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   متحد شويد متحد شويد

  ....سرمقاله 

  جنگ ُقدرت 

در جمهوري اسالمي، 

  بدون چشم انداز 

  و در دايره بسته
  منصور امان

جمهــوري اســالمي در كــام يــك جــدال همــه جانبــه و  
فرسايش دهنده داخلي در ساختار قُدرت خويش دست و پا          
مي زند كه از نظر گُستردگي پهنه هايي كه در برگرفتـه و             

ر و مساله مركـزي در      محو. نيز شدت آن كم پيشينه است     
اين جدال هـيچ چيـز كمتـر از برقـراري تـوازن جديـد در            
دســتگاه ُقــدرت پــس از نمــايش انتخابــات و وارد شــدن 

جناح ميانه حكومـت    .  نيست "برجام" به دور دوم     "نظام"
آرايشي كه در كارزار انتخابـاتي اش گرفتـه بـود را حفـظ              

  . استكرده و نُقاط اصطكاك ديگري را بر آن افزوده 
   

  چهار محور حمله
ــات،     ــايش انتخاب ــس از نم ــري پ ــستين دور درگي در نخ
سخنگوي جناح ميانه حكومت منبع مشروعيت ولـي فقيـه     
را موضوع چالش قـرار داد و صـف آرايـي پهنـاوري را در               

كمي بعد وي به    . حوزه رسمي سياسي و مذهبي شكل داد      
وگانگي  پرداخت و بدين وسيله د    "دولت با تُفنگ  "انتقاد از   

قُدرت در ساختار حكومت را برجسته كرد و با كشاندن اين        
مناسبات به صحنه عمومي، كانون فشار تازه اي عليه باند          

سپس آقاي روحاني پاي قـوه قـضاييه را         . حاكم شكل داد  
 آن را بـه تريبـوني       "همايش سراسـري  "به ميان كشيد و     

 از   ايـن نهـاد و انتقـاد       "بي طرفي "براي زير سووال بردن     
 پاسـدار و بـسيجي      "ضابطين"آلت دست شدن آن توسط      

و سر آخر، در اولين فُرصـت بعـدي، جبهـه           . اش بدل كرد  
سياست خارجي را گشود و آماج استراتژيك باند حـاكم در           
اين پهنه مبني بر تبديل به قوي ترين قُدرت منطقه را زير           
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 تير، موحـدي كرمـاني از منبـر نمـاز           23روز جمعه   

گفتن بـه خطراتـي كـه       » وامصيبتا«جمعه تهران با    
: نظام واليت فقيه را تهديد مي كند پرداخت و گفت         

خطر بسيار بزرگ است، بسيار بزرگ است، بـسيار         «
  )رسانه ها(» .بزرگ است، نظام را تهديد مي كند

 مي شـود و     اين كه نظام واليت فقيه از كجا تهديد       
واليت فرسوده خامنه اي چه ميزان ظرفيـت بـراي          
مهار اين تهديد را دارد و تا چه زماني مي توانـد در             
برابر آن مقاومت كند، مـساله مـورد بحـث فعـاالن            

اكثريت نخبگان سياسي بـه     . سياسي اجتماعي است  
شمول برخي از كارگزاران نظام بـه ايـن امـر مهـر             

اخـل و از جانـب مـردم        تاييد مي زنند كه نظام از د      
البتــه هــستند فعــاالني كــه بــا . تهديــد مــي شــود
ضــد «، شــور »جنــگ خــارجي«بزرگنمــايي خطــر 

شان ُگل كرده و به طـور نقـد سـوخت           » استكباري
واقعيـت ايـن اسـت    . قطار واليت را تامين مي كنند  

كه جنگ خارجي سالهاسـت كـه از طـرف واليـت            
 شده و   شروع.... خامنه اي در عراق، سوريه، يمن و        

اين جنگ و حمله هوايي احتمالي به خـاك ايـران،           
باشـد، تـاكنون    » تهديد«بيش از آن كه براي رژيم       

  .بوده است» فرصت«
چند سال پيش سركرده كل سپاه پاسداران به طـور          

. است» داخلي«شفاف اعتراف كرد كه تهديد اصلي       
ــمن   ــواره دش ــه هم ــه اي گرچ ــارجي«خامن را » خ

 را بايـد بـه حـساب يـك          برجسته مي كند، اما اين    
. راهكار به منظور پنهان كردن تهديد اصلي دانـست  

او اولين نفري است كه اگر تهديد خارجي جدي نقد        
اما او در   . خواهد كرد » قهرمانانه«شود عقب نشيني    

» پـول و سـرنيزه    «مقابل تهديد داخلي با اتكـا بـه         
ــايتي دريــغ   ايــستادگي خواهــد كــرد و از هــيچ جن

  . نخواهد كرد
. ديد داخلي را نبايد از درون قدرت ارزيـابي كـرد          ته

همه باندهاي درون هرَم قدرت به حفظ نظام پايبند         
ــه   ــا وجــود اراي ــد اصــلي ب ــل تهدي ــوده و در مقاب ب
. راهكارهاي متفاوت، امـا متحـد عمـل مـي كننـد           

بنابرين بايد به جان كالم آخونـد موحـدي كرمـاني          
رگ خطـر بـز   «پي برد وقتي سه بار تكرار كرد كـه          

  .».نظام را تهديد مي كند«و » است
موحدي كرماني در سخنان خود دو آدرس ارايه مي         

ــاري  . دهــد ــه موســسات غــارتگر مــالي و اعتب او ب
با اعتماد مـردم بـه نظـام و         «انگشت مي گذارد كه     

ارتبـاط دارد و بـه رعايـت نكـردن حجـاب            » دولت
  .اجباري در ماشينهاي خصوصي

جامعـه شـاهد    در مورد اول طـي ماههـاي گذشـته          
ايـن  . جنبش گسترده و سراسري غارت شدگان بود      

جنبش كه تا كنون در سراسر كشور ادامه دارد، نمي    
تواند بدون دستيابي به حداقل خواسـته هـاي خـود           

غارت شدگان مي دانند كه پولهاي آنان      . فرو نشيند 
را چه كساني باال كـشيده انـد و نهادهـاي امنيتـي      

ي دارند مي كوشند تـا      نظام چون به اين نكته آگاه     
مبارزه غارت شدگان در محدوده مبارزه با روسـاي         
چند موسسه مالي و اعتباري و حـداكثر بـا رئـيس            

بـا وجـود تالشـهاي      . بانك مركزي محـدود شـود     
امنيتيها، از خالل شعارها و مصاحبه هاي گوناگون        
و به يمن شبكه اطالع رساني مجازي، بـسياري از          

اشـاره مـي كننـد و       غارت شـدگان بـه كـل نظـام          
را مسئول براي حل اين معَضل مي دانند و         » نظام«

مي خواهـد كـه بـه    » نظام«موحدي كرماني هم از   
  .اين مشكل رسيدگي كند

  
شـما بدانيـد   «: در مورد دوم، موحدي كرماني گفـت  

از . ... فضاي داخل اتومبيل فضاي خصوصي نيـست    
پشت شيشه همه مردم دارند ساكنين رو مي بيننـد،          

حجاب باشد، خدايي نكرده بي حجاب باشد، همه  بد
اين ديگه فضاي خصوصي نيست فـضاي    . مي بينند 

عمومي است و بايد نيروي انتظامي بر اساس قانون         
  ».با قاطعيت با چنين افرادي برخورد كند

در مورد برخورد قاطعنانه نيروي سركوبگر انتظـامي        
ايـن نيـروي    . نياز به توصيه موحدي كرماني نيست     

خيم منش تا كنون به هـر ميـزان درنـده خـويي             دژ
داشته، در مورد زنان ايران دريغ نكرده و البته زنـان         
نيز به اشكال مختلف با اجبارات رژيم به مقاومت و          
مبارزه دست زده اند و نظام را به جايي رسـانده انـد      
كه هر روز خطر بـد حجـابي و بـي حجـابي را بـه                

  . عنوان يك تهديد گوشزد مي كند
ن دو مورد يعني جنبش غارت شدگان و نافرمـاني      اي

زنان كه آخوند موحدي در موردش هشدار مي دهد،      
بديهي است كـه مـاه      . نمودهاي تهديد اصلي است   

گذشــته دههــا نمونــه ديگــر و از جملــه حركتهــاي 
ــصيان     ــار و ع ــاي ك ــمار نيروه ــي ش ــي ب اعتراض
شكوهمند يك جوان قهرمان، زنده ياد اصغر نحوي        

اشت كه جملگي بر تهديد اصلي بـراي        پور، وجود د  
  . رژيم مهر تاييد مي زند

در پايان به قسمتي از سخنان هاشمي طبا، يكـي از      
تاييدشدگان شوراي نگهبان براي رقابت در نمـابش        

 تير 7انتخابات استناد مي كنم كه در روز چهارشنبه         
كشور ما االن دچـار    «: در پاسخ روزنامه آفتاب گقت    

ايـن سـرطان دارد از   .  اسـت بيماري سـرطان شـده    
هيچ كس هم به فكر     . كند  درون كشور را ويران مي    
ايـن سـرطان بـه نظـرم        . درمان اين سرطان نيست   

ما در طول اين سـالها شـيره ايـران را        . بدخيم است 
مكيده  ايم؛ نفت اش را يك جـور، گـازش را يـك              

  » .جور و جنگل و آب اش را هم يك جور ديگر
اما در مورد ظرفيت رژيم براي مهار تهديد اصـلي و        
مدت زماني كـه مـي توانـد در مقابـل ايـن تهديـد          
مقاومت كند، به بحث دقيق نياز است و مـن فقـط            
به اين نكته كه مورد تاييد اكثريت نيروهاي سياسي       
اجتماعي به شمول برخي از كارگزاران نظـام اسـت          

ســركوبي داخلــي و صــدور «تاكيــد مــي كــنم كــه 
دو راهكار اصلي نظام بـراي مهـار تهديـد          » ارتجاع

  .اصلي و جلوگيري از سرنگوني است

***  

  

  بازديد نمايشی سفرا
  از زندان مخوف اوين

  
  زينت ميرهاشمي

   تير 22.... فراسوي خبر پنجشنبه
در حالي كه آوازه زندان مخـوف اويـن مرزهـاي ايـران را در        

فع حقـوق بـشر   نورديده و افكار عمومي جهان و نهادهاي مدا 
 تيــر، هيــاتي از 14را بــي تفــاوت نگذاشــته، روز چهارشــنبه 

  . سفيران برخي از كشورها از زندان اوين بازديد كردند
نمايش بازديد سفيران از زندان اوين، توسط سازمان زندانها و          

  نهاد حكومتي به اصطالح حقوق بشر اسالمي 
  

تعلق بـه  بر اساس خبر خبرگزاري تسنيم م  . مهندسي شده بود  
 مـاه  5 نفـره از  50سپاه تروريستي قدس، بازديد ايـن هيـات        

قبل تدارك ديده شده بود و البتـه زنـدانيان سياسـي در ايـن              
روزهاي قبل  . شكنجه گاه از اين بازديد به كلي بي خبر بودند         

از ورود اين هيات، راههاي خبررساني به زندان منجمله ورود          
  . روزنامه را قطع كرده بودند

  
ديد سازماندهي شده، با انتـشار واكـنش سـه تـن از ايـن               ياز

سفيران بعد از ديدار از زنـدان و ارائـه تـصويري از اويـن بـه              
پوشـش حرفهـاي    . عنوان مكاني لوكس و مرفه، تكميل شـد       

شـرايط  «چندش آوري از طرف اين سفيران مبني بر اين كه           
اينجا آنقدر خوب است كه شايد برخي زندانيان ترجيح دهنـد           

، وضعيت پريشان رژيـم را در برابـر فعاليـت     »زندان بمانند در  
  . مدافعان حقوق بشر بازتاب مي دهد

آتنا دائمي و گلرخ ايرايي، دو زنداني سياسي كه در بند زنـان              
: برند، در نامه اي در اين مـورد نوشـتند    زندان اوين به سر مي    

طبيعي است كه حتي اگر در منازلمان مهمانـاني را دعـوت            «
 خانه را به بهترين شكل ممكن زيبـا خـواهيم كـرد و              نماييم

طبيعي است كه همان فضاي روبروي اجراي احكـام كنـوني           
زندان اوين كه جايگاه اعدام و جوخه آتش زنـدانيان سياسـي        

 تبـديل بـه محفـل       96در دهه شصت بـوده، حـاال در سـال           
  ». سفير شده است45پذيرايي از 

تاد ضـد حقـوق بـشر       سخن پراكني معاون امور بين المللي س      
وي اقرار . قوه قضائيه رژيم، هدف از اين نمايش را برمال كرد       

كرد اين اقدام در برابر محكوميت مكرر رژيم واليت فقيه بـه         
خاطر نقض حقوق بشر و گسترش جنبش دادخـواهي بـوده و       

بي اساس و واهـي بـودن ادعاهـايي    «با اين اقدام به گفته او   
نـشان  » يران مطرح مي شـود  كه در مورد وضعيت زندانهاي ا     

  .داده شد
  

در حالي كه رژيم به آقـاي احمـد شـهيد و         . زهي خيال باطل  
خانم عاصمه جهانگير، دو گزارشگر ويژه حقوق بشر در مـورد       
ايران، تا كنون اجازه ورود به ايران را نـداده اسـت، گـزينش              
تعدادي سفير و درست كردن بخشهايي از زنـدان بـه عنـوان         

ي پذيرايي اين تعداد دست چين شده، جـا بـه           ميهمانخانه برا 
جايي زندانيان و پنهان كردن حقايق زنـدان، هـيچ رنگـي از             
جنايت انجام شده و در حال انجام در زندان مخـوف اويـن را        

همچنين شـهادت سـفيراني كـه سـفره         . نمي تواند پاك كند   
ــاز و    ــا را ب ــتهاي آنه ــه اش ــت فقي ــاتوري والي ــين ديكت رنگ

 و چشمان شان را كور كرده، هيچ اعتباري         گوشهابشان را كَر  
  . ندارد

زندانيان سياسي و مدافعان حقوق بشر همواره خواستار بازديد         
اگـر  . گزارشگران ويژه حقوق بشر از زندانهاي ايران شده انـد         

اين رژيم ريگي به كفش ندارد و زندان جاي خوبي است پس    
  .داده استچرا تا كنون به اين خواسته بر حق زندانيان پاسخ ن

نامه شجاعانه زندانيان سياسي، آتنـا دايمـي، گلـرخ ايرانـي و          
مريم اكبري منفرد پس از ديدار اين هيات از زنـدان، گوشـه             
هايي از شكنجه، درد و رنج و وضـعيت دهـشتناك زنـدان را              
. روي ميز همه ي نهادهاي مدافع حقوق بشر گذاشـته اسـت           

 دار سـندهاي  شاهدان درد و رنج، داغ و درفش و چويه هـاي      
زنده اي هستند كه حقوق به اصطالح بشر رژيم و اين گونـه             

  . نمايشها را به چالش مي كشند

  ...يادداشت سياسي 

  وامصيبتا
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 

ُنكته مشترك در هر چهار آماج مورد حمله قرار گرفته،          
نقش بي بديلي است كه آنها يا به طور بي واسـطه در             
تحكيم اقتدار يكجانبه باند حاكم ايفـا مـي كننـد و يـا            
پوش سياسي و ايديولوژيك اعمـال آن را فـراهم مـي            

سست گرديدن هر يك از اين پايه ها بـه گونـه            . آورند
وثر، به معناي تضعيف ُكليتي است كه اين مجموعـه          م

در زنجيـره  . ايديولوژيك و قهري را تشكيل داده اسـت  
استبداد مذهبي، واليت فقيه مهره اتصالي است كـه دو   
حلقه شوراي نگهبان و مجلس خبرگان را به يكديگر و        

 –به خود پيوند داده تا گرد ساختار انتخابي نظم دينـي       
. ه و آن را دستكاري و هدايت كنـد        استبدادي چنبره زد  

كاركرد ايـن سـاختار را يـك اليـه نظـامي و امنيتـي               
تضمين كرده و از آن در برابر رقبـا و نيـز جامعـه كـه                

  . خوانده مي شود، پاسداري مي كند"دشمن"
سايش هريك از اين حصارها، امكان نُفوذ و تهاجم بـه   

           كومـت  قلعه را نيز در بر دارد؛ هدفي كه جناح ميانـه ح
در انتها نـه بـراي درهـم كوبيـدن قلعـه، بلكـه بـراي                

 را "نظـام "مشروط ساختن قُدرت اش در برابر نهاده و         
 دچـار   "بـاال "به يك بحـران تمـام عيـار سياسـي در            

  . ساخته است
 بـه ويـژه از آن رو        "خيمـه نظـام   "جدال جـاري زيـر      

اهميــت دارد كــه تــضاد عميــق و نهادينــه اي كــه در 
 تنيده شده را با شـدت و در نمـودي           سيستم حكمراني 

قُدرت حقـوقي   . پيدا براي همگان به سطح آورده است      
و قُدرت حقيقي بار ديگر در برابر يكديگر صـف آرايـي            

ايـن تـضادي اسـت كـه عمـري بـه درازاي           . كرده اند 
 آن را   "نظـام "قدمت رژيم جمهـوري اسـالمي دارد و         

ر تـن  همچون زخمي كُهنه از يك دوره به دوره ديگر ب   
مي كشد و هر بار اندكي ضـعيف تـر گرديـده و خـون             

تركيب نمايشي و ناهمگون    . بيشتري از دست مي دهد    
از نهادهاي قُدرت در جمهوري اسالمي، امكان چيرگي        

در . بر اين تضاد را بـه كلـي از آن سـلب كـرده اسـت               
انتهاي پروسه بلوغ تضاد، مناسبات بين قُدرت حقيقـي         

حجـت  . تقابل شـكل مـي دهـد      و حقوقي را تمكين يا      
االسالم محمد خاتمي نمونـه اي از گُزينـه اول، آقـاي       
ابوالحسن بني صدر از دومي و آقاي محمـود احمـدي           

  . نژاد تركيبي نامتعادل از هر دو است
  بحران اقتصادي

صف آرايي كنوني آقاي روحاني در برابر قُدرت حقيقي          
لي سيـستم   و نهادهاي آن را يك واكُنش طبيعي و داخ        

او در مسير پيشبرد پـروژه اي   . مي توان به حساب آورد    
كه منافع و جايگاه جناح ميانـه حكومـت را در ُقـدرت             
زيرسازي و تامين مـي كنـد، بـه سـد ُقـدرت حقيقـي               
برخورد كرده اسـت كـه منـافع آن بـر اسـاس تـامين               
. الزامات و پيش شرطهاي متفاوتي شكل گرفتـه اسـت      

 -ي بـرآوردن نيازهـاي تجـاري        رقباي باند حاكم بـرا    
اقتصادي پروژه خود ناچار هستند كه اداره دولـت را از            
چنگ بوروكراسي واليت فقيه بيرون بكشند و خواهان        

آنهـا در شـرايط     . كُنترُل واقعي بر منـابع ثـروت شـوند        
 قُدرت حقيقي، براي شكستن     "عقب نشيني قهرمانانه  "

ر و كسب   انحصار آن بر سياست و اقتصاد به طور فراگي        
يك جايگاه ايمن و تثبيت شده متناسب با اين موقعيت          

  .خيز برداشته اند
دولـت  "اين هدف در تهاجم به سپاه پاسداران و طـرح    

اُرگـان نظـامي و امنيتـي       .  نمادينه شده است   "تُفنگدار
مزبور نه فقط پايـه اقتـدار بانـد حـاكم و ابـزار اصـلي                

ب مي  تصرف و انحصار جبري قُدرت توسط آن محسو       
شود، بلكه در طول دو دهه اخير به شـريك مهمـي در        
منابع ثروت تبديل گرديده و يك مانع مهم بر سـر راه            

ورود رقباي ديگر به اين پهنه همچون سرمايه خارجي         
اين در حـالي اسـت كـه        . و بورژوازي غير دولتي است    

.  را مـي فـشارد     "نظـام "پنجه بحران اقتصادي، گلوي     
پرنشدني در بودجه، در عمل دولت      حفره هاي عميق و     

را فلج كرده است و به موازات آن، بـار تهديـد آميـز و               
خُرد كننـده بـدهكاري بـه موسـسات و نهادهـايي بـا              

ــر دوش دارد   ــاعي را ب ــاركرد اجتم ــانكي  . ك ــام ب نظ
ورشكــسته، ناكــارا و فاســد اســت و حكومــت توانــايي 
گردآوري و جذب نقـدينگي كـالن موجـود و سـرمايه            

دست نجات سـرمايه خـارجي      . رگردان را ندارد  هاي س 
دراز نشده و كيسه منافع عقب نشيني هسته اي خـالي           

 با اين درمانـدگي هنگـامي بايـد         "نظام"مانده است و    
دست وپنجه نرم كند كـه بخـش مهمـي از منـابع آن              
هزينه سر پا نگـه داشـتن سياسـت دخالـت خـارجي و          

  . ي گرددتغذيه ماشين جنگي كه آن را پيش مي برد، م
شــرايط مزبــور از دو جهــت بــراي حكومــت و دســته  
بنديهاي درونـي آن بـه گونـه يكـسان تهديـد آميـز و          

مطالبـات جامعـه بـراي      . همچنين تحمل ناپذير اسـت    
بهبود وضعيت كار و زندگي خود كه هر روز آشكار تر و   
با صداي بلند تري بيان مـي شـود، تهديـدي در برابـر           

ــت  ز ســوي ديگــر، بحــران ا.  اســت"نظــام"موجودي
ــساله   ــي، م ــد ارزش زاي ــصادي و اخــتالل در فراين اقت
انباشت و توليد ثروت را به گونه جدي روي ميز طبقـه            

  . حاكم گذاشته است
   

  دولت تفنگدار
 كـه آشـكارا بـه تـصرُف         "دولت تُفنگدار "طرح مساله   

جبري و همزمان دو پهنه قُدرت و ثروت اشـاره دارد و            
ن پيشخوان اين معاملـه نـابرابر     از طريق برجسته ساخت   

يعني سپاه پاسداران ابراز گرديده، مـسيري كـه آقـاي            
روحاني و جناح او براي بـرون برفـت از بحـران پـيش         

وي در همانجا كـه     . گرفته اند را نشانه گذاري مي كند      
 را مطـرح سـاخت، بـه انتقـاد از         "دولت تُفنگـدار  "ترم  

 "عـي خُصوصي سازي غيرواق" و "تصدي گري دولت "
تـرس از رقابـت بـا دولـت بـا      "پرداخت و با اشاره بـه      

  .  شد"واگذاري اقتصاد به مردم"، خواهان "تُفنگ
ناگفته پيداست كه طـرح او بـه گونـه فـشُرده متوجـه              

 به روي بازار جهاني سـرمايه       "نظام"گُشايش دربهاي   
و كاال است؛ پروژه اي كه تواُفق هـسته اي بخـشي از        
موانع تحُقق آنرا كنار زد و اينك بـه سـدهاي ديگـري       

  . كه در برابر دارد، حمله ور شده است
دي جناح ميانه   گذشته از ارزش گذاري آماجهاي اقتصا     

حكومت، پرسش اصلي اين است كه براي دستيابي به          
 تا ُكجا حاضـر  "نظام"، اين بخش از   "گُشايش"هدف  

است پيش برود و تغييرات فرضي كه اعالم مـي كنـد            
. خواهان آن است را چگونه به واقعيت بدل مـي سـازد           

چرا كـه هـر تغييـر در شـكل مناسـبات اقتـصادي در               
ط به دگرگونيهـاي معينـي در       جمهوري اسالمي مشرو  

ساختار غير مدني قُدرت هم در زيربناي مادي و هم در  
ضرورت اين امر را پيوند     . روبناي ايديولوژيك آن است   

بي واسـطه سـاختارهاي اُرگانهـاي ُقـدرت حقيقـي بـا          
اقتصاد و سياست خارجي و مشروعيت بخشي به آن با          

يـه،  از ايـن زاو   . دگمهاي ايديولوژيك توضيح مي دهـد     
نشاندن سپاه پاسداران بر سيبل نشانه را مي توان يك          
هدف گيري دقيق و سودمند براي جدا سازي سياسـت          

  .  دانست"تُفنگ"و اقتصاد از 
اما با وجـود شناسـايي و برخـورد لفظـي بـه تنـاُقض،               
رويكرد آقاي روحاني نسبت به آن دوگانه و ترديد آميز          

ـ  . باقي مي ماند  را دولتـي را  او با يك دست نيروهـاي ف
پس مي زند و با دست ديگر پيش مي كـشد و تقويـت    

 تيـر در مقـام پاسـخگويي بـه رقبـا            20او در   . مي كند 

توضيح داد كه دولت وي از بودجه ُكل كـشور هزينـه            
در شـرايط   "ماجراجويي نظامي در سوريه و عـراق را         

 "شـهرهاي موشـكي   " تامين كرده و مخارج      "تحريم
او فخر فروخـت  . ت كرده است سپاه پاسداران را پرداخ   

كــه وزارت دفــاع اعتــدالي در طــول تنهــا يــك دوره 
درصد ُكل سالحهاي سـاخته شـده در        80"چهارساله  

 تحويل  "دولت تُفنگدار " را به انبارهاي     "دولتهاي قبل 
  . داده است

كمي بعدتر، سركرده واحد برون مرزي سپاه پاسـداران،        
دوات را نيز آقاي سليماني، بخشي از مورد مصرف اين ا      

ابومهدي، فرمانده حشد الشعبي،    ": او گفت . توضيح داد 
توانست كليد درب انبارهـاي تـسليحات را در خـدمت           

 وي ابعادي تازه اي از سـرويس دهـي          ".خويش بگيرد 
: دولــت بــه ســپاه پاســداران را فــاش ســاخت و گفــت

وزارت دفاع به صورت سه شيفته براي عـراق سـالح         "
   ".كردتوليد و به آنجا ارسال 

البته و آنگونه كه از سخنان آقاي روحـاني برمـي آيـد،      
اين همه پول و اسلحه اي نيست كه بـه شـكم اژدهـا            
براي پروار كردن اش ريخته شده، اما او به اين مـشت            

اين كـار بزُرگـي   ": از خروار بسنده مي كند و مي گويد       
است، اما در بعضي بخشها نيازي نمي بينيم كـه بـراي     

   ".يح دهيممردم توض
ناهمگوني آشكار بين برنامه جنـاح ميانـه حكومـت بـا            
عمل آن در هيچ نُقطه ديگري به اين روشـني خـود را          

آقاي روحـاني و دوسـتان در همـان         . نمايان نمي سازد  
دولــت "حـال كــه بـر صــحنه عمـومي بــا حـرارت از     

 انتقاد مي كنند، پشت پرده با همـان حـرارت           "تُفنگدار
ت صـادقانه خـويش بـه منـافع آن          مشغول ارايه خدما  

اين امر بيش از همه در توزيـع منـابع خـود را             . هستند
ي "دفاع از حرَم  "اعترافات موشكي و    . آشكار مي سازد  

آقاي روحاني فقط بخشي از ايـن پروسـه را در برمـي             
گرايش ُكلي تر را در بودجه اي كه او براي سال           . گيرد

  . كردتدوين كرده مي توان مشاهده ) 96(جاري 
نگاه به اين سند بيش از همه از آن رو اهميت دارد كه             
بودجه مهم ترين اهرُم مالي دولت براي تنظيم و سمت   

سياسـتها و   . دهي به اقتصاد كالن به حساب مـي آيـد         
آماجهاي اعالم شده در اين جا و برحسب منـابعي كـه            
بدانها اختصاص گرفته، راستي آزمايي شـده و جايگـاه          

در جدول . نها داده شده، نمايان مي گردد  واقعي كه به آ   
توزيع منابعي كه آقاي روحاني تنظيم كرده، نهادهـاي         
نظامي و امنيتي هم بيشترين سهم را مي برنـد و هـم             
باالترين درصد افزايش بودجـه را بـه خـود اختـصاص            

ــداران   ــپاه پاس ــه س ــد؛ بودج ــتاد 28داده ان ــد، س درص
ــدهي كــل نيروهــاي مــسلح   ــش32فرمان  درصــد، ارت

درصد افزايش را نشان 14درصد و نيروي انتظامي 21.5
هرگاه به سهم بخشهاي مدني و اقتصادي از        . مي دهد 
 نگريسته شود، آنگـاه وزنـه سـنگين بخـش          96بودجه  

نظامي و امنيتي در اقتصاد كالن نيـز بهتـر بـه چـشم              
  . خواهد آمد

   
  برآمد 

 جنگ قُدرت با شـدت تمـام جريـان    "خيمه نظام "زير  
ون آنكه هيچيـك از طرفهـاي آن بـه راسـتي            دارد، بد 

آلترناتيوي در صورت غلبـه بـر ديگـري بـراي عرضـه        
باند حاكم ولي فقيه بـراي حفـظ جايگـاه         . داشته باشند 

خود در قُدرت هم به پروژه بحران زدايي از فعاليتهـاي           
از .  و هم به كارگُزاران آن نيـاز دارد        "نظام"هسته اي   

 اين پروژه و فراز دادن سوي ديگر، جناح ميانه حكومت    
آن به سطح شراكت با غرب را تنها با اتكا به ابزارهاي            

 اسـت،   "دولت تُفنگـدار  "بقاي سيستم كه شاخص آن      
  . مي تواند پيش ببرد

ميداني كه دو نيروي قُطب حاكميت در آن مي جنگند،          
راه قُطـب   . يك دايره بسته است كه راه خروجي نـدارد        

