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يكي از خصوصيات مقام معظم اين است كـه ديگـران را            
كور و كَر فرض كرده و با بافتن آسمان و ريسمان به هم،   
طوري وانمود مي كند كه واليت اش كاري جـز خـدمت            
به مردم انجام نمي دهد و اگر كمبودها و خسرانهايي هم           
وجود دارد مسئول آن يا دشـمنان خـارجي هـستند و يـا               

 وارونه جلوه دادن واقعيت موجود، خود .مسئوالن بي تدبير  
را مبرا از خطا دانستن و ديگران را خطـا كـار دانـستن از               

  .شيوه هاي رايج ولي فقيه است
 سال گذشته تمام ظرفيتهـاي مفيـد   28خامنه اي در طي     

جامعه و كشور را در راه تضمين بقاي واليت اش هزينـه            
آن اراذل  كرده و با تقويت مداوم سپاه و بسيج و در كنـار             

و اوباش، راهبرد سركوب مداوم مردم و صدور بنيادگرايي         
وضـعيت كنـوني جامعـه     . اسالمي را پيگيري كرده اسـت     

ايران و فالكتي كـه اكثريـت قـاطع مـردم بـا آن درگيـر        
  .  هستند، محصول همين سياست و همين راهبرد است

الزم نيست تا عرصه هاي مختلف زندگي مردم را به طور     
في كرد و يا به دنبال آن بود كه بـدانيم زيـر     دقيق موشكا 

نگاهي به رسانه هاي حكومتي    . پوست شهر چه مي گذرد    
ما را از عمق فاجعـه اي كـه مـردم ايـران بـا آن درگيـر                  

  .هستند با خبر مي كند
يكي از نمايندگان مجلس چنين هشدار      حسين مقصودي،   

 خـواب خرگوشـي بيـدار      به هوش باشـيد و از     «: مي دهد 
 عـزم  حكومـت تـوان و   ،امعه امروز ما بيمار است ج. شويد

جدي براي اصالحات فرهنگـي و اجتمـاعي و اقتـصادي           
 مـصرف گرايـي و دنيـا پرسـتي دربـين مـديران و               .ندارد

دروغ گفتن مديران، فساد، . مذهبيون رواج پيدا كرده است   
رشوه، ويژه خواري، تهمت زدن، عوام فريبـي، اختالسـها،    

هاي سياسي، پرونده سازي بـراي     مفاسد اداري و بداخالقي   
گـان، حـذف مـديران واقعـي و توانمنـد از بدنـه            ه  شايست

مديريت كشور عادي شده، نگـران ايـن باشـيد كـه ايـن              
آسيبها باعث سقوط نظام اداري و بي اعتمادي مـردم بـه            

با دهان بـستن و بـا       .....نظام و درنهايت سقوط نظام گردد     
» .يم قطعـا بدانيـد    به زندان انداختن راه به جايي نمي بـر        

  )1395 آبان 23، راديو فرهنگ(
روايتي از يك واقعيت    . اين هشدار نياز به كند و كاو ندارد       

تلخ، واقعيتي كه منجر بـه تبـاهي جامعـه و كـشور شـده        
افزايش بي دنـده و ترمـز اخـتالف طبقـاتي، رشـد             . است

بيكاري آشكار و پنهان و در مقابل آن افزايش سـرمايه و            
از جمعيت ايران كه كارگزاران حكومـت و      درصد   2ثروت  

  . پيرامون آن را تشكيل مي دهند
كدام فاجعه سهمگين تر از اين مي تواند باشـد كـه طـي              
بيست سال آينده دو سوم  مساحت ايران به كوير تبـديل            

  . مي شود
 ساله مـديريت بيابـان كـشور    20مسوول تدوين برنامه     -

خـصوص  مطابق آخرين پـژوهش انجـام شـده در          : گفت
قلمرو مناطق بياباني، اكنون نيمي از كشور بيابـاني شـده           

 36 نــرخ فرونشــست زمــين در تهــران ســاالنه ....اســت
 15ايرنـا،   . ( برابر استاندارد جهاني است    90سانتميتر يعني   

  )1395آبان 
 گان مجلس رژيم گفت؛   نماينديكي از   زاده،    عباس پاپي  -

 هـزار   100در دو دهه گذشته بـه طـور متوسـط سـاالنه             
.  اسـت  هـاي كـشور كاسـته شـده       لهكتار از وسـعت جنگ    

  )1395 مهر 24دويچه وله، (
مديركل دفتر زيستگاه و امور منـاطق       ،  حميد گشتاسب  -

 متر  330در هرثانيه   : سازمان حفاظت محيط زيست گفت    
مربع از جنگلها و مراتع كشور به داليل مختلف تخريـب           

ر از  هــزار هكتــا600در ســه دهــه گذشــته  و مــي شــود
جنگلهاي كشور از بين رفته است و اگر ايـن رونـد ادامـه       
يابد در چند دهه آينده شـاهد نـابودي كامـل جنگلهـاي             

  .كشور خواهيم بود

  )1395 آبان 22ايرنا، (
بر اساس اعالم سازمان جنگلها، مراتـع و آبخيـز داري            -

 فقره آتش سوزي  135 ماه سال جاري هزار و       5كشور در   
 هـزار و    11ع كشور با سطحي بـالغ بـر         در جنگلها و مرات   

ــه اســت 486 ــار صــورت گرفت ــساب  .... هكت ــك ح ــا ي ب
 مرتبـه   7سرانگشتي مي توان محاسبه كـرد كـه هـرروز           

 .جنگل و مراتـع كـشور دچـار آتـش سـوزي مـي شـوند               
  )1395 شهريور 12تسنيم، (
 بـه   :مديركل حفاظت محيط زيست استان فارس گفت       -

  خـشك شـده   فارس  ان  جز دو تاالب، همه تاالبهاي  است      
  )1395 مهر 17راديو فردا،  (.اند
طبق يك بررسي وضعيت آلودگي هـوا، تهـران بـا دارا             -

بودن بيشترين ميزان ذرات معلق هوا، جايگـاه نخـست را    
 ترين شـهرهاي جهـان   در فهرست آلوده و  از آن خود كرد   

  .است
  )1395 آبان 29شريان، (
 ناشـي از    ميـر  مرگ و  بر اساس پژوهش بانك جهاني،       -

 بـه   1990 در سـال     تـن  هزار   17آلودگي هوا در ايران از      
، راديو فردا . ( رسيده است  2013 هزار در سال     21بيش از   

  )1395 شهريور 19
 13 تـا    12 در ايـران  : گفـت رئيس سـازمان بهزيـستي       -

 آبان  27تسنيم،  . (وجود دارد نشين    ميليون جمعيت حاشيه  
1395(  

ايـران در جـدول     «رئـيس انجمـن مـددكاري        به گفته    -
 در زمينـه ي      و غمگينها از پايين جدول، رتبه دوم را دارد       

 اين .اعتياد، تعداد معتادان كشور برابر با معتادان هند است  
.  جمعيت دارد  ايران برابر   15در حالي است كه هند تقريبا       

  )1395 آبان 13 به نقل از ايسنا، هرانا(
سسه پژوهـشي لگـاتوم بريتانيـا      بر اساس آماري كه مؤ     -

  رفاه  كشور جهان، رتبه   149منتشر كرده، امسال در ميان      
اين رده بندي بر اساس زيرشاخـصهاي       .  است 118ايران  

، »حكمرانـي «،  »فضاي كسب و كـار    «،  »كيفيت اقتصاد «
آزاديهـاي  «، »ايمنـي و امنيـت   «،  »بهداشت«،  »آموزش«

جـام  ان» محـيط زيـست   «و  » سرمايه اجتماعي «،  »فردي
  )1395 آبان 13، يورو نيوز. ( استشده

اما خامنـه  .  است17بر اساس همين پژوهش رتبه آمريكا      
اي در مورد آمريكا با يك چراغ سبز ناشـيانه بـه ترامـپ              

گفتـيم و بعـضي       چند برابر چيزهايي را كه ما مي      «: گفت
خواسـتند بـاور كننـد، خـود اينهـا        كردند و نمـي     باور نمي 

تر گفت، بيشتر    است كه آن كه صريح   و جالب اين  . گفتند
اي در انتقـاد از       خامنـه  ».مورد توجـه مـردم قـرار گرفـت        

: خوانند گفت گرايانه مي  كساني كه سخنان ترامپ را عوام    
 گرايانه؟ براي خاطر اينكه حرفهايش را مـردم          چرا عوام «

ديدنـد درسـت اسـت؛ در واقعيـات            كردند، مـي      نگاه مي 
ارزشهاي انـساني در آن  . ديدند  زندگي خودشان آن را مي  

سايت خامنه اي،  (».شده است كشور نابود شده و لگدمال    
  )1395 آذر 12

ارزشــهاي «خامنــه اي بــا دوچــشم بينــا و گــوش شــنوا 
شده در ايران تحت واليت اش را مي بيند و بـا          » لگدمال

ها، سخنان ترامپ را دليل حقانيت      » بعضي«طلبكاري از   
او در . ن شيوه كار ولي فقيـه اسـت     اي. خود اعالم مي كند   

خانه شيشه اي نشسته و به سوي ديگران سـنگ پرتـاب            
  . مي كند

خامنه اي در مورد دولت انگلستان هم با گفتن ايـن كـه             
، تهديد، فساد و  بوده»هميشه منبع تهديد، فساد و نكبت  «

اما تالشهاي او براي    . نكبت واليت اش را پنهان مي كند      
ايق در مقابل شـرايط جامعـه ايـران         وارونه جلوه دادن حق   

  . رنگ مي بازد
  

  

  
  

  تسليت به مردم کوبا
 بـراي درگذشـت رفيـق       تسليت به مردم كوبا   

  فيدل 
با تاثر بسيار صبح امروز رفيق فيدل كاسـترو،         

 در  فيدل كاسترو  .رهبر انقالب كوبا درگذشت   
كنار چنـد ده تـن از فعـاالن انقالبـي كوبـا و          

 ارنـستو چـه     آمريكاي التين همچـون رفيـق     
گوارا نقش بي بديلي در پيروزي انقالب كوبـا         

او توانـست بـا تيزهوشـي و جـسارت          . داشت
پيكاري مـسلحانه عليـه ديكتـاتوري باتيـستا،      
وابسته به امپرياليسم آمريكـا، را در كوههـاي         

آغاز كند و پس از سه سـال        » سيه را ماسترا  «
مبارزه قهرمانانه مرحله اول انقالب كوبا را در        

ــروزي برســاند 1959 ســال ــه پي .  مــيالدي ب
پيروزي انقالب كوبا تاثير مهمي در آمريكـاي      
التين داشت و براي انقالبيون همه كـشورها        

  . تجربه ارزشمند به ثبت رساند
از جانب خودم و رفقاي در سازمان چريكهاي        
فدايي خلق ايران در گذشت رفيق كاسـترو را         

ت به مردم كوبا و به همه آزاديخواهـان تـسلي         
  .مي گويم

  مهدي سامع
  2016 نوامبر 26 - 1395 آذر 6شنبه 

  
  

  خاكستر فيدل در سانتياگو
 دسامبر خاكستر رفيـق فيـدل بـا         3روز شنبه   

اسكورت نظامي از هاوانا به سـانتياگو منتقـل         
ايـن شـهر   در گورستاني در شد و روز بعد روز      

   .دفن شد
فيـدل و   فرمانـده   سانتياگو شهري اسـت كـه       

يش از پنج دهه پيش از مكزيك ب او   همرزمان
ــا   ــارزه ب ــه آن وارد شــدند و مب ــاتوريب  ديكت

زنـان و    از   تـن هـزاران   . باتيستا را آغاز كردند   
مردان كوبا و شماري از شخصيتهاي سياسي،       

 مراسـم شـركت     ايـن در  فرهنگي و اجتماعي    
در فاصله هزار كيلومتري بين هاوانا و       . ندداشت

مـن فيـدل    «سانتياگو صدها هزار تن با فرياد       
  .با رهبر خود وداع كردند» هستم

كـه  فيدل كاسترو در وصيت خود تاكيد كـرده   
بايـد ســاده و بـدون بارگــاه و   محـل دفــن او  

  .زيارتگاه باشد
  

  ....يادداشت سياسي 

  واليت فقيه منبع تهديد، فساد و نکبت است
  مهدي سامع
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متني كه در ادامه خواهد آمـد، برگرفتـه از دو          

نوشته كوتاه رفيق منصور امان در پاسـخ بـه          

دو سووال در اي ميل گروهي است كـه نبـرد           

خلق انتشار آن در اين تريبون را نيـز بـراي           

نوشـته  . اطالع خوانندگان مفيد دانسته است    

هاي ياد شده براي انتشار، تنظيم و ويرايش        

  . شده اند

  
ظر شما در باره بيانيه راه كارگر بـه         ن: پرسش

  مناسبت درگذشت فيدل كاسترو چيست؟ 

، بهتــرين "عبــارت پــردازي"اصــطالح لنينــي : پاســخ
 اسـت؛ حـرف     "راه كارگر "توصيف از بيانيه اين طيف      

زدن براي چيزي نگفتن و فرونـشاندن اشـتياق اظهـار           
نظر پيرامون آنچه كه هنوز به نظري در باره اش دست   

  .نيافته
از تاريخ ژورناليستي كه طيف مزبور براي انقالب كوبـا          
دست و پا كرده و آشكارا محصول تالش طاقت فرسـا           
در رونويسي از روي دست چپ ليبرال اُروپايي است كه   
بگذريم، نكته برجسته ديگر اين بيانيه، آشفتگي نظري        

كُميتــه "طيــف . و تنــاُقض گــويي ناشــي از آن اســت
ده است در يك نوشته نيم      موفق ش  "مركزي راه كارگر  

صفحه اي، مجموعه مفصلي از ناهمگونيهاي ديدگاهي   
و بالتكليفيهاي سياسي خود را به طور فشرده در كنـار           

   .يكديگر چاپ زند
از يكطرف سيستم سياسي كوبـا را نقـد مـي كنـد و از         

دستاوردهاي عظيم  "طرف ديگر به تمجيد و تعريف از        
   . آن مي پردازد"اجتماعي
انحراف و كـج فهمـي در       "ف زبان به انتقاد از      از يكطر 

ــد      ــاظي ض ــارزه و لف ــوع مب ــر ن ــستن ه ــي دان مترق
نقـش  " گشوده و از طـرف ديگـر بـراي           "امپرياليستي

ــارزات   ــاريخ ســاز در حمايــت از مب پررنــگ انقــالب ت
   . كف مي زند"ضدامپرياليستي ملل جهان سوم

ترديدي نيست كه در هريك از اين سويه ها عناصري          
 حقيقت وجود دارد، اما هنگـامي كـه وجـوه پيچيـده            از

يك سياست از بافت كلي كنده شده و بـه طـور مجـزا       
زير ذره بين قرار مي گيرد، بـه طبـع تـصويري كـامال              
متفاوت به دست مي آيد كه بزُرگنمايي شده از بخشي          
از واقعيت است و به همين دليل نتايج گرفتـه شـده از             

  .  گويي نيستآن خالي از اغراق و گزافه
دو احتمال را مي تـوان بـراي شـكافي ايـن چنـين در             

 بيانيه محـصول تفـاهم      -1: بيانيه مورد بحث پنداشت   
 بيانيـه حاصـل     -2صوري و آبكـي دو نظرگـاه اسـت          

تالش پوپوليستي براي قرار گـرفتن در مركـز توجـه و           
   ديد همگان از طريق نشستن روي همه صندليها است

كُميتـه  " زيگزاگي كه طيـف      تنها حرف صريح و بدون    
 به زبان آورده، لنگ و لگد شـفاهي        "مركزي راه كارگر  

انداختن به سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران و             
اين . مبارزه پرافتخار آن در دوران ديكتاتوري شاه است       

تقريبا به سنت كـسل كننـده ايـن جريـان و طيفهـاي            
ضار مختلف آن بدل شده كه با يا بي مناسبت، منبر مـ           

   . بگذارند و با خودشان معركه بگيرند"مشي چريكي"
اگر تيري در گوشه اي در برود يا از يك رويـداد فقـط              
بويي از تاييد مبارزه مـسلحانه بـه مـشام برسـد، آژيـر              

 به صدا در مي آيد و خود را افتـان          "راه كارگر "هشدار  

و خيزان از هر راهي و با هر تحليلي به مقـصد نهـايي              
  .ضرب بردن سچفخا و تاريخ آن مي رسانديعني زير 

البته براي كساني كه وظيفه مشخصي براي خود قايل         
نيستند و سالهاست كه به ظاهر شدن در نقش راويـان           
شكر شكن رويدادها، از فاصله مطمين و بر فـراز آنهـا            
قناعت كرده اند، اين دست پند و ارز افـشاني و زرنـگ         

جـاي شـگفتي    . استبازي مشغله مفيد و دهان پركني       
 كوبا هم از تشـُشع ايـن        "ساده زيست "ندارد كه رهبر    

فضيلت در امان نمانده، آنجا كه خوش نشينهاي وطني         
ــه    ــا اشــاره ب ــات عظــيم از   "ب اشــتباهات و انحراف

ــومتي   ــر خودحكـ ــي بـ ــورايي مبتنـ ــسم شـ سوسياليـ
  . به او و انقالب كوبا درس مي دهند"دمكراتيك

  
بـي كـه بـه      چگونه يك نيروي انقال   : پرسش

انترناسيوناليسم اعتقاد دارد، به خـود اجـازه        

مي دهد بعد از پيروزي در انقالب و به قدرت          

رسيدن، از خروج مردم به خارج به هر دليـل          

جلوگيري كند، مثل شوروي و بقيـه از جملـه          

  كوبا؟

نيـروي  "به يك دليل روشـن و آن هـم اينكـه            : پاسخ
البات بخشهايي  در جلب اعتماد با برآوردن مط "انقالبي

از جامعه ناتوان بوده است و از اين رو آنها مراد خود را             
طبيعـي اسـت كـه اينجـا        . در جاي ديگري مي جويند    

صحبت از اقشاري است كه خاستگاه سياسي و طبقاتي     
شان در رژيم پيشين نيست و به اين صفت ضد انقالب  

هر رژيمي، اعـم از انقالبـي يـا غيـر انقالبـي،             . نيستند
 اي در تــامين منــافع نيروهــايي كــه خواهــان وظيفــه

اما بي  . برگرداندن اوضاع به شرايط سابق هستند، ندارد      
 در برابر آن دسته از مطالبات و    "نيروي انقالبي "ترديد  

انتظاراتي كه بر بهبود شرايط زيست و كار و مـشاركت           
سياسي در مناسبات نوين متمركز گرديده، تكليف ويژه        

اين خواسته ها از جمله تـضادها  . اردو ماموريتي ذاتي د  
و چالشهايي اسـت كـه پاسـخي سـازگار بـا مـضمون              
انقالبي و دموكراتيك مبارزه و مرحله انقالب مي طلبد         

  !و نه ممنوعيت
همزمان بايد بين اتحاد شـوروي و كوبـا تفـاوت قايـل        

در شوروي و اقمار آن، ممنوعيت و كنترل قهـري          . شد
در . را تشكيل مـي داد    جامعه ستون فقرات نظم حاكم      

اتحاد شوروي، شهروندان براي سـفرهاي داخلـي بـين       
جمهوريهاي آن كـشور هـم ملـزم بـه گـرفتن اجـازه              

  ! ارگانهاي دولتي بودند چه رسد به سفر خارجي
رژيمهـــاي استالينيـــستي خـــود را در رقابـــت دايـــم 
سيستمهاي اجتماعي حاكم در غرب و شرق مي ديدند         

ـ     بـه جـز در بخـش    (ن رقابـت  و به دليل نـاتواني در اي
، به لحاظ اجتماعي به درسـتي خـود را آسـيب            )نظامي

سلب حق سفر و انتخاب محل زندگي،       . پذير مي ديدند  
بايد در نظر   . واكُنش رژيمهاي مزبور به اين شرايط بود      

 هميشه در انتهاي سلسله     "مهاجرت"داشت كه گُزينه    
  .  ار دارداي از بي گُزينگيها و اجبارهاي ناشي از آن قر

شكي نيست كه تمايل مهاجرت از كوبا نيـز ريـشه در            
برآورده نـشدن خواسـته هـاي بخـشهاي از جامعـه و             

با اين حـال در     . نااميدي آنها از بهبود شرايط شان دارد      
كوبـا محــدوديت سـفر خــارجي امـري ايــديولوژيك و    
سراسري نيست و بيشتر از آنكه واكُنـشي سـركوبگرانه    

ه باشد، بازتابي از شرايط جنگي اسـت  به مطالبات جامع  
كه تهاجم بي پايان اياالت متحـده عليـه ايـن كـشور             

آمريكا بيش از نيم قرن است كـه در حـال         . شكل داده 

تجاوز اقتصادي به كوباست و در طول اين مدت تمـام           
توان اطالعاتي و تكنولوژيك خود را بـراي سـرنگوني          

هاجرت تشويق به م  . دولت اين كشور بسيج كرده است     
غيرقانوني، بخش دايمي اين تالش بوده كه وظيفه بي         

   .ثبات سازي دولت كوبا را پيش مي برده است
از اين رو در كوبا برخالف شوروي و اقمـار، ممنوعيـت       
سفر و مهاجرت هرگز يك اصل مركزي، عام و چـشم           
پوشي ناپذير در رويكرد دولت به ايـن مـساله انگاشـته        

 از شـرايط موجـود در هـر         نشده و برخورد بدان تـابعي     
بدين گونه كه هر گاه دولت كوبا قـادر  . دوره بوده است 

بوده است خود مديريت مهـاجرت را بـه دسـت گيـرد،           
ايـن واقعيـت را     . مرزها را براي خُروج باز گذاشته است      
  :مي توان در فاكتهاي زير مشاهده كرد

 دولت كوبا بـه كوباييـان تبعيـدي در          1965 در سال    -
ازه داد از طريـق دريـا بـستگان خـود را بـه              فلوريدا اج 

 هــزار نفــر از بنــدر 5بــر ايــن اســاس . آمريكــا ببرنــد
   . از كوبا مهاجرت گردند"كاماريكا"
 كوبا با آمريكا توافق كرد كه سـاالنه         1973 در سال    -

   هزار نفر از طريق هوايي به آمريكا مهاجرت كنند50
، پس از يـك رشـته كـشتي و قـايق            1980 در سال    -
بايي توسط ناراضيان كوبايي كه بـه شـدت از سـوي            ر

آمريكا مورد پشتيباني و تشويق قرار مي گرفت، فيـدل          
كاسترو در يك سخنراني اعالم كـرد هـر كـس مايـل       

 هـزار   125در پي آن    . است مي تواند كوبا را ترك كند      
 از كشور به سـوي فلوريـدا        "ماريل"نفر از طريق بندر     

  .خارج شدند
با در يك توافق ديگر بـا آمريكـا،          كو 1994 در سال    -

 هزار شهروند كوبايي بـه آن       20اجازه مهاجرت ساالنه    
جالب اينجاست كه شـرط آمريكـا       . كشور را صادر كرد   

براي امضاي اين توافق جلوگيري دولت كوبـا از سـفر           
  !غيرقانوني كوباييها به آمريكا بود

د همزمان با ديدن ارقام قابل توجه باال، بايد در نظر آور   
 ميليون نفر را در بر      11كه جمعيت كوبا در حال حاضر       
 هزار نفر 125 كه 1980مي گيرد و براي مثال در سال    

از كشور مهاجرت كردند، جمعيـت آن زيـر ده ميليـون            
به عبارت ديگر بيش از يك درصد جمعيت بـا          . نفر بود 

  . مجوز دولت راه خروج از كشور را در پيش گرفتند
وبا محدوديتهاي سفر بـه خـارج        نيز ك  2013 از سال    -

كشور را به كلي برچيده اسـت و كوباييهـا مـي تواننـد              
  .  آزادانه به خارج كشور سفر كنند

آمار باال نشاندهنده وجود حق مسافرت و مهاجرت بـه          
طور عام نيست، اما از طرف ديگر انگاره ممنوعيـت آن     

 را نيز – همچون الگوي شوروي و اقمار     –به طور عام    
   .كندرد مي 

در انتهـا جالـب اسـت بـدانيم كـه آمريكـا بـه عنــوان        
بزرگترين مدعي حق مسافرت براي شهروندان كوبايي،    
خود سفر شـهروندانش و همچنـين كوباييهـاي مقـيم           

  .آمريكا را به كوبا ممنوع كرده بود
از نقطه تاريخي كه ما ايستاده ايـم، ُنـسخه اي بـراي             

حق سـفر نمـي     انقالب كوبا و چگونگي راه حل مساله        
تضاد مشخص را بـا هـيچ حكـم كلـي و            . توان پيچيد 

مـا تنهـا    . داوريهاي از پيش آماده نمي توان حل كـرد        
سياستهاي جاري را مي توانيم نقد كنيم و چنين نقدي          

بيـشتر چنـين مـي      ) براي مثال براساس آمار ياد شده     (
گويد كه رويكرد دولت كوبا به اين موضوع هوشمندانه         

  .  نگي و ترديد آن را پيش مي برده استنبوده و دوگا
  
  

  ن کوباپاسخ به دو سووال پيرامو
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  مقدمه

 34 در شماره    1391 و زمستان    زي سال قبل در پائ    چهار
 انـوش   ي بـه قلـم آقـا      ي باران مقاله ا   ي مجله   35 –

. چـاپ شـد   »  شـبانه  يدر جاده هـا   « با عنوان    يصالح
 از كتـاب منتـشر نـشده        يفصل« مقاله را    نينوبسنده، ا 

 يكـ ي جنـبش چر   ي كه بـه بررسـ     "آفتابكاران جنگل "
 يمعرفـ »  پردازدي م1349  خلق از آغاز تا اسفند   ييفدا

  . كرد
 ي كه بـا آقـا  ي مقاله در صحبتني پس از انتشار ا  يمدت

 داشـتم از او در مـورد منبـع          سي در پـار   يانوش صالح 
ـ  مقاله كه به گُمـانم عج      نياطالعات مندرج در ا     و  بي

 آمد سوال كردم و او در پاسخ گفـت؛ در      ي م ي واقع ريغ
شـد اطـالع    منتشر يكتابم منبع آن را ذكر كرده و وقت      

  .  كردي خواهدايپ
» آفتابكاران جنگـل  « نه با عنوان     ي انوش صالح  كتاب

  1394 در زمـستان     »اهكلياسم شب، س  «كه با عنوان    
 يتوسط انتشارات باران منتشر شد كه در آن نقل قولها

 وجـود   »اهكليحماسه سـ  « به نام    ي از جزوه ا   يفراوان
ـ    دي آن حم  سندهيدارد و نو   .  شـده اسـت    ي اشـرف معرف

ـ  گري دياري من و بس يراب  شي كه در آن سالها كـم و ب
 بـه قلـم     ي نوشته ا  ني وجود چن  م،ي بر آتش داشت   يدست

  .  قابل قبول استري اشرف غدي حمقيرف
ـ  سـالگرد شـهادت رف     ني به مناسبت چهلم   سرانجام  قي

 جزوه از طرف انتـشارات بـاران        ني اشرف، ا  دي حم ريكب
 خير آن كـه تـا     ي در مقدمه    يانوش صالح . منتشر شد 

ـ  نوي را بر خود دارد م     1395بهار    يپينـسخه تـا  «: سدي
ـ  تحق ني آغـاز  ي را در سـالها    "اهكليحماسه س "  و  قي

 كه حاصـلش تـا كنـون    يي جنبش فدا يپژوهش بر رو  
 ي بوده است، دوست   "اهكلياسم شب، س  "انتشار كتاب   

 يدر ماهها .  من گذاشت  اري از سر لطف در اخت     رانيدر ا 
رخ نگهدار مـرا از وجـود        كتاب بودم كه ف    في تال يانيپا

 كتـاب   نيا.  اثر آگاه كرد   ني از ا  سي دست نو  ينسخه ا 
  ». دو نسخه آماده شده استني اقيبا تطب

ـ  كدي فرخ نگهدار و مجگري دي سو از  سي در پـانو انزادي
 پـر   يِ بـر زنـدگ    ي ا باچـه يد« با نام    ي مشترك ينوشته  

 تيكــه در ســا»  اشــرفديــ تكــرارِ حميشــگفت و بــ
كتـاب حماسـه    «: ده نوشـته انـد     منتـشر شـ    نيكارآنال

اما از اطالعات مندرج در     .  نگارش ندارد  خي تار اهكليس
 و همرزمان بر تپـه  يجزن كه قبل از كشتار    داستيآن پ 

ـ تحل" و بعد از جزوه      ني او يها ـ  لي  سـال تجربـه     كي
 يجمـع بنـد  " و جـزوه  " در كوه و شهر    يكيمبارزه چر 
 از اطالعـات    يبخـش .  شـده اسـت    ني تـدو  "سه سـاله  

ـ  قـبالً در ا   اهكلي در حماسه س   مندرج  جـزوات هـم   ني
ــده بــود   درون ي جــزوه ا"اهكليحماســه ســ ". آم

.  نداشته اسـت يروني بنتشار گاه اچي بوده و ه يالتيتشك
 كتاب چند سال قبل به دسـت        ني از ا  يپي نسخه تا  كي

اسـم  " او،   ري اثر اخ  ني و در تدو   رسدي   م يانوش صالح 
 دسـت   نـسخه .  شود ي به كار گرفته م    "اهكليشب، س 

 اثر توسـط  فـرخ نگهـدار سـال گذشـته در          ني ا سينو
 دو نـسخه    قي قرار گرفت و با تطب     ي انوش صالح  ارياخت

  ».دي گردتشارآماده ان
 ي ا ،»اهكليحماسـه سـ    «ي پس از خواندن جزوه      من

ـ  فرستادم و جو   ي انوش صالح  ي برا يليم  ي مـاجرا  ياي
 اصـل را در     ي كتاب شدم و خواستار آنكه نـسخه         نيا

 دو صـفحه اول     يانـوش صـالح   .  قرار دهـد    من ارياخت
ـ مقدمه .  من فرستادي  آن را برا يجزوه و مقدمه      كي

 امـضاء   ي جا ه آن ب  انيصفحه و چند خط است و در پا       

ـ  "هسته" كينشر  «: آمده است  شـانزدهم   «،»ي انقالب
  .»1363بهمن ماه 

 ه مـن گفـت   را ب  نيمان بود و ا    ُگ ني بر ا  ي صالح انوش
 اسـت   »تيـ هسته اقل «ان   هم ،»ي انقالب يهسته  «كه  

هـسته  « و ستي نني دادم كه چن   حي توض شيكه من برا  
ـ   ي حتـ ي جزوه اني هرگز چن  »تياقل  ي بـه شـكل درون

  . منتشر نكرده است
ـ  ي مقدمه   در هـسته  « آن  ي صـفحه و چنـد خطـ       كي

ـ  از نو  ي  هم نام   »يانقالب ـ  سندهي ـ  نو اي  جـزوه   سندگاني
ـ آورده نـشده و بـه ا    حماسـه ... « اكتفـاء شـده كـه    ني

 – اهكليسـ ( گـروه    ي از اعضا  يكيتوسط  ... اهكليس
ـ و رابط شهر و كوه نوشته شده و تا به حال ن           ) تهران  زي

  ! است»دهيمنتشر نگرد
 شـود در    ي را كـه ادعـا مـ       ي چرا جـزوه ا    ستيدنيپرس

 منتشر  »ي هسته انقالب  كي«  توسط   1363بهمن سال   
ـ  ند يي از فعاالن جنبش فدا    يشده، كس  جـز  .  اسـت  دهي

 ياسـ يقل چند تن از صـدها فعـال س         است كه حدا   نيا
 مبارزه حضور داشتند يچپ كه در آن زمان در صحنه      
ـ  باشـند و  دهي آنرا د ديو خوشبختانه اكنون زنده اند با       اي

  !  باشند؟دهي در مورد آن شنيخبر
  

  دي جدصنعت
ـ  داتي جزوه  از تول    ني ا انتشار  و  »ديـ صـنعت جد   «كي

 يره ول و مخـدوش دربـا  ع اسناد مجني از تازه تر يكي
 كه  يجزوه ا .  خلق است  يي فدا يكهاي جنبش چر  خيتار

 از  كي چينه در زمان شاه و نه پس از انقالب توسط ه          
 از  كي جيو ه !!!) جز فرخ نگهدار   (يي فدا شيفعاالن جن 

 ي اشـرف در خانـه هـا       دي حم ر كه سالها در كنا    يكسان
 چهـل سـال     ي نشده و طـ    دهي كرده اند، د   ي زندگ يميت

ـ بـاب موجود   خبـر در     كي يگذشته حت   آن منتـشر    تي
  . نشده است

 از پنج سال شي كه ب  ي افراد ي كه حت  ني ا زيانگ شگفت
ــه  ــدگيتجرب ــا ي زن ــه ه ــي تي در خان ــازمان يم  س

 خلق را داشته اند و خوشـبتانه اكنـون   يي فدا يكهايچر
ـ زنده هستند، نه ا     را  »يالتي درون تـشك   يجـزوه    «ني

  .  انددهي آن شني درباه ي اند و نه كالمدهيد
 سـت   ي كه مـدع   ي كه تنها كس   ني تر ا  زيگفت انگ  ش و

ـ  از ا  -هر چنـد متفـاوت    - گري د ينسخه ا   جـزوه را    ني
 قلمـداد كـرده،     ي درون سـازمان   يداشته و آنرا جـزوه ا     

 راني خلق ا يي فدا يكهاي از چند ماه با سازمان چر      شيب
 كه در آن زمـان       نداشته است  ي از انقالب همكار   شيپ

هم چنين جـزوه اي در درون سـازمان وجـود نداشـته             
  .است

ـ  كاركرد استي حساب معلوم نني ا با درون « نوشـته  ني
ـ  چي كه ه  »يالتيتشك  آنـرا   التي تـشك  ي از اعـضا   كي

  !نخوانده اند، چه بود
 كه بـا نحـوه      يمي هر عقل سل   ي كه برا  ستي ن يديترد
 خلق  يي فدا يكهاي سازمان چر  ي عمل و روابط درون    ي

 اشـرف   دي قبل از شهادت فرمانده حم     ي در سالها  رانيا
ـ        ييآشنا  درون  يجـزوه    «ني داشـته باشـد، وجـود چن
 قابل قبول باشـد و بـه    ري باور و غ   رقابلي غ »يالتيتشك
ـ  توان با قاطعي مزي نلي دل نيهم  اعـالم كـرد كـه؛    تي
ـ  اشرف نو  ديحم  »اهكليحماسـه سـ    «ي جـزوه    سندهي

  .ستين
ـ و در جز   به كند و كـا     دي با اما  جـزوه پرداخـت تـا       اتيي
ـ      دي صنعت تول  ني ا افتيدر ـ  ما ي اسناد مجعول چـه ب  هي

  .است
  

   مستبدفرمانده
 ي فراهـان  يي اكبر صـفا   ي عل قي جزوه، رف  39 صفحه   در

 اري بـس يي صـفا قيرفتار رف« : شود ي م ي گونه معرف  نيا
 ي را نمـ   يي خطـا  نيخشك و خشن بود و كوچـك تـر        

مـثالً در   . ت و تاب تحمـل اشـتباهات را نداشـ         ديبخش
ـ ي خ يبهزاد] دانش [قيمورد ندادن جوراب به رف      بـا   يل

 خـودش را بـه   ابالبته روز بعد جور   . خشونت رفتار كرد  
 ادامه  ييماياو داده بود و خودش با جوراب پاره به راه پ          

 از زبان  38 در صفحه    سندگان،ي نو اي سندهينو» . داد يم
ـ  مخالفـت رف    ي  اشـرف در بـاره     ديحم  بـا   يي صـفا  قي

ـ  كـه در ا    يواندن اعضاء گروه و اختالف نظر     كتابخ  ني
 مـساله را بـه      يي صفا قيرف« آمد، نوشته اند     شيمورد پ 

در همـان صـفحه در      . » حل كرده بود   يدستورصورت  
 بـا   ييصـفا «:  حركـت نوشـته شـده      ري مس نييمورد تع 

 كـه   يري را وادار كـرده بـود در مـس         يخشونت سـماع  
  .» كرده بود، حركت كندنييخودش تع
 ي برجـسته    ياسـ ي كـادر س   كي كه   ديكن ي م مالحظه

ــالها در م  ــه س ــارآزموده ك ــك ــردم زاني ــ م  و از ستهي
 چهل بـوده و  ي دهه  يسازماندهندگان مبارزات توده ا   

ــسط  ــدگان فل ــار رزمن ــ جنگينيدر كن ــام دهي ــه مق  و ب
 ي مـ يمعرف»  خشك و خشن اريبس «ده،ي رس يفرمانده

 و  بخشدي   را نم  »يي خطا نيكوچكتر« كه   يشود، طور 
نـوع  (» خشونت«را ندارد و با     » تحمل اشتباهات تاب  «

 و البـد جعـل   شـود ي خشونت فعالً مسكوت گذاشته م  
ـ  يكنندگان بعداً از سندها    ي  مـ  يي رونمـا  گـر ي د ي جعل

بـه قبـول   » وادار« را گري دقيو نه با استدالل رف  ) كنند
ـ  بـا طـرح ا     سندهينو.  كند ينظرات خود م    نكـات از    ني

ـ  خواننـده ا    در ذهـن   خواهـد ي   اشرف م  ديزبان حم   ني
 يي فـدا  كي نه   يي صفا قيمساله جا انداخته شود كه رف     

ي  بي آگاه و پر تجربه، كه انسان     ستي كمون كيبردبار و   
 ي را نمــيي خطــاني كــوچكتري بــوده كــه حتـ تحمـل 

  .ديبخش
 جزوه، بـه شـكل      سندگاني نو اي سندهي نو گري طرف د  از

ـ  مساله جوراب را بـه       ي ا انهيناش  و ي معـضل جـد  كي
 آورد  ادي به   دياما با . كنندي   م ليت، تبد  سخ يكشمكش
 جوراب آنقدر ارزان بـود كـه بـه          متي ق 1349كه سال   

 گـروه بـا     ي جفت جـوراب خـوب بـرا       20 شدي م يراحت
ـ  سندهياما نو .  كرد هي اندك ته  يا نهيهز ـ  نو اي  سندگاني

 كرده اند كه نشان دهنـد  يريجزوه، جوراب را دست آو   
نند و بر    ك ي جفت جوراب گذشت نم    كي كه از    يكسان

  .  اعتماد كردتواني نم شوند،ي  مريسر آن درگ
 رفتار را   ني جزوه، ا  سندگاني نو اي سندهي آن كه نو   طرفه

ـ  رف تي نسبت به موقع   گراني از عدم شناخت د    يناش  قي
 اشرف هم دي حم قي استدالل رف  نيبا ا .  داند ي م ييصفا

ـ  ز ابـد؛ ي ي  نگر تنزل مـ    ي و سطح  ي سطح يبه فرد   راي
ـ  و ي منفـ اتيص خصوينمود مجموعه   ـ  مثبـت  اي  كي

 آن، به عدم شناخت يي استثنايانسان و نه تك نمودها 
  . نداردي نسبت به او ربطگرانيو برخورد د

 به حساب بالهـت و حقـارت        دي را با  ياتي جعل ني چن ايآ
ـ  در پس ا   اي گذاشت و    ديصنعت كاران جد    جمـالت   ني

 مشخص النه كرده است؟ به گُمـان مـن          استي س كي
ـ بـا ا  .  گرفت دينكته دوم را با     ي مـ  يي داسـتان سـرا    ني

ـ  به نسل جوان اژهيخواهند به جامعه و به و      ـ  اني  را دهي
 لهي اگر به وسـ    يحت كند كه هر جنش مسلحانه،       قيتزر

