه كـوچكترين خطـري متوجـه            

  ) آبان27انصاف نيوز،  (".صندليهاي شان نيست
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برگزاري مجامع عمـومي كانونهـاي صـنفي        

  معلمان 

  

 

 مجامع عمومي كانونهاي صنفي معلمان      - آبان   2ايلنا،  
در چند استان كه با مجـوز وزارت كـشور و بـا حـضور            
نماينــدگان اســتانداري برگــزار شــد، معلمــان حــضور  
چشمگيري داشتند و انتخابات هيات مديره و بازرسـان         

 .ي انجام شدكانونها در فضاي قابل قبول

تاكنون اين مجامع در تهران، بوشهر، اصفهان، گـيالن         
 .و آذربايجان شرقي و خراسان شمالي برگزار شده است

در تهران تاريخ برگزاري جلـسه مجمـع عمـومي سـه            
ايـن مجمـع در اسـتان       .  مهر ماه بـود    27شنبه گذشته   

تهران پس از ده سال ممنوعيـت برگـزاري، بـا مجـوز             
 .فتوزارت كشور شكل گر

فعاالن صنفي معلمان ابراز اميدواري مي كننـد كـه بـا       
تسهيل برگزاري مجـامع كانونهـاي صـنفي در ديگـر            
استانها و عدم مداخلـه نهادهـاي قـدرت در كنـشهاي            
صنفي معلمان، اين تشكل صنفي سراسري روز به روز         
پوياتر شود و بتواند گامهاي موثري در جهت بـر آورده           

  .مان برداردكردن مطالبات انباشته معل
 

 تاخير در پرداخت حقوق مهر ماه فرهنگيان

 آبان  2 حقوق مهر فرهنگيان تا امروز       - آبان   2تسنيم،  
ــروز      95 ــه ب ــر ب ــساله منج ــن م ــشده و اي ــز ن  واري

 .نارضايتيهايي در ميان آنها شده است

 هر ماه واريز مـي شـود،        28حقوق فرهنگيان عمدتاً تا     
به . مراه شده است  اما پرداخت حقوق مهرماه با تاخير ه      

اعتقاد فرهنگيان اين مشكل به دليل تـاخير در ارسـال         
 .سند حقوق مهر بوده است

وزارت آموزش و پرورش مي گويد اين مشكل در مهـر    
ماه به دليل صدور ابالغ معلمان رخ مي دهد و حقـوق            

  .مهر فرهنگيان تا فردا واريز خواهد شد
 

   تجمعهاي اعتراضي مربيان پيش دبستاني

  

 بـه دنبـال بـسر آمـدن         - آبان   6كاسپين،  / ازندرانم*
مهلت يك هفته اي وعده استاندار جهت رسـيدگي بـه       
خواسته مربيان پيش دبستاني مبني بـر اجـراي قـانون           
حق التدريسي، آنها دوباره دست بـه تجمـع اعتراضـي           

 .مقابل استانداري زدند

ايــن معلمــان هفتــه قبــل بــراي اجــراي قــانون حــق 
درب استانداري مازندران تجمع كـرده      التدريسي مقابل   

  . بودند
در تجمع تازه آنها، نزديك به چهـل تـن از مربيـان از              
شهرهاي ساري، قائم شـهر و بابـل حـضور داشـتند و             
خواستار اجراي قانون حق التدريـسي، رفـع مـشكالت          

 .بيمه و حقوق شان شدند

در پايان اين تجمـع، مـسووالن اسـتانداري مازنـدران           
ه شنبه هفته آينده جلسه اي پيرامون اين        وعده دادند ك  

موضوع برگزار مي شود و به مشكالت آنهـا رسـيدگي           
  .مي شود

 

 استانداري گلـستان  - آبان 8كالس بيست،  / گلستان*
بار ديگر در يك ماه اخير شاهد سومين تجمع مربيـان           

 .پيش دبستاني بود

جمعي از مربيان پيش دبستاني از عصر امروز به دنبـال    
يين تكليف استخدام خود، در مقابل اسـتانداري        عدم تع 

 .گلستان تجمع كردند

خوشـبختانه اسـتاندار و علـي    ": نماينده مربيـان گفـت   
اصغر طهماسبي، معاون سياسي امنيتي ايشان، در جمع        
ما حاضر شدند و قرار شد سه شنبه به همراه مـديركل            
آموزش و پرورش گلستان و جنـاب طهماسـبي جلـسه          

ي براي تعيين تكليف مربيان جـا مانـده      اي در استاندار  
 ".از ماده قانون استخدام پيش دبستانيها برگزار شود

  
 مربيان پـيش دبـستاني      - آبان   13فارس،  / مازندران*

استان مازندران در سومين هفته تجمع خود به منظـور          
پيگيري مطالبات خود براي جذب در آموزش و پرورش     

كل آموزش و   اره  استان با حضور در جلوي ساختمان اد      
پــرورش اســتان مازنــدران خواســتار مــشخص شــدن 

  .وضعيت خود شدند
تجمع مربيان پيش دبستاني براي جذب در آمـوزش و          
پرورش مازندران در حالي كه بـه سـومين هفتـه خـود        

كل آموزش و رسيده كه هنوز هيچ جوابي از سوي مدير   
پرورش براي پيگيـري مطالبـات آنهـا دريافـت نـشده            

  .است
  
 جمعـي از مربيـان پـيش      - آبـان    13تسنيم،  / گيالن*

دبستاني و نيروهاي خريـد خـدمت جـا مانـده از حـق              
التدريس استان گيالن در اعتـراض بـه وضـعيت خـود       

 .مقابل درب استانداري گيالن تجمع كردند

تجمع كنندگان كه به عـدم اقـدام آمـوزش و پـرورش      
ــستاني و   ــيش دب ــان پ ــيالن در جــذب مربي اســتان گ

هفتـه  ": اي خريد خدمت اعتراض داشتند گفتنـد      نيروه
هاي گذشته جهت صحبت پيرامون مشكالت مـان بـا          
استاندار به استانداري گيالن مراجعه كرديم اما نتيجـه         

   ".اي نگرفتيم
معاونان استاندار در هفتـه   ": فرهنگيان معترض افزودند  

هاي گذشته به ما اعالم كردند كه جلسه اي پيرامـون           
 با استاندار خواهند داشت، اما تا كنون        حل مشكالت ما  

 ".هيچ اقدامي صورت نگرفته است

  
تنها وزيري بودم كـه صـدهزار نفـر را          : فاني

  اخراج كردم 

 وزيـر سـابق آمـوزش و پـرورش در     - آبـان    17ايسنا،  
 ميليارد  4000كسري بودجه   ": مراسم توديع خود گفت   

 توماني وزارتخانه را با مشكل روبـرو كـرده بـود و مـا              
   ".تالش كرديم آنها را رفع كنيم

: علي اصغر فاني خطـاب بـه وزيـر جديـد تاكيـد كـرد              
. توصيه بنده بهسازي و مديريت نيروي انساني اسـت        "

 هـزار پرسـنل را كـاهش        100تنها وزيري هستم كـه      
 500ميزان حـق التـدريس را از يـك ميليـون و             . دادم

 هـزار سـاعت در هفتـه        900هزار ساعت در هفته بـه       
  ".داديمكاهش 

  
  

بدون نيروي انساني توانمند هـيچ      ": وي همزمان افزود  
 افتد و از دكتـر      تحولي در آموزش و پرورش اتفاق نمي      

  ".خواهم اين مسايل را مورد توجه قرار دهددانش مي 
وي در بخش ديگـري از سـخنان خـود بـه سـركوب              

خاطرمان هـست   ": معلمان معترض اشاره كرد و گفت     
قهايي كه در زيـرزمين وزارتخانـه       در دولت قبل با چما    

بود، معلمان تجمع كننده را زدند و به چماق به دسـتها            
  ".در همان روز نهار دادند

 

  اسماعيل عبدي بازداشت شد 

  

 

 اسماعيل عبدي، دبير كل كـانون      - آبان   19رسانه ها،   
صنفي معلمان، در منزل شخصي اش در كرج بازداشت      

  .شد
 صــنفي معلمــان، بــه گفتــه يكــي از اعــضاي كــانون

بازداشت وي توسط سه تن كه خـود را مـامور اجـراي             
احكام اوين معرفي كرده اند، انجام شده و آنها گفته اند    
اين فعال معلمـان مـي بايـست بـراي ارايـه پـاره اي               
توضيحات و گفت و گوها بـه همـراه آنهـا بـه اجـراي            

  .احكام برود
شـت  اسماعيل عبدي پيش از اين يازده مـاه را در بازدا          

گذراند و ارديبهشت ماه با قرار وثيقه از زندان اوين بـه            
  .طور موقت آزاد شده بود

 

اتحاديـه آزاد كـارگران بازداشـت اســماعيل    

 عبدي را محكوم كرد

 اتحاديــه آزاد كــارگران بــا صــدور - آبــان 19اتحــاد، 
اطالعيه اي بازداشت اسماعيل عبدي را قويا محكـوم          

  .  قيد شرط وي شدكرد و خواستار آزادي فوري و بي
بازداشت و زنداني كـردن     ": در اين اطالعيه آمده است    

اسماعيل عبـدي در حـالي صـورت گرفتـه اسـت كـه              
  طوسيها و مرتضويها كه طبق اعترافات و اسناد 

   11 بقيه در صفحه

 چالشهای معلمان در آبان ماه
 فرنگيس بايقره
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چالشهای معلمان 
 در آبان ماه

  
  10بقيه از صفحه

نهادهاي رسمي حكومتي جرايمي در حـد       
جنايـت عليـه كودكـان و منـافع عمــومي     
مردم ايران مرتكـب شـده انـد، در كمـال           
امنيت و رفاه و آسـايش مـشغول زنـدگي          
هستند و آنوقت انـسان شـريف و بزرگـي          
همچون اسماعيل عبدي كه تمام زنـدگي       

و نــابرابري و رفــاه  اش را عليــه ســتم  
ــردم   ــوم مـ ــان و عمـ ــارگران و معلمـ كـ
زحمتكش ايران گذاشته، با وحشيانه ترين      
و سبعانه تـرين شـكلي در ميـان بهـت و            
ــتم    ــاد س ــال و فري ــد خردس ــرت فرزن حي
ستيزانه همسرش بازداشت و روانه زنـدان       

  ".اوين مي شود
ــوم    ــران از عم ــارگران اي ــه آزاد ك اتحادي

 و نهادهــاي كـارگران ، معلمــان، تـشكلها  
مستقل كارگران و معلمان و فعالين مدني       
سياسي و حقوق بشري خواسته است براي 
آزادي اسماعيل عبـدي و همـه زنـدانيان         
آزاديخواه و عدالت طلب به ميدان بيايند و        

اجازه ندهند شريف ترين انسانهاي ايـن       "
  ."جامعه به بند كشيده بشوند

  
ــاله   ــتخدامي دو س ــي اس بالتكليف

 سازمان فنـي حرفـه       مربي 1400

 اي

 بعد از گذشـت حـدود دو        - آبان   22ايلنا،  
، 93سال از اعالم نتايج آزمون كتبي سال        

 نفر از پذيرفته شدگان هنوز تبـديل        1400
 .وضعيت نشده اند

اين گروه از مربيان سازمان آموزش فني و      
حرفه اي در توضيح شـرايط شـغلي خـود          
مي گويند كه دريافتي ماهانه آنهـا حـدود         

 . هزار تومان است300

به گفته اين مربيان حق التدريسي، پـيش        
 93 اسـفند سـال      18از اين قـرار بـود تـا         

تكليف وضـعيت اسـتخدامي آنهـا روشـن         
شود كه تا بـه امـروز ايـن اتفـاق نيفتـاده             

 .است

به تعدادي از اين مربيان گفتـه شـده كـه           
وضــعيت اســتخدام آنهــا هنــوز مــشخص 

گــر از نيـست و در مقابــل بـه تعــدادي دي  
همين افراد گفته شده است كه شروع بـه         
كار آنها منوط بـه خـالي شـدن پـستهاي           
شغلي موجود در سازمان آمـوزش فنـي و         

  .حرفه اي است

ــت   ــا در محكوميـ ــه هـ بيانيـ

 بازداشت اسماعيل عبدي

 طــي  - آبــان 25معلــم و كــارگر،  
ــت   ــته در محكوميـ ــاي گذشـ روزهـ
بازداشت اسماعيل عبدي بيانيه هـايي      

االن فرهنگي زير داده شده   از سوي فع  
 :است

ــتان    ــان كردس ــنفي معلم ــن ص انجم
  ) مريوان(

 كانون صنفي معلمان خوزستان 

  كانون صنفي معلمان اسالمشهر 
كنــشگران صــنفي معلمــان خراســان 

 رضوي

ــان خراســان   انجمــن صــنفي فرهنگي
 شمالي 

 كانون صنفي معلمان شهر 

 كانون صنفي فرهنگيان البرز 

  اليگودرز كانون صنفي فرهنگيان

 كانون صنفي معلمان تهران 

 كانون معلمان همدان 

   
 هـزار   6سيستان و بلوچـستان     

  مدرسه تخريبي دارد 

 سيـــستان و - آبـــان 26تـــسنيم، 
بلوچـستان بـه عنــوان محـروم تــرين    
استان كشور در بحث فضاي آموزشي       

مـدارس روسـتايي    . شناخته مي شـود   
قدمت زيادي دارند و هر لحظه امكان       

ختن سـاختمان مدرسـه وجـود       فرو ري 
ــود  . دارد ــدارس موج ــوم م ــك س از ي

ــا در    ــشترين آنه ــشور بي ــي ك تخريب
 .سيستان و بلوچستان قرار دارد

ــدود  ــزار و 6ح ــالس درس 200 ه  ك
ديگر در سطح اين اسـتان تخريبـي و         

 كالس نيز خشتي و گلـي اسـت         597
كه در مناطق محروم از توابع سراوان،       

و راسك، سيب و سـوران، قـصر قنـد          
مـدارس  . جاسك مـشاهده مـي شـود      

خشتي و گلي بعد از مـدارس كپـري،         
ــضاهاي آموزشــي   ــرين ف ــسامانه ت ناب

 .استان است

 

آنگونــه كــه محمــد مهــدي زاهــدي، 
رييس كميسيون آموزش و تحقيقـات      
: مجلس شوراي اسـالمي، مـي گويـد       

ــدود  " ــشور ح ــل ك ــزار 120در ك  ه
كالس درس نياز به تعمير، باز سـازي        
و تخريب دارد همچنين مدارس كپري 
در جنوب استان كرمـان و سيـستان و        

اين كالسـهاي   . بلوچستان بيشتر است  
با كـوچكترين   درس فرسوده هستند و     

حادثه اي تخريب و بر سر دانش آموزان        
 ".آوار خواهند شد

 بـه سـينه     ،گيرم سرت را در آغوش مي    
 جرات ندارم به تنت دسـت       ،چسبانم مي
موهاي .  به استخوانهاي له شده ات     ،زنم

، بوسـمت  مـي . كنم سرت را نوازش مي   
. دردت به جانم  .  امير ارشدم  ،پسر عزيزم 

بيـنم   و را مـي   بندم و ت   چشمهايم را مي  
. كه در گهواره به خواب خوش رفتـه اي     

به تو كه در چشم بـرهم زدنـي مـردي           
 بـه   ،بـه سـينه سـتبرت     . شدي جوانمرد 

 مــن ،رزوهــايي كــه داشــتي و داشــتمآ
  مادر عاشق تو كه هنوز دلم مي       ،شهينم

  . خواهد برايت الاليي بخوانم

  
بنـد بنـد    . دستهايت را محكم گرفتـه ام     

 سـرم را روي     ،مبوسـ  انگشتهايت را مي  
جـرات نـدارم    . گـذارم  سينه ستبرت مي  