 مي شـود و هموسـت كـه         جامعه اما رو به جلو گشوده     
 را به سـود خـويش       "باال"سرانجام نبرد فرسايشي در     

  .رقم خواهد زد

  جنگ قُدرت در جمهوري اسالمي، بدون چشم انداز و در دايره بسته
 منصور امان
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سوختبري و كولبري در مناطق محروم مرزي، از جمله         
ساده ترين و قديمي ترين نوع  امراز معاش اسـت كـه             
شمار رو به فزون آن در قرن بيست و يكم در كشوري            
ثروتمند از منابع طبيعـي جلـوه اي از فقـر، نـابرابري و       

كيفيت نيروي كار   . دستاورد يك حكومت غارتگر است    
 كـارگري از افـراد بـدون        مشغول به اين شـيوه سـنتي      

تخصص و دانش علمي به جوانان فـارغ التحـصيل در           
مدارج باالي علمي و نيز دانشجويان در سالهاي اخيـر          

اين تغيير بافت از قهقرا رفتن وضعيت . تغيير يافته است
افـزايش  . كار و اشتغال در اين استانها حكايت مي كند        

ات اين پديده در حالي صورت مي گيرد كـه در مناسـب           
استثمار گرانه سـرمايه داري انگلـي حـاكم بـر ايـران،             
اقليتي هر روز پولدارتر، لوكس تر و اكثريتي بـه شـدت      

افزايش غير متعارف شكاف طبقـاتي      . فقير تر مي شوند   
به ويژه در سه دهه اخير برآمد عيني اقتصاد مقاومتي و          
سياست تحميل رياضت كشي و ناهنجاريهـاي آن بـر          

 ويژه مردم ساكن منـاطق مـرزي        دوش مردم ايران به   
  . ايران است

سوختبران و كولبران از جمله كساني هستند كه نه تنها 
جايگاهي در ساختار اجتماعي و قانون كار از نظر بيمـه        

ندارند بلكه پايان زندگي كاري ... درماني، بازنشستگي و 
آنها، مرگ با گلوله هـاي مـاموران رژيـم و در شـكل              

مرگ در اثر بيماريهاي ناشي از      بهتر، پيري زود رس و      
  . نوع كاري است كه به آنها تحميل مي شود

  
  سوختبران زير آتش ماموران

. سوختبري در مناطق سيستان و بلوچـستان رواج دارد         
سيستان و بلوچستان از جمله استانهاي فقير و محـروم     
ايران است كه در دهه هاي اخير به دليـل خشكـسالي      

 و ريزگردهـا، فعاليتهـاي    درياچه هامون و طوفان شـن     
كشاورزي، دامداري و صيادي در ايـن منطقـه از بـين            

در اين استان هيچ چشم انداز كسب و كار         .  رفته است 
حمل بنـزين و گازوئيـل      . براي ساكنان آن وجود ندارد    

با خوردوهاي غير استاندارد در سـايه تـرس و فـرار از             
تنها ماموران، براي رساندن به خريداران آن طرف مرز،  

گزينه اشتغال پر خطر براي جوانان بيكار در اين منطقه    
اين گروه زحمتكش به واسطه هايي بـين        . مرزي است 

دو طرف قاچاقچي، بدون سهم داشتن در سود سرشـار          
از محموله قاچاق، تبديل شده و جان خـود را در برابـر             

  .مزد اندكي به هراج مي گذارند
ز درهـاي   سوختبري آنقدر گـسترش پيـدا كـرده كـه ا          

مجلس ارتجاع عبور كرده و به گوش ناشنواي مجلس         
نشينان هم رسيده اما هـيچ نتيجـه اي در بـر نداشـته              

  . است
رئيس مجمـع مجلـس نـشينان از اسـتان سيـستان و             

روز اول مـرداد در  ) محمد نعيم امينـي فـرد     (بلوچستان  
بيكـاري در   «: رابطه با افزايش تعداد سـوختبران گفـت       

  ».ه تا سوختبري همه گير شودسطح استان باعث شد
كمپــين فعــاالن بلــوچ، زنــدگي در اســتان سيــستان و 

 سـال  18«: بلوچستان را اين گونه به تصوير مي كـشد      
. است تاالب هامون روي خوش و پر آبي به خود نديده       

عطش بي آبي مردم، گرماي جان سوز، نـاقوس مـرگ     
ماهيان، شيوع بيماريهاي تنفسي و خالي شدن روستاها        

سكنه، تصوير و واقعيت تلخي است از زندگي مـردم          از  
  . »)دريا و كوير(سرزمين 

رژيم واليت فقيه عالوه بر تحميل فقر و نابرابري، بـر            
مردم اين منطقه مرزي ايران، به بهانه امنيـت مرزهـا،           
فرهنگيان، فعاالن مدني، دانشجويان و مخالفان خود را    

نـان  شـمار زيـادي از هموط    . شديداً سركوب مـي كنـد     

مبارز و آزاديخواه بدون دستيابي بـه امكانـات دفـاع از            
خــود در ســياهچالهاي قــرون وســطايي رژيــم حــبس 

تا كنون تعداد زيادي به چوبه هـاي دار سـپره           . هستند
ــستند  ــدادي در صــف اعــدام ه ــان تع . شــده و همچن

اقليتهاي ديني محبوس در زندانها از اين مناطق را هم          
  . ضافه كردبايد به حجم ستمهاي وارده ا

  
  كشتار كولبران ادامه دارد 

كشتن و نقص عضو كردن كـولبران توسـط مـاموران           
كولبري هم مانند سوختبري،    . رژيم همچنان ادامه دارد   

در استانهاي آذربايجان غربي، كردسـتان، كرمانـشاه و         
سيـستان و بلوچــستان، از بركــت راهبردهــاي اقتــصاد  

اردي تنها چـاره  مقاومتي ولي فقيه، همه گير و يا در مو  
كولبران كساني  . درآمد براي خانواده به حساب مي آيد      

هستند كه تنها ابزار كارشان براي درآمد، بدنشان است         
و هيچ جايي در قانون كار، بيمه سـالمت و بيكـاري و             

در پـي پخـش گـسترده وضـعيت         . بازنشستگي ندارنـد  
كولبران، پايوران رژيم از بيمه كردن تعدادي از آنهـا و           
يا دادن كارت سبز سخن پراكندند اما تا كنون نه تنهـا            
وضع اين شاغالن پنهان بهبودي نيافته بلكـه هـر روز           
خبر تيراندازي و يا مرگ آنها در حين عبـور از منـاطق            

در ايـن قـسمت اقتـصاد       . صعب العبور شنيده مي شود    
 دارندگان مدارك تحصيلي باال، زنـان،      مرزي، عالوه بر  

كودكــان و معلــوالن هــم در صــف كــولبران بــه كــار 
  . مشغول هستند

  

  
  

بر اساس خبرهاي منتشر شده، فقـط در تيرمـاه سـال            
 كولبر به دست مـاموران مـرزي رژيـم جـان            3جاري،  

  . شان را از دست دادند
  

  

 روز اول تير ماه يك كولبر در مرز اروميـه جـانش را از            
مراد عربي، پـدر سـه فرزنـد توسـط گلولـه            . دست داد 

 تيـر  10روز شنبه .  ماموران در روز اول تيرماه جان داد  
كنـده  «ماموران در ارتفاعات بانه و در اطراف روستاي         

يكـي از   .  كولبر زحمتكش را به گلوله بـستند       8» سوره
و . كولبران به نام واحد قـادري جـانش را از دسـت داد           

يك كولبر ديگر به نـام سـيروان        . دتعدادي زخمي شدن  
 خرداد در سردشت با گلوله مـاموران        24خانه خلي، در    

به اين تعداد بايد شمار كولبراني      . جانش را از دست داد    
كه نقص عضو و براي هميشه خانه نشين مي شوند را           

  . بايد اضافه كرد
  

  وزير كار دست به دامن خُمس و زكات دهندگان شد 
 به عراق، سوريه، حزب اهللا، بـسيج        براي اسلحه رساني  

و پاسداران در بودجه سـاالنه حكومـت مقـدار زيـادي            
بودجه در نظر گرفته شده امـا بـراي سـاختن مدرسـه،             
بيمارستان و كمك به بينوايان دست بـه سـمت مـردم         

مدرسه هاي خراب، روستاهاي    . خيرخواه دراز مي كنند   
ستاهاي بدون مدرسه، بيمارستانهاي غير استاندارد و رو      

بدون آب و بهداشت بايد منتظر كمك مردم خيرخـواه           
وزيــر كــار رژيــم در روزهــاي پايــاني كــارش، . باشــند

نااميدانه از كليد زنگ خورده روحاني براي ايجاد شغل،         
  .  به خُمس و زكات خيرخواهان متوسل شد

حرفهاي ربيعي وزير تعـاون، كـار و رفـاه اجتمـاعي در           
به عنـوان بـديلي در برابـر        » خُمس و زكات  «رابطه با   

گسترش فقر و بي خانماني، از نوع راهبردهـايي اسـت           
كه فقـط در عطـاري رژيـم واليـت فقيـه بـا اقتـصاد                

وزير كار حسن روحاني هم به      . مقاومتي يافت مي شود   
همان راهبردهاي مبارزه با فقر و بيكاري از راه صـدقه           

  . مانند احمدي نژاد متوسل شده است
، چـاره  »شـوراي عـالي زكـات   «ر نشست علي ربيعي د 

رفع نابرابري را در تـرويج خُمـس و زكـات دانـست و              
سياست دولتها، چون هدفمنـد نبـوده نتوانـسته        «: گفت

فقر و نابرابري را ريشه كن كند، بنابراين نيازمند توجـه      
جامعه به سنتهاي ديني نظير خيرات، وقـف، خُمـس و           

   ) 96ايلنا اول مرداد (» .زكات هستيم
  
  

ربيعي در اين نشست وعده ايجاد كسب و كار در روستا   
ــداد و خواهــان اســتفاده از  نهادهــاي مــستقر در «را ن

بـراي فقرزدايـي    » روستاها براي تبليغ اين واجب ديني     
به نظر مي رسد مـردم خيرخـواه بـه دليـل عـدم              . شد

ــه   ــان ب اطمين
حكومــــت و 
ســـــــــران 
نهادهايي كـه   
ــس و  خُمــــ
ــه   ــات را ب زك
ــه كمــك  بهان
ــران  بـــه فقيـ
ــي   ــع مـ جمـ
كنند، از گوش   
كردن به ايـن    
فريــــــــضه 
آخونـــــــدها 
سرپيچي مـي   

 .كنند

  سوختبري، كولبري، دستپخت اقتصاد مقاومتي
 زينت ميرهاشمي
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ــشكده   ــشجويان دان ــي دان ــين اعتراض كمپ

  ارتباطات دانشگاه عالمه

نزول سطح علمي و سقوط كيفيت آموزش ارتباطـات و   
روزنامه نگاري در دانشكده ارتباطات دانـشگاه عالمـه،      

  . موجب اعتراض، تجمع و كمپين دانشجويان شد
اي از دانــشجويان دانــشكده ارتباطــات دانــشگاه عــده 

ني به برخي موارد از جمله افـت        عالمه با تشكيل كمپي   
كيفيت آموزش، افزايش ظرفيـت پـذيرش دانـشجو در          
ــدريس     ــد و ت ــي ارش ــي و كارشناس ــع كارشناس مقط
ــي در    ــع كارشناس ــري در مقط ــشجويان دوره دكت دان

  .دانشكده اعتراض كردند
بـر اسـاس   ": در اين راستا يكـي از دانـشجويان گفـت     

، ظرفيـت پـذيرش دانـشجو       96دفترچه پذيرش سـال     
هـاي ارتباطـات،    براي دوره روزانه در هر يك از رشته         

 نفر اعالم شده در     18 نگاري و مديريت رسانه،      روزنامه
هـا   هر يك از اين رشـته        95كه در دفترچه سال     حالي

 نفـر بـوده اسـت و        2 1) روزانه و شبانه  (براي هر دوره    
 2 1هـا    نيز در هر يك از رشـته         94همچنين در سال    

 نفر نيز بـراي دانـشجويان       2 1 روزانه و    نفر براي دوره  
شبانه ذكر شده و دانشجويان ايـن دانـشكده كمپينـي           

  ".اندبراي اعتراض به موارد مذكور تشكيل داده 
دانشكده ارتباطات دانشگاه عالمه تا چنـد سـال پـيش       
مركز اصلي و برتر اين آموزش بود؛ عنـواني كـه چنـد             

شـي،  سالي است به علـت افـت كيفيـت علمـي و آموز      
ضعف هيات علمي و به كار گيري اسـتادان ضـعيف و            

سفارشي و فاقد انگيزه علمي از دسـت داده      كم دانش،   
  . است

در واكنش به اعتراض دانشجويان دانشكده ارتباطـات        
:  تيـر مـاه گفـت      3عالمه، ريـيس ايـن دانـشكده روز         

كدام از ادعاهاي دانـشجويان مـستند و منطقـي          هيچ"
ي در خـصوص ادعـاي خـود        نيست و اگر هر دانشجوي    

  ".مدركي دارد، آن را به دانشگاه ارايه دهد
   

  اعتراض در سلف دانشگاه ياسوج

 5دانشجويان شوراي صنفي دانشگاه دولتي ياسوج روز        
  . تير نسبت به وضعيت سلف دانشگاه اعتراض كردند

خبرهاي رسيده حاكي از آن است كه دانشگاه به خاطر          
 به دانشجويان سر باز زده   روزهاي تعطيل، از دادن شام    

  .است
اعتراض دانشجويان اين دانشگاه براي اولين بار نبـوده         
و در سالهاي گذشته اعتراضاتي مبني بر پـايين بـودن           

  . كيفيت غذا صورت گرفته است
   

تجمع دستياران جراحي شـيراز در اعتـراض        

   به پيگرد همكاران
در پــي احــضار گــسترده دســتياران پــاتولوژي كــشور، 

جراحـي عمـومي شـيراز بـا تجمـع در           ياران رشـته  دست
دانشكده پزشكي شيراز ضمن محكوم كردن احـضار و         
صدور حكم عليه دستياران پـاتولوژي، خواسـتار پاسـخ          

 هـاي پاتولوژيـستها     منطقي وزارت بهداشت به خواسته    
  .شدند

 تيـر دسـتياران رشـته جراحـي         7صبح روز چهارشـنبه     
پزشكي اين شـهر،    عمومي شيراز با تجمع در دانشكده       

اعتراض خود را به احضار گسترده دستياران پـاتولوژي         
دستياران پاتولوژي ":  كنندگان گفتندتجمع. ابراز كردند

مورد حمايت همه جامعـه پزشـكي هـستند و چنانچـه            
هاي آنان موافقت نكنـد، بـا     وزارت بهداشت با خواسته     

اعتراضات شديدتر تمام جامعه پزشكي مواجـه خواهـد         
   ".شد
  

ــشان مــي  ــي اعتراضــات دســتياران خاطرن شــود در پ

هـاي وزارت بهداشـت،      نامه   پاتولوژي به يكي از آيين    
تعداد زيادي از دستياران اين رشـته در سراسـر كـشور            

  .هاي انضباطي احضار شدندتوسط كميته 
دستياران ": يكي از دستياران حاضر در اين تجمع گفت    

ضـات خـود را بـه    پاتولوژي طي يك ماه گذشـته اعترا      
 انـد و برخوردهـاي      صورت قانوني و مشروع بيان كرده     

وزارت بهداشــت بــا ايــن درخواســتهاي صــنفي بــراي 
  ".پزشكي قابل پذيرش نيستجامعه

  
مرگ مشكوك يك دختر دانـشجوي كـرد در         

  سنندج 

يــك دختــر دانــشجوي ُكــرد اهــل ايــالم در خوابگــاه 
 از دانشگاه كردستان به طـرز مـشكوكي جـان خـود را         

  .دست داد
 تيرماه، جسد يك دختر دانشجوي كرد       8روز پنجشنبه   

به نام زهرا عليدوستي، اهل ايالم، در خوابگاه دخترانـه          
مـسووالن دانـشگاه دليـل      . دانشگاه كردستان پيدا شد   

 اعـالم  "سـكته قلبـي  "مرگ اين دانشجوي ايالمي را    
اند، اما دوستان اين دانشجو بـا اطمينـان از قتـل     كرده  
  .دهندبر مي وي خ

تاكنون جزييات و دليل مرگ ايـن دانـشجوي كـرد از            
  .سوي پزشكي قانوني اعالم نشده است

شود، هنگام روي دادن اين حادثه، هيچكدام       گفته مي   
اتاقيهـاي ايـن دانـشجوي ايالمـي در خوابگـاه           از هم   

  .اندحضور نداشته 
  

  
هاي حكومتي نيز دليـل مـرگ ايـن دانـشجوي           رسانه

رشــد فيزيــك دانــشگاه كردســتان را    كارشناســي ا
  .اند اعالم كرده "نامعلوم"

 دل و سيران    سحر چويني، شيدا حاتمي، شيالن روشن     
باشـند كـه بـه      مجيدي چهار دانشجوي ديگر كرد مي       

هـاي تهـران، همــدان و   طـرز مـشكوكي در دانـشگاه    
  .انداروميه جان خود را از دست داده 

  
ـ           وب و  وعده بي محل بـراي رفـع فيلتـر يوتي

  بالگ اسپات براي دانشگاهيان

مديرعامل شركت ارتباطـات زيرسـاخت از رايزنـي بـا           
دادستاني كل كشور براي فيلتر زدايي از بالگ اسـپات          

  . و يوتيوب ويژه دانشگاهيان خبر داد
يكـي از   ":  تير گفـت   11محمدجواد جهرمي صبح روز     

اعتراضهايي كـه دانـشجويان و اسـاتيد دارنـد، دربـاره            
 از يوتيوب، بالگ اسپات و رفع فيلتر زدايـي از           استفاده

آنها است كه ما در اين رابطه مذاكراتي با دادستان كل           
كشور داشتيم تا شرايط ايجـاد شـود كـه دانـشگاهيان            

البتـه  . بتوانند از يوتيوب و بالگ اسپات اسـتفاده كننـد         
  ".تصميم گيري آن در جاي ديگر است

: طرنشان كرد مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت خا    
يكي از مهمترين نقشهاي دانـشگاه هـا در رابطـه بـا       "

شبكه علمي كشور، توليد محتوا است و مـا اميـدواريم           
دانشگاهيان براي اين شبكه محتواهاي بومي و فاخري    

  ".را توليد كنند
  

تجمــع دانــشجويان دانــشگاه خــوارزمي در 

   اعتراض به جابجايي خوابگاه
 تير 11گاه خوارزمي روز جمعي از دانشجويان پسر دانش  

در اعتراض به جابجايي خوابگاه خود روبروي دانـشگاه         
  .خوارزمي تجمع كردند

يكي از دانشجويان دكتري حقوق اين دانـشگاه اظهـار          
به دانشجويان پسر دانـشگاه خـوارزمي در حـال     ": كرد

زار اختـصاص داده    حاضر خوابگـاهي در خيابـان اللـه         
 به دانشگاه و هم از    شده است كه هم از جهت نزديكي      

  ".نظر كيفيت بسيار مناسب است
وي با اشاره به اينكه در حال حاضـر در ايـن خوابگـاه              

مـسووالن  ":  دانشجو مستقر هـستند گفـت      600حدود  
دانشگاه قصد دارند كه دانشجويان پسر را از اين مكان          
به خوابگاه ديگري منتقـل كننـد و آن را بـه خوابگـاه              

ه ما به اين موضوع و تغييـر        دخترانه اختصاص دهند ك   
ــم و خواهــان   ــراض داري ــسرانه اعت مكــان خوابگــاه پ

  ".تجديدنظر در اين موضوع هستيم
  6بقيه در صفحه 

  )96تير(دانشگاه در ماهي كه گذشت 
 كامران عالمي نژاد
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دانشگاه در ماهي كه گذشت 

  )96تير(
  

  5بقيه از صفحه 
  

  
  

اين دانشجوي معترض يادآور شد مـسووالن دانـشگاه         
به بهانـه جلـوگيري از زيـاد شـدن فـساد در خوابگـاه               

اند و اظهار   دخترانه تصميم به جابجايي خوابگاه گرفته       
كنند كه با آوردن دختران دانشجو در اين خوابگاه،         مي  

  . ي روي آنان خواهند داشتكنترل بيشتر
اللهـي،  در پاسخ به اعتراض دانشجويان، دكتر سبحان        

هنوز تـصميم قطعـي   ": رييس دانشگاه خوارزمي، گفت   
   ".در مورد جابجايي خوابگاه گرفته نشده

اعتراض دانشجويان تـاثيري در اصـل       ": وي ادامه داد  
موضوع نـدارد و مـا هـر تـصميمي كـه بـه مـصلحت                

   ". كنيمخاذ ميدانشگاه باشد، ات
  

تجمع دانشجويان پژوهشگاه شاخص پـژوه      

  مقابل وزارت علوم 

  

 نفر از اعـضاي هيـات علمـي و دانـشجويان            60حدود  
 تير در مقابـل     13پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان روز      

ســاختمان وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري تجمــع 
 كـردن وضـع   كنندگان خواستار مشخصتجمع  . كردند

  . شگاه هستندفعاليت پژوه
 به تصويب وزارت    91پژوهشگاه شاخص پژوه در سال      

علوم و هيات امناي دانشگاه اصفهان رسيد، امـا وزارت     
علوم دولت جديد بدون خبر قبلي و از طريق اعـالم در         

  . رسانه ها آن را منحل كرد

  
ها تن از دانشجويان مقـاطع تحـصيالت       اكنون ده    هم

آنها به اتمام رسـيده،     تكميلي ارشد و دكتري كه درس       
هـاي خـود توسـط وزارت       با تعليق اعطاي دانش نامه      

  . علوم روبرو هستند
 نيا، معاون آموزشي وزير علوم، حاضـر        مجتبي شريعتي 

: كنندگان نـشد و اعـالم كـرد       به پاسخگويي به تجمع     
 بعـد از ظهـر      5در صورتي كه فرصت كـنم، سـاعت         "

  ."امروز با شما صحبت خواهم كرد
  

 همزمان دستياران پـاتولوژي در چنـد        تجمع
    شهر

در پي احضار گسترده و صـدور احكـام سـنگين عليـه             
دستياران پاتولوژي، دستياران سـاير رشـته هـاي چنـد           

 تيرماه،  15دانشگاه علوم پزشكي كشور، روز، پنجشنبه       
در تجمعات جداگانه اي برخوردهاي وزارت بهداشت را        

ادر شــده و محكـوم كــرده و خواسـتار لغــو احكـام صــ   
رسيدگي به درخواستهاي صـنفي دسـتياران پـاتولوژي         

  .شدند
در اين تجمعات دستياران و دانشجويان دانشگاه علـوم         
پزشكي شيراز، دستياران دانشگاه علوم پزشكي مـشهد        
و دستياران دانـشگاه علـوم پزشـكي بهـشتي شـركت            

  داشتند
  

  

  

  

ــاهي    ــشجويان خوابگ ــبانه دان ــراض ش اعت

 ايـران بـه كيفيـت و        دانشگاه علوم پزشكي  

  زمان توزيع غذا 

  
  
  

جمعي از دانشجويان خوابگاه امام علي دانـشگاه علـوم        
كيفيـت پـايين غـذا و    "پزشكي ايران در اعتـراض بـه    

)  تير 20( ، سه شنبه شب     "ناهماهنگي زماني توزيع آن   
تجمع كرده و خواستار رسيدگي مسووالن به مشكالت        

  . مذكور شدند
  

اعتــراض بــسيجيان دانــشگاه اميركبيــر بــه 

   در جشن فارغ التحصيلي "اختالط"

بسيجيان مستقر در دانشگاه صنعتي اميركبير در بيانيـه         
 تير منتشر كردند، نسبت بـه آنچـه كـه           25اي كه روز    

 "رفتارهاي نامناسب شامل اختالط و روابط نامناسـب   "
  . ناميدند، اعتراض كردند

ن فـارغ التحـصيلي اخيـر       در جـش  ": بسيجيان نوشـتند  
دانشگاه، تصاوير نامناسبي از اختالط و روابط نامناسب        
به طور گسترده منتشر شد كه متاسفانه مبين رفتار دور          
از شان و منزلت دانشگاهي و خالف موازين قـانوني و           

   ". باشدشرعي مي
تقبيح اينگونه برنامه   "بسيجيان مديريت دانشگاه را به      

استار برخـورد بـا عـامالن جـشن          فراخواندند و خو   "ها
  . فارغ التحصيلي شدند

  

تجمع دانشجويان و فارغ التحصيالن گنجينه      

  هنر و معماري كرمانشاه

ــارغ  26روز دوشــنبه  ــشجويان و ف ــي از دان ــر، جمع  تي
التحــصيالن موســسه آمــوزش عــالي گنجينــه هنــر و 
معمــاري كرمانــشاه در اعتــراض بــه نبــود امكانــات و 

  .حصيلي خود دست به تجمع زدندبالتكليفي وضعيت ت
به گفته دانشجويان معتـرض، وضـعيت اسـفناك ايـن           
موسسه براي آنها غير قابل تحمل است و آنها با دادن           

  . شهريه باال از كمترين امكانات آموزشي برخوردارند
گفتنـي اسـت ايـن دانــشجويان چنـدي پـيش نيــز در      
اعتراض به وضعيت نامناسـب ايـن موسـسه آموزشـي           

ستانداري تجمع كرده بودنـد، ولـي در پـي بـي           مقابل ا 
توجهي مقامات، تجمع خـود را مقابـل دانـشگاه مـادر            

تــاكنون هــيچ مقــامي . ادامــه دادنــد) دانــشگاه رازي(
  . جوابگوي خواست دانشجويان نبوده است

  
  

  :منابع
ايسنا، زاگـرس آن اليـن، جوانـه هـا، پيـك دانـشجو،              

، انـصاف  خبرگزاري تسنيم، روژه الت، خبرگزاري مهـر    
 نيوز، خبرگزاري صدا و سيما، كردپا
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مطالبــات بيمــه اي بــسياري از بيمارســتانها 

  پرداخت نشده 

حسينعلي شهرياري، عضو كميسيون بهداشت و درمان       
مطالبـات بـسياري از بيمارسـتانهاي       ": مجلس، گفـت  

 ماه بـه تعويـق      12 الي   10دولتي و خصوصي به مدت      
افتاده، زيرا بيمه ها از منابع كافي براي پرداخت بـدهي      

   ". نيستندمراكز درماني برخوردار
  

  
وي با تاكيد بر اينكه بيمه هاي سالمت ايرانيان، تامين      
اجتماعي و ساير بيمه هاي تكميلي با مشكالت زيادي         

تـا زمـاني كـه    ": دست و پنجه نرم مي كنند، ادامه داد     
بيمه ها به عنوان صندوق توزيـع منـابع مـالي مطـرح             

 ".نشوند، نبايد اميدي به پرداخت بدهي آنها داشت

اري با بيان اينكـه مـشكالت بيمـه اي و مراكـز             شهري
درماني طرح تحول سالمت را با شكست مواجـه مـي            

اگـر ايـن طـرح شكـست بخـورد،          ": كند، تصريح كرد  
بحراني بزرگ براي دولت به شمار مـي رود از ايـن رو             

 ".بايد منابع مالي آن تامين شود

 

تعيين تعرفه پرسـتاري در منـزل بـا فـراز و            

  نشيب

 تير در بـاره     3ان نظام پرستاري كشور روز      معاون سازم 
: اعالم نرخ تعرفه هاي خدمات پرستاري در منزل گفت     

ســرانجام پــس از كــش و قوســهاي فــراوان، تعرفــه "
خدمات پرستاري در منزل اعالم شـد كـه البتـه فقـط             

 خدمت پرستاري در منزل تعرفه تعريف شـده         27براي  
 حـال   است و معلوم نيست تكليف بقيه خدماتي كـه در         

حاضر پرستاران در منـزل ارايـه مـي دهنـد، چـه مـي             
 ".شود

نكته ديگري كـه در ايـن       ": محمد شريفي مقدم افزود   
مصوبه به چـشم مـي خـورد، تعيـين نـرخ يكـسان در             
سراسر كشور است، در حالي كه به لحـاظ جغرافيـايي،           
تفاوتهايي بين شهرهاي كوچـك، شـهرهاي بـزرگ و          

مـي بايـست مـورد      كالنشهرهاي كشور وجود دارد كه      
 ".توجه قرار گيرد

 15براي مراقبت از بيمار معمولي، سـاعتي   ": وي افزود 
هزار تومان در نظر گرفته اند، در حالي كه با اين تعرفه            

از . هيچ پرستاري حاضر به خدمت در منزل نمي شـود         
 درصـد حـق مراكـز       20درصـد ماليـات و      10اين رقم،   

 11ي مانده   مشاوره پرستاري كسر مي شود كه عدد باق       
 سـاعت   115 تومان مي شود كـه اگـر در          550هزار و   

كاركرد ماهانه پرستار ضرب كنيم، رقمي كه به دسـت          
 هزار تومـان  330مي آيد، در حدود يك فقط ميليون و         

 ".است

موضوع مهم در تصويب ": شريفي مقدم همچنين گفت
تعرفه خدمات پرسـتاري در منـزل، پوشـش بيمـه اي            

اگر قرار بـر ايـن      . ه نيامده است  است كه در اين مصوب    
بوده كه خدمات بيمه نباشند، چه نيازي به تصويب آنها       
بوده و اينكه مردم به اميد بيمه شدن خدمات پرستاري          

