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   متحد شويد متحد شويد

  .....سرمقاله 

دولت روحاني؛ در به روي 

  همان پاشنه مي چرخد

 
  منصور امان

با معرفي دولت، پرونده نمايش جنجالي انتخابات نيز بسته         
شد و حاصل جمع آن به صورت تركيـب كابينـه و برنامـه         
عمل آن كه آقاي روحاني در مجلس مالها ارايه كـرد، در            

اكثريت كساني كـه    . برابر نگاه و داوري جامعه قرار گرفت      
به حجت االسالم حسن روحاني راي دادند، انتظارات خود         

بخـشي از ايـن     . را در دولت وي برآورده شده نمـي بيننـد         
توُقعات ريشه عيني دارد و براساس وعده هـاي انتخابـاتي           
وي شكل گرفتـه اسـت، امـا قـسمت عمـده انتظـارات از               

است كـه   مرزبندي آشكار آنان با برنامه و سياستي برمي خ        
حجت االسالم ابراهيم رئيسي، يـك كـارگُزار بـدنام بانـد            

در پندار غالب، طرد او نـه فقـط    . حاكم، نمايندگي مي كرد   
جلوگيري از نازل شدن يك سناريوي دهشت انگيـز بـود،           
بلكه كورسويي از اُميد به گُزينه انتخاباتي معرفي شـده در           

همگين اينك با ضـربه سـ     . برابر آن نيز به حساب مي آمد      
واقعيت، ابرهاي ابهام از روي ايـن تـصوير ذهنـي نقاشـي           

 به كنار رفته و طـرح بـه كلـي           "انتخابات"شده روي بوم    
متفاوتي كه روي آن نقش بسته، به تمام در حـال پديـدار             

  .گشتن است
آشكارترين خُطوط اين ناهمگوني كه در همـان نگـاه اول           

ـ     ت هويـدا  به چشم مي آيد، در تركيب كابينه و برنامـه دول
شده كه در حقيقت دسـتور كـار و هويـت مجريـان آن در          
چهارسال آينده را تعيين مي كند و از اين زاويه مـي تـوان     

  . آن را معرفي كننده ماهيت و سمتگيري اش نيز دانست
  

   " سال گذشته38"همچون *
آقاي روحاني كه در جريان رقابت انتخابـاتي اش بـر بانـد             

 سـال فقـط اعـدام و        38در طول   "رقيب خُرده گرفته بود     
، با معرفـي يـك مـامور كمـر بـسته بـه              "زندان بلد بودند  

 به عنوان وزيـر دادگـستري، حتـي الزم          "اعدام و زندان  "
نديد به طور ظاهري و با گُماردن قـصابي كمتـر شـناخته             
شده، از زير سووال رفتن نمـايش پيـشين اش جلـوگيري             

يـشين و فراتـر از      آقاي عليرضا آوايي همچون وزير پ     . كند
آن، چونان حجت االسالم رييسي، نماد گوشت و اُستخوان        

او مجـري سياسـتي بـوده    .  اسـت " سال گذشته38"شده  
است كه آقاي روحاني برخالف سخنان تبليغاتي خود با به          
خدمت گرفتن اش عالمت مي دهد كه نه مي تواند و نـه             

  . مي خواهد از آن فاصله گيرد
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تبليفات گسترده و بي سابقه اي كـه بـه دنبـال كـشته      
شدن محسن حججي به راه افتـاد و هنـوز هـم ادامـه             
دارد، بارديگر دليل مداخله همـه جانبـه رژيـم واليـت            
فقيه در سوريه را كه همراه با هزينه هاي كالن مـالي            

  .و انساني است را برجسته كرده است
راق، در منطقه حلب يك مثلث مـشترك بـين مـرز عـ            

ــش     ــم نق ــراي رژي ــه ب ــود دارد ك ــوريه وج اردن و س
استراتژيك داشته و نقشه سپاه پاسداران اين است كـه          
با در اختيار داشتن اين منطقـه يـك مـسير زمينـي از              

  .ايران تا مرز لبنان و سواحل مديترانه را كنترل كند
   

داعش طي يك حمله انتحاري به يكي از پايگاههـاي          
در اين منطقه و در حد فاصـل        مزدوران قاسم سليماني    

التنف و بوكمال چند ده نفر را كشته و محسن حججي           
  .را دستگير كرده و او را به قتل مي رساند

در حالي سران، كارگزاران و رسانه هاي رژيم بـه نحـو       
شگفت انگيزي در مـورد كـشته شـدن دههـا نيـروي             
وابسته به رژيم در اين عمليات خويشتنداري كردند، در         

ــورد م ــابقه اي را   م ــي س ــات ب ــي تبليغ ــسن حجج ح
  .ساماندهي كردند

از بوسه علي الريجاني بر دستان پدر محسن حججـي          
تا استقبال حكومتي و برنامه ريزي شده از لحظـه ورود    
خانواده حججي به فرودگاه مشهد، از تغيير نام دانشگاه         

 تا معرفي او بـه عنـوان         آزاد نجف آباد به نام حججي     
از جانـب سـركرده كـل      » نقـالب محصول و عصاره ا   «

افتخـار  «سپاه پاسداران تا حداد عادل كـه حججـي را           
» نسل جوان كشور و نمـاد اخـالص، بـصيرت و ايثـار            

دانسته تا آخوند نـوري همـداني كـه حججـي را نمـاد              
معرفـي كـرد و     » فصل جديدي از فرهنـگ شـهادت      «

  . بدون مبالغه هزاران حرف و حديث ديگر
 ابعاد حتي براي پاسدار همداني      اين تبليغات كه در اين    

كه يكي از مهمترين سركردگان سپاه بـود و يـا بـراي             
صدها قرباني در رده هاي ميـاني و پـاييني سـپاه هـم             

در اين ميان نظر خامنـه اي كـه         . صورت نگرفته است  
را بـه   » اغـواگر صـوتي و تـصويري      «پاي رسانه هاي    

ميان مي كشد و نظر همسر حججي كه مساله حجاب          
را مطرح مي كند، ايـن      » امام خامنه اي  «ها نبودن   و تن 

سوال را برجسته مي كند كه چه رابطه اي بين حجاب           
  اجباري و حرم وجود دارد؟ 

 مرداد، خامنه اي در ديدار با جمعـي از          30روز دوشنبه   
شـهيد  «: ايادي خود از استانهاي يـزد و همـدان گفـت     