 غـرق خـون     م،سرت را در آغـوش گيـر      
 بندم و تو را مـي      چشمهايم را مي  . است

 بينم كه با چشمهاي بـراق نگـاهم مـي         
دهم  تكانت مي . خوري كني و شير مي   

خوانم تا به خـواب خـوش    و الاليي مي  
 مادر عاشـق تـو كـه        ،من شهنازم . روي

اهد برايت الاليـي    خو هنوز هم دلم مي   
  . بخوانم

با چشمهاي بسته نشسته ام و بـر سـينه     
 بـراي  ، براي الالييهاي ناتمام  ،كوبم مي

 براي بدنهاي لهيده    ،آرزوهاي برباد رفته  
و خونين بر گورهـايي كـه پـر شـده بـا             

  . جانهاي جوان

 آواز  ، غـم  خـوانم آوازِ   زير لـب آواز مـي     
 آوازي كـه    ،كوبيدن قلب به ديواره سينه    

  . ن از جگر خونينم داردنشا
گذرانم عاشـورايي را كـه       اين چنين مي  

ايـن چنـين زار     . پسرانم به خاك افتادند   
گريم بـر عاشـورايي كـه شـهين را           مي

ــسر،ســياهپوش كــرد ــي پ .  شــهناز را ب
حوري را بي شهرام و خـواهرانم را بـي          

  . عزيز
مثل موهاي  . عاشوراي منهم سياه است   

   .خاك افتادگان عاشوراه سياه ب
است و   گفت همه روز عاشور    مادرم مي 

. گفـت  راسـت مـي   . همه جا كربالسـت   
خانه منهم مثل خانه شهين و شهناز پـر      

 مثل ،است از عاشوراي خونين و غمگين
  . قلب حوري

خواهـد الاليـي بخـوانم       منهم دلم مي  
 براي مرمي كه با خود برد، دار و نـدار         ح

ـ  از اولـين روز م     ،ما چنـد زن را     رم تـا   ح
   .ين روزدهم

.  بخـواب آرام   ، بخواب عزيز دلم   ،الاليي
 همه  ،كشد تن شريف تو ديگر درد نمي     

 همـه   ،دردهايت در جان من خانـه دارد      
  . خوش بخواب،تو بخواب. دردهاي عالم

  سينه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتــشي بــود در ايــن خانــه كــه كاشــانه 

  بسوخت
سوز دل بين كه زبس آتـش اشـكم دل        

  شمع
ــر ــه  دوش ب  مــن زســر مهــر چــو پروان
  بسوخت

  می بوسمت پسر عزيزم، امير ارشدم
  فر هين مهين ش

  مادر امير ارشد تاجمير
  )روز عاشورا (١٣٨٨ دی ۶از شهدای روز 

  بوک فيس: منبع



  12 صفحه                    1395اول آذر  – 377 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  راهپيمايي صلح زنان فلسطيني و اسراييلي 

  
 صدها زن فلـسطيني و اسـراييلي        - آبان 3بي بي سي،    

انجـام اقـدامات جـدي و از سـرگيري     "بـا درخواسـت   
، "مذاكرات صلح براي حل مشكل فلسطين و اسراييل       

، "اريحـا "در محل غسل تعميد عيسي مسيح در شـهر   
 .واقع در كرانه باختري تجمع كردند

، يكي از فعاالن زن فلسطيني عـضو        " عرقوب هدا ابو "
، در گفتگـو بـا خبرنگـار        "كميسيون صلح بين المللي   "

ديگر بس "در اينجا براي گفتن '': آناتولي، اظهار داشت  
 به جهان و اعتراض به دروغهـايي كـه بـه مـا              "!است

زمان زندگي در صلح و آرامش      . گفتند، تجمع كرده ايم   
مـا بـه   . را رسيده اسـت   براي فلسطينيان و اسراييليان ف    

عنوان فلسطينيان و اسراييليان خواستار صلح هستيم و        
 ".به همين دليل امروز در اينجا گردهم آمديم

تمامي اين مـردم، از فلـسطيني،       '': وي همچنين گفت  
اسراييلي و حتي خارجيان براي برقراري صلح در اينجا         

اينجـا محـل غـسل تعميـد حـضرت          . تجمع كرده اند  
ز مـرز اردن خطـاب بـه جهـان بـراي            ا. عيسي اسـت  

برقراري صلح فرياد مي زنيم و اعالم مـي كنـيم كـه             
 ".اين اشغال ادامه نخواهد داشت

انتظار مي رود تجمع كنندگان امشب عازم قدس شوند     
و در آنجا نيز تظاهرات ديگري برپا كنند، اما گفته مي           
شــود در ايــن تظــاهرات فقــط زنــان فلــسطيني داراي 

 .ل مي توانند شركت كنندتابعيت اسرايي

زنـان صـلح را   "يك جنبش اسراييلي ديگر موسوم بـه   
 نيز تصميم گرفته بود كه راهپيمـايي        "برقرار مي كنند  

 را كه پنچم اكتبر جاري در منطقـه         "اميد براي صلح  "
 واقع در نزديكي مرز اسراييل با لبنـان         "راس الناقوره "

  .برگزار كرد، تا قدس ادامه دهد
  

راضي زنان لهستان عليه دخالت   تظاهرات اعت 

  كليسا در دولت 

  

  
 زنان لهـستان پـس از رويـارويي         - آبان 4راديو زمانه،   

آميز در برابر قانون جديد سقط جنين، اين بـار          موفقيت  
به خيابانها آمدند و عليه دولـت و دخالتهـاي كليـسا در     
امور دولتي و همچنين بـراي حقـوق زنـان تظـاهرات            

  .كردند

 مـشهور اسـت،     "اعتراض سياه " كه به    تظاهرات زنان 
 آبان از جملـه در ورشـو، پايتخـت     3/  اكتبر 24دوشنبه  

، شـهرهاي بـزرگ   "پوزنـان " و  "وروتسواف"لهستان،  
 .اين كشور برگزار شد

زنان معترض همگي بـا لباسـهاي سـياه در تظـاهرات            
آنهـا در شـعارهاي خـود خواهـان         . شركت كرده بودند  

ـ         وگيري از بـارداري و     جدايي كليسا از دولـت، حـق جل
 .برابري دستمزد زنان و مردان شدند

 گفتند سياست نبايد تحت تاثير كليسا  زنان معترض مي  
هـايي كـه در   بر روي يكي از پارچه نوشـته       . قرار گيرد 

مـا ديگـر   ": دست تظاهركنندگان بود، نوشته شده بـود    
 ." خواهيم بترسيمنمي

 شـهر عليـه     در آغاز ماه اكتبر زنان لهستاني در چندين       
قانون جديد سقط جنين كه كليـسا نيـز از آن حمايـت             

در .  كند به خيابانها آمده و دست به اعتراض زدنـد          مي
پي اعتراضات گسترده زنـان، مجلـس ايـن كـشور بـه       
اليحه جديد سقط جنين راي نداد و دولت ناسيوناليست 

 . كار لهستان ناچار به كنار گذاشتن آن شدمحافظه 

 

ندي در اعتـراض بـه حجـاب      ورزشكار زن ه  

  اجباري از حضور در تهران انصراف داد 

  
 تيرانداز المپيكي هند به دليـل       - آبان   8صداي امريكا،   

قانون حجاب اجباري در ايران، از حضور در رقابتهـاي           
  .قهرماني آسيا در تهران انصراف داد

 كه روز شنبه در حـساب تـوييتر خـود از     "حنا سيدهو "
كـرد، پيـشتر بـه فدراسـيون جهـاني        اين خبر را اعالم     

  .تيراندازي هم نامه اعتراض آميزي ارسال كرده است
وي تاكيد دارد بـه عنـوان يـك ورزشـكار از ايـن كـه          
مجبور اسـت در رقابتهـاي قهرمـاني آسـيا در تهـران             
حجاب را رعايت كند خوشحال نيست و معتقـد اسـت            
كه موضوع حجـاب اجبـاري بـا روح ورزش در تـضاد             

  .است
او مي گويد به عنوان يك ورزشكار زن افتخار مي كند           
كه مردم با فرهنگهاي مختلف، جنسيت، ايـديولوژي و         
مذهبهاي متفـاوت مـي تواننـد در رقابتهـاي ورزشـي            
شركت كنند، بدون آن كه هيچ جهـت گيـري خاصـي            

 .داشته باشند

 

ابالغ دستورالعمل كاهش ساعت كار بـانوان       

 و پرورششاغل آموزش 

 بخشنامه وزارت آموزش و پـرورش در  - آبان14ايسنا،  
خصوص كاهش ساعت كار بانوان داراي شرايط خاص        

  . ابالغ شد
ساعت كار بانوان شاغل اعـم      "بر اساس اين بخشنامه     

 سـاعت  44از رسمي، پيماني و قراردادي كه موظف به     
كار در هفته هستند اما داراي معلوليت شديد يـا فرزنـد      

همسر و فرزند معلول شـديد يـا        زير شش سال تمام يا      
داراي بيماري صعب العالج هستند و يا زنان سرپرست         

، بـا درخواسـت     " هاي اجرايي  خانوار شاغل در دستگاه   
 ساعت در هفته با دريافت حقـوق        36كتبي متقاضيان،   

 . شود ساعت تعيين مي44و مزاياي 

 اين دسـتورالعمل، تاييـد ميـزان شـدت          2براساس بند   
 ســازمان بهزيــستي، بيمــاران صــعب معلوليــت توســط

العالج توسط وزارت بهداشت و فرزندان زير شش سال         
با ارايه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارايه           

  .اسناد يا گواهي دادگاه معتبر خواهد بود
  

زنان چه چيزهـايي را بـا رياسـت جمهـوري         

 دهند؟ترامپ از دست مي 

جمهـوري ترامـپ مـي       رياست   - آبان   20راديو زمانه،   
تواند باعث به عقب برگشتن سالها پيشرفت در حقـوق          
زنان و سركوب نهادهايي باشد كـه بـراي رسـيدن بـه         

براي بـسياري، آينـده   . اندبرابري جنسيتي تالش كرده   
حوزه هايي كه ممكن اسـت دولـت آينـده         . مبهم است 

 : آمريكا عليه آنها وارد عمل شود از قرار زير است

 جنين حق سقط -

 ريزي شده دار شدن برنامه  بچه -

  اصالحات در عدالت كيفري-

  ازدواج برابر-

  برنامه مراقبتي اوباما-

  حقوق ترنسجندرها-

  شهروند آمريكا شدن-

انـد  خواهان از هم اكنون اعالم كـرده        ليبرالها و ترقي    
ريـيس اتحاديـه   . انـد كه براي مبارزه با ترامـپ آمـاده        

مريكا به ترامپ گفته كه بايـد دربـاره         آزاديهاي مدني آ  
هاي غيرقانوني خود تجديدنظر كند، در غير اين        برنامه  

صورت با واكنش اين فعاالن مواجه خواهـد شـد و در            
تك تك روزهاي رياست جمهوري او مقابلش خواهنـد      

 .ايستاد

  

مسن تـرين فـضانورد زن امريكـايي راهـي          

  ايستگاه بين المللي شد 

ـ  27بي بي سي،     ، فـضانورد   "پگـي ويتـسون   " –ان   آب
ركورد دار آمريكايي، براي سومين ماموريت در ايستگاه       
بين المللي فضايي راهي مـدار زمـين شـده و اميـدوار             

  .است در اين سفر يك ركورد تازه ثبت كند
 13بقيه در صفحه 

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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 رهايیزنان در مسير
  

  12بقيه از صفحه 
فضانورد پيشكسوت ناسا اولين زني است كه ايستگاه فـضايي    
را سرپرستي كرده و صاحب ركورد طوالني ترين اقامت يـك         

با اين ماموريت، خانم ويتسون كـه در فـضا          . زن در فضاست  
 ساله مي شود، مسن ترين زني اسـت كـه در فـضا بـوده                57

 .است

 در قزاقـستان سـوار   "بايكنور" پايگاه روسي   او صبح جمعه از   
، "اولـگ نوويتـسكي   ". بر كپـسول سـويوز راهـي فـضا شـد          

ــضانورد روس، و  ــسكه"ف ــاس پ ــار  "توم ــازه ك ــضانورد ت ، ف
 .فرانسوي، همسفران خانم ويتسون هستند

پگي ويتسون كه متولد ايالت آيووا است، متخصص بيوشيمي         
رفـتن بـه فـضا     نـامزد  1996او پيش از آنكه در سـال      . است

شود، چند پست مهم در زمينه علوم پزشـكي و پژوهـشي در             
 يـك ماموريـت فـضايي     2002او ابتـدا در سـال       . ناسا داشت 

 اولين زني شد كه ايستگاه فضايي       2007انجام داد و در سال      
او در ماه فوريه بار ديگر هـدايت ايـستگاه     . را هدايت مي كند   

 .را به عهده خواهد گرفت

ريـت تـازه او بـه پايـان برسـد، بـيش از هـر                زماني كه مامو  
اين ركـورد بـا     . فضانورد آمريكايي ديگري در فضا بوده است      

 . است"جف ويليامز" روز هم اكنون در اختيار 534

مهم تـرين   ": او پيش از پرتاب در يك كنفرانس خبري گفت        
چيز در مورد ايستگاه، دوستيها و كـاري اسـت كـه آنجـا بـه                

 ".انجام مي رسانيم

 

عتراض هزاران زن در تركيه به اصـالحيه جديـد          ا

   ' هاقانون تجاوز به دختربچه'

  

 هـزاران زن خـشمگين در تركيـه بـه           - آبان 29بي بي سي،    
اصالحيه قانون رابطه جنسي بـا دختـران كـم سـن و سـال               

 اين اصالحيه جديد به مرداني كه با دختربچه  . اعتراض كردند 
ه عنـوان متجـاوز برخـورد        كنند، ب  ها رابطه جنسي برقرار مي    

 .كند، اگر آنها با قرباني ازدواج كنندنمي 

هزاران زن در استانبول و چند شهر ديگر تركيه بـا در دسـت              
هايي كه روي آنها ديـده مـي        نوشته  گرفتن پالكارد و پارچه     

 .، به خيابانها آمدند"مانممن ساكت نمي "شد 

از آن مقابله بـا     دولت تركيه با دفاع از اين اليحه گفته هدف          
 ها بوده است، اما منتقدان مـي        سنت رايج ازدواج با دختربچه    

 .كندگويند چنين قانوني مجوز تجاوز به كودكان را صادر مي 

مـا سـكوت    ": زدندتظاهركنندگان خشمگين امروز فرياد مي      
  ".اين اليحه را فورا برچينيد.  كنيمما اطاعت نمي. نمي كنيم

وز در استانبول برگزار شـد كـه جمعيتـي          بزرگترين تجمع امر  
ــدود  ــان   3ح ــا همزم ــتند، ام ــضور داش ــر در آن ح ــزار نف  ه

ــشابه در شــهرهاي   ــر"گزارشــهايي از تجمعهــاي م  و "ازمي
 .  منتشر شده است"ترابوزان"

اليحه جديد زمينه آزادي مرداني را فراهم مي كند كه ثابـت            
ف بدون زور و ارعاب و يا هر موردي كه رضـايت طـر            "شود  

 با دختري كه زير سـن قـانوني         "مقابل را محدود كرده باشد    
 . انداند و بعد هم با او ازدواج كردهبوده ارتباط جنسي داشته 

: معترضان همچنين در پالكاردها و شـعارهاي شـان آوردنـد          
 و يـا ايـن شـعار كـه          "تجاوز جنسي نمي تواند قانوني شود     "
اي بـه   ره   اشا ".پ دستت را از بدن من عقب بكش       .كي.اي"

حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغـان،           
  .رييس جمهوري، كه ارايه كننده اين اليحه بوده است