در . بودند كه بتوانند هزينه هاي آنهـا را كـاهش دهـد           
غير اين صورت، مردم با اين تعرفه ها به سراغ خدمات       

 ".پرستاري در منزل نمي روند

 

 نشيني دولت از بيمه رايگانب عق

 ميليون نفـر    10.5طبق آمارهاي رسمي دولت، بيش از       
 انـد كـه پـيش       تحت پوشش بيمه سالمت قرار گرفته     

 . ميليون نفر كاهش يابد8٫5بيني شود اين تعداد به 

هـاي  به گفته كاظم ميكائيلي، سرپرسـت دفتـر بيمـه           
نجام سالمت وزارت كار و رفاه اجتماعي، قرار است با ا         

هايي كه در اختيـار     آزمون وسع و براساس پايگاه داده       
 ميليـون  1٫5وزارت رفاه است، بيمه رايگان نزديك بـه       

 .نفر قطع شود

اي بـر   طبق مصوبه اخير هيات وزيران كـه اصـالحيه          
طرح بيمه همگاني رايگـان اسـت، افـرادي كـه داراي            
توانمندي مالي هستند، بايد به تشخيص آزمون وسـع،         

  . درصد حق بيمه سالمت را پرداخت كنند100 تا 15از 
  

  
هاي سـالمت وزارت رفـاه دربـاره    سرپرست دفتر بيمه  

بقيه افرادي كه تحت پوشـش بيمـه رايگـان سـالمت            
 هـزار نفـر از     500هستند نيز با بيان اينكه يارانه نقدي        

گـروه  ": اين افراد به دليل وسع مالي قطع شـده گفـت      
ارند و براين اساس از اين سوم هم درآمدهاي معقولي د    

دو گروه، با توجه به آزمون وسـع، حـق بيمـه دريافـت          
 ".درصد متغير است100 تا 15خواهد شد كه از 

بر اين اساس، حق بيمه ساالنه افرادي كه داراي وسع          
 خواهند تحت پوشش بيمه     مالي معقولي هستند اما مي    

 هزار تومان خواهـد     400 تا   60المت باقي بمانند، از     س
 .بود

 

كوچك سازي دولت و تـشديد فـشار كـاري          

 پرستاران

:  گفــتعــضو كميــسيون بهداشــت و درمــان مجلــس
متاسفانه با كمبود شـديد پرسـتار در كـشور روبـه رو             "

هستيم اين در حالي است كه با اجـراي طـرح تحـول             
فشار كاري آنها   سالمت و افزايش تختهاي بيمارستاني      

دو برابر شد كه در نتيجـه ايـن فـشار كـاري، سـاالنه               
 ".تعدادي از آنان جان خود را از دست مي دهند

هر چنـد سـاالنه تعـداد زيـادي از          ": احمد حمزه افزود  
نيروها بازنشسته مي شوند، اما متاسفانه سـازمان امـور          
استخدامي مجوز جذب نيرو را نمي دهد، اين در حـالي       

عداد تختهـاي بيمارسـتاني افـزايش يافتـه و      است كه ت  
 ".شبكه بهداشت و درمان در حال گسترش است

 هـزار تخـت بـه       21در دولت يازدهم    ": وي يادآور شد  
عالوه بـر ايـن،     . تختهاي بيمارستاني اضافه شده است    

در سالهاي اخير اقـداماتي ماننـد احـداث بيمارسـتان و         
گـسترش  مراكز درماني، توسعه بخشهاي بيمارسـتاني،       

واحــدهاي بهداشــتي و درمــاني در ســطح روســتاها و  
گسترش خانه هاي بهداشت در حوزه بهداشت و درمان 
كشور انجام شد، اما نيروي انساني الزم جـذب نـشد و            
سازمان امور اداري و استخدامي جلـوي بـه كـارگيري           

 ".نيرو را گرفته است

هر چند طبق برنامه پـنجم، سياسـت        ": وي هشدار داد  
ازي بايد در مورد تمامي نهادها اعمال شـود،       كوچك س 

اما در بخش سالمت، آموزش و امنيت كـشور منطقـي          
نيست كه چنـين سياسـتي را اعمـال كـرد، زيـرا ايـن               
موضوع با جان انسانها سروكار داشته و سالمت مـردم          

  ".را نشانه مي رود
 

يـك پرسـتار    / كمبود پرستار بيداد مي كنـد     

   براي چهار نوزاد

  
شوراي عالي سازمان نظام پرستاري كشور،      يك عضو   

وضعيت نيروهاي پرستاري در مقايسه با تعداد بيماران        
ــژه بيمارســتانهاي   ــستري در بخــش مراقبتهــاي وي ب

 .شهرستانها را بحراني خواند

 مركـز   NICUبخـش   ": مسعود مجرد اظهـار داشـت     
 تخـت بـا     24آموزشي درماني مطهـري اروميـه داراي        

 3ر به صـورت روتـين و حتـي           بيما 48قابليت افزايش   
 ". برابر شدن تعداد بيماران در مواقع اضطراري است

هيچ تناسبي بـين بيمـار و پرسـتار وجـود           ": وي افزود 
ندارد و متاسفانه با وجود اعتراضات مكرر پرسنل، هيچ         

در كجاي  . مسوولي پاسخگوي مشكالت موجود نيست    
 از  دنيا مي توان شاهد بود كه پرستار مسووليت مراقبت        

 " بيمار نوزاد بستري را بر عهده داشته باشد؟4

عدم تناسب بيمار به پرستار به رغـم        : مجرد تاكيد كرد  
فشار كاري مضاعف بر پرسـتاران موجـب اخـتالل در           
خدمت رساني مناسب به بيماران و مـددجويان خواهـد          

  ".شد و ضريب اشتباه تيم درماني را باال مي برد
كز درماني به رغم فشار  در اين مر  "وي همچنين افزود  

 مـاه  4 ماه كارانه پرسـنل و  8كاري بيش از حد، حدود   
   ".اضافه كاري آنها پرداخت نشده است

  
  8بقيه در صفحه 

  

  )96تير (كارورزان سالمت 
  اميد برهاني
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  )96تير (كارورزان سالمت  
 

  7بقيه از صفحه 
  

ــه  ــتاري  42بياني ــشجويي پرس ــوراي دان  ش

 سراسر كشور پيرامون طرح تربيت پرستاري

ــام   42 ــاي نظ ــديره ه ــات م ــشجويي هي ــوراي دان  ش
 17پرستاري سراسر كشور در بيانيه اي كـه روز شـنبه          

تير منتشر كردند، نـسبت بـه پيامـدهاي طـرح دولتـي             
  . يمارستاني هشدار دادندتربيت پرستار ب

مدتي اسـت كـه بـه بهانـه         ": در اين بيانيه گفته شده    
كمبود كادر پرستاري و با مطرح كـردن طـرح تربيـت            
ــتار     ــمحالل پرس ــدد اض ــتاني، در ص ــتار بيمارس پرس

وزارت بهداشـت كمبـود كـادر       . آكادميك برآمـده انـد    
پرستاري را بهانه قرار داده تا با طرح استثماري پرستار          

ارستاني، پرستاري با سابقه يك صد ساله از حالـت          بيم
آكادميــك خــارج نمايــد و بــا تربيــت پرســتاران غيــر 
دانشگاهي وابسته، تسليم، گوش به فرمان، كم توقـع،         
بي سـواد و ارزان قيمـت و در حقيقـت بـا تـضعيف و                
تحقير پرستاري و برداشتن پرستاري به عنوان مانع، به      

ك سـاالر جامعـه   اهداف توسعه طلبانـه سيـستم پزشـ      
 ".عمل بپوشاند

خـارج كـردن    "دانشجويان از وزارت بهداشت خواستار      
 "هر چه زودتر اين طرح جنجال برانگيز از دستور كـار          

جامعـه دانـشجويي كـشور بـا     ": شده و تاكيد كرده اند   
هوشياري كامل اين موضوع را رصد خواهد كرد و بـه           

و هر شكل ممكن از كيان پرستاري دفاع خواهد نمود          
ــك    ــاله آكادمي ــابقه يكــصد س ــد داد س ــازه نخواه اج
پرستاري دچار مشكل شود و با هر هزينه اي در مقابل           

  ".آن مقاومت خواهد كرد
  

اعتــراض دانــشجويان دانــشكده پرســتاري 

هــاي جديــد وزارت نامـه  بهـشتي بــه آيــين 

  بهداشت

ــنبه   ــبح روز دوش ــشكده  19ص ــشجويان دان ــر، دان  تي
عتراض به ابالغيه جديـد  پرستاري دانشگاه بهشتي در ا  

وزارت بهداشت در مورد تربيت پرسـتار در بيمارسـتان،          
  . ضمن تحريم امتحانات تجمع كردند

  

  
 ها كـه بـه امـضاي وزيـر بهداشـت             نامه در اين آيين  

رسيده، بيمارستانها متولي تربيت دانـشجوي پرسـتاري       
در .  ها فقط بايد با آنها همكاري كنند       شدند و دانشكده  

هـا هـستند كـه متـولي تربيـت      ا اين دانشكده اصل ام 
  .دانشجوي پرستاري هستند

ــذيرش بــي   ــا افــزايش ظرفيتهــا و پ ــه دانــشجو ب روي
 ها، كمبود كادر آموزشي مناسب      پرستاري در دانشكده  

و اساتيد هيات علمي و همچنين نبود فضاي آموزشـي          
مناسب، كيفيت آموزش پرستاري كاهش يافته و باعث        

سالمت مردم در بيمارسـتانها و مراكـز        به خطر افتادن    
كـه  از سوي ديگر، با توجه بـه ايـن          . شوددرماني مي   

شرايط الزم براي جذب پرستار بيـشتر در بيمارسـتانها          
وجود ندارد، اين امر سبب افزايش بيكـاري و در خطـر          

  . انداختن آينده كاري دانشجويان پرستاري خواهد شد
سـتاري بهـشتي و     دكتر عباس زاده، رييس دانشكده پر     

دبير بورد پرستاري وزارت بهداشت، ضمن ندادن پاسخ        
مناسب به معترضان، آنها را به سياسي كاري و فعاليت          
جناحي متهم كرد و از جمع دانشجويان معترض خـارج     

  .شد
  

  تجمع اعتراضي دانشجويان پرستاري زنجان 

تعدادي از دانشجويان رشته پرستاري استان زنجان در        
اعتراض به سياست و طرح تربيت پرستاري بيمارستاني    

 تير، مقابل درب ستاد دانـشگاه علـوم         22پيش از ظهر    
  . پزشكي تجمع كردند

  

در پرداختها، نپرداختن معوقـاتي كـه هـشت          عدالتي بي
  گـذرد، در نظـر نگـرفتن سـاعات         ماه از زمان آنها مي    

وري در شيفتهاي موظف و سياست تربيت پرستار       بهره  
  .بيمارستاني از داليل اعتراض اين دانشجويان بود

با اجرايي شدن طرح تربيـت      ": يكي از معترضان گفت   
گيرنـد و  پرستار، بيمارستانها محوريـت كـار قـرار مـي         

هـا از   رشته پرسـتاري از آكادميـك بـودن و دانـشگاه            
  ".شوندمحوريت خارج مي 

در حـال حاضـر بيـشتر نهادهـا و          ": اين دانشجو افزود  
انجمنهاي پرستاري كشور نسبت به اين طرح معترض        

  ".هستند
 

تجمع اعتراضي پرستاران بيمارسـتان كـوثر       

 سمنان مقابل استانداري 

جمع كثيري از پرستاران بيمارستان كوثر سمنان امروز        
 تير، با تجمع مقابل استانداري سـمنان نـسبت بـه            28

  . رداخت نشدن مطالبات خود اعتراض كردندپ
پرستاران حاضر در اين تجمع نوشته هايي با مـضمون          

 بـه دسـت     " ماهـه پرسـنلي كجاسـت؟      11مطالبات  "
اين پرستاران كه بيشتر آنان را زنـان تـشكيل          . داشتند

اي شادنوش نمونه، ساخت و ساز و  "مي دادند، با شعار     
يگيري مطالبات  ، خواستار پ  "رها كن، حق ما رو ادا كن      

خود از سوي ريـيس دانـشگاه علـوم پزشـكي اسـتان             
 .شدند

متاسفانه پولهايي كه   ": يكي از پرستاران معترض گفت    
بايد به پرسنل درمان بيمارستان پرداخـت شـود، بـراي     

مـا در ايـن اعتـراض    . ساخت و ساز صـرف مـي شـود     
  خواستار ورود مقامات ارشد استان به موضوع مطالبات 

  
 ". پرستاران هستيمچندين ماهه

تجمع اعتراضي پرستاران در شرايطي برگزار مي شـود         
كه سيد حـسن قاضـي زاده هاشـمي، وزيـر بهداشـت،         

بـه  )  تير 30(درمان و آموزش پزشكي، جمعه اين هفته        
  .استان سمنان سفر مي كند

  

خبرگزاري مهر، بهداشت نيوز، نظام پرسـتاري       : منابع

  تهران، خبرگزاري فارس، مرآت
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  !بس است اشك تمساح ريختن

مرگ تاسف برانگيز مريم ميرزاخاني پروفسور دانـشگاه        
استنفورد و تنها زن دريافت كننده مدال فيلدز در رشته          

كارگزاران . رياضيات، بازتاب جهاني گسترده اي داشت     
جمهــوري اســالمي اصــولگرا و اصــالح طلــب صــف  

يت كشيدند تا از مردم عقب نيفتند و درگذشت او را تسل
اين در حالي است كـه بـا روسـري فـراري اش       . گفتند

دادند، به فرزندش مليت ايراني ندادند، شوهرش را بـه           
  . رسميت نشناختند و نبوغش را غربي ناميدند

هـاي رسـمي بـراي انتـشار عكـس او در خبـر              رسانه  
 تـصوير او   .درگذشت اش راه احتياط را در پيش گرفتند       

هايش كمتر ديده شود    را به شكلي منتشر كردند كه مو      
حجـاب بـه   يا اصال ديده نشود و به هر نحو ممكن بي  

بسياري نيز از انتشار تصوير او صـرف نظـر          . نظر نرسد 
  . كردند

اگر خانم ميرزاخاني با موي كوتـاه بـدون روسـري در             
ايران زندگي مي كرد، بي ترديد دستگير مي شد و او را   

مـريم  . حتي در اتوموبيلش هم راحـت نمـي گذاشـتند         
ميرزاخاني براي سفر حتمـا بايـد اجـازه شـوهر را مـي              
داشت و اگر قصد رفتن به استاديوم و ديدن تيم مـورد            

  . عالقه اش را مي كرد، به استاديوم راه داده نمي شد
  !پس ديگر بس است اشك تمساح ريختن

   

  كاهش سهم زنان در بازار كار ايران

 كـار در    دهد كه سهم زنان در بـازار      گزارشها نشان مي  
 هـزار نفـر     500 حـدود    1394 تا   1384فاصله سالهاي   
 هـزار   50يعني به طور متوسط سـاالنه       . كم شده است  

  .اندزن شغل خود را از دست داده
دهد كه در سـال     گزارشهاي مركز آمار ايران نشان مي     

 ميليـون شـاغل در ايـران، تنهـا          22 از مجموع    1394
  . زن بودند هزار نفرشان 500نزديك به سه ميليون و 

  
  

، 1384مقايسه اين آمار با ده سال پيـشتر يعنـي سـال            
كنـد و آن ايـن كـه بـا          واقعيت ديگري را آشكار مـي       

گذشت ده سال، نه تنها به تعداد شـاعالن زن افـزوده            
 هزار نفـر از تعـداد آنهـا         500نشده، بلكه در اين مدت      

بنابر آمارهاي مركـز آمـار ايـران، در      . كاسته شده است  
 تعداد شاغالن زن نزديك به چهار ميليـون     1384سال  

  . نفر بود
 به گونه   1394 تا   1384روند اشتغال در فاصله سالهاي      

 مـرد   420 در مقابـل هـر       1384اي بوده كه در سـال       
 زن شاغل وجود داشت كه اين نـسبت در          100شاغل،  

 زن  100 مـرد شـاغل در مقابـل         534 بـه    1394سال  
  .شاغل رسيده است

 از جمله مهمترين مشكالت اقتـصادي       بيكاري جوانان 
 24 تـا    15بررسي اين مساله بين جوانـان       . ايران است 

ساله نشان مي دهد كه نرخ بيكاري اين گروه سني در           
 درصـد و بـراي      20 براي مردان بيـشتر از       1384سال  

 درصد بوده است در حـالي كـه ايـن           32زنان بيشتر از    
رصـد و   د22 براي مردان بيـشتر از  1394رقم در سال   

 درصد رسيده است، يعني نرخ      43براي زنان نزديك به     
بيكاري زنان جوان نزديك به دو برابر بيكـاري مـردان       

  .جوان رسيده است
  

اسراييل طرح نيايش زنان در كنار مـردان در      

  پاي ديوار ندبه را لغو كرد

دولت بنيامين نتانياهو طرح مربـوط بـه اجـازه نيـايش            
ديوار .  ديوار ندبه را لغو كرد    زنان در كنار مردان در پاي     

ترين نيايشگاه يهوديان است و اداره امـور        ندبه مقدس   
ترين مراجع مذهبي اسراييل    آن به عهده يكي از سنتي     

است كه عبادت زنان و مردان در كنـار هـم را ممنـوع         
داند و فقط بخـش كـوچكي از ديـوار را بـه زنـان               مي  

  .اختصاص داده است
 سال  27 را برانگيخته كه در      تصميم دولت خشم زناني   

گذشته براي حق عبادت در كنار مردان تـالش كـرده           
اند و هر ماه به عنوان اعتراض در مقابل ديـوار تجمـع           
كرده و گاهي كارشان به درگيري با پليس يا بازداشـت     

  . كشيده است
  
  

  
 لغــو ممنوعيــت دعــا ايــن فعــاالن همچنــين خواهــان

خواندن زنان با صداي بلند و ممنوعيت خواندن تـورات    
  .هستند

نزديك به پنج ماه پـيش تـالش گروههـا و نهادهـاي             
مختلف و رايزني گروههاي ميانجي براي راضي كردن        

 گرايان افراطي به نتيجه رسيد و دولـت اسـراييل          سنت
طرح ايجاد يك محوطه رسمي مشترك بـراي زنـان و       

  .را در پاي ديوار ندبه تصويب كردمردان 
گرايـان افراطـي تـاكنون مـانع از اجـراي آن      اما سنت   

شدند و اكنون دولت اسرائيل طرح تصويب شده را لغـو       
  .كرده و احتماال به دنبال ارائه طرح ديگري خواهد بود

   
  

اكثريت شركت كنندگان كنكور سراسري در      

   زن هستند96سال 

به يك ميليـون داوطلـب       درصد از نزديك     60بيش از   
تغييـر تركيـب   .  را زنان تـشكيل مـي دهنـد     96كنكور  

جنسيتي داوطلبان و آمار قبول شدگان كنكور بـه نفـع           
زنان در دهه گذشته از تحوالت اصلي آموزش عالي در      

برخي كارشناسـان ايـن تغييـر را مثبـت و           . ايران است 
نشانه پويايي و بالندگي نـسل تـازه زنـان ايرانـي مـي              

گيـري خواسـتار اعمـال      ، اما برخي مراكز تصميم      دانند
تبعيض جنسيتي و كنترل ورود نسل جوان زنان ايراني         

  .به دانشگاه شده اند
به گفته سازمان سنجش آمـوزش عـالي، ميـزان كلـي       

 نسبت به سال گذشته، نزديك به       96شركت در كنكور    
  اين افزايش در حالي .  درصد افزايش داشته است8
  

پذيرش آموزش عالي در ايران، نسبت  است كه ظرفيت    
اين به معني دشـوار تـر     . به سال گذشته تغييري نكرده    

  . شدن رقابت براي ورود به دانشگاههاست
  

   "بدحجابها"توهين و آزار جديد براي 

يك مقام قضايي استان فـارس از تـشكيل كالسـهاي           
آموزشي براي دستگيرشدگان به اتهام بـدحجابي خبـر         

  . داد
  در ":  تيرماه گفت7بري، چهارشنبه اسماعيل اك

  
دار شـدن مرتكبـان برخـي       راستاي ممانعت از سـابقه      

جرايم، كسانيكه به اتهام بدحجابي بازداشت شوند، بـه         
جاي معرفي به دادگاهها به معاونت پيشگيري از جـرم          

 ساعته آموزشي شركت 8معرفي شده و در يك كالس     
  ". خواهند كرد

  

 راه مبــارزه عليــه فعــاالن زن افغانــستان در

  تبعيض به هم پيوستند 

از انفجار كابل كـه منجـر بـه كـشته و زخمـي شـدن                
تعدادي از شهروندان افغانستاني شد، مدت زمان زيادي     

يكي از گروههايي كه اين اقدام تروريـستي        . گذردنمي  
 "حركت انسجام زنان مبارز افغانستان    "را محكوم كرد    

هـاي  ن در عرصه    است؛ گروهي كه خواستار حضور زنا     
كـن كـردن تروريـسم از       تصميمي سازي براي ريـشه      

ايـن حركـت كـه چنـد مـاهي اسـت            . افغانستان است 
شده، در نظر دارد مركزي براي كمك به زنان         تشكيل  

  . رنج ديده سرزمين افغانستان باشد
  10بقيه در صفحه 

  

  )96تير (زنان در مسير رهايي 
 اسد طاهري
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  زنان در مسير رهايي

  )96تير  (
  9بقيه از صفحه 

  

فرشته نوري يكي از فعاالن زن افغانستان در ايـن          
 تعدادي از زنان در داخل و خارج        ": مورد مي گويد  

كشور از مدتها بدين سو در فكر ايجاد ساختار ويژه          
عدالتي عليـه زنـان در     اي براي مبارزه در برابر بي       

اد از زنان چه بـا سـفر بـه     اين تعد . افغانستان بودند 
كشور و ديدار بـا زنـان در داخـل و چـه از طريـق           
تبادل افكـار از راه صـفحات اجتمـاعي مجـازي و            
مجالس صوتي و تصويري از راه دور، توانـستند تـا      
ارتباط الزم را تامين كرده و يك همگرايي كلي را          

  ".به وجود آورند
ام هدف اصلي و كلي از ايجاد انسج      ": او مي افزايد  

زنان مبارز افغانستان، مبارزه براي تثبيت و نهادينه        
شدن حقوق اساسـي و جايگـاه شايـسته زنـان در            
حيات سياسي، اجتمـاعي، اقتـصادي و فرهنگـي و          

عـدالتي جنـسيتي در     پايان دادن به هـر نـوع بـي          
؛ امــا آوردن اصــالحات در تمــام افغانــستان اســت

، فقـر،  هاي كشور، مبارزه عليه ناامني، فساد     عرصه  
گـري و  بيكاري، بيسوادي، انحـصارگري، افراطـي       

ارتقاي سطح خدمات اجتماعي نيز از اهداف فرعي        
  ".انسجام است

 تـن از زنـان بـه    200در حال حاضـر نزديـك بـه      
ــد و بعــد از اعــالن      ــضويت انــسجام در آمدن ع

  .موجوديت، روند پيوستن زنان به آن نيز ادامه دارد
   

ــه ع  ــك زن ب ــار ي ــين ب ــراي اول ــوان ب ن

  اير معرفي شدسرپرست ايران 

وزير راه و شهرسازي، فرزانه شرفبافي را بـه    
عنوان سرپرست جديـد شـركت هواپيمـايي        

   .معرفي كرده است) هما(جمهوري اسالمي 
خانم شـرفبافي پـيش از ايـن عـضو هيـات        
مديره و ريـيس مركـز آمـوزش و بهـسازي           
منــابع انــساني و تنهــا عــضو زن در هيــات 

 سال سـن    44او كه   .  بود "ايرن  ايرا"مديره  
دارد، اولين زنـي اسـت كـه بـه سرپرسـتي            
شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايـران       

  .رسدمي 
عباس آخوندي، وزيـر راه و شهرسـازي، در         

مراتـب دانـش،    "حكم خـانم شـرفبافي بـه        
او در  " هاي ارزنـده   تعهد، تخصص و تجربه   

  .صنعت هوايي ايران اشاره كرده است
  

ــر ــان اي ــاب در زن ــررات حج ان مق

  خودروها را به چالش مي كشند
شمار فزاينـده اي از     : روزنامه گاردين نوشت  

زنان ايران از به سر كردن حجـاب در حـال         
ايـن تحـرك   . رانندگي خودداري مـي كننـد   

باعث شـده اسـت كـه بحثـي داغ بـر سـر              
خصوصي بودن يا نبودن حريم داخل خودرو       

   .در سراسر ايران در گيرد
  
  

  
  

 صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه،      هادي
بخش پنهـان ماننـد صـندوق       ": گفته است 

عقب به عنوان حريم خـصوصي تلقـي مـي          
ــه     ــايي ك ــامل ج ــوم ش ــن مفه ــود و اي ش

   ".سرنشينان خودرو مي نشينند نمي شود
ــاعي    ــاي اجتم ــانه ه ــحبت در رس ــن ص اي

يـك  . واكنشهاي فراواني به همـراه داشـت      
ن يكديگر  زوج، تصويري از در آغوش كشيد     

ــد  ــشر كردن ــب منت ــاربر . در صــندوق عق ك
بيچـاره مـا    «: ديگري در يك توييت نوشت    

 دارها، نه صندوق عقب داريـم،       "هاچ بك "
  » !نه حريم خصوصي

كشمكش بين زنان و نيروي انتظامي بر سر        
حجاب اجباري به ويژه در تابستان و فـصل         

با وجـودي كـه نيـروي       . گرما اوج مي گيرد   
مول زنـان را جريمـه يـا        انتظامي به طور مع   

حتي خودروي شان را توقيف مي كند، ولـي         
  .مقاومتها ادامه دارد

  
  

  :منابع

  ايسنا، بي بي سي، صداي آمريكا، بيدار زني 
  
  
  

  

موشك پراني؛ اهميت اين پرسش كه 

  چه كسي فرمان شليك مي دهد
  منصور امان

اگرچه دستاوردهاي نظامي موشك پراني سـپاه پاسـداران بـه سـوريه       
همچنان با ابهام و ترديد روبرو است، امـا دسـتكم آثـار سياسـي ايـن        
اقدام آشوب طلبانه را مي توان به گونه مستند در شـكل انفجـار زيـر                

  . و درگيري دسته بنديهاي حكومتي گرد آن شاهد بود"خيمه نظام"
 موجب شكل گيـري صـف آرايـي و درگيـري            "نظام"مانُور موشكي   

رديده است كه موضوع آن ابتـدايي تـرين     جديدي در دستگاه قُدرت گ    
حلقه هر اقدام مشخص، يعني مرجع تصميم گيـري آن را در بـر مـي         

دو جناح اصلي حكومت هريك مدعي هستند فرمـان پرتـاب را            . گيرد
آقاي روحـاني پـس از شـروع تبليغـات يكجانبـه سـپاه              . آنها داده اند  

: تـا روشـن كنـد     پاسداران در اين باره، در پشت تريبـون پديـدار شـد             
اقدامي كه سپاه پاسداران انجام داد، تـصميم فـرد يـا ركـن نظـامي            "

نيست، بلكه اينگونه تصميمات در شوراي عالي امنيت ملي اتخاذ مـي         
   ".شود

الي امنيت مالها است، بـه ايـن        او كه به گونه فُرمال رييس شوراي ع       
وسيله قصد سهيم كردن خويش در اقدامي را داشت كه وزن سياسـي          

  .آن در توازن قُدرت به زيان جناح ميانه حكومت سنگيني مي كرد
همزمان، رهبران و پـايوران ايـن جنـاح و در پيـشاپيش آنهـا آقايـان                 

، "منطقـه اي  "روحاني و ظريف تالش كردنـد بـا عرضـه توجيهـات             
، خـود را جلـو      "صـلح طلبانـه   " و حتـي     "ضد تروريستي "،  "دفاعي"

انداخته و در نقش متولي موشك پراني، علم بيروني معركه را از دست        
  . رقيب بيرون بكشند

سـپاه  . باند حاكم آنها را زمان زيادي در انتظار واكُنش خود نگذاشـت           
 رقبـا، تاكيـد   پاسداران بي درنگ با انتشار بيانيه اي همراه با رد ادعاي  

 و به   "سلسله مراتب نظامي  "كرد تصميم گيري در اين مورد در كادر         
بيان روشن تر، خـارج از محـدوده نهادهـاي سياسـي ماننـد دولـت و                

نيروي نظامي و امنيتي مزبور     . شوراي عالي امنيت صورت گرفته است     
همچنين الزم ديد كه روشن سازد موشك پراني به دستور و زير نظـر          

   .  انجام شده است"ه معظم ُكل قُوافرماند"
باند ولي فقيه به اين وسـيله زيـر موقعيـت انحـصاري و يكـه تازانـه                  
خويش در هدايت و كُنترُل ماشين نظامي و نيز سرنشين بودن حريف            

بانـد حـاكم، آقـاي روحـاني و دوسـتان را كـه       . خط تاكيد مي كـشيد    
شـش چـسباندن   ناخوانده به ميان نمايش خُصوصي آن پريده و زير پو        

 براي خود جا باز مي      "صلح و ثبات و امنيت منطقه     "موشك پراني به    
كردند، از صحنه بيرون انداخت و يادآور شد كه تمايلي بـه اسـتفاده از      

  . خدمات سفيدشويي آنها ندارد
پرسش اينكه موشـكها در اختيـار چـه كـسي اسـت، بيـشتر از آنكـه                  