ــه      ــل ب ــود، در عم ــروع ش ــداكار ش ــاك و ف ــراد پ اف
ـ ا.  شـود  ي مـ  دهي كـش  ي درون ييخشونتگرا  جـوهر و    ني
  . استاهكلي حماسه سي جزوه يهسته فكر

  5بقيه در صفحه 

  ستي ن»اهكليحماسه س« جزوه سندهي اشرف نوديحم
   سامعيمهد

 يكي معاصر، راني اي انقالبيانهاي جرني از مهم تريكي خي تارفي جعل و تحردي صنعت جدي گفت كه صاحبكار اصلدي قطع بابه طور«

  )از متن (» استي اسالمي جمهورمي رژيتي امنياز نهادها
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 جزوه سندهي اشرف نوديحم

  ستي ن»اهكليحماسه س«
  4بقيه از صفحه 

   كادرهايدي امنا

ـ  سندهي، نو 10 صفحه   در ـ  نو اي ـ  از قـول رف  سندگاني  قي
ـ  نوي مــياني آشــتيصـفار   يصــفار[بــه مــن «: سدندي

 امـا مـن     م،ي برو راني كرد كه به ا    شنهادي پ زين] يانيآشت
ـ  كـه هنگـام تـرك ا      ي از اوضاع  يديبه جهت نوم    راني

 و  يي او را رد كردم و او به تنهـا         شنهادير آن بودم، پ   ناظ
 راني ا ي داشت، به سو   اولش كه از سفر     يفقط با تجارب  
  ».حركت كرد

 قيــ بــار رفكيــ«:  نوشــته شــده اســت11 صـفحه  در
 كه  ي كم اري و امكانات بس   مانياسكندر با اشاره به تنهائ    

 كرد و من با شور      يدي از ادامه مبارزه اظهار نوم     ميداشت
ان دالئل او را رد كرده و به دفاع از ادامـه مبـارزه              فراو

 نــوع نيــ كــه از اي او را در حــالانيــبرخاســتم و در پا
 زد و گفـت     تي از رضا  ي بود، لبخند  ود من خشن  شهياند

 ادامـه مبـارزه     ي خـود را بـرا     مـان ي آن ا  كي زيكه او ن  
ـ  سخنان ا  ني است و قصدش از ا     افتهي ن فيضع  بـود   ني

  ».د كنيابي مرا ارزهيكه روح
 اشـرف و    دي حم ني ب ي گفتگوها سندهي نو 28 صفحه   در
 شـمال را نقـل      ي در جنگلها  ي فراهان يي اكبر صفا  يعل
 كـه در    ي هنگـام  ي فراهـان  يي كند و در مورد صـفا      يم

ي  كرد، مـ ي م ي جنگل را فرمانده   مي شمال ت  يجنگلها
 ي مبـارزات ي كـه در طـول زنـدگ   يي صفا قيرف«: سدينو

 روبرو شده   ياوان فر ياخود با دردها و رنجها و ضربه ه       
ـ  نوم يبود، دچـار نـوع      ني ادامـه، آخـر    در»  . بـود  يدي

ــ  ــدل شــده را چن ــل مــنيجمــالت رد و ب ــدي نق :  كن
:  كنان گفتي شوخم،ي شدي كه از هم جدا م     يهنگام«

  . » در قزل قلعهيقرار بعد
ـ  كـه در مـورد رف      يگـر ي جمالت و مطالب د    ني ا از  قي

ـ ختـه ام ا  نوشته شده و من در باال بدان پردا ييصفا  ني
 ي از كادرها  ي كه تعداد  دي آ ي به دست م   ي منطق جهينت

ـ  غوهي شـده بودنـد و بـه شـ       ديـ گروه از مبارزه نـا ام       ري
.  كردنـد  ي را چك مـ    گريكدي ات افكار و اعتقاد   ميمستق

ـ  رود تـا     ي اشرف مـ   دي در ِجلد حم   سندهينو  ني چنـ  كي
ـ  از مبـارزان تزر    ي را بـه برخـ     ي ا هيروح ـ  كنـد و     قي  اي
  .ان دهد به دستشيهيتوج
  

  ي دقتي از  اشتباه و بيانبوه

 در شـهر و     يكـ ي سـال مبـارزه چر     كي« نگارش   خيتار
 خي و تـار   1351 سـال    لي اوا اي 1350اواخر سال   » كوه

از .  اسـت  1353سـال   »  سه سـاله   يجمعبند«نگارش  
 »اهكليحماسه سـ  « و فرخ نگهدار     ينظر انوش صالح  

ه  سال نوشـت   ني، مثالً اواخر ا   1353 در همان سال     ديبا
كه اوج جنـگ  ) 1353سال ( در آن زمان    ايآ. شده باشد 
ـ  با نظـام شـاه بـود، رف        كهاي چر يمسلحانه   ـ  حم قي  دي

ـ  كـه بـه عنـوان ره       يتياشرف با انبوه كار و مـسئول        رب
 داشـت، وقـت      ايـران   خلـق  يي فـدا  يكهايسازمان چر 
 را داشت كـه  يخي موضوع تار  ي درباره   يسيداستان نو 

  اده بود؟  آنرا به دست دي بار  جمع بندكي
 در شهر و    يكي سال مبارزه چر   كي «ي سهياگر به مقا  

 »اهكليحماسـه سـ   «با  »  سه ساله  يجمعبند«و  » كوه
 دو  ني ا نيادي بن ي تفاوتها مي توان ي م ي به سخت  ميبپرداز

ـ در واقع بـا دو نو     . مينينوع كار را نب     متفـاوت   ي سندهي
  ي  دو فرهنگ، دو نحوه    ات،ي با دو ادب   م،ي شو يروبرو م 
 كـه در    دي حم قيچرا رف : دي پرس دي با جهيدر نت . ..نگارش

ـ ي امنلي مسا ي كامل همه    تي رعا ي قبل يدو جزوه     يت
ـ  گ ي مـ  دهي همه اصول را ناد    كبارهيرا كرده بود،       و   ردي
ـ  نو ي م يداستانگونه ا   و بـدون    ي واقعـ  ي بـا اسـام    سدي

 كـه در آن دوران      ي همه كسان  ي برا ؟يتيمالحظات امن 
 رغميـ ر مسلم بود كه عل    ام ني كرده اند، ا   ي مخف يزندگ

ـ  يابيست امكان د  ها،يهمه پنهانكار   از  ي بـه برخـ    سي پل

 و اري هشكي چرنيبنابرا. اسناد و نوشته ها وجود داشت
ـ  چـون رف   يقيدق ـ  حم قي  آگاهانـه و    توانـست ي   نمـ  د،ي

  .  كندي اشتباهنيعامدانه چن
ـ  ژني ب قي رف خي آن تار  در  گـروه   گـر ي د ي و رفقـا   ي جزن

ـ  و ز  شان در زندان ساواك بودند     ـ   ري .  زنـدانبان  ني زره ب
 اشرف در آغاز نوشته اش به       دي چون حم  ي كس ديچرا با 

ـ  ا يري كه منجر به دسـتگ     يري و مس  يچگونگ  رفقـا   ني
خـود  « كنـد كـه      يدواريـ شد اشاره كند و بعد اظهار ام      

 بــه طــور مفــصل ر امــنيــ بــه اي مزبــور روزيرفقــا
  )كيصفحه . (».بپردازند

 و عاقالنه است؟  مسئوالنه،ي منطقي درخواستني چنايآ
 ي م ي درخواست ني چن ي زندان يو مهم تر، اگر او از رفقا      

ـ كند، چرا خود در چنـد صـفحه بـه ا            ي موضـوع مـ    ني
  پردازد؟

 1351 در سـال     ي جزن قي دهم كه رف   حي جا توض  نيهم
 را كه به گروه     ي گروه ي خچهيدر زندان قزل قلعه تار    

 هايريدستگآخرين   معروف شد تا مقطع      يفي ظر -يجزن
 نگـارش درآورد و در  ي، بـه رشـته   1347 مه اولدر ني 

 تــا پــس از زيــ گــروه جنگــل را نخچــهيادامــه آن تار
ـ  كـرد و از طر    ني تـدو  اهكلي سـ  »زيرستاخ« ـ رف قي  قي
 آن را به خارج از زندان فرستاد كـه بـا            ي زركار وسفي
ـ  اشـرف از ا    ديحم  به سازمان،  وسفي قي رف وستنيپ  ني

  .  مطلع شدخچهيتار
 »يحفـاظت _يتيامن« خطرناك   يĤمدهاي نظر از پ   صرف

 »ديصنعتكاران جد «يكه درخواست ساخته و پرداخته   
ـ  قي كه از نوشته رف    يوجود دارد، چرا كس     مطلـع   ي جزن

 از آنهــا كــه در زنــدان انــد ديــبــوده و آنــرا خوانــده، با
بـه ثبـت   » به طور مفصل«درخواست كند كه دوباره و      

   د؟ بپردازندادهايرو
ـ «: زنـد ي م روني دم خروس ب   2 صفحه   در  از راه يجزن

مــامور ســاواك در درون  ["ياســالم" ارتبــاط، نيهمــ
 ي كرد كه افراد با همكار     يرا به افراد معرف   ] جزب توده 

ـ  مـا از ا    يرفقـا ... او به مبارزه ادامه دهند      رو كـه او   ني
 بود، شده ي سالم و مورد اعتماد معرف ي جزن ژنيتوسط ب 

 هنوز هم به    رفقا...  كردند ي نم يادي ز ديدر مورد او ترد   
 ي ادامـه مـ  ي رابطـه خـود را بـا اسـالم         يسفارش جزن 

  » .دادند
 نكهي با اي جزنژني كه بدي آي بر مني جمالت چن ني ا از

 و  يفـ ي ظر اءي حسن ضـ   قي رف يريآگاه بود عامل دستگ   
ـ  ي راه به گروه وارد شده، اسالم      ني كه از ا   يضربه ا   اي

 ي م هي است، بازهم به رفقا توص     ياريهمان عباس شهر  
بـا   داده و     ادامـه  يكند كـه رابطـه خـود را بـا اسـالم           

 شي ب يزي چ نيچن. » او به مبارزه ادامه دهند     يهمكار«
 و نـه    ي اشرف واقع  دي و حم  ستي ن في سخ م اتها كياز  

 يزي رفتار پرسش انگ   ني جاعالن، هرگز چن   يبرساخته  
  .  داد و نداده استي نسبت نمي جزنقيرا به رف
ـ  است كـه حم    ني ا دي آ ي م شي كه پ  يگري د پرسش  دي

 ي زندان ي فرد رابط گروه با رفقا     دي با لياشرف به چه دل   
 3 يرا لو دهد، نام او را ذكر كند و مشخصاً در صفحه             

 – با رفقـا     ي زمان بود كه رابطه جزن     نيدر هم «: ديبگو
ـ ا» ... شد بي شناخته و تعق   – ديزن سع   كـه همـسر     ني

 كيشناخته شده باشد    ) يترمشعوف كالن  (دي سع قيرف
 اشـرف او    دي از زبان حم   سندهي كه نو  نيله است و ا   مسا

 كنـد، مـساله     ي معرفـ  ي جزن قيرا رابط با زندان و با رف      
  . گريد

 باشند و شـناخت     ستهي آن سالها ز   ي كه در فضا   يكسان
 آن دوره داشـته     ي مخفـ  ي از اصـول مبـارزه       ي ا هياول

ـ  برخورد غ  نيباشند، چن  ـ  را بـه حم    ي مـسئوالنه ا   ري  دي
ـ  داننـد ي   آنهـا مـ    ؟دهنـد ي  اشرف نسبت نم    اگـر   ي حت

 اشرف هرگز دي بود، حمي ارتباط با خبر منيساواك از ا  
د بر اطالعـات سـاواك      يي آن، مهر تا   اتيي جز حيبا تشر 

  .زدي نم
ـ  نو ي در مقدمه جـزوه مـ      ي صالح انوش  طيشـرا «: سدي

ـ  و ني مخف ستياضطرار و الزامات ز     عـدم اطـالع او   زي
ر از همــه آنچــه كــه د]  اشــرف اســتديــمنظــور حم[
 گذشت، از جمله    ي به خصوص در زندانها م     رامونش،يپ

 ديمنظور حم  [شي از نوشته ها   ي هستند تا بخش   يليدال
ــا واقع] اشــرف اســت  در همــان دوره ي جــاريتهــايب

  » . نداشته باشديهمخوان
ـ  معتقـد اسـت كـه ا       ي صـالح  انوش  جـزوه قبـل از      ني
 كـه بـه آن      ي و بعد از دو جزوه ا      1354 سال   نيفرورد

 و 1349 سال انياما از پا. نوشته شده است  اشاره كردم   
ــالها ــس1351 و 1350 يدر سـ ــضاء و ياري بـ  از اعـ

 بودند كه تـازه از زنـدان        ي سازمان كسان  يزانهايسمپات
ـ آزاد شده بودند و اطالعـات ز       ـ    از يادي  ي مـسائل داخل

 قرار دي حمقي رفاري در اختديزندان داشتند كه بدون ترد 
ـ  اگـر رف   نيبنابر. داده بودند  ـ  در پا  ديـ م ح قي  سـال   اني

 در شـهر و     يكي سال مبارزه چر   كي« كه جزوه      1350
چند اطالع نداشت،  يهاري دستگخيتار، از را نوشت» كوه

 يهايري آن دستگ  قي دق خي از تار  توانستي  سال بعد، نم  
ـ البته ا . مهم مطلع نباشد    ي تنهـا اشـتباه در جـزوه         ني

  .ستي ن»اهكليحماسه س«
ـ  چ يي داستانـسرا   اشرف به عنـوان      دي جزوه، حم  در  رهي

 بـه   قي را دق  دادهاي رو اتيي كه جز  شودي  دست ظاهر م  
ـ  مـا قـرار ن  يخاطر سپرده است، اما داستان سـرا       ستي

او در نقـل    .  را درسـت ثبـت كنـد       داهاي رو خيروح و تار  
ـ  كه خـود در  آن ب       ييدادهاي رو خيتار  نقـش را    نيشتري

 ي سـهل انگـار    نيا. تخته و سهل انگار اس    َلداشته، ش 
 اي و   ي مالحظه كار  ،»ي مخف ستيالزامات ز  « به يربط

عـدم   «اي و   »ي مخف ستي اضطرار و الزامات ز    طيشرا«
 به خصوص در رامونش،ياطالع او از همه آنچه كه در پ

ــ ــدانها م ــتيزن ــالح »  گذش ــوش ص ــدارد و ان  در ين
ـ  از اي كه خود بر جـزوه نوشـته، شـمار       ييسهايپانو  ني

 را  گـر ي د يو برخ »  منابع يبرخ« ذكر   بارا  » اشتباهات«
 از اشتباهات   ي كند و برخ   ي م حيبدون ذكر منبع، تصح   

  . دهدي نمصيرا هم تشخ
ـ  كند، ا  ي م يقي كه كار تحق   ي كس يبرا ـ  ني  نقطـه   كي
.  ذكـر نكنـد    قي است كه منابع خود را به طور دق        يمنف

 ي موشكاف به سرعت متوجه مـ      يهرچند كه خواننده    
 يبرخـ « بـه    ي ارجاعـات انـوش صـالح      شتريشود كه ب  

ــاب ــور  » عمن ــات جمه ــاب وزارت اطالع ــان كت  يهم
  . است) 1 (ي محمود نادري به امضا،ياسالم

 76، 75، 74، 57، 45، 43، 32، 26صــفحات پــانويس 
از  ) سيدو پــانو (94 و 91، 88، 84، 77، )سيدو پــانو(

مالحظـه  .  اسـت خهـا ي تارحي تصحي برايانوش صالح 
ـ  كـه نو   يخي مورد اشتباه تار   15 شود كه    يم ـ  سندهي  اي
 اشرف درسـت كـرده      دي حم ي جزوه برا  ني ا سندگانينو

 امـا .  شـده اسـت  حي تـصح ياند توسـط انـوش صـالح     
 اشـرف حـضرات مرتكـب       دي هم حم  يگرياشتباهات د 

 دور مانده است و مـن       يشده كه از چشم انوش صالح     
  . پردازميجداگانه به آنها م

 خي در نقـل تـار     ي توان قبول كـرد كـه هـر انـسان          يم
ـ  كه با رف   ي كسان ياما حت .  كند  چند اشتباه  دادها،يرو  قي
 اشرف خارج از روابط سازمان آشنا بـوده باشـند،           ديحم

 آن خها،ي اندازه در نقل تارني تا اي كنند كه و  يباور نم 
 و حماسـه  يكـ يهم در مورد پروسه تدارك جنـبش چر     

 داشت، سهل ي نقش محور  ن كه خودش در آ    اهكليس
  . انگار بوده باشد

  
ـ  حم قيف كه به ر   يي از خطاها  يكي  ي نـسبت داده مـ     دي

ـ  بـا رف 1349 بهمـن  16شود مربـوط بـه قـرار روز          قي
 داري جزوه در مورد د   87در صفحه   .  است يمياسكنر رح 

ـ رف« بهمن نوشـته شـده كـه         9روز جمعه     يمـ ي رح قي
 شناخته  يهاي از ساواك  يكي "يصابر"اظهار داشت كه    

 ي مـ  نگـاه  به من    ي است به طرز خاص    يشده چند روز  
ـ  اتومب ي هم تو   االن نيهم. كند  ني بـا چنـد سرنـش      لي

ـ مـن تمـام ا    .  كرد ي م بي را تعق  پيج  را بـه    اي قـضا  ني
 زمـان  نيدر ا» ! او و تصادف گذاشتم ياليحساب كج خ  

اما . به گروه وارد نشده بود    1349هنوز ضربه بهمن ماه     
 در  89 و   88 جزوه در صـفحه      سندگاني نو اي و   سندهينو

  : سندي نويم 1349 بهمن 16 وز در ريگريمورد قرار د
  6بقيه در صفحه 



  6صفحه                    1395دي  اول – 378 نبرد خلق شماره
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ـ  اشـرف نو   ديحم  جـزوه   سندهي

  ستي ن»اهكليحماسه س«
  5بقيه از صفحه 

  
 ني اي انوش صالحسيدر پانو [روز جمعه هفتم بهمن     «

 سـر قـرار     ستي با يم]  كند ي بهمن ذكر م   16 را   خيتار
 سر قرارش در يمي رحقيرف...مي دسته جنگل برو يرفقا

بـا سـرعت خـود را بـه شـاغوزالت           . رشت حاضر نشد  
خود را به   .  خورد ي به مشام مان م     خطر يبو...ميرساند
 در را   يمـن در زدم كـس     ....مي رساند يمي رح قيرفخانه  

. ميدي شن ي ها را م   هي پچ پچ همسا   ي صدا يباز نكرد ول  
 ي گفـتم بـا آقـا   ؟ي خـواه ي را م ي چه كس  دي پرس يكي

 از يكـ ي لـرزان    ي حـال صـدا    نيدر ا .  كار دارم  يميرح
 كـار   يمي رح يآقا":  گفت ي كه م  دمي ها را شن   هيهمسا
 بـه طـرف    عتبـه سـر   .  روشن شـد   مي برا هيقض. "دارد
 كـه   يدر حـال  » .مي و از منطقه دور شـد      دمي دو لياتومب

ـ        13 از ضربات    دي حم قيرف  ني بهمـن خبـر داشـت، چن
 قي رف ي شود و البته نام محل زندگ      ي مرتكب م  ييخطا
 خطـا آن چنـان   نيا.  كندي را هم اشتباه ذكر م   يميرح

 ني همـ  سيپـانو  در   يآشكار اسـت كـه انـوش صـالح        
ـ  اشـرف بع دياز حم«: سدي نوي مورد م  نيصفحه در ا    دي
 در رشت بـه در      ي بر سر قرار   يمي رح امدنيبود كه با ن   

 كـنم كـه     يو من اضافه مـ    » .خانه اش در فومن برود    
 شـد و    ي مرتكـب نمـ    يي خطا ني اشرف هرگز چن   ديحم

 جـزوه هـستند كـه     ي اصل سندگاني نو اي و   سندهي نو نيا
  . كرده اندشيا گونه آرنيصحنه را ا

  
  ييداستانسرا

 در  اهكلي حماسـه سـ     ي  جـزوه  سندگاني نو اي سندهينو
ـ  به نقـل از رف     10 تا   7صفحات    ،ياني آشـت  ي صـفار  قي

 كـه در    ي در مـدت   يي اكبر صـفا   ي عل قي از رف  يخاطرات
 يدر بخـش  .  بوده، نوشته اند   هايني نبرد فلسط  يجبهه ها 

 كيــطبــق « : آمــده اســت كــه» خــاطرات «نيــاز ا
ـ هـزار و دو   "در حدود    يريآمارگ   در   »ن سـازما  "ستي

» آمـار  «ني جزوه ا  سندهينو.  وجود دارد  نيجنبش فلسط 
 كنـد تـا او را      ي مطرح مـ   دي حم قي را از جانب رف    يجعل
ـ  دقت و كم اطالع و       ي ب يفرد ـ    اوهي .  كنـد  ي گـو معرف

 يي اسـت كـه گـو      ي چهار صفحه به شـكل     نينگارش ا 
ـ  رفي اشـرف از صـحبتها     ديحم  ادداشـت ي ي صـفار قي
  .  كرده استقي دقياربرد
  
 اشــرف را ســوار بــر ديــ حم17 و 16، 15 صــفحات در

 ي پـور مـ    رواني نوش ميموتور و در حال صحبت با ابراه      
 ي رو 1349 دو نفـره در سـال        ي موتور سوار  نيا. مينيب

 آن هم   ات،ي آن دو، آنهم در جزئ     يداده، اما نقل گفتگو   
ـ  است كه گو   ي به شكل  1353چهار سال بعد در سال        اي

 ضـبط   ي موتـور سـوار    الو به هنگام گفتگو در ح     آن د 
ـ به گُمـانم نو .  هم به دست داشته اند  يصوت ـ  و سندي  اي

ــنو ــه بازجوسندگاني ــزوه ب ــايي ج ــور رواني نوشــيه  پ
 داستان را به شكل     ني داشته و بر اساس آن ا      يدسترس

  . كرده انديمورد نظر خود بازساز
  

 اهكلي حماسـه سـ    سندگاني نو اي سندهي نو ييداستانسرا
ـ  تمام ع  ي وي سنار كي 83 تا   76ر صفحات   د  ي بـرا  اري
 اشـرف بـا   ديحم.  است يسي و پل  زي انگ جاني ه يلمهايف

 كه در آن چند قبضه اسلحه اسـت، همـراه بـا             ينيماش
 د،يحم. كنندي   سفر م  جاني به اله  ي احمد فرهود  قيرف
 ي پور مـ   يي بها وچهر من قي رف لي را تحو  ي فرهود قيرف

حامـل اسـلحه بـه       ليـ دهد و خودش با همـان اتوموب      
 منتقـل   الني را بـه گـ     گري د ي رود تا رفقا   يمازندران م 

 دي شود كه چرا حم    ي سوال مطرح م   ني جا ا  نيهم. كند
ـ  رف ياشرف اسلحه ها را در خانه         پـور كـه     يي بهـا  قي

ي  اسـلحه داشـت نمـ      ي نگهـدار  ي بـرا  ي مناسب يفضا
ـ  دانست بايم كه   ي در حال  گذارد، ـ  دي  بـه  بعـد  روز كي

 ي رفقـا  لي را تحو  ي فرهود قيتا رف  خانه برگردد    نيهم
 در  ي كه اسلحه ها بـه شـكل       نيو مهمتر ا  . جنگل دهد 

 ني ماموران بـه ماشـ     ي قرار گرفته بودند كه وقت     نيماش
ـ  كـشد، حم   ي مـ  ي و كار بـه كالنتـر      كنندي  شك م   دي
 ي بـوده، رو ني كـه در ماشـ  »يبلوز پـشم   «كياشرف  

 ي و به دنبال ماموران بـه شـهربان        اندازدي  اسلحه ها م  
 مورد سـاخته و     ني در ا  ي صفحه ا  13داستان  . رودي  م

ـ ا. رسـد ي   م اني به پا  ي و خوش  ريپرداخته شده به خ     ني
در  «ي در مقاله ي است كه انوش صالح يهمان داستان 

  !!!بدون ذكر منبع نقل كرده است»  شبانهيجاده ها
 ي صفحه ا  8 داستان   ني جزوه، ا  سندگاني نو اي سندهينو

ـ  انـد كـه خواننـده بـه ا          كرده مي تنظ يرا به گونه ا     ني
ـ  اشـرف  دي حمقي برسد كه رف جهينت  مبـارز سـهل   كي

 پوشش اسـلحه    ي خوش بوده كه هم  برا      يانگار و الك  
 آن را با خود از      لي و هم بدون دل    دهيشيندي ن يريها تدب 

 حانـه ي و وق  ني بدتر نيا. برده ي به مازندران م   جانياله
 و   است كه پنج سـال     ي نوع جعل و افترا به مبارز      نيتر
ــ ــا آگــاهن،ي مبــارزه خــونكيــ در مين  ،ياري هــش،ي ب
 همه جانبه داشـت    ي و البته جسارت، مشاركت    يزهوشيت

  . ختيو بارها از چنگ ساواك گر
  

  ي سازمانفي و وظاتي مسئولجعل
 وجـود دارد    ي اشـتباهات  زي ن 13 صفحه   ي مورد كروك  در

مـن بـا   .  اشرف نسبت داددي شود آنها را به حميكه نم 
 كـه در چنـد مرحلـه بـه          كي تكن ي پل انيهمه دانشجو 

 به خصوص در مرحله اول كه روابـط         وستند،يسازمان پ 
ـ  بـود و در حـال گـذار بـه            يما هنوز محفل    گـروه   كي

 بـودم و در     يمي دوسـت صـم    م،ي بود ي نظام _ ياسيس
 داشتم و از افكار ي با  آنها همكار   يي دانشجو يحركتها

ن عـضو    رفقا را م   ني از ا  كي چياما ه . آنان با خبر بودم   
ـ  آنان توسط رف   ي نكردم و تمام   يريگ  غفـور حـسن     قي

 حسن پـور    قي رف لي بد ينقش ب .  شدند يريپور عضو گ  
 به گـروه    اهكلي كه پس از حماسه س     ي گروه جاديدر ا 

 نقش بود كـه     ني هم يفاي ا لي شد، به دل   عروفجنگل م 
ـ  گسترده و َشم شـگفت انگ      ت ارتباطا ي جهينت  او در   زي

 ي پلي كه از دانشكده يياهمه رفق. شناخت انسانها بود
ـ  كب ريدانشگاه ام ( تهران   كيتكن و از شـهر    ) ي كنـون  ري
ـ  توسط رف  وستند،ي به گروه جنگل پ    جانياله  غفـور   قي

ـ  شدند و رف   يريحسن پور عضو گ    ـ  حم قي  اشـرف از    دي
  .  آگاه بودي به خوبتي واقعنيا

ـ  عـضو گ   ي حسن پور از همـان ابتـدا       قيرف  مـن،   يري
 فعال دانشكده ادامه    ي كرد كه روابطم را با رفقا      هيتوص

ـ  در مورد گروه مان و عضو گ       يدهم، ول   ي بـا كـس   يري
در .  كـار را كـردم     ني هم قاًيو من هم دق   . صحبت نكنم 

 كردم كه به    ي م دي ساواك هم تاك   ي طوالن يهاييبازجو
 اني با دانشجو  يگري د طه راب چي ه ،ييجز روابط دانشجو  

 از افـراد گـروه      يكـ يبوط به   ؛ به جز مورد مر    شته ام ندا
 1348 كــه در ارتبــاط بـا او در اســفند ســال  نيفلـسط 
ـ     ريدستگ  سـازمان  ي از اعـضا يكـ ي ني شـدم و  همچن

ـ  پ ي آنان در خانـه ا     يتوفان كه دهها جلد از كتابها       داي
ـ       لـو   1349 آذر   16 در   يري دسـتگ  نيشد كه پس از اول

  .رفت
.  نكـردم  يري را عضو گ   ي سماع مي رح قي من رف  نيبنابر

 جـزوه در مـورد      ني ا 21 كه در صفحه     نيكته جالب ا  ن
 ي لهي به وس  يسماع«:  نوشته شده است   ي سماع قيرف

. » معلم بود  الني شده بود كه در گ     يسامع به من معرف   
ـ  تـر، حم   نيي سطر پـا   8اما    دچـار   ي اشـرف سـاختگ    دي

اواخـر  « : كـه دهدي   ادامه م  ني و چن  شودي   م يفراموش
 جمعه صورت   يها بود كه روز   ييزمستان كار ما شناسا   

 و  مي دانـشجو بـود    ي چـون مـن و سـماع       گرفـت، ي  م
  ». جمعه تنها فرصت ما بوديروزها
 اضافه كنم كه مـن از وجـود دو كارمنـد            دي با نيهمچن

 كتاب بـا آنهـا در       13 يبانك كه بنا به نمودار صفحه       
ـ       ـ يارتباط بوده ام، بـه كل ـ ا.  خبـرم ي ب ـ  را نني ـ  بازي  دي

 در يمـ يسـكندر رح  اقيـ شهادت دهم كه ارتباطم با رف 
 بـود كـه حـسن پـور از مـن            ني به خاطر ا   1347سال  

 ي همراهـ هي سفر به اروم  درخواسته بود دو سه بار او را        
 يي رفتـار كـنم كـه گـو        يكنم و در طـول سـفر طـور        

ـ  همسفر شـده ا    ييهركدام جداگانه و بدون آشنا     در . مي
ي هنگامي كه در اروميـه      مي مسئول اسكندر رح   قتيحق
 ين پـور بـود و مـن نقـش كمكـ            حـس  قي خود رف  ،بود

 يمـ ي اسـكندر رح   قي بار هم با رف    كي يمن حت . داشتم
 تنـصحب گروه   ياسي گروه و مواضع س    ليدر مورد مسا  

 بودنـد،   الني كه در گـ    ييتنها رابطه من با رفقا    . نكردم
 سـال   زيي در پـا   قي رف نيا.  پور بود  يي منوچهر بها  قيرف

 شد و بـه مـدت       ي توسط حسن پور به من معرف      1347
ـ  سال مسئول او، به و     كي  ياسـ ي آمـوزش س   ي بـرا  ژهي

  .بودم
  
 نهـاد   كي اشرف   دي حم قي كتاب از زبان رف     ي سندهينو

در صـفحه   .  كند ي گروه ما جعل م    ي برا زي ن يالتيتشك
. مي بري بسر م48 ما در زمستان نكيا«:  آمده است 18

 ي حفـظ مـ    شناختي   كه م  ييسامع روابطش را با رفقا    
 گروه به   يي اجرا تيمركز.  شهر است  ميكند و مسئول ت   

 شـود و تـا      ي مـ  ليك من و اسكندر و سامع تـش       لهيوس
در . ». دهـد  ي به كار خـود ادامـه مـ        49اواخر زمستان   

 اشتباه فاحش وجود دارد كه اگر ني دو جمله چند   نيهم
 بود، هرگز دچـار     ي اشرف واقع  دي كتاب حم  ي سندهينو

  .  شديآن نم
در گـروه    »يـي  اجرا تيمركز «يعني ،ي نهاد ني چن اوالً

 نهاد نيا.  از آن بوده باشميوجود نداشت كه من عضو  
واليت  وزارت اطالعات    »يمقام ساز « از جنس    يساز

 كـه در كتـاب      مي بگو يادآوريمحض  . استخامنه اي   
ـ  ي نامه ا  ،يمحمود نادر  ـ  بـه نـام حم     ي جعل  اشـرف   دي

 – ي مركز تهياز طرف كم  « آن   يمنتشر شده كه امضا   
البـد  .  است 1355 خرداد   20 آن   خيو تار »  سازمان ريبد

ـ  رف يرا برا »  سازمان ريدب« كه مقام    ي كسان ايكس    قي
ـ  خواسـته انـد      زي جا ن  ني جعل كرده اند، در ا     ديحم  كي
  . كنندسي گروه تاسي هم براي جعل»يي اجراتيمركز«
  
در  اواخـر     .  مـن در زنـدان بـودم       1349 زمـستان    اً،يثان

ن آن  بهم19 در مي بگوقتري دقاي 1349همان زمستان  
 تن  13 اتفاق افتاد و هم      اهكليزمستان، هم حماسه س   

 اسـفند همـان سـال اعـدام         26 در   يياز رزمندگان فدا  
  .شدند

 كه  1349 آذر   23 رفتم تا    ي كه به سرباز   1348 آبان   از
 و  تي مـسئول  چي شدم، ه  ري بار دوم دستگ   ي برا رازيدر ش 

در آبان  .  در ارتباط با گروه نداشتم     يالتي تشك ي فهيوظ
ابتـدا بـه مـدت سـه مـاه در           .  رفـتم  يبه سرباز  1348
 كـردم و    ي را طـ   هي اول ي در تهران دوره آموزش    يپادگان

 منتقـل شـدم و در   رازي شـ ي زرهـ انپس از آن به پادگ   
 ني ساده بـا گـروه فلـسط   ياسفند همان سال در ارتباط    

 از  1349 سـال    وري ماه در شهر   6پس از   .  شدم ريدستگ
 شـدم و پـس از     رازي ش يزندان آزاد و روانه پادگان زره     

 رازي دوبـاره در شـ     1349 آذر سال    23حدود سه ماه در     
 اول  يريتگ تا دس  يبعد از رفتن به سرباز    .  شدم ريدستگ

 دوم،  يري تـا دسـتگ    1349 وري در شهر  يو پس از آزاد   
 در ارتباط با گروه     ي مشخص ي فهي و وظ  تي مسئول چيه

 داشتم و دو اقـدام      ي فرد ي قرارها ينداشتم و تنها برخ   
  . آمد، انجام دادمياز عهده من بر مكه 

  
 وقـت   چي بر خالف آنچه در جـزوه آمـده، مـن هـ            ثالثاً

ـ    كـه رفقـا   يمـ ي شـهر نبـودم و از وجـود ت   ميمسئول ت
.  عضو آن بودند، خبـر نداشـتم       ي عراق يني و مع  يديمش

 يزيـ  چي و نـه كـس     شناختمي   رفقا را م   نينه شخصا ا  
ـ در ا .  آنها به من گفتـه بـود       يدرباره   تنهـا   نـه ي زم ني

 و  1347 سال   هار است كه در ب    ني دانم ا  ي كه م  يزيچ
 يي شناسـا  مي تـ  كي ،يقبل از ضربه سوم به گروه جزن      

 يري بـا نـام مـستعار مـش        ي شخص تي با مسئول  يشهر
. دي از گروه كنار كشيري شد كه سه ماه بعد مش   ليتشك

   يدر جزوه .  بودممي آن تي از اعضايكيمن هم 
  7بقيه در صفحه 
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ـ  اشـرف نو   ديحم  جـزوه   سندهي

  ستي ن»اهكليحماسه س«
  6بقيه از صفحه 

  
 كه سه ماه عمر كرد، مي تني در مورد ااهكليحماسه س 

  .  زده نشده استيحرف
 تناقض در جزوه وجود دارد كـه  ني چند نهي زم ني هم در
در « نوشـته شـده      14 يدر صفحه   .  توجه است  انيشا

 ي مـ  لي تشك »يدي شهر با شركت مش    مي ت 48تابستان  
 ي فـرا مـ    48بهـار   « نوشـته شـده      13در صفحه   . شود
 شـمال را مالقـات   ي رفقـا توانـد ي  نم زيسامع ن ... رسد

در حـالي كـه   . ». برودي به سربازديكند، چون او هم با  
 در  30در صـفحه    .  به سربازي رفتم   1348من در آبان    

ـ « نوشته شده    1349 زيي در پا  تيمورد فعال   شـهر از   ميت
ـ ي مع ي فراموش نشدن  قيرف و   ي فاضل ،يدي مش قيرف  ين

 متناقض تنهـا    يخهاي تار نيا» . شد ي م لي تشك يعراق
 ختـه ي ، اطالعات محدود و جسته و گر       ينشان دهنده   

  .  جزوه استسندگاني نواي و سندهي نوي
 ي اصـل فهي شهر بودم كه وظ    يمهاي از ت  يكي عضو     من

ـ  آن را رف تيآن ساختن مواد منفجره بـود و مـسئول          قي
 حسن پور قـبالً و      قيرف. هده داشت  به ع  ي فاضل يهاد

 مواد منفجره كـرده بـود كـه         ي رو ي مطالعات ييبه تنها 
 يچنـد جلـد از كتابهـا    .  داد مي ت ني ا ليهمه آن را تحو   

ـ ارتش در مورد مواد منفجره توسـط رف         حـسن پـور   قي
 كتابهـا در    نيا.  كه در اختيار اين تيم بود       شده بود  هيته
 رفت بـه دسـت    لو 1349 آذر   16 كه در    ي خانه ا  نياول

 رفقا حسن پور و     دي بنا به صالحد   ن،يجز ا . ساواك افتاد 
 اشرف، در چند مورد به عنوان كمـك مـشاركت           ديحم

ـ  مورد آن مـسافرت بـه اروم       كيداشتم كه     و مـورد    هي
 از زندان قم بود كـه قـبالً   ي جزنقي پروژه فرار رف گريد

  .به طور مفصل بدان پرداخته ام) 2( مقاله كيدر 
  

 شـده، رفقـا     مي ترسـ  يخالف آن چـه در كروكـ       بر رابعاً
 هي نـژاد نـه در حاشـ       ي اشـرف و اسـكندر صـادق       ديحم

ـ  كه بـه همـراه رف      التيتشك  غفـور حـسن پـور در        قي
 گروه در ي بازسازيبار اصل.   گروه قرار داشتند  تيمركز

 و عبـور    دي طول كش  1347 كه تا اواخر     يدوران دشوار 
ـ  به   ياز مناسبات محفل   ن  را ممكـ   جم گـروه منـس    كي

 1348البته بعد از سـال      .  رفقا بود  نيساخت، بر دوش ا   
 ي ممكـن اسـت رفقــا  1349و بـه خـصوص در سـال    

 بـه آن جمـع   يي اكبر صـفا  ي عل قي همچون رف  يگريد
  . ندارمياضافه شده باشند كه من از آن اطالع

  
  هايري دستگشروع

 در  يكـ ي سـال مبـارزه چر     كي« اشرف در جزوه     ديحم
 خي نوشـته اسـت، تـار   1350كه در بهمن   » شهر و كوه  

 ي د لي غفور حسن پور را به اشتباه اوا       قي رف يريدستگ
 بـود كـه او از       يعيدر آن زمان طب   . كندي   ذكر م  1349

  . خبر نداشته باشدهايري دستگاتيي جز يهمه
 جزوه كـه    ني دوم ا  راستي و حاتي در مقدمه و توض    من

، علـل   )3( توسط نبرد خلق منتشر شد       1394در بهمن   
اما همان طور كه در باال      .  داده ام  حي توض  اشتباه را  نيا

 از رفقا از زندان آزاد      ي تعداد 1351هم نوشتم، از سال     
ـ ترد. وستندي به سازمان پ   جيشدند و به تدر    ـ  ن يدي  ستي

ـ  ابوالحسن خط  اًكه آنها و مشخص    ـ    بي  فـرد   ني كـه اول
 بود، اطالعات خود را در 1349 آدر 16 شده در  ريدستگ

.  اشـرف قـرار داده بودنـد       دي حم قي سازمان و رف   ارياخت
 حـسن پـور، خـواهر و     ي رفقا فاطمه و مصطف    نيهمچن

 قيــ دقخي غفــور حــسن پــور كــه از تــارقيــبــرادر رف
ـ رف( غفور خبر داشتند     قي رف يريدستگ  در  ي مـصطف  قي
ـ  در خانه رف   يري دستگ ني ا امهنگ هـم  )  غفـور بـود    قي