تي و  هاي اغواگر صو  حججيِ عزيز در دنيايي كه روزنه     
تصويري فراواني وجود دارد، چنين درخـشيد و خداونـد         

  ».او را همچون حجتي در مقابل چشم همگان قرار داد
را همسر محـسن حججـي چنـين        » حجت«مرگ اين   

همسرم رفت كه بگويد امام خامنـه        «: توصيف مي كند  
و البتـه   . ».اي تنها نيست، سرش رفت تا روسري نرود       

ند كـه حجـاب شـان را        او به خواهرانش توصيه مي ك     
  .رعايت كنند

از آن جا كه هيچ رابطه اي بـين روزنـه هـاي اغـواگر               
صوتي و تصويري و دفاع از حرم وجود ندارد، بايد براي     
فهم اين اغواگري حرفهاي خامنه اي و همسر محسن         
حججي را در تلفيق با هم مورد توجه قـرار داد و البتـه        

براي درك اين به برخي از نظرات ايادي خامنه اي هم    
  .پيوند اشاره كرد

  
 مـرداد، حـسين افـضلي، يـك     24عصر روز سه شـنبه    

برگزيده شوراي نگهبان براي مجلس ارتجاع در دفـاع         

اسـب  «از ورود  از يك كارگزار امنيتي كابينه روحـاني        
به مركز خالفت خامنه اي اظهـار نگرانـي مـي           » تراوا

در شـرايط موجـود فـضاي مجـازي        «: كند و مي گويد   
سب تراوايي شده كه ديگه پـشت دروازه هـاي شـهر            ا

اونجا مستقر نيست، در شرايط موجود اين اسـب تـراوا           
در وسط ميـدان شـهره و بعـضاً در وسـط خانـه ماهـا                

» .نشسته و متاسفانه امكان آتـش زدنـش هـم نيـست           
  )رسانه هاي رژيم(

  
 مـرداد  31روزنامه كيهان خامنه اي در روز سـه شـنبه       

امسال حرفهاي بيدادستان كل رژيـم در مـورد شـبكه           
محمــد جعفــر . هــاي اينترنــت را منتــشر كــرده اســت

: منتظري خطاب به كارگزاران دولت روحاني مي گويـد       
 صـالح و ذي      آيا وقتي مي  گوييم كـه مقامـات ذي         «

 مقـام معظـم     ربط بايد فضاي مجازي را كه بـه تعبيـر         
رهبري تبديل به قتلگاه شده و جوانان و خانواده هـا و            
نواميس ما را گرفتار كرده است مديريت كنـيم، حـرف           

  » گزاف مي زنيم؟
امـروز فـضاي مجـازي تبـديل بـه      «: او ادامه مي دهد   

  .است» سيلي خانمان برانداز شده
بيدادستان رژيم اساس و جوهر دلواپسي رژيم را چنين         

دشمن به شـدت مجموعـه نهـاد        «: كندجمعبندي مي   
روحانيت، مرجعيت و در رأس همه ولي فقيـه را مـورد            
تهاجم قرار داده و به دنبـال يـافتن راههـاي نفـوذ در               

 هاست و قصد دارد اعتماد مردم را بـه روحانيـت             حوزه
ضعيف كند تا به گمان خود با متزلـزل كـردن سـتون             

  » . ببردخيمه يعني واليت فقيه، اين خيمه را از بين
احمد علم الهدي، عضو مجلس خبرگـان خامنـه اي و           

دست نشانده تام االختيار خامنه اي در مـشهد در نمـاز    
 مرداد مرزهاي واليت خامنه اي را     27جمعه روز جمعه    

امروز اين جور نيست كه كوير      «: چنين تعريف مي كند   
عراق و شام و ساحل درياي مديترانه يك نقطه خـارج           

بخوانيـد  [ از اين مرزه، جبهـه اسـالم         از اين مملكت و   
تلويزيون (» .اونجا تشكيل شده است  ] واليت خامنه اي  

  )آستان رضوي
  

  و ايادي او مورد » عمود خيمه نظام«اين واقعيت كه 
كه اسم مستعار مردم در ادبيات رژيم       » دشمن«تهاجم  

است، قرار گرفته و ايـن جنـگ و سـتيز كـه بـه طـور              
را بـرمال   » حرَم« و رمز قربانيان     روزمره ادامه دارد، راز   

حجـاب  «نگراني همسر محـسن حججـي از        . مي كند 
  . هم در همين رديف جاگذاري مي شود» خواهران

فشار روزانه بر زنان براي حجـاب اجبـاري و مقاومـت            
زنان در مقابل اين تحميل، يك كنش و واكنش روزانه         

ن اگر مزدورا. بين نظام و جامعه را به نمايش مي گذارد     
رژيم در مقابل واكـنش زنـان برخـورد انفعـالي داشـته         
باشند، شاهد انفجار جامعه در همـه ابعـاد آن خواهنـد             

و به همين ترتيب اگر استبداد مـذهبي خـود را در            . بود
مرزهــاي كــشور زنــداني كنــد، همــه انباشــت تنفــر و 

بنـابرين بـراي    . نارضايتي به خيابان سرازير مـي شـود       
هيچ معنـي   » حجاب«و  » رَمح«،  »اسالم«نظام مساله   

  .نمي دهد» واليت خامنه اي«جز پاسداري از امنيت 
  

  .....يادداشت سياسي 

  جاب ح وحرَم با  خامنه ايرابطه واليت
 مهدي سامع
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  1بقيه از صفحه 
  
  وزارت زنان *

 "حضور بيش از گذشته زنان    "وعده ديگر وي مبني بر      
، سرنوشت بهتـري از ايـن       "مشاركت سياسي زنان  "و  

دولت معرفي شـده او بـه گونـه موفقيـت           . نيافته است 
آميزي از سرفصلهاي پر آب و تاب انتخاباتي عبور كرد          

. ار دادو كسب و كار به شـيوه گذشـته را سرمـشق قـر        
بــرخالف صــحنه آرايــي و هلهلــه پــيش هنگــام بانــد 

، آقـاي روحـاني در دور دوم        "اصالح طلب "تداركچي  
رياست جمهوري خويش نيـز از وارد كـردن زنـان بـه             

  . كابينه و سپردن وزارت به آنها طفره رفت
ــراي    ــس گ ــت واپ ــه حاكمي ــساسيت و دافع ــزان ح مي

نه جمهوري اسالمي نسبت بـه حـضور زنـان در صـح           
هاي اجتماعي را به وِيژه از اينجا مي توان دريافت كـه    