. ..سـاله شـد   29امروز ريحـان    

  تولدت مبارك

  آن كه كشتستم پي مادون من

  مي نداند كي نخسبد خون من

  
ــام   ــي ريحــان را ناتم ــالگرد پروانگ س

مـأموران حاضـر در بهـشت       . گذاشتند
هـم   "معـذور "زهرا درحالي كه هـيچ      

نبودند، هجوم آوردند و مراسـم را بـه         
 عزيزاني ...هم زدند و گرفتند و بردند و  

كه يك سـينه سـخن داشـتند و چـه           
. نشد حرفهايي كه بايد گفته مي شد و      

  راستي چرا؟
وقتي كه جاي قاتالن و متجاوزان به حقوق مردم و          

 عوض  بي گناهان و ستمديدگان و قتل عام شدگان       
شود و اينها به جاي آنان سر بـه دار شـوند، خـوب              

ــضي ســربندي و . همــين اســت ديگــر ــال مرت امث
همپالكيهايش مي شوند مظلوم، ريحانه ها هم ظالم  

ي يـ هركس كـه هـم شـكوه        . و مستوجب مجازات  
كند، بايد خودش حساب پس دهد كـه چـرا شـكوه         

  .داده است "اشاعه"كرده و افشا كرده و 
، حرفهاي ناگفته زيـادي در انتظـار        آن روز . بگذريم

امـروز در  . بيان، بر لبهـاي مهمانـان خـشكيده بـود       
ــه    ــساني ك ــد ان ــرور از تول ــادي و س ــضايي از ش ف
نگذاشتند بيست و هفتمين بهار زنـدگيش را ببينـد،          

  .بخشي از ناگفته هاي آن روز بر زبانها جاري شد
در بيست و نهمين سالروز به دنيا آمدن ريحان، من          

 جشني كوچك برپا كرديم، دوسـتان مادرانـه،         و ما، 
نداي زنان ايران و كانون صنفي معلمـان بـه خانـه            

عزيزانــي همـراه جعفـر عظــيم زاده و   . مـان آمدنـد  
آنـان كـه سـخن مـي        . خانواده اش هم آمده بودند    

گفتند، با واژه هايي سرشار از عـشق و محبـت بـه             
ـ         29يادم آوردند    ا سال پيش، نـوزاد دختـري بـه دني

درد را اما آنها كه او را به زندان انداختند و            ...آوردم  
هر چـه دوران    . سر به دارش كردند به جانم ريختند      
از نوزده سالگي   . كودكي ريحان آرام و بي درسر بود      

هـر چـه بيـشتر درد       . به مركز حادثه ها پرتاب شـد      
  .تر متفكرتر و مهربان. تر شد كشيد مقاوم

ند، هـركس صـحبتي    ميهمانان شروع به سخن كرد    
كرد و من بيش از پيش به عمق نفوذ كالم ريحـان     

بي شـك   . زند پي بردم   كه در نامه هايش موج مي     
زد نـشان از پيوسـتن       چيزي كه در قلبم مـوج مـي       

در سرنوشت ريحان   . جويبارهاي كوچك آگاهي بود   
شود كه او را بـه      نشانه هاي بديعي از رنج ديده مي      

 مطالبات زنـان    خصوصه  عمق دردهاي اجتماعي ب   
به قول يكـي از حاضـران، ريحـان         . پيوند زده است  

توانست نقطه سياه ديگري از انبـوه سـياهيهاي         مي
اما او انتخاب ديگري كـرد و بـا         . پنهان جامعه باشد  

همدردي و تاثير مثبـت بـر روي هـم بنـدان سـيه              
ــوي    ــي از س ــرايط تحميل ــا ش ــت ب روزش و مخالف

در تـاريج   سيستم، تبديل شـد بـه شـمعي فـروزان           
  .مبارزات زنان در ميهنمان

تاكيد مهمانانم به اينكه ريحـان، تنهـا، دختـر مـن            
نيست و در قلب بسياري از ايرانيان خانه كرده، مـرا          
به اين نكته آگـاه كـرد كـه هويـت هـر انـسان بـا             
انتخاب آگاهانه و مبارزه بـا شـرايط تحميـل شـده            

آنچه يك فرد را تعريف     . گيرد غيرانساني شكل مي  
كند عملكرد او در فاصـله بـين تولـد تـا مـرگ         يم

مهم نيست در چـه محيطـي بـا چـه شـرايط       . است
 مهم اين اسـت كـه مـي       . كني فرهنگي زندگي مي  

خواهي چه باشي و چگونه هـستي خـود را تعريـف            
از كجا آمدن اهميتي ندارد، بـه كجـا رفتنـت           . كني

  .مهم است
 دانم كه هر لحظه از فرزندش      خود را مادري مي   ....

من به ريحان آمـوختم كلمـات را      . چيزي مي آموزد  
يادش دادم چگونه قدم به قدم      . وردآچگونه به زبان    

بـرايش الاليـي   . در بيماريها تيمارش كردم . راه رود 
اما او به مـن آموخـت چگونـه از          . خواندم تا بخوابد  

چگونه بـه دنبـال گـوهر    . آموخته هايم استفاده كنم 
چگونـه  . و ديگـران  انساني بگردم؛ در وجود خـودم       

.  بينديشم و چگونه به افكارم جامـه عمـل بپوشـانم          
چگونـه  . ريحانه به من آموخت كه چگونـه بايـستم        

چگونه همچون  . باورهايم را به بوته آزمايش بگذارم     
. شعله يي فـروزان و سـوزان زنـدگي را پـاس دارم            

نويسم حرفهاي من است     دانم آنچه مي   اكنون نمي 
شنوم، راهـي كـه      ينم يا مي  ب آنچه مي . يا ريحان؟   

گيرم مربوط به من است      روم، تصميمي كه مي    مي
من در او حلول يافته     . ما يكي شده ايم   . يا ريحان؟   

عشق، روح مرا به جـان      . ام يا بهتر بگويم او در من      
ايـن پيونـد    . پيوندي ناگسـستني  . او پيوند زده است   

 چنان است كه جعفر ناخوداگاه مرا ريحـان صـدا زد          
و . صدا زدن را بـازهم ديـده ام        "ناخودآگاه"ن   اي ...

اكنون اين ريحان است . وجودم غرق سرور مي شود
  . ....جوشد كه در من مي

  بر من است امروز و فردا بر وي است
  خون چون من كس چنين ضايع كي است

گونه است كه بيش از پيش گفته ي ريحـان را            اين
بـا هـر تولـد رسـالتي بـر دوش           : كنم كه  درك مي 

  .شود نسان گذاشته ميا
دانـم كـه امـروز تولـد ريحـان بـود يـا             اكنون نمي 

مادري كه قلـبش را بـه قلـب هـزاران زن      . مادرش
زناني كه پـاره هـاي تنـشان را در          . ديگر پيوند زده  

گورهاي بي نام و نشان جستجو كرده و هر شب در           
شان به طلوع اختري تابناك در آسـمان ايـن           خيال

  .انديشند سرزمين مي
  . كه چه پرستاره است آسمان غمزده ميهنموه
  
 امشب شمعهاي روشن را با آرزوهاي خوب        -ن. پ

براي جوانانمـان فـوت كـرديم و كيـك را قـسمت             
بـا  . با چهره هاي خندان و دلهاي پـر خـون       . كرديم

با اميـد اينكـه     . دندانهاي فشرده بر جگرهاي خسته    
هيچ مادري به درد هجران و فقدان پاره تنش مبتال    

  .ودنش
  

  وه که چه پر ستاره است آسمان غمزده ميهنم
  شعله پاكروان
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  .....موسيقي

  با لئونارد كوهن تا پايان 

  
تا پايان عشق با ما رقصيد و هنگام فرو رفتن به بـستر     
هرگز فراموش نكرد يادآوري چهار بنفشه سفيد را كـه          

  .بر روي يقه ي ژاكت سبز مان نهاده بود
بـدون يـاد آوري چهـار       / نزديك بود به بـستر بـروم      "

/ گذاشـتم كه در گل يقه ژاكت سبزت       / بنفشه سفيدي 
بـا شـرمي    / و بوسيدي مـرا   / و بعد چقدر بوسيدم تو را     

  "كه گويا هرگز عاشقت نبوده ام/ چنان
 را مي گويم كـه بنـا بـر گـزارش          "لئونارد كوهن "بله  

 سـالگي و بـدون آنكـه        84 تا سن    "يورونيوز"مبسوط  
لحظه اي از شعر و موسيقي و آواز غافل بماند، بـا مـا              

ام ترك صحنه، از خود رقصيد و رقصيد و رقصيد و هنگ
 آلبــوم ضـبط زنـده برجــاي   8 آلبـوم اسـتوديويي و   14

  .گذاشت
 هــاي ادبــي  بــه خــاطر نوشــته1955او كــه در ســال 

 را دريافت كره "Mc. Naughton"اش جايزه خالقانه 
 و به پاس دهه هـا تـالش هنـري           2011بود، در سال    

 "پرنسس آستورياس "اش هم موفق به دريافت جايزه       
  . داسپانيا ش

 مــيالدي آهنگــساز شــهير آمريكــايي 2007در ســال 
 او را "كتـاب اشـتياق  " مجموعه اشـعار     "فليپ گلس "

آهنگين كرد و در آخرين روزهاي زنـدگي اش آخـرين           
 را بـه    "تو اين ار تلخ تر مي خـواهي       "آلبوم خود با نام     

  . مشتاقان صدا و اشعارش تقديم نمود
 در شـعر و     او تنها آوازه خواني خوش صدا نبـود، بلكـه         

اشعارش بـا   . نقاشي هم سرشار از قريحه و استعداد بود       
چاشني شوخ طبعي و طنز، مـذهب، مـسيح، رسـومات           

  .يهودي، عشق، سكس و سياست را در بر مي گرفت
  

آلبوم جديد آليشيا كيـز بـا مـضمون زنـان و            

  نابرابري اجتماعي 

  
  
 "اينجـا " شـشمين آلبـوم خـود بـه نـام            "آليشيا كيز "
)HERE ( آلبوم جديد او از تالطمهـاي      . نتشر كرد را م

 در آمريكا و اختالفهاي     2016سياسي و اجتماعي سال     
  .نژادي الهام گرفته است

 ساله و قـوي  35 بازتاب تكامل شخصيت زني     "اينجا"
است كه ترانه هاي عاشقانه مي خواند و بر مـشكالت           

  . زنان و نابرابري اجتماعي انگشت مي گذارد
  

نسرتهايش را از سـر مـي       كيهان كلهر تور ك   

  گيرد 

  
 

اما بازار خبري موسيقي در ايران حكايت از آن دارد كه           
باالخره بعد از مدتها وقفه و بنا به خبري از راديو زمانه،      

ايـن  . كيهان كلهر تور كنسرتهايش را از سر مي گيـرد         
 12آهنگساز و نوازنده برجـسته كمانچـه، در تهـران و            

.  كنـد كنسرت برگزار مي شهر ديگر از جمله در سنندج       
  . نيشابور در ميان اين شهرها نيست

در ارديبهشت سال جاري قرار بود كيهان كلهر با گروه          
 در شـهر نيـشابور روي صـحنه    "پردگيان باغ سكوت "

. برود كه دادستان اين شهر دستور لغـو كنـسرت را داد           
سپس كنسرت شهرام نـاظري در نيـشابور و كنـسرت           

الهـدي در   ر لغو شد، احمد علـم       ساالر عقيلي در سبزوا   
 هاي نماز جمعه در مشهد اعالم كرد كه         يكي از خطبه  

مشهد شهر عياشـي و گردشـگري نيـست و سـرانجام            
اتفاقـات نـاگوار    "دادستاني استان خراسـان بـه دليـل         

 برگزاري هرگونه كنـسرت در ايـن اسـتان را           "اخالقي
  .ممنوع اعالم كرد

  

  جشنواره موسيقي سبز ايران

اس گزارش راديو زمانه قرار اسـت كـه جـشنواره           بر اس 
موسـيقي بـراي محـيط    "موسيقي سبز ايـران بـه نـام      

 كه در بر گيرنده موسيقي كالسيك ايـران تـا           "زيست
 بـراي  96موسيقي پاپ، راك مي باشد، در ارديبهـشت       

اولين روز برگزاري ايـن     . اولين بار در ايران برگزار شود     
 پـاك در تقـويم      جشنواره همزمان است بـا روز زمـين       

  .ايراني
در اعالني كه در سايت سازمان محـيط زيـست ايـران        
منتشر شده، از همه گروههاي موسيقي، دانـشجويان و         
افراد حقيقي و حقوقي كه آثاري در زمينه موسـيقي بـا            

 انـد،   درونمايه حفاظـت از محـيط زيـست پديـد آورده          
دعــوت شــده اســت كــه آثارشــان را بــراي دبيرخانــه  

  .سيقي سبز بفرستندجشنواره مو
  
 

 

 

 

  .....سينما

  

باالخره جكي جان صاحب اسـكار افتخـاري        

  .شد

جكـي  "اخبار سـينمايي حكايـت از آن مـي كنـد كـه              
اي پـس از پـنج دهـه        ، بازيگر فيلمهاي حادثـه      "چان

 فـيلم، بـه     200بازيگري در سينما و بازي در بـيش از          
  .خاطر يك عمر دستاورد هنري اسكار افتخاري گرفت

 دانست و خطـاب     "رويا"دريافت اين جايزه را مانند      او  
به خاطر شماست كـه   ": به تماشاگران فيلمهايش گفت   

 ٬پـرم  از پنجره بيرون مـي       ٬ دهم به بازيگري ادامه مي   
   ".شكنمزنم و استخوانهايم را مي مشت و لگد مي 

  

شهر ايتاليايي از مهاجرت دنيرو استقبال مي       

  كند 

  
  

 گـزارش بـي بـي سـي، شـهرك           در همين حال بنا به    
، "رابـرت دنيـرو   " در ايتاليا كه جـد پـدري         "فراتسانو"

 كـرد، گفتـه     ستاره مشهور هاليوود در آنجا زندگي مـي       
 از ايـن  "دسـتاني گـشاده  "است كه آماده است تـا بـا         

  . هنرپيشه استقبال كند
رابرت دنيـرو كـه شـهروندي آمريكـا و ايتاليـا را دارد،              

 ي كه دونالد ترامپ به رياست     پيشتر گفته بود در صورت    
ــتان     ــسانو در اس ــهرك فرات ــه ش ــد، ب ــوري برس جمه

  . نقل مكان خواهد كرد"كامپوباسو"
  

  دنياي ادبيات و بازار نشر

در ماه گذشته دو خبر ادبي داشتيم از ايران و جهان كه       
اولين خبر آنكه لوموند    . در تضاد كامل با يكديگر بودند     

تـرين جـايزه    ، مهـم    "گنكـور "اعالم كرد، جايزه ادبي     
 بـه لـيال     "ترانه شـيرين  "ادبي فرانسه، به خاطر رمان      
   نگار مراكشي، تعلق گرفتسليماني، نويسنده و روزنامه

او در  .  دومين رمان ليال سليماني اسـت      "ترانه شيرين "
كند كـه   اين اثر داستان زن و مرد جواني را روايت مي           

هداري مـي   دو فرزند دارند و خدمتكاري هم از آنان نگ        
كند، تا اينكه يك روز خدمتكار دو كـودك را بـه قتـل         

اين اثر بر شخصيت خدمتكار و رابطـه بـين    . رساندمي  
طبقه متوسط مرفه با خدمتكاران و خشونت پنهاني كه         

  .در اين رابطه وجود دارد استوار است
  15بقيه در صفحه 

  

 رويدادهای هنری ماه
  فتح اهللا كيائيها
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 رويدادهای هنری ماه
  

  14بقيه از صفحه 
. و خبر دوم حكايت از سقوط وحشتناك تيراژ كتاب دارد       

راديو زمانه در اين مـورد گـزارش كـرده اسـت كـه بـا               
تشديد بحران اقتصادي، تيراژ كتاب در ايران حتي بـين          

  .استناشران معروف سقوط كرده 

بـا  گو  وقاسم ياحسيني، نويسنده ادبيات جنگ، در گفت        
 "سـقوط آزاد  "باشگاه خبرنگاران گفت كه تيراژ كتـاب        

 شـدن  به گفته او، بحران اقتصادي به خارج     . استكرده  
  .كتاب از سبد خريد خانوار انجاميده است

ياحسيني تيراژ كنوني ناشـران معـروف در بـازار كتـاب            
اين تعـداد   .  نسخه عنوان كرد   500 تا   300ايران را بين    

 ميليون نفـر جمعيـت بـسيار    80 با به باور او براي ايران  
فـسادهاي پنهـان و   "او در ايـن زمينـه از    . ناچيز اسـت  

  . انتقاد كرد"آشكار حوزه نشر
  

  ....شعرهاي انتخابي ماه 

زيبايي شعر در هم آميختگي زماني و مكاني ست و پـر            
  :بخوانيد. از راز و كنايه و سرشار از گفتنيهاي ناگفته

  
  از محبوبه ابراهيمي

  
اين جملـه خبـري     ...ام  ..گين..غم  ..نگل ستاره   جنگل ج 

پيش درآمدي است سمت سماعي در گورهاي       ...نيست  
  ...گريزان از مركزي بي محور...گود 

به چهار جهـت    ...به سيصد و شصد درجه تاريخِ تاريك        
رو به مثلث سـربي يادهـاي       ...مربع چهار گوش انفرادي   

د و برســم ذوزنقــه اي بــا زوايــايي تنــ...بــر بــاد رفتــه 
بـاز گـشت    ...فستيوال فست بـك     ...فالش بك نه    ...تيز

درد ِ مـردد  ...جوجه هـا بـه تخـم مـرغ هـاي شانـسي          
چهـل گـيس    ...مريدانـه بـرود     ..مردانـه بايـستد     ..مردود

چهل ستون سيمان به تيزاب     ..بافته  ..ريسمان و آسمان    
وزن زمين از تالطم    ...شاخه ها از برگها آويزان      ..ضبح  ..