ـ آنها به احتمال ز   .  داده بودند  دي حم قياخبار را به رف     ادي
  .  بودندوستهي به سازمان پ1353سال قبل از 

ـ  است كه ابوالحسن خط    ني ا تيواقع  آذر  16 در روز    بي
او بـه   .  شـد  ري دسـتگ  ي دانشگاه صنعت  ي در جلو  1349

 از دوسـتان  يكي ي خانه ي آدرس خانه خود، نشان يجا
 كـه   1348آن خانه تا آبان     .  دهد ياش را به ساواك م    

 رواني نوشـ  مي رفتم، متعلق به من، ابراه     يمن به سرباز  
 آن  ي پس از رفتن به سرباز     نم.  بود گريپور و دو نفر د    
 ام  ي از دوستان همـشهر    گري دو نفر د   اريخانه را در اخت   

 يسه ماهه اول سـرباز    در  هفته  هر  قرار دادم و در آخر      
 يبـر خـالف آن چـه در جـزوه          .  رفتم يبه آن خانه م   

 نوشته شده، مدارك كشف شده در       »اهكليحماسه س «
ـ ز ابتدا همـان جـا بـود، آن هـم نـه در       خانه ا نيا  كي

ـ  كه چند برابـر      ي، صندوق چوب  كي كه در    نچمدا  كي
 دو نفر از ساكنان     يريبا دستگ . ، قرار داشت  چمدان بود 

ـ  مـدارك كـه هر  ي خانه و كشف انبـوه  نيا  ي بـرا كي
ــواتيــســاواك حــساس و حــائز اهم ــود، محت  آن ي ب

 از مـدارك  يبرخـ . افتـد ي صندوق به دست ساواك مـ     
دههـا جلـد كتـاب      : ده در آن خانه عبارتنـد از      كشف ش 

 مـائو، جـزوات سـازمان توفـان،         ي كتابها ،يستيماركس
 شده به خصوص در مورد جنـگ        سي دستنو يجزوه ها 

و  ارتـش    ي فنـون نظـام    ي چند جلد از كتابهـا     ،يكيچر
ـ  اتومب ي مربوط به مـواد منفجـره، پالكهـا        منجمله  ل،ي

 پـر  يشت چند كوله پس،ي نويي جوهر نامر م،ي گر ليوسا
  ... كوه ولياز وسا

  
  

 قي فشار عوامل ساواك، من، رف     ري شدگان در ز   ريدستگ
ـ  پور را ن   روانيحسن پور و احتماالً نوش     ـ  زي  ي مـ  ي معرف

برخالف آنچه در جزوه آمده، من و حسن پور در          . كنند
او در تهران   . 1349 آذر   23 در   مِ؛ي شد ري روز دستگ  كي

ـ ياما بب . رازيو من در ش    ـ  ا »كلاهيحماسـه سـ    «مين  ني
 يدر صفحه   .  كرده است  عكس را چگونه من   يريدستگ

 او يري هفته پس از دسـتگ  كي«:  جزوه نوشته شده   91
 ري پور خائن دسـتگ    رواني سامع و نوش   قيرف] حسن پور [

 پـور   رواني نوشـ  يري دسـتگ  قي دق خيمن از تار  » .شدند
 سي در پـانو   ي انوش صـالح   يخي كه اطالع ندارم و تار   

 بهمن 21 خي تار اي مورد ذكر كرده و      ني در ا  91صفحه  
 يي فـدا  يكهـا ي در كتـاب چر    ي كه محمود نادر   1349
  .  دانمي مبينوشته را عج... خلق 

 حـسن پـور و   قي من و رف   يري دستگ ي علت همزمان  اما
 او بـا    ياسـ يشدن مان احتماالً به ارتبـاط س       هم پرونده 

 كه مـن هـم      شودي   از ساكنان آن خانه مربوط م      يكي
 هم وجـود جـزوه      ديشا.  كرده بودم  يزندگ در آن    يمدت

ـ  از چه گوارا بوده باشد كه رف       يا  حـسن پـور آن را       قي
ـ  رف يريدسـتگ به هر رو با     . ترجمه كرده بود    حـسن   قي

 نقـشه از منـاطق      يپور و تجسس در خانه اش، تعـداد       
 كه متعلق به سازمان آب تهران بـود بـه           رانيمختلف ا 

ـ پرو(ه   شـا  مي رژ يتيمقام امن .  افتد يدست ساواك م    زي
 كه در هايري دستگني مصاحبه در مورد ا  كي يط) يثابت
 اطالعات مهـم را     يبرگذار شد، برخ  1349 ي د 2 خيتار

 گـروه هـشدار     ي توانـست بـرا    ي كند كه مـ    ياعالم م 
  .  اغفال كننده باشدايدهنده و 

 دهد ي م هي ارا يتي كه مقام امن   ي مصاحبه و اطالعات   نيا
بـه  .  شـود يمـ  رفقـا   »بيفر«سبب  » هشدار «يبه جا 

 كردنـد كـه     ي كه آزاد بودند فكر م     يي رفقا ادياحتمال ز 
ــههــا،يي شــدگان در بازجوريدســتگ  اطالعــات  ي دامن

  .ساواك را به خود محدوده كرده اند
 اظهارات  ني ا 1349 ي د 2 اطالعات در شماره     روزنامه

 2 روزنامـه اطالعـات      مه،يسند ضم . ( كند يرا منتشر م  
  ) 1349 يد

 شـده   ني تـدو  ي به گونه ا   »اهكليحماسه س  «ي جزوه
 حسن قي من و رفيري روز پس از دسنگستي بايكه گو 

 ساواك مشخص   ي برا جيپور، چند و چون گروه به تدر      
بـه  . اسـت »  رو شده  زيهمه چ  «ي شود و در آخر د     يم
 از چند و    يقي ساواك اطالع دق   1349 ي  تا آخر د    نيقي

 كـه در جعـل      ي محمود نـادر   يحت. چون گروه نداشت  
 23 ي استاد است، نتوانـسته در فاصـله         هاييبازجوسند  

 از اطالعـات سـاواك      ي بهمـن، سـند    10آذر تا حدود    
  . اوردينسبت به گروه در كتاب خود ب

 مدارك بـه  في تكلي آذر، هنوز حت  23 روز بعد از     ستيب
 اتيدست آمده در آن خانه، به جز مورد مربوط به نـشر   

 يا از روزهـ   يكـ يمـن در    . توفان، مشخص نشده بـود    
 مـدارك را    ني همه ا  تي مسئول 1349 ي دوم د  ي مهين

 حماسه  ي روز جزوه    ستي ب ياگر ادعا . به عهده گرفتم  
 11 عنـوان تـا   چيساواك به ه   داشت، تي واقع اهكليس
 كرد تا دست به حمله زند و اگـر  ي بهمن صبر نم 13 اي

ـ  گـروه تكم ي اطالعات ساواك دربـاره  يدر آخر د   لي
 12 چـرا سـاواك بـازهم         رو شده بود،   زيشده و همه چ   

 روز صبر   12روز صبر كرد و سپس دست به حمله زد؟          
 ي بزرگـ  ي توانـست ناكـام    ي حساس مـ   تيدر آن وضع  

حماسـه   «يدر جـزوه    . آورد اه سـاواك بـه همـر      يبرا
 بهمن  7آنها روز سه شنبه     « نوشته شده كه     »اهكليس

 در  يانـوش صـالح   . » خود را آغـاز كردنـد      اتي عمل 49
 خي و تـار   كنـد ي   مـ  حي تـصح  زيرا ن  خي تار ني ا يسيپانو

. كندي  اعالم م » 1349 بهمن   13سه شنبه   «درست را   
ـ  حم اي پرسد آ  ياما از خود نم     اشـرف كـه در كـانون        دي

ـ  گروه در آن چند مـاه، بـه و         يدادهاي رو يهمه    از  ژهي
ـ    1346 تا بهمن    وريشهر  ني بـوده، چگونـه توانـسته چن

 مرتكـب شـود؟     خهـا ي را در نقل تار    ياشتباهات آشكار 
 و  ي اندازه در گزارش دهـ     ني اشرف تا ا   دي حم قياگر رف 

ـ  رو خي سپردن تـار   اديبه    ضـعف داشـته و دچـار      دادهاي
 ي سـال همـه      ند شده، چگونه تواست چ    ي م يفراموش
 با  دقت و اهكلي را پس از حماسه س    ي سازمان يقرارها
   به خاطر سپرد؟ي ستودنيوسواس

  
  يري گجهينت

ـ  صـنعت جد   ي فراورده   ني آخر در ـ و تحر  جعـل    دي  في
 ژني كه بمي بشنودي اشرف بادي از زبان  حم   يي فدا خيتار

ـ  مسئول ضربات به گـروهش بـوده، رف        يجزن ـ  قي  ي عل
 انسان خشك و مستبد     كي وي سنار ني در ا  يياكبر صفا 

ـ  غ ياست، گروه جنگل بـه مثابـه گروهـ          و  ياسـ ي س ري
ـ  و حم  وه گر يهمه اعضا . شودي  ماجراحو جلوه گر م     دي

 دقت و ي بييلكه عوامل اجرا آگاه بياشرف، نه عناصر
ـ .  هـستند اليحواس پرت و ساده انگار و خوشـخ         يوقت

 كه به نام او    ي جعل ي نوشته   كي اشرف از خالل     ديحم
 ي نفـ  ي شود، بـرا   ي م ي گونه معرف  ني ا شودي  منتشر م 
 در  راني خلق ا  يي فدا يكهاي سازمان چر  لي بد ينقش ب 
 ي، جا بـه انـدازه ا      1349 بهمن   الب قبل از انق   يسالها
ولـي   راني بگ رهي كه كه قلم به دستان و ج       شودي  باز م 
 مشمئزكننده خـود،  ي نگار خي توانند در تار   ي هم م  فقيه

.  كننـد  ي معرفـ  ي اشرف را گانگستر و جـان      دي حم قيرف
 و  اي پو شهي خرداد اند   ي  به شماره  دي مثال نگاه كن   يبرا

 ني چهلمـ  ي نـه بـه بها   «انيـ  جـالل توكل   يتك نگار 
  . اشرفديحم» سالمرگ

 8ه در صفحه بقي



   8صفحه                    1395 دي اول – 378 برد خلق شمارهن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جزوه سندهي اشرف نوديحم

  ستي ن»اهكليحماسه س«

  
  7بقيه از صفحه 

 را بـه طـور      اهكلي حماسـه سـ    ي جزوه   ي كس اگر
 ي بخواند، ممكن اسـت متوجـه شـگردها        يسطح

 جنـبش   ي مخدوش كردن چهـره      ي كه برا  ينرم
 سطور آن نهفتـه اسـت نـشود و          ي در البال  ييفدا
امـا  . دي آن هم خوشش آ    يهايي از داستانسرا  يحت
 ايـ  سندهيـ  كـه نو ميابي يـ  تعمـق در مـ   ينـدك با ا 
چه  ماهرانه  زهـر بـه        » حماسه «ني ا سندگانينو

  .چكانندي كام خواننده م
 جـزوه كـه   نيـ  اي و خروجـ اتيـ  توجه به محتو  با

 گروه جنگل به طور خاص و جنـبش         هي عل يسند
 گفـت   ديـ  به طور عام است، به طور قطع با        ييفدا

 فيـ  جعـل و تحر دي صنعت جديكه صاحبكار اصل 
ـ  يانهاي جر ني از مهم تر   يكي خيتار  رانيـ  ا ي انقالب

 ي جمهـور  ميـ  رژ يتـ ي امن ي از نهادها  يكيمعاصر،  
 سـند  نيـ  ا يدكننـده ي توليبـرا  اسـت و    ياسالم
 كـه   ستيـ  نبوده و ن   ي ا دهيچي كار چندان پ   يجعل

  .  آن را كور كننديبا چند دست رد و بدل، رد اصل
  1395دوم آذر 

  
  سيپانو

 كنـشها تـا     ني از نخست   خلق ي فدائ يكهايچر) 1(
 يتــي امني، از انتــشارات نهادهــا 1357بهمــن 
   1387 انتشار بهار سال خي تار،ي اسالميجمهور

 دمكرات و   ي خالق، رهبر  يستي ماركس ژن؛يب) 2 (
 و ي در بـاره زنـدگ     ي كتاب جنگ  133مستقل، ص   

  ي جزنژنيآثار ب
) 3 (http://www.iran-

nabard.com/40%20sal/jozveh%20yek%20sal

%20hamid_net_1394.pdf  

  

  

  

  

  

  
  
  

اشغال حلب، صدای مردم 
  حلب شنيده نشد

  
  زينت ميرهاشمي 

   
مبارزه ضـد ديكتـاتوري مـردم حلـب، پـس از مـدتها              
مقاومت زير بمبارانهاي وحشيانه كـه بـه طـور عمـده            
مردم غير نظامي و مراكز مدني را هدف قرار مـي داد،            

اشـغالگر بـشار     آذر با ورود نيروهـاي       23روز سه شنبه    
. اسد و پاسداران خامنـه اي وارد مرحلـه جديـدي شـد            

حلب اشغال شد اما مبارزه ضد ديكتاتوري ادامه خواهد         
يافت؛ آنان كه باد مي كارند، بـدون ترديـد توفـان درو            

  . خواهند كرد
بنا به صدها گزارش منتشر شده، مزدوران بـشار اسـد،           

نظاميـان    اهللا لبنـان، شـبه        پاسداران خامنه اي، حـزب      
عراقي، افغاني و پاكستاني با وحشيگري بي حد و مـرز           

بـان  ديـده . مردم بي دفاع حلب را قتل عـام كـرده انـد    
بشر سوريه، خبر اعدامهاي ميداني و گسترده در          حقوق  

شرق حلب توسط نيروهـاي بـشار و متحـدان شـان را            
بـر اسـاس گـزارش فعـاالن ميـداني       . تأييد كرده است  

ــداقل  ــن در 200ح ــط  4 ت ــب توس ــرق حل ــه ش  محل
اشــغالگران اعــدام شــده و تعــدادي كــودك در محلــه 

  .الفردوس زنده سوزانده شدند
لينا شامي دختر جوان سوري طـي پيـامي از حلـب، از             
مردم جهان كمـك خواسـت امـا كـسي صـداي او را               

  .نشنيد
شنوند،   به تمامي كساني كه من را مي      : لينا شامي گفت  

 كـشي    قابل يك نـسل   جا در شرق حلب در م       ما در اين  
  . قرار داريم

كساني كه اين پيام را شـنيدند و سـكوت كردنـد و بـا               
نگاه تبعيض آميز به حقوق بشر براي اشغالگران با اين          
بهانه كه آنان عليه تروريسم جنگيده اند، دسـت تكـان        
دادند، در اين بزرگتـرين جنايـت قـرن بيـست و يكـم              

  . شريكند
 از بـه اصـطالح     خوشحالي و يا سكوت مرگبـار برخـي       

كــه مبــارزه مــردم حلــب عليــه » ضــد امپرياليــستها«
ديكتاتوري بشار اسد را اقدام تروريستي مي نامند، فقط         
. ننگ و سياهي را در كارنامه آنان به ثبت مـي رسـاند             

كه ... واقعيت اين است كه روسيه، آمريكا، رژيم ايران و 
در فراسوي ديكتاتوري اسد، سهم خواهي خود را طلب         

كنند در سـركوب مـردم حلـب توسـط بـشار اسـد       مي  
  .به اين موضع چندش آور توجه كنيد. شريك هستند

محمد باقر نوبخت سخنگوي دولـت واليـت فقيـه روز        
 آذر، در نشست خبري خـود در رابطـه بـا           23سه شنبه   

دولت جمهـوري اسـالمي ايـران و همـه          «:حلب گفت 
افرادي كه بـه حقـوق بـشر اعتقـاد دارنـد از سـركوب             

ريستهاي واقعاً سفاك و بي رحم كه چنـدين سـال           ترو
  » .دست به جنايت زدند، خوشحال خواهند شد

با نگاهي به آنچه در زندانهاي رژيم ايران مـي گـذرد،            
اعتقاد پايوران جمهوري اسالمي به حقوق بشر را مـي          

  . توان خوب درك كرد
   آذر 24چهارشنبه .... فراسوي خبر 

  

  

  
نمايان تر شدن روی ديگر 

  سکه بُحران هسته ای 
  در حلب

  
   امانمنصور

 در حلــب، بحــران مناســبات ي جنگــتيــ جناارتكــاب
 بـه آسـتانه     گري را بار د   ي اسالم ي جمهور مي رژ يخارج

 پس از فرو نشستن     ياندك. نُقطه جوش برگردانده است   
ـ  بحـران در روابـط رژ  ي كانون انفجار كي  مالهـا و  مي

 نـك ي ا ،ي تواُفـق هـسته ا     ي اش در پ   ي خارج يطرفها
 بـار   شـرارت  ياسـتها ي س شي كـه سـا    دي نما ي م نيچن

 به صلح، رفـاه و      انهي منطقه خاورم  ازي با ن  رانيحاكمان ا 
 شدن دوباره   ي موجب بحران  ،ي و اجتماع  ياسي س تيمدن

  .  شده استگري ديمناسبات در نُقطه ا
 يمهـا ي صـدراعظم آلمـان بـه رژ       مي تُند و مـستق    حمله

ـ  دست زدن بـه جنا     لي به دل  هي و روس  انريا  ي جنگـ  تي
ـ  آرا ي در شهر حلب، نوك مـوقت      انيرنظامي غ هيعل  يشي
ـ   انــسان يهــاي اسـت كــه در برابـر تبهكار  ي المللــنيب

  .  مهاجمان به حلب شكل گرفته استزانهيست
ـ  نشست سران اتحاد   اني خاُنم مركل در پا    ي ها گفته  هي

ـ  رژهاني كـه جنـگ وحـش     ي اجالس د؛ي گرد رادياروپا ا   مي
ـ  شـان عل   ياسدها و متحدان خارج     مـردم حلـب در      هي

 اُروپـا   هيـ سـران اتحاد  . راس دستور كار آن قرار داشت     
ــه حفــظ جــان غ  ــا فراخــوان ب  ان،يــرنظاميهمزمــان ب

  .  كردنددي تمدزي نرا هي روسهي علي اقتصاديمجازاتها
ـ  گرفتن حاكمان ا   قرار ـ  در ت  راني ـ  نگـاه اتحاد   ررسي  هي

 ني آنان در ا   ريلت هلند با احضار سف     تر دو  شياُروپا را پ  
 شيكشور به منظور اعتراض به ُكـشتار حلـب بـه نمـا            

ـ   ياندك. گذاشته بود  ـ  ن سي بعد انگل  ي جمهـور  ري سـف  زي
ـ  در لندن را احضار كـرد تـا محكوم         ياسالم  نقـش   تي

 را بـه    "هي رنج مردم سور   داومت" مالها در    مي رژ ينيآفر
  .  ابالغ كنديو

ـ  غرب در برابـر جنا     كردي رو كاي دولت آمر  نهي آد روز  اتي
 و آن را    دي را تـداوم بخـش     هي مالها در سور   مي رژ يجنگ

 كـه رخ    يعيمسوول فجـا  " هي اسد و سور   ميدر كنار رژ  
ـ  حاكمان ا  ي اوباما دستها  يآقا.  دانست " دهد يم  راني

:  دانـست و افـزود     "هيآلوده بـه خـون مـردم سـور        "را  
   ". شوكه شده استانهيوحش تهاجم نيجهان از ا"

ـ  وال مي رژ ي انسان ري و غ  انهي درنده خو  رفتار ـ  فق تي  و  هي
ـ  آن در حلـب، چهـره كر       يمزدوران لُبنان   از  يگـر ي د هي

 آن است كه در عمل و       ي منطقه ا  ي بحران زا  استيس
.  جهان قـرار گرفتـه اسـت       دي در برابر د   انيبه گونه عر  

 جنـگ افـزار هـسته    دي است كه تولياستي همان س  نيا
 ابزار در دستور كار داشـت      مثابهبه   را   ي و جنگ اتُم   يا

 حلـب و    ي ها رانهي و ي آن را رو   گري د ليو امروز با وسا   
  .  بردي مشي شهروندانش پيانبوه جنازه ها

 نانهي ب رواقعي غ دي بر اُم  اني تواند نُقطه پا   ي حلب م  فاجعه
 بـر رفتـار     ي خودكار تواُفـق هـسته ا      راتينسبت به تاث  
ــمخــرب رژ ــا در خاورممي ــهي ماله ــايا و ان ــش يف  نق

 ريي است كه تغني اتيواقع.  آن باشد  ي از سو  "سازنده"
ــان ا  ــار حاكم ــرفت ــسته ا راني ــه ه ــهي نتي در پهن  ج

 بود كه آنها را از ادامـه دادن         ي فلج كننده ا   يمهايتحر
 در مـورد    زمي مكـان  نيا.  باز داشت  يبه شرارت هسته ا   

ــتغ ــه ااســتي سريي ــوگي منطق  از تكــرار يري آن و جل
  .  عمل خواهد كردزيحلب ن مانند "يعيفجا"
  

   آذر28 كشنبهي...  خبريفراسو
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 جمع اضداد

جمهوري اسالمي ملغمه عجيبي سـت و يـك چيـز را            
خوب ثابت كـرده و آن ايـن كـه جمـع اضـداد كـامال           

 :ممكن و شدني ست

هم ايمان دارد هم علم، هم جنگ افروزي مي كنـد و            
در آن واحـد بـا غـرب و     . هم ميزبان صـلح مـي شـود       

هـم  . استكبار مي ستيزد و تز گفتگوي تمدنها مي دهد        
ي اسـراييل از صـفحه روزگـار و نقـشه           خواهان نـابود  

آل ! جغرافيا است و هم خواهان تعامل با همـه جهـان           
!) در خاك سعودي  (سعود را اليق توليت كعبه مسلمين       

نمي داند و همزمان، خواهان وحدت شـيعه و سـني در           
از خودكفـايي در كـشاورزي و صـنعت و          . جهان اسـت  

 مـي   حمايت از توليد داخلي و بنگاههاي زود بـازده دم         
زند و در همان حال براي جبران كمبـود نقـدينگي بـه            
صــادرات خــاك و واردات انبــوه كاالهــاي مــصرفي و 

 . كشاورزي مي پردازد

امام اين جمهوري كه سر و تـه جمـالت و سـخنانش             
قابل بازيابي و ترجمه نيـست، پـس از مـرگ صـاحب             
غزليات عارفانه پر سوز و گداز و وصيت نامـه سياسـي            

د كه در دانشگاهها آن را تدريس مـي         الهي اي مي شو   
 . كنند

قاضي شرع دادگاههاي انقالب و ششلول بند آن پـس          
  . از انجام وظيفه كشتار، اصالح طلب مي شود

  
 

پيروان اين امام از ديوار سفارت باال مي روند، انگار مي   
خواهنــد تــوپ پالســتيكي خــود را از حيــاط همــسايه 

دعا مي شوند، به جبهه     همينها بعداً مردان بي ا    . بردارند
راه كربال به قدس را گم مي كننـد و سـر از             . مي روند 

از نردبان الوهيت به    . وادي تعالي و عرفان در مي آورند      
ــدوم    ــديران جهــادي و خ ــد و م ــي گردن ــر م ــايين ب پ
ســازندگي، اصــالحات و اعتــدال مــي شــوند، نفــت و  
مخابرات را به سپاه واگذار مي كنند و قدس را به سپاه            

بچه هاي مدرسه عشق بـسيج هـم، زدن بچـه           . قدس
دفاع : ببخشيد(هاي كهريزك و كشتن بچه هاي حلب        

 !را جايز مي شمارند) از حرم

تمام اين آدمها در تمام اين اوضاع و احوال يك چيز را            
همزمان با پايين آمدن پلـه پلـه از         : فراموش نمي كنند  

 مالقات خدا، از نردبان علم و ثروت چند پله يكي بـاال           
از سيكل بـه دكتـرا و از فقـر بـه داراييهـاي              . مي روند 

براي اثبات جايگاه دانـشگاهي خـود   . نجومي مي رسند 
بايد تحقيق كنند و كتاب و مقاله بنويسند، بنـابراين در           
نوشتن مقاالت علمي، مخلصانه و برادرانه كورس مـي         

شگفت اين  . گذارند و به درجه قهرماني نايل مي شوند       
ارايه شده از ايـن جهـادگران تقـوا و          كه حجم مقاالت    

تجارت، از حجم نمونه هاي مورد مطالعـه آنهـا بـسيار            
اگر هم حجم نمونه كم باشد يا اشـتغاالت   ! بيشتر است 

دنيوي و اخروي اين جان بر كفان زياد باشد و فرصـت       
پژوهش و نگارش كم بياورنـد، در حـد مجـاز شـرعي             

 ! ناخنكي به اندوخته ي علمي ديگران مي زنند

 

رسوايي بزرگ بين المللي براي جامعه علمـي      

 كشور

در چند هفته اخير خبر سرقت علمي تعدادي از مقاالت          
علمي دانـشگاههاي وابـسته بـه وزارت        اعضاي هيات   

بهداشت، علوم و برخـي واحـدهاي دانـشگاه آزاد نقـل        
تقريبا يازدهم آبان ماه بود كه ناشـر  . محافل شده است 

 282 مقالـه    58ي از تعليـق      در گزارش  "نيچر"مجالت  
دانشمند و پژوهشگر ايرانـي بـه دليـل جعـل علمـي و            

 .دستكاري در آنها خبر داد

براساس خبرهايي كه در روزهاي گذشته در اين رابطه         
ها منتشر شده، سرقت ادبي، دستكاري در نام      در رسانه   

نويسندگان، دستكاري در فرآيند ارزيابي علمي، فريـب        
، انتشار و اختصاص غيـر قـانوني        سيستم ارزيابي علمي  

نويسندگي مقاله مواردي است كه بـراي ايـن سـرقت           
 مقاله ديگر   40بررسيها در مورد    . علمي بيان شده است   

در همين حـال شـنيده مـي شـود          . همچنان ادامه دارد  
 هم كه در نشر مقاالت معتبر علمي        "اسپرينگر"سايت  

ن  مقاله ارايه شـده توسـط محققـا        30فعاليت مي كند،    
 مقالـه   9ايراني را از سايت خود حذف كرده و در مورد           

 .ديگر در حال بررسي است

تمامي مقاالتي كه از سـوي اسـپرينگر در ايـن مـورد             
ــي و    ــتكاري علم ــواهدي از دس ــد، ش ــده ان ــذف ش ح

درصد آنهـا نيـز     70بازنويسي را در خود داشته اند و در         
در مقـاالتي كـه بـه       . سرقت علمي به چشم مي خورد     

BMC ايه شده است، در تمامي موارد دسـتكاري در          ار
 درصـد  57تاليف اوليه به وضوح ديده مي شود كـه در          

 درصد نيز سرقت علمي     93آنها بازنويسي محض و در      
 .قابل شناسايي است

 نيز موارد مشابهي اتفاق افتاده بـود كـه          2015در سال   
هر دو موسسه اعالم كردنـد در صـورت تكـرار جعـل             

مستقيم مقاالت توسط آن محقـق در       مقاالت، از ارايه    
سايت جلوگيري به عمل مي آيد و تمامي نوشته هـاي          

 .وي نيز حذف خواهد شد

آنطور كه وزير بهداشت، سيدحسن هاشمي، بيان كرده،       
 نفر از اعضاي هيات علمي كـه        19 يا   18تاكنون براي   

 ذكر شده، پرونده تـشكيل     نامشان در سه تا چهار مقاله     
شده و اين موضوع در دادگاه تخلفات اداري رسـيدگي          

 شود، اما آنچـه در ايـن ميـان قابـل توجـه اسـت،              مي
نامهاي افراد شناخته شده و منتسب به دولت است كـه   

 :كنندشايعات آنها را دست به دست مي 

رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو، رضـا ملـك       
ن تحقيقات و فناوري وزارت بهداشـت، بـاقر         زاده، معاو 

الريجــاني، معــاون آموزشــي وزيــر بهداشــت، محمــد 
فرهادي، وزير علوم، معصومه ابتكـار، ريـيس سـازمان          
حفاظــت از محــيط زيــست و حميــد ميــرزاده، ريــيس 
دانشگاه آزاد اسالمي افرادي هـستند كـه نامـشان بـه            

واسطه خبر سرقت علمـي در فـضاي مجـازي منتـشر            
 برخي از آنها نيز نسبت بـه ايـن اخبـار واكـنش       شده و 

 .نشان داده اند

از جمله وزير علوم در واكنش به اين اتفاق گفته اسـت            
به نظر مي رسد رشد چشمگير علمي ايـران يكـي از            "

محمد فرهادي با بيان اينكـه      . "عوامل اين حذف باشد   
 مقاله محققان ايراني با هدفي از پيش تعيين         58حذف  

در حـال حاضـر علـت       ": ده است، افـزود   شده انجام ش  
حذف مشكوك مقاالت محققان ايراني در حال بررسي        
است و آنچه مهم است اين موضوع اسـت كـه از ايـن        
قبيل اتفاقات در همه جاي دنيا رخ مـي دهـد، امـا بـه           
خوبي مي دانيم كه رشد چشمگير علمي ايراني يكي از          

 ".عوامل اين اقدام بوده است

ييس سازمان غـذا و دارو، نيـز تمـام          رسول ديناروند، ر  
شايعات در مورد خود را بي اساس خوانده و به فـارس             

ادعاهايي مبني بر انتشار مقاالت جعلي از       ": گفته است 
سوي بنده و ساير اساتيد و نفرات برجسته علمي كشور          

درصد دروغ است و رتبه هاي علمي اين اشـخاص          صد
  ".هيچ ارتباطي به پستهاي شان ندارد

دسـتهاي پـشت پـرده ضـد        ":  تاكيد كـرده اسـت     وي
انقالبيها در آن سوي مرزهاي كشور در ايـن شـايعات           

   ".نقش دارند
سالهاست . اين قسمتي از دم بيرون افتاده خروس است       

كه در نظام آموزشي رژيم، دسترنج علمي دانـشجويان         
و پژوهندگان كشور به نام متوليان سـابق و فعلـي كـه           

ملـك  . اشته اند ثبت مي شـود هيچ نقشي هم در آن ند 
مقالـه  ... زاده، واليتي، الريجاني، قاضي زاده هاشمي و      

اي نيست كه در زمينه تخصصي آقايان در ژورنالهـاي          
داخلي و خـارجي منتـشر شـود و نـام آنهـا در جايگـاه         

دانــشجو يــا . نويــسنده اول يــا حــداكثر دوم آن نباشــد
ي دستياري كه بين شش ماه تا يك و نيم سال رنج مـ            

كشد و به گرد آوري داده هـا، آنـاليز، بحـث آمـاري و               
نوشتن متن مقاله مي پردازد تا به عنـوان پايـان نامـه             
ارايه داده و يا با چاپ مقاله اش در نشريات يا مجـامع             
علمي و ايندكسهاي معتبر، براي آينده خود اعتبار علي         
كسب كند، بايد هميـشه در زيـر سـايه علمـي آقايـان              

 افراد ياد شده بايد روساي دانشگاه هـا،         به ليست . باشد
معاونتها و مديران كل را هم افزود كه با حفظ سـمت،            

آيا اينها بـه    . عنوان هيات علمي را نيز يدك مي كشند       
 واقع جوياي علم و توسعه اند؟

  
 پژوهش و مراحل آن

پژوهش، فرايند پردازش اطالعات است كه مهمتـرين         
ـ     ويژگي   د علـم در تـاريخ آن   اش زايايي، باروري و تولي

 .باشد و داراي هويت جمعي است علم مي 

پس . هاستشود، داده   آنچه در كتب و منابع يافت مي        
ها به اطالعات تبـديل مـي   از سنجش و گزينش، داده   

شوند، با پردازش اطالعات و تجزيه و تحليـل آنهـا در            
پـژوهش، فراينـد    .  گيـرد  مقاله، توليد علم صورت مـي     

ت برخالف بسط اطالعـات ديگـران كـه         توليد علم اس  
پژوهشگر مانند زنبـور عـسل      ! توسعه است نه پژوهش   

كند نه مثل مورچـه كـه       است كه چيز جديد توليد مي       
 . كندفقط اطالعات را گردآوري مي

شان مقاله اين است كـه در مقيـاس تـاريخ آن علـم،              
مقالـه علمـي پژوهـشي بايـد نـوآوري          . توليد علم كند  
يدا كردن حرف جديد در تاريخ يك علم    داشته باشد و پ   

ايـن  . كه پيش تر وجود نداشـته، كـار دشـواري اسـت           
  تواند  پردازي نيست، بلكه مي نوآوري فقط در نظريه
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... زبان جديد، روش جديد، مساله جديد، تعريف جديد و        
اگر جهتگيـري مقالـه، ترويجـي و        . در تاريخ علم باشد   

رساني باشـد، مجـالت علمـي پژوهـشي آن را           اطالع  
 . كنندچاپ نمي

. در پژوهش، آغاز كار روبـرو شـدن بـا مـشكل اسـت             
كهاي خاصي، مشكل را بـه مـساله        محقق بايد با تاكتي   

سپس فرضيه دهد، آن را آزمـايش كنـد و          . تبديل كند 
به اين ترتيب، به يك نظريه برسد كـه مـسأله را حـل            

البتـه  . فرضيه، پاسخ اوليه محقق به مساله اسـت        . كند
اگــر . روش آزمــون در علــوم مختلــف، متفــاوت اســت

مشكل به مساله تبديل نـشود، يـك فعاليـت موضـوع            
نجام خواهد شد در حاليكه پژوهش يك فعاليت        محور ا 

در تحقيقات مـساله محـور، امكـان      . مساله محور است  
بنـابراين مقـاالت بايـستي      . مغالطه كمتر خواهـد بـود     

  .جهتگيري مساله محوري و پژوهشي داشته باشند
 

 آن خشت بود كه پر توان زد

در وبالگ يكـي از نويـسندگان و پژوهـشگران داخـل            
 :ه شدهكشور چنين نوشت

اكنون هر دانشجو، استاد يا پژوهشگري اگر بخواهـد         "
به هر بخش از مراكز دانشگاهي وارد شـود، نخـستين           
سوالي كه بايد پاسخي در خور و شايـسته بـدان دهـد،            

 اسـت كـه     ISIتعداد مقاالت، به خصوص مقاله هاي       
هرچه تعداد آن بيشتر باشد، امكـان ورود شـخص بـه            

 و در صـورتيكه وي      حوزه علمي فـزون تـر مـي شـود         
 ISI پژوهشي در نشريات خاص و يا        -مقاالت علمي   

در مجالت بين المللي نداشته باشـد، نـه فقـط امكـان          
هرگونه ارتباط بعدي از او سـلب مـي شـود، بلكـه بـه               

 يا كـم سـواد      "بيسواد"عنوان استاد، دانشجو و محقق      
. تلقي شده و از گردونه آموزش عالي حذف مـي گـردد           

مقاله هاي علمي در تمام جهان ويژگي و        البته نگارش   
ارزش خاص خود را دارد و در اين مجادله اي نيـست،            
الكن مساله در چگونگي درك و فهم موضوع و نحـوه         

نظام آموزش . ارزيابي شرايط يك استاد و دانشجو است 
عالي افراد را به مقاله سازي، مدرك گرايـي و تئـوري            

 تـشويق و  پردازي صـوري، سـاختارگرايي و گـردآوري     
صـرف نظـر از مفاسـد و مـشكالت          . ترغيب مي كنـد   

فراواني كه در حيطه مديريت نشريات علمي به خـاطر          
حجم وسيع مقاالت و عدم امكـان درج آنهـا در زمـان       
مقرر وجود دارد، اين سوال پرسيدني است كه چرا همپا      
و همــراه آن مــسايل كــشور حــل ناشــده و معــضالت 

ينجـا بـه ذكـر چنـد        همچنان باقي مانـده اسـت؟ در ا       
 :خصيصه اساسي در اين زمينه اشاره مي رود

 - در مقــاالت علمــي منــدرج در نــشريات علمــي -1
پژوهشي آنچـه حـايز اهميـت اسـت، رعايـت سـاختار           
صــوري مقالــه نويــسي اســت و خالقيــت و پويــايي و 
نوآوري و نيز جنبه كاربردي و عملـي آن كمتـر مـورد             

 .توجه است

متر خوانده مـي شـوند و    مجالت علمي پژوهشي ك    -2
حتي نويسندگان مقاالت بـه نـدرت از محتـوي مقالـه            
هاي همكاران خود با خبر مي شوند، چرا كـه مـالك،            

 .درج مقاله و اخذ امتياز آن است

 بيشتر دارند، طبعا مقاالت     "ارتباطات" استاداني كه    -3
در ايـن ميـان اسـتادان       . بيشتري نيز منتشر مي كننـد     

س و صاحب دانشكده، پژوهشكده مسوول و مدير و ريي    

بـه همـين اعتبـار زودتـر        ! البته سرآمدند ... و شركت و  
 . مي شوند"استاد تمام" و "دانشيار"

 در هر نشريه علمي چند نفر سر قفلي مـادام العمـر          -4
 صـوري   "مقررات"آن را به عهده دارند و تا حدي كه          

اجازه دهد، مطالب دوستان و همكاران نزديك خـود را          
 "امتيـاز "از آنجا كه درج مقالـه       . ويت مي گذارند  در اول 

محسوب مي شود، بده بستان در نحـوه داوري اصـلي           
اساسي است و روشن است كه محتوي و حرف تـازه و           

 .خالقيت و نوآوري مقاله چندان ارزش توجه ندارد

 - كمتر مدير مسوول يا سردبير يك نشريه علمـي           -5
دانشور صاحب  پژوهشي به دنبال نويسنده، محقق و يا        

راي براي درج مقاله به شخصي مراجعه مي كند، چون          
 .عرضه بيش از تقاضاست، پس جويندگي الزم نيست

 هرچه منابع خارجي بيشتر باشد، مقاله از اسـتحكام        -6
ميـزان و تعـداد     . و پشتوانه علمي بيشتر بهره مند است      

ماخذ خارجي و استادان اروپايي و آمريكايي بسيار مهم         
رعكس، استادان ايراني و كتابهاي فارسي آنها       است و ب  

 "!چندان وجه علمي ندارد

 

 علم و ايديولوژي

علم در جايي شكل مي گيرد كه تفكر علمي با ويژگي           
طــرح پرســش، "پرســشگري و چراجــويي، و بــا متــد 

 .، حاكم باشد و پيش برود"فرضيه، آزمون و نظريه

تضاد سرشـتي ايـديولوژي آيـه و شمـشير بـا انعطـاف         
. ذيري و نسبي گرايي علم سازگار و جمع پذير نيـست       پ

علم از مطلق گويي پرهيز مي كند، با نسبيتها، شـايدها     
و اما و اگرهـا سـر و كـار دارد و بـه محـدوديت خـود                  

دين با خدا و شيطان، معـروف و منكـر و      . معترف است 
بهشت و دوزخ سر و كـار دارد و مـدعي مطلـق بـودن       

ري و جـسارت پـويش      خاستگاه علم شك، نابـاو    . است
ناشناخته هاست و ابزارش آمار و تكنولوژيهاي سنجش        

خاستگاه ديـن تـرس و يقـين كـاذب سـرپوش            . است
  . گذارنده بر آن و ابزارش تسبيح و سجاده است

آنكه باور به پيروي از دين و ولـي و امـام دارد، اگـر از             
سر مصلحت و منفعت نباشـد، از سـر جـزم انديـشي و             

علم انديشي ست و نمي تواند داعيه       فاقد پويايي خاص    
آنكـه پنـدار و گفتـار جـزم و      . پژوهندگي داشـته باشـد    