له اي سياسي اسـت كـه       موضوعي نظامي و سلسله مراتبي باشد، مسا      
بـدون  .  را زيرمجموعـه دارد    "نظـام "برخي جهتگيريهاي استراتژيك    

 امنيتـي، سـخني هـم از    -ميزان باورپذيري از پايش نيروهاي نظـامي  
 نمي توانـد  "برجام منطقه اي" يا "تعامل در منطقه"حركت به سوي    
هيچكس با آقـاي روحـاني گـرد يـك ميـز بـراي              . وجود داشته باشد  

 در مـورد موضـوعاتي كـه او اختيـاري در تعيـين آنهـا نـدارد،           مذاكره
مفهوم ديگر اين ناتواني، اسقاط مهمترين پروژه جناح        . نخواهد نشست 
 اسـت كـه نقـش    "برجامهاي يك و دو و سه و غيره  "ميانه حكومت،   

  . كليدي در بازي قُدرت آن ايفا مي كند
و هـوراكش   آقاي روحاني و دوستان كه تاكنون نقش سرويس دهنده          

را براي ماجراجوييهاي خارجي آقاي خامنه اي و سپاه پاسداران او ايفا            
كرده اند، اينك شاهد آن هستند كه هرگونه ُقـدرت نمـايي نظـامي و            
تقويت ساختاري و تجهيزاتي اينان، امكان و ابزاري براي اسقاط دولت  

  . و دفن اختيارات آنها است
 تـرين سـطح هيرارشـي    همزمان، درگـرفتن نـزاع موشـكي در عـالي      

 "ارسال پيام به آمريكا و عربستان     "حكومت، نه فقط نمايش قُدرت و       
را از نگاه بين المللي به فرستادن بادكنك رنگي به هوا بـدل سـاخته،               
بلكه بحران در دسـتگاه ُقـدرت و تبـديل تـصميمهاي آن بـه كـانون        

يامد درگيريهاي جديد را نيز به نمايش گذاشته است؛ تحولي كه يك پ           
  . ناگزير آن فلج شدن دستگاه در مجموع است

 در بن بست به پيش مي راند، بي ترديد اما نـه بـراي زمـاني                 "نظام"
ديوار انتهايي هر لحظه نزديك تر مي شود و تـالش هـر دو              . طوالني

  . باند براي قرار نگرفتن بر سينه آن دوچندان خواهد شد
   تير4يكشنبه ... فراسوي خبر
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  ......موسيقي

  
آنجا كه زبان از گفتـار بـاز        ": تئودور هوفمان گفته است   

اما گويا در جمهـوري     . "مي ماند، موسيقي آغاز مي شود     
اسالمي ايران بايستي اين جمله پر نغز را اين گونه تغيير           

آنجا كه حاكمان تماميت خواه حرفي بـراي گفـتن       ": داد
ه مـا هـم      و متاسـفان   ".ندارند، موسيقي ممنوع مي شـود     

مجبوريم سرآغاز هر شماره را با خبرهاي تاسف بر انگيز          
در جامعـه اي كـه ضـرب چمـاق و           . موسيقي آغاز كنيم  

نواي گلوله بر سر و كول مردمان تحت سـتم، سـمفوني            
خون و مرگ و جنايت را رهبري مي كند، طبيعي اسـت            

  .كه موسيقي محلي از اعراب ندارد
 

زه برگـزاري   هنرمندان زن فقط در دو شهر اجا      

  كنسرت دارند

اين بار هم كين و نفرت مالها بر بساط موسيقي بـانوان            
با وجود اينكه به ظـاهر از نظـر         . كشور سرريز شده است   

قانوني كنسرت بانوان موزيسين براي بانوان هيچ منعـي         
ندارد و ادارات ارشاد در سراسر كشور موظف بـه صـدور            

 تنها در تهران    اجازه چنين اجراهايي هستند، اما در عمل      
  .و سنندج زنان موزيسين مي توانند روي سن بروند

باران رضايي از ندادن صدور مجوز براي اجراي كنسرت         
در هـيچ شـهري     ": بانوان در استانها انتقاد كرده و گفت      

جز سنندج و تهران مجوز كنسرت بانوان صـادر نمـي    به  
من بارها براي اجرا در شهر خودم درخواست مجوز         . شود
من چنـدين  .  ام، اما هرگز با آنها موافقت نشده است داده

مرتبه براي اجراي كنسرت بـانوان در رشـت، اصـفهان،           
 ام، امـا بـه   كرج، كرمانشاه، يزد، سقز و شيراز اقدام كرده  

  ".شوداي داده نمي هيچ عنوان چنين اجازه 
وي همچنين درباره كنسرتي كـه مـرداد مـاه در تهـران       

 مـرداد   10 "هنـاره "ه موسيقي بـانوان     گرو": دارد، گفت 
كنسرتي از موسيقي سنتي ايراني و مقـامي كـردي را از            

 در تاالر خليج فـارس فرهنگـسراي نيـاوران          1 2ساعت  
  ".روي صحنه خواهد برد

  

ــشنواره    ــسطيني و ج ــيناتراي فل ــك س فران

   موسيقي لبناني

  

  

  
اين هم خبـر جـالبي از موسـيقي اسـت كـه صـداي               

  : ته استآمريكا بدان پرداخ
 در لبنـان بـا حـضور    "بيت الـدين  "جشنواره تابستاني   

ايـن رويـداد در بحبوحـه جنـگ         . صدها نفر برپا شـد    
 راه افتـاد تـا مـردم را از          1985داخلي لبنان در سـال      

فضاي خشونت آميـز آن دوران دور كنـد و از طريـق             
 "بيت الدين "جشنواره  . موسيقي به يكديگر پيوند بزند    

م لبنان ريشه دوانـده و تمـدن        در هويت فرهنگي مرد   
  .اين سرزمين را تصوير مي كند

ــا اجــراي خواننــده جــوان   جــشنواره لبنــان امــسال ب
 افتتاح شد كه براي نخـستين       "عمر كمال "فلسطيني  

از عمـر كمـال بـه     . بار در لبنان روي صحنه مي رفت      
. ي فلـسطين يـاد مـي شـود        "فرانك سيناترا "عنوان  

 كه ترانه هاي ماندگاري     سيناترا خواننده آمريكايي بود   
  . را در موسيقي آمريكا از خود به يادگار گذاشته است

اين خواننده كه از هجده سالگي به بريتانيـا مهـاجرت           
كرده، با كشف موسيقي فرانك سيناترا قدم در مـسير          

  .او گذاشته است
  

 بتهـوون در   9اعتراض به اجـراي سـمفوني       

ــران    ــراي س ــري و آزادي ب ــتايش براب س

  20 گروه كشورهاي

 ژوئن در سالن فيالرمونيك هامبورگ      7شامگاه جمعه   
 كـشور صـنعتي     20در اسكله الب بـه افتخـار سـران          

سمفوني نهـم بتهـوون بـر       : جهان كنسرتي برگزار شد   
  .، اثر جاودانه شيللر"سرود شادي"اساس 

يكي از شخصيتهاي برجسته هنري در آلمان بـه ايـن          
: يـان آورده  امر اعتراض كرده و ايـن پرسـش را بـه م           

 درباره اميـد بـه      "سرود شادي "چگونه ممكن است    «
صلح و دوستي را براي اشخاصي اجرا كرد كه انديشه          

  »پرورانند؟اي جز جنگ و خونريزي در سر نمي
 يكـي از مهـم   – "تاليا"، مدير تئاتر   "يوآخيم لوكس "

هاي آلمـان    به رسانه    -ترين تئاترهاي شهر هامبورگ   
ــاي  اجــراي چ": گفتــه اســت ــه معن ــسرتي ب نــين كن

 عـده . سوواستفاده مبتذل و پورنوگرافيك از هنر اسـت    
اي از سران كشورهايي كه حقوق بشر را پايمـال مـي     

اندازند و از سالحهاي شـيميايي   كنند، جنگ به راه مي    
ايـن  . كنند، در اين كنسرت حـضور دارنـد    استفاده مي   

دهد و اين دقيقا خالف     كنسرت به آنها مشروعيت مي    
  ".روح سرود اتحاديه اروپاست

اجراي سمفوني نهم بتهوون در فيالرموني هـامبورگ        
 بـود و    20 هاي جنبي اجالس گـروه       بخشي از برنامه  

، "كنت نانگو "اركستر فيالرموني هامبورگ به رهبري      
  . اجرا كرد20آن را براي سران 

 20سران كشورهاي گـروه     ": يوآخيم لوكس مي گويد   
حـال بـا كـف      آورنـد، بـا ايـن       از اين شعر سـردرنمي      

در سـتايش بـرادري و      [زدنهاي شان به روح اين شعر       
  ".كنندتجاوز و آن را آلوده مي ] برابري

از مدير تئاتر تاليا هم دعوت شده كه در اين كنـسرت            
  .شركت كند، اما او اين دعوت را نپذيرفته است

  
  ....سينما

  

اف كانديـد   رسول  گلشيفته فراهاني و محمد     

  عضويت در آكادمي اسكار

. سينماي اين ماه را با خبري از اسكار آغاز مـي كنـيم        
بر اساس گزارش شبكه خبري دويچـه ولـه، آكـادمي           

 774 از   "اسـكار "علوم و هنرهاي سينما معـروف بـه         

هنرمند براي عضويت در اين آكـادمي دعـوت كـرده           
  .است

  

  
انـي از جملـه      سـينماگر اير   9شـدگان   در ميان دعوت    

اف و ليال حاتمي ديده    گلشيفته فراهاني، محمد رسول     
آكادمي اسكار قصد دارد تـا شـمار اعـضاي    . شوندمي  

 با هدف تنـوع هـر چـه بيـشتر           2017خود را در سال     
  . افزايش دهد

 تـر و     تر، متنـوع   جوان"شعار آكادمي انتخاب اعضاي     
  . بوده است"زنان

  

ــال   ــم س ــزاري مراس ــوگيري از برگ گرد جل

  كيارستمي

اين بار باران خشم تماميت خواهـان بـر سـر مراسـم             
بزرگداشـت عبــاس كيـا رســتمي باريـد و بدســگاالن    
حكومت آخوندي مانع از برگزاري مراسم يـادبود او در       

به خالصه خبري در ايـن بـاره توجـه          . دانشگاه شدند 
  .كنيد

خانواده و دوستان كيارستمي قصد داشتند در سـالگرد         
ينماگر مراسـمي در سـالن دانـشگاه        درگذشت اين سـ   

بهشتي برگزار كنند اما با مخالفـت حراسـت دانـشگاه           
  . مزبور روبرو شدند

عباس كيارستمي در شرايطي كه از شيوه درمان خـود          
در ايران به شدت ناراحت و خـشمگين بـود، ايـران را             

او دو  . ترك كرد و براي ادامه درمان به فرانـسه رفـت          
در .  در پــاريس درگذشــتهفتــه بعــد در بيمارســتاني

هاي او منتـشر    سالگرد كيارستمي كتابي از دستنوشته      
  .خواهد شد

  

  "خوش ساخت" اي از فيلم تمجيد خامنه

 بـراي   "ماجراي نيمروز "پس از اكران خصوصي فيلم      
اي، عوامل اين فيلم با رهبر جمهـوري        اهللا خامنه   آيت

 .اسالمي ديدار كردند
مــاجراي "ســالمي، بــه گفتــه مركــز اســناد انقــالب ا

 با حمايت اسناد و تحقيقات اين مركز سـاخته         "نيمروز
 .شده

فيلم مزبور روايت تحريف شده و سفارشي حكومت از         
يك دوره پرتنش سياسي ايران در دهه شصت است و          
ماجراي درگيري نيروهاي امنيتي حكومت اسالمي بـا        

  . سازمان مجاهدين خلق را روايت كرده است
اي در ديدار با عوامل فيلم مزبور از آنها        اهللا خامنه   آيت

همـه  . اين فيلم بسيار خوب بود    ": تمجيد كرد و گفت   
بازيها عالي، . اجزاء فيلم عالي بود، كارگرداني عالي بود      

  ".فيلم خوش ساخت بود. قصه عالي بود
:  عبـارت بـوده انـد از       "ماجراي نيمـروز  "عوامل توليد   

حمـود  ، سـيد م   )كـارگردان (محمد حـسين مهـدويان      
، محمــد حــسين مهــدويان و ) كننــدهتهيــه(رضــوي 

، عبدالرحيم صـاحب الفـصول      )فيلمنامه(ابراهيم اميني   
مـــدير (، هـــادي بهـــروز )دســـتيار اول كـــارگردان(

، وحيـد   )مـدير توليـد   ( كيـا    ، سعيد شـرفي   )فيلمبرداري
  ). موسيقي(فر و حبيب خزايي ) برنامه ريز(كاشي 

  12بقيه در صفحه 

  )96تير (رويدادهاي هنري 
 فتح اهللا كياييها
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  رويدادهاي هنري 

  )96تير (
  11بقيه از صفحه 

  
ــي    ــين الملل ــشنواره ب ــيزدهمين دوره ج س

  سينماي در تبعيد برگزار مي شود 

  
جشنواره بين المللي سينماي در تبعيد با انتـشار بيانيـه           

 23 تـا  17اي از برگزاري سيزدهمين فستيوال خـود از      
 سـوئد خبــر داده  – در شـهر گــوتنبرگ  17 20نـوامبر  

  .است
 اينك با شادماني به استقبال ": در اين بيانيه گفته شده  

افقهاي تازه در سينماي تبعيد مـي رويـم و آغـاز كـار              
تــدارك و برنامــه ريــزي بــراي برگــزاري دوره جديــد 
جشنواره را به آگاهي عموم، به خصوص سـينماگران و          

  ".تهيه كنندگان فيلم مي رسانيم
ــينماي در تب    ــشنواره س ــدگان، ج ــزار كنن ــد را برگ عي

جشنواره سينماي مقاومت، سينماي مبـارز، سـينماي        "
 خوانده اند و با دعوت از سينماگران و تهيـه           "نوانديش

كننــدگان فــيلم بــه همكــاري، خواســته انــد تــا آثــار  
  .جديدشان را براي نمايش در جشنواره ارسال نمايند

به گفته برگزار كنندگان، افزون بر جلسه هاي نمـايش          
 جنبي و تكميلي ديگري نيز درحـوزه        فيلم، برنامه هاي  

. هاي هنري و فرهنگي به اجـرا گداشـته خواهـد شـد            
ــيقي،     ــراي موس ــري، اج ــشگاههاي هن ــه نماي ازجمل

  ... .سخنراني و 
 :پست الكترونيكي جشنواره

info@exilefilmfestival.com / 
exile.filmfestival@usa.net   

   www.exilefilmfestival.com :سايت جشنواره
  

  ....يات ادب
  

ابتكاري براي معرفي كتابهاي كمتر شـناخته       

  شده

مخاطبان كتاب در كشورهاي اروپايي از كتابهايي كـه         
دهنـد، اسـتقبال مـي      كتابفروشها به آنها پيشنهاد مـي       

ها عنـوانش   استقبال از اين نوع كتابها كه رسانه        . كنند
 انــد و بــه پيــشنهاد  گذاشــته"كتابهــاي باواســطه"را 

 شــود، رشــد ا بــه خواننــدگان عرضــه مــيكتابفروشــه
  .چشمگيري داشته است

كتابفروشها آثاري را كه ممكن است به خاطر تبليغـات          
كنند، روي   باشند، انتخاب مي     اندك كمتر شناخته شده   

 پوشانند و يادداشـت كـوچكي   شان را ميجلد و عنوان  
هـاي  را به عنوان سرنخ يا راهنماي خريد براي سليقه          

 دهنـد تـا خواننـدگان بـراي          آن قرار مي   مختلف روي 
  .خريد وسوسه شوند

 كتاب كـه مقـداري      اين نوع فروش متفاوت و خالقانه     
 شود، توجه مخاطبان را بيشتر جلـب        راز آميز تلقي مي   

كه طبق آمار منتشر شده، درآمـد        كند؛ به خصوص     مي
 16 20ناشــران در آمريكــا از فــروش كتــاب در ســال 

 كاهش يافته و مـردم كمتـر بـه       15 20نسبت به سال    
  .اندخريد كتاب تمايل نشان داده 

  

بهرام بيـضايي صـاحب دكتـراي افتخـاري         

  ادبيات دانشگاه سنت اندروز اسپانيا شد 

  
نويس و كارگردان   بهرام بيضايي، پژوهشگر، نمايشنامه     

)  ژوئـن  22(تئاتر و سينماگر برجسته ايراني اول تيرماه        
دانشگاه سنت اندروز اسكاتلند    دكتراي افتخاري ادبيات    

را بــه پــاس شــش دهــه فعاليــت گــسترده در عرصــه 
  .فرهنگ و هنر دريافت كرد

  

  ....گوناگون

  

پيكره اي چهل هزار ساله از يك زن در آلمان    

  كشف شد

ونـوس اولـه    "يك پيكره كوچك زن، كه بـه آن نـام           
 " وورتنبرگ -بدن" داده اند، در غاري در ايالت        "فلس

 پيـدا   "لونه" و   "آخ"ره هاي رودخانه هاي     آلمان، در د  
  .شده است

 40اين مجسمه از عاج ماموت تراشيده شده و بيش از           
هزار سال قدمت دارد و به ايـن ترتيـب قـديمي تـرين       

  . تصوير بشري است كه تا كنون پيدا شده است
  

  
 غار در اين منطقـه حفـاري        6از قرن نوزدهم تاكنون،     

شده اند كه در آنها صدها اشـياي شخـصي و تزيينـي،          
 پيكره كوچك كه    40 آلت موسيقي و بيش از       8حداقل  

از اشـياي  . از عاج ماموت كنده شده اند، پيدا شده است  
ديگري كه در اين حفاري كشف شـد، يـك مجـسمه            

ش است كه براي هنر      هزار سال پي   40پرنده دريايي از    
اوليه عصر يخ، بـسيار منحـصر بـه فـرد اسـت و يـك           
مجسمه شكسته از جنس عاج ماموت كه نيم انـسان و    

  . نيم شير است
، اسـتاد باسـتان شناسـي و تـيمش،     "نيكالس كـانرد  "

 پيـدا  2008 هزار ساله را در سال 40پيكره كوچك زن  
 كردند كه نامش ونوس اوله فلس را از نام غاري كه در 

  .آن پيدا شده، گرفته است
  

  مردان سپيد پوست تياتر را قبضه كرده اند

پوســتان، در صــحنه تيــاتر آمريكــا بــه زنــان، رنگــين 
دگرباشان، اقليتهاي ديني و قومي به نـدرت نقـشهاي          

يك بررسي عمـومي نـشان مـي        . اصلي داده مي شود   

دهد كه مردان سفيدپوست صحنه تيـاتر در آمريكـا را           
  . اندتصاحب كرده 

در همين رابطه، يك نمايش موزيكال در نيويورك كه          
از اين خط منحرف شده، سروصداي زيادي به پا كرده          

  . نظيري روبرو شده استو با موفقيت كم
 تمـام شخـصيتهاي     "هـاميلتون "در موزيكال تاريخي    

جـورج  "مهم پيدايش ايـاالت متحـده آمريكـا ماننـد           
گران  توسـط بـازي    "تـامس جفرسـون   " و   "واشينگتن

پوست و امريكاي التيني روي صحنه جان مـي         سياه  
با موفقيت چشمگير اين اثر، بحثـي ديـرين در          . گيرند

چـرا بـازيگران زن و سـياه        : ها زنده شده است   رسانه  
 شـوند و كمتـر از       پوست كمتر بر صـحنه ظـاهر مـي        

  گيرند؟همكاران سفيد و مرد خود دستمزد مي 
ه عليه تبعـيض در     يك نهاد نظرسنجي و آمارگيري ك     

كنـد، بررسـي    جهان نمايش، فيلم و تئاتر، مبارزه مي        
درصد 11دهد تنها    اي منتشر كرده كه نشان مي        تازه

 پوسـتان تعلـق     از نقشهاي نمايشهاي پردرآمد به سياه     
گيرد، آنها در امور همـاهنگي و سرپرسـتي اجراهـا     مي  

اين گزارش همچنـين    .  درصد سهم مي برند    6نيز تنها   
، سـهم   "بـرادوي " گويد كه در نمايشهاي پردرآمد       مي

  . درصد است35زنان از نقشهاي اصلي تنها 
  

  ....شعر ماه 

  
  !با ياد سربداران تابستان شوم

  
  ))جشن تولد آزادي ((

   در آسمان ميهن من
  هر شب

  صدها ستاره خاموش مي شوند
  .بي رحم ، بي صدا

  در آسمان ميهن من اما
  هر بامداد

  .اران ستاره استلبخند شاد هز
  .پويا و پر غرور

   در آسمان ميهن من
  آري

  .جشن تولد آزادي است
  

  فتح اهللا كياييها
  
  

راديـو  : در تهيه مطالب اين شماره از شبكه هاي خبري    
زمانه، دويچه وله، صداي آمريكا، بي بي سـي، ايلنـا و            

  كانال تلگرامي روز شمار ادبي استفاده شده است
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هامبورگ يك هفتـه فقـط در       : حرف آخر را اول بزنيم    

كه بايد بـراي مـا يـك    (شرايط فوق العاده پليسي نبود      
نه، بلكه با همين درجه از اهميـت دههـا          ) هشدار باشد 

دههـا  . هزار نفر در برابر شرايط فـوق العـاده ايـستادند          
هزار نفر نترسيدند يا با وجود تـرس شـان بـه خيابـان              

كنار خيابان، هر چادر بر پا شـده زيـر          هر تجمع   . آمدند
هيچكس از ايـن    . تهديد دايمي قهر پليسي قرار داشت     

 . قهر در امان نبود
اين چارچوبي است كه هر حركت اعتراضـي و هريـك        

اين شـهامت   . از شركت كنندگان در آن بايد ديده شود       
و اين نافرماني از سوي پير تا جوان، مـسالمت جـو تـا              

ايـن  .  فرهنگـي مانـدگار اسـت      ستيزه گر و سياسي تـا     
عاليم را همچنين دوستان مـان در برزيـل، يونـان يـا            

  . آفريقاي جنوبي مي گيرند
مهم نيست كه رسانه ها چه مي نويسند يا نظرسنجيها          
چه مي گويند، اين محاسبه كه با سركوب و افترا زنـي            
بتوان چـپ را ايزولـه كـرد، در كـف خيابـان شكـست            

 "اوالف شـولتز ".  آب درآمدنماياني خورد و برعكس از  
)Olaf Scholz- و نيروهـايش  )  استاندار هـامبورگ

شايد مي توانستند شمار اندكي چپ معتـرض را مهـار            
كنند، اما بخش بزرگي از مردم همبسته با آنهـا را نـه؛             
مردمي كه دخالت فيزيكي كردند، بـه خيابـان آمدنـد،           

  . انبوه و نافرمان، در هر شكل و با هر رنگ
 

 ، همايش بيشماران 20سران نشست 
.  بپـردازيم  20بياييد به طور فـشرده بـه نشـست جـي            

ــل   ــايش آنجــال مرك ــه ) Angela Merkel(نم ب
 400نتيجـه ايـن نشـست حـداقل         . سختي ناموفق بود  

ميلون يورويي كه براي برگزاري آن يك شهر ميليوني         
يك هفته تمام در شرايط فـوق العـاده قـرار داده شـد،            

  . هيچ بود
 يــا نشــست بــدون "جــشنواره دموكراســي"ه  وعــد-

  محدوديت، زير پا گذاشته شد 
 تالش براي آنكه به وسيله يك لشكركـشي عظـيم           -

پليسي و سياست ممنوع سازي فله اي، اعتراضها دور و   
  . كوچك نگه داشته شود، شكست خورد

در اينجا به ) كلمه رايج رسانه هاي بورژوازي  ("فاجعه"
ولتز و وزيـر داخلـي اش تـا         اوالف ش . خوبي گويا است  

تا مدت درازي ديگر از     . مغز استخوان سرشكسته شدند   
نشستي در اين ابعاد و دريك شهر ميليوني در اروپـاي           

همه ي بي چـشم انـدازي و        . غربي خبري نخواهد بود   
درماندگي سرمايه داري گلوبال كه ديگـر وعـده هـيچ           

 به  آينده اي را نمي دهد، خود را در تياتر توخالي سران          
به همين دليل، اين فقـط درگيريهـاي      . نمايش گذاشت 

آدينه شب نيست كه سياست رسمي و رسانه هـا را بـه    
شيون درآورده، بلكه شكـست آنهـا در خيابـان اسـت؛            
شكستي كه آنها نمي توانند اجازه بدهنـد پيـروزي مـا            

 . محسوب شود
قصد ما فقط اخالل در صحنه آرايـي        : و اما همايش ما   

لكه به هدفي فراتـر از آن چـشم دوختـه           قدرت نبود، ب  
ما قصد برپا كردن خيزش اميد و درهم شكستن  . بوديم

ما مي خواستيم نشان دهيم كه      . بي گزينگي را داشتيم   
. مقاومت و تضاد واقعي از جانب چپ شكل مـي گيـرد           

اين امـر كـه درگيـري واقعـي در هـامبورگ در بـستر               
 بـر سـر   مقاومت در برابر وضعيت فوق العاده، درگيـري  

دموكراسي و مبارزه بر سر حق زندگي در شـهر جـاري     
مي شود، البته از پيش طراحي نشده بود، اما با موضوع           

شـعار قـديمي جنـبش جهـاني        . كامال سازگاري داشت  
، در  "جهـاني بينديـشيد، محلـي عمـل كنيـد         "سازي،  

 . هامبورگ يك تحول جالب و جديد يافت
  

 يك هفته نافرماني
مـا نبايـد    . رعاب و تهديد آغاز شد    هفته ي سركشي با ا    

هيچ جا نبايد مي خوابيـديم،      . هيچ جا آفتابي مي شديم    
 28هيچ جا نبايد غذا مي خورديم و در يـك محـدوده             

. كيلومتر مربعي نبايد دست به فعاليت سياسي مي زديم       
 و غذاخوري ما به طور وحـشيانه مـورد          محلهاي خواب 

پلـيس عليـه دسـتگاه    . حمله قرار گرفـت و جمـع شـد    
قضايي كودتا كرد و حكم آن را ناديده گرفت و ارتـش            

ــرد  ــاريزه ك ــا . اشــغالگر آن، شــهر را ميليت ــا در انته ام
بيشماران همه جا بودند و ترس شـان را از دسـت داده         

  . بودند
گي توصيف ناپـذير  اين امر بيش از همه مديون همبست    

مـردم خانـه هايـشان را در اختيــار    . در هـامبورگ بـود  
گذاشتند، در حياطهايشان چادر بر پا شد، چندين كليسا         

ــاي  ــه ه ــاوولي"در محل ــنت پ و ) St. Pauli ("س
درهاي شان را گشودند و پيرامون ) Altona ("آلتونا"

 هـامبورگ و    "خانـه نمـايش   ". شان كمـپ برپـا شـد      
بـال سـنت پـاوولي بـه مخالفـان          همچنين باشگاه فوت  

 اجازه دادند در محلهاي آنها اسـتراحت        20نشست جي   
سيستم قصد داشت مـا را پراكنـده        . كنند و غذا بخورند   

كند، از هم جدا سازد و منـشعب كنـد، امـا عكـس آن               
رشته دوستي و همبـستگي بـين انـسانها و       . اتفاق افتاد 

طيفهاي مختلف هر چه محكم تر شـد و عمـري دراز            
 از روزهاي اعتـراض و مقاومـت هـامبورگ خواهـد            تر

  . داشت
  

 سه روز بيداري
چرخش جو هراس و روحيه ناتواني بـا انبـوه تجمعـات         
كوچك در روز سه شنبه و حمله ماشـينهاي آب پـاش            

. آغـاز شـد   ) Arrivati ("آريـواتي "پليس در پـارك     
تجمع كنندگان در ابتـدا بـه طـور كوتـاه مـدت عقـب         

تـرس  .  متفرق ساختن خود را ندادند     نشستند، اما اجازه  
به تدريج جاي خود را به پافشاري و اعتمـاد بـه نفـس         

. هدف پليس اشغال شهر و ميـدانهاي آن بـود         . مي داد 
 هزار نفـري    20پاسخ قوي به اين استراتژي، تظاهرات       

بود كه پايكوبان به حركت درآمد و سد ناتواني را درهم  
 . شكست

  
  

 خشونت بي اندازه و بـدون       و آنگاه روز پنجشنبه شاهد    
 "به جهـنم خـوش آمديـد   "دليل پليس عليه تظاهرات  

براي همه روشن بود كه مجلس محلي و پليس         . بوديم
از قبل عزم كرده اند كه اجازه برپايي به اين تظـاهرات   

با اين حال، با وجود كتك، استفاده       . مجوز دار را ندهند   
 بـا  وسيع از گاز اشـك آور و برخـورد وحـشيانه پلـيس           

معترضان كه حتي مي توانست به مـرگ آنهـا منتهـي            
شود، تظاهركنندگان دوباره جمع شدند، افـراد ديگـري         

جمعيت خطـاب بـه     . به آن پيوستند و موج به راه افتاد       
  . "اين شهر من است": پليس شعار مي داد

  
 20بلوك جي 

خيزش اميد شـكل گرفـت؛ يـك حركـت شـجاعانه و             
 نمـي توانـست     20 نشـست سـران   . همبسته بيشماران 

بدون آنكه ما يك نشانه محسوس و قابل ديد بر تارك       
 "آبـي "محدوده امنيتي   . آن نشانده باشيم، برگزار شود    

فقط در خياالت استراتژيستهاي نشست وجود خـارجي        
اين مرز در عمل، در آدينـه، روز بلوكـه كـردن            . داشت