توبـورگي بـه    ...تالشي نا مـوزون     ...نامتعادل  اين تعادل   
شيمي درماني به كَتش نمي     ...سالمتي توموري گستره    

در ...گاو هاي اسپانيا مدينـه ي فاضـله شـان هنـد     ...رود
سان به انسان   ..واين  ...تناسخي بعد جنگ با ماتادور ها       

بـه  ...مـسالمت آميـز     ..خشي  ..چر...قدرت چرخش داديم  
چرخان همراه بادهاي خزيـده بـر خـاور         ...گرد كعبه نه    

سـوز  ... چرت بزني...چِرت بگويي..خشك..تر ..سو  ..آن  ..
فررريـاااد  ...شـرد  ..ف ..فشار اكلوژن فك را ف...سكوت  

فـستيوال فـست    .. فـستيوال ...ارتودنسي بـراي اصـالح      
آفتاب گـردان   ...تا ونسان ونگوگ  ...نه تا بيگ بنگ   ...بك

بـا ضـرب    ...واي آفتـاب كـاران      با ن ..هاي پژمرده بر بوم   
  در گورهاي بي نام..اند ..در سماع..جان ..جان 

  
 از رضا بهادر

  
  با مشتي ماه

  به آب مي زند
  لبخندي كه در دهان اسب

  خرد مي شود
  تصوير سربازي ست

  سوار بر شب
  كه خاطراتش را

  ...غرق مي كند

  

   مطبوعات آزادشيدر ستا
   ماركسكارل

  :يسياز نوب/ ندهيمحمد پو: برگردان

   رحمت خوشكدامن

  گري داتيكانال تلگرام ادب: منبع

  
ـ  اقـت ي حق ندگاني جو ي فهي وظ ني نخست ايآ ـ  نني  ستي

 و راست نظر افكنند،     چپ  آن كه به   ي راست ب  كيكه  
  قتي گفتن حقاي بتازند؟ آشي پقتي خود حقيبه سو

 بـردن آن   ادي در حكم از     ،يلي و تحم  يشي قالب فرما  در
ـ   ور،ن  چونان قتي حق ست؟ين  بـه دورسـت؛ و      ي از فروتن

 خـود؟  فروتن باشـد؟ دربرابر دي بايتازه در برابر چه كس    
ـ پـس آ  .  سـازد  ي را رسوا م   ي دروغ و نادرست   قت،يحق  اي
  باشد؟ بر ضد دروغدينبا
 نشان ترس از  شتري خصلت پژوهش باشد، ب    ي فروتن اگر
ـ . قـت ي ضد حق  از  است تا ترس   قتيحق  در هـر    يفروتن
   كند وينند ترمز عمل م دارم ماي كه من برميگام
 ي جـه ي دهـد در برابـر نت  ي پژوهش گـر فرمـان مـ    به

 قـت ي به حقيابي دست مانع يفروتن. پژوهش برخود بلرزد  
  .است

 عام و جهان گستر است، به من     قت،ي حق ن،ي بر ا  افزون
  تعلق ندارد، از آن

 كنـد، مـن او را       ي مرا تصاحب م   قتيحق.  است همگان
 اسـت از صـورت   تعبار  منييدارا.  كنم يتصاحب نم 

  . من استي معنوتي، فرد)فرم(، صورت )قتي حقانيب(
قانون حق نوشتن بـه     ! عجبا.  همان انسان است   سبك
ـ  غ ي كه بـه سـبك     دارد ي دهد، اما مقرر م    يمن م   از  ري

  شي ذهن خويماي توانم سيمن م! سميسبك خود بنو
 مجاز و   ي و شكنها  ني نخست چ  دي نشان دهم، اما با    را

 كـدام انـسان     يچهره  !  كنم ليتحم  را برآن  يشيفرما
 ي نمـ  حيترج  شود و  ي الزام سرخ نم   ني از ا  يشرافتمند

 ردا پنهان كند؟ ردا دستكم      ري خود را ز   يمايدهد كه س  
 دارد؛ تن دهي را پوشتري مانند ژوپي كسصورت تواند   يم

ـ  فرما و  مجـاز  ي و شـكنها   نيدادن به چ   ـ  چ ،يشي  يزي
  .اشتن صورت خود را سرخ نگاه ديلي مگر با سستين

 عـت ي طبري ناپذاني پاي و غنا زي شورانگ ي گونه گون  شما
 كه ُگل سرخ عطر ُگـل       ديندار شما توقع . ديي ستا يرا م 

   هادهي پدني تري كه غندي خواهيبنفشه دهد، اما م
 وجـود داشـته باشـد؟       وهي ش كي فقط به    - ذهن يعني-

 كند كـه    ي قانون امر م   اما  شوخ طبع هستم،   يمن آدم 
  پروا هستم، امـا قـانون فرمـان        يمن ب . سميبا وقار بنو  

 بـر  ي فروتن باشـد؛ خاكـستر  دي دهد كه قلم من با   يم
 كه قانون به مـن      ي آزاد از ي تنها رنگ  ،ي خاكستر يرو

  .  دهد آن را به كار برمياجازه م
 ي بـه رنگهـا    دي تابش خورش  ري شبنم در ز   ي قطره   هر

ـ  ذهن در فرد چ    دي درخشد، اما خورش   ي م اني پا يب  يزي
 ي رنگ، آن هم رنگ رسمكي جز ابدي ندي باكه بازتاب 

  !نديافريو مجاز را ب
ـ  اسـت و شـما بـا ا   قتي ذهن همواره ذات حق  گوهر  ني

  ؟ي فروتند؟ي كنيگوهر چه م
و شما  .  فروتن هستند  گان،يفقط فروما : دي گو ي م گوته

   بر سر ذهندي خواهيم
ـ  (...) د؟ياوري بال را ب   نيهم  عـام ذهـن، عقـل       يفروتن

 كـه در هـر      يگـستر   جهـان  يمنـد  ي آزاد نيا. است
  .  داردي را پاس مي سرشت ذات،يعتيطب
)Anck do la 1843 MEW I. P. 5 sq(  

 ذات انسان است تا بدان حد كه حتا دشمنانش           ،يآزاد
 بـا   كـار ي پ نيالبتـه در عـ    . بخشند ي آن را تحقق م    زين

   را كه به عنوانيزي خواهند چيآنان م:  آنتيواقع
افكنــده انــد، در مقــام  بــه دور ي بــشرعــتي طبوريــز

  .سازند  از آن خودوري زنيارزشمندتر
  

 كند، افـراد  ي نمكاريپ) يبه طوركل (ي كس با آزاد چيه
 همه  ن،يبنابرا.  كنند ي م كاريپ گراني د يحداكثر با آزاد  

 يگـاه   همواره وجود داشته است، فقـط ي انواع آزاد  ي
  . به صورت حق عامي خاص و گاهيازيبه صورت امت

ـ  كـه آ   ستي ن ني ا مساله(...)  ـ  مطبوعـات با   ي آزاد اي  دي
ـ ا وجود داشته باشد، چرا كـه       همـواره وجـود   ي آزادني

  ازي مطبوعات، امتي آزاداي است كه آنيدارد، مساله ا
). به طور عـام ( ذهن بشر ازي امت اي چند فرد است     خاص

 نـا حـق     ي عـده ا   ي چه برا  آن اي است كه آ   نيمساله ا 
ـ آ حـساب  حق به    گراني د ياست، ممكن است برا     د؟ي

ـ ي حق ي درون سانسور (...)  مطبوعـات، انتقـاد     ي آزاد يقت
 مطبوعـات، خـود،     يآزاد  است كـه   يانتقاد آگاه . است
  . دارديبرپا م
 و  ستي در خود ن   ي سانسور هم قبول دارد كه هدف      خود

 بـر اصـل   جـه، ي و در نتندارد ي خوب زي چ چي نفسه ه  يف
 امـا . ، اسـتوار اسـت    » كنـد  ي م هي را توج  لهيهدف وس «

 درسـت  ي دارد، هـدف   ازي نادرست ن  لي كه به وسا   يفهد
  . (...)ستين

 درك ي برازي و ن،ي در هر عرصه ا   ي دفاع از آزاد   يبرا
 توجه بـه مناسـبات      ي را ب  يآزاد ي سرشت ذات  ديآن، با 
 خود  كه ي مطبوعات اي آ يول.  اش در نظر گرفت    يخارج

 آورد، به سرشت خـود      ي م نيي حرفه پا  كيرا به سطح    
 ي خود عمل مـ    عتي شرافت طب  اساس روفادار است و ب   

 دي با سندهينو  كه ستي ن يديكند و آزاد است؟ البته ترد     
 و نوشتن، پول و درآمد داشته باشد، اما به          ستني ز يبرا
 كنـد  ي به دست آوردن پول، زندگ    ي برا دينبا  وجه چيه

  .سديو بنو
) 1780- 1857 ،يشاعر و آوازه خـوان فرانـسو      (پرانژه

  : خوانديم ود خي از ترانه هايكيدر 
   كنمي نمي زندگيي ترانه سراي برامن

  ديري را بگمي آقا اگر شما جاحضرت
  م،ي سراي ترانه مستني زيبرا

 اقـرار  ني اي رندهي باال، در برگي نهفته در ترانه   ديتهد
ـ  به محض ا   شاعر  است كه  زيشخندآمير  كـه شـعر     ني

  . دهدي تن در مي شود، به خودفروشلهي وسشيبرا
.  داند ي نم لهي خود را وس   ي وجه كارها  چي به ه  سندهينو

 خـود و    ياو آثارش را بـرا    . خودند  در ي هدف شيكارها
  دانـد كـه در     ي دور مـ   لهي تا بـدان حـد از وسـ        گرانيد

ـ  لزوم، موجود  صورت  وجـود  ي را هـم بـرا   شي خـو  تي
ـ ي سخن واعـظ د نيا  كند وي م ي قربان شيكارها  را ين

  كار ي سرلوحه - متفاوتي به كلي هاوهي البته به ش-
از خداونـد اطاعـت كـن نـه از          :  دهـد  ي قرار م  شيخو

ـ ا  جزو زي ن سندهيخود نو . انسانها  انـسانها اسـت، بـا       ني
  نينخست (...) شي خوي بشرالي و امي بشريازهاين

 ي ا سندهينو.  مطبوعات آن است كه حرفه نباشد      يآزاد
 آورد، ي منيي پا ي ماد ي ا لهيوس كه مطبوعات را تا حد    
ـ  ي بردگـ  نيسزاوار آن است كه ا      يبردگـ   او بـا   ي درون

 گـر يبـه عبـارت، د    .  سانسور، مجـازات شـود     اي يرونيب
  . استسانسور مجازات او همانا
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   حركت اعتراضي138

كـارگران پتروشـيمي    ،  شنبه اول آبـان   روز  *
بـه اسـتخدام     در اعتـراض     فناوران ماهـشهر  

 در اين شركت، دست به اعتصاب زده      فاميلي
. تجمـع كردنـد   در ساختمان اداري شركت     و  

 نسبت به ناديده    كارگران به گزارش شوشان،  
گرفته شدن حـق افـراد بـومي بـا سـابقه و             

 ايي در فرآيند اسـتخدام    احتمال وقوع آشناگر  
با سر دادن شعار عليه تبعيض و بي عـدالتي          

  . ن به اين امر شدندخواستار رسيدي مسئوال
  
ــا،  * ــزارش كبن ــه گ ــانروز ب ــنبه اول آب ، ش

 اخراجي شـهرداري ياسـوج جلـوي        انكارگر
. كردنـد محل شوراي شـهر ياسـوج تجمـع          

عمـالً  : ندگفتبرخي از كارگران تجمع كننده      
هر ياسوج هيچ كاري براي     اعضاي شوراي ش  

ما نكرده اند و بيش از دو ماه است كه مـا را         
اخــراج كــرده انــد و هــر روز مــا را در بــين  

  .خودشان پاس كاري مي كنند
  
صبح روز شنبه اول آبان،تعدادي از خانواده       *

هاي كارگران كارخانه قند آبكـوه مـشهد بـا          
تجمع در اين منطقه بـه شـرايط زنـدگي در           

به گزارش كـانون    . ض كردند اين محل اعترا  
مدافعان حقوق كارگر، اين خـانواده هـا كـه          

) شهرك اميرالمومنين (ساكنان منطقه آبكوه    
در حاشيه شـهر مـشهد هـستند در پالكـارد           
نوشته هايي كه با خـود داشـتند بـه نبـودن            
حتي يك درمانگاه در منطقـه و هـم چنـين           
نبودن نانوايي در محل زندگي شان اعتراض       

هــا همچنــين از آلــودگي محــيط آن. داشــتند
زيــست شــان كــه توســط دودكــشهاي     
غيراستاندارد كارخانه قند آبكوه در فصل كار       

  . ايجاد مي شود، به شدت شاكي بودند
  
روز شنبه اول آبان، شمار زيادي از اصـناف   *

لبنيات و مواد غذايي شهر بوشهر در اعتراض   
به فعاليت فروشگاههاي كوروش در بوشهر،       

 هـاي خـود مقابـل     دن مغـازه با تعطيـل كـر    
به گـزارش فـارس،     . استانداري تجمع كردند  

يكي از فروشندگان مـواد غـذايي و صـاحب          
يك سـوپرماركت در شـهر بوشـهر در ايـن           

با فعاليت فروشگاه بـزرگ كـه       : ارتباط گفت 
چند نمايندگي در شهر بوشهر ايجـاد كـرده،         

  .بازار ما كساد شده است
  
ن واحـدهاي  روز شنبه اول آبـان، متقاضـيا     *

مسكن ويژه تهران نسبت بـه عـدم رعايـت          
برخي موارد ذكر شده در قراردادشان مقابـل        
ساختمان سازمان ملي زمين و مسكن تجمع       
كرده و خواستار رعايت ايـن بنـدها از وزارت       