يكسويه دارد، نمي تواند روح و رفتار علمي و انگيـزش           
ي كه از فرامين    دانشگاه ها و مراكز   . علمي داشته باشد  

الهي، ائمه، خلفا و نواب آنها بخشنامه مي گيرند، نمـي           
  . توانند كانونهاي علمي باشند

در چنين فضايي علم گرايي و توليد و توسعه دانـش در    
كار نخواهد بود و ادعـاي پيـشرفت علمـي و پـژوهش       
واهي و بي اساس مي شود، هرچند براي ايـن منظـور            

نشكده و پژوهـشكده    بودجه هاي كالن صرف شود، دا     
ساخته شود، دانشجوي زياد جذب شـود و يـا پـروژه و             

  .مقاله علمي تعريف شود
 

 جمهوري اسالمي و دانشگاه

ماهيت خرفت و ضد علمي حاكميت جمهوري اسالمي        
از آنجايي نمايان مي شود كه امـام از ابتـدا راحـل آن،         
نــاتواني ذاتــي خــود از درك و ايفــاي مطالبــات قــشر 

صيل كـرده را فرافكنـي كـرده و تمــام    دانـشجو و تحـ  
مبـارزه بـا    . بدبختيهاي مملكت را از دانشگاه مي دانـد       

دانشگاهي كـه در برهـه اي از        . دانشگاه آغاز مي شود   
تاريخ معاصر جز مهد دانش و پـژوهش، كـانون افكـار            
مترقي، آزاديخواهانه و آرمان تغيير رژيم سياسي كشور        

 و سـخنرانيها و     بود و زمين چمن آن يـادآور ميتينگهـا        
حضور جريانها و احزاب بود، پـس از سـلطه ارتجـاع و             
ــان انقــالب   تــصفيه هــاي سياســي و عقيــدتي و جري
فرهنگي به زمين آسـفالت سـفت و سـرد اقامـه نمـاز              

به ايـن ترتيـب پـاي عـوام خميـري          . جمعه تبديل شد  
شكل روي كرسي خواص انديشه و آرمان نهاده شـد و       

ه هاي حاكميت و حاشـيه      دانشگاه را به كفش كن زايد     
 .نشينان بورژوازي مذهبي تبديل كرد

در تمام دهه هاي عمر رژيم تـالش بـسيار در جهـت             
حوزه اي كردن دانشگاهها و مراكز علمي مـي شـود و            

 كـه جمـع     " وحـدت حـوزه و دانـشگاه       "عبارت يـاوه    
ضدين است و به ناچار محال، شـعار ثابـت نـابودگران            

گي و قلع و قمع كتـاب       انقالب فرهن . دانشگاه مي شود  
بودجه هاي كـالن صـرف شـبيه        . و استاد رخ مي دهد    

سازي حوزه به دانشگاه از طريق تاسـيس پژوهـشكده          
هاي ديني، گسترش فضاي فيزيكي و امكانـات حـوزه          
ها و تجهيز آنهـا بـه تكنولـوژي كـامپيوتر و اينترنـت،              
تاسيس دانشكده علوم قرآنـي و ايـن اواخـر دانـشكده            

 طالب و روحانيون زير پوشش بيمه و        .مداحي مي شود  
 ...مستمري و بازنشستگي قرار مي گيرند و

رژيم : راه ديگري هم براي تضعيف دانشگاه وجود دارد       
در هر شهر و روستاي مخروبه اي كه نشاني از رفـاه و           
آبادي در آن نيست، در هرجايي كه كورسويي از حيات          
به چشم مي خورد، هر جايي كـه حتـي يـك مدرسـه              

 مي سازد، در حـالي كـه        "دانشگاه آزاد "اسب ندارد،   من
دانش آموزانش در مدارس فرسـوده و اسـتيجاري مـي      
نشينند، مدارس روستايي اش بسيار كـم و ابتـدايي در           
حد كپر، طويله و هواي آزاد هستند، آموزش و پـرورش    
جــز حقــوق معلمــانش بودجــه ديگــري نــدارد و تــازه 

لبه حقوق مادي و    معلمانش را به جرم دادخواهي و مطا      
  . صنفي خود دستگير و شكنجه مي كند

دانشگاه آزاد و پيام نور تاسيس مي شوند و شـروع بـه             
جذب دانشجو با شهريه باال و امكانات آموزشي و استاد  

با باال بردن شمار دانشجو به اين اهداف        . كم مي كنند  
كـاهش سـطح كيفـي دانـشگاه، تربيـت          : دست يابنـد  

وختگان كـم سـواد، بـه تعويـق         دانشجويان و دانش آم   
انداختن بيكاري جوانان براي چند سال، كـسب درآمـد          
باال از آموزش عالي بر خالف قانون اساسـي و تربيـت            
نسلي كه پس از فراغت از تحصيل تنها و تنها به فكـر     
كسب كار و درآمد و جبـران مافـات اسـت و بـه ايـن                
ترتيب جا انداختن و گسترش فرهنگ عـدم مـسووليت      

 ... و اجتماعيعلمي

  
 آغاز و پايان در سرزمين شياطين

اينها ميزان باور مووسـسان و متوليـان آمـوزش عـالي            
جـاي  . رژيم را به توسعه علمي كشور نشان مـي دهـد          

شگفتي ست كه ايـن پـايوران، نـسل اول همراهـان و       
دنباله روان خميني بودند كه اكثرا از بورسيه تحـصيلي          

انـشگاههاي غربـي و     رژيم شاه اسـتفاده كـرده و در د        
ــژوهش      ــش، پ ــرآمد دان ــه س ــا ك ــصوصاً آمريك مخ
وتكنولوژي بودند درس خواندند و با شيوه تفكر علمـي          

اما معلـوم نيـست تحـت تـاثير         . و متدعلمي آشنا شدند   
كدام سيستم فكري متمايل و معتقد به انقالب از نـوع           
اسالمي اش قرار گرفته و در ارتبـاط و مـورد حمايـت             

مانها و افراد سياسي و اقتصادي بوده       كدام محافل، ساز  
اند كه ناگهان شتر اسالم خواهي شـان از خـاك آنجـا       
برخاست و در ايران فرود آمـد و در همراهـي بـا امـام               
جهالت، شعارهاي ارتجاعي و مادون مدرن سر دادند و         

 پرورنده خود فرياد مرده باد سر    "شيطان بزرگ "بر سر   
ني در ايـن چنـد      گرچه بسط سرمايه ساالري دي    . دادند

دهه همان دانشجويان نو دين ديـروز و دكتراهـاي نـو        
كيسه امروز را واداشته كه پول و فرزنـدان خـود را بـه              

 .همان سرزمينهاي شياطين بفرستند
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مرگ فيدل كاسترو با سريالي از دروغهاي بي شـرمانه          
در رسانه هاي غربي پيرامون فرمانـده كوبـايي همـراه           

همه مـي داننـد     . اين تبليغات قلب مرا به درد آورد      . بود
كه من او را خوب مي شناختم، بـه همـين دليـل هـم               

را در ايـن بـاره منتـشر        تصميم گرفتم نظر شخصي ام      
يك روشنفكر واقعي بايد صداي خـود را در برابـر      . كنم

بي عدالتي بلند كند و اول از همه عليه بي عـدالتي در             
 . كشور خودش

زماني كه يكدستي در رسانه ها تنـوع نظـري را نـابود             
مي كند، دست به سانسور هر انديشه ديگر مـي زنـد و          

 بايكوت مي كنـد،     نويسندگان داراي ديدگاه متفاوت را    
 صحبت  "سركوب"آنگاه بديهي است كه مي توانيم از        

 . كنيم
چه توصيف ديگري مي توان از سيستمي داشت كه بر          
آزادي بيان بند مي زند و مانع طـرح نظرگـاه ديگـران             
مي شود؟ سيـستمي كـه مخالفـت را گذشـته از آنكـه              
داليل قانع كننده اي داشته باشد، تحمـل نمـي كنـد،            

 را ترويج مـي كنـد و     "واقعيت رسمي "يك  نظامي كه   
چنين سيستمي يك اسـم     . انحراف از آن را برنمي تابد     

چونـان  .  اسـت  "ديكتـاتوري " يا   "استبداد"دارد و آن    
... بسياري ديگر من نيز با شالق اين سيستم آشنا شدم         

 . در اين باره مي خواهم حرف بزنم. در اسپانيا و فرانسه
 آغاز شـد، زمـاني كـه        2006فشارها عليه من در سال      

 يـا  "فيدل كاسترو، بيوگرافي شفاهي  "كتاب من به نام     
در اسپانيا منتشر شد؛ برآمـد      ) 2("صد ساعت با فيدل   "

پنج سال كار و گردآوري اسناد و صدها ساعت گفتگـو           
من بي درنگ مـورد تهـاجم قـرار    . با رهبر انقالب كوبا 

  كه- مادريد –) El Pais(روزنامه ال پاييس . گرفتم
من تا آن هنگـام بـه گونـه مـنظم در آن تفـسير مـي              

ال پـاييس ناگهـان انتـشار       . نوشتم، مرا بـايكوت كـرد     
نوشته هاي مرا متوقف كرد، بدون آنكه توضـيحي بـه           

و نه فقط اين، بلكـه براسـاس سـنت حـسنه            . من دهد 
. استالينيستي، نام من به كلي از صفحات آن حذف شد         

عرفي كردنـد و نـه از   آنها ديگر هرگز نه كتابي از من م     
. هر فرم ديگري از فعاليت روشنفكرانه من اسمي بردند        

يك مـورخ كـه نـام مـرا در          . سانسور. حذف. هيچ چيز 
ستونهاي ال پاييس جستجو كند، گمان خواهد برد كه         

 ... من سالها پيش مرده ام
ــساله در   ــين م ــسيا"هم  Voz de ("وز دي آلي

Galicia(      در آن يـك     ، روزنامه اي كه از سالها پيش 
 داشـتم، تكـرار   "مسايل عمومي"ستون هفتگي به نام     

به دليل انتشار كتابم در باره فيـدل كاسـترو و بـه             . شد
. همين شيوه بدون هر گونه توجيهي، كنار گذاشته شدم  
. آنها گزارشهاي مرا به سـادگي ديگـر منتـشر نكردنـد           

همچـون ال پـاييس آنهـا نيـز         . سانسور مطلق : يكباره
 . ك از فعاليتهاي من اشاره اي نكردندديگر به هيچي

مانند هر ديكتاتوري ايـديولوژيك ديگـر ايـن بهتـرين           
روش براي نابود كردن يك روشـنفكر اسـت كـه او را             

هيتلر بـه  . رسانه ها حذف و به گونه نمادين اعدام كنند  
همين روش متوسل مي شـد، اسـتالين و فرانكـو هـم             

پـاييس و وز  روزنامه هـاي ال  . همين كار را مي كردند 
 . دي آليسيا نيز با من چنين كردند

به مجـرد آنكـه    . همين اتفاق در فرانسه هم برايم افتاد      
كتـاب مـرا در   Fayard et Galilée" "انتشاراتي 

 به بازار آورد، به سرعت آماج سركوب قرار         2007سال  
 . گرفتم

ــوي   ــن در رادي ــسه "م ــگ فران  France ("فرهن
Culture (     اجرا مي كـردم كـه      يك برنامه هفتگي را

هر صبح شنبه به مسايل سياست بين المللي اختصاص         
پس از انتشار كتـابم در بـاره فيـدل كاسـترو و             . داشت

شروع تهاجم رسانه هاي حاكم عليه من، مـدير راديـو           
مرا به دفترش خواست و بـدون حاشـيه روي بـه مـن              

براي ما غيـرممكن اسـت كـه بـه شـما، يـك          ": گفت
 من تـالش    ".حرف زدن دهيم  دوست مستبدان، اجازه    

درهاي استوديو از آن    . بدون نتيجه . كردم توضيح دهم  
آنجا هم بـه  . لحظه براي هميشه به روي من بسته شد   

آنها صـدايي را خـاموش      . دست و پاي من زنجير زدند     
كردند، كه با كُر دسته جمعي آنها عليه كوبا همخـواني           

  .  نمي كرد
 ارتباطـات    سـال تيـوري    35 "7پـاريس   "در دانشگاه   

پـس از پخـش     . ديداري شنيداري را تدريس مي كردم     
كتابم و شروع كمپين رسانه اي عليـه مـن، همكـارانم        

بعضي افراد در اينجـا در      ! مواظب باش ": توصيه كردند 
حال طرح اين موضوع هستند كه نمـي تـوان تـدريس     

 ". در دانشگاه ما را تحمل كرد      "دوست يك ديكتاتور  "
ــاي   ــگ در راهروه ــي درن ــاي  ب ــه ه ــشگاه اعالمي دان

ناشناسي عليه فيدل كاسترو با فراخوان براي اخراج من   
كمي بعد به من به طـور       . شروع به پخش شدن كردند    

... رسمي اطالع داده شد كه قراردادم تمديد نمي شـود         
به نام آزادي بيان حق من در بيان آزادانه نظرم پايمال           

 . شد
ــه    ــسوول ماهنام ــام مديرم ــن در آن هنگ ــد لوم"م ون

 بودم كه به همان گـروه انتـشاراتي تعلـق           "ديپلماتيك
به داليل تـاريخي مـن بـه        . "لوموند"دارد كه روزنامه    

 اين روزنامه تعلق داشتم، با وجود       "مجمع نويسندگان "
ايـن  . آنكه ديگر نوشته اي در آن منتـشر نمـي كـردم           

جمع نقش بسيار مهمي در سازماندهي گروه رسانه اي         
هامدار اصلي داشـت، زيـرا از ميـان         لوموند به عنوان س   

آنها مدير روزنامه انتخاب مي شد و نيز به اين دليل كه  
وي مسووليت مراقبـت از حفـظ پرنـسيبهاي شـغلي را           

 .  داشت
به گونه مشخص به دليـل همـين مـسووليت، ريـيس            
هيات نويسندگان يك روز بعد از روي پيـشخوان قـرار           

كتاب زندگينامه فيدل كاسترو در كتابفروشيها و       گرفتن  
از جملـه   (پس از حملـه رسـانه هـاي مهـم گونـاگون             

التهـاب فـوق    "به من، مرا خواست تـا       ) روزنامه لوموند 
 اي كه بنا به گفته او در هيات نويسندگان پس           "العاده

از او . از انتشار كتابم به وجود آمده را برايم روشن كنـد          
نـه، ولـي    ":  جواب داد  "وانده اي؟ كتاب را خ  ": پرسيدم

اين اما مساله اي مربوط بـه پرنـسيب         . فرقي نمي كند  
يك روزنامـه نگـار لومونـد       . است، به شرافت حرفه اي    

  ".نمي تواند با يك ديكتاتور مصاحبه كند
من براي او چندين و چند مصاحبه بـا خودكامـه هـاي       

 را  واقعي از آفريقا و قاره هاي ديگر كه در خاطر داشتم          
برايش فهرست كردم، كساني كه روزنامه لوموند دههـا   

: او پاسـخ داد   . سال با عالقه به آنها تريبون داده اسـت        
من ترا خواسـتم زيـرا اعـضاي        . اينها مثل هم نيست   "

هيات نويسندگان مي خواهند بيـايي و بـه مـا توضـيح       
مـي خواهيـد مـرا محاكمـه كنيـد؟          :  من گفتم  ".دهي

؟ جراحـي بـه دليـل انحـراف         دادگاه مسكو بر پا كنيـد     
ايديولوژيك؟ در اين صورت بايد در نقش مفتش عقايد         

 ".و پليس فرو رويد و مرا به زور به دادگاه تان بكـشيد            
 .  آنها جرات چنين كاري را نكردند

من شكايت نمي تـوانم بكـنم، نـه زنـداني شـدم، نـه               
شكنجه و نـه تيربـاران، همچـون سرنوشـتي كـه بـر              

ن و روزنامه نگاران در رژيم نـازي    بسياري از روشنفكرا  
اما من آمـاج تـدابير      . و دوران استالين و فرانكو گذشت     
ماننـد موردهـاي ال     . تالفي جويانه نمادين قرار گرفتم    

 "ناپديـد "پاييس و ال وز، گزارشات من در لوموند هـم   
آنها در بهترين صورت فقط زماني از من نام مي         . شدند

 . دبرند كه بخواهند مرا مثله كنن
بسياري . آنچه كه بر من گذشت، منحصربه فرد نيست       

از روشنفكران را در فرانسه، اسپانيا و ديگر كـشورهاي          
اروپايي مي شناسم كه محكوم به سكوت شده اند، آنها 
را از ديده ها پنهان كرده و به حاشيه رانـده انـد، زيـرا               
آنگونه نمي انديشيدند كه گروه همسراي رسـانه هـاي          

ــاك  ــد ح ــد   نيرومن ــج ض ــسم راي ــا دگماتي ــرا آنه م، زي
ــد ــوام چامــسكي . كاستريــستي را رد كــرده ان حتــي ن

)Noam Chomsky ( تعقيب "در آمريكا، سرزمين
، ســالها از ســوي رســانه هــاي عمــومي "هيــستريك

محكوم شده و مانع حضور او در رسانه هاي پرنفـوذ و             
 . راديو تلويزيون شده اند

يكتـاتوري  اين مـاجرا پنجـاه سـال پـيش و در يـك د             
همـين االن و در     . دوردست كپـك زده اتفـاق نيفتـاده       

 ما روي مي دهد و من هنوز از         "دمكراسي رسانه اي  "
آن رنج مي برم، زيرا كارم را به عنـوان روزنامـه نگـار              
. انجام داده ام و رشته سخن را به فيدل كاسترو داده ام    

آيا در يك دادرسي هم به محكوم اجازه سـخن گفـتن         
ود؟ چرا روايت رهبر كوبا كه رسـانه هـاي          داده نمي ش  

حاكم پيوسته او را متهم و محكوم مـي كننـد، شـنيده             
 نمي شود؟ 

 مـدارا را    "ولتـر "آيا مدارا بنياد دموكراسي ما نيـست؟        
من به طور مطلق بـا آنچـه كـه          ": اينگونه متمايز كرد  

مي گوييد موافق نيستم، اما تا مرز مرگ بـراي اينكـه            
را بــه زبــان بياوريــد، خــواهم حــق داشــته باشــيد آن 

پــسا " ايــن پرنــسيب بنيــادي در دوران   ".جنگيــد
از سوي ديكتاتوري رسانه ها ناديده گرفته       ) 3("حقيقت

  . مي شود
  

  : پانوشت
 ساله و روزنامه نگار مـشهور اسـپانيايي، او          73 اينياسيو رامونت،    -1

سردبير لوموند ديپلماتيك بـوده اسـت و        ) 1991 – 2008( سال   17
  . است) Attac ("اتك"س افتخاري ريي
2- idel Castro: My Life: A Spoken 

Autobiography - Ignacio Ramonet, Fidel 
Castro   

را  (post truth) "پسا حقيقـت "دانشگاه آكسفورد اصطالح  -3
اصــطالح يــاد شــده شــرايطي را .  معرفــي كــرده اســت2016واژه 

م اهميت تري در توصيف مي كند كه در آن فاكتهاي عيني نقش ك     
شكل دادن به افكـار عمـومي نـسبت بـه فراخوانهـاي احـساسي و         

  .نظرات شخصي دارد

سردبير پيشين لوموند ديپلماتيك پس از انتشار زندگينامه شفاهي فيدل كاسـترو، بـا مـوجي از     

سـركوب  "زير نام دفاع از آزادي بيان و مخالفت بـا  . بايكوت و سركوبي حرفه اي روبرو گرديد  

 هـدف سانـسور، تفتـيش عقايـد و حـذف از سـوي               ، اييناسـيو رامونـت    "روشنفكران در كوبا  

او اكنون در يك نوشته كوتاه و تكان دهنده، .  قرار گرفت"جهان آزاد"مشهورترين رسانه هاي  

 .پيامدهاي انتشار كتابي در باره رهبر انقالب كوبا را شرح مي دهد

 

  سرکوبی روشنفکرانو وفيدل کاستر
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تجمع دانشجويان در اعتراض به افزايش شهريه       

   متغير

  
دانشجويان دانـشگاه غيـر انتفـاعي شـمال در اعتـراض بـه              

هـا، آنهـم در وسـط تـرم، اعتـراض           افزايش ناگهاني شهريه    
كردند و با تجمع در ساختمان مركزي دانشگاه و مقابل دفتر           
شوراي صنفي دانشجويان، خواستار رسيدگي به مـشكالت و         

  .ت خود شدندمعضال
اين تجمع كه با حضور جمعيت كثيري از دانشجويان همـراه           
شد، با نطق اسماعيل قصابي، مدير روابط عمومي دانشگاه و          
دعوت از ده نماينده براي برسـي مـشكالت و معـضالت بـا              

  .حضور رياست دانشگاه ادامه يافت
هفته گذشته معاونت مالي دانشگاه در اقـدامي غيـر منتظـره            

 اي   به شهريه دانشجويان اضافه كرد و طـي بيانيـه          مبلغي را 
اين افزايش را قانوني و بر حسب تعرفـه تعيـين شـده وزارت         

  )  آذر1خبرنامه دانشجويان ايران، . (علوم اعالم كرده بود
   

اعتراض دختران كوي چمران دانشگاه تهران بـه        

  حجاب اجباري 

  
  

طـه  دانشجويان خوابگـاه دختـران دانـشگاه تهـران در محو          
خوابگاه در اعتـراض بـه اجبـاري شـدن حجـاب در محـيط               
دخترانه و محدوديتهاي ورود و خروج به خوابگاه دسـت بـه            

  . اعتراض زدند
 گويند كه شيوه مواجهه بـا دانـشجويان دختـر           معترضان مي 

همين امـر باعـث آن شـده كـه          . ساكن خوابگاه تند تر است    
ود، تبـديل بـه   مطالباتي كه ابتدا بر سر مسايل فني خوابگاه ب       

  . اعتراضي به شيوه برخوردها و مقررات تازه از راه رسيده شود
اجباري شدن حجاب در فضاي دخترانه، يكي از موضـوعاتي          

يكي از دخترانـي    . مورد اعتراض دانشجويان ساكن كوي بود     
كه در تجمع خوابگاه چمران حضور داشـت، در توضـيح ايـن      

مورد رعايت كردن   در خوابگاه بنري زدند در      ": موضوع گفت 
نامه بايـد دختـران خوابگـاه     شوونات اسالمي، بنابر اين آيين      

در . حجاب خود را در محيطي كامال زنانـه هـم حفـظ كننـد             
 زمين چمن و سلف هم حجاب داشته باشند حتـي در جلـسه            

اي به ما گفتند كـه بايـد در راهروهـاي خوابگـاه هـم ايـن                  
اسيـسات در   موضوع رعايت شود چون ممكن است آقايـان ت        

ساختمان حضور داشته باشند در حالي كه حضور آقايان بايـد           

. با هماهنگي، در ساعات مشخص و با اعالم در خوابگاه باشد
 اما به جاي محدود كردن ورود و خروج تاسيسات ترجيح مي          

دانيم دليل چنين   دهند دختران خوابگاه را محدود كنند و نمي       
  ".كاري چيست

انشگاه در مورد ساعت ورود و خروج       اين دختر ساكن كوي د    
  گويد كه جدا از اعمـال ايـن محـدوديتها شـيوه            دختران مي 

شـود موجـب    هايي كه با دانشجويان در پـيش گرفتـه مـي            
پس از چند بار تاخير ورود به خوابگـاه،         ": اعتراض شده است  

 گيرنـد، شـيوه بيـان       ها تماسهاي تهديـدآميز مـي     با خانواده   
ما تا بـه حـال بـه دليـل          . بسيار تند است  كردن اين تاخيرها    

 ايم، اما اينگونه تماس گـرفتن بـا         تاخيرها لغو اسكان نداشته   
اعتمـاد،    (".ها تا به حال بسيار دردسرساز شده است       خانواده  

  ) آذر4
  

واكنش اعتراضي دانشجويان دانـشگاه اميركبيـر       

  نسبت به وعده هاي روحاني 
عتراض به دولت روحـاني و    دانشجويان دانشگاه اميركبير در ا    

وعده هاي توخالي كه براي اشتغال جوانان داده است، اقـدام           
ــد    ــشگاه كردن ــن دان ــرد اي ــت در ب ــك تراك ــصب ي ــه ن » .ب

  ) آذر2دانشجوآنالين، (
  
  

تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه بيرجنـد بـه        

  دليل امكانات خوابگاه  
  

  
 به دليـل    دانشگاه بيرجند  1دانشجويان دانشگاه خوابگاه سرو     

سيستم گرمايشي و امكانات خوابگـاه دم در ورودي خوابگـاه      
ايـن اعتراضـات بـا مـشتعل كـردن آتـش در        .تجمع كردنـد  

ورودي آغاز و سپس با خواندن بيانيه شروع و سر دادن شعار            
  .هايي ادامه يافت

بعد از اين تجمع مدير دانشگاه با تماس تلفني با دانشجويان           
ب شخصاً حضور خواهـد يافـت و        معترض اعالم كرد فردا ش    

  .تمامي مشكالت خوابگاه را حل خواهد كرد
به گفته دانشجويان، سـاالري، معـاون دانـشجويي دانـشگاه           
بيرجند، عواقب تمامي كارهايي كه فردا شب در صورت رفـع           

  .نشدن مشكالت خوابگاه اتفاق خواهد افتاد را پذيرفت
دانشجويان پيشتر اعالم كرده بودند، پس از گذشت دو ماه و           
مراجعات مكـرر بـه اداره خوابگـاه و مـسووالن تاسيـسات و              
نگرفتن نتيجه، يك روز ديگر به مسووالن دانشگاه وقت مي          

  .دهيم و اگر حل نشد، دست به تجمع اعتراضي خواهيم زد

  خواسته دانشجويان در اين تجمع 
   سيستم گرمايشي-1
  ) آذر4دانشجوآنالين، ( آب حمامها -2
  

 برابـر  10شمار دانـشگاههاي چـين بـا بـيش از       

  جمعيت، كمتر از ايران است
 19 اي كشور با اشاره به نـرخ  قائم مقام سازمان فني و حرفه 

درصدي بيكاري فارغ التحصيالن دانشگاهي در كشور اظهار        
د  واح 2640 ميليون نفر جمعيت،     80در كشور با حدود     ": كرد

دانشگاهي وجود دارد كه تعداد زيـادي از آنهـا بـراي توسـعه      
در حـالي كـه كـشور چـين بـا           . انـد علوم انساني ايجاد شده     

ــر، داراي    ــارد نف ــك ميلي ــيش از ي ــي ب ــد 2480جمعيت  واح
 دهــد سيــستم آموزشــي دانــشگاهي اســت كــه نــشان مــي

  ".دانشگاهي كشور بايد تغيير كند
ـ  ": رحمت اهللا رحمتي گفت   ي را معـضل بـزرگ   مـدرك گراي

تأكيد اين مراكز بر    : فعاليت مراكز دانشگاهي برشمرد و افزود     
آموزش تئوري علوم و غفلت از مهـارت آمـوزي مـانع تغييـر        

:  وي تاكيد كـرد    ". شود فرهنگ كار دانشگاهي در جامعه مي     
درصـد و در اسـتان اصـفهان        13نرخ بيكاري كشور حـدود      "
يـن ميـزان نگـران    ا. درصد بيشتر از ميانگين كشوري است   3

 ".كننده بوده و بايد براي كاهش آن تدابير جدي اتخاذ شـود        
  ) آذر12ايسنا، (

  
تجمع اعتراضي دانشجويان دختر دانشگاه عالمه      

  طباطبايي
جمع زيادي از دانشجويان دختر خوابگاهي دانـشگاه عالمـه          
طباطبايي در اعتراض به قوانين تبعيض آميـز محـدوديت در           

 در خوابگاه فرهمند اين دانشگاه تجمـع        ساعت ورود و خروج   
 9 صـبح تـا      6اين محدوديت براي دختران از ساعت       . كردند

شب است كه در صورت تاخير يا نيامدن دانشجو بـا خـانواده        
ها تماس مـي گيرنـد و بـا لحنـي نامناسـب آنهـا را نگـران                

كنند؛ اين در حالي است كه محدوديت بـراي پـسران تـا             مي
 در صـورت تـاخير يـا نيامـدن،          شـب اسـت ولـي      11ساعت  

  ) آذر14خبرآنالين، . (شودمشكلي برايشان ايجاد نمي 
  

دانــشجو مــي " آذر، اعتراضــهاي سراســري؛ 16

   "ميرد، ذلت نمي پذيرد
دانشجويان دانشگاههاي شهرهاي مختلف كشور به مناسبت       

ــشجو  ــاي   )  آذر16(روز دان ــاهرات و تجمعه ــايي تظ ــا برپ ب
  . ز داشتنداعتراضي خشم خود را ابرا

  
  دانشگاه تهران * 

صدها تن از دانشجويان دانشگاه تهران مراسـم روز دانـشجو     
را به صحنه اي براي اعتراض عليه سياستهاي سـركوبگرانه           

اين حركت اعتراضي همزمان بـا حـضور        . رژيم تبديل كردند  
حسن روحاني در سالن دانشگاه و با وجود تمهيدات گـسترده        

نهــاي ســركوب از جملــه وزارت امنيتــي توســط عوامــل ارگا
ــت   ــشگاه صــورت گرف ــارد دان ــژه گ . اطالعــات و يگــان وي

دانشجويان كه از ورود آنها به سالن اجتماعات جلوگيري مي          
آنهـا در   . شد، در صحن دانشگاه دست بـه راهپيمـايي زدنـد          

 را خواندنـد و از جملـه        "يار دبستاني "طول راهپيمايي سرود    
دانـشجو  "،  "آزاد بايد گـردد   زنداني سياسي   ": شعار مي دادند  

دانـشجوي بـاغيرت حمايـت    "، "مي ميرد ذلت نمـي پـذيرد    
امنيــت "، "دانــشجوي زنــداني آزاد بايــد گــردد"، "حمايــت

 آنها همچنين به قانون پولي بودن     ".دانشگاه ملغي بايد گردد   
دانشگاهها و قانون موسوم به سنوات كه به منظور اخـاذي از     

  آنها .  شود، اعتراض كردنددانشجويان وضع شده و اجرا مي
  13بقيه در صفحه 

  

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

  
  12بقيه از صفحه 

  
  همچنين تراكتهايي توزيع كردند كه بر روي آن نوشته شده

جــاي دانــشجو زنــدان "، "دانــشگاه پادگــان نيــست":  بـود 
  " چرا؟67" و "نيست

اقدامهاي سركوبگرانه مزدوران بسيجي براي پراكنده ساختن       
موفق شدند دانشجويان به درگيري كشيده شد و دانشجويان        

  .بسيجيان را وادار به فرار كنند
تجمــع اعتراضــي دانــشگاه تهــران بــاوجود حــضور فــشرده  
نيروهاي سركوبگر و نيروهاي يگان ضـد شـورش در داخـل        
دانشگاه تهران از جملـه در دانـشكدههاي ادبيـات و فنـي و              
همچنين در مقابل در ورودي دانشگاه و خيابانهـاي  منتهـي          

بل دانشگاه نيز بـا ماشـينهاي انتظـامي        مقا. به آن برگزار شد   
مسدود شده بود و از پيوستن مردم به دانـشجويان معتـرض            

  .جلوگيري مي گرديد
  

  تربيت معلم* 
 تهران نيز در تجمع     "عالمه طباطبايي "دانشجويان دانشگاه   

 و  "زنـداني سياسـي آزاد بايـد گـردد        "اعتراضي خـود شـعار      
  .ادند را سر د"كارگر زنداني آزاد بايد گردد"
  

  دانشگاه آزاد ساوه * 
عوامل اطالعـاتي رژيـم در دانـشگاه در ارگـان موسـوم بـه               

ضمن حمله به دانشجويان و مضروب كردن آنها        » حراست«
يورش مـزدوران بـه     . مانع ورودشان به صحن دانشگاه شدند     

دانـشگاه  «: دانشجويان شعار مي دادنـد    . درگيري كشيده شد  
  .» ورمرگ بر ديكتات« و » پادگان نيست

  

  تبريز * 
دانشجويان با وجود حضور گسترده عوامل اطالعاتي رژيـم و       

آنهـا  . لباس شخصيها، مقابل دانشگاه دست به تجمـع زدنـد         
حكومت نااليق اين آخرين پيام است، ايـن        ": شعار مي دادند  

 دانــشجويان بــر روي  ".ملــت آزاده آمــاده قيــام اســت   
 مي كردند پالكاردهايي كه در تجمعهاي اعتراضي خود حمل     

 آذر روز عـدالت خـواهي و آزادي طلبـي    16": نوشـته بودنـد  
   "؟!است نه جنگ شادي

  

  زاهدان* 
 آذر برگـزار شـد شـعار    15دانشجويان در مراسمي كه در روز   

زنـداني  " و   "دانشجو مي ميرد، ذلت نمي پـذيرد      ": مي دادند 
 كارگزاران رژيم بـراي جلـوگيري از        ".سياسي آزاد بايد گردد   

ي اعتراضات دانشجويي از ورود آزادانه دانشجويان       شكل گير 
  .جلوگيري مي كردند

  

  تربيت مدرس * 
دانشجويان دانشگاه تربيت مـدرس تهـران بارهـا سـخنراني           

زيست كابينه روحـاني،  معصومه ابتكار، رييس سازمان محيط  
 سـر  "زنداني سياسـي آزاد بايـد گـردد   "را قطع كرده و شعار   

راض به وضعيت فاجعه بـار آلـودگي       دانشجويان در اعت  . دادند
هوا در شهرهاي مختلف كشور، به معـصومه ابتكـار كپـسول      

  . اكسيژن هديه دادند
  

  دانشگاه خواجه نصير تهران* 
 دانشجويان دانشگاه خواجه نصير در تهران نيز بر بنرهـاي           -

بزرگي كه بر در و ديوار آمفي تئاتر نصب كرده بودند نوشـته             
، " دانشگاه مـا زنـده اسـت       -ان نيست   دانشگاه پادگ ": بودند

   ".زنداني سياسي آزاد بايد گردد"
  

  

  

  پلي تكنيك* 
با وجـود   ) پلي تكنيك (دانشجويان دانشكده صنعتي اميركبير     

تالشهاي مزدوران بسيجي تجمع اعتراضـي برگـزار كـرده و          
جـاي  "،  "زنداني سياسـي آزاد بايـد گـردد       ": شعار مي دادند  

نـرگس  "،  "بـه فـساد اداري    نـه   "،  "دانشجو زنـدان نيـست    
دانـشجو مـي ميـرد ذلـت نمــي     " و "محمـدي را آزاد كنيـد  

   ".پذيرد
  

  دانشگاه صنعتي شريف * 
 دست به "زنداني سياسي آزاد بايد گردد   "دانشجويان با شعار    

دانشجويان دانـشگاه علـم و صـنعت در تجمـع           . تجمع زدند 
، "اوين دانشجو مـي پـذيرد     ": اعتراضي خود شعار مي دادند      

 ".من از زنجيـر بيـزارم  "، "كيانوش عزيزم راهت ادامه دارد "
، "دانشجوي زنداني آزاد بايد گـردد     "آنها همچنين تراكتهاي    

  .  با خود حمل مي كردند"قانون سنواتي ملغي بايد گردد"
  

  دانشگاه تربيت معلم* 
دانشجويان دانشگاه تربيت معلم نيز پالكاردهـايي در دسـت          

مـا خواهـان اخـراج      ": ته شده بود  داشتند كه بر روي آن نوش     
   ". هستيم88عاملين سركوب دانشگاهها در سال 

  

  دانشگاه ملي* 
در اين دانشگاه دانشجويان، فيلمبردارهاي راديو و تلويزيـون         

مـزدور بـرو   ": رژيم را از جلسه بيرون كردنـد و شـعار دادنـد         
  ".ننگ ما ننگ ما صدا و سيماي ما"، "بيرون

  

  يزد* 
ــا دانــشجويان دانــش گاه حقــوق جلــسه مــزدوران رژيــم را ب

 نظام طاغوت   -بسيجي، بسيجي اعدام بايد گردد      "شعارهاي  
  . بر هم زدند"شان ريشه كن بايد گردد

  

  اسفراين* 
دانشجويان دانشگاه صنعتي اسفراين سخنراني فرماندار را به        

 دانـشجو ": آنها شعار مي دادند   . صحنه اعتراض تبديل كردند   
   ".مي ميرد ذلت نمي پذيرد

  

  انديمشك* 
ــه    ــراض ب ــشجويان در اعت ــشك دان ــشگاه آزاد انديم در دان

پيام دادخـواهي نبـرد تـا       ": سخنراني استاندار شعار مي دادند    
شـوراي ملـي     (".دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد    "،  "رهايي

  )  آذر16مقاومت، 
  

  دانشگاه اروميه*
 اروميه كه روز چهارشـنبه      در مراسم روز دانشجو در  دانشگاه      

 آذر برگزار شد، دانشجويان شعار مي دادند زنداني سياسي         17
آزاد بايد گردد آنها همچنين خواستار آزادي  زنداني سياسـي           

  .مرتضي مرادپور شدند
  

پــس از دوهفتــه اعتــصاب، وعــده رســيدگي بــه 

  خواسته هاي دانشجويان دانشگاه بجنورد 
ري خراسان شمالي بـا اشـاره       معاون سياسي و امنيتي استاندا    

به اعتصاب دانشجويان دانشگاه بجنورد طي دو هفته گذشته         

پيگيري براي ارائه تخفيـف در سـرويس رفـت و آمـد            : گفت
  .دانشجويان از سوي فرمانداري انجام مي شود

معاون سياسي و امنيتي استانداري خراسان شمالي بـا اشـاره           
بـت هزينـه هـاي      به اعتصاب دانشجويان دانشگاه بجنورد با     

پي گيريهـا بـراي ارائـه       : سرويس طي دو هفته گذشته گفت     
تخفيف در سرويس رفت آمد دانشجويان از سوي فرمانداري         

  ) آذر17ايسنا، . (انجام مي شود
  

اعتصاب و تجمع دانشجويان دانشكده كشاورزي      

  و منابع طبيعي دانشگاه خليج فارس
انشگاه خليج  دانشجويان دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي د      

فارس به علت بي توجهي مـسئوالن شهرسـتان و دانـشگاه            
براي دومين بار دست به اعتـراض زدنـد و خواسـتار انتقـال              

يكـي از  . دانشكده كـشاورزي از برازجـان بـه بوشـهر شـدند        
در پـي  : دانشجويان دانشكده كشاورزي برازجان اظهـار كـرد      

ي بي توجهي مسئوالن دانشگاه به مشكالت و خواسـته هـا          
دانــشجويان، مــدتي پــيش بــه نــشانه اعتــراض در فــضاي  
دانشكده كشاورزي برازجان تجمع كرديم كه با وعـده هـاي           
مسئوالن به اين تجمع پايان داديم اما با گذشت مدتها شاهد   
هستيم كه هيچگونه كمكـي بـه حـل بخـشي از مـشكالت             
ــرفتيم    ــصميم گ ــت و ت ــشده اس ــشجويان ن ــشكده و دان دان

  .ته باشيماعتراضي دوباره داش
دانشكده كشاورزي برازجان زير نظر دانـشگاه خلـيج فـارس           
بوشهر و شامل چهار رشـته شـيالت، اصـالح نباتـات، گيـاه              

  ) آذر22دانشجونيوز، . (پزشكي و باغباني است
  

 هـاي  تجمع دانشجويان به انتقـال برخـي رشـته    

  روانشناسي از وزارت علوم به بهداشت
و مشاوره در واكـنش بـه        هاي روانشناسي    دانشجويان رشته 
هاي روانشناسي بـاليني و سـالمت از وزارت         جابجايي رشته   

علوم به وزارت بهداشـت در دانـشكده روانـشناسي دانـشگاه            
  .تهران تجمع اعتراضي برگزار كردند