 . خيابانها توسط ما، بي معني شد
  

  14بقيه در صفحه 

 اميد عصياني هامبورگ
  

ما قصد برپا كردن خيزش اميد و درهم شكـستن بـي   . بلكه به هدفي فراتر از آن چشم دوخته بوديم    قصد ما فقط اخالل در صحنه آرايي قدرت نبود،          

  .ما مي خواستيم نشان دهيم كه مقاومت و تضاد واقعي از جانب چپ شكل مي گيرد. گزينگي را داشتيم
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 اميد عصياني هامبورگ
  

  13بقيه از صفحه 
  

ائتالف گروههاي خـودگردان و      (20حركت بلوك جي    
با خودداري جمعـي از بـه رسـميت         ) ضد سرمايه داري  

مـا از   . شناختن محدوده تظاهرات ممنـوع شـروع شـد        
همه جهات تا مسيرهاي رفت و آمد خودروهاي سـران        

ان مورد حملـه قـرار گـرفتيم، متوقـف مـ          . نفوذ كرديم 
كردند و كتك زدند، اما دوباره به پا ايستاديم، گـردهم           

و در واقع نيز موفق شديم ترتيب       . آمديم و ادامه داديم   
 با تاخير   "دونالد ترامپ ". برنامه نشست را به هم بزنيم     

ــد،   ــر ش ــست حاض ــپ"در نش ــا ترام ــست "ملين  نتوان
مهمانخانه سنا را ترك كند، بسياري از هياتها ناچار بـه     

خيابانهاي بلوكه شده گرديدند، يك نشست با       دور زدن   
، )Schäuble ("شـويبله "شركت وزير دارايي آلمان،     

لغو شد و سرآخر، كنسرت براي سران در فيالرموني بـا      
  . تاخير بسيار برگزار شد

تعيين كننده در ايـن امـر طراحـي و تـداركات خـوب،              
تمــرين حركــات و همچنــين نافرمــاني و شــجاعت و  

آنها در خيابـان جـاري      .  بيشماران بود  اقدامات ابتكاري 
شدند، آن را لبريز و حفره ها را پر كردند و خـودگردان             

در خالل روز، تظـاهرات از يـك بلوكـه سـازي            . شدند
سازمان يافته مسيرهاي رفت وآمد سـران، بـه اشـغال           

مـا از   . خود به خودي شهر توسط توده مردم تبديل شد        
وار در شـهر بـه     اينكه روح مقاومت توقف ناپذير و اسـت       

اهـالي هـامبورگ،    . حركت در آمده، شگفت زده شديم     
كساني كه از نقاط ديگر آمده بودنـد و پيـشاپيش آنهـا            

اكنـون بـيش از     . جوانان، در برابر تكبر قدرت ايستادند     
  . هميشه

   

 همبستگي بدون مرز
 هزار نفر عليه دنياي ترس گام بـه ميـدان           76در انتها   
 مشترك به تظـاهرات پاسـخ       آنها به فراخوان  . گذاشتند

  . دادند
تظاهرات موازي رسمي كه از سـوي حـزب سوسـيال            
دموكرات و حزب سبز برپا شده بـود، بـه يـك حاشـيه        

  . خجالت آور تبديل شد

تظاهر كنندگان آمدند با وجود اينكه قصد داشتند آنهـا          
را به هراس بياندازند، با وجود آنكه رسانه ها و سازمان        

ها مي گفتند كه بسياري از چپهـاي        امنيت داخلي به آن   
. خطرناك افراطي در تظاهرات حضور خواهنـد داشـت        

آنها با اين وجود آمدند و درست به همـين دليـل هـم              
مـا بـراي همبـستگي بـدون مـرز بـه حركـت              . آمدند

 و كاپيتاليسم آنها، بـراي      20درآمديم، عليه دنياي جي     
  . يك زندگي بهتر

  
 "...تمام هامبورگ "

صويرهاي مقاومت، صحنه هايي از به خشم       آري، در ت  
و آري، صـحنه    . آمدن مردم و دفاع از خود وجـود دارد        

هايي از برخورد متقابل كه به حركتهايي انجاميـد كـه           
ديگر نه عليه نشـست يـا قـدرت دولتـي، بلكـه عليـه               

اين حركتها را ما انجـام      . ساكنان و مغازه ها انجام شد     
مداخلـه گـر، مـدافع      چـپ   . نداديم و به ما تعلق ندارند     

ما در اين .  و مدافع تظاهرات بزرگ است20بلوك جي   
چارچوب گفتيم كه چكار مي كنيم و انجام داديم آنچه          

 . كه گفته بوديم
اما ما نه مي خواهيم و نه مي توانيم شعله هـاي شـب              
جمعه را از چارچوب شرايط فوق العـاده اي كـه در آن             

ه پليس در تمـام     هنگامي ك . افروخته شدند، جدا ببينيم   
طول روز معترضان را آزار و اذيت مي كرد، كتك مـي            
زد و زخمي مي كـرد، همچـون يـك قـدرت اشـغالگر           
برخورد مي كرد، گويي كه هرگز كلمه تشنج زدايي بـه       
گوشش نخورده، بنـابراين بايـد منتظـر پاسـخ خودبـه            

ما پيش تر گفتيم كه از اين حركات . خودي نيز مي بود 
 كنيم و از ياد نمي بـريم كـه در چـه            اعالم برائت نمي  

 . طرفي ايستاده ايم
 سخن مي گويند "بزهكاران"ما با كساني كه اكنون از  

و تركيبــي از ســتيزه گــران ســازمان يافتــه و جوانــان 
خشمگين را كنار نئونازيها مي گذارنـد، همـصدا نمـي            

ما با مخالفت و سر باز زدني كه در حركت آنهـا            . شويم
داريم، اگرچه شكل و هـدفهاي آن       وجود داشت تفاهم    

  . را غلط مي دانيم
تا جايي كه اين حركتها توسط گروههاي سازمان يافته         
صورت گرفت، ما درست نمي دانيم كه آنها مـسووليت          
سياسي اش را به عهده نمي گيرند، بلكه پاسخگويي را          

در بـاره  . به گردن طيفهاي سياسي ديگـر مـي اندازنـد        
 بايـد بـا ديـدي       "پا خاسـته  آنارشيستهاي به   "سياست  

انتقادي صحبت كرد كه اگرچه در خدمت فرونـشاندن         
عطش به طغيان قرار دارد، اما در آن نه نشاني از اميـد            

  . و نه از همبستگي وجود دارد
  

 شانسه و ديگران
در جبهه ما بسياري از سـاكنان سـنت پـاوولي، محلـه             

تعـداد نـه    . و آلتونـا قـرار دارنـد      ) Schanze(شانسه  
چندان كمي از ما خودشان در اين نقـاط زنـدگي مـي              

بدون ساكنان ايـن محـالت، بـدون همبـستگي          . كنند
وقتـي آنهـا    . عملي آنها، روزهاي اعتراض ممكن نبـود      

مورد تهاجم و تهديد قرار گيرنـد، مـوقعي كـه حركـت           
اعتراضي ناگهان ديگر نه عليـه نشـست سـران، بلكـه            

ه دوستان ما در اين محله ها جهت مي گيرد، ما در            علي
 . كنار آنها مي ايستيم

ما چپهاي مداخله گري هـستيم كـه كماكـان در ايـن             
ما بخشي از اين شهر و ايـن        . محله ها زندگي مي كند    

. محله ها هستيم؛ بخشي از جنبش حق زندگي در شهر  
ما با همه كـساني كـه در جبهـه مـا هـستند، گفتگـو                

با آنهايي كه حركات در اين محله هـا را          . خواهيم كرد 
درست مي دانند و آنهايي كه در آن هيچ بيان سياسـي         

ما مي خواهيم بشنويم و يـاد بگيـريم، چـرا         . نمي بينند 
كه ما چپها واقعيت اجتماعي را نمي توانيم به سـادگي           

  . ناديده بيانگاريم، بلكه بايد در آن حركت كنيم
  

 روز بعد از نشست
ما محكـم  : م صريح ديگر در باره همبستگي     و يك كال  

و استوار عليه تهاجمات رسانه ها و تهديـد بـه تخليـه             
 ايستاده ايم و در كنـار آن        "خانه سرخ "مركز فرهنگي   

 "20تصرف جي   "ما همچنين با گروههاي     . قرار داريم 
و همه ديگراني كه در مركز سركوب دولتي قرار گرفته          

همه كساني هستيم كـه     ما مدافع   . اند، همبسته هستيم  
هنوز در زندان بـسر مـي برنـد و آمـاج سـركوب قـرار          

 ! شما تنها نيستيد. گرفته اند
همزمان ما از اخالق دروغـين و دوگانـه بخـشهايي از            

آنهـا بـه   . بورژوازي و طبقه سياسي بيزاري مي جـوييم      
تصوير خودروهاي آتش گرفته و شيشه هـاي شكـسته        

ير مهاجران غرق شـده در    شده نياز دارند تا بتوانند تصو     
مديترانه، قربانيان جنگهاي خود و بي خانمانهـايي كـه          
زير ويترين فروشگاههاي محبوب آنها مي خوابند را از         

نازكي رويه متمدني كه زير آن نفـرت        . سر بيرون كنند  
افراد گويا ليبرال از هر شكلي از زير سووال بردن نظـم     

ـ          ه راسـتي   و فانتزي حكومت پليسي شان انبار شـده، ب
  . هراس انگيز است

ــيس،   ــدازه پل ــي ان ــد از خــشونت ب ــه جــاي ايــن باي ب
مشروعيت بخشي به وضعيت فوق العاده و نيز در ايـن           
باره كه چگونه مي تـوان مقـاومتي وسـيع و همبـسته             

ما نمي تـوانيم بفهمـيم كـه        . سازمان داد، صحبت كرد   
 سال بايد سپري مي شد تا       10چطور در اين كشور كه      

ك شبكه تروريستي نئونازي به چشم بيايد و        در اصل ي  
هر روز پناهجويان آماج تهاجم قرار مـي گيرنـد، فقـط            

 سـخن گفتـه     "تـرور چـپ   "يك روز كافي است تا از       
  . شود

  
 ...تا آنگاه

براي آينده ما به دقت بررسي خـواهيم كـرد كـه چـه               
اشكالي از مبارزه و چه اسـتراتژي سياسـي در شـرايط            

 . فضاي شهري مناسب استمانور جنگي پليس در 
آنچه كه به جا مي ماند مرور يك هفته اميد دهنده بـا             
اشكال متنوعي از حركتهاي اعتراضي و مقاومت اسـت       
كه دهها هزار نفر را از سـتيزه گـران تـا اتحاديـه هـا                 

هامبورگ شهر عصيانگري بود    . برانگيخت و بسيج كرد   
 مـا در خـود و در      . كه اين اعتراضـها آن را زنـده كـرد         

متحدان سراسـري مـان اعتمـاد بـه نفـس و شـهامت         
  . يافتيم

عمق روزهـاي اعتراضـي هـامبورگ از نظرسـنجيها و           
آنگاه كه ديگـر    . جوسازيهاي رسانه اي بسا بيشتر است     

هيچكس نمي داند اوالف شولتز چه كـسي بـود، ايـن            
روزها زنده خواهند بود و ما را در نبردهايي كه در پيش   

تا آنگاه كه همه چيز بـه گونـه     داريم هدايت مي كنند،     
 . ديگري باشد
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ــبه   188 ــدون محاس ــي ب ــت اعتراض  حرك

  حركتهاي اعتراضي غارت شدگان

  
 تير در ادامه اعتراض كارگران      1شنبه   بامداد روز پنج  *

 30مجتمع نيشكر هفت تپه، ماموران حراسـت از ورود          
 به گزارش   .نفر از كارگران به كارخانه جلوگيري كردند      

كارفرما با ايـن اسـتدالل كـه        ،  كارگراننقل از   به  ايلنا  
ــن  ــي 30اي ــارگر اعتراضــات را هــدايت م ــد از    ك كنن

در همـين رابطـه،    .ورودشان به كارخانه ممانعت كـرده   
در حـالي كـه همـه كـارگران         : يكي از كارگران گفـت    

اعتصابي در واكنش به بي توجهي كارفرما در پرداخـت     
شان  تصميم به توقف توليد گرفتند، ماموران         مطالبات

كارگر اعتراضات را    30 حراست با اين استدالل كه اين     
كننـد از ورودشـان بـه كارخانـه ممانعـت              هدايت مـي  

  .كردند
  
 نفـر از كـارگران      100 تيـر، بـيش از       1پنجشنبه   روز*

كارخانه نورد و پروفيـل سـاوه در اعتـراض بـه خـارج              
 و زيـان آور   كردن كارشان از شمول مشاغل سـخت و       

 عدم واريز چهار درصد سهم كارفرما، مقابـل اداره كـار          
 يك كارگر حاضر به گزارش فارس،  .ساوه تجمع كردند  

 در اين شركت گاه     75من از سال    : اين تجمع گفت   در
ام، امـا االن بـه مـن           كـرده  صورت دو شيفت كـار       به

اعالم شده كه غرامت سختي كار به اين شركت تعلـق   
بــر اســاس اعــالم مــسئوالن : افــزود وي .گيــرد  نمــي

 اين واحد صنعتي در مربوطه استان مركزي به كارگران    
آور   كميته بدوي، غرامت ناشي از كـار سـخت و زيـان           

  .تعلق نگرفته است
  
شــهر در   اهــالي زريــن تيــر، 1 پنجــشنبه روز ظهــر*

الن نـسبت بـه آالينـدگي       ئوتوجهي مس   اعتراض به بي  
زيـست     مقابل اداره محيط   ،آهن اصفهان    كارخانه ذوب 

  .لنجان تجمع كردند
است كه موضـوع آالينـدگي      چندي  به گزارش فارس،    

هـاي    آهن اصفهان در شبكه   از حد كارخانه ذوب   بيش
 شود تا جـايي كـه اخيـراً           دست مي    به  اجتماعي دست 

زيـست     شاهد انتقاد شـديد مـديركل حفاظـت محـيط         
  .آهن اصفهان بوديم  استان اصفهان از مجموعه ذوب

  
ـ  ت 3 شنبه   روز*  ،ي اتوبوسـران  ي كـارگران سـازمانها    ر،ي

اعتراض بـه    بجنورد در ي سبز و پسماند شهردار    يفضا
 و پرداخت نشدن حقوق دسـت بـه   تي وضع ليعدم تبد 

ـ بـه گـزارش مهـر،        .تجمع زدند   ي مقـام شـهرداد  كي
ـ بجنورد با اشاره بـه تجمـع شـمار ز           از كـارگران    يادي

با توجه  :  شهر بجنورد، گفت   ي در محل شورا   يشهردار
 مقـرر شـد    كه انجام گرفت، ييهايبه مذاكره و هماهنگ   

ـ پرداخت حقوق معـوق ا    ـ  كـارگران در اولو ني  قـرار  تي
  .رديگ
  
ــنبه روز* ــ ت3 ش ــدادر،ي ــشهاي تع ــارگران بخ  ي از ك

 آبادان در اعتـراض     2 منطقه   ي شهردار يخدمات شهر 
 گـر ي و د  مـه يبه عدم پرداخت چند مـاه حقـوق، حـق ب          

 ني ا 2 منطقه   يمطالبات شان مقابل ساختمان شهردار    
 كـارگران معتـرض     رنا،يارش ا به گز . شهر تجمع كردند  

 خـدمات  يخـشها  منطقه آزاد ب مانكاري نظر پ  ريز: گفتند
 آبادان مشغول به    ي شهردار 2 و پسماند منطقه     يشهر

مطالبـات مـا     و سه ماه است كـه حقـوق و    ميكار هست 
  .پرداخت نشده است

  
 خـرم   ي سبزشهردار ي كارگران فضا  ر،ي ت 3 شنبه   روز*

 عدم پرداخـت ماههـا       به اعتراض در گري بارد يآباد برا 
بـه گـزارش فـارس،      . حقوق شان دست به تجمع زدند     

 يخرم آباد با اشاره به تحـصن كـارگران فـضا        شهردار
 متعهدند كـه    ي در بخش خصوص   مانكارانيپ: سبز گفت 

 و هر چقـدر     ندهر دو ماه حقوق كارگران را پرداخت كن       
 باشد پرداخت حقـوق و      شتري ب ي شهردار يمنابع درآمد 

  .گيردتر صورت    راحتايمزا
  
 كارخانـه   ي كارگران اخراجـ   ر،ي ت 4شنبه   يك  روز بامداد*

بـا تجمـع    براي دومين روز متـوالي      صبا فوالد زاگرس    
مقابل اداره صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال         

بـه گـزارش     .و بختياري خواستار بازگشت به كار شدند      
 كارخانه صبا فـوالد زاگـرس واقـع در شـهرك            م،يتسن

فيد دشت بروجن از توابع استان چهار محـال      صنعتي س 
 در يك اقدام از قبل طراحي شده چنـد روز           ياريو بخت 

 نفر از كارگران اين كارخانه را به بهانه  120 تعداد   شيپ
   .تعديل اخراج كرد

  

هاي  تيــر، جمعــي از كــارگران بخــش4روز يكــشنبه *
 آبادان در اعتـراض     2خدمات شهري شهرداري منطقه     
ديگـر   حـق بيمـه و     به عدم پرداخت چند مـاه حقـوق،       

شان مقابل سازمان منطقه آزاد ارونـد تجمـع          مطالبات
گذشته مقابل   به گزارش ايرنا، اين كارگران روز      .كردند

درخـالل   سه بار  آبادن و  2ساختمان شهرداري منطقه    
 و 2ان شــهرداري منطقــه خــرداد مــاه مقابــل ســاختم

 شـــهرداري مركـــزي آبـــادان تجمعـــاتي اعتراضـــي 
  .بودند برگزاركرده

  
، رانندگان تاكسيهاي بيـسيم شـهر       تير 4روز يكشنبه   *

ياسوج براي هفتمين بار متـوالي در پـي افـزايش غيـر            
قانوني كميسيونهاي تاكسي بيسيم در جلوي استانداري 

ي از بــه گــزارش بامــداد زاگــرس، يكــ .تجمـع كردنــد 
رانندگان تاكسي بيسيم در پاسخ به اين سوال كه علت          
: اعتراض شـما در جلـوي اسـتانداري چيـست؟، گفـت           

مشكل ما اين است كه قانون رعايت نمي شود چرا كه           
 100قانون براي اينها مصوب كرده اسـت كـه ماهانـه        

هزار تومان از رانندگان دريافـت كننـد امـا آقايـان بـه              
يي فشار مي آورند به راننده كه       فشارها و آشنايي بازيها   

   . هزار تومان بايد پرداخت كند150
  
 تيـر،  7بامداد روز چهارشنبه  به گزارش سيرجان خبر،  *

 گل گهر دراعتـراض     2جمعي از كارگران معدن شماره      
مـاه   4 معيشتي به عدم پرداخت    به بالتكليفي شغلي و   

 –بيكاري دست به تجمع در جـاده سـيرجان           حقوق و 
   .دندگل گهر ز

  
 اسـفند مـاه     گان تير، بازنشست  7بامداد روز چهارشنبه    *

ـ نيشكر هفـت تپـه      شركت    دليـل بدعهـدي مكـرر     ه  ب
در مقابل درب    كارفرما، درخصوص وعدهاي داده شده،    

 بـه   .كردنـد  اداري شركت تجمع اعتراضي برگـزار      امور
پرسـنل شـركت نيـشكر       جمعي از كـارگران و    گزارش  
اين تجمع اعالم كرد كه  اداري در امور مدير، هفت تپه 

باهماهنگيهاي بـه عمـل آمـده، بـين سـازمان تـامين             
طريق  شده كه از استانداري، مقرر شركت و  اجتماعي و 

مـشكل   شوراي تامين استان اين توافق اجرايي شده و       
كارگران بالتكليـف    نفر 341سهم كارفرماي    صد در 4

 4مشكل دفترچه هاي درماني كـارگران كـه       شركت و 
خاطر پرداخت نكردن مبلغ بيمـه ماهيانـه        ه  بماه است   

 باموافقت تامين اجتمـاعي     ،هستند فاقد اعتبار  كارفرما،
  .حل شود

شركت نيشكر هفت تپـه ،خودمـاني سـازي شـده نـه             
همـين موضـوع اسـت كـه         خاطره  ب. خصوصي سازي 

ـ    فرياد پرسنل اين شركت در      جـايي نمـي  ه اين مدت ب
  .رسد

  
ــارگر7ظهــر روز چهارشــنبه * ــر، ك ان اخراجــي دو  تي

اعتـراض بـه     برفـاب در   كارخانه صبا فوالد زاگـرس و     
همزمــان مقابــل  كــار،ه بــراي بازگــشت بــ بيكــاري و

بـه   .استانداري چهارمحـال و بختيـاري تجمـع كردنـد       
گزارش جهانبين نيـوز، درحـالي كـه تجمـع كـارگران            

فوالد زاگـرس در اعتـراض بـه اخـراج از            كارخانه صبا 
ه اما هنوز هيچ مـسئولي بـه        كارخانه وارد روز سوم شد    

وعده هايش در اين باره عمل نكـرده و ايـن در حـالي          
است كه امروز كارگران اخراج شده برفاب نيز به جمـع         

   .كارگران معترض اضافه شدند
  

  16بقيه در صفحه 
  

  1396تير برخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در 
 زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

  1396تير كارگران و مزدبگيران در 
  

  15بقيه از صفحه 
 تيــر، راننــدگان اتوبوســراني رشــت 7روز چهارشــنبه *

شـان مقابـل     دراعتراض بـه عـدم پرداخـت مطالبـات        
سازمان مديريت حمل و نقل بـار و مـسافر شـهرداري            

به گزارش خزر، مطالبات رانندگان      .رشت تجمع كردند  
راني رشت از اسـفندماه سـال گذشـته پرداخـت           اتوبوس

بـا حـضور در      سرپرست شهرداري رشـت،    .نشده است 
جمــع راننــدگان ناوگــان اتوبوســراني ضــمن شــنيدن  

ها و مشكالت آنها دسـتور پرداخـت معوقـات             خواسته
  . رانندگان را صادر كرد

  
 تير، كارگران شركت مـراغ در       8بامداد روز پنج شنبه     *

دراعتراض بـه عـدم    ن به شاهرود،راهسازي جاده راميا  
مقابل  شان دست از كار كشيده و پرداخت ماهها حقوق  
ايـن  بـه گـزارش گـل راميـان،          .شركت تجمع كردنـد   

 16 به نشانه اعتراض و براي دريافت مطالبات       كارگران
ماهه شان مقابل ايـن شـركت تجمـع كـرده و كـار را          

  .تعطيل كردند
  
ــنبه* ــركتي م   10 روز ش ــان ش ــر، كاركن ــابرات تي خ

شهرهاي مختلف استان لرسـتان نيـز در اعتـراض بـه            
عدم اجراي طـرح طبقـه بنـدي         نداشتن امنيت شغلي،  

براي تبديل وضعيت دست از كار كـشيدند و          مشاغل و 
به گزارش ايلنا، معترضان در كوهدشـت،        .تجمع كردند 

پلدختر، خرم آباد و ديگر شهرهاي لرستان، يا در مقابل          
در فضاهاي سرپوشيده جمع شدند ادارات مخابرات و يا  

د كه به وضعيت ستنخوا و از مسئوالن شركت مخابرات      
  .آنها رسيدگي كنند

  
تير، كاركنـان شـركتي مخـابرات       10بامداد روز شنبه    *

عـدم   خوزستان در اعتراض به نداشتن امنيـت شـغلي،        
براي تبديل وضعيت   اجراي طرح طبقه بندي مشاغل و     

رش ايلنـا، معترضـان     بـه گـزا    .تجمع كردند  اعتصاب و 
امروز در همراهي با كاركنان شركتي مخـابرات        : گفتند

لرستان و مشهد دست از كار كـشيديم و مقابـل دفتـر             
  .نماينده مجلس جمع شديم

  
بيش از دويست نفر از  كارگران نورد و پروفيل سـاوه     *

ـ ، تيـر 10ظهـر روز شــنبه   در شـيفت بعـد از   دليــل ه  ب
 .دست از كار كشيدند   اعتراض به حقوقهاي معوقه خود      

كـارگران ايـن    اتحاديه آزاد كارگران ايـران،  به گزارش   
كارخانه از بهمن ماه سال گذشته تـاكنون نزديـك بـه           
 .پنج ماه است كه حقوقهاي خود را دريافت نكـرده انـد   

مـاه    پـس از دريافـت يـك       مهتـرض كارگران  روز بعد   
  .حقوق به اعتصاب خود پايان دادند

  
 كـارگران اخراجـي كارخانـه صـبا        تير،    10 روز شنبه *

شـان نـسبت بـه       ادامـه اعتراضـات    فوالد زاگـرس در   
كار بازهم مقابل استانداري    ه  براي بازگشت ب   بيكاري و 

به گـزارش ايلنـا،      .چهارمحال و بختياري تجمع كردند    
  . هم حضورداشتند كارگرانتجمع خانواده هاي اين در
  
ندر ديـر  تير، جمعي از صيادان قايق دار ب10روز شنبه   *

استان بوشهر در اعتراض به تخريب ادوات صـيد و          در  
صيادي خود توسط شناورها و كشتيهاي صيد ممنوعـه         

غيــر بــومي در صــيدگاههاي ايــن ) كــف روب( تــرال
منطقه، مقابل فرمانـداري ايـن شهرسـتان تجمـع آرام           

هـم  : فتندبه گزارش ايلنا، اين صيادان گ      .برگزار كردند 
ليـل آسـيب رسـاندن بـه        اكنون كه صـيد تـرال بـه د        

صيدگاهها، زيستگاهها و نسل آبزيـان دريـايي ممنـوع          
است، چـرا كـشتيهاي بـزرگ صـيادي بـا ايـن روش              
ممنوعه بدون اينكه كسي مانع آنها شود آزادانه عـالوه       

بر خالي كردن دريا به زيستگاههاي آبزيان آسيب مـي          
  زنند؟
بـه عنـوان بزرگتـرين بنـدر        ) dayyer(در ديـر    در بن 

 كـشتي و    11 لـنج صـيادي،      35 ، جنوب كشور  صيادي
 قايق صيادي بـه امـر صـيد و صـيادي مـشغول              300

  .هستند
  
 جمعــي از نيروهــاي شــركتي ، تيــر11روز يكــشنبه *

 مخابرات همدان در اعتراض به نداشتن امنيت شـغلي،        
بـراي تبـديل     عدم اجراي طرح طبقه بندي مـشاغل و       
 بـه گـزارش    .وضعيت مقابل اين شركت تجمع كردنـد      

بنـدي     فارس، اين كارگران خواستار اجراي طرح طبقه      
ها و عقد قـرارداد مـستقيم كـه            مشاغل، حذف واسطه  

مصوب شده وزارت كار بوده و مخابرات در اجـراي آن           
  .كوتاهي مي كند بودند

  
 تير، جمعي از كارگران شركت      11بامداد روز يكشنبه    *

مخابرات گچـساران در اعتـراض بـه نداشـتن امنيـت            
بـراي   عدم اجراي طرح طبقه بنـدي مـشاغل و     شغلي،

به  .تبديل وضعيت در محوطه اين شركت تجمع كردند       
گزارش آفتاب جنوب، تجمع كنندگان به عـدم اجـراي          

وضعيت قـراردادي نـشدن      طرح طبقه بندي مشاغل و    
  .خود معترض بودند

  
 ي اعتصاب كارگران و كاركنان شركت     ر،ي ت 3 شنبه   روز*

آغـاز    خـرداد 30وز سـه شـنبه   مخابرات مشهد كه از ر    
 معترضان  لنا،ي گزارش ا  به.  كرد دايشد، همچنان ادامه پ   

ـ  مخـابرات ا  ي از پرسـنل شـركت     يما جمعـ  : گفتند  راني
 بعد از گذشت حدود هشت سال       نكهي ا لي به دل  م،يهست

 ي اجـرا  نكـه ي مخابرات و با وجـود ا      ي ساز ياز خصوص 
 را بارهـا از مخـابرات خواسـتار         ي قـانون اساسـ    حيصر

ـ  هنوز شـاهد قـانون گر      م،يدش  مخـابرات بـوده و      يزي
ـ    دهي رسـ  يين تا جـا   ي و ا  ميهست  مـا را جـزء       ي كـه حت

ـ  ن نديگوي   مخابرات ندانسته و م    يروين  مانكـار ي پ يروي
تير، كارگران وكاركنـان     12يكشنبه  بامداد روز   . ميهست

شان   روز اعتصاب  چهاردهمينشركتي مخابرات مشهد    
غلي،عدم اجـراي طـرح   در اعتراض به نداشتن امنيت ش 

طبقه بندي مشاغل وبراي تبديل وضعيت مقابـل اداره         
  .كار تجمع كردند

  
 نفر از ناظران    108  تير، 11پيش از ظهر روز يكشنبه      *

اعتـراض بـه     جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد در     
دست  بالتكليفي و نبود اعتبار براي اشتغال به كار خود        

بـه گـزارش فـارس،       .به تجمع مقابل استانداري زدنـد     
طبق مصوبه مجلس   : يكي از اين تجمع كنندگان گفت     

 هزار ناظر بخـش     10،  90 اسفند ماه سال     12در مورخ   
كشاورزي به صورت رسمي جـذب شـدند كـه از ايـن             