اصـالح  "هرگاه طيف مياني حكومت و دنبالچه هـاي         
 سـخن مـي     "مـشاركت سياسـي زنـان     " آن از    "طلب

گويند، منظور قايل شدن چنين حقي به گونه فراگيـر و          
براي همه زنان جامعه نيست، بلكه در حقيقـت تقـسيم     

 "خـودي " پايوران مونث و     كُرسيهاي ارشد دولتي بين   
  . طيف خويش را هدف دارند

حجت االسالم روحاني به خوبي نشان داده كـه حتـي           
براي اين دسته اندك از زنـان نيـز كـه بـا معيارهـاي               
ايديولوژيك و سياسي گُزينش در رژيـم واليـت فقيـه           
همخواني دارند، در نظم مردساالرانه و زن ستيز حاكم          

  . وجود نداردمكاني جز جايگاه فرودست 
  غيبت مولوي*

همين رويكرد را مي توان در برخورد به يكي ديگـر از             
محورهاي مـورد اسـتفاده آقـاي روحـاني در تبليغـات            

حقوق اقوام، اديـان و     "بيروني اش، يعني آنچه كه وي       
 مــي دانــد، مــشاهده كــرد او در مــسير تــور "مــذاهب

و انتخاباتي خود ايستگاههايي نيز در اُسـتانهاي غـرب          
ــه    ــده اي ك ــر وع ــشور داشــت و از دادن ه ــوب ك جن
. مخاطبانش مايل به شنيدن آن بودنـد، فـرو نگذاشـت         

وي كه همچون ديگر رهبران حكومـت كوشـش مـي           
كند تضاد نظم حاكم با حقوق پايه اي مليتهـا و اقـوام             
ايراني را به تفاوتهاي فرقه اي شيعه و سني فرو كاهـد           

 كند، اشتهاي برادران    و آن را در اين چارچوب مديريت      
 از آنها برمي انگيخت تا      "استفاده" را با وعده     "بومي"

  . به سمت جناح ميانه حكومت جلب كند
 نه فقط در سطح معاونتهـاي  "نيروها"در عمل اما اين   

تشريفاتي دولت بـه كـار گرفتـه نـشدند، بلكـه بـراي              
استخدام آن در سطح محلي هم نيز همچون چهارسال        

نــه جــدي تالشــي از جانــب تــصميم گذشــته، بــه گو
  . گيرندگان ديده نمي شود

جناح ميانه حكومت ارسال نشانه هايي مبني بر نگاه و          
جهتگيري دولت در چهـار سـال آينـده را بـه همينجـا          

دعوت نكردن از مولوي عبدالحميد، امام      . متوقف نكرد 
جمعه سني مذهبان زاهدان و يكي از پشتيبانان محلي         

در سيستان و بلوچستان، براي شركت در       آقاي روحاني   
. مراسم تحليف، يك عالمت گويـا از ايـن مـسير بـود            

مصالح عالي تري را كه بـه خـاطر آن برگُزاركننـدگان            
مراسم از منافع حضور مولوي چشم پوشي كردنـد، بـه           
ســادگي در جــوهره فرقــه اي و تبعــيض آميــز رژيــم  

  .  مذهبي مي توان يافت–استبدادي 
  نديحقوق شهرو*

آنگاه كه وعده هاي صريح چنين فرجام رسوايي بـاري         
پيـدا مـي كنـد، بـه خـوبي مـي تـوان حـدس زد كـه          

رعايـت حقـوق    "سرنوشت وعده هاي زير لبـي ماننـد         
آقاي روحاني در اين پهنـه      .  چه خواهد بود   "شهروندي

نزديك به چهار سال را صرف حرافي تبليغاتي در بـاره           
 " حقـوق شـهروندي    منـشور "نگارش يك انشا به نام      

 بـه  "مدره هـا "كرد كه فايده و كاربرد آن از معماهاي   
در همـين بـازه زمـاني، حكومـت و از           . حساب مي آيد  

، بـه   "تدبير و اُميـد   "جمله اجزاي آن، وزارت اطالعات      
گونه پيگير و بي وقفه در حال پايمالي سيـستماتيك و           

واند اين مي ت  . خشن حقوق پايه اي شهروندان بوده اند      
يك تقسيم كار مفيد باشد كه بـه ويـژه در دوره هـاي              

، بـراي جلـوگيري از      "نظام" "عقب نشيني قهرمانانه  "
پيشروي جامعه در زمينهاي وانهاده شده ارزشي حياتي        

  . پيدا كند
آقاي روحاني در دور نخُست رياست جمهوري خـود بـا     
جعل تقدم ساختگي حل بحران هسته اي بـر هـر امـر      

كوشش نافرجامي بـراي كنـار زدن مطالبـات        ديگر، به   
جامعه از دستور كار روز و همچنين بستن دهـان بدنـه            

اين به  .  دست زد  "اصالح طلب " و   "اعتدال"اجتماعي  
معناي مشروعيت تراشـي بـراي پيگـرد، دسـتگيري و           
ــه    ــان، روزنام ــارگري و معلم ــندگان ك ــركوبي كوش س

و بـا   نگاران، فعاالن سياسي و مدني بود كه همچنـان          
همان شدتي كه در دوره پيش از عقب نـشيني هـسته            

  . اي جريان داشت، ادامه يافت
در برنامه ارايه شده او براي دور دوم رياست جمهـوري         

منـشور حقـوق    "اش همچون گذشـته طبـل توخـالي         
آقـاي  .  تنها دستور كار در اين زمينه اسـت        "شهروندي

 روحاني نگفت و نمي گويد چه اقدامات مشخصي براي        
رعايـت حقــوق فـردي و اجتمــاعي شـهروندان انجــام    
خواهد داد و كدام تدبيرها را براي جلوگيري از پايمـال           

او بـا   . شدن اين حقوق انديشيده و پيـشنهاد مـي كنـد          
اجراي حقوق شهروندي از دسـتگاههاي  "ادعاي اينكه   

، گريبـان خـود را از       "تحت نظر قُوه مجريه آغاز شـده      
رها كرده و سپس با ارسال كارت پاسخ به اين پرسشها  

به منظور شـركت در ايـن        "ساير قُوا " براي   "دعوت"
كمپين خيالي، مـسووليت خـويش را در لگـام زدن بـه         
تهاجم افسار گُسيخته ُقـوه قـضاييه، سـپاه پاسـداران،           
نمايندگان ولي فقيه در اُستانها و جز آنهـا بـه پايـه اي            