به گـزارش  فـارس،      . راه و شهرسازي شدند   
در قراردادهاي مسكن ويژه آمده اسـت كـه          

رت گرفت مبلغـي    اگر تاخير در واگذاريها صو    
بايد از متقاضيان كسر شود اما متاسفانه ايـن   
موضوع رعايت نشده و همچنان هيچ مبلغي       

  .به ما پرداخت نشده است
  
روز شنبه اول آبان، جمعي ازكارگران معدن *

سنگ آهن بافق در اعتراض به عدم پرداخت  
 ماه حقوق دست از كـار كـشيده و مقابـل            4

مركـزي  ساختمان اداري شركت سنگ آهن      
بـه گـزارش بـافق خبـر، ايـن          . تجمع كردند 

كارگران كه از مجموعه شركت خود حقوقي       
دريافت نكرده بودند به شركت سـنگ آهـن         
رجـوع كـرده تــا بـا ديـدار بــا محمـد جــواد      
عسكري مـدير عامـل ايـن شـركت حقـوق           

  . ماهه خود را دريافت كنند4معوق 
  
ــشنبه * ــه  2روز يك ــارگران كارخان ــان، ك  آب

 بروجرد در اعتـراض بـه عـدم         سامان كاشي 
 مـاه حقــوق اقـدام بـه اعتــصاب    8پرداخـت  

به گزارش بازتاب بروجرد، چند سالي      . كردند
است نفس صنايع و كارخانه هاي شهرستان       
بروجرد به شماره افتاده است، بـي رونقـي و          
تعطيلي كارخانه هـا يكـي پـس از ديگـري           
مشاهده شده و كارگران زيادي قربـاني ايـن      

  .شوندمشكالت مي 
  
لد بـه      آبان، كارگران كاربن     2روز يكشنبه   *

دنبـال بـسته شـدن ناگهـاني درب كارخانــه     
برويشان و بالتكليفي شـغلي بـراي دومـين         
روز متــوالي در پــشت درب ورودي كارخانــه 

به گزارش ايلنا،   . اجتماع اعتراضي برپا كردند   
اين كارگران در سه واحد توليدي به سـاخت         

ر مـشغول كارنـد و      كاغذ كربن، كاغذ چـاپگ    
كارفرماي اين مجموعه به داليلي كه هنـوز        
براي كـارگران روشـن نيـست، درب ورودي      

  .كارخانه را به روي ورود كارگران بسته است
  
 آبان، جمعي از بازنشستگان     2روز يكشنبه   *

شركت آب و فاضـالب روسـتايي اهـواز بـه           
دليل عدم پرداخت حق سـنوات و مطالبـات         

ركت آب و فاضـالب     خود در مقابل درب شـ     
بـه  . روستايي به نشانه اعتراض تجمع كردند     

گزارش فارس، معترضان بازنشـستگان سـه       
الي پنج سال گذشته و همه آنها از مديران و          
مسئوالن بخـشهاي مختلـف شـركت آب و         

  .فاضالب روستاي اهواز هستند
  
 آبان، متقاضان مسكن مهـر      2روز يكشنبه   *

ل وزارت  پرديس كه پس از اولين تجمع مقاب      
راه به خواسته هاي خود نرسيدند، بـراي بـار        
ــل وزارت راه و    ــع مقاب ــه تجم ــدام ب دوم اق

به گزارش تهـران پـرس،      . شهرسازي كردند 
ماه گذشته متقاضيان مسكن مهر پرديس به       
ــل   دليــل عــدم پاســخگويي مــسوالن، مقاب
وزارت راه و شهرسازي دست به تجمع زدند        

شود و بـه    تا بلكه شخصي از وزارت راه پيدا        
آنهـا يـك قيمـت و تـاريخ مـشخص بـراي       

  .واگذاري امالك شان دهد
  
 آبان، كارگران فضاي سـبز  4روز سه شنبه    *

 شهرداري خـرم آبـاد بـا تجمـع در          3منطقه  
مقابل ساختمان شوراي شهر نسبت به عـدم       

بـه  . پرداخت حقـوق خـود اعتـراض كردنـد        
گزارش خبرافالك، اين در حـالي اسـت كـه         

 زيادي از ايـن كـارگران در   پيش تر نيز جمع 
جلسه  تيرماه شوراي شهر خرم آبـاد كـه بـا           
حضور استاندار برگزار شد خواسـتار دريافـت        

  .مطالبات معوقه خود شدند
  

ــنبه  * ــر روز چهارش ــارگران  5ظه ــان، ك  آب
كارخانه قند قهـستان، دراعتـراض بـه عـدم          
پرداخت حقوق، قطع كردن بيمه ها و ندادن        

انـه هـاي كارخانـه      اشتراك آب و گاز بـه خ      
بـه  . مقابل فرمانداري درميان، تجمع كردنـد     

ــن      ــي از اي ــان، يك ــدت درمي ــزارش وح گ
جواني و  : كارگران در اين خصوص مي گويد     

عمر خود را در ايـن كارخانـه گذاشـتم ولـي            
امروز به من مي گوينـد برويـد، حـاال كجـا            
بروم؟ نگهبانان را عوض كردند تا به راحتـي         

 كارخانـه را بـه غـارت برنـد،         بتوانند وسـايل  
درختان كارخانه را قطع كردند با وجود اعالم     
اين گزارشها به فرماندار هيچ اقـدامي انجـام       

  .نگرفت
  
 آبــان، تعــدادي از 5صــبح روز چهارشــنبه *

 91قبول شـدگان آزمـون اسـتخدامي سـال         
دستگاههاي اجرايي خوزستان در اعتراض به     

نـوان  آنچه كه جذب نشدن خود در ادارات ع       
شده مقابل سـاختمان اسـتانداري خوزسـتان     

به گزارش ايرنا، يكي از تجمع      . تجمع كردند 
يـك مـاه پـيش در همـين         : كنندگان گفـت  

محل تجمع كرديم اما هنـوز بـه نتيجـه اي           
براساس ايـن گـزارش، معترضـان       . نرسيديم

ــل    ــع مقاب ــرفتن از تجم ــه نگ ــس از نتيج پ
ــاختمان    ــه س ــود را ب ــع خ ــتانداري، تجم اس

ت برنامه و بودجه خوزستان كـشانده و   مديري
خواستار گفـت و گـو و پيگيـري موضـوع از            

  .سوي مسئوالن مربوطه شدند
  
 آبـان، جمعـي از فعــاالن   5روز چهارشـنبه  *

محيط زيست خراسان رضوي در مقابل اداره       
كل محـيط زيـست اسـتان تجمـع سـكوت             

داشتند و خواستار عـدم ارائـه صـدور پروانـه        
به گزارش ايـسنا،    . ودندشكار به شكارچيان ب   

نهادهــاي  در ايــن تجمــع از ســازمانهاي   
 هـا، دوسـتداران طبيعـت و        NGOمختلف،  

افرادي كه با محيط زيست در ارتباط هستند، 
نفس «حضور داشتند و پالكاردهايي با شعار       

 هاي مرگ را  يوز ايراني به شماره افتاد، جاده  
همه حيوانـات حـق حيـات    «،  »كاهش دهيد 

ــد ــكارچيان   طب«، »دارن ــاه ش ــت جوالنگ يع
... و  » شكار حيوانات تفريح نيست   «،  »نيست

  .در دست داشتند
  
 آبان، جمعـي از نيروهـاي       6روز پنج شنبه    *

يگـان حفاظــت منـابع طبيعــي كهگيلويــه و   
ــدم پرداخــت   ــه ع ــراض ب ــد در اعت بويراحم

 ماهه خود مقابل استانداري ايـن       5مطالبات  
ي به گزارش فارس، يكـ . استان تجمع كردند  

تمام مسئوليتها شامل   : از اين معترضان گفت   
 سوزي در جنگلها و مراتع،       جلوگيري از آتش  

زني  هاي منابع طبيعي، گشت    دفاع از عرصه    
براي جلـوگيري از تخريـب اراضـي ملـي و           
جلوگيري از قطع درختان بر عهده نيروهـاي       

 ساعته در حـال     24يگان حفاظت است و ما      
  .فعاليت هستيم

  
ــنبه * ــارگران   8روز ش ــي از ك ــان، جمع  آب

كارخانه الستيك پارس واقع در شهر صنعتي   
كاوه در شهرستان ساوه در اعتراض به عـدم       

پرداخت حق شيفت و اضافه كاري دسـت از         
كــار كــشيدند و در مقابــل ســاختمان اداري 

به گزارش ايسنا، يكـي از ايـن   . تجمع كردند 
كارگران اعتصابي علت اصلي اين تجمـع را         

 بـين كـارگران و مـديريت بـه          اختالف نظر 
دليل قـرار دادن شـيفت كـاري در روزهـاي           
تعطيل، بدون احتساب حقوق و اضافه كاري       

  .اعالم كرد
  
 آبــان، كــارگران اخــراج شــده 8روز شــنبه *

كشت و صنعت مقابـل اسـتانداري لرسـتان         
 رفتـه   تجمع كردند و خواستار حقوق از دست   

 سال بيكـاري،    13خود شدند تا شايد پس از       
يا بازنشسته شوند و يا مجدداً بتوانند به كـار          

به گزارش تـسنيم، يكـي از      . خود ادامه دهند  
كــارگران كــشت و صــنعت لرســتان اظهــار 

 مطـرح كردنـد كـشت و        82در سال   : داشت
 هـايي توسـط      صنعت ورشكست شده، وعده   

كارفرما و استاندار وقـت بـه مـا داده شـد و             
براســاس يــك ســري شــرايط كــارگران را  

  .يد كردندبازخر
  
 آبـان، تعـدادي از خودروهـاي        8روز شنبه   *

حمل آب شيرين در زاهدان در اعتـراض بـه         
. گران شدن قيمت آب شيرين تجمع كردنـد       

به گزارش ايلنا، در چند ماه گذشته قيمت هر    
 هزار تومان   7تانكر آب شيرين در زاهدان از       

گفتني .  هزار تومان افزايش يافته است20به 
مختلف شهر زاهـدان آب     است در بخشهاي    

لوله كـشي قابـل شـرب نيـست و مـردم از             
  .خرند تانكرهاي حمل آب شيرين، آب مي 

  
 آبان، جمعـي از كاركنـان و        9روز يكشنبه   *

كارگران شركت هواپيمايي هما در اعتـراض       
به پايين بودن دستمزد خود مقابل ساختمان       

بــه . وزارت راه و شهرســازي تجمــع كردنــد
كارگران با بيان اينكه همه     گزارش ايلنا، اين    

ما خواهان افزايش حقوق و دسـتمزدهايمان       
هستيم، از دولت و مجلس خواستند كـه بـه          

  .وضعيت آنان رسيدگي شود
  
 آبــان، جمعــي از كــارگران 9روز يكــشنبه *

پــروژه مرمــت مجموعــه ارگ قــديم بــم در 
اعتراض به پرداخت نشدن مطالبـات مـزدي        

نگـي ارگ   خود در مقابل پايگاه ميـراث فره      
بـه گـزارش ايلنـا، كــارگران    . تجمـع كردنـد  

بيش از سه ماه مزد معوقـه پرداخـت         : گفتند
نشده طلبكاريم و با وجود برپايي چند نوبـت         
اجتمــاع اعتراضــي تــا ايــن لحظــه از ميــان 
مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي هيچ كس      
حاضر نشده تا بـه ايـن وضـعيت  رسـيدگي            

  .كند
  
 زيــادي از  آبــان، شــمار 9روز يكــشنبه *

كاركنان اتوبوسراني شهرستان زابل با دست      
كشيدن از كار در محل فرمانداري اعتـصاب        
. و تجمع كردند تا از حقوق خود دفـاع كننـد          

بــه گــزارش اوشــيدا، يكــي از كاركنــان     
وقتي مي گوييم پـنج     : اتوبوسراني زابل گفت  

سال اضافه كـار نگـرفتيم صـحبت از يـك           
ـ       2ساعت و    راي مـا    ساعت نيست چرا كـه ب

جمعه و پنجـشنبه معنـا نداشـته و همـه ي            
 10 صبح تـا     6روزها برايمان شنبه بوده و از       

  .شب به طور مستمر مشغول به كار بوده ايم
  17بقيه در صفحه 
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  برخي از

  ....حركتهاي اعتراضي
  16بقيه از صفحه 

ــشنبه * ــن از  9روز يكـ ــدها تـ ــان، صـ  آبـ
بازنشستگان صندوق فوالد مقابل وزارت كار      

به گزارش ايلنـا، بازنشـستگان      . تجمع كردند 
 5هاي خود را اجـراي تبـصره    فوالد خواسته  

 آيين نامه اسـتخدام شـركت ملـي      109ماده  
تمري سـازي مـس     فوالد مبنـي بـر همـسان        

بازنشستگان اين صندوق، پرداخت به موقـع       
مستمري بازنشستگان و مخالفـت بـا بحـث         

  .ادغام در تامين اجتماعي عنوان كردند
  
 آبــان، جمعــي از راننــدگان 9روز يكــشنبه *

سيم ياسوج در جلوي شـوراي        تاكسيهاي بي 
ــد  ــه گــزارش . شــهر ياســوج تجمــع كردن ب

مـسئوالن مراكـز    : كبنانيوز، معترضان گفتند  
ها ظلـم     سيم ياسوج در حق ما      تاكسيهاي بي 

كنند، بـر اسـاس مـصوبه شـوراي شـهر             مي
 4ياسوج هر راننده تاكسي در يك روز بايـد          

 تومان بـه صـاحب امتيـاز ايـن          600هزار و   
مراكز تحويل دهيم، اما آنها از مـا راننـدگان          

گيرنـد و هـيچ     تومـان مـي  700پنج هـزار و   
  .رندگذا توجهي هم به حرف رانندگان نمي

  
 تـن از    400 آبان، بـيش از      10روز دوشنبه   *

كارگران شيفت صبح بخش توليـد كارخانـه        
رينگ سازي مشهد در اعتـراض بـه اجـراي          

اي طرح طبقه بندي مشاغل در ايـن          سليقه  
بـه گـزارش    . كارخانه دست به تجمـع زدنـد      

ايلنا، كارگران كارخانـه رينـگ سـازي  مـي           
ليـدي   گويند با وجود آنكـه در ايـن واحـد تو            

شـود امـا      بندي مشاغل اجرا مي       طرح طبقه   
كنند  در عمل همه كارگراني كه اينجا كار مي

بــه نــسبت مــساوي از مزايــاي ايــن طــرح  
  .برخودار نيستند

  
ــنبه * ــادي از  10 روز دوش ــداد زي ــان، تع  آب

كــارگران شــهرداري زاهــدان دســت از كــار 
كشيده و به حقوق معوقه چندين ساله خـود         

بارها مسئوالن وعده هاي    معترض شدند كه    
پوچ و توخالي به آنها داده كه اين وعـده هـا      

بــه . برايـشان نـان ســر سـفره نــشده اسـت    
گزارش زاهدانه، كارگران شهرداري زاهـدان      
با راهپيمايي در پارك شهر ايـن شهرسـتان         
ــه حقــوق و ســنوات معوقــه خــود   نــسبت ب
ــه    ــيدگي ب ــتار رس ــرده و خواس ــراض ك اعت

  .وضعيت موجود شدند
  
 آبان، كـارگران شـهرداري      10 وز دوشنبه   ر*

پل ذهاب در اعتراض به عـدم پرداخـت بـه           
موقع حقوق شان دست به اعتـصاب زدنـد و        

 ساعت گذشته از جمـع آوري زبالـه         24طي  
بـه گـزارش    . ازسطح شهر خودداري كردنـد    