 نفـر حـل نـشده و جـذب     108تعداد تاكنون مشكالت  
  .بازار كار نشدند

  
 كارگران شـبكه هـوايي و كابـل مخـابرات           اعتصاب*

 در روز   ماه حقوق  9 اعتراض به عدم پرداخت    رآبادان د 
بـه  .  تير، يك هفته را پـشت سـر گذاشـت          12دوشنبه  

گزارش صدا و سـيماي رژيـم، كاركنـان مخـابرات بـا             
روزي در شهري كه   اشاره به ماهها كار و زحمت شبانه    

 درجه ندارد از بي توجهي مـسئوالن        47دماي كمتر از    
تي خـود را    گاليه و رسيدگي سريع به وضـعيت معيـش        

   .تقاضا كردند
  
 نفر از اهـالي روسـتاي       30 تير، حدود    12روز دوشنبه   *

در اعتراض به آنچه كه نـرخ        ن از توابع دزفول،   امهاجر
ــاد مــسكن ايــن   اعالمــي قيمــت زمــين از ســوي بني

 مقابل استانداري خوزستان در     ،شهرستان عنوان كردند  
بـه گـزارش ايرنـا نماينـده تجمـع           .اهواز تجمع كردند  

 سال است كه زمـين مـسكوني بـه         20: نندگان گفت ك
 2متقاضيان واجد شرايط در اين روستا داده نشده و در           

سال اخير قرار شده زمين با قيمت هر متر مربـع يـك             
 هزار ريـال از طـرف بنيـاد مـسكن بـه             200ميليون و   

ايـن قيمـت بـراي      : وي افـزود   .روستاييان واگذار شود  
ا از طريـق كـارگري   مردم محروم روستا كه درآمد آنهـ    

  .كسب مي شود قابل پرداخت نيست
  
تير، جمعي ازكـارگران شـركتي      12دوشنبه   روز عصر*

نيروگاه سيكل تركيبـي جهـرم در اعتـراض بـه عـدم             
 .شان دست به تجمـع زدنـد       پرداخت حقوق و مطالبات   

به گزارش شيرازه، كارگران معترض براي دستيابي بـه         
مل پيمانكـار   حقوق حقه شان قصد محبوس كردن عوا      

در ساختمان اداري شركت را داشتند كـه مـورد حملـه            
  .مراه داشت هبه قرار گرفتند كه مجروحيت چند نفر را

 جهرم و   -نيروگاه  سيكل تركيبي جهرم در جاده شيراز       
 كيلومتري شمال شهر جهـرم در اسـتان فـارس      25در  

  . واقع شده است
  
پكو در  تير، جمعي از كارگران كارخانه ه 10روز شنبه   *

شان نسبت   اعتراض  و هميدان صنعت اراك تجمع كرد    
 سـر دادن شـعار و   به عدم پرداخت ماهها حقـوق را بـا      

به گـزارش    .نمايش گذاشتند ه  نشستن دركف خيابان ب   
اراك امروز، اين اقدام اعتراضي كارگران كارخانه هپكو        

جلـوگيري از تـردد      شـدن خيابـان و     منجر به مـسدود   
  .وسايل نقليه شد

بـراي    تيـر، كـارگران كارخانـه هپكـو        12دوشنبه  روز  
دومين بار درهفته جاري نسبت به عدم پرداخت ماههـا   

بـا راهپيمـايي در شـهر        شان اعتراض كردنـد و     حقوق
كـارگران   .اراك مقابل استانداري مركزي تجمع كردند     

 :معترض بنرهـايي بـا مـضامين زيـر دردسـت داشـتند          
فروپاشي = زيسا واردات غير اصولي ماشين آالت راه   «

بيكـاري  «،  » بنيان خانواده و كـارگران شـركت هپكـو        
كارگران و ورشكستگي تنها سـازنده ماشـين آالت راه          

روز از وعـده شـما جهـت         120«و  » سازي خاور ميانه  
برگزاري جشن شكوفايي شركت هپكو گذشـت تـا بـه         

  »؟امروز چه كرده ايد
تجمـع كـارگران    تيـر، راهپيمـايي و   13 سه شـنبه   روز
 خانه هپكو دراعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق       كار

   .شان ادامه پيدا كرد
  
 كارگران اخراجـي آذر آب اراك  تير، 13روز سه شنبه  *

 شـان همچـون    روز از اخـراج    43از گذشت حدود    پس  
مقابـل درب ورودي شــركت آذر آب  روزهـاي گذشـته   

  .تجمع كردند
به گزارش ايلنا، كارگران اخراجي  كه تحت مـسئوليت          
شركت ميثاق صنعت مركزي در كارخانه آذر آب اراك         

اول خـرداد  : فعاليت مي كردند با اعالم اين خبر گفتنـد    
 نفر از همكاران آنهـا      22ماه سال جاري قرارداد كاري      

با تغيير پيمانكار به اتمام رسيد و در نتيجه اين تعداد از            
   .كارگران اخراج شدند

  
 ان مسكن مهر  جمعي از متقاضي   تير،13 سه شنبه    روز*

 بـا تجمـع مقابـل       ، انديـشه  5  فاز ،پروژه خاتم االوصيا  
شركت عمران شهر انديشه خواسـتار مـشخص شـدن          

بـه گـزارش راه      .وضعيت تحويل واحدهاي خود شـدند     
اقـدام بـه   ن مقابل ايـن شـركت    ايكي از معترض   مبين،

با هوشياري اطرافيان از خطر نجات خودسوزي كرد كه 
  .يافت

  
تيــر، كــارگران كارخانــه كاشــي و 13روز سـه شــنيه  *

 سراميك آيدا سرام واقع درشهرك صـنعتي بيرجنـد در         
 حـق بيمـه،    اعتراض به عدم پرداخت ماههـا حقـوق و        

 بـه   .تجمـع كردنـد    مقابل استانداري خراسـان جنـوبي     
دليـل اعتـراض    : كارگران معترض گفتنـد   گزارش ايلنا،   

  كارگران شاغل در اين واحد توليدي، تاخير در پرداخت 
  17بقيه در صفحه 
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  16بقيه از صفحه 

  
 بـه تعويـق     و مـاه گذشـته      5شان در حداقل     مطالبات

افتادن حق بيمه آنان به سازمان تأمين اجتمـاعي طـي       
  .چند ماه گذشته است

  
ــداد روز چهارشــنبه * ــدماتي 14بام ــارگران خ ــر، ك  تي

غل در شهرداري خرمشهر    اخراجي منطقه آزاد اروند شا    
نيز عـدم   و كاره براي بازگشت ب   دراعتراض به اخراج و   

عيدي مقابـل    ماه حق بيمه و    4 ماه حقوق،  2 پرداخت
 به گزارش شـهردار آناليـن،       .اين سازمان تجمع كردند   

كـارگر ايـن     70 كـه  يكي از اين كارگران با بيان ايـن       
 بدون هيچ دليلي اخـراج شـدند   96سازمان سوم خرداد  

ــسئوالن مربوطــه ا  ــادنتاز عــدم رســيدگي م ــرد و ق  ك
  .ن شدت شاخواستار انعكاس و پيگيري مشكال

  
 تير، كارگران كارخانـه لولـه       14بامداد روز چهارشنبه    *

اعتراض به عدم پرداخت يك سال حقوق   سازي آلپا در  
اخـراج از كـار مقابـل سـاختمان          ماه حق بيمـه و     4 و

بـه   .ع كردنـد تجمـ  مركزي سازمان منطقـه آزاد ارونـد    
علي رغم وجـود     :ندفتكارگران معترض گ   ايرنا،   گزارش

 وجود مواد اوليه    ،بازار براي محصوالت توليدي شركت    
و نيروي متخصص در اين شركت، به دليـل مـشخص          

 هفته متوقـف    2نبودن مديريت، توليد شركت به مدت       
  .شده است

  
تير، كارگران شـهردارى زيـدآباد از       14روز چهارشنبه   *

اعتراض بـه عـدم پرداخـت         استان كرمان در   شهرهاي
مقابـل سـاختمان     ماهها حقوق دست از كار كـشيده و       

بـه گـزارش مطلَبـك، ايـن         .شهرداري تجمـع كردنـد    
شـان پرداخـت     كارگران معترض كه چندين ماه حقوق     

  .نشده است بر درب ورودي شهرداري قفل زدند
  
 تير، كارگران هپكـودر راه دسـتيابي بـه     17روز شنبه   *

پرداخـت   شان مبني برتامين امنيـت شـغلي و        مطالبات
شان درمحوطـه كارخانـه تجمـع كردنـد كـه           مطالبات

تصميم اعزام به مرخصي اجباري دوهفته اي بـه آنهـا           
ــالغ شــد ــسه روز   .اب ــزارش اراك امــروز، در جل ــه گ ب

ن استان، سهامدار و مـديريت       تير مسئوال  15پنجشنبه  
ـ يم گرفتشركت و اعضاى شوراى اسالمى كار تـصم        د ن

جهت همكارى بـا      تير 31 الي   17از   كه كارخانه هپكو  
وزارت نيرو و كاهش مصرف در پيك مـصرف بـرق و            
نيز به منظور تĤمين مـواد اوليـه و قطعـات مـورد نيـاز               

  .خطوط توليد تعطيل شود
  
جمعـي  ،   تير 13  سه شنبه   و 12هاي دوشنبه   روزطي  *

ـ    در از كارگران مجتمع نيشكر هفت تپـه،       ه اعتـراض ب
شان دست به    عدم تعيين تكليف وضعيت باز نشستگي     

ايـن   .زدنـد  تجمع مقابل فرمانداري شهرستان شـوش     
 روز قبل قائم مقـام مـدير        13تجمع در حالي است كه      

عامل مجتمع نيشكر هفت تپـه وعـده برطـرف شـدن            
 نفر از كارگران اين مجتمع را       341مشكل بازنشستگي   

 تيـر،   13روز سه شنبه    به گزارش ايلنا، بامداد      .بود   داده
هفت تپه به دو گروه تقـسيم   كارگران بازنشسته نيشكر  

جهـت گـرفتن نتيجـه پيگيـري         نفر 200حدود  . شدند
فرمانــدار، مقابــل فرمانــداري شــوش تجمــع كردنــد و 
گروهي ديگر درب ورودي شركت را بسته و مانع عبور          

پـس از بـي تـوجهي    كارگران  .و مرور به شركت شدند   
به مديريت شركت وحسابداري حمله    مسئوالن شركت، 

كرده و اقـدام بـه شكـستن دوربينهـا و شيـشه هـاي               
  .كردندمديريت و حسابداري 

 تير، كـارگران بازنشـسته كارخانـه        17روز شنبه   بامداد  
ــه شــركت و   ــه ب ــا مراجع ــه ب ــت تپ ــشكر هف عــدم  ني

ن ،اقدام به قطع برق شركت و قطع  پاسخگويي مسئوال 
   .سيستم مخابرات آن نمودند

  
 تيـر، در  17 در روز شـنبه جمعي از مردم شهر ياسوج    *

شـان در دفتـر    اعتراض به قطعي چند روزه آب منـازل     
. مديرعامل اب و فاضالب شهري ياسوج تجمع كردنـد      

 نفـر از    100اين افراد كه بيـشتر از       به گزارش تابناك،    
سرپرستان خانوارهـا در منـاطق عـدل، فلكـه جهـاد و            

طعي اب چند روزه دارنـد،      محالتي از شهر ياسوج كه ق     
خواســتار حــضور خــانواده هــاي مــسئوالن اســتان در 

ين مناطق  آمحالت خودشان بودند تا شايد بحران ابي        
  .را درك كنند

  
تيـر، كاركنـان شـركتي مخـابرات        15روز پنج شـنبه     *

استان لرستان در اعتراض بـه نداشـتن امنيـت شـغلي،      
ل عدم اجراي طرح طبقه بندي مـشاغل و بـراي تبـدي           

 شـان بـه    كار همكاران اخراجي  ه  بازگشت ب  وضعيت و 
مقابل نمايشگاه بـين المللـي    شان، مراه خانواده هاي  ه

كاركنـان   ايلنـا،  به گزارش   .شهر خرم آباد تجمع كردند    
شركتي مخابرات در استان لرستان براي چهارمين بـار         

  .در هفته جاري تجمع اعتراضي برگزار كردند
ي طـرح طبقـه بنـدي       خواسته تجمع كننـدگان، اجـرا     

مشاغل، عقد قرارداد مستقيم با مخابرات و بازگشت به         
كار كاركناني است كه در هفته ها و ماههـاي گذشـته            

   .اخراج شده اند
كاركنان شركتي مخـابرات اعـالم    تير، 18روز يكشنبه  

كردنــد تــا زمــاني كــه تكليــف همكــاران اخراجيمــان 
مـه  نگاريهـا ادا    مشخص نـشود بـه اعتراضـات و نامـه         

  .خواهيم داد
  
ــر، 18 يكــشنبه روز* ــي از تي ــان شــركتي  جمع كاركن

مخابرات منطقه فارس از شهرستانها و مراكز مختلـف         
اعتراض به عدم اجـراي طـرح طبقـه          استان فارس در  
تنزل گروههاي شغلي كاركنان پـس از        بندي مشاغل، 

مقابل درب اداره كل كار اسـتان        ... خصوصي سازي و  
آنها اعالم كردنـد     ، مهر  گزارش به .تجمع كردند فارس  

، كه از زمان واگذاري مخـابرات بـه بخـش خـصوصي           
مخابرات بايـد نـسبت بـه اجـراي طـرح طبقـه بنـدي         
مشاغل مصوب مخابرات ايران براي پرسـنل شـركتي         

 تنهـا بـراي پرسـنل رسـمي         اين امر اقدام مي كرد كه     
  .سازمان رعايت شد

  
ر شهرسـتان   كارگران ميدان نفتـي آزر ايـالم واقـع د         *

شركت توسعه آب    مهران در قالب شركتهاي سروك و     
. دست به اعتصاب زدنـد روز پنجشنبه اول تير  گاز، از    و

ايـن كـارگران   ، اتحاديه آزاد كارگران ايـران  به گزارش   
 نفـر بودنـد بـراي دريافـت حقـوق           150كه ابتدا حدود    

معوقه سه ماه اول سال جاري بعالوه عيدي دست بـه           
  رفتـه رفتـه كاركنـان دفـاتر فنـي و           اعتصاب زدند كه  

  . نفر به اين اعتصاب پيوستند100مهندسي نيز حدودا 
اعتصاب سنگين تر از روزهـاي       تير،   14روز چهارشنبه   

قبل در جريان بود تا جايي كه كارگران اعتصابي ، برق        
 گاز وشركت كارفرمـا    اصلي دفاتر شركت توسعه آب و     

ـ  17 روز شـنبه     . را قطع كردنـد    )سروك( اعتـصاب  ر   تي
 نفر از كـارگران كـه هنـوز         150 و تعداد    پيدا كرد ادامه  

عيدي انها پرداخت نشده بود، پس از پرداخـت عيـدي،    
  ..حساب شدندتصفيه 

  
كارگران شركتي اداره راهـداري      تير، 18 يكشنبه   روز*

 8 و حمل و نقل اصفهان در اعتراض به عدم پرداخـت          
ـ  .ماه حقوق مقابل استانداري تجمع كردند      ش  گـزار  هب

نيروهاي شركتي اداره راهداري و حمل و نقـل          ،فارس
استان اصفهان كه در اعتراض به تعويق افتادن حقـوق      

 ماهه خود معترض بودند، اعتراض خود را بـا تجمـع            8
  .مقابل استانداري اصفهان ابراز كردند

  
جمعي از اهالي روستاي     تير،18پيش از ظهر يكشنبه     *

راض به عدم صدور مجوز     اعت پتك از توابع باغملك در    
 كشت تابستانه مقابل ساختمان استانداري خوزستان در      

يك كـشاورز    به گزارش خوانا نيوز،      .اهواز تجمع كردند  
هم اكنون فصل كشت تابستانه ما در       : اين روستا گفت  

روستاي پتك بيگدلي است اما به ما مجوز كـشت داده      
: وي كه خواست نامش فـاش نـشود افـزود          .نمي شود 

ا منبع درآمد ما در اين روستا كشاورزي و دامپروري      تنه
  .است و شغل اصلي ما محسوب مي شود

  
ــداد روز* ــنبه بام ــارگران   19 دوش ــي از ك ــر، جمع تي

اعتـراض بـه عـدم     شهرداري منطقه يك خرم آبـاد در     
بهمـن خـرم آبـاد      22 در ميـدان     ،ماه حقوق  4پرداخت  

 كـارگران معتـرض     ،جـوان  بـه گـزارش    .تجمع كردند 
: اري منطقه يك خرم آباد بـه خبرنگـاران گفتنـد          شهرد

ماه است حقوق نگرفته ايم و زندگي ما در تنگنا قـرار     4
  .گرفته است اما شهرداري توجه اي نمي كند

  
تيـر، كاركنـان شـركتي مخـابرات        15روز پنج شـنبه     *

استان لرستان در اعتراض بـه نداشـتن امنيـت شـغلي،      
ي تبـديل   عدم اجراي طرح طبقه بندي مـشاغل و بـرا         

 شـان بـه    كار همكاران اخراجي  ه  بازگشت ب  وضعيت و 
مقابل نمايشگاه بـين المللـي    شان، مراه خانواده هاي  ه

كاركنـان   ايلنـا،  به گزارش   .شهر خرم آباد تجمع كردند    
شركتي مخابرات در استان لرستان براي چهارمين بـار         

  .در هفته جاري تجمع اعتراضي برگزار كردند
، اجـراي طـرح طبقـه بنـدي         خواسته تجمع كننـدگان   

مشاغل، عقد قرارداد مستقيم با مخابرات و بازگشت به         
كار كاركناني است كه در هفته ها و ماههـاي گذشـته            

   .اخراج شده اند
كاركنان شركتي مخـابرات اعـالم    تير، 18روز يكشنبه  

كردنــد تــا زمــاني كــه تكليــف همكــاران اخراجيمــان 
هـا ادامـه    نگاري  مشخص نـشود بـه اعتراضـات و نامـه         

  .خواهيم داد
بعـد از گذشـت حـدود دو مـاه از        ،   تيـر  19دوشنبه  روز  

 341برپايي اجتماعات اعتراضي كـه  هـر روز توسـط         
نفر از كارگران تازه بازنشسته مجتمع نيشكر هفت تپـه         

شد، سر انجام كارفرما هزينه بازنشستگي آنان          برپا مي 
  .را پرداخت كرد

  
 نفــر از 400 از  تيــر، بــيش13ظهــر روز ســه شــنبه *

كارگران شـيفت بامـداد بخـش  توليـد رينـگ سـازي          
اعتراض نسبت به طوالني شدن تاخيرهـا در         مشهد در 

شان مقابـل دفتـر شـوراي اسـالمي          پرداخت مطالبات 
به گزارش ايلنا، عالوه بر تـاخير        .كارخانه تجمع كردند  

مـاه   اي كه اكنون در پرداخت دستمزد خرداد          روزه 15
 بابـت كـاهش يـا توقـف برخـي          ،ه است آنها ايجاد شد  

مزاياي مزدي ديگر از جمله حق افزايش توليـد، بهـره           
برداري و كمكهاي غير نقدي كه در سـالهاي گذشـته           

  .شد، طلبكارند  به آنها پرداخت مي
 تير، كارگران كارخانه رينـگ سـازي   14روز چهارشنبه  

مشهد براي دومـين روزمتـوالي مقابـل دفتـر شـوراي            
  .نه تجمع كردنداسالمي كارخا

 تير، كارگران  كارخانه رينگ سـازي        20سه شنبه    روز
مشهد پس از يك هفته اعتصاب، بـه دنبـال برگـزاري        
 جلسه شوراي تامين شهرستان مشهد و وعده كارفرمـا،    

   .شدند كاره مشغول ب
  
 تيـر، شـماري از كـارگران مجتمـع        20سه شنبه    روز*

   .ردندمجتمع  تجمع كاين پتروشيمي ايالم در محل 
  

  18بقيه در صفحه 
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برخـــي از حركتهـــاي اعتراضـــي 

  1396تير كارگران و مزدبگيران در 

  
  17بقيه از صفحه 

  
  

فقـدان توجـه بـه      كارگران معترض   به گزارش فارس،    
 و همچنين فقدان تعيـين تكليـف        شانمطالبات معوق   

واحدهاي مسكوني را علت اين تجمـع اعتـراض آميـز           
  .عنوان كردند

  
ن اخراجـي  تيـر، جمعـي از كـارگرا     21چهارشنبه   روز*

بـراي   اعتراض به اخـراج و     شركتهاي پارس جنوبي در   
ـ   مقابـل فرمانـداري پارسـيان تجمـع         كـار ه  بازگشت ب

ن بـه   ابه گزارش پارسيان خبر، يكي از معترضـ       . كردند
 سال فعاليت در    14سابقه   :اخراج از پارس جنوبي گفت    

پارس جنوبي را دارم، اما به بهانه اينكه يك فـرد غيـر             
  .ا از شركت اخراج كردندبومي هستم من ر

  
 نفر از كـارگران كارخانـه      80حدود    تير، 10روز شنبه   *

مـاه   18 اعتراض به عدم پرداخت    آهن اردبيل در     ذوب
دسـت بـه تجمـع مقابـل        شان براي باري ديگر    حقوق

، گونـاز تـي وي   بـه گـزارش     .استانداري اردبيـل زدنـد    
عـزا عزاسـت     «:كارگران تجمع كننده شعار مي دادنـد      

كـارگران    .»آهن رو به فناست امروز      ز، كارگر ذوب  امرو
ايــن كارخانــه طــي دو ســال گذشــته چنــدين بــار در 
اعتراض به وضعيت نـامعلوم شـغلي شـان و پرداخـت            

شان، در مقابـل اسـتانداري، اداره كـار و           نشدن حقوق 
دفتر امام جمعه اردبيل تجمع كردند امـا هـيچ يـك از             

رخانــه و والن گرهــي از مــشكالت ايــن كائايــن مــس
  .كارگران نگشودند

به گزارش تسنيم، كارگران اخراجي كارخانه ذوب آهن        
شـان نـسبت بـه       اردبيل در ادامه تجمعـات اعتراضـي      

ــشتي،  ــغلي ومعي ــي ش ــه تحــصن و  بالتكليف  دســت ب
درچنين  .جد اين شهر زدند   امسيكي از   اعتصاب غذا در    

قرار بر اين شد كـه       تير،   22 در روز پنجشنبه     شرايطي،
 قسط تقسيم و پرداخت شـود كـه         3ارگران در   طلب ك 

 ميليون تومان از مطالبات اين      850قسط اول در حدود     
كارگران پرداخت شده و كارگران بـه اعتـصاب غـذاي        

   .خود پايان دادند
  
سازي    تير، كارگران كارخانه ماشين    22پنجشنبه   روز*

 لرستان همزمان با سفر وزير كشور بـه ايـن اسـتان در    
دسـت بـه     معيـشتي،  التكليفـي شـغلي و    اعتراض به ب  

بـه گـزارش     .تجمع مقابـل اسـتانداري لرسـتان زدنـد        
  كارگران اخراج شده از اين واحد با حمل نوشته         تسنيم،

سـازي     شـركت ماشـين   «هايي با مضاميني همچـون      
لرستان در سال توليد ملي، اقتصاد مقـاومتي در سـايه           

 لرستان  استاندار«،  »شوند  دولت تدبير و اميد تعطيل مي     
ــه  ــي كارخان ــار    تعطيل ــر و بيك ــساوي فق ــاي م  و »ه

هـا مـساوي بيكـاري و          مسئوالن تعطيلـي كارخانـه    «
   خواسـتار رسـيدگي هرچـه سـريع     »طالق و خودكشي  

مسئوالن استان و انعكاس تعطيلي اين واحـد صـنعتي          
  .مهم استان به مسئوالن كشور شدند

  
 تيـر، كاركنـان اخراجـي مخـابرات         22روز پنجشنبه   *
رستان مقابل اداره مخـابرات ايـن اسـتان بـه همـراه             ل

بـه گـزارش ايلنـا، در        .ندكردشان تجمع    خانواده هاي 
اين تجمع معاون اداره كار استان لرستان حاضر شـد و           

كاركنان شركتي  .با تجمع كنندگان به صحبت پرداخت    
لرستان در هفته هاي گذشته بارها تجمعات اعتراضـي         

ا عالوه بر طرح طبقـه بنـدي    خواسته آنه . برگزار كردند 
ــه كــار   ــامين امنيــت شــغلي، بازگــشت ب مــشاغل و ت

  .همكاراني است كه اخيرا بيكار شدند

  
در پـي مـرگ يكـي از         تيـر،    23ظهر روز جمعه    *

 در جـاده انارسـتان بـه ريـز بـر اثـر سـانحه                جوانان
رانندگي، اهالي شهر انارستان با بستن مسير، خواسـتار         

، محمد رضا   آينه جم زارش  به گ  .حضور مسئوالن شدند  
روزفراغ جوان انارستاني در پيچ جاده موسـوم بـه بـاغ            

ن امام جانش را از دست داده و عدم رسيدگي مـسئوال          
به اين جاده سبب شده تا اهالي انارسـتان مـسير ايـن             
شهر تا ريز را با سنگ و شـاخه و تنـه هـاي درختـان                

  .مسدود كنند

  
  
ــنبه * ــيش از24روز ش ــر، ب ــر300  تي ــارگران  از  نف ك

 4اعتراض به عدم پرداخت    مجتمع نيشكر هفت تپه در    
دست از   وضعيت نامشخص بيمه تكميلي،    ماه حقوق و  

بـه   .كار كشيده و مقابل دفتـر كارفرمـا تجمـع كردنـد           
: گــزارش ايلنــا، يكــي از كــارگران ايــن تجمــع گفــت

قـرار دادي    پرداخت مطالبات مزدي كارگران رسـمي و      
تپه از ارديبهشت ماه سال جـاري         مجتمع نيشكر هفت    

به تاخير افتاده همچنين پاداش و بهره برداري سالهاي         
  . آنها هنوز پرداخت نشده است95 و 94
  
 تير، كارگران كارخانه منيـزيم فـردوس        24روز شنبه   *

مـاه حـق     4  ماه حقـوق،   8دراعتراض به عدم پرداخت     
 . كردنـد  تجمـع شان   همكاراناخراج تعدادي از     بيمه و 

به گزارش صدا و سيما، معاون امور اقتصادي اسـتاندار          
 بازديـد از خـط توليـد كارخانـه در           درخراسان جنـوبي    

جلسه اي كه بـا حـضور فرمانـدار، معاونـان فرمانـدار،             
مديرعامل كارخانه منيزيم و نماينده كارگران كارخانـه        

  .ن را دادوعده پرداخت حقوق معوقه كارگرا برگزار شد،

  
 بيكارشده معدن انكارگرتعدادي از  تير، 24روز شنبه   *

خاك سرخ به دنبال تعطيلي ناگهاني معدن دسـت بـه           
بـه گـزارش     .زدند تجمع مقابل بخشداري جزيره هرمز    

مهر، اين كارگران علت تعطيلي اين معدن را اختالفات         
  . داخلي تعاوني مرزنشينان اعالم كردند

  

 تير، كارگران بازنشـسته صـنعت       24بامداد روز شنبه    *
فوالد از اقصي نقاط كشور بـا سـفر بـه تهـران بـراي               
چندمين بار در شش ماه گذشته مقابل ساختمان دفتـر          

به گـزارش    .مركزي صندوق فوالد تهران تجمع كردند     
ها كـه خواسـتار وصـول مطالبـات            ايلنا، اين بازنشسته  

پرداخت به موقع مستمري بازنشـستگي      محقق نشده و  
بـا وجـود اعتراضـات مكـرر هنـوز          :  گفتند خود هستند 

  .مطالبات آنها برآورده نشده است
  
  
اداره  تيـر،  25 يكشنبه   روزبه گزارش قدس آنالين،     *

آب و فاضالب روستايي اقدام به حفر چـاه آب شـرب            
در محدوده روستاي شهرستانك كرد كه بـا اعتـراض          

 نيـروي انتظـامي بـه     . گرديـد  اهالي اين روستا روبـرو    
اهالي معترض روسـتاي شهرسـتانك جغتـاي يـورش      

يكـي از    ن زخمي شـدند و    اهفت نفر از معترض    آورد و 
  .دليل شدت جراحات جان باخته ن بامعترض

  
 نفـر از كـارگزاران   500تير، بيش از  25يكشنبه  روز  *

صندوق بيمه كشاورزي سراسر كشور به تهران آمدنـد      
 تجمـع  و مقابل سازمان مديريت و برنامه ريزي كـشور     

اين تجمع كـه     ايلنا، به گزارش    .اعتراضي برگزار كردند  
شـد، در     براي چندمين بار در ماههاي گذشـته برگـزار          

اعتراض به بالتكليفي شـغلي كـارگزاران سـازماندهي         
گرانِ بـدون بيمـه و حـق و حقـوق        اين بيمه  .شده بود 

 شيوه كار ما حجمي است و در ماههـاي كـساد            :گفتند
تومـان در مـاه       هـزار  350رآمدمان،  گذشته، ميانگين د  

  .است  بوده
  
از كارگران روغن   تعدادي   تير،   25بامداد روز يكشنبه    *

نباتي پارس قو در اعتراض به عـدم پرداخـت معوقـات       
باره اين  مزدي و نا روشن بودن سرنوشت بازگشايي دو       

بـه   .در محوطه ايـن كارخانـه تجمـع كردنـد          كارخانه،
ارخانه پارس قو در حـدود      گزارش ايلنا، كل كارگران ك    

 نفر است كه بارها در تجمعات اعتراضي خـود بـا            200
 خـود و     حمل بنرهايي نسبت به خطر فروپاشي زنـدگي       