  . ترين حقوق جامعه، برآورده شده وانمود مي سازد
  حصر *

ي از كـشور كـه   آقاي روحاني در هر نُقطه دور يا نزديك 
بساط تبليغات انتخاباتي اش را بر پـا كـرد، بـا مطالبـه           

 روبـرو شـد و برنامـه و دسـتور           "رفع حصر "سراسري  
با اين حال او حتي بـه       . كارش زير پرتو آن قرار گرفت     

گونه نمادين از نزديك شدن به اين خواسته در برنامـه           
دولت يا سخن پراكني اش در مجلس مالها خودداري         

  . كرد
او كه در دور اول رياست جمهوري خويش نيز با همين     
مطالبه دست به گريبان بود بدون آنكـه بـه آن پاسـخ             
قـانع كننـده اي دهـد، چهــار سـال گُذشـته را صــرف      

آقـاي  . فرستادن مطالبه گران به دنبال نخود سياه كرد       
روحاني و دوستان هر بار كـه بـا ايـن پرسـش روبـرو               

وم خود در پـشت پـرده بـراي         شدند، از فعاليتهاي موه   
 خبر دادند و هـر بـار كـه بـا درخواسـت              "حل مساله "

توضيح بيشتر در باره جزييات اقدامات ادعايي به تنگنا          
مفيد تـر   " ماندن آن و نيز      "محرمانه"افتادند، به لُزوم    

  .  رايزني در خفا پناه بردند"بودن
تنها زماني كه اين طيف در مورد مساله زندان خـانگي           

قايــان موســوي و كروبــي و خــاُنم رهنــورد صــراحت آ

داشته، زماني بوده كه آنها را بـه توبـه و مرزبنـدي بـا               
طـرح  .  فراخوانـده اسـت    89 و   88خيزشهاي اعتراضي   

، "حصر"اين شرط رسوا همراه با انفعال عملي در برابر        
به خوبي بازگو كننده اين واقعيت است كه جناح ميانـه           

 آن نه تنها نفعي در      "ح طلب اصال"حكومت و دنبالچه    
 89 و   88آزادي چهره هاي شناخته شـده اعتراضـهاي         

ندارند، بلكه اين امر را تهديدي عليه وضـعيت موجـود           
نيرويـي  . كه آنها را شريك قُدرت كرده است، مي دانند    

كه در گردهماييهاي انتخاباتي آقاي روحاني جمع مـي         
يي شد، اين طيف را وحشت زده مي كنـد، چـون توانـا            

پايش و مديريت آنهـا و مطالبـات شـان را نـدارد و بـا          
ــي و    ــي سياس ــساس نزديك ــان اح ــاي ش ــته ه خواس

  . ايدولوژيك نمي كند
   

  بستر عيني بد عهدي
درجا زدن آقاي روحاني و دولت جناح ميانه حكومت در  

 و فرار پابرهنه از وعـده هـاي         "گُشايش فضا "موضوع  
 در حال عقب "منظا"داده شده، يك علت زميني دارد؛      

نشيني در پهنه خارجي و مواجه با بحران اقتـصادي در           
پهنه داخلي، تحرُك جامعه و فعال شدن آن را خطـري       

بـي گمـان    . براي موجوديت و ثبات خويش مي انگارد      
راه حكومت براي دست كـشيدن از بحـران سـازي در            
منطقه، همچون عقـب نـشيني هـسته اي از مـسيري            

ينه مي گذرد كه بار فالكت بار آن        خسارت بار و پر هز    
نيز كماكان بر دوش اكثريت جامعـه سـنگيني خواهـد           

  . كرد
تصويري كه آقاي روحاني در مجلـس از برنامـه هـاي       
رياضتي خود در چهار سال آينـده ارايـه داد، ضـرورت            

 در برابر واكُنش اجتمـاعي بـدان را         "نظام"حفاظت از   
ميلي در كنار خـود  نيز به گونه گُريز ناپذير و به طور تك      

او شرايط وخيمي كه حكومت در آن بسر مي برد          . دارد
را شرح داد و طرح مقابله با آن را ترسـيم كـرد كـه در     
جوهره چيزي بيشتر از يك نقشه راه براي تهـاجم بـي       
رحمانه تر به جيب، سفره و كرامت طبقـه كـم درآمـد             

 او به اين ترتيب جاي. كارورزان و قشرهاي فقير نيست   
ترديد به جا نمي گذارد كه در پهنه اقتصاد نيز سياست           

 كه در چهار ساله نخُست     "اقتصاد مقاومتي "رياضتي و   
رياست جمهوري اش به فقر، بيكاري، گُرسنگي، نـوزاد         
فروشي و گورخوابي منتهـي گرديـده را تـداوم خواهـد            

  . بخشيد
  

  برآمد
تنها بخشهاي جدي و راست گويانه برنامه دولت جناح         

 را  "نظـام "يانه، فصلهايي است كـه منـافع مـستقيم          م
اين پهنـه هـا را در درجـه نُخـست      . نمايندگي مي كند  

 و  "برجـام "سياست خارجي و حفظ و استفاده از منافع         
  . سپس مهار جامعه و مطالبات آن تشكيل مي دهد

در حوزه حقوق اجتماعي و اقتصادي جامعه، زير نقـاب          
نــه حكومــت، ريخــت  جنــاح ميا"اعتــدالي"و آرايــش 

  .  پنهان شده است"نظام"سركوبگرانه و ناديده انگارانه 
همداستاني با باند حاكم در حيطـه حقـوق و آزاديهـاي       
جامعه اما به معناي مبارزه نكردن جناح ميانه حكومـت     
براي آزادي خـود از قيـد انحـصار ُقـدرت بانـد حـاكم               

  نيست، همچنانكه معناي دست 
ه اش از باند ياد شده بـراي سـهم          كشيدن آن از مطالب   

  . بيشتر از ثروت ملي نمي باشد
بــديهي اســت كــه دولــت آقــاي روحــاني در دور دوم 
رياست جمهوري اش با فشار بيشتر انتظارها و خواسته         
هاي بخشهاي گوناگون جامعـه روبـرو خواهـد بـود و             
براين اساس شُروع حكمراني وي، زنگ آغاز يك دوره         

با اين حال بايـد در      . صدا در آورده است   پرتالُطم را به    
نظر داشت كه حركتها و جنبشهاي اعتراضي تـا انـدازه    
اي مي توانند سازمان يابند و در عمل مبارزاتي مستقل          