بازي دراز، زباله هاي انباشته شـده در معـابر          
محالت مختلف شهرسـتان سـرپل ذهـاب،        

  .ي به اين محله ها بخشيده استچهره زشت
مــردم ايــن محــالت از وضــعيت نامناســب  
بهداشتي محله هاي خـود شـاكي هـستند و         
شــهرداري را بــراي انباشــت و عــدم  جمــع 
آوري زباله مقصر دانسته و دليل اين مـساله         
نيز اعتصاب كارگران شهرداري عنوان شـده       

  .است
  

 آبـان، اهـالي زمـين هـاي        10 روز دوشنبه   *
ــذاري ــداري  واگـ ــسكن فرمانـ ــاوني مـ  تعـ

در اعتـراض   ) اكبر آبـاد  (شهرستان بويراحمد   
به نداشـتن گـاز جلـوي فرمانـداري تجمـع           

به گزارش عـصر جهـان، تعاونيهـاي        . كردند
مسكن زمين خريداري كردند، بـدون اينكـه        
فضا و سرانه خـدماتي و اداري پـيش بينـي           
كرده باشند و در اين منطقه فضاي آموزشي،        

د و ساير موارد ديده نشده      فضاي سبز، مسج  
  .است

  
 آبــان، كــارگران و پرســنل 9روز يكــشنبه *

شركتي مخابرات كـشور در مقابـل مجلـس         
ــد  ــع كردن ــه آزاد  . تجم ــزارش اتحادي ــه گ ب

كارگران ايران، اين تجمع با فراخـوان قبلـي         
صورت گرفت و بدون نتيجه اي عملي پايان     

ــت ــان  . ياف ــد همچن ــالم كردن ــارگران اع ك
ند ماند و بار ديگر تجمع شان       درتهران خواه 

ــت  ــد گرف ــر خواهن ــركت  . را از س ــداد ش تع
كنندگان در اين اعتراض كارگري به بيش از       

ايـن تجمـع در روز سـه        . دو هزار نفر رسـيد    
 آبــان پــس از ســه روز بــا وعــده 11شــنبه 

  . رسيدگي پايان يافت
  
 آبان، صدها تـن از      11صبح روز سه شنبه     *

ي از سراسـر  كارگزاران صندوق بيمه كشاورز  
كشور به تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع   

بـه گـزارش ايلنـا، تجمـع كننـدگان          . كردند
اعالم كردند كه اين هفتمين تجمع اعتراض       
آنان در سـال جـاري اسـت ولـي مـسئوالن       

 هـاي    گوش شنوايي براي شـنيدن خواسـته      
 توجـه    شان را ندارند و به مشكالت آنان بي       

 معوقــات :تجمــع كننــدگان گفتنــد. هــستند
مزدي داريـم و بـا ايـن كـه كـارگزار بيمـه              

  .هستيم، خودمان بيمه نيستيم
  
 آبــان، جمعــي از كــارگران 9روز يكــشنبه *

بخش حفاظت شركت كشت و صنعت مغان       
به دليل عـدم تعيـين تكليـف محـل انجـام            
كارشان در مقابل اداره مركزي ايـن شـركت    

بـه گـزارش آران مغـان، ايـن         . تجمع كردند 
كار در كارخانه قند كـشت و       : تندكارگران گف 

صنعت مغان فصلي بوده و با بـستن قـرارداد       
جديد هـم زمينـه اخـراج كـارگران شـركت           
هموارتر مي شود و ما به اين مساله اعتراض         
داشته و خواستار تعيين تكليف محـل انجـام         

 آبــان، 11روز ســه شــنبه . كارمــان هــستيم
تجمع اعتراضي اين كارگران بـراي سـومين        

  واليروز مت
در ايــن روز نيــروي انتظــامي . ادامــه يافــت

پارس آباد مانع راهپيمـايي ايـن كـارگران از          
اداره مركزي شركت تا فرمانداري پارس آباد       

  . شد
  
 آبان، كارگران بيكار شده     11 روز سه شنبه    *

كارخانه كاشي نيلو مجدداً مقابل فرمانـداري       
به گـزارش فـارس،     . نجف آباد تجمع كردند   

 در صـنايع كوچـك و متوسـط      بحران ركـود  
همچنان ادامه دارد و اين بار ركود در صنعت      
كاشي مسأله ساز شده و كاشي نيلو كه يكي         

 ترين واحدهاي توليد كاشي كشور       از قديمي 
شــود را بــه ورطــه تعطيلــي  محــسوب مــي 

 كارگر  800كشانده و در حال حاضر بيش از        
اين كارخانه در بالتكليفي كامل به سر بـرده    

  . دريافت حقوق خود محروم هستندو از
  

آبـان، كـارگران شـركت      11روز سه شـنبه     *
ــه« ــيم و گب ــه » گل ــراض ب ــشاه دراعت كرمان

بالتكليفي شغلي مقابل استانداري كرمانـشاه      
بـه گـزارش ايـسنا، يكـي از     . تجمـع كردنـد  

كارگران اين شركت كه زن جـواني بـود بـا           
بيان اينكه با دستگيري مـدير ايـن شـركت،      

زار كارمند و كارگر شركت بيكار      حدود سه ه  
 و اين تعداد تنها كـارگران و كارمنـدان           شده

 12مستقيم شركت هستند و در كنـار اينهـا          
بنـا بـه   . هزار بافنده نيز  از كار بيكـار شـدند        

گلـيم و گبـه     «همين گزارش، مدير شـركت      
 در حاليكه مبالغ زيادي از مردم را      »كرمانشاه

با وعده پرداخـت سـودهاي خـارج از عـرف           
جمع آوري كرده بود، دو روز پيش بازداشـت         
و واحدهاي زيرمجموعـه ايـن شـركت نيـز          

  .پلمب شد
  
ــنبه  * ــبح روز دوش ــي از  10ص ــان، جمع  آب

كارگران سد و نيرو گاه چم شير در اعتراض          
 به عدم پرداخت ماهها حقوق شان دست بـه        

بـه  . تجمع مقابل فرمانداري گچساران زدنـد     
گزارش ايلنا، تا اين لحظـه كـارگران پـروژه          

 ماه مطالبات مزدي    6سد چم شير گچساران     
پرداخت نشده طلبكارند كه اين مساله باعث       
شده تا كارگران دچـار  مـشكالت معيـشتي          

روز . ناشــي از عــدم دريافــت حقــوق شــوند 
يروگـاه   آبان، كارگران سـد و ن      12 چهارشنبه  

چم شير در سومين روز اعتصاب شان راهـي         
  . فرودگاه گچساران شدند

  
 آبان، جمعي از مهندسان    12 روز چهارشنبه   *

ناپيوسته در اعتراض به عدم دريافت پروانـه        
اشــتغال بــه كــار مهندســي از طــرف وزارت 
مسكن و شهر سازي مقابـل ديـوان عـدالت         

ــد  ــع كردن ــام   . اداري تجم ــزارش پي ــه گ ب
ــاختمان،  ــا  س ــه ب ــي ك ــشجويان مهندس دان

مصوبه وزارت وزارت راه و شهرسازي امكان       
عــضويت در ســازمان نظــام مهندســي را از  

اند براي چندمين بار در اعتـراض         دست داده   
 مقابل ديوان عدالت    94 مرداد   25به مصوبه   

  .اداري تجمع كردند
  
 آبــــان، جمعــــي از 12 روز چهارشــــنبه *

ـ          يش در  كشاورزان اصـفهان، كـه از ده روز پ
شرق اصفهان در اعتراض به عدم تخصيص       
آب براي كشت پاييزه تجمـع كـرده بودنـد،          
دامنه تجمعات خود را به خيابـان اسـتانداري      

به گـزارش تابنـاك، ايـن       . اصفهان كشاندند 
كشاورزان معترض همزمان بـا ورود معـاون        
اول رئيس جمهور به اصفهان بـراي افتتـاح         

ار توجـه   چند پروژه شهري و عمراني، خواست     
بيــشتر دولــت بــه حقابــه كــشاورزان شــرق 

  .اصفهان شدند
  
 آبــان، كــارگران قنــد 12روز چهــار شــنبه *

ياسوج در اعتراض به بالتكليفي معيـشتي و        
شغلي دست به تجمع در كارخانه زدند و بـه          

  .مدير عامل اجازه ورود به كارخانه را ندادند
 ماه  4به گزارش كبنا نيوز، كارگران معترض       

 به جز حقـوق پايـه   95گرفته و سال  حقوق ن 
  .هيچ مزايايي دريافت نكرده اند

  
 آبــــان، جمعــــي از 12 روز چهارشــــنبه *

متقاضيان مسكن مهر يزد مقابل اسـتانداري       
به گزارش يزد رسـا،     . تجمع اعتراضي كردند  

تجمع كنندگان اعتراض خود را نسبت به بي       

تفاوتي دولت در ادامه اجراي مـسكن مهـر،         
  .اعالم كردند

  
ــنبه * ــه   15روز ش ــارگران كارخان ــان، ك  آب

بلبرينگ سازي تبريز بـه دنبـال بـد عهـدي       
سهامدار و مالـك شـركت و عـدم پرداخـت           
حقوق شان، دو باره دست از كار كـشيدند و          

بـه  . در كارخانه تجمـع اعتراضـي برپاكردنـد     
گزارش نصر، كارگران معترض شـامل افـراد        

ه شود ك شاغل و بازنشسته هستند و گفته مي
نيروهاي شاغل تا سه مـاه مـزد و نيروهـاي        
ــار   ــان كـ ــنوات پايـ ــت سـ ــسته بابـ بازنشـ

  .كارند بستان
  
 كــارگر 500 آبــان، بــيش از 15روز شــنبه *

معدن ذغـال سـنگ طـرزه در اعتـراض بـه            
معوقات مزدي خود مقابـل سـاختمان اداري        

بــه . ايـن معـدن در شــاهرود تجمـع كردنـد    
  گزارش ايلنا، 

يادآوري اينكه محل   كارگران معدن طزره با     
كار آنها يكي از معادن البرز شرقي محسوب        

در حال حاضر بابت دستمزد   : شود، گفتند   مي  
تير ، مرداد، شهريور و مهر ماه طلبكارند اين         
در حالي است كه كارگران دسـتمزد  خـرداد          
ماه خود را با تقريبا چهار ماه تاخير در  پنجم         

ري از مهر دريافت كردند و ماه جاري هم خب       
  .پرداخت دستمزد  خرداد ماهمان نيست

  
ــان، كــارگران شــهرداري 15روز شــنبه *  آب

نيشابور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و        
مطالبات شـان دسـت بـه تجمـع در جلـوي         

  به گزارش عطارنيوز،. شهرداري نيشابور زدند
ــراج پيمانكــار      ــارگران پــس از اخ ــن ك اي
شهرداري از كـشتارگاه كـه چنـد روز پـيش           

 روز  40 مـاه سـنوات،    18صورت گرفته بـود،     
 ماه بيمه خـود را دريافـت نكـرده       2حقوق و   

  .اند
  
ــه   * ــسته كارخان ــارگران بازنش ــي از ك جمع

ريخته گري ماشين سازي تبريز در اعتراض       
به عدم دريافت سنوات پايان خدمت خود در        

 آبـــان مقابـــل درب ورودي 15روز شـــنبه 
، بــه گــزارش ايلنــا. كارخانــه تجمــع كردنــد

كارگران باسابقه ريخته گري ماشين سـازي       
ــز كــه از  ــن واحــد  18تبري ــيش از اي ــاه پ  م
اند سـنوات      اند هنوز نتوانسته      بازنشسته شده 

. پايان خدمت خود را از كارفرما دريافت كنند       
ميزان مطالبات هر يـك از كـارگران حـدودا          

  . ميليون تومان است30
  
 آبـان، جمعـي از كـارگران        16روز يكشنبه   *
) شركت نيمه دولتي سابير(طار شهري كرج  ق

دراعتراض به عـدم پرداخـت ماههـا حقـوق          
. دست به تجمع  مقابل استانداري البرز زدند       

، يكــي از ايــن كــارگران 1بــه گــزارش تيتــر
مـا  : معترض در حاشيه تجمع مـذكور گفـت       

كارگران شركت نيمه دولتي سابير كه مربوط     
به قطار شهري كرج است نزديـك بـه يـك       

 اســت حقــوق دريافــت نكــرده ايــم و ســال
سازمان قطار شـهري بايـد جوابگـوي ايـن           
مساله و مشكالت معيشتي خانواده كـارگران    

  .باشد
ــل   ــز در مقاب ــته ني ــارگران روز گذش ــن ك اي
شركت مذكور واقع در ميـدان امـام حـسين          

  . كرج تجمع كردند
  18بقيه در صفحه 
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  برخي از

  ....حركتهاي اعتراضي
  17بقيه از صفحه 

  
گروهي از كارگران شهرداري شهر ياسـوج       *

در اعتراض به آنچه بالتكليفـي در وضـعيت         
شغلي و معيـشتي خـود مـي خواننـد در روز            

 آبــان دســت از كــار كــشيده و در 15شــنبه 
بـه  . نـد  مقابل شـهرداري شـهر تجمـع كـرد     

اي گزارش ايلنا، ايـن كـارگران در واحـد هـ          
صورت پيمـاني     خدماتي  شهرداري ياسوج به    

مشغول كارند و از تير ماه سال جاري عالوه         
بر آنكه  افـزايش دسـتمزد كـارگران لحـاظ           
نشده  پيمانكار شـهرداري هـيچ گونـه قـرار           

 تـن از كـارگران   100دادي كاري با حـدود        
  .شهر داري منعقد نكرده است

 آبـان، كـارگران شـهرداري    16روز يكـشنبه  
ج براي دومـين روز متـوالي در جلـوي           ياسو

ــتان     ــاعي اس ــور اجتم ــار و ام ــل ك اداره ك
  . كهگيلويه و بويراحمد تجمع اعتراضي كردند

  
 آبان، اعضاي تعـاوني   16ظهر روز يكشنبه    *

ــداريها،   ــان اســتانداري، فرمان مــسكن كاركن
بخشداريها و دهياريهاي استان البـرز دسـت        

 گزارش  به. به تجمع در استانداري البرز زدند     
فارس، پرونده تعاوني فوق به دليل برخـي از        
اختالفات همچنان در مراجع قضايي مفتـوح       

  .است
  
 9 آبان، كشاورزان ورزنه بـا       2روز يكشنبه   *

ــهر و در   ــور در ورودي شـ ــتگاه تراكتـ دسـ
اعتـراض بـه نبـود آب بـراي كـشت پـاييزه       

به گزارش تابنـاك، معترضـان      . تجمع كردند 
پـاييزه و رفـع     اختصاص حقابه براي كـشت      

بيكاري در منطقه را خواستار شدند و اعـالم         
كردند كه اگر به درخواست شان توجه نشود        

 روز ديگــر خــط آبرســاني بــه يــزد را 10تــا 
  .تخريب مي كنند

 روز از آغاز اعتـراض كـشاورزان        5با گذشت   
ورزنه در اصفهان، به عدم تخـصيص حقابـه         
به آنها و ظلمي كه اين سالها به كـشاورزان          
روا شده است، هر ساعت بر تعداد تراكتورهـا         
. و جمع كشاورزان معترض افزوده مي شـود       
  كشاورزاني كـه جـز ايـن كـشاورزي حرفـه          

ديگري ندارند و نان شب آنها به كـشاورزي         
ــه     ــسبت ب ــع ن ــور قط ــه ط ــستگي دارد ب ب
خشكسالي رودخانه و نبود آب همچون ديگر      

  .مردم اصفهان بي تفاوت نخواهند بود
 15ن ورزنه كه از مدتها پيش تنها تا كشاورزا

آبان ماه به مسئوالن زمـان داده بودنـد كـه           
آب بر بستر رودخانه آنها جاري شود و گرنـه       
مسئوليت هيچ اقدامي از سوي كـشاورزان را        