شان براثـر تعطيلـي ايـن واحـد صـنعتي،          هاي  خانواده
  .  هشدار دادند

  

  
دليل دريافت نكـردن    ه  رانندگان شركت واحد رشت ب    *

 دسـت از     تيـر  25 يكشنبه   چهار ماه حقوق معوقه، روز    
  . زدندتجمع دست به دفتر شركتكار كشيده و مقابل 

حـدود  : تعدادي از اين كارگران گفتنـد     به گزارش ايلنا،    
   كارگري كه در بخشهاي مختلف شركت 100

  19بقيه در صفحه 
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  18بقيه از صفحه 

تحــت عنــاوين شــغلي راننــده، » اتوبوســراني رشــت«
هاي واسـطه   تتعميرات، موتوري و ستادي توسط شـرك      

مشغول به كارند كه از بابت    ) پيمانكاري(نيروي انساني   
ثبات شغلي و نـاچيز بـودن دسـتمزدهاي خـود ، ابـراز              

  .كنيم  ضايتي مينار
  
كارگر كارخانـه    400حدود تير، 26 دوشنبه  روز بامداد*

 مـاه حقـوق،    2 اعتراض به عدم پرداخـت     كيان تاير در  
ايـن واحـد    واگـذاري مجـدد      تعطيلي خطـوط توليـد و     

به بخش خصوصي در محوطه محل كار خـود         توليدي  
كارگران معترض كـه در      به گزارش ايلنا،     .تجمع كردند 

فعاليتهاي كليـه  :  مشغول كارند گفتندنوبت كاري صبح  
متوقف شـده    تير   24خطوط توليد كارخانه از روز شنبه       

 كارخانـه دچـار      كارخانـه،  است چرا كه با تغيير رئـيس      
  .بحران در تامين مواد اوليه شده است

  
كارگران اخراجـي كارخانـه ذوب       تير، 26 دوشنبه   روز*

نداري بعد از چندين بار تجمع مقابـل اسـتا        آهن اردبيل 
 شـان و  مطالبـات  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و 

خلف وعده كارفرما، در پارك معلم و مقابـل اداره كـل           
كار استان گرد هم آمدند تا از آنجا شكايت خـود را بـه    

نماينـده ايـن     ،سـبالن مـا   به گـزارش     .دادستاني ببرند 
كارگران با اظهار ناراحتي از خلف وعده هـاي صـورت           

يك ماه از موعد    : گفتران ذوب آهن    گرفته توسط مدي  
اولين چك مديران ذوب آهن كـه از بابـت معوقـات و             
طلبهاي كارگران به اداره كار داده شده بـود گذشـته و            

 پرداخت نشده تـا قابـل وصـول       اما وجه بصورت كامل   
  .باشد

  
تعدادي از مهندسان نظـام      تير، 26 دوشنبه   صبح روز *

ابـل درب   مهندسي نسبت به حذف مجري ذيصالح مق      
تجمـع كـرده و خواسـتار       در اراك   استانداري مركـزي    
يكـي از   به گـزارش خبـر آناليـن،     .اجراي قانون شدند  

حـذف  : مهندساني كه در اين جمع معترض بـود گفـت      
 مهندس و خارج 1000مجري ذيصالح موجب بيكاري     

شدن از چرخه ساخت و ساز در سطح استان شده است           
  .مجري صادر شده بوددر حاليكه به اين افراد پروانه 

  
 كــارگران پتروشــيمي رازي ،تيــر 27ســه شــنبه  روز*

اعتراض بـه عـدم    متوالي در براي سومين روز  ماهشهر
پرداخـت   اجراي كامل طـرح طبقـه بنـدي مـشاغل و          

شان مقابل كارگاه ايـن مجتمـع        نشدن كامل مطالبات  
كارگران ايـن شـركت      فارس،    گزارش هب .تجمع كردند 

 شركت پتروشيمي رازي را انجام      كه كارهاي تعميراتي  
 نيز بـه همـين دليـل دسـت بـه            95مي دهند در سال     

اعتراض زده بودند كه در آن زمان با دادن قول مساعد           
الن پتروشيمي رازي   ئوبراي رفع مشكالت از سوي مس     

  .به كار خود ادامه دادند
  
جمعي ازكارگران شركت حمل     تير، 27 سه شنبه    روز*

 كـشور در   سراسـر از   فـارس    خلـيج بين المللـي    و نقل   
شان دست به    تااعتراض به عدم پرداخت كامل مطالب     

 به گزارش   .تجمع مقابل سازمان خصوصي سازي زدند     
شركت حمـل و نقـل      : يكي از اين كارگران گفت    ايلنا،  

 نفر نيروي كـار دارد كـه        1286المللي خليج فارس      بين
اساس ايـن    بر .در سراسر كشور مشغول به كار هستند      

 جمعــي از كاركنــان شــركت حمــل و نقــل ،راتاظهــا
المللي خليج فارس به تهران سفر كردند تا با تجمع           بين

در مقابل سازمان خصوصي سـازي، اعتـراض خـود را           
شـان   نسبت به نحوه محاسبه و پرداخت دسـتمزدهاي       

  .اعالم كنند

  
ـ  27روز سه شـنبه     * ، جمعـي ازكـارگران كارخانـه       ر تي

 4ض بـه عـدم پرداخـت     اعترا بلبرينگ سازي تبريز در   
در محوطـه كارخانـه      ماه حقوق دست از كار كشيده و      

 :به گزارش ايلنا، كارگران اعتصابي گفتند      .تجمع كردند 
 نفر كارگر   190 در كارخانه بلبرينگ سازي تبريز حدود     

قرار دادي فعاليت دارند كه از زمان خصوصي         رسمي و 
سازي محل كارشان با مشكل كمبود نقدينگي مواجـه         

  .تندهس
  
  تيـر، كـارگران بازنشـسته و       28بامداد روز چهارشنبه    *

دسـت بـه تجمـع      نيـشكر هفـت تپـه       شاغل شـركت    
به گزارش اتحاديه آزاد كارگران ايـران،       .اعتراضي زدند 

در ادامه اعتـصابات و تجمعـات ماههـا و هفتـه هـاي              
گذشته كـارگران شـاغل و بازنشـسته شـركت نيـشكر            

عتـراض و حـق   هفت تپه، محوطه اين شركت صحنه ا    
  . خواهي متحدانه آنان بود

  
  تير، كـارگران سـيمان مـارگون در   28روز چهارشنبه  *

 مـاه  3عـدم پرداخـت    اعتراض بـه نداشـتن قـرارداد و    
كـشيده و مقابـل كارخانـه تجمـع          حقوق دست از كار   

به گزارش تسنيم، اين كارگران كه از گفتگو بـا           .كردند
: گفتنـد  داشتند،   دليل اخراج از كار واهمه    ه  خبرنگاران ب 

هـاي    دليل تجمع شان به خاطر مشكالت مالي، هزينه 
سه اياب و ذهاب و نداشتن قرارداد با كارخانه سيمان و     

  .است حقوق عقب افتادهماه 
  
 تير، كارگران شهرداري شهر  28بامداد روز چهارشنبه    *

اعتراض  اردل پول در استان چهار محال و بختياري در     
حقوق جلوي دفتـر امـام جمعـه        ماه   4به عدم پرداخت    

به گزارش هفت چـشمه، يكـي      .اين شهر تجمع كردند   
ــن كــارگران  ــروردين، : گفــتاز اي حقــوق ماههــاي ف

خرداد و تير كارگران شهرداري شـهر اردل         ارديبهشت،
هنوز پرداخت نشده است و كـسي هـم بـراي پراخـت             

گوينـد كـه     حقوقمان جوابگو نيست و در جواب ما مي       
  . حقوقتان را پرداخت كندبايد پيمانكار

  
ــر، حــدود 28بامــداد روز چهارشــنبه * ــر از 200 تي  نف

 در كارگران شركت كشتي سـازي بحـر گـستر هرمـز          
ماههـا حـق    مـاه حقـوق و   3 اعتراض به عدم پرداخت 

بيمه مقابل مجتمع كشتي سازي خليج فـارس در بنـد           
 500به گزارش ايلنا، نزديـك بـه         .عباس تجمع كردند  

هاي   ريق شركت بحر گستر هرمز در پروژه      كارگر از ط  
سازي در استان هرمزگان مشغول كارند كـه از            كشتي

ارديبهشت ماه مطالبات مزدي خود را به صورت كامل         
  . اند دريافت نكرده

  
 تير، كـارگران كـارگران  كارخانـه         28روز چهارشنبه   *

ــا در ــه بالتكليفــي شــغلي و  كاشــي گيالن ــراض ب  اعت
مقابل فرمانداري شهرسـتان     يگرمعيشتي براي باري د   

به گزارش گيل خبر، براي درك و        .رودبار تجمع كردند  
همدردي بيشتر اين خانواده ها گوشه اي از نامه يكـي           
ــاي     ــانه ه ــه رس ــه را ب ــارگران كارخان ــدان ك از فرزن

دوسـت دارم بـه مدرسـه       « :شهرستاني يادآور مي شوم   
 كشم چون مي دانـم اگـر       روم، اما از پدرم خجالت مي     

پولي بخواهم دستانش خـالي اسـت پـس بهتـر اسـت             
  ».بيخيال مدرسه شوم

  
 دور جديد اعتصاب كارگران گروه ملي فوالد ايران در      *

تير  29 پنجشنبه روز ض به عدم پرداخت حقوق از   ااعتر
به گزارش ايسنا، يكي از كارگران گروه ملـي          .شد آغاز

 3: صنعتي فوالد ايران به نماينـدگي از سـايرين گفـت          
ش از كارخانه توليد ندارد و كارگران در اعتراض بـه   بخ

كننـد و توليـد را        عدم پرداخت حقوق خـود، كـار نمـي        
  .  متوقف كرده اند

  

  تير، كارگران كارخانـه آذراب اراك در       26شنبه  دو  روز  
پرداخـت   عدم   اعتراض به خلف وعده كارفرما مبني بر      

 باره راهي  دو شان دست به راهپيمايي زدند و      مطالبات
بـه گـزارش اراك امـروز، ايـن          .شهر اراك شدند   مركز

 هفتمين روز   خرداد در  در روز اول  اين   كارگران پيش از  
ماه حقوق  3 اعتراض به عدم پرداخت  شان در  اعتصاب

درميدان صـنعت تجمـع      راهي مركزشهر اراك شدند و    
 شان طـي دو    دنبال وعده پرداخت مطالبات   ه  ب و كردند

  . دادندشان خاتمه هفته به اعتصاب
از كارگران حاضر در تجمع      تير، يكي    29روز پنجشنبه   

 تير ماه براي    25از روز دوشنبه    :  به ايلنا گفت   اعتراضي
معوقات مزديمان در محوطه كارخانه تجمع كرديم امـا      

، سخن ديگـري از زبـان كارفرمـا و            هربار به جز وعده   
در نتيجه ادامه   : او ادامه داد   .مسئوالن مربوطه نشنيديم  

مين وضعيت به ناچار دو روز گذشته نيز در محـدوده           ه
ميدان بـاغ ملـي و مركزشـهر اراك در حـوالي محـل              
استقرار كارخانه قرار دارد، جمع شديم تا بلكه ايـن بـار         

  .هايي تكراري رنگ اجرايي به خود گيرد  وعده
ــنبه  ــه آذرآب اراك   31روز ش ــارگران كارخان ــر، ك  تي

مـاه   5دم پرداخـت    شان نسبت به ع    درادامه اعتراضات 
  .مقابل استانداري مركزي تجمع كردند حقوق،

  
 نفر از كارگران منـاطق      700 تير،   31 روز شنبه    بامداد*
اعتراض به نداشـتن امنيـت       در گانه شهرداري اهواز     8

 مـستقيم  عقـد قـرارداد    براي تبديل وضعيت و    شغلي و 
 مقابـل سـاختمان مركـزي       براي پنجمين روز متـوالي    

به گزارش ايلنا، در اين تجمـع        .كردندشهرداري تجمع   
كارگران پيمانكـاريِ شـاغل در بخـشهاي مختلـف از           

  .دشتنجمله بخش خدمات و فضاي سبز حضور دا
  
، كارگران معدن امين يار شهرسـتان  تير 31روز سنبه   *

 اعتراض به نداشتن قـرارداد و      فارياب استان كرمان در   
بتـداي  در ا و   ندكردماه حقوق اعتصاب     6 عدم پرداخت 

درب معدن با بستن جاده ورودي با اتوبـوس عمـال از             
  .كار كردن دست برداشتند
ايـن اعتـصاب در حـالي رخ      به گزارش آرمان كرمـان،    

داده است كه در اسفند ماه سال گذشته همـين تعـداد            
دست به اعتصاب زدند كه با ورود فرماندار وقت به اين      
 حوزه يك ماه حقوق پرداخـت شـد امـا ايـن پرداخـت             

تــداوم نداشــته و ســبب عقــب افتــادن دوبــاره حقــوق 
  .كارگران گرديد

  
 تير، كارگران كشتارگاه صنعتي بجنـورد       31روز شنبه   *
حـق بيمـه    اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و      در

به گزارش ايسنا، مدتي است كـه     .دست از كار كشيدند   
حقوق و دستمزد كارگران كـشتارگاه صـنعتي بجنـورد          

اعتـصاب   اين امر سـبب شـد تـا آنهـا       پرداخت نشده و  
  .و كشتارگاه از مدار فعاليت خارج شودكرده 

  
كـارگران منـاطق     روزه   5 تجمـع     تيـر،  31روز شنبه   *

به عدم تبـديل     در اعتراض    هشت گانه شهرداري اهواز   
بـه  . ادامه پيدا كرد  وضعيت مقابل استانداري خوزستان     

ري گزارش ايلنا، كارگران شهرداري به رغم شرايط كـا        
سخت، دستمزد بسيار ناچيزي در حـدود يـك ميليـون           
تومان دريافت مي كنند كه باعث شده همـه كـارگران           

  .در مضيقه باشند
  
اعتصاب كارگران گروه ملي فـوالد       تير،   31روز شنبه   *

  به گزارش ايرنـا، . روز را پشت سرگذاشت سومينايران  
 دور جديد اعتصاب كارگران گروه ملي فوالد ايـران در         

 تير آغاز و تا     29ض به عدم پرداخت حقوق از روز        اعتر
كـارگران معتـرض طـي ايـن        . به امروز ادامه پيدا كرد    

  .تجمع برپا داشتند درمحل كارشان حاضر و روزها
  20بقيه در صفحه 
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  متن سخنراني

   زينت ميرهاشمي 

  در گردهمĤيي

   بزرگ مقاومت
  

  1396 تير 10شنبه 
  

درود و سالم بر همه ي شما، شما رزمندگان         
  راه آزادي و رهايي

  
در اين فرصت كوتـاه بـه دو نكتـه بـه طـور           

  خيلي خالصه مي پردازم
  1360 خرداد سال 30اهميت رويداد : اول

عطفـي  ،  نقطه    1360 خرداد سال    30رويداد  
. اسـت   ضـد اسـتبداد دينـي   در تاريخ جنبشِ

رژيـم بنيـادگراي اســالمي بـا گلولـه بــستن     
تظاهرات مسالمت آميـز مـردم، دسـتگيري،        
شكنجه و اعدام اعضا و هـواداران نيروهـاي         
ــاص   ــور خ ــه ط ــواه و ب ــي و آزادي خ انقالب
نيروهاي سازمان مجاهـدين خلـق ايـران را         

  .شروع كرد
 بـود كـه بـا     هدف خميني از اين كشتار ايـن      

كشتن آزاديخواهان و روشنفكران و به طـور        
كلي نخبگان جنبش، روحيه تسليم و زنـدگي    

  .در خفت و خاري را به مردم تحميل كند
از جهت ديگر خميني بـا ادامـه جنـگ ضـد            
مردمي سياست صدور ارتجاع را دنبـال مـي         

  .كرد
 راهبـردي رژيـم،     سياسـت  در مقابل ايـن دو    

ود ايستادگي كـرد    جنبش مقاومت با تمام وج    
و بديل دموكراسي، آزادي، عدالت اجتماعي و  

  .صلح را قرار داد
، 1388 خـرداد سـال      30مردم ايران با قيـام      

  . را ادامه دادند1360 خرداد سال 30راهكار 
 هــزاران 88 خــرداد 30 تــا 60 خــرداد 30از 

هزار زن و مرد آزاديخواه و مبارز به شـهادت          
ره آنها را گرامـي     رسيدند كه امروز ياد و خاط     

  . مي داريم
خانواده ها و همرزمان آن شهداي پرافتخـار،        
اكنون دادخواه خونهـاي ريختـه شـده آنـان          

  . هستند كه نكته دوم صحبتهاي من است
جنــبش دادخــواهي بخــشي از جنــبش ضــد 
ديكتاتوري و نقش مهمي در رسـيدن ايـران         
. به آزادي، دموكراسي و صلح خواهد داشـت        

 داريم كـه از ايـن جنـبش         ما همگان وظيفه  
  . حمايت كنيم

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايـران، عـضو        
شوراي ملي مقاومت ايران با تاكيد بر رويداد        

 خرداد به عنوان نقطه عطفـي در جنـبش         30
رهاي بخش مردم ايران، بر اهميـت جنـبش         
دادخواهي مادران و جنبش مقاومت زنـدانيان    

ده و  سياسي در سياهچالهاي رژيم تاكيد كـر      
  .از اين جنبش حمايت مي كند

  !ما هم صداي بي صدايان هستيم

  پيروز باشيد 
  

  

  

  رسم آفتاب
  وحيدي . م 

  خونش
   بوي بهار مي داد

  در تالطم شبي سترون
  كه تاب شنيدن رويش نداشت

  
  بذري تازه 

  درخاك خوب سرزمينم
  حكايتي ديگر 

  ازگفتگوي پلنگ و صخره و مهتاب
  
  ! آه 

  از شعله قلبت
  انها برخواهد خواستتوف

  و تند بادي
  چنان كه 

  درياها
  بر دشتهاي بيتاب تشنگي 

  جاري مي شوند
  

  وعشق 
  كه با تو سبب گرفت

  ـ مسيح وار ـ
  طلوع صادق نامت را
  در بيشه هاي انبوه 

  به تكثير نشست
  پس 

  رسم آفتاب شدي 
  در سردي شهري 
  كه درياچه هايش

  از قدح ناب لبخند تو 
  چشم مي گشايند

000000000000000000  

  عابر پگاه
  وحيدي. م

  در هجوم سايه ها
  وقتي كه بر يال خاك بوسه زدي

  باد سخنگو درگذر بود
  و آواز تو را

  در كوچه هاي شهر جاري كرد 
  

  عابران پاييزي 
  نام تو را

  با ياد گهواره هاي غريبانه كودكي تو
  بر بال قصه ها نوشتند

  
  فاصله 

  در حادثه مرد
  ميازه هاي مرگو حجم بيدار خ

  در درونت
  طنين فواره هاي سبز صداي تو را

  در بيابان  سوخته تنهايي ات
  براي شبنم و رود

  معني كردند
  تو تماشاي بهار را گفتي

  و در خون خود خفتي
  ما 

  در زير تازيانه شب
  ـ با مرگ آخرين ستاره ـ

  درپگاهان
   صبح را 

 به تماشا نشستيم

ان برخي از حركتهاي اعتراضي كـارگر     

  1396تير و مزدبگيران در 

  19بقيه از صفحه 
  
 تيـر،  25  دوشـنبه كارگران كارخانه سيمان كـارون، از روز      *

ديگـر   حق بيمه و   دراعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق،     
اعتـصاب   گـزارش ايلنـا،       بـه  .نددكرشان اعتصاب    مطالبات

 تير، ششمين روز خود را پشت سر        31كارگران در روز شنبه     
يس كارخانه سـيمان كـارون بـا تاييـد معوقـات            رئ. گذاشت
همه مسئوالن شهرستاني و استاني در جريـان        : گفتمزدي  

مشكالت به وجود آمده در سيمان كارون هستند و در ايـن            
زمينه جلسات متعـددي را در پيگيـري بـه ايـن مـشكالت               

  .اند انجام داده
  

  جنبش غارت شدگان 
ـ در ماه گذشته، همچون ماههاي پـيش،         در  غـارت  انايراني

    اعتراضي سراسر كشور، فرياد
در حالي كـه    . خود را هرچه رساتر به گوش همگان رساندند       

رژيم براي موشك سازي و آشوبگري ميلياردها دالر هزينه         
مي كند، به مردم غارت شده توسط كاله برداران و كالشان      
حكومت كه با نام موسسات اعتباري و بانكي جيب مردم را            

  .رده اند، توجه نمي كندخالي ك
در ماه گذشته بدون اغراق صدها خبر نوشتاري، تصويري و          
ويدئويي از مبارزه زنان و مردان غارت شده در رسانه هـاي            

  .  حكومتي و مستقل منتشر شد
با مراجعه به دو آدرس زير مي تـوان تعـدادي از حركتهـاي       
اعتراضي زنان و مردان معتـرض را مـشاهده و صـحبتهاي            

  . را شنيدآنان
-M688OP4o=v?watch/com.youtube.www://https

zk  

OtQ5aTHffvd=v?watch/com.youtube.www://https  

شده در دهه سوم    برخي از حركتهاي اعتراضي مردم چاپيده       
  :تيرماه چنين است

يـك خـانم معتـرض بـه        ، در نيـشابور،     تيـر 19شنبه    روز سه 
دليل شـدت فـشار وارده در           به وغارتگري مؤسسه كاسپين    

  .مقابل اين مؤسسه به اغما رفت
شـدگان توسـعه      در شوشـتر غـارت    ،  تيـر  20شـنبه     روز سه 

مقابل فرمانـداري رژيـم تجمـع اعتراضـي برگـزار           ) آرمان(
  .ردندك

شـدگان مؤسـسه       غارت ، در گچساران  ،تير22روز پنجشنبه   
ايـن     بـراي چنـدمين بـار در مقابـل شـعبه          ) آرمـان (توسعه  

  .مؤسسه تجمع اعتراضي برگزار كردند
هـاي مـالي در       شـدگان مؤسـسه       غـارت  ،تير 24روز شنبه   

شهرهاي كوهدشت، اردبيل، بابل و كـرج تجمـع اعتراضـي      
  .برگزار كردند
و ) آرمــان(شــدگان مؤســسه توســعه   غــارتز در همــين رو

دادسراي رژيـم در خيابـان فـاطمي تهـران          بيكاسپي مقابل   
  .تجمع اعتراضي برگزار كردند

 خـشمگين ابتـدا بـا آتـش          شده و   غارتمردم  در كوهدشت   
را ) آرمان(توسعه موسسه خيابان مقابل شعبه ، زدن الستيك
ه را بـا    هاي اين مؤسس     در و پنجره و شيشه      و مسدود كردند 
  .گل پوشاندند

: ددادن شعار مي     بابل غارت شدگان موسسات دولتي در شهر     
  .پول ماست حق ماست حاصل يك عمر ماست

 چنـدين هـزار تـن از غـارت        ، در كرمان،    تير26روز دوشنبه   
 كاسپين در اعتراض به غارت سپرده      مؤسسهتوسط  شدگان    
اي شان توسط اين مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران بر   هاي  

  .چندمين بار راهپيمايي كردند
 غـارت ، براي بار ديگـر در گچـساران،         تير 29روز پنجشنبه   

ــشمگين   ــدگان خ ــسهش ــان  از موس ــعه( آرم ــل ) توس مقاب
  .فرمانداري رژيم در اين شهر تجمع اعتراضي برگزار كردند

شـدگان مؤسـسه توسـعه        غـارت  تيـر،    31روز شـنبه    بامداد  
مؤسـسه و دفتـر     بـه سـمت درب سرپرسـتي ايـن          ) آرمان(

  .نماينده مجلس ارتجاع در اهواز راهپيمايي كردند
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تشكلهاي صنفي معلمان در سـقز و مريـوان         

  خواستار لغو حكم طاهر قادرزاده شدند

انجمنهاي صنفي معلمان كردستان در سـقز و مريـوان          
روز اول مرداد با صدور بيانيه هـايي جداگانـه خواسـتار       

  .  لغو حكم صادره عليه آقاي طاهر قادرزاده شدند
  

  
از در قـسمتي  ) سـقز (انجمن صنفي معلمان كردسـتان   

بحران كنوني آموزش   ": بيانيه منتشره خود آورده است    
تـرين بحرانهـاي جامعـه      و پرورش يكـي از هولنـاك        

آشكار است كه ايـن بحـران بـا تمـام زوايـاي             . ماست
. زندگي اجتماعي و فرهنگي ما پيوستگي ارگانيك دارد       

روند رو به رشد خصوصي سازي مدارس، قانون متمايز         
، نردبـاني كـردن و تقـسيم        كردن فرد موفق از ناموفق    

اي تبعـيض آميـز     بندي انسانها از باال به پايين روحيه        
است كه تا حد زيادي با فراهم سـازي بـستر آمـوزش             
يكسان و عادالنه براي تربيت فرزندان اين مرز و بـوم           

ــضاد آشــكار اســت  ــيبهاي  . در ت ــراي كاســتن از آس ب
 اي، معلمان اجتماعي چنين بستر آموزشي غير عادالنه       

دلسوز اين ديار بـا از خودگذشـتگي و ايثـار در جهـت              
اصالح امور قدم در ميدان گذاشته و خواهـان اصـالح           

از آن جملـه تالشـهاي   . انداين وضعيت ناعادالنه شده     
معلمينــي همچــون آقــاي طــاهر مــستمر و دلــسوزانه 

قادرزاده جهت كاستن از مشكالت موجـود آمـوزش و          
سازي ، با پرونده    پرورش است كه به جاي تقدير شدن      
  ".و صدور حكم قضايي روبرو شده است

همزمان با اين بيانيه، انجمن صنفي معلمان كردستان        
. نيز به صدور بيانيه اي مشابه مبـادرت كـرد         ) مريوان(

اين تشكل صنفي با انتقاد از حكم صادره براي آقايـان   
معلـم و   (طاهر قادرزاده و همينطـور محـسن عمرانـي          

، خواسـتار بـازنگري در      )ي در بوشهر  فعال صنفي زندان  
  .اين رويه شد

انجمـن صـنفي   "اين تشكل در بيانيه خود اشاره كـرد   
 مريوان ضمن تاكيد بر حق      -معلمان استان كردستان    

ايجاد تشكلهاي صنفي مستقل معلمـان و رفـع موانـع           
برگزاري مجمعهاي عمومي تشكلهاي صنفي معلمـان       

ن، خواسـتار   در مناطق مختلف كشور از جمله كردسـتا       
لغو حكم صادره عليـه آقـاي طـاهر قـادرزاده و ديگـر              
فعاالن صنفي مـي باشـد و بـر حـق اعتـراض جامعـه             

صنفي در جهت توقـف صـدور چنـين احكـامي مـصر             
  ".است

 

احضار دسته جمعي فعاالن فرهنگي و مـدني        

  سقز 

   

  
 مرداد خبرنگاران آزاد كردستان جمعـي از        4به گزارش   

ي شهرستان سـقز كـه در مراسـم    معلمان و فعالين مدن  
نوروزي امسال اين شهرستان شركت كـرده بودنـد، در          

هاي كتبي مطلع شـده انـد       هفته گذشته طي احضاريه     
 روز خـود را بـه دادگـاه انقـالب سـقز      5كه بايد ظرف   
 . معرفي نمايند

احضار شدگان سليمان عبدي، دبير هنرستانهاي فني و        
 زبان انگليـسي،    حرفه اي سقز، سيد علي حسيني، دبير      

محمد عابدي، معلم هنـر، دلنيـا عابـدي، دختـر آقـاي             
محمد عابدي، دانش آموز، مالحسن محمـودي، پـيش       
ــشي،   ــاز، لقمــان قري نمــاز مــسجد روســتاي كــاني ني
كاشـيكار، حــسن ســليمي آزاد، نــانوا و خالــد رحيمــي،  

  . كشاورز، هستند
اتهام وارده به تمامي احضار شدگان تبليغ عليـه نظـام           

 5 تـا    3ايـن افـراد در تـاريخ        . وري اسالمي است  جمه
فروردين ماه امسال نيز پس از برگزاري مراسـم نـوروز      

 سقز به مراكز امنيتـي احـضار شـده          "آيچي"روستاي  
  . بودند

همچنين آقاي سليمان عبدي خود را به دادگاه انقالب         
اگرچـه ايـشان    . معرفي نموده و تفهيم اتهام شده است      

را واهي قلمداد نموده، اما در پايـان   كليه اتهامات وارده    
با ضمانت يكـي از همكـاران فرهنگـي خـويش و بـه              

 .صورت موقت آزاد شده است

  

تجمع اعتراضي معلمان مدارس غيرانتفـاعي      

 سراسر كشور مقابل مجلس

 معلمـان    تير، بيش از صد نفـر از       11صبح روز يكشنبه    
شاغل در مدارس غيرانتفاعي سراسر كشور در اعتراض        
به سطح پايين دسـتمزد، نداشـتن بيمـه و بالتكليفـي            
استخدامي به تهـران آمدنـد و مقابـل مجلـس تجمـع             

 .كردند

مندند و نه حـداقل  اين معلمان كه نه از حق بيمه بهره  
دستمزد مصوب شوراي عـالي كـار نـصيب شـان مـي          

  . ي خود به شدت ناراضي هستندشود، از شرايط شغل
فـرق مـا بـا معلمـان     ": يكي از معلمان معترض گفـت     