چنـدي پـيش خبـر انتقـال        : در ابتداي اين بيانيه آمده اسـت      
 –دهباليني، سالمت و خانوا   –برخي از گرايشهاي روانشناسي     

از مجموعه روانـشناسي وزارت علـوم بـه وزارت بهداشـت از          
طريق مجاري رسمي اعالم گشت و موجب بهت و نابـاوري           

تـصميمي  . دانشجويان، اساتيد و فعاالن حوزه روانشناسي شد   
با اين ابعاد كه كوچكترين پيامـدش تجزيـه و چنـدپارگي در           
رشته روانشناسي و تحت تأثير قرار گـرفتن تمـام بخـشهاي            
درگير با سالمت روان مردم است، نيازمند مطالعه تخصـصي          
. و ارزيابي كارشناسي با حضور همه مـسئوالن مربوطـه بـود           

  تسنيم،(
  ) آذر29
  

تجمــع دانــشجويان دانــشگاه ســاري بــه دليــل 

   دانشجو70مسموميت 
دانشجويان دانشگاه ساري در اعتراض به مسموميت غـذايي         

. سـت بـه تجمـع زدنـد     نفر از دانشجويان اين دانـشگاه د    70
معاون دانشجويي دانشگاه منابع طبيعي و كـشاورزي سـاري          

 دانشجوي دانشگاه بـه دليـل       20شنبه شب حدود    پنج: گفت  
تب و لرز، دلپيچه، گلودرد بيمار شدند و از طريق دانـشگاه و             

 زاده  يا همراهي دانشجويان راهي درمانگـاه فـارابي در امـام          
  ) آذر29، بهداشت نيوز. (عباس ساري شدند
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درخواست رسيدگي به مطالبات بازنشستگان     

  فرهنگي 

  
 جمعي از بازنشستگان فرهنگـي در نامـه         - آذر   9ايلنا،  

اي خطاب بـه حـسن روحـاني خواسـتار رسـيدگي بـه         
در اين نامه كه به صـورت     . مطالبات انباشته خود شدند   

يك كمپين در فضاي مجازي توسـط تعـداد زيـادي از     
مهمترين خواسـته هـاي     معلمان بازنشسته امضا شده،     

  :آنان از جمله به شرح زير بيان شده است
 پرداخت فوري تمـام مطالبـات معـوق بازنشـستگان           -

فرهنگي به ويـژه معوقـات مربـوط بـه پـاداش پايـان              
 خدمت آنها

 قـانون   125 و   109،  69،  64 اجراي كامل مفاد مواد      -
 قـانون برنامـه     150مديريت خدمات كـشوري و مـاده        

 پرداخت فوري ما به التفـاوت كامـل و          چهارم توسعه و  
 1386خسارت ناشي از عدم اجراي اين مـواد از سـال            

 تاكنون، بر اساس نرخ تورم بانك مركزي

  رفع تبعيضات مزدي-

ــاغل و   - ــان ش ــوني فرهنگي ــاي كن ــه ه ــع بيم  تجمي
بازنشسته در قالب بيمه اي واحد، كارآمد و فراگيـر كـه    

  مختلف باشدپاسخگوي نيازهاي آنها در شرايط سني

 اعمال طـرح رتبـه بنـدي حرفـه اي معلمـان بـراي           -
 بازنشستگان

 اختصاص كلينيكهاي تخصـصي، كـاربردي و فعـال          -
  براي بازنشستگان و تشكيل پرونده سالمت براي آنها

 

يك تشكل سراسري معلمان خواستار پايـان       

 دادن به پيگرد فعاالن صنفي شد 

اهنگي  شــوراي همــ- آذر 12حقــوق معلــم و كــارگر، 
 تشكلهاي صنفي فرهنگيان سراسر كشور

با انتشار بيانيه نسبت به پيگرد فعاالن صـنفي معلمـان          
  . اعتراض كرد و خواهان پايان دادن به اين رويه گرديد

بـي تفـاوتي   ": در بخشهايي از اين بيانيـه آمـده اسـت        
دولت در صيانت از امنيت شغلي كاركنان خـود باعـث           

ه سختگيرانه تـرين شـكل      شد تا نهادهاي فرا دولتي ب     
ممكن با نمايندگان معلمان برخورد نمايند و در نهايـت         
مقدمات صدور احكـام سـنگين قـضايي عليـه آنهـا را             

 .فراهم آورند

در اين ميان ورود و مواجهه ي نيروهاي امنيتـي سـپاه         
پاسداران انقالب اسالمي با اعتراضات صـنفي جامعـه          

تربيت اين مـرز    معلمان كه برخاسته از دغدغه تعليم و        
و بوم و شرايط اسفبار تبعيض در بين كاركنـان دولـت            
است، سواالتي را در اذهـان فرهنگيـان كـشور ايجـاد            

 :كرده است

 حركتهــاي اعتراضــي معلمــان در چــه ســطحي از -1
اقدامات ضد امنيتي بوده كه عليرغم اشـراف نيروهـاي    
وزارت اطالعات و عدم شـكايت و تـشكيل پرونـده در        

 قرارگاه ثاراهللا راساً مبـادرت بـه ورود در          اين خصوص، 
 آن امر مي نمايد؟

 در حالي كه معترضـان بـه بيـت المـال و دريافـت        -2
كنندگان حقوقهاي نجومي و وام گيرندگان غير قانوني        
ــرورش و فروشــندگان   ــوزش و پ ــالي آم از صــندوق م
دكلهاي نفتي و اختالس كنندگان از بيـت المـال كـه             

ـ       ت كـشور و اعتبـار جمهـوري        جان و مال مردم و امني
اسالمي را نشانه گرفته اند، يا در شغل خود ابقـا شـده             
اند و يا به محكوميت هاي ناعادالنه همچون؛ جريمـه          
هاي چند صد هزار توماني يـا زنـدانهاي كوتـاه مـدت             
همراه با مرخصي محكوم مي گردند، با چـه اسـتداللي    

 ملي فعاليت صنفي نمايندگان معلمان اقدام عليه امنيت      
تلقي مي شود و با چه منطقي بـه حبـسهاي طـوالني              

 محكوم مي گردند؟

قضاوت در اين مقايسه را به اذهان عمومي و در نهايت 
 .به تاريخ مي سپاريم

بازداشت اسماعيل عبدي در مقابل چشمان فرزنـدانش        
و زنـداني كـردن او و نـسبت دادن اتهـام اقـدام عليـه       

 لنگرودي و علي امنيت ملي به ايشان و محمود بهشتي    
اكبر باغـاني و ديگـر فعـاالن صـنفي هيچگـاه مـورد              
. پذيرش جامعه ي معلمان كشور نبوده و نخواهـد بـود          

بدون شـك اينگونـه برخوردهـا، اقـدامات و اتهامـات            
نخواهد توانست صداي حق طلبي منتقدان و معترضان        

  ".را خاموش نمايد
  

گزينه هاي اجبـاري وزارت اطالعـات بـراي         

 توبه، خارج كشور يا زندان: نيمعلم زندا

 رسـول بـداغي،     – آذر   13سايت حقوق معلم و كارگر،      
معلم زنداني و عضو هيات مديره انجمن صنفي معلمان   
ايران، كه به تازگي پس از پايان دوره محكوميت هفت       

 اي ضمن تشكر  ساله خود از زندان آزاد شده، در نوشته       
از همبستگي صنفي همكارانش با او و خانواده اش بـه           

: او نوشت . بيان جزيي تر اهميت اين امر پرداخته است       
ضمن سپاس از همكاراني كه تاكنون با خانواده مـن          "

همراهي كرده انـد، ادامـه فعاليتهـاي صـنفي خـود را              
  .مديون اين عزيزان مي دانم

مونـه از خـاطرات     باري براي اهميت اين كمكها يك ن      
در زنـدان انفـرادي و مراحـل    : خودم را عرض مي كنم   

چند گانه بازجويي، سربازان گمانم امام زمـان در سـپاه        
پاسداران و وزارت اطالعات از من خواسـتند، از ميـان           

 :سه راه پيش رو يكي را برگزينم

ــته و از    -1 ــار گذاش ــنفي را كن ــاي ص ــام فعاليته  تم
ان اعالم برائت كرده و از      فعاليتهاي كانون صنفي معلم   

 مقامات پوزش بخواهم

  از ايران بروم، مانند ديگر فعاالن صنفي و مدني-2

  در غير اين صورت راهي زندان بشوم -3

  .اينجانب زندان را برگزيدم و راهي زندان هم شدم

تجمع بازنشستگان فرهنگي سراسر كـشور      

  مقابل مجلس 

  
ان بازنشــسته  چنــد صــد نفــر از معلمــ- آذر 14ايلنــا، 

سراسر كشور به تهران آمدند و مقابل مجلس شـوراي          
اين تجمـع از روزهـاي قبـل در        . اسالمي تجمع كردند  

شبكه هاي مجازي توسـط بازنشـستگان سـازماندهي         
 .شده بود

بازنشستگان فرهنگي مي گويند نسبت به پايين بـودن         
مستمري معلمان بازنشسته معترضـند و خواسـتار رفـع          

نشــستگان آمــوزش و پــرورش و   تبعــيض بــين باز 
 .بازنشستگان ساير ارگانها و ادارات دولتي هستند

گفتني است؛ در ماههاي گذشته فرهنگيـان بازنشـسته         
بارها مقابل مجلس تجمع كرده و خواستار رسيدگي به         

  .مطالبات خود شده اند
  

 96بودجه كلي آمـوزش و پـرورش در سـال        

   رصد افزايش يافت10فقط 
 بر اساس آنچه در اليحـه       - آذر   16خبرگزاري فارس،   

 كل كشور به مجلـس ارايـه شـده،          1396بودجه سال   
 هـزار و  31مبلغ دقيق و كلي بودجه آموزش و پرورش        

 ميليون تومـان پـيش بينـي شـده          562 ميليارد و    681
 .است

 28 آنچه كه در مجلس مصوب شده است،     95در سال   
ـ     600هزار و    ه  ميليارد تومان براي آموزش و پـرورش ب

 .تصويب رسيده است

ــال    ــصوب س ــه م ــر بودج ــه  95اگ ــار بودج  را در كن
 قـرار دهـيم، رقمـي حـدود         96پيشنهادي دولت براي    

درصــد افــزايش بودجــه بــراي بزرگتــرين دســتگاه 10
 .اجرايي كشور شاهد خواهيم بود

اين بدان معناست كه همـانطور كـه حقـوق كاركنـان            
 درصـدي را شـاهد    10دولت براي سال آينده افـزايش       

خواهد بود، بودجه آمـوزش و پـرورش هـم بـه همـان         
ميزان افزايش خواهد يافت و يعنـي همچنـان كـسري          
بودجه و عدم توان در پرداخت معوقـات فرهنگيـان در           

  . هم ادامه خواهد داشت1396سال 
  

انشااهللا مطالبات فرهنگيان بزودي پرداخـت      

 مي شود 

زيـر   فخرالدين احمدي دانش آشتياني، و  - آذر   21ايلنا،  
جديدي آموزش و پرورش، در حاشيه جشنواره تجليـل         
از برگزيدگان پژوهش دانش آموزي در پاسخ به سووال   
يك خبرنگـار در ارتبـاط بـا زمـان پرداخـت معوقـات              

انشااهللا مراحل آنها   ": فرهنگيان و حق التدريسيها گفت    
در حال انجام است و نمي خواهم صـد درصـد بگـويم            

وقـات بازنشـستگان و حـق       چه زماني، اما به زودي مع     
  ".التدريسها را پرداخت مي كنيم

  15بقيه در صفحه 

 چالشهای معلمان در آبان ماه
 فرنگيس بايقره
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  در آبان ماه

  14بقيه از صفحه 
  

  
 

گفتني است، معوقات معلمان حق التدريس در ماههاي        
گذشته پرداخت نشده است و عالوه بر آن، فرهنگيـان          
بازنشسته نيز مطالبات مزدي پرداخت نشده دارنـد كـه          

 .مشخص نيست چه زماني قرار است پرداخت شود

ودجه را دليل ايـن   مسووالن آموزش و پرورش كمبود ب     
  .تاخير در پرداخت مطالبات فرهنگيان عنوان مي كنند

 

 مدارسي كه آب و برق ندارند

ــسنيم،  ــوج در  - آذر 22ت ــده كهن  احمــد حمــزه، نماين
مجلس شوراي اسالمي، با اشاره بـه اينكـه در منطقـه        
كهنوج عمق محروميت مدارس آنقدر زيـاد اسـت كـه           

: دارنـد، گفـت   حتي دو هزار سرويس بهداشتي كمبـود        
بسياري از مـدارس آب ندارنـد و چنـدين مدرسـه در           "

قلعه گنج ساخته شده است كـه در خريـد امتيـاز بـرق              
 ".ناتوان مانده اند

مـدارس منـاطق محـروم      ": وي همچنين اعالم كـرد    
مشكالتي دارند كه اگر آن را براي سـاكنان شـهرهاي         
بزرگ و پايتخت بازگو كنيم، غير قابل باور است و اين           
موضوع عجيب است كه دانش آموزي به دليل نداشتن         

  ".پول خريد كتاب قيد تحصيل را بزند
 

عفو بين الملل خواستار آزادي فوري اسماعيل     

 عبدي شد 

 

 

 آذر ـ سازمان عفو بـين الملـل در    26خبرگزاري هرانا، 
بيانيه اي خواستار اقدام فـوري بـراي آزادي اسـماعيل          

 و دبير سـابق كـانون   عبدي، فعال صنفي معلمان ايران 
  .، شده است)تهران(صنفي معلمان ايران 

اسـماعيل  ": در فراخوان عفو بـين الملـل آمـده اسـت          
 نوامبر دستگير و براي تحمل حكـم        9عبدي در تاريخ    

او صـرفا بـه     .  سال حبس به زندان اوين منتقل شـد        6
دليل فعاليتهاي مسالمت آميز صنفي مورد هـدف قـرار          

  .گرفته است
ليه اسـماعيل عبـدي بـه خـاطر فعاليتهـاي           اتهامات ع 

مسالمت آميز صنفي اوست؛ از جمله به خاطر همكاري         
او با آمـوزش بـين الملـل، ايـن بزرگتـرين فدراسـيون            
ــه معلمــان و ســازمان دادن تظــاهرات   جهــاني اتحادي
مــسالمت آميــز معلمــان و اعــضاي كانونهــاي صــنفي 

  براي اعتراض2016معلمان در مقابل مجلس در اكتبر     
به سطح پايين بودجـه آمـوزش و پـرورش و دسـتمزد             
معلمان و اعتراض بـه زنـداني كـردن فعـاالن صـنفي             

   ".معلمان
در ادامه اين سـازمان بـين المللـي از فعـاالن سراسـر              
جهان خواسته است كه با نامه نگاري با مقامات ايـران         

  .خواستار آزادي وي شوند
 

ــدي از آرش    ــماعيل عب ــت اس ــالم حماي اع

 علي شريعتي صادقي و 

 اسـماعيل عبـدي، معلـم       – آذر   28كميته همـاهنگي،    
زنداني، با انتشار يك نامه سرگشاده همبستگي خـود را     
با حركت اعتراضي دو زنداني سياسـي اعتـصابي، آرش     

  . صادقي و علي شريعتي، اعالم داشت
علي شريعتي تنهـا بـه اسـيد        ": وي در اين نامه نوشت    

ترض بود و به شـكلي      پاشي عليه زنان اين سرزمين مع     
او را  . مسالمت آميز جلوي مجلس به اعتـراض ايـستاد        

با اتهام تجمع و تباني عليـه امنيـت كـشور بـه زنـدان           
 40افكندند كه در اعتراض به اين بي عدالتي بـيش از            

روز است كه جان نازنينش را به دست گرفته و لب بـر             
غذا بسته است و مقامات زندان در اقدامي عجيـب، بـا            

 .ور مقام امنيتي، او را در بهداري محبوس كرده انددست

ــيش از   ــز ب ــه 50آرش صــادقي ني ــراض ب  روز در اعت
دســتگيري غيــر قــانوني همــسرش گلــرخ ايرايــي، در 

او هـر روز، در مقابـل ديـدگان هـم           . اعتصاب غذاست 
بندانش آب مي شـود تـا ضـمن اعـالم وفـاداري بـه               

  ".همسرش، پيامي روشن به مقامات قضايي دهد
دسـتگيري گلـرخ بـر    ": سماعيل عبدي تاكيد مي كند   ا

اساس حكم توهين به مقدسات از يـك دسـت نوشـته        
منتشر نشده اقتباس شده است، در حالي كه استفساريه         
مجلس و استفتاي مراجع تقليد، عنصر اصلي و مـالك          
جرم توهين را بيان كـردن آن در انظـار عمـومي مـي              

  ".داند
ب، ضمن ابراز تاسف از     اينجان": وي در پايان مي گويد    

برخورد نارواي مقامات با خواسته هاي قـانوني ايـن دو    
  عزيز، همراهي كامل خود را با خواسته هاي مشروع و 

  
قانوني دوستان دربندم اعالم مي نمايم و اميدوارم كـه          
قوه قضاييه، به شكلي مـستقل و بـه دور از فـشارهاي             

    ".بيروني، عدالت را اجرا نمايد
  
  

 

  ;را گرامي بداريم  آذر روز دانشجو16

  دانشجو می ميرد،" 
  "ذلت نمی پذيرد

  يدي جداليل

 شانزدهم آذر آمد و سر به سر در قلوب مـردم            گري د بار
  شعله افكند

ـ  مـرداد عل   28 ني ننگـ  ي سه ماه پس از كودتـا      تنها  هي
 يكتاتوري كه د ي دكتر محمد مصدق، هنگام    يدولت مل 

، در شـانزدهم آذر      سرمـست بـود    يروزيحاكم از باده پ   
 آزاده دانشگاه تهران به پا خاستند و        اني، دانشجو 1332

 سپر  نهي مزدوران شاه س   كي آماده شل  يدر برابر تفنگها  
 در دانــشگاه شتازيــ و پخــواهيد آزاانيدانــشجو. كردنــد

تهران، با اعتراض شجاعانه خود، مخالفـت و اعتـراض          
ـ  را نسبت به رژ    رانيمردم ا  در .  كودتـا ابـراز كردنـد      مي

 اني سـه تـن از دانـشجو      ،ي حركت اعتراضـ   ني ا انيجر
 بـا گلولـه     ي رضو عتي و شر  اي بزرگ ن  ،يقهرمان، قندچ 

آنان بـا خـون خـود،       . دنديمزدوران شاه به شهادت رس    
ـ  اي را در دانشگاه هايخواهيپرچم مقاومت و آزاد     راني

  . به اهتزاز درآوردندشهي هميبرا
ــه ــانزدهم آذر اگرچ ــ 32 ش ــه عطف ــبشي نقط   در جن
 آن سرفصل، خـود حاصـل ده هـا          ي بود، ول  ييدانشجو

 جامعـه اسـت كـه       ختگاني فره زشيسال مقاومت و خ   
ـ .  گردد  يشروعش به انقالب مشروطه باز م       قـرن   كي

 كـه در آن     خي فاسد شاه و ش    يمهايمبارزه در مقابل رژ   
ـ پدانشگاه همواره مهد مبارزان و گـاهواره نـسل            شتازي

 چهـار دهـه   يو طـ  به حساب آمـده    رانيمبارزه مردم ا  
 اقشار جامعه و بـه      گري مبارزه د  شتازاني پ باني پشت ر،ياخ
  .  زحمتكشان بوده استژهيو

گـم  " را  اني دانـشجو  فهي وظ ني مهمتر اكاري ر ي ا خامنه
 با اسـتكبار، كمـك بـه        تيضد" كه   "نكردن هدفشان 

ـ  "هاي غالب آمدن بر توطئه ها و بر دشمن        ،ياتحاد مل   اي
 كـرده  فيظ نظـام توصـ     حف ي تالش برا  گر،يبه زبان د  

 انـت، ي كـه خ   ي بـه نظـام    انياما پاسـخ دانـشجو    . است
 در سر لوحه دستور     ا استبداد، فساد و سركوب ر     ت،يجنا

 نـشدن در برابـر   مي و تـسل رفتنيكار خود قرار داده، نپذ   
دانـشجو  ":  كـرده انـد  ديآنها تاك. زور و ستم بوده است   

، "دانـشگاه زنـده اسـت     "،  "ردي پذ ي ذلت نم  رد،ي م يم
  ... . و" گردددي آزاد باياسي سيندانز"

ـ  در آستانه ا   زي ن امسال  روز كـه متعلـق بـه جوانـان          ني
 مراسـم   بكارانهي فر ي دولت روحان  كسويكشور است، از    

 يخي تــاري روزهـا گــري ماننـد د ي و حكــومتيسـاختگ 
ــرا   ــم و روز زن، ب ــارگر، روز معل ــه روز ك  روز يازجمل

 يرا را بــي داده و ســخنرانان حكــومتبيــدانــشجو ترت
 گـر ي دي در سـو مـا ا.  نقش اعزام كرده استني ا يفايا
 كــشور بــه مناســبت روز اني دانــشجوريــ فراگهيــانيب"

ـ      "دانشجو  از شـش هـزار دانـشجو از         شي اسـت كـه ب
آنها ضمن .  دانشگاه تاكنون آن را امضا كرده اند       صديس

ــشر ــشجوحيت ــه تبعاني مــشكالت دان ــ از جمل  يضهاي
 اقشار جامعـه    گري د يهاي از نابسامان  ،يتي و جنس  يطبقات

ـ نام برده و با تاك     :  كننـد ي اعـالم مـ  ي بـر همبـستگ    دي
ـ  مقاومت در برابـر ا     وند،ي و پ  يبدون همراه "  لي سـ  ني
 دانشجو، كـارگر، معلـم، زن و        ي  برانداز كه هست    انيبن

ـ تمام فرودسـتان را تهد     ـ  كنـد، غ    ي مـ  دي   ي مـ  رممكني
  ".دينما
 يگ و همبست  اني دانشجو، روز به پا خاستن دانشجو      روز

 ،ي فرهنگـ  ،ي فعـاالن كـارگر    ي از سـو   ژهي به و  يمردم
 از جوانـان    تيروز دانشجو، روز حما   .  باشد يم... زنان و 

با شما  .  است انيراني سازان ما ا   ندهي آ ني ا ان،يو دانشجو 
   .ميهمراه هست

   آذر15دوشنبه ...  خبريفراسو  
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  زاده، فعال حقوق زنان بازداشت عاليه مطلب 

  
 عاليه مطلب زاده، عكاس و فعـال        - آذر   6راديو زمانه،   

، عـصر روز  60حقوق زنان و از فعـاالن سياسـي دهـه          
او .  آذر ماه بازداشت و به زندان اوين منتقل شد     6شنبه  

اش كـه در    صبح امروز براي دريافت وسايل شخـصي        
اش ضـبط شـده بـود، بـه      تفتيش يك ماه پيش خانـه   

بخش مراجعـات مردمـي وزارت اطالعـات در خيابـان          
  .ابوذر غفاري فراخوانده شده بود

اين فعال حقـوق بـشر دقـايقي پـس از سـاعت شـش        
بعدازظهر از زندان اوين با خانواده خود تماس گرفتـه و        

  .خبر از بازداشتش داده است
: گويـد صدرا عبدالهي، همسر عاليـه مطلـب زاده، مـي          

 27در تـاريخ    .  اي دارد  ماجراي اين بازداشت پيـشينه    "
مهر ماه، شب هنگام و يك روز بعد از سفري كه عاليه            

سـفري بـراي يـك پـروژه        -رفته بود و برگـشته بـود        
 ماموران وزارت  -آموزشي در حوزه توانمند سازي زنان       

به منزل اطالعات بدون هيچگونه اطالع و اخطار قبلي      
ر بودند، بدون هيچ اوراق شناسايي      پنج مامو . ما ريختند 

آنها وارد منـزل مـا شـده    . و بدون هيچ حكمي در واقع     
از ساعت  . ايشان تنها بود در خانه    . ما هم نبوديم  . بودند

 شب تا دو نيمه شب حـدوداً، تقريبـاً همـه اسـناد و       10
لوازم كاري و حتي اوراق شناسايي عـادي و كارتهـاي           

شـد را  و زندگي مـي  بانكي و هر چه كه مربوط به كار     
جمع كردند و با خودشان بردند و گفتند كـه اول آبـان             
 ماه ايشان مراجعه كند به وزارت اطالعات جهـت پـاره      

  ".اي از توضيحات
 امروز صبح يك تماسي گرفتند كه بياييـد       ": وي افزود 

 بعـد   2ساعت  . تا بخشي از وسايل را برگردانيم به شما       
.  مراجعـه كردنــد از ظهـر ايـشان بـه وزارت اطالعـات    

وزارت اطالعات يعني همـان درِ مراجعـات مردمـي در         
ساعت شش و هفت شب بود كـه       . خيابان ابوذر غفاري  

انـد زنـدان    عاليه زنگ زد و گفت كه مـن را فرسـتاده            
  ".اوين و ديگر در اوين هستم

  
  

ممنوعيت رانندگي زنان به    : شاهزاده سعودي 

  زنداقتصاد عربستان سعودي لطمه مي

 دار   وليـد بـن طـالل، سـرمايه        - آذر   10بي سـي،    بي  
سرشناس و يكـي از شـاهزادگان بـانفوذ در عربـستان            
سعودي، كشورش را به رفع ممنوعيت راننـدگي زنـان          

او گفت؛ ممنوعيت راننـدگي زنـان بـه         .  است فراخوانده
 زند و اضافه كرد؛ اين رفـع        اقتصاد عربستان لطمه مي   

زنـان، يـك الـزام      ممنوعيت افزوده بر موضوع حقـوق       
  .شوداقتصادي نيز محسوب مي 
زند كه يك خانواده متوسـط      وليد بن طالل تخمين مي    

 هزينه يك راننده مي   )  دالر 1000( ريال   3800هر ماه   
  .بلعدكند كه درآمد آن خانواده را مي

بيش از يك ميليون زن سعودي نياز به        ":  افزايد او مي 
هر صبح، خـود را بـه       وسايل نقليه امن دارند تا بتوانند       

افتد كه  اغلب اين به گردن مردان مي       . سر كار برسانند  
كارشان را ترك كنند تا همسران و فرزندان شان را به           

در حالي كه اين كـار را       . درمانگاه يا جاهاي ديگر ببرند    
نگاه داشـتن راننـدگان   . توانند خود انجام دهند زنان مي 

 دهـد،   اهش مي خارجي نه تنها درآمد يك خانواده را ك       
بلكه ساالنه باعـث خـروج ميلياردهـا ريـال از اقتـصاد             

  ". شودعربستان سعودي به خارج از اين كشور مي
عربستان سعودي تنها كـشور جهـان اسـت كـه در آن      
زنان اجازه رانندگي ندارند و فعاالن حقوق زنـان پـيش       
از اين براي به چالش كشيدن اين ممنوعيـت دسـتگير          

  .اندشده 
ـ   وقـت آن رسـيده كـه زنـان         ": ن طـالل گفـت    وليد ب

  ".سعودي شروع به راندن اتومبيلهاي شان كنند
  
  

تظاهرات عليه جلوگيري از ورود زنان با دامن        

  كوتاه به پارلمان اسراييل

 دههــا نفــر بــا حــضور در مقابــل – آذر 16يورونيــوز، 
پارلمان اسراييل به جلـوگيري از ورود زنـان بـا دامـن             

ايـن افـراد    . ارلمان اعتراض كردند  كوتاه به ساختمان پ   
كــه حــدود ســي زن و مــرد بودنــد، در مقابــل ورودي 
پارلمان حاضر شدند و با پوشيدن دامن كوتاه اعتـراض          

  .خود را نشان دادند
پيش تر ماموران امنيتـي از ورود تعـدادي از زنـان بـه              
دليل پوشش نامناسـب بـه پارلمـان جلـوگيري كـرده            

  .بودند
: يكي از كاركنان معترض پارلمان اسـراييل مـي گويـد        

در روزهاي اخير شـكايتهايي از مراجعـه كننـدگان و           "
كاركنان دريافت كرديم كه نشان مي داد به آنها اجازه          
ورود داده نشده و به خاطر نوع لباس شان كه قبالً هم            
با آن وارد پارلمان مي شدند، رفتار تحقير آميزي با آنها          

ا دستورالعمل پوشش پارلمـان را بررسـي        م. شده است 
ظاهرا بدون آنكه اطالع داده شود، تغييراتي در        . كرديم

ما مثل هر روز امروز صبح بـه        . آن صورت گرفته است   
هيچكس قصد تحريـك نـدارد و فقـط         . پارلمان آمديم 

مي خواهيم به سر كارمـان بـرويم، امـروز از ورود مـا              
  ".جلوگيري شد چون زانوي مان پيدا بود

به گفته معترضان مقررات جديد بـر خـالف آزاديهـاي           
فردي است و مشكالتي را در روند معمـول كـار پديـد            

  .آورده است
در پي اعتراضهاي اخير، يـك مقـام پارلمـان اسـراييل          
اعالم كرد كه دستورالعمل پوشش بـازبيني و مقـررات          

  .آسان تري در نظر گرفته خواهد شد
  

ز دختر مسلمان   آمودانش  : دادگاه عالي آلمان  

  بايد در درس شنا شركت كند 

ترين دادگـاه آلمـان    از نظر عالي - آذر  17دويچه وله،   
 آمــوزان مــسلمان بايــد در درس آمــوزش شــنا دانــش

توانند نوع پوشش خود را همزمان آنها مي . شركت كنند 
  .طبق مقررات حجاب انتخاب كنند

  

 قاضي عالي دادگاه قـانون اساسـي در كارلـسروهه بـا           
 ساله  11آموز  حكم مزبور به اعتراض يك دختر دانش        

اين . مقيم حوالي شهر فرانكفورت رسيدگي كرده است       
آموز تقاضا كرده بـود كـه از سـاعت شـنا            دختر دانش   

دهد معاف شود، زيرا به گفته او اسالم به او اجازه نمي            
  .در يك استخر به همراه پسران شنا كند

كنـد در   آوري مـي    دادگاه در توضـيح حكـم خـود يـاد         
كند، پسران و دختـران  دبيرستاني كه دختر تحصيل مي  

هـاي مـسلمان هـستند كـه بـدون          بسياري از خانواده    
كنند و برخي از    مشكل در جلسات ورزشي شركت مي       

  .كنندآنها با پوشش بوركيني شنا مي
كند كه شركت در فراگيري شنا بـراي        دادگاه تاكيد مي  

توانـد بـا توسـل بـه نـوع      ي دختر اجباري است و او نم   
  .پوشش از آن معاف شود

  
بازماندن دو هزار دختر نوجوان از تحصيل به        

  خاطر ازدواج و مسايل اقتصادي

 معــاون آمــوزش متوســطه اداره كــل - آذر 21ايــسنا، 
شمالي مـي گويـد دختـران       آموزش و پرورش خراسان     

  .بيشترين بازماندگان از تحصيل در اين استان هستند
دختران به دليـل ازدواج و      ": عيدي اظهار كرد  عباس س 

برخي ديگر از مسايل فرهنگي بيشترين بازمانـدگان از         
در مقطــع .  شــوندتحــصيل را در اســتان شــامل مــي

متوسطه دوم، دانش آموزان به دليل اينكه بيـشتر نـان           
ــه اشــتغال هــستند، از   ــوده و مــشغول ب آور خــانواده ب

 عـين حـال      وي در  ". كننـد  تحصيل كناره گيري مـي    
هم اكنون با توجه به مسايل اقتصادي، داليـل     ": افزود

ترك تحصيل دانش آموزان مقطـع متوسـطه دوم كـه           
همان اشتغال و ازدواج است، به اين دوره نيـز سـرايت            

  ".كرده است
طي سال گذشته براسـاس آمـار       ": سعيدي عنوان كرد  

 نفــر در اســتان از تحــصيل 2000وزارتخانــه بــيش از 
ايـن آمـار،   ] شـمارش [دند كه پس از احصاء    بازمانده بو 

ميزان بازماندگي از تحصيل تـا حـد بـسياري كـاهش            
  ".يافت

  
  17بقيه در صفحه 

  
  
  

 زنان در مسير رهايی
 اسد طاهري
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 زنان در مسير رهايی
  

  16بقيه از صفحه 
  

انتصاب يك زن به عنوان مشاور ارشد ريـيس         

  جمهور افغانستان 

  
 رياسـت عمـومي اداره امـور        - آذر   25خبرگزاري صـلح،    

رياست جمهوري افغانستان از انتصاب فرخنده زهرا نادري 
به عنوان مشاور ارشد رييس جمهور در امور ملـل متحـد            

  . خبر داد
ــس    وي نماي ــانزدهم مجل ــل در دوره ش ــردم كاب ــده م ن

  .نمايندگان است
خانم نادري يكي از سياستمداران موفق افغانـستان اسـت        

 به دليل فعاليتهاي صلح جويانه خود از        2012كه در سال    
 برنـده جـايزه   UNDPسوي برنامه عمران ملل متحد يا  

  .صلح همان سال شناخته شد
 

ــه زن را در   ــل س ــازمان مل ــد س ــل جدي دبيرك

  سمتهاي باال منصوب كرد 

  

 

، دبيـر كـل   "آنتونيـو گـوترس  " – آذر   27صداي آمريكا،   
سازمان ملل متحد، خبر از انتصاب سـه زن در سـمتهاي            

 .مهم سازمان ملل داد

 از  "آمنـه محمـد   " آذر، خانم    26آقاي گوترس روز جمعه     
نيجريه را به عنوان قائم مقـام دبيركـل سـازمان ملـل و              

 از برزيـل را بـه عنـوان         "ريبيرو ويوتي ماريا لوئيزا   "خانم  
آقـاي گـوترس همچنـين      . رييس دفتر خود معرفي كـرد     

 از كره جنـوبي را بـه عنـوان          " وا كانگ  -كيونگ  "خانم  
 .مشاور ويژه سياستگذاري تعيين كرد

، آنتونيو گوترس به دنبـال انتـصاب        "نيوزويك"به نوشته   
رتبـه سـازمان ملـل، روز    اين سـه نفـر در سـمتهاي بـاال        

من خوشوقتم كه مي توانم     ": پنجشنبه در بيانيه اي گفت    
آنهـا را بـه     . بر تالشهاي اين سه زن كارآمد حساب كـنم        

 شان در امور جهاني، توسعه، ديپلماسي،       خاطر سابقه قوي  
 ".حقوق بشر، و امور انساني انتخاب كرده ام

 آذر بـا اداي سـوگند كـار    22آنتونيو گوترس روز دوشنبه،    
 .ان دبير كل سازمان ملل متحد آغاز كردخود را به عنو

 2002 تـا سـال      1992 ساله، از سـال      67آنتونيو گوترس   
 2005نخست وزير پرتغال بوده و پس از آن در سـالهاي            

 به عنوان كميسر عالي سـازمان ملـل متحـد در            2015تا  
  .امور پناهندگان به فعاليت پرداخت

  

بلندترين شب و عمق تاريكي، 

  .استيلداي مردم ايران 
  شعله پاكروان 

  

  
ترين شب و عمق تـاريكي، يلـداي مـردم ايـران        بلند

دهـد و    جـشني كـه نويـد تولـد خورشـيد مـي           . است
هيچ شبي بي پايـان نيـست و        . پيروزي نور بر ظلمات   

الجرم زمين يخ زده كه پـر از آه مردمـان سـرما زده              
است، با درخشش شاخه هاي زرين خورشيد، روشن و         

  .گرم خواهد شد
 تان با تمام توانش بر گلها و درختـان حملـه مـي     زمس

تواند مـانع آمـدن بهـار و        كند، اما هيچ زمستاني نمي    
  .رويش دوباره ي شكوفه ها شود

يلدا و ميالد خورشيد را پيش از همه به آرش صادقي           
و گلرخش، مرتضي مرادپور و مادرش، سعيد شيرزاد و         

بـر  لبهاي دوخته اش و همه جواناني كه در زندان لب  
غذا بسته اند و اسـير چوبـه و طنـاب نـامرئي اعـدام               
خاموشند، به آتنا و نرگس و مريم، به اميـد و بهنـام و     
اسماعيل و همه زندانياني كه از پشت ميله ها، فريـاد           
زنده باد انسان سر داده اند، به دل شـهين و شـهناز و       
حوري و گوهر و مهوش و همه مادران دل شكسته و           

شان زير خاك خفته اند، بـه        دانخونين جگر كه فرزن   
شـان زيـر     عبداهللا احمدي و همه پدراني كـه قامـت        

حكم اعدام عزيزشان خم شـده، بـه ريـان و رويـدا و              
شـان باريـده و    همه كودكاني كه يخ بـر خانـه هـاي      

گرماي نوازش پدر را بر سر ندارند، بـه غـزل و همـه              
نوعروساني كـه پـيش از درك لـذت عـشق، مجبـور             

شـان را   شيشه هـاي چـرك، محبـوب     شدند از پشت    
 م و همه خواهراني كـه اولـين         _تماشا كنند، به رويا     

يلداي بي برادر را با نفرت از چوبه و سيم بكسل، نعره   
كنـد تنهـا      ح كه هنوز باور نمـي      _زنند، به امين     مي

خـاك سـپرده و همـه       خواهرش را با گردني كبود به       
 برادراني كه خشم خود را در ميدان ورزش خالي مـي          

كنند، به مردمي كه صـبورند امـا هـشيار، بـه ايـران،              
  .گويم شادباش مي

بـاد   شد به شكوفه ها و ريحانها هم مبارك        كاش مي 
كاش گل لبخند جوانان سربدار مثل دانـه انـار،          . گفت

ش كـا . شان بود  سرخ و شيرين و در دسترس مادران      
كـاش  . دنيا پر بود از دلخوشي و خنده هاي از تـه دل  

  ...هميشه بهار بود
روياي ايـران بـدون اعـدام، همـان بهـار اسـت كـه               

به شرطي كه مراقب نهال     . كند جانهايمان را تازه مي   
  .هايمان باشيم

كشد اما خيلي وقتهـا پنهـان        دلم براي ريحان پر مي    
اي زنـد بـر    كنم كه پرستوي وجودم بال بال مـي        مي

يا حتي براي خيـره     . يك آغوش در مالقات حضوري    
  .شدن چشمها از پشت شيشه

 1395شب يلداي 
 

 

  
  

  

شب يلدا و آرشم كه بي گناه و        

  بي پناه دارد مي ميرد
  

  زنده يادشهين مهين فر مادر 

  اميرارشد تاجمير  

و در انتظـار صـبح       هفت سالـست شـبهايم يلداسـت      
 طوالني تـرين   اين،باز هم سر مي كنم شيرين آزادي 

  .با اميد به روشناي صبحي دلنشين تاريكي را
. در سفره ام از شب چره هـاي قـديم خبـري نيـست             

  .تنهايي بيشتر حال مي دهد در سرماي بي كسي
 وقتي كودكان كار و فرزندان بي گناه و بي پناه وطنم          

سر پناهي براي گـرم شـدن و آغوشـي        ،  با پاي برهنه  
  .براي مهرباني و نوازش ندارند

و   شكم خالي دلها را خالي مي كند از عشق،آي مردم 
  .من يلداي سرد و بي عشق را دوست ندارم

حرامم باد آجيل مشكل گشا كه مـشكلي حـل نمـي            
  كند

ي آبدار و قرمز كه سـر زميـنم در      احرامم باد هندوانه    
  بي آبي مي ميرد

  حرامم باد دانه هاي سرخ انار
ن كـشته در  كه بيادم مي آورد سرخي خون بي گناهـا  

  راه آزادي وطن را

 ،وقتي آرشـم ، و حرامم باد يلدا و خنده هاي دور همي  
  ، نرگسم، گلرخم

 ، زينب جالليان به نابينايي رسـيده ام ،علي شريعتي ام 
  ،ئاسو رستمي ام

 اميد علي شناسم و آتناي دايمـي ام و هـزاران هـزار             
  مبارز سربلند ديگرم