 را دريافتـه  "بـاال "باشند كه مضمون و اُفـق سـتيز در     
  .باشند

 دولت روحاني؛ در به روي همان پاشنه مي چرخد
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 سعيد شيرزاد فعال حقـوق كودكـان كـه در           با درود به  

سياهچالهاي رژيم واليت فقيه به همـين جـرم تحـت           
آزار و شكنجه و حـبس قـرار دارد و اكنـون همـراه بـا         

 نفر ديگر از همبنـدان اش در اعتـصاب غـذا            20حدود  
  .است

  
كودكان كار، بي پناه ترين، ضعيف ترين، بي صداترين         

يژگي اين بخش از نيروي كار،      و. بخش از نيروي كارند   
قرار گرفتن زير استثمار شديد همراه آزارهـاي جنـسي،        

كودكان كار در برابر ايـن همـه     . اخالقي و روحي است   
وضـعيت  . ستم هيچ جايگـاهي در قـانون كـار ندارنـد          

كودكان كار در مناطق محروم و در بخـشهاي اقتـصاد         
فا سنتي، بيشتر به صورت زيرزميني، در تاريكي و در خ         

دستان ظريف و بدنهاي كوچك آنها، سـكوت و         . است
حقوق كم آنها براي برخي كارفرمايان بـسيار سـودآور          

  . است
كودكان كار در همه نقاط جهان وجود داشته و زاييـده           

تغييرات كمـي در    . فقر و نابرابري سرمايه داري هستند     
شمار كودكان كار در كشورها بستگي به قوانين كـار و           

ماعي از خـانواده، بـه رسـميت شـناخته          حمايتهاي اجت 
شــدن حقــوق كودكــان، تحــصيل اجبــاري و رايگــان، 
كمكهاي تحـصيلي، قـوانين كـار عادالنـه تـر، وجـود             

  . دارد... سنديكاها و نهادهاي مدني و 
در حالي كه در جهان تعداد كودكان كار كـاهش پيـدا            
كرده، در ايران شمار كودكـان كـار از بركـات اقتـصاد             

ي فقيـه و حكومـت فاسـد همچنـان سـير            مقاومتي ول 
  .صعودي دارد

سازمان بين المللي كار در رابطه با روز جهاني كـودك           
، اعالم كرد كـه تعـداد كودكـان     96 خرداد سال    22در  

 ميالدي تاكنون به يك سوم كاهش       2000كار از سال    
اما بنا بر آمار پژوهشگران، كارشناسان      . پيدا كرده است  

 كودكـان، در ايـران ايـن رقـم       ايراني و مدافعان حقوق   
  . افزايش يافته است

نايب رئيس انجمن حمايت از حقوق كودكـان در ايـن           
متاسفانه عليرغم آن كه در سطح جهـان       «: رابطه گفت 

آمار كودكان كار رو به كاهش بوده اما در ايران شـاهد           
 تيـر   23ايـسنا   (» افزايش تعداد كودكـان كـار هـستيم       

1396(  
 هـزار  800بـه حـداقل حقـوق    طاهره پژوهش با توجه  

توماني و عدم برابري آن با سبد هزينه زنـدگي بـرآورد           
 هزار تومان به هر     50با پرداخت ماهيانه    «: مي كند كه  

كــودك كــار مــي تــوان آنــان را بــه چرخــه تحــصيل 
برگردانده و از رشد ايـن معـضل در كـشور جلـوگيري             

  ».كرد
فاطمه قاسم زاده رئـيس هيـات مـديره شـبكه يـاري             

كان كار با تاكيد بر افزايش شمار كودكان در ايران          كود
و اين كه هيچ آمار دقيقـي از تعـداد كودكـان كـار در               

 18 ميليون نفر كـودك زيـر        15.3«: ايران نيست گفت  
 ميليون نفر از آنان دانش 12.3سال در كشور داريم كه     

وي اضـافه   » مابقي كودكان كجا هستند؟   . آموز هستند 
همه موارد پروتكل منـع بـدترين   ايران هنوز «: كرد كه 

اشكال كار كودك را امضا نكرده اسـت در حـالي كـه             
 22ايرنـا   (» .بيشتر كشورها به اين پروتكل پيوسته انـد       

  ) 96خرداد 
  

حقوق كودكان مانند حقوق زنان و يا اقليتهاي دينـي و        
ملي بـستگي بـه جايگـاه تعريـف شـده آن در قـوانين        

هـوري اسـالمي    بر همـين منظـر در جم      . كشوري دارد 
كودكان نه متعلق به جامعه بلكه ملك پـدر محـسوب           

برآمد . شده و اين قيم است كه همه كاره كودك است         

دادن اين حق كامل به پـدر در ديكتـاتوري مـذهبي و             
ضد بشري، رواج كودك آزاري، فروش كودكـان، رهـا          
كردن كودكان در سطح شهر و فـروش اعـضاي بـدن            

ن آسيبهاي اجتماعي كه ايـن   افزايش اي . است... آنها و   
روزها تحت عنوان خبرهاي هولناك بخـش زيـادي از          

رسانه ها را پر كرده به طور مستقيم به گـسترش فقـر،     
در قوانيني كـه بـه پـدر حـق          . بي عدالتي مرتبط است   

تنبيه داده مي شود و اين تنبيه اگر به مرگ هـم خـتم              
شود با مجازات اندكي روبـرو خواهـد شـد، مـي تـوان              

  . بهاي برآمده از آن را در زندگي كودكان حدس زدآسي
حـق اجـاره دادن يـا      ) پدر(به عنوان مثال، ولي كودك      

واگذاري فرزند خود به صاحبان كارگاههاي خـصوصي        
انبوه كودكاني كه در كارگاههاي شيشه بـري،        . را دارد 

قالي بافي و آجرپزي كار مي كنند، بـه عنـوان كـودك      
بـه  .   به حساب نمـي آينـد      كار يا بخشي از نيروي كار     

دليل اين كه اين كودكان اجاره اي هستند و به عنوان           
يك ابزار در توافق والدين و صاحب كار معنا پيـدا مـي     

بسياري از كودكان كار و منجمله كودكان دست        . كنند
فروش در سرشماري نيروي كار به حساب نمـي آينـد،           

  درصـد 95در حالي كه با توجه بـه داده هـاي آمـاري            
كودكان كار شبها به خانه و نزد خانواده خـود بـر مـي              

در ايـن   . گردند، مشخص كردن تعداد آنها ميسر اسـت       
ميان مي توان به كار گسترده كودكان در كارگاههـاي          