 دهـيم،   رسمي چيست؟ ما هم همان كار را انجام مـي         
اما دستمزدمان از آنها خيلي كمتـر اسـت، در تابـستان            
درآمد نداريم و از مزاياي بيمه هم محروميم و اين بـه            

 ".هيچوجه عادالنه نيست

 خــود را جــذب در آمــوزش و ايــن معلــم آزاد خواســته
پرورش و برخورداري از مزاياي ديگـر معلمـان عنـوان        

 .كرد

اين معلمان كه از چنـد روز پـيش در فـضاي مجـازي             
 8براي اين تجمع هماهنگي كـرده بودنـد، از سـاعات            

 .صبح مقابل مجلس جمع شدند

  

تجمع مربيان حق التدريس در اعتـراض بـه         

 عدم تبديل وضعيت مقابل مجلس

ا تن از مربيان حق التدريسي سازمان آموزش فني      ده ه 
 تيـر در اعتـراض بـه عـدم          12و حرفه اي كـشور روز       

آنهــا . تبـديل وضـعيت مقابـل مجلـس تجمـع كردنـد      
خواستار اجراي صحيح قانون تعيين تكليف مربيان حق     
التــدريس ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي كــشور 

 . مجلس هستند91مصوب سال 

اي سـه  راي اين قـانون بـا وقفـه    الزم به ذكر است اج 
 با برگزاري آزمون كتبي شروع    94ساله در ابتداي سال     

شده، ولي بر خالف قانون، در دفترچه سازمان سنجش         
شـرايطي درج شـد كـه مـانع         ) متولي برگزاري آزمون  (

 .  اي از مربيان با تجربه مي شوداستخدام عده

ود  به دليل كمب   93 و   92همچنين، سازمان در سالهاي     
بودجه بـا تعـدادي از مربيـان خـود قـرارداد همكـاري              
نبست، اما در زمان برگزاري آزمون، شرط اسـتخدام را          

 .همكاري در اين دوسال قرار داد

 و بعد دعـوت بـه همكـاري    94اين مربيان در سالهاي   
شدند، ولي از استخدام محـروم شـدند و سـازمان ايـن         

اينـد   مـي نامـد و مـي گويـد فر          "فرآيندي"مربيان را   
اســتخدام آنهــا تكميــل نــشده و بــه تــازگي از ادامــه  

 . همكاري آنها جلوگيري كرده است

  

تجمــع اعتراضــي مربيــان پــيش دبــستاني 

  كهگيلويه و بويراحمد مقابل استانداري

 

 تيـر، جمعـي از مربيـان        19پيش از ظهر روز دوشـنبه       
پيش دبستاني استان كهگيلويه و بويراحمد در اعتراض        

تخدامي، سطح پـايين حقـوق و نداشـتن     به وضعيت اس  
  .بيمه، مقابل استانداري تجمع كردند

 22بقيه در صفحه 

 )96(چالشهاي معلمان در تير ماه 

 فرنگيس بايقره



  22صفحه                     1396  دمردااول  –387 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چالشهاي معلمان در تير ماه 

  
  21بقيه از صفحه 

مربيان پيش دبستاني در    ": يكي از تجمع كنندگان گفت    
اســتان كهگيلويــه و بويراحمــد از حــق بيمــه برخــوردار 

  ".نيستند و داراي كد پرسنلي نيستند

وي حقوق پايين بودن حقوق را از ديگر مـشكالت ايـن            
 400 تا   150ن  حقوق برخي مربيا  ": افراد دانست و افزود   

توان زنـدگي  هزار تومان است كه با اين مبلغ ناچيز نمي   
توانيم بچه هايمـان را     به عنوان يك فرهنگي نمي      . كرد

مدارس فرهنگيـان ثبـت نـام كنـيم كـه انتظـار داريـم               
 ".مسووالن استان از ما حمايت كنند

هفته گذشته در مقابل مجلس تجمـع  ": وي تصريح كرد  
 اعتراضات ما رسيدگي و نتيجـه را       كرديم كه قرار شد به    

 ".اعالم كنند كه تاكنون اقدامي صورت نگرفته است

يكي ديگر از اين مربيان با بيان اينكه مدت هفت سـال            
است به عنوان مربي پيش دبستاني در روستاي دورافتاده     

بـا مـدرك كارشناسـي      ":  كار مي كنـد گفـت      "لوداب"
 هـزار   150آموزش ابتدايي حقوقي كه دريافت مي كـنم         

  ".تومان است

 مربي پيش دبـستاني     400وي با اشاره به اينكه بيش از        
: در سطح استان بـا ايـن مـشكل مواجـه هـستند افـزود          

اميدواريم مسووالن استان به مـشكالت مـا رسـيدگي          "
 ".كنند، كه البته تاكنون ما را پاسكاري كرده اند

 

محـسن عمرانـي،   : معلمان عـدالتخواه ايـران    

  را آزاد كنيد معلم بوشهري 

  
 ساله بوشهري از فعاالن صنفي   40محسن عمراني معلم    

 از ســـوي وزارت 1394او زمـــستان . معلمـــان اســـت
اطالعات بوشهر بازداشت و پس از يك مـاه بـا سـپردن      

، دادگاه بـدوي او را بـه اتهـام          95در تير   . وثيقه آزاد شد  
 سـال حـبس   6 بـه    "اجتماع و تباني و تبليغ عليه نظام      "

حكم او در دادگاه تجديد نظر به يك سـال   . ردمحكوم ك 
حبس تعزيـري و دو سـال محروميـت از شـغل معلمـي              

 در  96 ارديبهشت سال    13محسن عمراني از    . تبديل شد 
  . زندان بوشهر است

 تير در بيانيه اي اتهامات 22معلمان عدالتخواه ايران روز     
و خواسـتار حمايـت     وارد شده به عمراني را واهي خوانده      

آنها يادآور شده   . اندها و فعاالن صنفي از وي شده        تشكل
هر معلمـي كـه بـراي بهبـود سـاختار آموزشـي و              ": اند

وضعيت معيشت معلمان تـالش مـي كنـد، بايـد مـورد             
تشكلها و فعاالن صنفي قرار گيرد؛ به       حمايت همه جانبه  

خصوص معلماني كه در شهرستانها از ناحيه حراسـتها و          
تعقيب و آزار و اذيت مضاعف قرار       نهادهاي امنيتي مورد    

 ".مي گيرند

زنـداني كـردن فعـاالن صـنفي        ": انـد آنها تاكيد كـرده     
معلمان خللي در پيگيري آنان براي رسيدن به مطالبـات          

ما بيش از پيش بر يك زنـدگي        . خود ايجاد نخواهد كرد   
شرافتمندانه بـراي همـه از جملـه معلمـان و همچنـين             

فارغ از مناسبات پولي تاكيـد      آموزش با كيفيت و برابر و       
داريم و در اين مسير از تمام ظرفيتهاي مدني و قانوني و     
برحق خود براي تحقق مطالبات و برداشته شـدن نگـاه            
امنيتــي از فعاليــت صــنفي و آزادي معلمــان دربنــد، بــه 
خــصوص همكــار دربنــدمان محــسن عمرانــي اســتفاده 

  ".خواهيم كرد
انـد بـا    ر معلمان خواسـته     معلمان عدالتخواه ايران از ساي    

اي كه در لينك زير درج شده، از عمرانـي          امضاي بيانيه   
 :حمايت كنند

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSeVvWR0wO1_iuvux0EcbWcu8V
0empR_nFBad_9wy0rSp4HnDQ/viewfo
rm 

  
تشديد حكم طاهر قادرزاده در دادگاه تجديـد        

 نظر

 تير حكم حبس سه ماه 27يك دادگاه تجديدنظر در روز    
و يك روز حبس تعزيري طاهر قادرزاده را به سـه سـال             

نجم دادگاه  پحكم مزبور در شعبه   . حبس تعليقي تغيير داد   
 .قابل تغيير نيستانقالب شهر سقز صادر شده است و

پيش از اين دادگاه بـدوي طـاهر قـادرزاده را بـه اتهـام               
تشويش اذهـان عمـومي و تـالش بـراي سـازماندهي            "

 بر اساس فراخوانهاي سراسري     "تجمع اعتراضي معلمان  
 ماه و يك روز حبس تعزيزي       3كانون صنفي معلمان به     

وي نسبت به حكم صـادره اعتـراض        . دمحكوم كرده بو  
 .كرده بود

 در پي فشار بر     1394اين معلم سقزي در اسفندماه سال       
ــشكيل      ــا ت ــت و ب ــان بازداش ــنفي معلم ــاي ص كانونه

 .قضايي روبرو گرديدپرونده
 زدن  برهم"اتهام اين كنشگر صنفي به هنگام بازداشت،        

ت او بعد از مدتي با اتهاما     .  عنوان شده بود   "نظم عمومي 
قيد شده در حكم قضايي روبرو گرديده و سپس بـا قيـد             

 .وثيقه آزاد شد
طي دو سال اخير، طاهر قادرزاده، دبير رياضـي مـدارس           
سقز، بارها از سـوي مراكـز امنيتـي جمهـوري اسـالمي            

 .احضار و مور بازجويي قرار گرفته شده است
 پــس از صــدور حكــم حــبس از ســوي 1395در ســال 

علمان كردستان از دستگاه قضا و    دادگاه، انجمن صنفي م   
تعامـل مقامـات    مقامات امنيتي خواسته بـود كـه زمينـه        

ايـن معلـم در دادگـاه    امنيتي با فعالين صنفي را با تبريـه   
 . تجديدنظر فراهم سازند

  
  :منابع

ماف نيوز، خبرگزاري هرانـا، خبرنگـاران آزاد كردسـتان،          
  هايلنا، نسيم آنالين، خبرگزاري فارس، راديو زمان

  

  نفرت و خشم يك پهلوان

   از حكومت ديني
  

  زينت ميرهاشمي 

    
عليرغم فشار وزارت اطالعات بـر حـانواده پهلـوان          
اصغر نحوي پور بـراي جلـوگيري از برگـزاري هـر            
مراسمي، بزرگداشت اين جوان قهرمـان روز آدينـه         

در .  برگـزار شـد    310 تير، در بهشت زهرا قطعه       30
پور، تعداد زيـادي    همايش گراميداشت اصغر نحوي     

  . از مردم، ورزشكاران و دوستان وي شركت داشتند
شركت مردم در مزار اصـغر نحـوي پـور، بـر همـه              

  اصغر . تبليغات رژيم عليه وي خط باطل كشيد
  

 تير در اعتراض به توهين يك 25نحوي پور در روز  
آخوند به چند دختر جوان در مترو، توسط نيروهـاي          

له از فاصله نزديـك جـان       سركوبگر و با شليك گلو    
شعارهاي اعتراض آميز زنده ياد اصغر نحوي       . باخت

در ميان مردم و حركت شجاعانه او در سـينه سـپر            
كردن در برابر آتش به اختياران خامنه اي، سـمبلي          
. از خشم پنهان جوانان در برابر ارتجاع مذهبي است       

مـا ايـن آخونـدها را نمـي         «شعارهاي وي مبني بر     
ايــن چــه .  اســالم را نمــي خــواهيمايــن. خــواهيم

، در امتـداد  »مملكتي است و اين چه اسالمي اسـت  
شعارهاي مرگ بر اصل واليـت فقيـه در قيامهـاي           

خبر كـشتن پهلـوان اصـغر       .  است 88خياباني سال   
نحوي از همان ساعات اوليـه در سـطحي گـسترده          
همراه با فيلمهايي از او در حال شـعار دادن پخـش            

اول پخش اين رويداد، انگـشت     از همان لحظه    . شد
اتهام به سمت مزدوران آتش به اختيـار خامنـه اي           

واكنش پاسدار غالم حسين غيب پرور،      . نشانه رفت 
سركرده سازمان بسيج در رابطه با ايـن رويـداد، بـر      

وي انگيزه  . تنفر مردمي از حكومت تاكيد مي گذارد      
  . ذكر كرد» كينه از روحانيت«اين گونه اقدامات را 

   تير31.... راسوي خبر شنبه ف 
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   يا "خطاي جدي"

 فرانسه در " پيام جدي"

  ميزباني گردهمايي پاريس

  
  ليال جديدي

، همـايش سـاليانه سـازمان       )اول ژوييه (روز شنبه دهم تيرماه     
در اين گردهمايي   . مجاهدين خلق ايران در پاريس برگزار شد      

، ده ها هزاران تن از ايرانيان و پشتيبانان        " ايران آزاد  "با شعار   
 و شماري از مقامها و چهره هاي سياسـي بـين            مقاومت ايران 

همچنـين جمعـي از اعـضا و حاميـان          . المللي شركت داشـتند   
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران نيز با برگزاري ميز كتاب،          

  .حضور و همبستگي خود با اين همايش را اعالم داشتند
در اين ميان، واكنش سراسيمه رژيم جمهوري اسالمي بـدين          

اعتراض به دولـت فرانـسه، كـشور ميزبـان، نيـز            گردهمايي و   
  . شايان توجه مي باشد

در حالي كه خانم رجوي اين مراسم را تحت تاثير سه رويـداد             
انتقال اعضاي مجاهدين به خارج از عـراق، شكـست          "بزرگ  

سياست مماشات آمريكا و اروپا با رژيم و شكـست خامنـه اي             
زارت امـور    اعـالم كـرد، سـخنگوي و       "در انتخابات فرمايشي  

چـرا  "خارجه رژيم لب به شكايت از دولت فرانسه گـشود كـه        
، وي ايـن اقـدام   "چنين مجوزي براي تجمع صادر كرده است   

  .  فرانسه توصيف كرد"خطاي جدي"را 
 "پيـام جـدي   " يا يك    " خطاي جدي  "اما ببينيم آيا اين يك      

  . به رژيم مي باشد
 256 نخست آنكه تنها يـك هفتـه پـيش از ايـن گردهمـايي،      

در ) بيش از يك سوم اعضاي ايـن نهـاد  (نماينده پارلمان اروپا    
 را محكـوم كـرده و   "نقض حقـوق بـشر در ايـران   "بيانيه اي   

در ايــن بيانيــه بــه . خواهــان تحــريم ســپاه پاســداران شــدند
اعدامهاي صورت گرفته در ايـران طـي چهـار سـال رياسـت              
جمهوري روحـاني و گماشـتن مـصطفي پورمحمـدي، عـضو            

 صـادركننده حكـم اعـدام هـزاران زنـداني در تابـستان          كميته
ــده و از   1367 ــاره ش ــت وي اش ــستري دول ــه وزارت دادگ ، ب

نهادهاي بين المللي حقوق بشري خواسته شده كه كميتـه اي          
  .براي تحقيق درباره اين اعدامها تشكيل داده شود

رژيم يك روز پيش از اين گردهمايي، وزيـر خارجـه برجـامي             
ظريف، را بـراي البـي گـري عليـه آن نـزد             اش، محمد جواد    

اگرچه بعد از بي اعتنايي به درخواست       . مقامات پاريس فرستاد  
رژيم و شكست ماموريت ظريف، وزارت امور خارجه رژيم ادعا          
كرد كه اين سفر بي ربط به گردهمايي پاريس بوده، اما ظريف 
پيش از بازگشت به تهران در مصاحبه اي در فرودگـاه شـارل             

پاريس نتوانست خـشم خـود از تـودهني در پـاريس را             دوگل  
نقطــه "مخفــي كنــد و حــضور و فعاليــت مخالفــان رژيــم را 

  .  در روابط تهران و پاريس بيان كرد"ابهامي
به همين صورت واكنش ديگـر كـارگزاران رژيـم نـشاندهنده            

در همـين   .  كـه گرفتنـد، بـود      "پيام جـدي  "عصبانيت آنها به    
 از دولت خواست    "بشر قوه قضاييه  شوراي حقوق   "رابطه دبير   

جهت تالفي، روابط سياسـي بـا فرانـسه كـاهش داده شـود و           
اين در حاليست كه نه تنها      . قراردادهاي خودروسازي لغو گردد   

قراردادهاي مزبـور در حـال اجـرا هـستند، بلكـه بـه گـزارش            
خبرگزاري فرانسه قرارداد پنج ميليارد دالري رژيم بـا شـركت           

 شـود؛ قـراردادي كـه شـركت          شنبه امضا مي  توتال نيز روز دو   
درصد از مالكيت پروژه پارس جنوبي را   50.01فرانسوي توتال،   

درصد سهم يك شركت چيني مي      30. در اختيار خواهد داشت   
درصد از آن نيز به شركت پتروپارس تعلق خواهـد  19.9شود و   
  .داشت

 "خطـاي بـزرگ   "رژيم درمانده جمهوري اسالمي تا همينجـا        
ا با اعطاي بيش از پنجاه درصد مالكيت اين پروژه به           فرانسه ر 

 پاريس هـم  "پيام جدي"  توتال بخشيده و ناگزير با طعم تلخ 
  . كلنجار خواهد رفت

   تير12دوشنبه ... فراسوي خبر  

  

پيام شعله پاكروان به 

ايرانيان شركت كننده در 

  گردهم آيي بزرگ پاريس
  

متن زير پيـاده شـده پيـام ويـدئويي بـه         
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  . پاريس است

  
سالم بـر همـه كـساني كـه بـراي احقـاق حقـوق          

و نه به اعدام و شـكنجه گـردهم         ... انساني، آزادي   
همـه ايرانيـاني كـه آمـده انـد تـا         . جمع شـده انـد    

. همبستگي خود را با مردم رنجديـده نـشان دهنـد          
 همراهي با مادراني كه دندان كينـه بـر جگـر مـي            

سال گذشت از روزي كه دخترم       نزديك ده . فشارند
توانست از نبرد با مامور اطالعاتي متجاوز و مقابلـه          

  . با آن نرينه وحشي، جان سالم به در برد 
 او بود و ،ن او بود و شالق و لگد و انفرادي   آپس از   

او بود  . او بود و سايه طناب دار     . بازجويي و بيدادگاه  
و استقامت در مقابـل خواسـته سيـستم قـضايي و            
اطالعاتي براي نوشتن نامـه اي كـه ابـروي رفتـه            

او بـود و  . او بود و نه گفتن. مامور هرزه را بازگرداند  
  . رقص بر دار

بــا جگــري خــون چكــان، . او رفــت و مــن مانــدم
سرگشته و حيران بر ظلمي كه اشـكارا روا شـد بـر        

  . دخترم
فريـاد بـر    . لويي كه پر بـود از فريـاد       من ماندم و گ   

  . بيدادي كه به دخترم روا شد
من ماندم و سفر به خانه هايي كه چوبـه هـاي دار             

خانه هايي كه همـه مـردان       . شان كرده بود   ويران
حكايتهـا  . شان در دو نسل پياپي اعدام شده بودنـد        

شنيدم از زناني كه شوهران اعدام شده را در حيـاط     
شـان را در     بچه هـاي خردسـال    خانه دفن كرده و     

از جوانـاني كـه      .همان حياط ، بزرگ كـرده بودنـد       
كودكي شان دزديده شد با اعدام پـدر يـا مـادر در              

  . 67عام  قتل
من ماندم و ديدن سـفره هـاي خـالي بازمانـدگان            

همانها كه به جرم اعتياد با سيم بكسل بردار      . اعدام
  . شان رد خون باقيماند شدند و روي گردن

ماندم و ديدن اشك آغشته به خشم مادري كه         من  
 ه شدپسرش زير چرخهاي ماشين نيروي انتظامي ل .

 سال بـه دنبـال      17ديدن پاي تاول زده مادري كه       
هـم نـشيني    . ش دويده بـود   ارد پاي سعيد گمشده     

بامادري كه در غروبي غمگين تنها يـك لحظـه از           
  غفلت ماموران استفاده كرده و جنازه پسرش را 

  
پسري كه با شليك مـستقيم بـه سـرش          . ه بود ديد

مثـل  . مثـل نـدا   . كف خيابانهاي تهران كشته شـد     
  .كيانوش مثل صانع

 عضو فـاميلش  50من ماندم و شنيدن از مردي كه     
 فرزندشـان اعـدام     5مادراني كـه    . اعدام شده بودند  

. شده و سنگي بر گوري نداشتند تا بر آن مويه كنند     
  . شان بود  خاوران قبله دل

ن ماندم و مادري كـه پـسرش در زنـدان، اعـدام             م
حيران و سرگردان از شهري بـه       . خاموش شده بود  

جـستم بازمانـدگان     رفتم و باز مـي     شهر ديگر مي  
ريان را ديدم كـه هنـوز چهارسـالش هـم      . اعدام را 

آخر آنهـا   . نشده اما پدر و عموهايش اعدام شده اند       
بـه  رويدا را ديـدم كـه قـرار بـود تـازه         . سني بودند 

كالس اول رود كه اعدام پدر، شالقي شد بر چهره          
فهميـدم   افتم بيـشتر مـي    ي هر چه آنان را مي    . اش

سـرزميني كـه   ، كه عدالت گـم شـده در سـرزمينم        
آتشي كه سربدار شدن    . ستاتشنه عدالت و آزادي     

ريحان به جانم افكنده بود شعله ورتر شـده و اراده           
  . ام براي برچيدن بساط اعدام آهنين گشت

دانم  اكنون در آستانه دهمين سال نبرد ريحانم مي       
كه عالوه بر محاكمه و مجازات جالدان و قـضاتي          
كه در كـشتن دختـرم دخيـل بـوده انـد، خواهـان              

 تـا ديگـر كـسي    ،م هـست برقراري عـدالت و آزادي    
اكنون . بخود جرات ندهد ستار را زير شكنجه بكشد 

 كه ريحان دختر ميليونهـا مـادر       گويم همچنان  مي
 مـادر هفـت     ،شد، من نيز مادر هزاران جانباختـه ام       

 مـادر شـهرام و    ، مادر اعداميان كرد و بلوچ     ،برادران
 قطـره اي از     . مادر سـعيد و مـصطفي و رضـا         ،مونا

 تا نفس دارم بر طبل دادخـواهي    ،درياي دادخواهان 
  . خواهم كوفت

دانم كه هزاران دسـت يـاريگر بـه سـويم دراز            مي
گذارنــد پــرچم  ه نمــيدســتهايي كــ. خواهــد شــد 

  . دادخواهي به زمين افتد
دانم نه ريحان و نه ديگر اعداميان بازنخواهنـد          مي

   . اما ريحانها در آينده لبخند خواهند زد،گشت
دانم كه راهي سخت در پيش دارم اما با همـه            مي

توان به عهدي كه با رعنايان در خاك خفته بـسته           
  . ام وفا خواهم كرد

قطـره اي در    .  هزاران ريحـان     اينك اين منم مادر   
 فراتر از هـر عقيـده و گـروه، دسـتهايم را بـه           ،دريا

 كيست يـاري    ،كنم سوي دستهاي ياريگر دراز مي    
  م كند؟ا

  
متن زير پياده شده پيام ويدئويي به گردهمĤيي روز         

  .  در حومه پاريس است96 تير 10
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  مرداد ماه در شهداي فدايي
ـ     ـناصر فضل الهي  : رفقا  محمـد صـفاري آشـتياني 

ـ   فرامرز شريفي  فرخ سپهري ـ مهدي فضيلت كالم 
ـ  محمد رضا خوانـساري ـ ـ      فريـدون   احمـد زيبـرم 

ـ  عباس جمشيدي رودباري ـ زيـن العابـدين     شافعي 
  عبداهللا سعيدي بيدختي ـ  رشتچي ـ غالمرضا بانژاد

ـ    حسين الهيا - مرتـضي   ري ـ جهـانبخش پايـداري 
ـ  ) اميـر ( ـ عتيانداريـوش شـفا   فـاطمي  قـدرت اهللا    

ـ    ـ    شـاهين سـخن   ـ بهـروز كتـابي    فـرزاد صـيامي 
ـ   ـسعيده كريميان   مهـدي يوسـفي    گودرز همـداني 

 حـسين پـور   ـ حسن كهل ـ زهرا فرمانبردارــ  كهل  
ـ قنبري  محمد رضا رمضان علي ـ محمد تقي ترابي   

 كامران اسماعيل  ـ حمد يزداني مـ محمد عظيمي  ـ
ـ   ـزاده   جـواد كاشـي ـ     هادي حسين زاده كرمـاني 

يوسف كيشي زاده ـ سعيد ميرشكاري ـ هرمز گرجي   
 ـ هامان شـفيعي   ـ بياني ـ ابوالقاسم رشوند سرداري 

بيـژن   ـ حـسين محمـدي    ـيوسفي  ) محمود(محمد 
 سـعيد سـليماني   ـعبدالكريم عبداهللا پـور   مجنون ـ  

ـ  ـاحمدي   علي ـنژاد    علي رضـا  عباسعلي شريفيان 
جميل  ـ غضنفر اسدي  ـ اسماعيل عابدي  ـقاسميان  

ـ  اكبري آذر ـ  مسعود جعفرپورـ ابراهيم  ونداد ايماني 
ـ   ــي  ــدالرحيم جالل ــد( عب ــي   ) مجي  شــهرام ـجالل
 فرهـاد  ـ محمـد رفيعـي    ـ يحيي رجبي  ـخداپناهي  
 -مهدي صديق پـور   - مهين ضياشندي ـسليماني  

ــي يا ــشتمي عل ــي -ســري ن ــراهيم جالل ــا - اب  مين
ــامنيان  ــاردوئي  -ض ــاالري س ــعيد س ــسن - س  ح
 عزيـز   - ايـوب ملكـي      - يعقوب مـالني     -منصوري  

 - آذرنوش مهـدويان     - بهروز كتابي    -محمد رحيمي 
 عبــداهللا - اردشــير شــيرين بخــش -يوســف منــزه 

محمدرســول   - آرامــائيس داربيــانس   -ليچــائي 
كـريم  روز صـديقي ـ   في ـ كاظم كازروني  عزيزيان ـ 

جمـشيد پورقاسـمي ـ     - عبدالرضـا ترابـي   –ترابـي  
 50 از سـال      - مينا ضـامنيان     – عظيم سرعتي عبدال

تاكنون در مبارزه عليه امپرياليسم و ارتجاع به دست         
مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند،        

  يادشان گرامي باد

  

  پيام تسليت

 به مردم كردستان و به حزب 

  ه كردستان ايرانكومل

  
 تير، طي يك درگيـري نـابرابر ميـان        2روز جمعه   

رزمندگان دلير حـزب كوملـه كردسـتان ايـران و           
نيروهاي سركوبگر سپاه پاسداران در اطراف شـهر       
سنندج، سه فرزنـد قهرمـان مـردم كردسـتان بـه            

 صباح حسين پناهي، حامد سيف پنـاهي و         نامهاي
انان شجاع  اين جو .  به شهادت رسيدند   بهزاد نوري 

طي سالهاي گذشته به طور فعال در مبارزه بـراي          
رهايي و عدالت شركت داشـته و همـواره خـود و            
خانواده هاي آنان مورد آزار و اذيت ماموران پليـد          

  .رژيم بودند
از طرف خـودم و رفقـايم در سـازمان چريكهـاي            

صباح حسين فدايي خلق ايران شهادت زنده يادان 
 را بـه  و بهـزاد نـوري  پناهي، حامد سـيف پنـاهي       

خانواده آنان، به مردم مقاوم كردستان، بـه حـزب          
كومله كردستان ايـران و بـه همـه آزاديخواهـان           

  .تسليت مي گويم
  

  مهدي سامع
  2017  ژوئن25 – 1396 تير 4شنبه يك
  

  

  

  

  
  

  منتشر شد
  

  زير محك زمان
قطعنامه هاي سه اجالس شوراي عالي 

  سچفخا
)1388- 1391 – 1393(  

  سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران: ناشر
  1394: چاپ اول

چاپخانه باقر مرتضوي، : چاپ و صحافي
   كلن-آلمان 

   يورو7بهاي كتاب 
  
  

  

  نبرد خلق
  ارگان سازمان

   چريكهاي فدايي خلق ايران 
  يرهاشمي منتيز: ريسردب

 ،يدي جدالي ل،منصور امان: راني دباتيه
  يرهاشمي منتيز

 منصور امان، ،يدي جداليل: هيري تحراتيه
   سامعي مهد،يرهاشمي منتيز

  
  :همكاران نشريه

 اميد برهاني، فرنگيس بايقره، اسد طاهري، 
  كامران عالمي نژآد، فتح اهللا كيائيها

   
  انجمن فرهنگي نبرد: چاپ 

  
دخلق ارگان سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران و        نبر

اما بديهي اسـت   . بيان كننده نظرات اين سازمان است     
از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و جنبش         كه  

مقاومت و صاحب نظران و نيـز ترجمـه مطـالبي كـه             
دهد و اطالع از آن مفيد است،        حجم نشريه اجازه مي   

مطالبي كـه بـا امـضاي افـراد در        . كند خودداري نمي 
شود، بيان كننده نظرات خود آنـان        نبردخلق چاپ مي  

نطبـق،  است كه ممكـن اسـت بـا نظـرات سـازمان م         
با نام (سرمقاله نبردخلق . همسو يا اختالف داشته باشد  

  .بيان كننده نظر سازمان است) و يا بدون نام
  

براي اشتراك نبرد خلق با آدرسهاي نبرد خلق تمـاس          
  بگيرد 

  بهاي اشتراك ساالنه 
   يورو24      فرانسه

    يورو35   اروپا  معادل            
   يورو40             آمريكا و كانادا 

   يورو40       استراليا
   يورو1تك شماره              

اخبــار و گزارشــهاي جنــبش كــارگران، مزدبگيــران و 
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايـران، عـراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنـبش          

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

  كه جهاني اينترنت در شبسازمانآدرس 

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 
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