 ،ز خانواده در زندانهاي مخوف جمهوري اسالمي دور ا      
  .داد رسي ندارند

فريادم را در نامه اي مي نويسم و براي خدا  ،  شب يلدا 
در نامـه ام  . شايد كاوه اي آنرا بخواند....پست مي كنم 

  . زنده بمان،آرشم نمير: مي نويسم
و   براي دل رنجه ي من مـادر       ،زنده بمان براي گلرخ   

  .براي ميليونها انسان آزاده اي كه دوستت دارند
 ايران بـه    ،جوان شير دلم  ،  جاي تو بميرم  ه   من ب  بگذار

  .تو نيازمند است
 بـه  ، بـه غيرتـت  ،به پايداري و استقامتت،  به شهامتت 

و به عـشق پاكـت       دوستي ات  دوستي و ايران   انسان
  .شير مردم، زنده بمان، به گلرخ

خون رگانم براي تو و جـانم بـراي تـو           . قلبم براي تو  
  پسرم

  زنده بمان
  

  95آذر  27شنبه 
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  ....ادبيات

  
شبيخون به مراسم سـالگرد قتـل پوينـده و          

  مختاري 

  
  

چماقداران و قداره بندان جمهوري واليـي بـه صـفوف      
كانون نويسندگان ايران شبيخون زده تا مانع برگـزاري        
ــده و   ــم يعنــي پوين بزرگداشــت جــان باختگــان راه قل

 .مختاري در امامزاده طاهرِ كرج شوند

ــه  ــمار1395 آذر 12روز جمع ــردم و   ش ــادي از م  زي
اعضاي كانون در اين محل حضور يافتند، اما نيروهاي         
امنيتــي و انتظــامي مــانع ورود شــركت كننــدگان بــه  
محوطه گورستان شـدند و بـا تـوحش و سـبعيتي بـي              

سركوبگران . سابقه از برگزاري مراسم جلوگيري كردند     
هم در مقابل درِ گورستان و هم در بيرون آن، جمعيت            

ي مراسـم را بـا تهديـد و زور و قلـدري و              گردآمده برا 
خشونت تمام پراكنده كردند و چند تن از اعضا كـانون           
از جمله ناصر زرافشان، بكتاش آبتـين، محمـد مهـدي         

را با فحاشـي و     ) فرزند ناصر (پور و نيز مزدك زرافشان      
ضــرب و شــتم بازداشــت كردنــد و بــا خــود بردنــد، و 

ون، فاطمـه  همچون راهزنان بر دستان عضو ديگر كـان       
ســرحدي زاده، چنــگ انداختنــد و گوشــي تلفــن او را  

  .ربودند
كانون نويسندگان ايران در بيانيه اي اين عمل شنيع را          

كـانون  ": محكوم كرده و در قسمتي از آن آورده است        
نويسندگان ايران ضمن محكـوم كـردن جلـوگيري از           
برگزاري مراسم سالگرد قتل ننگين جـان باختگـان راه    

مد مختاري و جعفر پوينده و نيز اعتراض به         آزادي، مح 
ضرب و شتم و بازداشت وحشيانه اعضاي خود، اعـالم          
مي كند اين گونه ممانعتها و بازداشتها كمتـرين خللـي        
در عزم راسخ اين تشكل نويسندگان آزاديخـواه بـراي          
پرتوافكندن بر زواياي پنهان قتلهاي سياسـيِ زنجيـره          

ه بارهـا بـه صـراحت    اي وارد نمي كند و ما، چنـان كـ     
اعالم كرده ايـم، سـرِ سـوزني از خواسـت محاكمـه و              
مجازات آمران و عامالن ايـن قتلهـا واپـس نخـواهيم            

  ".نشست
  
  
  

برنده نوبل ادبيات بخاطر ترامـپ از آمريكـا         

  رفت 

  

، نويسنده برجسته جهـاني، كـه اعـالم         "وول سوينكا "
 رود،كرده بود در صورت پيروزي ترامپ از آمريكا مـي           

ام را عملي وعده ": سوينكا گفت. اين كار را عملي كرد   
كاري را كه گفتـه بـودم       . كردم و آمريكا را ترك كردم     

  ".دهم، انجام دادمانجام مي 
از آنچه در دوران ترامپ اتفاق خواهد افتاد        ": وي افزود 

من گرين كارتم را دور انـداختم و محـل          . وحشت دارم 
 در جـايي هـستم كـه        ام را تغييـر دادم و حـاال       زندگي  

  ".امهميشه بوده 
ســوينكا كــه پــيش از انتخابــات بــه عنــوان اســتاد در 

 كـرد،   دانشگاه آمريكا تدريس و در آنجـا زنـدگي مـي          
با مردمي كه در ايـن دوره در آمريكـا زنـدگي            ": گفت

خواهند كرد مخالفتي ندارم، اما خودم حاضر نيستم اين        
جـام ايـن كـار    داليل كافي بـراي ان . كار را انجام دهم   

  ".داشتم
 سـال در آمريكـا      20 سـاله بـيش از       82اين نويـسنده    

زندگي كرد و نخستين آفريقايي است كه برنده جـايزه          
او در دانـشگاههاي هـاروارد،      . نوبل ادبيات شده اسـت    

  .كورنل و ييل تدريس كرده است
سوينكا چهره دانشگاهي ميهمان در دانشگاه نيويـورك      

ــود و پــاييز امــسال در م   وســسه امــور آفريقــايي   ب
اين شاعر و . كردمي آمريكاييهاي اين دانشگاه تدريس 

نويس نيجريايي كه در يك كـالس درسـي         نمايشنامه  
اعالم كرده بود از آمريكا خواهد رفت، در جريان جنگ          
داخلي در نيجريه زنداني شده بود و حتي حكـم مـرگ            

وي از دانشجويان جوانش خواست تـا در برابـر          . گرفت
  .م سكوت نكنندست

نخستين برنده جايزه ادبي نوبـل ادبـي از آفريقـا ايـن             
ــراي 1986جــايزه را ســال  ــداز گــسترده چــشم" ب  ان
 كسب "هاي شاعرانه از نمايش هستي    فرهنگي و اليه    

  .كرد
  

مناسبت به) در تبعيد  (بيانيه انجمن قلم ايران   

  هجدهمين سالگرد قتل مختاري و پوينده

ــد     ــل محم ــالگرد قت ــدهمين س ــسال و در هج آذر ام
) در تبعيـد  (مختاري و جعفر پوينده، انجمن قلم ايـران         

دست به انتشار بيانيـه اي زد كـه گوشـه هـايي از آن               
انجمن قلم ايران در تبعيد، در هجدهمين ": چنين است

سالگرد قتل وحشيانه و تبهكارانه جعفر پوينده و محمد         
ـ     ...مختاري و  د خواسـتار توقـف تـرور و        ، با صـداي بلن

اعدام، سركوب و شـكنجه و هرگونـه تبعـيض و سـتم          
رو، انجمـن   از ايـن    . جنسيتي و مذهبي در ايران اسـت      

ــشكلهاي    ــا و ت ــه نيروه ــد، از هم ــران در تبعي ــم اي قل

ــي،    ــوي فرهنگ ــدالت ج ــك و ع ــواه، دموكراتي آزاديخ
 خواهد كـه حكومـت      سياسي و اجتماعي در جهان مي     

شمارش داليل باال و جنايتهاي بي     ه  اسالمي ايران را ب   
عليه بشريت، محكـوم كننـد و از مبـارزات بـر حـق و               

طلب ايران  هاي آزاديخواه و مساوات     عادالنه همه نيرو  
   ".دفاع نمايند

  
  انتشار كتابي در معرفي احمد كايا 

  
صـداي بلنـد جانهـاي      "روان شيد در معرفي كتاب      . م

 كـه توسـط     ")ديلـن از احمد كايا تـا بـاب        (جهان  آزاده
بـي  ": بهرام رحماني ترجمه و منتشر شـده مـي گويـد          

شك كمتر كسي است كه احمد كايا را نشناسد، خـواه            
 دوست داشتني و فهـيم از ديـد         به عنوان يك خواننده   

 ايي كـه در      هنرِ ناب انقالبي    ترها و خواه از زاويه     عوام
هنر هايش وجود داشت، از نگاه آنها كه به   صدا و ترانه    

هنـر گويـا در ذات      .  كننـد   تر و منتقدانه نگاه مي     جدي
خود هميشه معترض است، معترض به وضع موجـود ـ   
و احمد كايا جزوِ هنرمنداني بود كه اين اعتـراض را در            

  ".ترانه و حتي نوعِ اجراي آوازهايش تجسم بخشيد
ــد  ــي افزاي ــاتر،   ": وي م ــص، ت ــه، آواز، رق ــعر، تران ش

انـد؛ معتـرض بـه      عي معتـرض     نـو  همه به ... موسيقي
موجوديتي كه موجوديت دلبخواه انساني نيست يا نشده  

درك درست اين مقوله خود هنري ديگـر اسـت          . است
كه البته اين بخش از هنـر شـايد بـه تمـامي در يـك                

 اي بـود  احمد كايا اما پديده. هنرمند وجود نداشته باشد  
 بـه   گون، داراييهايي منحـصر    انگار كه از سوهاي گونه    

فرد داشت كه اين سوهاي مختلف را بهرام رحماني در          
 ترجمـه و بـه   " جهاننهاي آزاده صداي بلند جا  "كتاب  

  ".تاليف آورده است
  

  ! حراج شازده كوچولوي نود هزار يورويي

  
  

، 1943 چاپ سال    "شازده كوچولو " اي از كتاب     نسخه
 هزار يورو فـروش     90در يك حراجي در پاريس حدود       

 ايـن كتـاب را بـه       " اگزوپـري  توان دو سـنت   آن". رفت
هويـت خريـدار فـاش نـشده        . دوستش هديه كرده بود   

  .است
 براي نخـستين بـار در آوريـل         "شازده كوچولو "كتاب  
ــشاراتي  1943 ــط انت ــاك " توس ــال و هيچك  در "رين

؛ شهري كه اگزوپري در آن زمـان        نيويورك منتشر شد  
  .در آن اقامت داشت

  19بقيه در صفحه 

 رويدادهاي هنري ماه

 فتح اهللا كيائيها
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  18بقيه از صفحه 

  
 زبـان و گـويش محلـي        270اين كتاب تـا كنـون بـه         
 ميليـون نـسخه از آن در     145ترجمه شـده و بـيش از        

 "شـازده كوچولـو   ". سراسر جهان به فروش رفته است     
 آيد  داستان پسركي است كه از سياره اي دوردست مي        

و براي اكتشاف سياره هاي ديگر خانه را تـرك كـرده            
  . است

  
 ارزشهاي اخالقي،   "شازده كوچولو "زوپري در   سنت اگ 

شناختش از جهان و انتقادش از سقوط اخالقي جوامـع          
در دوره جنگ جهاني دوم را در داستاني تـأثيربخش و           

  .به زبان ادبي شيوا بيان كرده است
  

  .....سينما

  
   بر پرده سينما "پراحساس"ماري كوري 

  
ار پرطرفـدار    ها بسي  شده از زندگينامه  فيلمهاي اقتباس   

زندگينامـــه موســـيقيدانها، هنرمنـــدان يـــا . هـــستند
فـيلم زندگينامـه    .  گيرند سياستمداران در دلها جاي مي    

ولي فيلم زنـدگي    .  يابد دانشمندان اما كمتر طرفدار مي    
  .ماري كوري يك استثناست

تهيه فيلم از زندگي دانشمندان و محققاني كه روزهاي         
غولند يا دانشمنداني كه    متوالي در آزمايشگاه به كار مش     

با عدد سروكار دارند و ماهها و سالها به كار با اعـداد و             
  .پردازند، جذابيت چنداني براي ديدن نداردارقام مي 
، كارگردان فيلم زنـدگي مـاري       "ماري نوئل "اما خانم   

 كــه "ماريــا اســكلودو فــسكا كــوري"كــوري بــا نــام 
محـصول مـشترك فرانـسه، لهـستان و آلمـان اســت،      

ايــن . ســتثنايي در ايــن مــورد بــه وجــود آورده اســتا
سينماگر با درهم آميزي احساس، ديالوگهاي جـذاب و         

، هنرپيـشه لهـستاني كـه       "كارولينا گروژكـا  "پركششِ  
 كند، فيلمي سـاخته  نقش اول ماري كوري را بازي مي  

  .كه مورد توجه فراوان واقع شده است
و فـسكا   ماريا اسـكلود  "فيلم زندگي ماري كوري با نام       

 كنـد كـه حتـي محققـان برنـده           مشخص مي  "كوري
جايزه نوبل نيز با مشكالت فراواني براي تحقيق خـود          
روبرو هستند، در محافل علمي نيز درگيريهاي جنـاحي        
جاي خود را دارند و مشكالت جنسيتي نيز در باالترين          

  .محافل علمي نيز تاثير گذارند
  

  برنده بزرگ در ان بي آر 

، كارگردان "كنت لونرگان" ساخته" دريا منچستر كنار "
 در "كيسي افلك"نويس آمريكايي، با بازي و فيلمنامه   

هيـات ملـي نقـد      "بزرگ امـسال    نقش اول مرد، برنده   
بود كه بهترين فيلم سال شـناخته       )  آر  بي ان ("آمريكا

  .شد

افزوده بر اين، جـايزه بهتـرين بـازيگر مـرد و بهتـرين             
لونرگـان  . ز از آن اين فيلم شـد      فيلمنامه غيراقتباسي ني  

بـا توجـه بـه      .  را نوشته اسـت    "منچستر"خود فيلمنامه 
، توفيـق   "گاتهـام " در جوايز    "منچستر"موفقيت اخير   

آن در جوايز انجمن نقد آمريكا هر چه بيشتر اين فـيلم       
  . كندرا به نامزدي جدي براي دريافت اسكار تبديل مي

بري " ساخته   "ابمهت"بهترين كارگرداني نيز به     جايزه
آفرينـي   براي نقش    "نائومي هريس " رسيد و    "جنكينز

در آن جايزه بهترين بازيگر نقـش مكمـل زن را از آن             
اگر سـنگ   " هم براي بازي در      "جف بريجز ".خود كرد 

، بهتـرين بـازيگر نقـش مكمـل مـرد           "از آسمان ببارد  
جايزه بهترين بازيگر زن نقش اول نيز بـه         . شناخته شد 

 بــراي بــازي در فــيلم علمــي تخيلــي "زايمــي آدامــ"
 سـاخته   "سـكوت "درام تاريخي   .  تعلق گرفت  "ورود"
 هـم جـايزه بهتـرين فيلمنامـه         "مارتين اسكورسيزي "

ِجــي "اقتباسـي را از آن خــود كــرد كــه بــا همكــاري  
كوبو و  "انيميشن سه بعدي    .  نوشته شده است   "كاكس

سـال   نيز به عنوان بهترين انيميشن بلنـد      "دو ريسمان 
 ژانويه 4جوايز انجمن نقد فيلم آمريكا روز       . انتخاب شد 

 طي مراسـمي در نيويـورك بـه برنـدگان اعطـا             2017
  .خواهد شد

 انجمني معتبر در نيويورك است      هيات ملي نقد آمريكا   
متشكل از كارگردانان و كارشناسان سينما كه از سـال          

 ميالدي هر ساله جوايز معتبري را به هنرمنـدان       1920
اين انجمـن در سـال      . كندعرصه هنري اعطا مي     اين  

جـاده  : مكـس ديوانـه   "فـيلم   ) 2015(گذشته ميالدي   
جرج ميلر را به عنوان بهترين فيلم سال         ساخته   "خشم

  .برگزيد
 

ــرگردان در     ــه ، س ــده برليان ــرجم نماين مت

  راهروهاي وزارت اطالعات

 بـراي   "برليناله" آفرين دستوري، مترجم نماينده      نوش
فيلمهـاي ايرانـي، بـه وزارت اطالعـات ايـران      انتخاب  

فيلمهاي انتخابي نماينده برلينالـه در      . احضار شده است  
  .فرودگاه توقيف شده بودند

پـس از ضـبط گذرنامـه    )  نوامبر27( آذر 7روز يكشنبه   
 آفرين دستوري در آخـرين مرحلـه از كنتـرل در            نوش

 توسـط مـأموران     "المللي امـام خمينـي    فرودگاه بين   "
  .نيتي، از سفر او به آلمان جلوگيري شدام

او پس از منع از پرواز به اتاق حراست فرودگاه منتقـل            
اما در فرودگـاه دليـل      . شد و مورد بازجويي قرار گرفت     

الخروجي او ذكر نشده و فقط به او گفتـه شـده            ممنوع  

بايد فعال بماند و در روزهاي آتي براي سوال و جـواب            
  .احضار خواهد شد

  
   نامزد جايزه گلدن گلوب شد"دهفروشن"

 2017هـاي جـوايز گلـدن گلـوب     فهرست نهايي نامزد 
 ساخته اصغر فرهـادي در  "فروشنده"اعالم شد و فيلم  

بخش بهترين فيلم خارجي با چهار فيلم ديگـر رقابـت           
  . خواهد كرد

 "خـدايان " و "او"اين فيلم در اين بخش با فيلمهـاي    
 از آلمـان    "ني اردمن تو" از شيلي و     "نرودا"از فرانسه،   

ــاد . رقابــت خواهــد كــرد مراســم اعطــاي جــوايز هفت
ــوب روز   ــدن گل ــينمايي گل ــوايز س ــارمين دوره ج وچه

  .برگزار خواهد شد) 2017 ژانويه 8( دي 19يكشنبه 
فيلم فروشنده همچنين نماينده ايران در جـايزه اسـكار      

  .است
  

  :شعر ماه

لقاسـم  ابوا"در شعر ماه نگاهي داريم به فرياد دردمنـد          
 كه پيرامـونش را عريـان تـر از چيـزي كـه              "فرهنگ

تضادهايي گره خورده در متن جامعه      ... هست مي بيند    
اي كه شيرازه و قوامش توسـط اوليـاي امـور بـه هـم         

  :ريخته و در حال سقوط است
  

  امروز روز اول دي ماه نيست
  و من همسايه فروغ را ديگر نمي شناسم

  اما
  باغچه هاشانهمسايه هاي ما همه در خاك 

  به جاي گل
  حرمان و ياس را به همراه شيشه مي كارند

  و بچه هاي كوچه ي ما
  كيف هاي مدرسه اشان را از نانهاي زباله داني

  وميوه هاي گنديده و كراك و موبايل 
  .پر مي كنند

  
  

 رويدادهاي هنري ماه
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مهم تـرين اخبـار حـوزه پرسـتاري در آذر مـاه، وعـده        
عملياتي كردن قانون تعرفـه هـاي پرسـتاري پـس از            

 سال، طرح واگذاري بيمارستانهاي دولتـي بـه         9حدود  
بخش خصوصي، تناقض گويي و عقب نشيني دولت از         

 ميليون نفر و احتمال كـاهش       11پوشش بيمه سالمت    
رگي همراهـان    ميليون و سرانجام آوا    6اين جمعيت به    

بيماران بيمارستان دولتي در سردترين شـبهاي تهـران         
 . است

  
ــشجويان    ــتاران و دان ــي از پرس ــه جمع نام

 پرستاري به وزير بهداشت

ــتار،   ــه پرسـ ــتاران و  – آذر 1خانـ ــي از پرسـ  گروهـ
دانشجويان پرستاري در يك نامه سرگشاده خطاب بـه         
وزير بهداشت خواستار رسيدگي فوري به خواسته هاي        

  . ان شدندش
آنها مهمتـرين خواسـته هـاي خـود را بـه ايـن شـرح                

  : برشمردند
 اجراي كامل و بـدون قيـد و شـرط قـانون تعرفـه               -1

گذاري خدمات پرستاري و برقراري عدالت در پرداختها        
  براي اين قانون 96با پيش بيني بودجه در بودجه سال 

 ايجاد وحدت رويه در اجراي قانون مشاغل سـخت          -2
  اههادر دانشگ

 اصالح آيين نامه صالحيت حرفه اي پرستاران بـه          -3
نحوي كه نقش اصلي بر عهده سازمان نظام پرستاري         

 . باشد

 تشكيل كـارگروه مـشترك بـين معاونـت محتـرم            -4
پرستاري و سازمان نظام پرستاري جهت تدوين شـرح         

 وظايف رده كمك پرستاري

  
تعرفه هاي پرستاري به شوراي عـالي بيمـه         

 رسيد 

ــزاري مهــر، خبر  ســرانجام وزارت بهداشــت - آذر 1گ
تعرفه هاي پرستاري را به شوراي عالي بيمه فرسـتاد و   
اين قانون از خوان وزارت بهداشت عبـور كـرد و حـاال       
بايد به سراغ شوراي عالي و سكاندار اين شـورا، يعنـي            

 .وزير رفاه برود

محمد شريفي مقدم قائم مقام سازمان نظام پرسـتاري،         
 به ارسال تعرفـه هـاي خـدمات پرسـتاري بـه        با اشاره 

جامعـه پرسـتاري    ": شوراي عالي بيمه، اظهـار داشـت      
انتظار دارد حاال كـه فـصل بودجـه اسـت، مـسووالن             
مربوطه براي اجرايي شدن قانون تعرفه گذاري خدمات        

 ".پرستاري جديت به خرج دهند

وي با انتقاد از اينكه در طول سالهاي گذشته به بهانـه            
ي از اجـراي قـانون تعرفـه گـذاري خـدمات            هاي واه 

االن بهتـرين زمـان     ": پرستاري طفره رفته اند، گفـت     
براي اثبات حسن نيت به جامعه پرسـتاري اسـت كـه             

 ".بودجه وزارتخانه ها در حال تهيه است

 ماند و ديـد كـه       95 ماه پاياني سال     4حاال بايد منتظر    
م باالخره قرعه اجراي تعرفه هاي پرستاري نصيب كدا       

 100 هزار پرستار كـه      150قريب به   . دولت خواهد شد  
هزار نفـر آنـان در بيمارسـتانهاي دانـشگاههاي علـوم            
پزشكي و وزارت بهداشت خـدمت مـي كننـد، منتظـر            
شنيدن خبر خوش اجرايي شدن تعرفه هاي پرسـتاري         

 . هستند96تا قبل از آغاز سال 

در شوراي عالي بيمه كه متشكل از صـندوقهاي بيمـه           
است، وزير رفـاه    ... وزارت بهداشت، نظام پزشكي و    گر،  

سكاندار اسـت و او مـي توانـد مـاجرا را بـه سـرانجام                
 برساند

 

ــركتهاي   ــه ش ــي ب اداره بيمارســتانهاي دولت

 شودغيردولتي واگذار مي 

ــا،  ــت،  – آذر 2ايرنـ ــر بهداشـ ــان وزيـ ــاون درمـ  معـ
محمدآقاجاني، در پاسخ به ايـن پرسـش كـه پيـشنهاد           

بـراي بهبـود خـدمات بيمارسـتاني در         وزارت بهداشت   
پيشنهادهاي متعددي وارد ": برنامه ششم چيست، گفت

اليحه برنامه ششم شده است كـه اصـالح وضـعيت و            
 ها، تامين منابع پايدار براي سالمت مردم        ساختار بيمه 

 ترين آنها   و تغيير مديريت بيمارستانهاي دولتي از مهم      
 ".است

م كـارگزاران خـصوصي     معاون وزير بهداشت مانند تما    
سازي، كنترل دولتي را بهانه و عامل ناكارايي دانـست          

شيوه دولتي اداره شدن بيمارستانها باعث      ": و ادامه داد  
شده كه بخش مهمي از منابع انساني، فيزيكي و مـالي       
در بيمارستانها هدر برود و كارايي الزم را نداشته باشند          

ــاخ   ــي س ــديريت دولت ــاختار م ــي س ــور كل ــه ط تار و ب
  ".بوروكراتيك و كندي است

آقاجاني در پاسخ به اين پرسش كـه مـدل پيـشنهادي            
وزارت بهداشــت بــراي اداره بيمارســتانهاي دولتــي    

مدل پيشنهادي وزارت بهداشت كه در      ": چيست، گفت 
ــه     ــت ك ــن اس ــده، اي ــز آم ــشم ني ــه ش ــه برنام اليح
بيمارستانهاي دولتي در قالب شركتهاي غيردولتي اداره       

 اين مدل، مالكيت دولتي بيمارستان حفظ مي      در  . شوند
شود، اما اداره بيمارستان به شركت غيردولتـي واگـذار           

 شود، به شرط اينكه تعرفه دولتي را رعايت كننـد و     مي
  ".پرداختي مردم افزايش پيدا نكند

در صـــورت تـــصويب پيـــشنهاد وزارت ": وي گفــت 
بهداشت در مجلس، برنامه اين است كه به مـرور ايـن     
طرح در كل بيمارستانهاي دولتي اجرا شـود و بـه كـل     

 ".كشور تعميم يابد

 

جلــوگيري وزارت بهداشــت از توزيــع يــك 

 روزنامه در دانشگاههاي علوم پزشكي

 نزديك به سـه سـال اسـت كـه وزارت     – آذر 2سپيد،  
بهداشت از توزيع روزنامه سپيد در دانشگاههاي علـوم         

يمارستانها، مراكز بهداشتي درمـاني دولتـي و   پزشكي، ب 
 هاي بهداشت روستاها ممانعت به عمل مي      حتي خانه   

  . آورد
محمد علي وكيلي، نماينده مجلس با اعتراض به ايـن          

ممانعـت از توزيـع روزنامـه سـپيد در          ": امر مي گويـد   
ــز    ــتانها و مراك ــكي، بيمارس ــوم پزش ــشگاههاي عل دان

قانون بوده و يـك كـار       بهداشتي درماني دولتي خالف     
طلبانه و ناسازگار با گفتمان دكتـر روحـاني         ح  غيراصال

اين عمل يك كار اصولگرايانه و آن هم از نـوع            . است
كاتوليكش است كـه بـا اسـتفاده از ابزارهـاي قـدرت              
جلوي توزيع يك روزنامه گرفته شود ولـو اينكـه يـك            

  ".روزنامه مخالف باشد
رسـي جامعـه پزشـكي    ممانعت از دست ": وي مي افزايد  

كشور به رسانه خودشان، عالوه بر اينكه خالف قـانون      
است، توهين به شعور جامعه پزشكي كشور به حـساب          

ايم كه بنـا بـوده      ما دولتي را بر سر كار آورده        . آيدمي  
 آهنگ و ضامن امنيت جريان آزاد اطالع رسـاني          پيش
ـ          . باشد ن طبيعتاً اين اقدام با هيچكـدام از مقتـضيات اي

جريان سازگاري ندارد و اگـر مـن جـاي آقـاي دكتـر               
هاشمي باشم، حتما با عوامل ايجاد چنين محدوديت و         

هركسي كه  . ممنوعيتهايي برخورد شديدي خواهم كرد    
عامــل چنــين محــدوديتهايي باشــد، مــستحق تــوبيخ  

 ".است

 

 ميليون بيمه شده از طرح تحـول سـالمت          6

 حذف مي شوند

شت با اشاره به اجراي طـرح        وزير بهدا  - آذر   3فارس،  
تحول سالمت و در ارتباط با مشكالت اين طرح اظهار       

دولت احساساتي شده و گفت كه همه مـردم را          ": كرد
در اينجا هم دارا و هم ندار بيمه شـدند          . كنيمبيمه مي   

 ".و اين مثل يارانه نقدي شد

پيشنهاد من اين بود كه چهار تا پنج دهك ": وي افزود 
 ميليون نفر بود و     5عدد مشخص شده    . نداول بيمه شو  

...  ميليارد تومان پـيش بينـي شـده بـود          550منابع آن   
 ميليون نفر را بيمه كردند و سـرانه         11 الي   10دوستان  

 سال سابقه قـدمت دارد و       30اين بيمه براي كسي كه      
گيرد يكي بود و اين بود      با كسي كه امروز دفترچه مي       

 ".كه ما دچار كسري بودجه شديم

محمد آقاجاني، معاون درمان وزارت بهداشت، نيز مـي         
 هـاي محـروم     خواست از بيمه نشده   دولت مي   ": گويد

 ميليون نفر بودند، حمايت كند، اما در عمل         5كه حدود   
 ميليون نفر بيمه رايگـان شـدند        11 ميليون،   5به جاي   

كه اين اتفاق بـار سـنگيني بـر دوش وزارت بهداشـت             
دو راه براي عبور از بحران بـدهي        بنابراين ما   . گذاشت

 5بيمه داريم و آن اينكه يا به مصوبه دولت برگرديم و            
 11ميليون نفر را پوشش دهيم، يا منابع را براي بيمـه            

   ".ميليون نفر تامين كنيم
در همـين رابطــه حميـد ميــدري، معـاون وزارت رفــاه    

وزيـر رفـاه دسـتورالعملي صـادر        ": اجتماعي، نيز گفت  
ه به موجب آن كساني كه نيازمند نيستند        كرده است ك  

شـوند  و يا دو دفترچه دارند، از بيمه سالمت حذف مي           
و اميدواريم با ابالغ اين دسـتورالعمل، مـشكل بـدهي           

  ".بيمه سالمت به مراكز درماني كاهش يابد

  

اعتراض گسترده رزيـدنتهاي بيمارسـتانهاي      

  دولتي تهران 

  
ت كارانـه و حقـوق    عدم پرداخت معوقا   - آذر   6فارس،  

ــران    ــتانهاي ته ــدنتهاي بيمارس ــادي از رزي ــداد زي تع
اعتراضات آنها را به همراه داشته به طوري كه از صبح          

 آذر تعــداد زيــادي از بيمارســتانها بــه ويــژه     6روز 
بيمارستانهاي زيـر مجموعـه دانـشگاه علـوم پزشـكي           

 بــا صــحنه تجمــع رزيــدنتها در بخــشهاي "بهــشتي"
 .ند امختلف مواجه شده

 "بهـشتي "يكي از مسووالن دانـشگاه علـوم پزشـكي        
كـل  . اين اعتراضات و تجمعهـا طبيعـي اسـت        ": گفت

دانشگاههاي علوم پزشكي از عـدم پرداخـت معوقـات          
 هـزار   10كارانه و حقوق شاكي هستند و به طور كلـي           

ها طلب دارند و اين مساله سبب       ميليارد تومان از بيمه     
 ".بروز مشكالت بسياري شده است

 ميليـارد تومـان   550دانشگاه ما به تنهايي ": وي افزود 
ــي  از بيمــه  ــب داشــته و عل رغــم پيگيريهــا و هــا طل

تالشهاي وزارت بهداشت هنوز مشكالت در اين زمينه        
 ".وجود دارد

  21بقيه در صفحه  

 كارورزان سالمت

  اميد برهاني
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  كارورزان سالمت
  20بقيه از صفحه 

  
مشاور وزير بهداشـت همراهـان بيمـاران را         

  كارتن خواب ناميد 

  

 

 خيابان جالل آل احمـد، جـايي        - آذر   10ايرنا  /  فارس
در كنار بيمارستان شريعتي و نزديـك بـه مركـز قلـب             

شما هم اگر يكبـار از ايـن مـسير عبـور كـرده              . تهران
چادر هايي  : به رو شده ايد   باشيد حتما با اين صحنه رو       

كه در اين سوز و سرما در پياده رو نصب شده اسـت و              
 هايي كه به اجبار براي درمان عزيزان شان بـه     خانواده

تهران آمده اند و به هزار يك دليل توانـايي رفـتن بـه              
ها مـي  را نداشته و مجبور شب را در اين چادر ... هتل و 
 .گذرانند

اكنش به انتشار عكس يكـي     مشاور وزير بهداشت در و    
اين عكس  ": از اين افراد در فضاي مجازي مدعي شد       

متعلق به فرد بي خانمان و كارتن خـواب در سـالهاي            
گذشته اسـت و همـراه بيمـار ايـن بيمارسـتان نبـوده              

  ".است
از آنجا كه روبروي    ": دكتر سيدسجاد رضوي ادامه داد    

بيمارستان شريعتي محـل تجمـع برخـي از افـراد بـي         
  ".انمان است، اين فرد هم جزو اين افراد بوده استخ

غير از  ": اما فرد مورد بحث به خبرنگار ايسنا مي گويد        
اند من، همراهاني هستند كه سه ماه است اينجا مانده          

سرا جاي خالي پيـدا مـي   براي بعضي از آنها در همراه   
البته بيـشتر هـم     . شود و سايرين هم بايد منتظر بمانند      

ه ها و كساني كه زن و بچـه دارنـد جـا مـي               به خانواد 
دهند آنهم فقط براي يك هفتـه؛ بعـد از آن چـه بايـد               

 "كنند؟

  
تجمــع اعتراضــي دانــش آموختگــان طــرح 

  بهياري يك ساله در اهواز

ــا،  ــان دوره  – آذر 13ايرن ــش آموختگ ــدادي از دان  تع
بهياري يكساله در اهواز در اعتراض به نـدادن مـدرك           

ختمان جهـاد دانـشگاهي اهـواز     مربوطه در مقابـل سـا     
يكي از دانش آموختگان اين طرح بيـان        . تجمع كردند 

پارسال طرحي با عنوان آموزش بهياري يك ساله      : كرد
از سوي وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي            
مطرح شد كه در اين طرح شـركت كـرديم و هـر نفـر      

  . ميليون ريال هزينه كرديم36مبلغي بالغ بر 

ز فراگيري آموزش در جهاد دانشگاهي      پس ا : وي گفت 
خوزستان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از        
دادن مدرك با عنوان بهيـار يكـساله مخالفـت كـرد و             
تصميم دارند كه مدركي با عنـوان كمـك پرسـتار بـه             

  .آموزش دهندگان تحويل دهند
  

حركت نمايشي معاونت پرستاري در واپسين      

 ماههاي دولت تدبير و اميد

 دبيـر كـل خانـه پرسـتار در          - آذر   15نظام پرستاري،   
يادداشتي دعوت معاونت پرسـتاري از صـاحب نظـران          

  .  را نمايشي خواند"هم انديشي"پرستاري براي 
با به روي كار آمدن دولت      ": محمد شريفي مقدم گفت   

جديد اولين اقدام آن حذف پست معاونت پرستاري بود،    
 پرسـتاري از ايـن      ولي با حساسيتهاي نظـام و جامعـه       

ولي وزير بهداشـت بـا زيركـي    . اقدام صرف نظر كردند 
خاص با انتصاب رييس كل وقت سـازمان پرسـشگر و           
مطالبه گر نظام پرسـتاري بـه معاونـت پرسـتاري كـه             
قاعدتا پاسخگو مي باشد، عمال دوسال تمـام سـازمان          
نظام پرستاري را به نهادي دولتي و منفعل تبديل نمود          

  نوان ابزاري بر عليه پرستاري استفاده كردو از آن به ع
اكنون در پرده اي ديگر معاونت محتـرم پرسـتاري بـا            
فراخوان نشستي از صاحب نظران پرستاري خواسته در        
برنامه اي تحت عنوان نشـست هـم انديـشي، برنامـه            

حـال  .  آن معاونت را تنظيم نمايـد      1396عملياتي سال   
 4سد كه طي    اين سوال به ذهن پرستاران كشور مي ر       

سال گذشته اين معاونت كدام برنامه عملياتي را بـراي          
 كه مـشخص    96پرستاري كشور داشته كه براي سال       

نيست اين دولت برقرار باشد يـا خيـر و يـا ايـن وزيـر                
همچنان بر مسند وزارت باشد يا نه و در صورت بقـاي            
دولت و شخص وزيـر بهداشـت آيـا معـاونين تغييـري            

 چقدر اين برنامه به كار مي آيد؟ و         خواهند كرد يا خير،   
آيا اين نمايشي نيست جهت انحـراف اذهـان عمـومي           
ــده    ــات انباشــته ش ــشور از مطالب ــتاري ك ــه پرس جامع

 "پرستاري؟

 

  ديگر ناني هم براي خوردن نداريم 

 

اسماعيل البرزي، فعال اجتمـاعي و     :  آذر 16ساجد خبر،   
 سالمت، در يادداشتي خطاب به قاضـي زاده هاشـمي،         

ماههاست كه قوت غالب عـده      « :وزير بهداشت، نوشت  
اي از همشهريان مان به جاي آب و غـذا شـده اسـت              

 ".هوا... آب و 

ــتان صــياد  ": وي توضــيح داد ــا در بيمارس ــن روزه اي
 نفر از پرسنل خدوم، بـي       160شيرازي گرگان بيش از     

 كنند تا با توكـل بـر       دفاع روزمزد تالش مي   ادعا و بي    
ــد  درد جــسماني از تــن رنجــور بيمــاران لطــف خداون
 اي مدير بـي درد و بـي تـدبير، عـداد             بزدايند، اما عده  

 ماه گذرانده   5معوقات حقوق پرسنل روز مزد را از مرز         
هاي خشمناك بي مهـري و سـوومديريت،     اند تا شرزه    

 .درد رواني را بر پيكر آنان ماندگار كند

 نفر از پرسنل روزمزد بيمارستان صياد       169آري، حدود   
 ماه است كه حقوق دريافـت       5شيرازي گرگان بيش از     

هـاي  اين زحمتكشان در تـار و پـود حـوزه           . اندنكرده  
اداري و پشتيباني بيمارستان درهم تنيـده شـدند و بـه            

تـوان اينگونـه تعبيـر كـرد كـه بـار            تر مي   زبان ساده   
يـر تخصـصي درمـان بـر دوش         سنگين ماموريتهاي غ  

 .آنهاست

فاجعــه ســوومديريت مــديران ناكارآمــد زمــاني رنــگ 
 گيـرد كـه     استثمار و بهره كشي ناعادالنه به خود مـي        

 سال بـه صـورت      5فاش شود، غالب اين نيروها حدود       
دستي و فاقد فيش حقوقي دستمزد خود را دريافت مي          

و هـر   كنند و فاجعه بارتر آنكه اصال بيمه هم نشده اند           
 از گاهي نيز كه آهي از سرِ درد از آنان به هوا بـر مـي               

 اي خيزد ، احتماال با تهديد به اخراج و كابوس كـشنده       
  ". شوندبه نام بيكاري مواجه مي

  
اعتــصاب پزشــكان طــرح تحــول ســالمت  

  كلينيك امام رضا بم
 پس از شش ماه صبوري پزشكان       - آذر   22ارگ نيوز،   

كـه طـرف قـرارداد بـا طـرح          كلينيك امام رضا در بم      
. تحول نظام سالمت دولـت هـستند، اعتـصاب كردنـد          

گفتني است اين پزشكان علت اعتصاب خـود را عـدم            
 ماه عنوان كردند و اين 6دريافت حقوق پس از گذشت 

در حالي است كه پزشكان متخصص بيمارستان پاستور   
  . ماه است كه حقوق خود را دريافت نكرده اند9
 

 بـه بيمـه شـدگان تـامين         تا تسويه حساب  
 اجتماعي خدماتي ارايه نمي دهيم 

 انجمــن درمانگاههــاي غيــر - آذر 23ســالمت نيــوز،   
دولتي فارس در نامه اي بـه معاونـت درمـان سـازمان            
تامين اجتماعي در فارس هشدار داد در صـورت عـدم            

 ، درمانگاههـاي فـارس از اول دي       تسويه حساب بيمـه   
مـه تـامين اجتمـاعي      ماه به جمعيت تحـت پوشـش بي       

اين نامه بـه امـضاي تعـداد        . خدمات ارايه نخواهند داد   
 .زيادي درمانگاه هاي استان فارس رسيده است

  

ــون    ــايج آزم ــه نت ــر ب ــراض آمي ــع اعت تجم
  استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي

 جمعي از شركت كننـدگان   - آذر   24واحدمركزي خبر،   
ــوم پزشــكي  ــشگاههاي عل ــون اســتخدامي دان  در آزم

سراسر كشور در اعتراض به نتايج ايـن آزمـون مقابـل            
در ايـن تجمـع     . سازمان سنجش كشور تجمـع كردنـد      

اعتراضي داوطلبان به نتـايج آزمـون بـه رغـم داشـتن            
  .امتياز، شرايط بومي و سهيمه يكسان معترضند

يكي از داوطلبان كه از استان خراسـان رضـوي بـراي            
داشت اعتراض حضوري مقابل سازمان سنجش حضور       

هنوز هيچ مسوولي حاضر به صحبت با ما نـشده        : گفت
و  نگهبان سازمان سنجش به ما مي گويد، فرمي را پر           
كنيد تا دو هفته آينده با شما تماس خواهيم گرفت اين           
در حالي است كه هم اكنون افراد حائز نمرات پايين در         

  .حال گذراندن مراحل پذيرش و مصاحبه هستند
  

ن روانـشناسي دانـشگاه     اساتيد و دانشجويا  
  الزهرا تجمع كردند

ــر،  ــشجويان  - آذر 30مهـ ــاتيد و دانـ ــي از اسـ  جمعـ
روانشناسي دانشگاه الزهرا در اعتـراض بـه تفكيـك و           
انتقال رشته هاي روانشناسي باليني سالمت و خـانواده         
به وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش پزشـكي تجمـع            

  .كردند
انشگاه به ايـراد    طي اين تجمع تعدادي از اساتيد اين د       

سخنراني پرداختند و داليل مخالفـت خـود را بـا ايـن             
نكاتي مثـل تبـديل شـدن خـدمات      . انتقال بيان كردند  

روان درماني به دارو درماني و از بـين رفـتن اسـتقالل        
اين رشته و تزلزل در سازمان روانشناسي از محورهاي         

  .سخنان ايشان بود
انـشجويان رشـته   در پايان اين تجمع بيانيه اسـاتيد و د      

روانشناسي  دانشگاه الزهرا مبنـي بـر محكـوم كـردن            
  .انتقال اين رشته به وزارت بهداشت قرائت شد
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جمعي از كارگران فرش پارس در       آذر، 1 دوشنبه   روز*
 اعتراض به عدم پرداخـت ماههـا حقـوق وحـق بيمـه،         

 بـه   .مقابل درب ورودي اين واحد توليدي تجمع كردند       
استمرار بدحسابي كارفرما باعث شـده تـا        گزارش ايلنا،   

چند مرتبـه بـا خاموشـي       كارگران  در ماههاي گذشته،    
 اعتـراض خـود را نـسبت بـه          ،ي خط توليـد   دستگاهها

  .وضعيت پيش آمده اعالم كنند
  
مغــازه داران مــواد غــذايي شــهر ،  آدر1دوشــنبه روز *

فروشــگاههاي همــواره  «كرمــان در اعتــراض بــه   
 بـه گـزارش   . مقابل استانداري تجمع كردنـد     ،»تخفيف

اي اجنـاس خـود را بـا       ايلنا، اين فروشگاههاي زنجيره   
اختيار مشتريان قرار مي دهند كه      تخفيف هميشگي در    

 اين قضيه مـورد اعتـراض و گاليـه بـسياري از مغـازه       
 گوينـد فـروش     داران مواد غذايي شهر كرمان كه مـي         
  .شان دچار آسيب شده، قرار گرفته است 

  
دهها كارگر كارخانه كاشـي      آذر، 1 دوشنبه   صبح روز *

نيلو كه براي كار مراجعه كردند، بـا غيـر فعـال بـودن              
كارگران همراه  .ستم ثبت ورود و خروج مواجه شدند  سي
دههـا  . ندتعدادي از بازنشستگان كارخانه تجمع كرد     با  

بـه  ايـن كارخانـه     كارگر اين مجموعه پس از واگذاري       
  .بخش خصوصي، از كار بيكار شدند

  
 آذر، كــارگران فيبــر حــسن رود در 3 چهارشــنبه روز*

 بـه  بيكارشـدن دسـت   اعتراض به تعطيلـي كارخانـه و     
تجمع مقابل اين واحد توليدي در بلوار فاتحي محدوده         
منطقه آزاد انزلـي و در ابتـداي تقـاطع غيـر همـسطح              

منـابع  ايران كارگر به نقل از      به گزارش    .نامجوي زدند 
يكي از كارگران حاضـر در ايـن تجمـع           خبري محلي، 

هم اكنون انبار فيبـر خـالي بـوده و محـصوالت            : گفت
 بنـابراين دليـل تعطيلـي       رسـد  سريعا بـه فـروش مـي      

  .دانيم كارخانه را نمي
  
جمعـي از كـارگران سـازمان        آذر، 6 شـنبه    روز عصر*

فضاي سبز و پسماند شهرداري بجنورد دراعتراض بـه         
بـراي تبـديل     عيـدي و   مـاه حقـوق،    4عدم پرداخـت    

وضعيت دست به تجمع مقابل درب سـالن اجتماعـات          
  .شوراي شهر بجنورد مركز خراسان شمالي زدند

چهـار  : گفتكنندگان     به گزارش فارس، يكي از تجمع     
كه شهرداري حقوق معوقه مـا را نپرداختـه و              استماه  

اين باعث بروز مشكالتي در زندگي روزمـره مـا شـده            
  .است

  
ــنبه صــبح روز* ــيآذر،  1 دوش ــه جمع  از كارگركارخان

پارس قو در اعتراض به تعويق حقـوق و بيمـه مقابـل             
ه جنب پايانه مسافربري جنوب     درب ورودي اين كارخان   

كارگران گفتند كه  به گزارش ايلنا،  .تهران تجمع كردند  
 آبان تاكنون فعاليت اين واحد توليـدي        25از سه شنبه    

همچنين . استشده مشكل مواجه  به دليل قطع گاز، با    
كارفرما از شهريور ماه سال جاري تاكنون بابت مزاياي         

،  آذر 6شـنبه     روز .يادشده تسويه حساب نكـرده اسـت      
 وارد  كارخانــه پــارس قــوانكــارگرحركــت اعتراضــي 

  .ششمين شد
  
ــ آذر، 8  هنبشــو ذروز* ــارگران بازنشــسته يجمع  از ك

 شـان ي  هـا     هفت تپه به همراه خانواده     شكريكارخانه ن 
 افتي واحد خواستار در   ني ا يبا تجمع مقابل درب ورود    

، لنـا ي گـزارش ا   بـه  . خـدمت خـود شـدند      انيسنوات پا 

 10 بـه حـدود      اين كـارگران   يمطالبات سنوات مجموع  
ـ  كه به صورت مـشخص م      رسد ي تومان م  ارديليم  زاني

ـ ليم 70 از كـارگران حـدود       كيـ طلب هر     تومـان   وني
  .است

  
 مـسكن   ي تعاون ي از اعضا  يجمع  آذر، 9شنبه     سه روز*

در اعتراض بـه تـصرف       كارگران كارخانه پارس خودرو   
ـ  دسـت  شـان، ي   از اراض  ي قسمت ي قانون ريغ ه تجمـع    ب

.  زدنـد  ني در استان قـزو    كيمقابل دادگاه شهرستان آب   
 يكارگران كه از اعـضا    اين    تعدادي از  لنا،ي گزارش ا  به

 مسكن كارگران كارخانه پارس خـودرو هـستند         يتعاون
ـ  يريـ گيدر ارتباط با پ     بـه دادگـاه   ي مرافـه حقـوق   كي
كه از مجمـوع      رفتند ني در استان قزو   كيشهرستان آب 

 هم اكنون با سـپردن تعهـد        تن 15د   كارگران تعدا  نيا
  . در بازداشت هستندماندهي باقتن 2آزاد شدند و 

  
ــنبه روز  صــبح* ــه ش ــ آذر، 9س ــشاورزان يجمع  از ك

 جاني هنـد  ي با تجمع در مقابل اداره كشاورز      جانيهند
ــم،ي د– جانيو مــسدود كــردن جــاده هنــد ــرل ل  كنت

 آب از رودخانـه زهـره را خواسـتار          هي رو ي ب يبرداشتها
 كـشاورزان   ي گفتـه برخـ    بـه  رنـا، يا  گـزارش  به .دشدن

ـ  رو يبرداشت ب  ـ  آب از طر   هي  ي كـشاورز  ي كانالهـا  قي
 باالست مانع   ي در شهرستانها  ي زهكش ي و سنت  يصنعت

 حجم آب مناسب به رودخانه زهره شـده و بـه            دنيرس
 خسارت و كشت آنهـا را       جاني هند ي كشاورز يهانيزم

  . قرار داده استيدر آستانه نابود
  
 ي از كشاورزان روسـتاها   يتعداد،  آذر 9ه شنبه    س روز*

 ي آنهـا از سـو     يهـا ني دزفول كـه زم    ديآبكنار و گورسف  
، تـصرف شـده  ) فوالد دزفـول ( جنوب   ينايمجتمع روه 

 خـانواده خـود     ي به همراه اعضا   ياپي روز پ  ني دوم يبرا
 رنـا، يا  گـزارش  بـه  . شركت تجمع كردند   نيدر مقابل ا  
ـ  اتيلك ما ي ادعا ي منطقه در حال   كشاورزان  ي اراضـ ني

 مورد اخـتالف    ي ها نيرا دارند كه مسئوالن دزفول زم     
   . دانسته كه به كارخانه فوالد واگذار شده انديرا دولت

  
كـــارگر كارخانـــه ، صـــدها  آدر9ســـه شـــنبه روز *

در اعتـراض بـه     ) شركت ايرالكو ( سازي اراك   آلومينيوم
خواسـتار بركنـاري وي      وزده  مديريت دست به تجمع     

معترضان همچنين از خروج سرويسها جلوگيري       .شدند
اين اعتراض از چند روز پيش  به گزارش فارس،   .كردند

  .با تعداد كمتري از كارگران اين كارخانه آغاز شده بود
  
 ي تجمـع اعتراضـ    نيآذر، دوم  11 پنجشنبه    روز صبح*

 معادن در شـهر و      تيرود و كمجان به فعال       مردم طرق 
 بـه  . نطنز برگزار شد   يدار در مقابل فرمان   شاني  روستا

ـ اني تجمع كه با قرائـت ب      نيگزارش فارس، در ا     و بـا  هي
ـ ا: گفـت  ان از معترضـ  يكـ ي د،ي رس انيآرامش به پا    ني

 در  ي بعـد  ي تجمع مردم در نطنز است، تجمعها      نيآخر
  .شود ي  نهادها برگزار مگريتهران مقابل مجلس و د

  
جمعي از اعـضاي تعـاوني مـسكن     ،   آذر 13شنبه  روز  *
 تهران در اعتـراض بـه       7ركنان شركت واحد منطقه     كا

درخواست بانك مسكن براي دريافت سـود تـسهيالت         
 به گزارش .باال مقابل ساختمان اين بانك تجمع كردند    

 تعـاوني   1382سـال   : معترضـان گفـت   يكي از    تسنيم،
 واحد تكميل و پس     420مسكن تشكيل شد و تاكنون      

عضا شده از طي كردن مراحل فروش اقساطي تحويل ا   
  .است

  

تعدادي از كـشاورزان زنگـاركي در    آذر، 13 شنبه   روز*
فرمانداري اين شهرسـتان تجمـع و اعتـراض خـود را            
نسبت اقـدام منـابع طبيعـي در راسـتاي صـدور سـند              
 .مالكيت براي اراضي كشاورزي اين روستا نشان دادنـد  

دو ماه گذشته منابع طبيعي      در   به گزارش فراهان خبر،   
نهاي كشاورزي روستاي زنگارك كه سـند     برخي از زمي  

رسمي ثبتي دارند و كشت چند صد ساله در اين زمينها          
بدون اطالع كشاورزان سند مالكيت به       انجام مي شده،  

نام منابع طبيعي صادر كرده و كشاورزان را بـدون راي           
دادگاه به علت قانون شكني جريمه هاي سنگين چنـد          

  .ميليوني كرده است
  

واحــد راننــدگان شــركت تجمــع اعتراضــي 

   اتوبوسراني تهران

  
  

ــشنبه روز  ــراني  ،  آذر14يك ــركت اتوبوس ــدگان ش رانن
تهران بابت عدم پرداخت تسهيالت مـسكن براسـاس         

 اعــم از مــسكن ،مــصوبه شــوراي مــسكن شــهرداري
براي ، نگرفته ها و پروژه هاي نيمه كاره تعاوني مسكن  

. داشـتند مقابل شـهرداري تهـران      قصد تجمع   پيگيري  
 شهردار تهران از قبل استراتژي گازانبري معروف خـود        

 دسـت نـشانده هـاي نيـروي انتظـامي در            سيلهرا به و  
 .سرتاسر خيابان بهشت و پارك شهر پيـاده كـرده بـود           

 ، چنـان  شهرداري كه متهم اصلي امالك نجومي است      
از حركت رانندگان وحشت كرده بود كه از ساعتها قبل          

 ، مقابـل شـهرداري    ،تظـامي با ارتباط خاص با نيروي ان     
خيابـان بهــشت و پـارك شــهر را بـه پادگــان نيــروي    

هنگامي كه رانندگان قـصد      انتظامي تبديل كرده بود و    
داشتند پليس   خارج شدن از درب جنوبي پارك شهر را       

هماننــد بــرادران داعــشي شــان وحــشيانه بــه ســمت  
بـا بـاتوم و مـشت و        كارگران و رانندگان حمله كرده و     

به پراكنده كردن كارگران شركت را داشـتند        لگد اقدام   
ـ          كارگرانو    .د را تا درب شمالي پارك شهر عقـب راندن

 راننـدگان در خيابـان   هدر اين هنگام با اقدام هوشمندان     
فياض بخش ضلع شمالي پارك شهر به راهپيمايي بـه          

فياض بخش كردنـد    _ سمت شرق تقاطع خيابان خيام    
بهشت در حـال    سپس از خيابان خيام به سمت خيابان        

ــا دســتور ســرهنگ دوم   ــد كــه پلــيس ب حركــت بودن
  به كارگران را   يعبدالرضا جعفري حمله وحشيانه ديگر    

دارك ديدند كه براثر هجوم ناجوانمردانـه سـه تـن از            ت
حسن سـعيدي و  ، محرمزاده رانندگان به نام هاي ناصر  

ايرج فدايي توسط سرهنگ جعفري بـا بـاتوم از ناحيـه            
 كـارگران تـن از      بينـي دو   ودند  گردن مصدوم ش   و سر

  .آسيب جدي ديد
 بـه سـمت     ، راهپيمايي  مسير با تغيير معترض  رانندگان  

فيـاض بخـش     از آنجا بـه پـارك سـوار        خيابان سپه و  
حمله اي ديگـري    براي بار سوم    پليس  . عزيمت نمودند 

 تـن از 16 ،را تدارك ديد و با جمـع آوري بنـر سـنديكا        
دگان را بـه پلـيس   دستگيرشـ . رانندگان را دستگير كرد 

  آنجا از پذيرش   ولي درندامنيت ارگ انتقال داد
  23بقيه در صفحه 

  ١٣٩۵برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در آذر 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخ�������ی از حرکته�������ای اعتراض�������ی 
  کارگران و مزدبگيران

  
  22بقيه از صفحه 

  
ن با اورژانـس بـه      ا مصدوم ون خوداري كردند    امصدوم

ند د شد بيمارستان سينا منتقل شدندكه پس از مداوا آزا       
پس از  با پافشاري معترضان،    دستگيرشدگان نيز    بقيه   و

 مقر پايگاه هفـتم پلـيس امنيـت در ارگ           ازچندساعت  
  .شدندآزاد 
  تلگرام سنديكاي شركت واحد: منبع

  
مجتمـع آلومينيـوم     كـارگر ، صـدها     آذر 13شنبه  روز  *

 اعتراض به نداشتن امنيت شغلي و      المهدي هرمزآل در  
بـه   .كاهش حقوق در محوطه كارخانـه تجمـع كردنـد         

ــا، گــزارش ــوم  ايلن يكــي از كــارگران مجتمــع آلوميني
ران همكـا  المهدي هرمزآل در مـورد مطالبـات خـود و       

در مجتمـع آلمينيـوم     : گفـت بخش خـدماتي كارخانـه      
 كارگر مشغول كارند اين كارگران      2400المهدي حدود   

كارفرماي كارخانه ، عالوه بر آنكه فاقد امنيت شغلي اند   
  .كند   بي توجهي ميكارگراندر پرداخت مطالبات 

تمامي كارگران كارخانه آلومينيوم     آذر، 14 يكشنبه   روز
براي دومين روز متوالي بـه خـاطر         هرمزآل   –المهدي  

شـان، در محـل      هاي  محقق نشدن مطالبات و خواسته    
  .كار خودشان حاضر شده اما دست از كار كشيدند

  
ــشنبه روز * ــيلون  ،  آذر14يك ــه پارس ــارگران كارخان ك

آباد براي چندمين بار در محل استانداري لرسـتان           خرم
 بالتكليفـي كـارگران    تـسنيم،   به گزارش  .تجمع كردند 

داري اسـت كـه گويـا         كارخانه پارسيلون تراژدي دنباله   
درپـي كـارگران       پاياني بر آن نيـست و تجمعـات پـي         

كارخانه پارسيلون جهت دريافت مطالبات معوقـه خـود         
يكـي از    .اي براي آنهـا داشـته باشـد            نتوانسته نتيجه 

حدود يك سـال اسـت كـه در      : تمعترض گف كارگران  
م ولي متأسفانه استاندار    كني  مقابل استانداري تجمع مي   

حتي براي يكبار هم كه شده از دور كـارگران را نگـاه             
  .كند  نمي

  
 كارخانه فـوالد ياسـوج      انكارگر،   آذر 14يكشنبه  روز  *

در اعتراض به پرداخـت نـشدن مطالبـات خـود بـراي             
چندمين بار مكرر اين بار در فرمانداري بويراحمد تجمع 

 يكي از كارگران   ،ايران كارگر فارس  به گزارش    .كردند
عيدي، پـاداش و ديگـر معوقـات مـا از           :  گفت معترض

 تاكنون به سازمانهاي    و تاكنون پرداخت نشده     92سال  
مختلف مربوطه، فرمانداري، اسـتانداري و دادگـستري        

ـ    ايم ولي كاري براي مـا نكـرده          مراجعه كرده  وي . دان
 و صدا و    ي بار مقابل استاندار   ني تاكنون چند  :ادامه داد 

 يالن وعده بررسـ   ئو و هر بار مس    ميا    تجمع كرده  مايس
 اما بعد از رفتن ما قـول آنهـا          دهند يو حل مشكل را م    

  .شود ي شان م  فراموشزين
  
جمعي از خريـداران خانـه هـاي     آذر، 14 يكشنبه   روز*

بنياد مسكن محله حـسيني تفـت در فرمانـداري تفـت        
به گزارش صـبح تفـت،       .تجمع و به اعتراض پرداختند    

اين واحد ها قرار بود با  قيمت        :  گفت معترضانكي از   ي
 ميليون تومان تحويل داده شـوند       120 تا   100حدودي  

اما اكنون بنياد مسكن درخواسـتي مبنـي بـر پرداخـت            
 تومان دارد كه حتي قيمت بازار هـم ايـن انـدازه             140

  .نيست
  
از آبداران شـركت آب و      ، تعدادي    آذر 14يكشنبه  روز  *

 با تجمع در مقابـل درب اسـتانداري         فاضالب روستايي 
 ماهـه   7كهگيلويه و بويراحمد خواستار پرداخت حقوق       

يكي از تجمـع كننـدگان    ،فارسبه گزارش   .خود شدند 
سه سال است كه بـه بخـش خـصوصي واگـذار         : گفت

شديم و طي اين سه سال حق و حقوق ما بـه صـورت           
  .كامل پرداخت نشده است

  
ــنبه روز * ــارگران،  آدر15دو ش ــيمان  ك ــه س  كارخان

خاكستري ني ريز دست از كار كشيدند تا بـا اعتـصابي        
شـان را از     چندباره شايد بتوانند حقـوق معوقـه و حـق         

بـه گـزارش    .مسئوالن اين واحد صنعتي دريافت كننـد  
عـدم پرداخـت حقـوق معوقـه كـارگران         نبض ني ريز،  

 اعتصاب دوباره   علتكارخانه سيمان خاكستري ني ريز      
  .احد صنعتي شدكارگران اين و

  
تمامي كارگران كارخانـه ديـزل   ذر،   آ 15دو شنبه   روز  *

 براي دريافـت حقـوق معوقـه خـود          )دسا (سنگين آمل 
دست به اعتـصاب زدنـد و در نمازخانـه ايـن شـركت               

 راه دانـا    يگزارش شبكه اطالع رسـان     به   .تجمع كردند 
 هـراز، تنهـا مـدير كارخانـه و مـسؤل         ريبه نقل از سـف    

جمـع اعتـصاب كننـدگان حـضور        حراست شـركت در     
  .نداشتند
 رانندگان سرويسهاي اين شركت در اعتـراض        همزمان

به حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند و از انتقال           
كاركنان به شركت خودداري كردند و اقدام آنها موجب         

   .اعتصاب ساير كارگران اين شركت شد
  
اكريل اصفهان كه       از كارگران شركت پلي    صدها تن *
مقابـل درب كارخانـه تجمـع       آذر،   16ر روز سه شنبه     د

ــد ــل  ،كــرده بودن ــصد برگــزاري تجمــع در مقاب ــه ق  ب
استانداري پياده به سمت شهر حركـت كردنـد كـه در            

روي آنهـا      از ادامـه پيـاده    نيروهاي سركوبگر   ميانه راه   
ايلنا، ين كـارگران كـه در        به گزارش  . كردند جلوگيري

اند و اسـتقرار       نگرفته شش ماه گذشته، دستمزد خود را     
هيات اجرايي دولت در سه مـاه گذشـته نيـز نتوانـسته             
مشكالت آنها را حل كند، بـه قـصد برگـزاري تجمـع             
پياده از مقابل درب كارخانه به سـمت شـهر اصـفهان            
حركت كردند تا تجمع خـود را بـه مقابـل اسـتانداري             

  .اصفهان بكشانند
  
ل سـنگ   كارگران معـدن زغـا    ،   آذر 16سه شنبه   روز  *

اعتراض به عدم پرداخت سه مـاه        هشوني كوهبنان در  
 اتحـاد، به گـزارش   .شان دست به اعتصاب زدند  حقوق

 دليـل اعتـصاب كـارگران       ،عقب افتادن سه ماه حقوق    
  .بودصنعت زغال سنگ در معدن هشوني كوهبنان 

  
 از كارگزاران بيمه    تن چند صد    ، آذر 16سه شنبه   روز  *

كشاورزي از سراسر كشور بـه تهـران آمدنـد و مقابـل             
 آن  پـس از   بـه گـزارش ايلنـا،        .مجلس تجمـع كردنـد    

ريزي كشور     كارگزاران مقابل سازمان مديريت و برنامه     
رفتند و پس از مذاكرات، به سالن غـدير ايـن سـازمان      

عالوه بر مطالبات قبلـي     : فتندگ  معترضان  . منتقل شدند 
ل درخواست بيمه و انعقاد قرارداد مستقيم، از بابت         شام

  .سازي نيز نگرانيم  خصوصي
  
جمعي از كارگران شهرداري تفـرش در اعتـراض بـه       *

 آذر، 16در روز سـه شـنبه   ماه حقـوق،   6 عدم پرداخت 
ديـار  به گزارش    .مقابل فرمانداري تفرش تجمع كردند    

 كارگران شركتي شهرداري در ماههاي شهريور،     آفتاب،  
مهر و آبان و ساير كارمندان شامل كارگران تامين نيرو       
و پرسنل رسمي از خرداد تاكنون حقوق خود را دريافت          

  .نكرده اند
 

مــسكن مهــر در ، متقاضــيان  آذر16ســه شــنبه روز *
كـه  مسائل و مشكالت زيـادي      به دليل   شهرستان بانه   

ده و آسيبهاي اجتمـاعي آن خـود را         ش ايجاد   براي آنها 
بـه   .تجمع كردنـد مقابل فرمانداري بانه   ،  هدد  نشان مي 

: گزارش تسنيم ، راشد عذيري فرماندار شهرستان گفت       
مسكن مهـر در شهرسـتان بانـه مـسائل و مـشكالت             
زيادي بين مردم ايجاد كرده و آسـيبهاي اجتمـاعي آن     

دهد و باعث نارضايتي و تجمعاتي جلو    خود را نشان مي   
ي بـراي   فرمانداري بانـه شـد كـه ايـن شـاخص خـوب            

  .شهرستان نيست
  
شماري از كارگران كارخانه ليفتراك     ،   آدر 14شنبه  يك*

در اعتـراض بـه پرداخـت نـشدن          سازي سـهند تبريـز    
در محوطـه    مطالبات مزدي خود دست از كار كشيده و       

منابع خبـري در     ايلنا، به گزارش  .كارخانه تجمع كردند  
علـت برپـايي    » ليفتراك سازي سهند تبريز     « كارخانه  

 را سه ماه معوقات مـزدي اعـالم         ي اعتراض  حركت ناي
 آذر، اعتـصاب و  17 چهـار شـنبه   صـبح روز   .انـد   كرده

تجمع كارگران كارخانه ليفتراك سـازي سـهند تبريـز           
  .مين روز شدچهار،وارد 

  
 راننـدگان ماشـين آالت      ،آذر 17 ظهر روز چهارشنبه  *

بخش خدمات شهري شهرداري نيشابور در اعتراض به       
ت ماههـا حقـوق دسـت بـه تجمـع مقابـل          عدم پرداخ 

ــشابور ــد شــهرداري ني ــه گــزارش عطــار .زدن ــوز، ب  ني
 كارگران معترض را     يخش خدمات شهرداري   سرپرست

 روز .شان تهديد به اخراج كرده اسـت     به علت اعتراض  
ماشـينهاي شخـصي    هـم راننـدگان   آذر 16سه شـنبه   

شهرداري به علت عدم دريافت حقوق چند مـاه اخيـر،           
   . فرمانداري تجمع كرده بودنددر مقابل

  
اعتــصاب كــارگران شــركت  آذر، 17روز چهارشــنبه *
 ي منطقه پارس جنوب   18 و 17هاي   صنعت در فاز   نيرژ

بـه  . ، سومين هفته خـود را پـشت سرگذاشـت         هيعسلو
ي، علت اين حركت     از پارس جنوب   كاي سند امي پ گزارش

كارگران طـي   يپرداخت نكردن معوقات مزد   اعتراضي  
  .  توسط كارفرما است1395 تا 1393سه سال 

  
كـارگران فعـال در پـروژه        آذر، 14يكشنبه  صبح روز   *

 مـاه از  4مرمت ارگ بم در اعتراض به عـدم پرداخـت     
شــان دسـت ازكــار كـشيدند و خواســتار    دسـتمزدهاي 

 .ن سازمان ميراث فرهنگي كشور شدند  رسيدگي مسوال 
ه يكي از كارگران اعتصاب كنند     به گزارش خبرآنالين،  

بيشتر از چهار ماه است كه حقوق ما را پرداخـت           : گفت
 وقتـي    و دهنـد    و جواب درستي هم به مـا نمـي          نكرده

  .كنند كنيم به اخراج تهديدمان مي اعتراض مي
شـماري از كـارگران     ، اعتـصاب     آذر 17چهارشنبه  روز  

اعتراض بـه   در» پروژه مرمت مجموعه ارگ قديم بم  «
وارد چهـارمين روز  پرداخت نشدن مطالبات مزدي خود   

در مقابـل پايگـاه ميـراث       شد و در اين روز معترضـان        
   .فرهنگي ارگ تجمع كردند

ـ  آذر م  18  كه روز پنجشنبه   يبا توافق   گـاه ي پا ري مـد  اني
 مجلـس   ندهينما  ارگ بم،  فرماندار بم،     ي فرهنگ راثيم
 صـورت گرفـت؛     گاهي پا نيبم و كارگران شاغل در ا      از

   .افتيوز خود خاتمه  رنياعتصاب كارگران در پنجم
  
 كشت  يكارگران مجتمع صنعت   آذر، 18 شنبهپنج روز*

 در اعتـراض    يمتوال  روز ني هفتم يبرا و صنعت مهاباد  
شان دست به تجمـع مقابـل        به عدم پرداخت مطالبات   

 در  كـارگران  به گزارش ايلنا،     . زدند ي مجتمع صنعت  نيا
ـ  برپـا و تاك    ييهـا    چـادر  ي مجتمع صـنعت   نيمقابل ا   دي

شـان مـشخص     پرداخت مطالبـات في كه تا تكل دندكر
 كه ي كارگرانتعداد .دهند ي نمانينشود به تجمع خود پا    

 حضور دارند در ساعات مختلـف شـبانه         حصن ت نيدر ا 
 هوا متفاوت است؛ اما كارگران      يروز و با توجه به سرد     

 را بـه صـورت      ي تجمـع اعتراضـ    نيـ تالش دارند كه ا   
   . برگزار كننديحداكثر

  
 قـره   ي از زنـان روسـتا     يجمعـ  آذر، 18نبه   پنجش روز*

،  خراسان يمي بجنورد با اجتماع مقابل پتروش     يخان بند 
ــردن ورود  ــسدود ك ــهيم ــت از ورود  و  كارخان ممانع

   ،كارخانهها به داخل ونيكام  وفتي شضي تعويروهاين
  24بقيه در صفحه 
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  23بقيه از صفحه 

ـ  در ا  روستا كارياشتغال جوانان ب   خواستار  مجموعـه   ني
 تجمع  ني در ا  ناحاضر ،هدانا گزارش   به . شدند يديتول

 شــركت رهي مــدتيــا هسي گفتنــد كــه رئــياعتراضــ
 از مساجد قـول داده      يكي در   ي سخنران ي ط يميپتروش

 رديـ  شركت به كار گ    ني روستا را در ا    نيبود تا جوانان ا   
 وعده محقـق نـشده   نيو اكنون پس از گذشت ماهها ا  

  .است
  
 يي شهر سرخون بـا برپـا      اهالي آذر،   18روز پنجشنبه   *

 مقابــل لولــه اصــلي انتقــال نفــت از ياعتراضــ تجمــع
 خوزستان به اصفهان، در كنـار جـاده تنـگ گنـدمكار،           

 بـه  . شـدند  يدنيخواستار رفع مشكل آلودگي آب آشـام      
 لوله انتقال نفت بـه تلمبـه        تركيدگي ،جوانه ها گزارش  

خانه گندمكار در رودخانه سرخون بارها باعث آلـودگي         
آب آشاميدن، مزارع شيالت ماهي و محيط زيست شد         

ن پيگير حل اين مشكل نـشده و مـردم بـا            كه مسئوال 
پوشيدن كفن و تجمع در مقابل لوله اصلي انتقال نفت          

  . اصفهان خواستار رفع اين مشكل شدند بهستاناز خوز
  
ــيش از هــزار  آذر، 18روز پنجــشنبه * ــشار تــنب  از اق

مختلف  مردم اهواز در ساحل غربـي رودخانـه كـارون      
پارس تجمع كردند و بـه       جنب كتابخانه مركزي كيان   

 بـه گـزارش ايـران       .انتقال آب كارون اعتراض كردنـد     
. بـود در اين اعتراض حضور كشاورزان چـشمگير        خبر،  

اعتراض كنندگان دست نوشته هايي با خود حمل مـي          
 مـرگ كـارون ،   :كردند كه روي آن نوشـته شـده بـود        

مـأموران  . مرگ خوزستان و كارون خط قرمز ما اسـت        
سركوبگر انتظامي در وحشت از گسترش ايـن حركـت          

  .نداعتراضي  معترضان را محاصره كرد
  
  كـارگر معـدن    500بـيش از      آذر، 20 شنبه   صبح روز *

طزره در شهرستان شـاهرود در واكـنش بـه وضـعيت            
نامعلوم مطالبات مزدي خـود مقابـل سـاختمات اداري          

 بـه گـزارش    .اين واحد معدني در طزره تجمـع كردنـد        
ماه است    دست كم چهار  : ندمعترض گفت كارگران   ايلنا،

مزد پرداخت نشده طلبكاريم و تا اين لحظـه بـا وجـود        
ي و مراجعــه بــه برپــايي چنــد نوبــت اجتمــاع اعتراضــ

مسئوالن مربوطه هيچ تغييـري در شـرايط مـا ايجـاد            
  .نشده است

 آذر برگـزار   14روز يكـشنبه    اين كـارگران    تجمع قبلي   
  . شد
  
كارگران كارخانه مس كوه جهـر     آذر،   15روز دوشنبه   *

بـراي  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزايا خـود           
ـ         سومين روز متوالي     ر دست بـه اعتـصاب زدنـد و پيگي

 حقـوقش نه فقـط    مدير اين كارخانه    . نددحقوق خود ش  
 از كارگران را اغتـشاشگر       تنپنج  كارگران را نداد بلكه     

، بــه گــزارش كاروانــسرا .كــردد و آنهــا را اخــراج يــنام
يـا كـسي را اخـراج    اعالم كردنـد؛    كارگران به كارفرما    

نكنيد و حق و حقوق همه را پرداخت كنيـد يـا اينكـه              
كارخانه صنعت مس كـوه جهـر     .كنيدهمه ما را اخراج     

چند سالي است كه فعاليت خـود را در شهرسـتان راور            
 كارگر در حال فعاليـت      25آغاز كرده و اكنون با حدود       

ــت ــنبه روز . اس ــين روز  آذر20ش ــصاب و ، هقتم اعت
تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه مس كـوه جهـر و          

   .پيدا كردخانواده هاي آنها ادامه 
  
ــنبروز* ــار آذر،15 ه دوش ــايت   ك ــار س  3گران پيمانك

در اعتراض بـه پرداخـت      در عسلويه   پتروشيمي بوشهر   
بـه  . كردنـد اقـدام بـه اعتـصاب       دستمزد   ماه   4نكردن  
به ، كارگران مكانيك سنديكاي كارگري فلزكارگزارش 

قراردادهـاي   حـق بيمـه و   عدم پرداخت ماهها حقـوق،   
 و مقابـل درب ورودي ايـن      اعتـراض كـرده     يك ماهه   

، روز  »24 اسـتان «بـه گـزارش      .شركت تجمع كردنـد   
وارد سـومين روز    كـارگران     اعتصاب اين  17چهارشنبه  

كارگران مي گويند چند ماه است كه حقـوقي        . خود شد 
دريافت نكـرده، بيمـه آنهـا درسـت پرداخـت نـشده و              

 .صورت يـك ماهـه منعقـد مـي گـردد          ه  قرارداد آنها ب  
 فلزكــاروارتــان خرمــدين عــضو ســنديكاي كــارگران 

كـارگران  ، اعتـصاب     آذر 20شـنبه   ، روز   مكانيك ايران 
پتروشيمي بوشهر پارس جنوبي عـسلويه پنجمـين روز         

دستمزد در اين روز    . پشت سر گذاشت  اعتصاب خود را    
 ماههاي مرداد و شهريور به آنهـا پرداخـت          هافتاد   عقب

   .شد و آنها به كار بازگشتند
  
در  دومين بار ي  كارگران روغن نباتي گلناز كرمان برا     *

ــنبه  ــه   آذر، 15روز دوش ــت ب ــه دس ــيط كارخان در مح
 از كـارگران ايـن      ييك تسنيم،   به گزارش . تحصن زدند 

 نفـر از ديگـر كـارگران        50امـروز بـا     : كارخانه  گفـت   
كارخانه براي اعاده حيثيت و به دست آوردن حقـوق و           
مزايا و وعده هايي كه يك مدير ارشد بـه مـا داده امـا          

 از وي بـه   دست به تحـصن زديـم و      ستعملي نشده ا  
 تا شايد ايـن    مي كنيم دادگاه شهرستان ماهان شكايت     

اوضاع اندكي بهبود يابد و حق مان را از طريق دادگـاه            
  .و مواد قانوني به دست آوريم

كـارگران كارخانـه روغـن      ، اعتـصاب     آذر 20شنبه  روز  
  .  هفتمين روز خود را پشت سرگذاشتنباتي گلناز

  
آذر، كارگران معدن همكـار در       21كشنبه   ي صبح روز *

پي خبر باز شدن پاي پيمانكار به اين معدن، لباس كار           
بـه  . زدند به تن نكردند و دست به تجمع اعتراض آميز        

ايـن اتفـاق    گزارش شبكه راه دانا؛ به نقل از كاروانسرا؛  
در حالي رخ داده كه مـدير منطقـه همكـار تـصميمي              

راج به پيمانكار را دارد و      مبني بر واگذاري كارگاه استخ    
اين مورد اعتراض كـارگران را دربرداشـت و كـارگران           

  .شيفت صبح معدن دست به اعتصاب زدند
  
كارگران شاغل در پروژه ساخت      آذر،   21روز يكشنبه   *

 مـاه حقـوق و     5 اعتراض به عدم پرداخت    سد ميمه در  
كار دست به تجمع مقابل فرمانداري دهلـران         اخراج از 

به گزارش نسيم دهلران، كارگران حاضـر درايـن          .زدند
تجمع اعتراضي خواسـتار پيگيـري مطالبـات و حقـوق           

  .معوقه پنج ماهه خود از شركت جنرال مكانيك شدند
  
ــشنبه * ــه    آذر،21روز يك ــارگران كارخان ــي از ك جمع

رينگ سازي مـشهد در اعتـراض بـه نداشـتن امنيـت             
تمان شان، مقابـل سـاخ   عدم پرداخت مطالبات  شغلي و 

، يكي از   ايلنابه گزارش    .مديريت كارخانه تجمع كردند   
 هم اكنون بحث اخراج   : كارگران اين كارخانه نيز گفت    

 ازكارگران اين واحد صنعتي را پـيش كـشيده          تن 250
  .اند كه باعث اعتراض كارگران كارخانه شده است

  
تجمع كارگران معدن زغال سـنگ ظـزره كـه از روز        *

 اين واحد صـنعتي آغـاز شـد،          آذر در محوطه   20شنبه  
ــال وعــده   ــه دنب صــبح روز يكــشنبه در دومــين روز ب

بـه گـزارش    . شان موقتا خاتمه يافت    پرداخت مطالبات 
ايلنا، همزمان با اعتراض روز يكشنبه، مدير منطقـه اي       
معدن با حضور در جمع معترضين وعـده رسـيدگي بـه       

   . روز آينده داد10مشكالت را حداكثرتا 
  
آهـن در   ذوب   زنشستگان صنعت  فوالد و    جمعي از با  *

مقابل مجلس تجمع اعتراضي برپا  آذر، 21روز يكشنبه  
كننـدگان    به گزارش خبرگزاري مجلس، تجمـع      .كردند

خواستار لغو خودگرداني صندوق فوالد، انتقال صـندوق        
بازنشستگي كشوري با تطبيق آيين نامه معتبـر فـوالد،    

پرداخـت  مكلف نمودن دولـت بـه اجـراي تعهـدات و            
مطالبات قانوني بازنشستگان فوالد مطابق آيـين نامـه         

معتبر فوالد، پرداخت به موقـع حقـوق و هزينـه هـاي             
  .درماني بازنشسته فوالد از بودجه هاي سنواتي شدند

 بودجه 9بازنشستگان فوالد يادآور شدند؛ با تصويب بند 
 صندوق بازنشستگي فـوالد از وزارت صـنعت،   91سال  

جدا شده اسـت كـه ايـن امـر موجـب       معدن و تجارت    
  .سرگرداني بازنشستگان شد