 آبان، يعنـي    15كنند، شب گذشته        قبول نمي 
يك روز مانده بـه اتمـام زمـان مهلـت داده            

ــشاورزا   ــنفي ك ــن ص ــيس انجم ــده، رئ ن ش
اصفهان و عضو هيات مـديره نظـام صـنفي          
كشاورزان ورزنـه در بـين تجمـع كننـدگان          
آمدند و با سر زدن به چادرهاي كشاورزي از         
آنها خواست فقط به اعتراض مسالمت آميـز        
خود ادامه دهند و از انجام هر گونـه اقـدامي         

كشاورزان كه در حال حاضر     . جلوگيري كنند 
كـار خـود    تجمع مسالمت آميز را در دسـتور        

قرار داده اند، بـا خـسارت نكاشـت موافقـت           
نكرده و تنها خواسـتار جـاري شـدن آب در           

  . مزارع خود شدند

  
 آبـان، كـارگران كارخانـه    11روز سه شنبه   *

 هفته اعتـصاب  3ماشين سازي هپكو پس از  
دست به راهپيمايي در مسير شركت تا مركز        
ــت   ــصلي بي ــل م ــع مقاب شــهر اراك و تجم

 تكليـف حقـوق و مزايـاي        المقدس زدند تـا   
بـه گـزارش     . عقب مانده شان مشخص شود    

نسل فردا، اين در حالي اسـت كـه كـارگران      
اين شركت بارها در پي عـدم تحقـق وعـده          
هاي مسئوالن در پرداخت حقوق و معوقـات        
شان مقابل استانداري مركزي تجمـع كـرده        
اند و حتي طـي سـه هفتـه اخيـر در داخـل              

  .اب زدندمجموعه شركت دست به اعتص
ــنبه   ــاي س ــشنبه 15روزه ــان، 16 و يك  آب

كارگران اعتـصابي كارخانـه ماشـين سـازي         
هپكو براي چندمين بار دست به راهپيمـايي        

  . درسطح شهر اراك زدند
  
 آبـان،  17و دوشنبه 16در روزهاي يكشنبه    *

كارگران اخراجي شركت نفـت و گـاز تنـگ          
بيجار دست به تجمع مقابل ساختمان وزارت     

به گزارش تابناك، اين كارگران از . نفت زدند
ارديبهشت سال جاري با داليل نامشخص از    
كار در پروژه نفت و گاز تنگ بيجـار اخـراج            

  .شدند
  
ــان، كــارگران ســيمان 17روز دوشــنبه *  آب

دشستان در اعتراض به كاهش حقوق شـان        
ازجمله عدم پرداخت، حق اضافه كاري، حق       

يده و  بهره وري كار و پاداش دست از كاركش       
با تجمع جلوي اين واحـد توليـدي و بـستن           
. درب آن مانع ورود مديران به كارخانه شدند      

به گزارش اتحادخبر، يكي ازكـارگران  ايـن          
ساعت اضافه كـار پرسـنل را       : كارخانه گفت 

كم كرده اند، پاداش و حق بهره وري كه در          
تمام واحدهاي صـنعتي پرداخـت مـي شـود          

ل ارتقـاء   قطع شده است، حتي وقتـي پرسـن       
شغلي مي يابند اضافه حقوق پرداخـت نمـي         

  .  ماه از ارتقاء بگذرد6شود و مي گويند بايد 
  
ــان، كــارگران شــركت 17روز دوشــنبه *  آب

افـزايش  «قالبهاي صـنعتي سـايپا بـا شـعار          
ــسلم ماســت  ــق م ــا ح ــه » حقوقه دســت ب

به گزارش اتحاديه   . اعتصاب و اعتراض زدند   
ا تجمع مقابـل   آزاد كارگران ايران، كارگران ب    

ســاختمان اداري كارخانــه، خواهــان حــضور 
مدير عامل شركت سايپا در ميان خود شدند        
تا به خواستهاي شان براي افـزايش حقـوق         
كه از اواخر سال گذشته مطـرح بـوده اسـت           

در ادامــه ايــن اعتــصاب، از . رســيدگي شــود
 آبـان،  18ساعات اوليه صبح روز سـه شـنبه       

كارخانه دسـت   كارگران در سالنهاي مختلف     
به تجمع زدند و مصممانه بر ادامه اعتـصاب         

پــس از ايــن حركــت متحــد . تاكيــد كردنــد
بـا هـر    ) شركت مـادر  (مسئوالن ارشد سايپا    

شش خواست كارگران و نيز تغييـر مـديريت      
  . شركت موافقت كردند

  
 آبان، كـارگران شيـشه      12روز چهار شنبه    *

 مـاه   8قزوين در اعتراض به عـدم پرداخـت         
دست به تجمع مقابل كارخانه واقع در حقوق 

به گـزارش صـبح قـزوين،       . جاده رشت زدند  
 كارگر در بخشهاي توليد  320اين كارخانه با    

هاي دوجداره، سكوريت و ضد گلولـه         شيشه  
كند و به گفته كـارگران مـشغول          فعاليت مي 

در اين شركت، روند فروش و توليد به خوبي         

صـل از   شود و درآمد ميليـاردي حا       انجام مي 
فروش توليدات مشهود اسـت امـا كـارگران         
اين كارخانه در سال جاري هيچگونه حقوقي      
دريافت نكرده و در امرار معـاش خـود دچـار      

  . اند مشكالت شديدي شده 
ــان، كــارگران شيــشه 18روز ســه شــنبه   آب

قزوين براي هفتمين روز متوالي در اعتراض       
 مـاه حـق    5 مـاه حقـوق،      8به عدم پرداخت    

حق سنوات و عيدي سالهاي گذشـته،       بيمه،  
شرايط سخت كاري، اخراج همكاران شان و       
نداشتن امنيـت شـغلي دسـت بـه تجمـع در       

در اين روز با پرداخت     . محوطه كارخانه زدند  
دو ماه از معوقات مـزدي كـارگران كارخانـه          
شيشه قزوين، اعتصاب اين كارگران پـس از        

  . يك هفته موقتا خاتمه يافت
  
و   ران ني بر مجتمـع كـشت        جمعي از كارگ  *

صنعت هفـت تپـه در اعتـراض بـه محقـق            
ــه   ــات بيم ــشدن مطالب اي خــود از ســوي  ن

 آبـان، در محوطـه   18كارفرما، روز سه شنبه   
. كارخانه مقابل ساختمان اداري تجمع كردند     

ــه يكــي از   ــا، در ايــن زمين ــه گــزارش ايلن ب
كارگران حاضـر در ايـن اجتمـاع  اعتراضـي           

مـروز پرداخـت نـشدن      دليل اعتراض ا  : گفت
حق بيمه دوران بيكاري كارگران نـي بـري         

ــالهاي   ــله س ــه در فاص ــت ك ــا 68اس  92 ت
  .مشغول كار بودند

  
 آبان، جمعـي از كاركنـان    18روز سه شنبه    *

ســازمان حمــل و نقــل اســتان كهگيلويــه و 
 مـاه  3بويراحمد در اعتراض به عدم پرداخت     

. حقوق دست به تجمع مقابل استانداري زدند
: گزارش كبنا نيوز، تجمع كنندگان گفتنـد      به  

ــه از اداره راه و   ــته ك ــاه گذش ــه م ظــرف س
شهرسازي به سازمان حمـل و نقـل انتقـال          
داده شدند حقوق و مزايـاي دريافـت نكـرده         

  .اند
  
زمـان بـا سـفر        آبان، هم    18روز سه شنبه    *

 جمهوري، اهـالي اسـتان        اول رياست   معاون
ه نحـوه   چهارمحال و بختياري در اعتراض ب     

 جـوار مقابـل      انتقال آب بـه اسـتانهاي هـم       
به گـزارش فـارس،     . استانداري تجمع كردند  

كنندگان پالكاردهايي در دسـت دارنـد      تجمع
ــد   ــت از «كــه حــاوي شــعارهايي مانن حماي

چرا مـصوبات  «،  »مافياي آب را متوقف كنيد    
كــاروان تـــدبير و اميـــد در اســـتان اجـــرا  

، »دبـام ايـران آب شـرب نـدار        «،  »شود  نمي
شما حرص تـأمين آب فـوالد اصـفهان را          «

  .بود...و» خوريد مي
  
تعدادي از ثبت نـام     ،   آبان 18سه شنبه   روز  *

 »پرنيـان انديـشه   «كنندگان پروژه مسكوني    
در اعتراض به عدم تحويل واحـدهاي خـود         

 ميليـون تومـان مقابـل       80عليرغم پرداخت   
به گزارش تسنيم، اين     .مجلس تجمع كردند  

هـايي    ست داشتن دست نوشـته    افراد با در د   
فريادرسـي  «، »خانـه مـن كـو     «با مـضمون    

خواسـتار   ... و» خانه هاي ما كـو    «،  »نيست
رسيدگي نمايندگان مجلس به مـشكل چنـد     

  .ساله خود شدند
  

كـارگران كارخانـه   ،  آبـان  19چهار شنبه   روز  
 اعتصاب هفته   پس از يك  روغن نباتي گلناز    

اشتن ند اعتراض به عدم پرداخت حقوق و      در
امنيـت شـغلي مقابـل درب كارخانـه تجمــع     

كــه ايــن  جــاده كرمــان ـ جوپــار   د وكردنــ
 كيلـومتري ايـن جـاده واقـع         18كارخانه در   

 ايـران   گـزارش بـه   . مـسدود كردنـد    را   است
رئيس كارخانه روغن نبـاتي گلنـاز از        كارگر،  

  چهارشـنبه  روزكـه از    كليه كاركنان خواسته    
را رخانه   آبان بر سركار حاضر نشوند و كا       19

  .كردتا اطالع ثانوي تعطيل 
  
 آبـان، كـارگران كارخانـه    11 روز سه شنبه   *

بلبرينگ سازي تبريز در اعتراض بـه تعويـق    
سه ماهه حقوق و وضعيت نا مناسب كارخانه      

به گزارش نـصر، بـه دنبـال        . اعتصاب كردند 
واگذاري سهام شـركت بلبرينـگ ايـران بـه          
بخش خصوصي و بروز مشكالت پس از آن        
و نيــز معــوق شــدن حقــوق كــارگران ايــن  
ــن    ــارگران اي ــنعتي، ك ــزرگ ص ــه ب مجموع
كارخانه دست از كار كـشيده و مقابـل درب          

ــد  ــع كردن ــنبه . ورودي تجم  12 روز چهارش
آبان، تجمـع شـبانه روزي و اعتـصاب ايـن           

در شـامگاه روز    . كارگران به روز دوم كـشيد     
 آبان، كارگران معترض به دنبال      16يكشنبه  

سهامدار اصلي شـركت بـه تجمـع        بازداشت  
شــبانه روزي شــان در ايــن واحــد توليــدي  
 خاتمه دادند و به خانه هاي شان باز گـشتند         

. دنـد ادامـه دا  خـود   تجمعات اعتراضي   اما به   
،حركــت اعتراضــي  آبان19چهـار شــنبه  روز 

  . كارگران براي هشتمين روز ادامه يافت
  
كارگران سد بازي  ،   آبان 19چهار شنبه   روز  *

 اعتـراض بــه تعطيلـي ايــن پــروژه و   در دراز
به گـزارش    .بيكارشدن دست به تجمع زدند    

پروژه سد بـازي دراز كـه در چـارچوب          ،  ايرنا
طرح ملي كنترل آبهاي سطحي گرمـسيري       
است به دليل ديده شـدن لكـه هـاي نفتـي            

با توقف اين طرح بـيش   متوقف شده است و   
  . كارگر بيكار شده اند200از 
  
،  آبان 19چهار شنبه   روز   فارس، به گزارش *

 جمعـي از كــارگران شـركت بازرگــاني بــالد  
شاپور با تجمع در مقابل استانداري اسـتان و       
بانك صادرات شعبه استان اعتراض خـود را        
در خصوص تصميم اخيـر مـديرعامل بانـك      

گيري مكـان بزرگتـرين      پس صادرات در باز  
دهي در استان اعالم كرده و       شركت خدمات 

 مسؤوالن استاني بـه ايـن       خواستار رسيدگي 
  .موضوع شدند

  
 از متقاضيان   ، جمعي  آبان 20پنجشنبه  روز  *

مسكن مهر پرديس در شرق تهـران دسـت         
نمايشگاه مطبوعات و    به تجمع اعتراضي در   

تجمـع   بـه گـزارش ايرنـا،      .خبرگزاريها زدند 
د، بيـست   تن بو كنندگان كه شمار آنها دهها      

يهـا  و دومين نمايشگاه مطبوعـات و خبرگزار    
را مكــاني بــراي تجمــع خــود برگزيدنــد تــا 
ــل      ــاخير در تحوي ــه ت ــود را ب ــراض خ اعت

  .واحدهاي مسكوني اعالم كنند
  
شمار زيادي از حاميان     آبان،   21روز جمعه   *

طبيعت در شهرستان دماوند در اعتراض بـه         
تخريب محيط زيست، تجمع اعتراضي برپـا       

 از   تن هزارانايران كارگر،   به گزارش    .كردند
يان طبيعت در اعتـراض بـه تخريبهـاي         حام

صورت گرفته به علت عبـور خـط لولـه گـاز        
دماوند به الريجان، در محل عبور اين خـط         

  . لوله دست به تجمع اعتراضي زدند
  19بقيه در صفحه 
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  ....حركتهاي اعتراضي برخي از
  

  18بقيه از صفحه 
انتقال خط لوله با فشار باال، انتقـال        : معترضان اعالم كردند  

از كوهستان با حجم خاك برداري چند برابر، از بـين رفـتن             
پوشش گيـاهي، ايجـاد روان آبهـا و سـيل آبهـا و افـزايش               
مشكالت آبي شهرستان، تخريب زيبايي منظره شهر دماوند       

ريب گسترده حوزه آب، از موارد زيان بـار اجـراي ايـن        و تخ 
  .استپروژه در مسير فعلي 

  
بـه   كارگران كارخانه صـنعتي بهـشهر     ،   آبان 22شنبه  روز  *

بـه دنبـال    ) تحـريم غـذاي كارخانـه     (خود   روزه10 اعتصاب
بـه  . دستيابي به يك توافق نسبي با كارفرمـا خاتمـه دادنـد           

روزه كـارگران ايـن     دليل اصـلي اعتـصاب ده        ايلنا، گزارش
 500كارخانه سازنده روغن نباتي خوراكي كه شمار آنها بـه           

 مي رسد، عدم اعمال افزايش مزاياي مزدي همانند حق          تن
حق جذب است كه مطـابق عـرف رايـج در            توليد و  پاداش،

اين واحد توليدي به صورت سـاالنه بـه دسـتمزدهاي آنهـا             
   .افزوده مي شده است

  
ـ  22 شـنبه    عصر روز * جمعـي از كـارگران بخـشهاي        ان،آب

 جمله سازمان فـضاي سـبز در       مختلف شهرداري بجنورد از   
 ديگـر مطالبـات   ماه حقـوق و چند اعتراض به عدم پرداخت     

بـه   .زدند شان دست به تجمع مقابل ساختمان شوراي شهر       
باگذشت  :تعدادي از كارگران معترض گفتند     گزارش فارس، 

ند ماه قبل خود را     هشت ماه از سال هنوز عيدي و حقوق چ        
  .يما دريافت نكرده

  
آبان، تعدادي از اعـضاي تعـاوني مـسكن          23 يكشنبه   روز*

اداره برق تهران مقابـل مجلـس تجمـع كردنـد و خواسـتار              
ايـن   ، ايلنـا  به گزارش  .هاي خود شدند     رسيدگي به خواسته  