 نفر شـاغل توجـه كـرد كـه مناسـبات در ايـن         10زير  
  . كارگاهها اصالً شامل قانون كار نمي شود

  
كالن شـهر تهـران     روزانه مي توان هزاران كودك در       

گـل فـروش، فـال فـروش،        (ديد كه به دست فـروش       
، آب فروشي در گورستانها، زباله گردي       )آدامس فروش 

، كار در كوره پزخانه هـا، شيـشه بـري،           )تفكيك زباله (
  .مشغول هستند....قالي بافي، كفاشي و 

در برابر تعداد انبوه كودكان كار و استثمار بي حد آنان،           
قعي از آنها داده مي شـود و نـه بـه            همچنان نه آمار وا   

  . عنوان نيروي كار به رسميت شناخته مي شوند
يكي از كارهاي سخت و زيانبار براي كودكان، كـار در           

اين نوع كار در سالهاي اخيـر       . بازيافت زباله شهر است   
اري تهران و پايوران فاسد رژيـم، رواج        زير سايه شهرد  
رواج و نهادينه شدن كار زبالـه گـردي   . پيدا كرده است 

كودكان تا جايي پيش رفته است كه شـهرداري بابـت           
ورود اين كودكان به محل بازيافت زباله، از آنها شـارژ           

  . مي گيرد
بر اساس بازتابها و گزارشهاي مربوط به تفكيك زباله،          

ي در تفكيك زباله ها هستند و هـر  كودكان نيروي اصل 
 هزار تومان به    300ماه بايد بابت كارت ورود براي كار        

  )96 مرداد 24سالمت نيوز . (شهرداري شارژ دهند
فاسدان حاكم بر شهرداري تهران همچون احمدي نژاد    
و قالي باف با غارت اموال مردم و اخـاذي از كودكـان             

ش كـوچكي از  بخ. كار، پولهاي كالني به جيب زده اند     
ــاتي رياســت   ــاف در نمــايش انتخاب ــالي ب دزديهــاي ق

اما آبي از آب تكـان نخـورد و         . جمهوري به سطح آمد   
پولهاي گرفته شده از مردم هـم در جيـب گـشاد آنهـا              

امــا ســكانداران ســفره بــزرگ شــهرداري . بــاقي مانــد
همچنان پول مي طلبند تا جايي كه از كودكـان زبالـه            

البتــه در برابــر . كننــدگــرد هــم شــارژ دريافــت مــي 
بيماريهايي كه كودكان كار در اين بخـش مبـتال مـي            

  . شوند هيچ حق بيمه و كمك درماني وجود ندارد
  

در خصوص آمار كودكان كار، انجمنهـاي غيـر دولتـي           
 ميليون كودك كـار     8 تا   7حمايت از كودكان، از وجود      

معـاون اجتمـاعي سـازمان      . در ايران صحبت مي كنند    
 هزار كـودك كـار و خيابـاني      70ز شناسايي   بهزيستي ا 

) 96 مـرداد    28فارس، شـنبه    . (توسط اين نهاد خبر داد    
 2در حالي كه پايوران رژيم در سالهاي قبـل از وجـود             

  .ميليون كودك كار خبر دادند
داده هاي آمارهاي جسته و گريخته واگويي از شـرايط          
. غير انساني و افزايش شـمار كودكـان كـار مـي كنـد             

 با بحران اقتصادي و رشد بيكاري، كار كودكـان          همراه
ايـن  . و استثمار آنها به امري رايج تبـديل شـده اسـت           

افزايش در حالي است كه رژيـم بخـشهايي از مقاولـه            
كنوانسيون « سازمان بين المللي كار با عنوان  182نامه  

ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشكال كـار          
اما تاكنون  . ضا كرده است   ام 1378را در سال    » كودك

هيچ اقدامي براي اجرايي كردن موارد اين كنوانـسيون         
  .  انجام نداده است

 قـانون كـار دسـت نوشـته پـايوران           79همچنين ماده   
.  سـال را منـع كـرده اسـت         15رژيم، كار كودكان زير     

ماده اي كه مانند خيلي موارد ديگر قانون كار به دليـل     
ژه، بـه زيـان نيـروي       مصلحتهاي حكومتي و شرايط وي    

  .كار زير پا گذاشته شده است
  

كودكان كار، از جمله كودكاني هستند كه نه تنها حـق           
كودكي كردن از آنها سلب شده بلكه در كودكي، نـان            

البتـه ايـن نيـروي كـار نـه          . آور خانواده هم مي شوند    
از ايـن بابـت پـايوران       . اعتصاب مي كند و نه اعتراض     

ن نمي آيد كه شمار آنها هـر        رژيم و صاحبان كار بدشا    
  . چه بيشتر شود

  
رعايت حقوق كودكان و منع كـار كودكـان، رايگـان و            

مواردي هـستند   ... اجباري كردن آموزش و تحصيل و       
كودكان . كه حل آنها در قامت رژيم واليت فقيه نيست  

كار و خياباني زاده فقر و تنگدسـتي و شـكاف طبقـاتي     
 به همين دليل حتـا      .هستند كه هر روز بيشتر مي شود      

مدافعان حقوق كودكان و يـاري رسـانان بـه كودكـان            
كار، مساله امنيتي براي رژيم شده و به عنوان زنـداني            
سياسي سالها بايد حبس تحمل كنند، البته اگر در ايـن          

  . سياهچالهاي قرون وسطايي زنده بمانند
جمهوري اسالمي در پيوستن بـه كنوانـسيونهاي بـين          

امه هاي بين المللـي وقتـي بـه حقـوق           المللي يا عهدن  
مردم ايران از زاويه حقوق بشر بر مـي گـردد هميـشه             

مشروط به اين معنا كه بايـد       . مشروط امضا كرده است   
بر قوانين شرعي دسـت سـاخته بنيادگراهـاي مـذهبي           

عـــدم رعايـــت . حـــاكم همخـــواني داشـــته باشـــد
كنوانسيونهاي سازمان جهاني كار و نيـز عـدم اجرايـي        

يون منع كار كودكان به همين روال توجيه مـي          كنوانس
جمهوري اسالمي تا كنون مقاوله نامه مربوط بـه         . شود

منع كار كودكان را اجرايي نكرده و بخـشهايي از آن را    
  . نپذيرفته است

كار كودكان بايد به طور كامل منـع شـود و حاكميـت             
بايد مقاوله نامه مربوط به منع كار كودكان را بـه طـور      