  
ــشنبه روز * ــي در  ،  آذر21يك ــدر عباس ــشاورزان بن ك

 براي يك هفتمـين     اعتراض به سياستهاي تنظيم بازار    
بــه  .اعتـصاب كردنـد  روز متـوالي بـه شـكل جديــدي    

 عصباني هرمزگان گونيهاي    انكشاورز شهروندگزارش  
پشت وانت بارها آويـزان     فرنگي و بادمجان را از         گوجه

هــاي   شـان را در جـاده    كـرده و دسـترنج چنـد ماهــه   
بنا به ايـن گـزارش،      . كردندها رها      روستايي و رودخانه  

 اعتـراض متفـاوت كـشاورزان رودان، قلعـه           يك هفته 
استان هرمزگـان ادامـه     ... بندي و   غازي، ميناب، هشت  

» فرنگـي   نچيدن گوجـه  «دارد و كار به تشكيل كمپين       
 ن دالال :دادنـد كشاورزان منطقه توضـيح      .ده است كشي

 تومان براي هـر كيلـوگرم       200حاضر نيستند بيشتر از     
 تومان براي هـر كيلـوگرم       50فرنگي و بيشتر از        گوجه

شـود    بادمجان پول دهند و بـا ايـن پـول حتـي نمـي             
دستمزد كارگراني را پرداخت كه محـصول را برداشـت          

ر كيلـوگرم محـصول     اند؛ زيرا هزينه برداشت هـ        كرده
  .  تومان است250

  
ــبح روز يكــشنيه  * ــيش از ر،آذ 21ص  تــن از 250 ب

  مالباختگان غارت شده وزارت كشاورزي 
. كردنـد  مقابل مجلس ارتجاع  تجمع اعتراضي برگـزار       

 تجمـع كننـدگان بـه غـصب         به گـزارش ايـران خبـر،      
 زمينهايي را   :گفتندآنها  . شان  اعتراض كردند    زمينهاي

پـولش را هـم پرداخـت      خريـداري و سي سـال پـيش    
ولـي   شد   داده   ما و قول ايجاد شهرك زيتون به        يمكرد

  .نيست  كسي پاسخگويمكن ارگاني مراجعه مي به هر
  
آباد   كارگران خدمات شهري شهرداري منطقه دو خرم      *
 در روز مــاه حقــوق 4اعتــراض بــه عــدم پرداخــت  در

لنـا  اي به گزارش . دست به تجمع زدند    ،  آذر  21يكشنبه  
 از كارگران فضاي سـبز شـهرداري        تن 500دست كم   
اين كـارگران    .اند   ماه حقوق دريافت نكرده    4خرم آباد   

كه به واسطه يـك شـركت پيمانكـاري در شـهرداري            
 عالوه بر تعويق حقوق، حق بيمه       ،كنند  آباد كار مي    خرم

آنان نيز به سازمان تامين اجتماعي بـا تـاخير پرداخـت        
ابي در حـالي اتفـاق افتـاده كـه          و اين بد حس    مي شود 

 درصدي حق بيمه آنان از حقوق شان كسر مي   7سهم  
  .شود

  
به گزارش شبكه راه دانا به نقـل از كـالر، جمعـي از             *

مقابل  آذر، 22در روز دوشنبه  كشاورزان بخش گندمان    
كـشاورزان معتـرض    .  تجمع كردنـد   بخشداري گندمان 

 بـه    زمينهايي كه جهـت اضـافه شـدن        :گفتندگندماني  
تاالب عالمت گذاري شده متعلق به كشاورزاني اسـت         

  .كه سند مالكيت هم دارند
  
 متقاضـي مـسكن     200آذر، بـيش از      22 دوشنبه   روز*

مهر در اعتراض به برخي تصميمات از سوي وزارت راه   
ــل   و شهرســازي،بانك مركــزي و بانــك مــسكن مقاب

بـه گـزارش     .ساختمان بانـك مركـزي تجمـع كردنـد        
بـيش از  : متقاضيان مـسكن مهـر گفـت   فارس، نماينده 

 متقاضي مسكن مهر در اعتراض به برخي سـهل          200
انگاريها و عدم پيگيريهـا و بـا هماهنگيهـاي صـورت             
گرفته مقابل ساختمان مركزي بانـك مركـزي تجمـع          

در اين تجمع نامه اي تنظيم و قـرار          :وي افزود  .كردند
شد به سيف رئيس كل بانـك مركـزي و عبـدالملكي             

  .انك مركزي تقديم شودبراست رئيس ح
  25بقيه در صفحه 
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برخ������ی از حرکته������ای اعتراض������ی 

  کارگران و مزدبگيران
  

  24بقيه از صفحه 
  
 ازكـارگران    تـن  400بـيش از     آذر، 23روز سه شنبه    *

وابـسته   ( "دي ام تـي   "كارخانه پلي اكريل و شركت      
اصـفهان بـراي چنـدمين بـار در سـال          ) به پلي اكريل  

شـغلي   اعتـراض بـه بالتكليفـي معيـشتي و         جاري در 
بـه   . اسـتانداري اصـفهان زدنـد   دست به تجمع مقابـل  

پرداخـت  : گزارش ايرنا، يكـي از ايـن كـارگران گفـت          
نشدن حقوق، مـشكلهاي زيـاد معيـشتي، اقتـصادي و           
اجتماعي براي ما و خانواده هايمان ايجاد كرده اسـت،          
بسياري از ما به بانكها بدهي داريم و پولي براي تامين           

  .اريمحداقلهاي زندگي و براي همسر و فرزندانمان ند
  
جمعي از بازنشستگان صـنعت       آذر، 23 روز سه شنبه  *

 تجمـع   رژيـم مقابـل مجلـس     براي چندمين بار    فوالد  
به گزارش خبرگزاري مجلـس، خواسـته اصـلي        .كردند

ــات و    ــه وضــعيت معوق ــدگان رســيدگي ب ــع كنن تجم
ــه   همچنــين پيوســتن صــندوق بازنشــستگي فــوالد ب

بازنشـستگان   .صندوق بازنشستگي كـل كـشور اسـت       
نعت فوالد تقاضـا دارنـد كـه صـندوق بازنشـستگي            ص

فوالد از حالت خودگرداني خـارج شـده و بـه صـندوق             
  .بازنشستگي كل كشور ملحق شود

  
علـت     باغداران مينابي به   آذر، 23 سه شنبه    ظهر روز *

كمبود آب مقابل دفتر نماينده مجلس ايـن شهرسـتان          
به گـزارش فـارس،      .آميزي برپا كردند     تجمع اعتراض 

ي از مهمترين اعتراض باغداران مينابي عدم حمايت    يك
اي هرمزگـان در زمينـه برداشـت      شـركت آب منطقـه  

كه مجوز ايـن      چرا ،آبهاي زيرزميني داراي مجوز است    
برداشت از سوي اين دسـتگاه صـادر شـده اسـت كـه              

  .اكنون از آن جلوگيري مي شود
  
تعدادي از اهالي روستاي     آذر، 23 سه شنبه    صبح روز *

الئي دهستان سخويد با تجمـع مقابـل فرمانـداري          كرب
شهرستان تفت به وضـعيت آبرسـاني بـه ايـن روسـتا             

خشكـساليهاي   ،صبح تفـت  به گزارش    .اعتراض كردند 
پــي در پــي، از بــين رفــتن تعــداد بــسياري از قنــوات 
ــه مــديريت نادرســت در ادوار   روســتاهاي تفــت و البت

  .مختلف مردم را به بحران آب رسانده است
  
جمعي از كارگران پروژه هاي     ،  آذر 24 چهارشنبه وزر*

 عمراني شهرداري گرگان دراعتراض به عـدم پرداخـت     
براي دومين روز متوالي در داخل و خـارج         ماه حقوق  6

 بـه گـزارش    .ساختمان مركزي اين نهاد تجمع كردنـد      
كه ماموران  كارگران معترض با ابراز گاليه از اين   ايرنا،

حتي به آنها اجـازه ورود بـه        حراست شهرداري گرگان    
مجمـوع طلـب    : نـد  گفت دفتر شهردار را هم نمي دهند؛     

آنها از محل دو پروژه دور برگردان و پل صياد شيرازي         
    .افزون بر پنج ميليارد ريال است

  
ــبح روز* ــنبه ص ــارگران   24 چهارش ــي از ك آذر، جمع

 اعتراض به عدم پرداخـت حقـوق       شهرداري لنگرود در  
بـه   .داري اين شهرستان تجمع كردند    شان مقابل فرمان  

در اين تجمـع عـالوه بـر كـارگران           ،لنگر خبر گزارش  
قــراردادي، تعــدادي از كــارگران شــركتي نيــز حــضور 

مسئول پاسـخگويي     شهرداري ،داشتند كه طبق قانون   
به نيروهاي شركتي نيست و مدير شركت مربوطه بايد         

  .پاسخگوي نيازهاي نيروهاي خود باشد
  
 

 

 

  مع اعتراضي بازنشستگانتج: عكس
  
 تعاوني  ي از اعضا   آذر، جمعي  24 صبح روز چهارشنبه  *

مسكن اداره برق تهران در مقابل شركت عمران شـهر          
   5 فاز(جديد به دليل عدم تحويل و مشكالت پروژه 

ــد هــشتگرد شــهر ــد) جدي ــزارش  .تجمــع كردن ــه گ ب
ايـن  بر اسـاس اظهـارات تجمـع كننـدگان           ،دادمندي

جبران شركت عمران شهر جديـد در       اعتراض به نحوه    
  .استواگذاري قطعات جديد از ملك مذكور 

  
ــنبه روز * ــهروندان و  ،  آذر24چهارشـ ــي از شـ جمعـ

دوستداران عضو تشكلهاي زيست محيطي در اعتراض       
به اجراي طرحهاي انتقال آب از سرشاخه هاي كـارون     
به فالت مركزي ايران براي چندين بار در سال جاري           

 كارون در اهواز زنجيره انساني تشكيل       در ساحل غربي  
، معترضان به انتقال بـين حوضـه         مانا به گزارش  .دادند

اي كارون و فالت مركزي ايران با دست نوشته هـايي        
ضمن مخالفت با انتقال آب كارون به مناطق مركـزي          
براي مصارف كشاورزي و صنعتي خواستار توقف طرح        

  .انتقال آب شدند
  
در  آذر،   25پنجـشنبه   شهر روز    جمعي از مردم مهدي   *

شهر  اعتراض به اقدام شهرداري و شوراي شهر مهدي       
در عدم اجراي طرح تعريض خيابـان امـام و واگـذاري            

به گـزارش    .زمينهاي حاشيه  اين خيابان تجمع كردند      
نيزوا، تجمع كنندگان با در دست داشتن پالكارد و بنـر           

 سال  100نوشته عدم تعريض خيابان امام را مساوي با         
  .بازگشت به عقب مي دانستند

  
ــه ،  آذر25پنجــشنبه روز * ــارگران كارخان ــصاب ك اعت

ــشت    ــه راپ ــك هفت ــت ي كاشــي وســفال شــيركوه تف
به گزارش صبح تفـت، كـارگران كارخانـه         . سرگذاشت

كاشي شيركوه تفت نـسبت بـه عـدم پرداخـت حقـوق       
معوقه و مطالبات خود در مقابل ايـن كارخانـه تجمـع             

الن كارخانه خواستار پرداخت حقـوق و       كرده و از مسئو   
   .مطالبات خود شدند

  
  كــارگر400 آذر، بــيش از 23صــبح روز ســه شــنبه *

مجتمع پتروشيمي مارون براي اجراي طرح طبقه بندي 
مشاغل و افزايش دسـتمزد ماهانـه دسـت بـه تجمـع             

به گزارش ايلنا،    .مقابل دفتر مديريت اين كارخانه زدند     
 500در مجموع حدود دو هـزار  و         : اين كارگران گفتند  

كارگر هستيم كه به عـدم اجـراي طـرح طبقـه بنـدي        
ــم   ــاد داري ــدي انتق ــد تولي ــن واح ــشاغل در اي   روز .م

اعتصاب كارگران مجتمع پتروشـيمي  ،  آذر 25شنبه  پنج
شان مقابـل سـاختمان دفتـر مـديريت          تجمع مارون و 

متوالي باخواست افـزايش دسـتمزد       روزچهارمين  براي  
اعتصاب كارگران بـا وعـده       در اين روز     .كرد ادامه پيدا 

    .مديريت اين واحد صنعتي خاتمه يافت
  
هاي   آذر، كارگران كارخانه فرآورده  24چهارشنبه   روز*

مـاه   5 اعتراض بـه عـدم پرداخـت       نسوز پارس يزد در   
 اعتـصاب كردنـد و   94حقوق و نيمي از سـنوات سـال     

چ يك از خطوط توليد و دسـتگاهها را بـراي انجـام            هي

ـ  به گزارش ايران كـارگر،  .كار روزمره روشن نكردند  ه ب
دنبال اعتصاب كارگران  وعده پرداخت تنها يك ماه از          

به كـارگران داده شـده      ) مرداده ماه (حقوق معوقه شان    
شـان   اين كارگران براي دسـتيابي بـه مطالبـات        .است

انون شـوراها ، اسـتانداري و سـاير         بارها با اداره كار، ك    
  .ندكرده ابي ثمر ارگانها نامه نگاري 

  
ــار آذر، 28 يكــشنبه روز* ــراي چنــدمين ب كــارگران  ب

اعتـراض بـه    كارخانه فوالد بوير صـنعت بويراحمـد در       
شان دسـت بـه تجمـع جلـوي          عدم پرداخت مطالبات  

به گزارش فـارس     .فرمانداري شهرستان بويراحمد زدند   
ه بار ديگر ايـن كـارگران بعـد از چنـدين            ، هفته گذشت  

نوبت تجمع در مقابل استانداري و حتي صدا و سيماي          
مركز اسـتان در مقابـل فرمانـداري بويراحمـد تجمـع            
كردند، تجمعي كه موجب شد معاون استاندار در جمـع          
 .خبرنگاران از رسيدگي به خواسته كارگران خبـر دهـد         

 ميليـون   21 ماه مبلغ    9طي  : گفتمعترض   كارگريك  
 ميليون آن به مـن      3از اين كارخانه طلب دارم اما تنها        

  .پرداخت شده است
  
كارگران كارخانه قند فسا بـراي       آذر، 28 يكشنبه   روز*

 پس از آنكـه وعـده مـسئوالن         95دهمين بار در سال     
محقق نشد و از آمدن شكر به فسا قطع اميد كردند بـا             

 خـود را    حضور در فرمانداري و دفتر نماينـده اعتـراض        
بـه گـزارش شـبكه راه دانـا؛ بـه نقـل از         .اعالم كردند 
فرماندار فسا طي مصاحبه بـا      آبات،   17 روزفسايي، در   

  فارس نيوز اعالم كرد تا دو روز آينده شـكر خريـداري           
بعـد از گذشـت بـيش از        . رسد  بندر چابهار مي  به  شده  

يك ماه از آن تاريخ تاكنون،هيچ شكري به شهرسـتان       
 اسـت، كـارگران در ايـن تجمـع گفتنـد از       فسا نرسيده 

ن خسته شده و ديگر حـرف       شنيدن وعده هاي مسئوال   
  . آنان را قبول ندارند

  
جمعــي از كــارگران در آســتانه ،  آذر29دوشــنبه روز *

بازنشــستگي كارخانــه ســامان كاشــي بروجــرد مقابــل 
بـه گـزارش     .فرمانداري اين شهرستان تجمـع كردنـد      

 بروجرد به دليل انباشـت      فارس، كارخانه سامان كاشي   
مشكالتي نظير ركود ساخت و سـاز، نبـود سـرمايه در            
گردش و مشكالتي از اين قبيـل در سـالهاي اخيـر بـا        

در دو سـال اخيـر    .فراز و نشيبهاي زيـادي روبـرو بـود    
چندين بار كارگران سامان كاشـي بروجـرد بـا تجمـع            
مقابل فرمانداري بروجرد نسبت به شرايط كـاري خـود        

شان را از نپرداختن حقـوق         داشته و نارضايتي   اعتراض
 درصـد   4معوقه چندين ماهه، عدم واريز سهم بيمـه و          

سه شـنبه   روز  . آور اعالم كردند    مشاغل سخت و زيان   
همزمان با سفر معـاون وزيـر صـنعت كـه بـه       ،   آذر 30

در ايـن كـارگران بـراي دومـين روز          بروجرد سفر كرد    
  . مقابل فرمانداري تجمع كردند

  
تجمـع شـبانه روزي كـارگران       ،   آذر 30سه شـنبه    وز  ر

بيـستمين روز خـود را      مجتمع كشت و صنعت مهابـاد       
كـارگران مجتمـع    به گـزارش ايلنـا،      . پشت سرگذاشت 

كشت و صنعت مهاباد بيش از بيست روز است كـه در            
اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدي خـود مقابـل          

 به دليل  :ندگفتاين كارگران    .درب مجتمع چادر زده اند    
 و بـه صـورت شـيفتي     سرماي شديد آتش روشن كرده  

   .چهل و يا پنجاه نفر در اين چادرها حضور دارند
  
 از كـارگزاران    تن 500 آذر، بيش از     30روز سه شنبه    *

براي  صندوق بيمه كشاورزي از تمامي استانهاي كشور      
بـه   .چندمين بار متوالي مقابل مجلـس تجمـع كردنـد         

ــزاري م  ــزارش خبرگ ــس،گ ــرض   جل ــارگزاران معت ك
 صـبح مقابـل  سـازمان        8همچنين از حـوالي سـاعت       

 تجمـع اعتراضـي برپـا      مديريت و برنامه ريزي كـشور     
با احتساب دو تجمع امروز ايـن نهمـين تجمـع             .كردند

  .كارگزاران صندوق بيمه كشاورزي است
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انشا نويسي روحاني در مورد 

  »حقوق شهروندي«
   

  زينت ميرهاشمي 
   

رئيس دولـت كليـددار، سـرانجام پـس از چهـار سـال، فيـل                
 آذر  29حسن روحـاني روز دوشـنبه       . تبليغاتي خود را هوا كرد    

 مـاده را  120متن منشور به اصطالح حقوق شهروندي شامل  
ر روز شـاهد    انتشار اين منشور در شرايطي كه هـ       . اعالم كرد 

اعدام شهروندان هستيم و جان تعدادي از زندانيان سياسي به          
خاطر اعتصاب غذا در خطر است و در شرايطي كـه تبعـيض             
مذهبي، جنسيتي و ملي بيـداد مـي كنـد و در هنگـامي كـه                

شـصت و   مجمع عمومي سازمان ملل متحـد رژيـم را بـراي            
بار به خاطر نقض حقوق بشر محكـوم كـرده اسـت،            سومين  

وهيني به حقوق شهروندي و بهانه براي خنده در شـب يلـدا    ت
  .است

اين منشور مصرف تبليغاتي براي نمايش انتخاباتي پيش رو و          
اين انـشا   . مصرف خارجي براي خرج كردن مماشاتگران دارد      

كه رونويسي از قانون اساسي ارتجاعي رژيم است حتا در حد           
اني اگـر   روحـ . شعار هم به روحاني آبرويـي نخواهـد بخـشيد         

عرضه و تواني داشت حداقل در مورد لغو حصر زهرا رهنـورد،     
بـه  . ميرحسين موسوي و مهدي كروبي اقدامي انجام مي داد        

قــاچ زيــن را بچــسب، اســب ســواري «روحــاني بايــد مثــل 
را يـادآوري كـرد شـايد او بتوانـد بـراي وزرايـش              » پيشكش

حداقل اختيـار را بـه دسـت آورد كـه امامـان جمعـه نتواننـد            
  .دستورات آنان را در سطل زباله بريزند

از سويي ديگر در ايران تحت حاكميت استبدادي مذهبي كـه        
هر لحظه حقوق شهروندي نقض مي شود، شـرايط زنـدانيان           
سياسي به شدت وخيم است، شـالق و حـبس كـارگران بـه              
دليل دفاع از حقوق صنفي خود رايج است، تبعـيض مـذهبي            

و اقليتهاي مذهبي سركوب مـي      بيداد مي كند، دگر انديشان      
شوند، تبعيض جنسيتي نهادينه شده اسـت، مـدافعان حقـوق           
بشر، حقوق كودكان و طرفداران محيط زيـست زنـداني مـي            
شوند، حرف زدن در مورد حقوق شهروندي آن هـم بـر پايـه             
قانون اساسي جمهوري اسالمي، در بهترين حالت حرفي پوچ         

  .و بي معني است
ي »گفتگـوي تمـدنها   «اني همچون   روح» حقوق شهروندي «

محمد خاتمي ممكن است آبي براي آنان گرم كنـد، امـا بـه              
  .مردم ناني نخواهد رساند

بررسي موارد مطرح شده در منشور روحاني در حجم فراسوي          
ــي در و دروازه اي . خبــر نمــي گنجــد كلمــات و جمالتــي ب

حـق حيـات،    «اسـت،   » حق الهـي  «همچون حق شهروندي    
» حق آزادي و امنيت شهروندي    «،  »ندگيسالمت و كيفيت ز   

شعارهاي تبليغاتي بي محتوا است كه روحـاني فكـر مـي        ... و
كند با آن مي تواند تنور نمايش انتخابـات آينـده را بـه سـود           

  .خود گرم كند
  چهارشنبه اول دي  .... فراسوي خبر

 نمانـده كـه سـركوب،       دهي پوشـ  ي بـر كـس    گري د اكنون
ـ  واكنش رژ  بازداشت، زندان، اعدام ووو،     ي بـه هراسـ    مي

 ي مـ  شتري ب ي دلواپس نيهر چه ا  . است كه از جامعه دارد    
 معلمـان و كوشـندگان      ،ي آزار فعاالن كارگر   لهيشود، فت 

 9 ي جمعـ  ياعتصاب غذا .  شود ي م دهي باالتر كش  يمدن
 آنان بر حقوق خود،     يافشار مقاومت و پ   ،ياسي س يزندان

 نير عـ د.  جان خود كشانده استيآنها را تا سر حد فدا 
ـ  ماه شتر،ي رسوا با سركوب ب    ميحال رژ   تكارانـه ي جنا تي

  .  گذاشته استشيخود را آشكارا به نما
  

آرش .  اكنون در اعتصاب غذا هـستند      ياسي س ي زندان 9
ـ  به اتهام تبل   يصادق ـ  عل غي  ي مهـد  ن،ي نظـام و تـوه     هي
ـ  دو برادر هنرمنـد و موز  ان،ي رجب ني و حس  انيرجب  نيسي

 ،يعتي شـر  ي عل ،يقيوس م تي وبسا كي تيري مد ليبه دل 
ــال س ــيفع ــدعل ياس ــب، محم ــاهري اصــالح طل  ،ي ط

ـ  انگـذار يبن  ديــ وح،ي عرفـان يشهايــ مكتــب بـا گرا كي
 بـه مقدسـات،     ني به اتهام توه   ،يدتي عق ي زندان ،ياديص

 ي و مرتـض   ي نظـام، رسـول رضـو      هي عل غي و تبل  يرهبر
 گر،ي د ياز سو .  برند يمرادپور در اعتصاب غذا به سر م      

ـ  به حمازي ن،ياسي س ي زندان ،ي قل ري ام ريام  از آنـان و  تي
 روز اسـت كـه اقـدام بـه          10 خود،   هي عل ياتهامات واه 
  . كرده استااعتصاب غذ

ـ  در جر اني زنـدان  نيا ـ  اعتـصاب هـر   اني  بـه انـواع   كي
 مي وخـ اري از آنان بسي مبتال شده اند و حال برخ  يماريب

  .  قرار دارديو جان شان در خطر جد
ـ  ني ب ني خالف قوان  ي اسالم يجمهور  ني و مـواز   ي الملل

 به خواسـته    يدگي رس ي برا ي نه تنها اقدام   يحقوق بشر 
 نكرده، بلكه آنها را مورد آزار و ضرب و وني اعتصاب يها

 مي وخـ  طي قـرار داده و از درمـان الزم در شـرا           زيشتم ن 
  .  دهدي قرار مدي محروم كرده و مورد تهديسالمت
گـان آشـكار    بر هم تكارانهي رفتار جنا  ني در ا  مي رژ سابقه
ـ  آور ي مـ  اديبه  . است  صـابر را كـه در زمـان     ي هـد  مي

اعتصاب غذا مورد ضرب وشتم قرار گرفـت و بـا عـدم             
 ي درحـال نيا.  جان خود را از دست داد  ي پزشك يدگيرس

 با زنـدانبان و     ي حفاظت از سالمت زندان    فهيست كه وظ  
ـ ا.  اسـت  يي قـضا  يارگانها  مـورد   چگـاه ي ه تيـ ن جنا ي

  .  نگرفت و بازخواست قرارقيتحق
ـ  در برابر ا   دي توان و نبا   ينم ـ  رفتـار خـشونت آم     ني  و  زي

ـ ينقض آشكار حقـوق بـشر و حقـوق شـهروندان ا             يران
  . ساكت ماند

 و خواهــاني دوســتان و رفقــا و همــه آزادران،يــ امـردم 
 ممكن با هر اقدام بزرگ و       قيبه هر طر  ! انيعدالت جو 

ــشت  ــه پ ــك ب ــدانيبانيكوچ ــصاباني از زن  ي اعت
 ني خود كه در جان اي انسانتيثي ح و ازديزيبرخ
  . دي متبلور است، دفاع كنانيزندان

ـ  نجات جان ا   يبرا  مقـاوم بـه پـا       ي انـسانها  ني
  . و آنان انگشت شمارميشماراني ما بم؛يزيخ

   آذر8دوشنبه ...  خبريفراسو
ــمار  ( ــاس ش ــسووالن و يآدرس تم  از م

 ابـراز اعتـراض و   ي براي الملل ني ب ينهادها

   )يدگيدرخواست رس

   

 زي���د رع���د الح���سين، كمي���سر ع���الي ايميله���اي
  حقوق بشر

ccanessa@ohchr.org  

onowosad@ohchr.org  

registry@ohchr.org  

   سازمان ملل  دبيركلايميل

ecu@un.org  

sg@un.org  

sgcentral@un.org  

 مسئول خاورميانه و - الملل ني عفو بايميل
  ايران

pluther@amnesty.org  

  ميز ايران - الملل ني عفو بايميل

iran_team@amnesty.org  

 حقوق بشر سازمان ی عالیايساريکم
  متحد ملل

tb-petitions.hchr@unog.ch  

Fax:+ 41 22 9179022  

  )ژنو(یالملل ني سرخ ببيصل

webmaster.gva@icrc.org  

Tel: +41 22  60 01 734  

   

  اروپا هي حقوق بشر اتحادونريسيکم

Mr. Alvaro Gil-Robles  

commissioner.humanrights@coe.in
t  

   حقوق بشر سازمان ملل متحدونيسيکم

Fax: + 41 22 917 9011  

 ngochr@ohchr.org  

   م،يشمارانيما ب:ي فوراقدام

 در ياسي ساني نجات جان زندانيبرا

  ميزياعتصاب غذا به پا خ
 يدي جداليل
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پيام يكي از دختران 

وقتي اين : جوان حلب

  خوانيد  پيام را مي

  من مرده ام
   ...به شيوخ امت اسالم

  ... به رهبران مذهبي گروههاي مسلح
به هر آنكس كه روزي مدعي بوده دلمـشغوليهاي         

  . ايدئولوژيك اين امت را در سر داشته
من يكي از دختران حلب هستم كه چند لحظه بعد          

ديگر نه سـالحي    ... ر خواهم گرفت  مورد تجاوز قرا  
بين وحـشياني   نه مرداني كه بين ما و      وجود دارد و  

مـن  . كه ارتش ميهن نام گرفتـه انـد مـانع شـوند           
خـواهم   حتـي نمـي   ... خـواهم  چيزي از شما نمـي    

تـوانم صـحبت    تا وقتي كـه مـي    ... برايم دعا كنيد  
كنم كه دعاي خودم صـادقانه تـر از          كنم فكر مي  

تنها چيزي كه از شما     !  بگوييد چيزي است كه شما   
در  خواهم اين است كه جـاي خـدا ننـشينيد و           مي

 مـن   ؛مورد سرنوشت من بعد از مرگ فتـوا ندهيـد         
برايم مهـم نيـست اگـر        و... خودكشي خواهم كرد  

خودكـشي خـواهم    ! بگوييد كه در آتش خواهم بود     
چرا كه مـن در ايـن سـالها در خانـه پـدرم              ... كرد

خاطر آنچه ه دلش ب رد و ممقاومت كردم پدري كه     
 من خودكشي خواهم كـرد      ،باقي گذاشت خون بود   

آنهـا تـا چنـد      ... تا برخي عناصر از بدنم لذت نبرند      
ــي   ــب م ــام حل ــردن ن ــل از ب ــيدند روز قب .... ترس

خودكشي خواهم كرد براي اينكه در حلب قيامـت         
كنم كه هيچ جهنمي شـديدتر       فكر نمي  برپاست و 

بـا تمـام     و... اهم كـرد  خودكشي خو  ...از اين باشد  
 فتوا خواهيد داد كه     دانم كه شما متحداً    وجودم مي 

تنها چيـزي كـه     ... من در آتش جهنم خواهم رفت     
رساند خودكشي يـك دختـر       شما را به وحدت مي    

 دختري كه مادرت نيست، خواهرت نيست و      . است
  ... دختري كه برايت مهم نيست... همسرت نيست

برم كه وقتـي زنـدگي       گفته ام با اين به پايان مي      
 ، فتواي شما هيچ ارزشي نـدارد  ،طور شده باشد   اين

بــراي خــانواده تــان  پــس آن را بــراي خودتــان و
وقتي اين مطلب را بخوانيد بدانيـد كـه         ... نگهداريد

  .طاهر مرده ام من عليرغم همه پاك و
  كانال تلگرام زنان نيروي تغيير: منبع

  
  
  

  

 از تي حماي براهي فقي ولدعوت

  هي در سوري جنگتياجن
   يرهاشمي منتيز

 در  جي از سـركردگان بـس     يكـ ي سه شـنبه دوم آذر،       روز
 ي تلفات پاسدارها  ها،يجي خود در جمع بس    يسخن پراكن 

 را  هيبـه سـور   » مـدافعان حـرم   « تحـت عنـوان      يارسال
مدافعان حرم اسـم    . اعالم كرد »  هزار نفر  كي از   شيب«

 تيو حما هيرمز شركت پاسداران در قتل عام مردم سور
  .  بشار اسد استيكتاتورياز د

 حاصل مشاركت   هي فق ي تلفات از مزدوران ول    زاني م نيا
.  اسـت هي بشار اسد بـا مـردم سـور     يكتاتوريدر جنگ د  

 ي نظام ي جنگ همراه با كمكها    ني در ا  ميشركت مستق 
ـ  فقي است كه وليتي به حاكم دمشق، جنا   يو مال   بـه  هي

ـ  و   ي مذهب يبهانه دفاع از مكانها     يك مستـشار   كمـ  اي
  .  كنندهي خواهند آن را توجيم

 ســازمان ملــل متحــد در روز ركــلي مــون دبي كــبــان
ــا ــنبه اول آذر، بمبارانه ــوايدوش ــب در يي ه  شــهر حل

 اعــالم كــرد كــه »ي جنگــتيــجنا« را ريــ اخيروزهــا
ـ .  محاكمـه شـوند    ديـ مسئوالن آن با    از  يكـ ي نيهمچن

 انساندوستانه سازمان ملـل  يهماهنگ كنندگان كمكها  
 نفـر در    80 هزار و    974«:  روز دوشنبه اول آذر گفت     در

 رقم در شش    ني كه ا  يدر حال .  برند يمحاصره به سر م   
  » . نفر بوده است700 هزار و 486 شيماه پ

   
 و  هي ارتش روسـ   ي بمبارانها ري كه مردم حلب ز    ي حال در

ــ و پهيســور ــه اادهي  و اســد از ي نظــام مــزدوران خامن
 شرمانه ي بهي فقي ول دهند،ي جان م  يماري و ب  يگرسنگ

 يسـاكت و تماشـاچ     «گـر ي د ي خواهد كه كشورها   يم
  » .نباشند

ـ        2 روز سـه شـنبه       هي فق يول  سي آذر در مالقـات بـا رئ
تالش در خـاموش    « كشورها را    فهي وظ ،يجمهور اسلون 
 از  شي با دادن ب   يو.  دانست »هايري درگ نيكردن آتش ا  

 گـذار دانــسته امــا  ري را تــاثميــهـزار تلفــات، هـدف رژ  
  .  داندينم» دخالت«
 گره  راني ا مي كه سرنوشت بشار اسد با سرنوشت رژ       نيا

ـ  از ق  هي مردم سـور   يخورده و آزاد    بـشار   يكتـاتور ي د دي
ـ  وال مي رژ تياسد، امن  ـ  فق تي  ي جـد ي را بـا چالـشها  هي
  .  شودي از هر زمان ثابت مشي كند، بيروبرو م

 انـه ي در خاورم  يكتاتوري و د  يينادگراي هر گونه ب   ينابود
ـ  به عنوان تغذ   هي فق تي وال مي رژ ي نابود بدون  كننـده   هي

با وجـود   . ستي ن سري م كتاتور،ي جنگ طلب و د    يروهاين
 حـل بحـران و      ي بـرا  ي افقـ  ،ي اسـالم  ي جمهـور  ميرژ
  . صلح وجود نداردي به سويشرويپ

    آذر 3چهارشنبه ....  خبريفراسو
  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  

  يرهاشمي منتيز: ريسردب
 نتي ز،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه

  يرهاشميم
 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه

   سامعي مهد،يرهاشمي منتيز
  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلـق ايـران و          نبر

اما بديهي است كه . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
قــاالت و مطالــب فعــالين ســازمان و جنــبش از چــاپ م

مقاومت و صاحب نظران و نيز ترجمه مطالبي كه حجـم           
دهــد و اطــالع از آن مفيــد اســت،  نــشريه اجــازه مــي

مطـالبي كـه بـا امـضاي افـراد در           . كنـد  خودداري نمي 
شود، بيان كننده نظـرات خـود آنـان          نبردخلق چاپ مي  

سو است كه ممكن است با نظرات سازمان منطبـق، همـ     
بـا نـام و يـا       (سرمقاله نبردخلـق    . يا اختالف داشته باشد   

  .بيان كننده نظر سازمان است) بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبـرد خلـق تمـاس            
  بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

ــران و    ــارگران، مزدبگي ــبش ك ــهاي جن ــار و گزارش اخب
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومسائل بـين         
المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش زنـان را         

  .هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد
   

  ي اينترنت در شبكه جهانسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز ايران 

  و جهان، تحليل مسائل روز، ديدگاهها

  )راديو پيشگام(بخش شنبداري 
www.iran-nabard.com 

www.jonge-khabar.com 
www.radiopishgam.com 

www.fadaian.org 
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به بازماندگان فاجعه ي 
  خونين حلب،

آناني كه قرباني نمايش 
مضحك و درد ناك 

  اسلحهتجارت جهاني
  .شدند

  
  زيبا ترين گلش را

در پوكه ي زنگ زده ي بمبي 
  كاشت

  .كه خانواده اش را با خود برده بود
  در شبي كه ماهتاب

  از سر شوق
  آب مي داد گندم زارهاي 
  .به بار نشسته ي اميدش را

  انست مي د
  گريه بر جنازه ي بشر

  نقطه آغاز بالهتي است 
  !بي پايان

  بشريت مرده بود
  پيش از آني كه زيستن را 

  در پس تجربه اي دردناك 
  .آموخته باشد

  زيبا ترين گل اش
  اميد بود

  .و شوق و تالش
  

  فتح اهللا كياييها

  

شصت و سومين قطعنامه محكوميت 

نقض حقوق بشر در ايران توسط 

  ي ملل متحدمجمع عموم
  

شصت ، 2016دسامبر19برابر با   1395 آذر   29  دوشنبه روز
ــد در     ــل متح ــومي مل ــع عم ــه مجم ــومين قطعنام و س

  . محكوميت نقض حقوق بشر در ايران به تصويب رسيد
و در آن از   رأي مثبت به تصويب رسيد       85اين قطعنامه با    

اعدامهاي بي شمار و نقض حقوق بشر توسط رژيم ايـران           
بـه لغـو    «اين قطعنامه   . شده است » گراني جدي ن«اظهار  

 و خواستار آن شـد كـه    دادهفراخوان» اعدامها در مأل عام  
شكنجه يا ساير رفتارهـاي  «مورد را هيچ كس رژيم ايران  

  .دهد قرار ن»بيرحمانه، غير انساني يا اهانت آميز
» به توقف بازداشتهاي خودسـرانه    «قطعنامه رژيم ايران را     

ــر «و  ــه ش ــيدگي ب ــه  رس ــان دادن ب ــدانها، پاي ــد زن ايط ب
محروميت از دسترسي به درمان پزشـكي كـافي و خطـر             

بـه  «و پايان دادن » مرگ كه زندانيان با آن مواجه هستند     
اعمال محدوديتهاي گـسترده و جـدي عليـه حـق آزادي            
بيان، عقيده، اجتماع و تجمع صلح آميـز از جملـه خاتمـه             

و شكنجه مخالفـان  دادن به اذيت و آزار و تهديد و ارعاب    
سياسي، مـدافعان حقـوق بـشر و فعـاالن حقـوق زنـان و           

آزاد كردن افرادي كه به خـاطر       «فرا مي خواند و     » اقليتها
اعمال اين حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شـده انـد و         
فسخ محكوميتهاي ناروا، شامل مجـازات مـرگ و تبعيـد           

و » داخلي طوالني مدت به خاطر اعمال آزاديهاي بنيادين       
عليـه  » اشكال تبعيض و نقض حقـوق بـشر       «رفع تمامي   

  .زنان و اقليتهاي قومي و مذهبي را خواستار شده است
خـانم  ، دبيرخانه شـوراي ملـي مقاومـت ايـران    به گزارش   

مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در اين    
رابطه گفت شصت و سومين قطعنامـه محكوميـت نقـض        

ران كه گوشه هـايي از جنايتهـاي رژيـم          حقوق بشر در اي   
ضد انساني واليت فقيه را بازتاب مي كند، احالـه پرونـده            
نقض سيستماتيك و وخيم حقوق بشر توسط اين رژيم به          
شوراي امنيت ملـل متحـد و محاكمـه سـردمداران آن را             

  . ضروري تر مي سازد

  

  

  
  

   دى ماه يي درشهداى فدا
ـ  محمود ني حـس  -ها  يعيمرتضى حاج شـف   : رفقا  حمـد رضـا   م –ان  ي

 بهمن روحى -ل  ي فاطمه حسن پور اص    -وسف زركارى   ي -احمدى  
) شمـسى ( فاطمـه  - حـسن نـوروزى   - مسرور فرهنگ    -آهنگران  

ـ (ثـاقى  ي شاهرخ م-نهانى   ى خـارج  يد جنـبش دانـشجو  ين شـه ياول
ن يـ محمـد ز  فقير   –رى  يروس قص يس -  خدابخش شالى  -) كشور

مجيـد   -فرهـاد دادور   -لى اله ج خاطر-مى  يفتح اهللا كر   -نى  يالد
 منصور بنـازاده    - عبدالصمد بازماندگان      - محمد سعيدي    -سيدي  

 بهمـن  - مهـري محمـدي   -همايون پريزاد  - پرويز شانگي پور    -
 فقيرمحمد زيـن    - معين اهللا محسني     - پروين بهداروند    -محسني  

 حسين مكرانـي    -  سعيد اسداهللا خان   - سيدقربان حسيني    -الديني  
نـى در مبـارزه     يمـان شـاه و خم     يبه دست دژخ  .... و   حمد كمالي م -

 تـاكنون بـه شـهادت       1350سم از سال    ياليبراى دموكراسى و سوس   
  .دنديرس
  

 