تجمع كنندگان خود را مالباختگان تعاوني مسكن كـارگران         
تهـران مـي داننـد و مـي گوينـد ايـن            اداره برق منطقه اي     

 عضو دارد و قرار بود در فـاز         600 و هزار 25تعاوني مسكن   
پنج شهر جديد هشتگرد به آنان مسكن واگذار شود اما بعـد            

  .نيستاز مسكن از گذشت سالها هيچ خبري 
  
روز ، جمعــي از اهــالي روســتاي كمنــدان شهرســتان ازنــا*

به گزارش   .ردند در مقابل مجلس تجمع ك     ، آبان 23يكشنبه  
بـه بالتكليفـي سـد    كننـدگان  خبرگـزاري مجلـس، تجمـع    

سال از شـروع سـاخت اعتـراض        13مخزني كمندان پس از     
  .كردند

  
ري در   ساكنان مجتمع الغدير شـهر    ،   آبان 23يكشنبه  روز  *

اعتراض به عدم واگذاري سند مالكيت واحدهاي خود مقابل        
 جام جـم    به گزارش  .فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند    

 واحد آپارتمان واقـع     270آنالين، مجتمع مسكوني الغدير با      
سال پيش ساخته شده    17ري   در ميدان شهداي شاملو شهر    

و به علت تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز آن، هنـوز    
  .سند مالكيت به خريداران واحدها تحويل داده نشده است

  
خانـه  جمعـي از كـارگران كار      آبـان،  24صبح روز دوشنبه    *

سامان كاشي بروجرد كه در آستانه بازنشستگي هستند ولي         
به دليل عدم واريـز بيمـه بازنشـست نـشده انـد در مقابـل                

چند سـالي اسـت كـه        ،ايرنابه گزارش    .مجلس تجمع كنند  
مشكالت كارخانه سامان كاشي بروجرد گريبانگير كـارگران        
شده است، كارگراني كه با سابقه هاي مختلف در اين واحـد   
سالها كار و تالش كرده انـد حـاال بـا كـوهي از مـشكالت               
روبرو هستند كه براي رفع اين مشكالت تا كنون از سـوي            

  .ن تالشي صورت نگرفته استمسئوال
  
جمعي از اهالي سـراوان نـسبت بـه         ،   آبان 24دوشنبه  روز  *

، هاي اين منطقه    عملكرد مسئوالن در عدم ساماندهي زباله     
پـيش از ايـن نيـز       . اعتراضي كردنـد  بارديگر اقدام به تجمع     

هاي غير عملي مسئوالن   مردم سراوان در اعتراض به وعده    

شهري رشت در ساماندهي وضعيت زباله سـراوان راه را بـر            
  .هاي حمل زباله بسته بودندنكاميو

  
از متقاضيان واحدهاي مـسكن  ،تعدادي  آبان23شنبه روز يك 

ن واحدها  شير در اعتراض به مشكالت موجود اي       مهر عجب 
به گزارش   .در مقابل فرمانداري اين شهرستان تجمع كردند      

ايرنا، سرپرست فرمانداري عجب شـير بـا حـضور در جمـع             
: تجمع كنندگان، ضمن دعوت از معترضان به آرامش گفـت         

مسكن مهر در كل كشور داراي مشكالتي بوده و كمتـرين           
  . شير است مشكل در سطح استان مربوط به عجب

  
 كـارگران  يدعـوت سـنديكا  ، بـه  آبـان  25به سه شـن  روز  *

اعتـراض  ، تجمع بزرگـي در      شركت واحد اتوبوسراني تهران   
و ادغـام بخـش     » اصالح قانون كار  «به اليحه ضدكارگري    

درمان سازمان تامين اجتماعي با بيمـه سـالمت در مقابـل            
سـنديكاي كـارگران شـركت    به گزارش   .  برگزار شد  مجلس

ــ  گروههــاي كــارگري، ، هواحــد اتوبوســراني تهــران و حوم
در ايـن تجمـع     بازنشستگان و گروههايي از دانشجويان نيز       

 تجمــع از ســاعت ده صــبح شــروع شــد و .داشــتند حــضور
كارگران با سردادن شـعارهاي اعتراضـي بارهـا صـحبتهاي           

 اعتراض خود را نسبت به اصالحيه  وسخنران را قطع كردند   
ران را قانون كار كه تمام دسـت آورده هـاي حـداقلي كـارگ        

نشانه گرفته فرياد زدند و همچنين نسبت به تجميع بيمه ها    
كارگر اتحاد اتحاد، وزيـر كارفرمـايي نمـي         چون؛  شعارهايي  

خوايم نمي خوايم، وزير كارفرمـايي اسـتعفا اسـتعفا، كـارگر            
كارگر اخراجي شاغل بايد گـردد،       معلم دانشجو اتحاد اتحاد،   

رداد موقـت   معيشت منزلت اشتغال حق مـسلم ماسـت، قـرا         
ملغي بايد گردد، توقف اصالح قانون كار به نفع سرمايه دار،           

  .سردادند... وشركتهاي پيمانكاري ملغي بايد گردد
  
تعـدادي از بازنشـستگان سـازمان       ،   آبان 25سه شنبه   روز  *

هـا مقابـل     تامين اجتماعي در اعتراض به طرح تجميع بيمه      
به گـزارش ايلنـا، طـرح تجميـع      .درب مجلس تجمع كردند  

منظور تامين بودجه طرح تحول سالمت از سوي     ها به    بيمه
كميسيون بهداشت و درمـان مجلـس و بـا حمايـت وزارت             

  . استبهداشت به مجلس پيشنهاد شده
  
ستان تـ كارگران كارخانه سـيمان دش    ،   آبان 24دوشنبه  روز  *

 اعتراض به سـطح پـايين   براي دومين بار طي يك هفته در      
تـاخير   شان عليرغم افزايش ساعات اضـافه كـاري و         حقوق

درمحوطـه   شان دست از كار كـشيده و       درپرداخت مطالبات 
  .كارخانه تجمع كردند

اعتصاب كارگران كارخانه سيمان دشتستان     به گزارش ايلنا،    
  .  ادامه يافتبراي سومين روز آبان 26در روز چهارشنبه 

  
رگران شركت كشت و    از كا ، جمعي    آبان 26چهارشنبه  روز  *

تـوجهي مـديرعامل ايـن         صنعت مغان در اعتراض بـه بـي       
شركت در تعيين تكليـف محـل كارشـان و عقـب مانـدگي              
حقوق و مزايا براي چهارمين بار طي يك ماه اخير در مقابل      
 .ساختمان اداره مركزي كشت و صنعت مغان تجمع كردنـد         

يره مدير عامل و اعضاي هيات مـد       ايران كارگر،    به گزارش 
شركت كشت و صنعت مغان در اين زمينـه سـكوت اختيـار             

  .كرده و بي توجه به اعتراضات كارگران هستند
  
كارگران كـشتارگاه پرنـدك خـزر       ،   آبان 26چهارشنبه  روز  *

صومعه سرا در حالي مقابل استانداري گيالن تجمع كردنـد          
كه عليرغم داشتن حكم قضايي قادر به احقاق مطالبات خود   

ه گزارش ايلنا، يكي از كارگران در حاشـيه تجمـع           ب .نيستند
از مـسئوالن مـي      :مقابل استانداري گـيالن اظهـار داشـت       

خواهيم تا بانك كشاورزي را مجاب كنند يا كـشتارگاه را از            
رهن خود خارج كند تا كارگران بتوانند با حكم خود مصادره           
اموال كرده و به مطالبات خود برسـند يـا آن را بـه مزايـده                

  .اردبگذ
  
 26  چهارشـنبه به گـزارش سـنديكاي شـركت واحـد، روز      *

ن پروژه نيمـه    ا رانندگان شركت واحد كه عضو و ساكن       ،آبان

نبـود    به دليل افزايش اقـساط،     ،كاره سهيل در يافت آباد هستند     
گاز و ديگر امكانات رفاهي در جلوي دفتر مركزي          آب، اسانسور،

  .و تعاوني مسكن تجمع كردند
  
 آبـان  28اهالي منطقه كجوار تبريز در روز جمعـه  صدها تن از    *

در اعتراض به آلودگي منطقه و تهديد مردم توسط مواد آالينـده       
به . كارخانه پتروشيمي و پااليشگاه تبريز تجمع اعتراضي كردند        

گزارش ايران خبر، در اين تجمع كودكان و جوانان نيز با داشتن            
بـر روي  .  كردنـد پالكاردهايي در دست به آلودگي هوا اعتـراض  

مـا بچـه هـا چـه گنـاهي      : پالكاردهاي كودكان نوشته شده بود    
داريم كه بايد در اين هواي آلوده نفـس بكـشيم؟ مـا اعتـراض               

  داريم، به هواي پاك نياز داريم
  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشمي منتيز
 نتي منصور امان، ز،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهد،يرهاشميم

  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 
  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران و         نبر

اما بديهي اسـت    . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنـبش           

ب نظـران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه            مقاومت و صاح  
دهد و اطالع از آن مفيد اسـت،    حجم نشريه اجازه مي   

مطالبي كـه بـا امـضاي افـراد در          . كند خودداري نمي 
شود، بيان كننده نظرات خـود آنـان    نبردخلق چاپ مي  

است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبق، همسو         
م و يـا  بـا نـا  (سرمقاله نبردخلق . يا اختالف داشته باشد   

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلـق تمـاس     
  بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
  رو يو1تك شماره              

ــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران، مزدبگيــران و   اخب
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل          
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديـدگاههاي جنـبش           

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

ايران نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

  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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  صلح و سوسياليسم زنده باد استقالل، دموكراسي، –نابود باد امپرياليسم و ارتجاع جهاني 

  زندانيان سياسي در اعتصاب غذا 

  

   مي رژتيامن

  با نقض حقوق بشر
    يرهاشمي منتيز

 بـار بـه     ني شـصت و سـوم     ي برا هي فق تي وال ميرژ
 سـوم   تةي نقض فاحش حقوق بشر، توسط كم      ليدل

ـ در ا.  سازمان ملل محكـوم شـد  يمجمع عموم   ني
 از نقـض حقـوق بـشر مثـل         يقطعنامه بـه مـوارد    

 خودســرانه، يشــتها مجــازات اعــدام، بازداياجــرا
ـ  عل ي گـسترده و جـد     يتهاياعمال محدود   حـق  هي

...  و   زي و تجمع صلح آم    تماع اج ده،ي عق ان،ي ب يآزاد
 قطعنامه همـه مـوارد      نياگر چه ا  . اشاره شده است  

 را در بر ندارد، امـا       راني مردم ا  ينفض حقوق اساس  
  .  مدافعان حقوق بشر استي مثبت برايگام

   
ـ  آبـان، در د    8 در روز شـنبه      ي روحان حسن  بـا   داري
   اروپا، ازهي اتحادي خارج استي مسئول س  ،ينيمورگ
 دولتش با اروپـا بـر سـر مـسائل           ي همكار يآمادگ

 ي كـه جمهـور    يدر حـال  . حقوق بشر سخن گفـت    
 از نقـض كننـدگان      يكي همواره به عنوان     ياسالم

 مدافع حقوق ي جهاني نهادها لهيحقوق بشر، به وس   
 در سراسر جهـان   هني زم ني شده و در ا    محكومبشر  

 بـا   ادي شـ  ي روحـان  ي همكار شنهاديپرآوازه است، پ  
  .  استبي فركي فقط ينيموگر

   
 ي دارد در راسـتا    ي آمادگ رانيا«: دي گو ي م يروحان
ــرو ــهروند جيت ــوق ش ــه،  ي حق ــع منطق  در جوام

ـ  بـا اتحاد   ي گسترده ا  يهايهمكار  اروپـا داشـته     هي
ـ  اول با ادي شـ  يروحان» .باشد  ي حقـوق شـهروند  دي

ـ  بشناشد تا حـرف از بق      تي را به رسم   رانيامردم    هي
 سالها  مي كند همان گونه كه رژ     ي فكر م  يو . بزند

 ي مذاكره برا  يشنهادهاي پ يبر سر ساخت بمب اتم    
 ي مـ ي ساختن بمب اتمـ ي وقت براديمذاكره و خر  
 بـا مـذاكره بـر سـر حقـوق بـشر و              زيداد، اكنون ن  

ـ  و طيشـرا « و   »يحقوق بشر اسـالم    «يمعرف  »ژهي

 اليـ  خي كند، زه  ي را طوالن  مشيند عمر رژ   توا يم
  . باطل

   
.  عـوض شـده اسـت      طي است كه شـرا    ني ا تيواقع

 اني شجاعانه زندان  يهاي و افشاگر  يجنبش دادخواه 
 ي و آگـاه   ،ي فلـه ا   ي پخش اخبار اعدامها   ،ياسيس

 گسترده در مورد شكنجه و حـبس فعـاالن          يرسان
 ست،ي ز طي زنان و فعاالن مح    ،يي دانشجو ،يكارگر
  . گرفته استمي را از رژيشين مذاكره نماامكا

 از دفعات شتري مثبت به قطعنامه امسال ب     ي را تعداد
 در دوره پسابرجام كه     ژهي امر به و   نيگذشته بود و ا   

 شدن مناسبات   ي عاد ي به سو  ي آن را گام   يروحان
 دهـد كـه     ي داند، نشان مـ    ي م ي غرب يبا كشورها 

ـ  دفاع حقوق بشر است كـه آرامـش را از رژ         نيا  مي
ـ  رژ »يحقـوق بـشر اسـالم     « و   ردي گ يم ـ   مي  ه را ب

   . ردي گيچالش م
   آبان 28 نهيآد....  خبريفراسو

   
  

  

  

  

  

  

  شهدای فدايی آذر ماه 
  

 - پرويز نـصير مـسلم       -اسداهللا بشردوست   : رفقاي فدايي 
 عليرضا  -زهرا آقانبي قلهكي     -ابوالقاسم نيكچه همداني    

 علـي  -  مزكوشـي پـور  عليرضـا بهـاري   - شهاب رضوي 
 غالمرضا كارورديان   - محمدرضا شهنواز    -عبدالعلي زاده   

 - حميدرضـا سـعادتي      - ناهيد ملك محمدي     – چايچي
 - بهـروز بهروزنيـا      - احمـد اقدسـي      -مختار قلعه ويسي    

 محسن مدير شانه چـي    - فرهود رواني    -حسين تدريسي   
 -محمدعلي پاويار    -ناهيد محمدي    – فريدون شافعي    -

جـالل   - بيـژن حـوايي    - توكل اسديان   - حميد اشراق 
 – حـسين غالمـي    - خـسرو دسـتاران    -،  پورجعفري آزاد 

 - كاميـار كريمـي   - پيـام هنريـار   -محمد حسين معيني    
 - مـسعود فرخـي پـور    - مجتبـي تابـا   - احمد طهماسبي 
 ابوالقاسـم اصـفري     – مجتبي شـادمان   - هوشنگ كياني 

رحـيم   -مسعود صـارمي     - عبدالكريم اجيرايي    –صحت  
وحيد پيروزنيـا   -آذر لطيفي  – حسن زكي زاده  -تشكري  

 رحمـت طالـب     -قرني حسني   رشيد   –همايون پريزاده    -
به دست دژخيمان رژيمهاي شـاه و خمينـي بـه            ..... و نژاد

  . شهادت رسيدند
  

  

  زير محك زمان
  قطعنامه هاي سه اجالس شوراي عالي سچفخا

)1388- 1391 – 1393(  
  هاي فدايي خلق ايرانسازمان چريك: ناشر

  1394: چاپ اول
   كلن-چاپخانه باقر مرتضوي، آلمان : چاپ و صحافي

  براي دريافت اين كتاب با آدرس زير مكاتبه كنيد
NABARD/ B.P. 77 / 91130  Ris orangis/ 
France  

  مي توانيد با آدرس اي ميل زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com  
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