براي اين هر فرد جامعه مسئول اسـت        . جرا كند كامل ا 
و تنها گذاشتن كودكان كار عوارض زيادي را بر پيكـر           

  .كل جامعه تحميل مي كند

  افزايش كودكان كار دستاورد رژيم واليت فقيه
 زينت ميرهاشمي
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 جوالي پلنـوم سـتاد فرمانـدهي مركـزي          26 تا   23از  

 ارتش  –نيروي مسلح انقالبي كلمبيا     ( اي پي    –فارك  
همگرايـي ملـي بـراي      "زير نـام    ) FARC-EPخلق  

در اين پلنوم مسير تـشكيل      .  برگزار شد  "آشتي و صلح  
كنگره بنيانگذاري ترسيم گرديد، كنگره مزبور در بـاره         

سياسـي تـصميم    تبديل فارك به يـك حـزب قـانوني          
 .  خواهد گرفت

پس از بررسي تزهاي سياسي، پالتفرم براي همگرايي        
و نيز پيشنهادات در باره دولت انتقـالي كـه در كنگـره             
بنيانگذاري مورد بررسي قـرا خواهـد گرفـت و پـس از       
تخمين چشم انداز سياسي، نشست پلنـوم بـر تـصميم           
خود مبني بر برداشتن گامهاي فعال در جهـت صـلح و    

تي بـر پايـه عـدالت اجتمـاعي، مـشاركت سياسـي،         آش
استقالل، رابطه غير غارتگرانه و متـوازن بـا طبيعـت و          

 .  نيز خشكاندن فساد تاكيد كرد
كنگره، كاراكتر حزب جديـد را كـه داراي انگاشـتها و             
وظايف سياسـي گـسترده اي اسـت و در سـازماندهي            
دروني با سنتها و تجربه هاي دهه ها مبـارزه انقالبـي            

كنگـره  . سازگاري خواهد داشـت، مـشخص مـي كنـد         
تصميمهاي برنامه اي را كه شرايط سياسي مطالبه مي         
كنــد و نيــز خطــوط ضــروري بــراي محقــق ســاختن  
استراتژي ما پيرامون انتقال سـاختاري نظـم اجتمـاعي         

كنگره وظيفـه دارد كـه بـه        . موجود را ارايه خواهد داد    
گر در مفهـوم    جامعه كلمبيا به طور عام و به طبقه كـار         

فراگير آن و به طور خاص به همـه طردشـده هـا، بـه               
زنان و مردان عادي يك چشم انـداز سياسـي عرضـه            
كند كه قادر باشد زندگي كنوني و گردش روزمره آن را  

 .  برايشان بهبود ببخشد
 :ما اطمينان مي دهيم

 استراتژي سياسي مـان بـراي آينـده ي نزديـك بـر        -
انتقالي، آشـتي فراگيـر و      مبناي ضرورت تشكيل دولت     

ايجاد يك ائتالف دموكراتيك سراسـري قـرار گرفتـه          
  است 

 اين جهتگيري و هـدف مـا از شـركت در انتخابـات              -
   است 2018

 آماده ايم با تمام نيرو وارد گفتگوهاي ضروري براي          -
  اين امر شويم تا هدفهاي ياد شده به واقعيت بپيوندد

بهـه تـوده اي و       ما تالش خود را در خدمت اتحاد ج        -
دمكراتيك خواهيم گذاشت، همواره بـا ايـن درك كـه           
قرارها و تصميمهاي برنامه اي مـي بايـست بـا سـطح        

مشخصه شـرايط كنـوني     . تاريخي شرايط سازگار باشد   
اجراي قرارداد صـلح و ضـرورت ارتقـاي آن بـه يـك              
آلترناتيو سياسـي اسـت كـه توانـايي پاسـخ مـوثر بـه               

  ه باشد مشكالت فوري مردم را داشت
ما بـراين بـاوريم كـه نـشانه هـاي پـر شـمار بحـران             
مناسبات كنوني، يك امكان فوق العاده براي پيـشرفت         

 . دموكراتيك در كشورمان در اختيار مي گذارد
براين اسـاس، پلنـوم از نامزدهـاي رياسـت جمهـوري            
دعوت مي كند كه دورنماي خود از كشور و فعاليتهـاي   

شـست كنگـره بـراي      شان بـراي صـلح را در اولـين ن         
 . نمايندگان تشريح كنند

پس از گفتگوها و مباحثات پرثمر مـا بـه ايـن نتيجـه               
رسيديم كه امضاي قرارداد صلح كه راه را بـراي يـك            
راه حل سياسي همـوار مـي كنـد، يكـي از مهمتـرين              
پيروزيهاي جبهه مردمي در دهـه هـاي اخيـر اسـت و             

ام كه تحقق يكي از بزرگ ترين تالشهاي ما پس از قي         
ــتان      ــاجم بــه اس ــه ته ــخي ب ــه تاليــا "پاس  "مارك

)Marquetalia (   بود، به شمار مـي      1964در سال 
  . آيد

كنگره، دفتر چرخه درگيري نظامي را خواهـد بـست و           
رونــد تــازه اي را بــه جريــان خواهــد انــداخت كــه در 
چارچوب پيروزي راه حل مـذاكره و تحـول سياسـي و            

هنوز در جامعـه    فرهنگي تاريخي جاي گرفته كه شايد       
به اندازه الزم محسوس نيست؛ تحولي كه غلبه قطعي         
بر جنگ و آغـاز تحـول دموكراتيـك روابـط سياسـي،             

 .   اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را در برمي گيرد
اجراي قرارداد صلح در اين ماههاي آغازين پروسه اي         

 چشم با اين حال توافق  . آكنده از مشكالت و موانع بود     

بايد در نظر داشـته باشـيم       . اندازهاي عظيمي را گشود   
كه اجراي توافـق يـك پروسـه نـاهمگون و متعـارض         

كيفيـت  . است، به بيان دقيق تر يك ميدان نبرد اسـت         
 با وجود وابستگي به اجراي تعهدات از سـوي          -توافق  

 در رابطه بي واسـطه بـا پـشتيباني          –دولت و حكومت    
هاي سياسي قرار دارد كـه      اجتماعي و توده اي و حركت     

بر اين اساس بايد بپذيريم كه      . ما به جريان مي اندازيم    
  .  هنوز كارهاي زيادي در پيش رو داريم

  

  
پروسه اجرايي شدن توافق با مخالفت خشمگين راست        
افراطي روبرو شد كه بـا نگرانـي شـاهد آن اسـت كـه       
پيشرفت در آشتي، خط سياسـي ارتجـاعي آنهـا و نيـز             

نه جويانه شان بـراي حـاكم كـردن دوبـاره           مقاصد كي 
جنگ بر كشور كه از آن سود سياسي و اقتصادي مـي            

اين امر بي گمان تهديدي است      . برند را خنثي مي كند    
كه نبايد دستكم گرفته شود، امـا سرنوشـت آن عقـب            

 .  ماندن از تاريخ در همين آينده نزديك است
طـي   راسـت افرا   –فراسوي غلبه بر اپوزيسيون نظامي      

كه از تاريخ جا مانده است، بيش از همه بايد اين تصور         
را كنار گذاشت كه فرآيند صلح محدود به خلـع سـالح     

پندار يك صلح سرد كـه در       .  اي پي مي شود    –فارك  
آن فقط سالحها خاموش مـي ماننـد، الزامـات اجـراي         

فقط پس از اجراي تام و تمام       . صلح را تامين نمي كند    
دن دفتر خشونت در كـشور مـا        توافقهاست كه بسته ش   

 . به طور واقعي ممكن مي شود
ما دوباره همبستگي خود را با مبارزات اجتماعي و توده          

 ليبرال دولت اعـالم     -اي در كشورمان عليه سياست نو     
  . مي كنيم

ما قتل سيستماتيك رهبران و چهره هاي شناخته شده         
جنبشهاي اجتماعي را محكـوم مـي كنـيم و خواهـان            

تي به آن هستيم تـا ايـن شـرايط بـه چرخـه          پاسخ دول 
  . جديد شكل گيري يك بديل سياسي نيانجامد

ارتـش   (ELNما پشتيباني خـود را فرآينـد گفتگـو بـا          
اعالم كرده و اميـدواريم چـشم انـداز         ) آزاديبخش ملي 

  . صلح در برابر سراسر كشور قرار گيرد
به چريكهايي كه هنوز مشمول بخشودگي نـشده انـد،          

فرماندهي بـراي كوتـاه نيامـدن از خواسـت          عزم ستاد   
 .  آزادي آنها در زمان مقرر شده را ابالغ مي كنيم

در انتها همبستگي خود را با مبارزات خلقهاي آمريكـا،          
با كوبا و انقالب بوليواري ونزوئال كه امروز بـا هجـوم            

 . راست فرامليتي روبروست، اعالم مي داريم
  
  

   اي پي–بيانيه سياسي آخرين پلنوم ستاد فرماندهي مركزي فارك 

  
 سپتامبر 1 جوالي، بنيانگذاري يك حزب جديد در 27 اي پي در يك كنفرانس مطبوعاتي در –ارك پلنوم ستاد فرماندهي مركزي ف

  .  را اعالم كرد2017

 به 2016 نفر هستند كه در آخرين كنفرانس چريكها در سپتامبر 61اعضاي آن . ستاد فرماندهي مركزي باالترين نهاد فارك است

  . نيز به عضويت اين نهاد درآمدندبراي اولين بار زنان. اين سمت انتخاب شدند
  بابك: برگردان   -21آمريكا 
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ــوم    ــشگاه آزاد عل ــشجويان دان ــع دان تجم

   پزشكي شاهرود

  

دانشجويان علوم پزشكي واحـد شـاهرود دانـشگاه آزاد      
 مرداد در اعتراض بـه شـرايط نامناسـب          2روز دوشنبه   

تحصيلي، از حضور در جلسه امتحان داخلي، خودداري        
  .و تجمع كردند

الزم به ذكر است، دانشجويان ارديبهشت ماه جاري در         
 به رياست دانشگاه نسبت به كمبود امكانات و         اينامه  

 تدبيري در جذب متعدد دانشجويان اعتراض خود را         بي
  .اعالم كرده بودند

آنها مي گويند اوضـاع مـالي دانـشگاه خـوب نيـست،             
ــت     ــستند و جمعي ــاد ه ــسيار زي ــشگاه ب ــان دان كاركن

هـا و   دانشجويي هم كـم شـده اسـت؛ خيلـي از واحـد            
و دانشگاه به علت مضيقه     كالسهاي درسي خالي است     

هـا را نـدارد و ايـن        مالي توان اجراي خيلـي از پـروژه         
  . شودمساله به ضرر دانشجويان تمام مي

معترضان پيشنهاد مي كنند با توجه به اينكه بسياري از 
دانشجويان، بومي اين منطقه نيستند، تمايل دارنـد بـه          

م شهرهاي خود انتقال داده شوند و طبعا اگر ايـن اقـدا           
صورت بگيرد هم براي دانشجويان و هم براي دانشگاه  

  .آيدبهتر خواهد بود و مشكالت كمتري به وجود مي 
 واحد پزشكي داخل دانشگاه 12ما نزديك ": آنها گفتند 

آزاد داريم كه اگر ما را بين شهرهاي مختلـف تقـسيم            
گويد اما دانشگاه آزاد مي     . كنند، مشكلي پيش نمي آيد    

 35ل هزينه اين دوره كـه نزديـك بـه           كه شما بايد ك   
 شـود را پرداخـت كنيـد كـه ايـن            ميليون تومـان مـي    

  ".ها خارج استموضوع از تحمل خانواده 
  

سيره پيامبر و ائمه جايگزين علـوم انـساني         

  مي شود 

به تازگي اخبار جديدي از تغييرات گسترده در سرفصل         
رسد؛ تغييراتي كـه بـه      دروس دانشگاهي به گوش مي      

 هاي علوم انساني است و گويا        عمده متوجه رشته   طور
در چهارچوب طـرح تحـول علـوم انـساني، يـا همـان              

  .  در حال وقوع است"سازيبومي "
اخبار اين تغيير و تحوالت از مدتها پيش به گوش مـي     
رسيد، اما خبرهاي جديد حاكي از آن است كـه بـراي            
نمونه، تغيير سرفصلهاي رشـته علـوم سياسـي از تـرم         

  . تحصيلي آينده اجرايي خواهد شد
فهرست عناويني كه در جريان اين تحول ارايـه شـده،    
نگراني بسياري از دانشجويان و اساتيد علوم سياسي را        

شايد يك نگاه گذرا به برخـي از ايـن     . برانگيخته است 
سرفصلهاي جديد بتواند گوياي تمـامي ايـن نگرانيهـا          

  :باشد
   قرآن و سياست-
  يامبر اكرم سيره سياسي پ-
   سيره سياسي ائمه معصومين-

  اي انديشه سياسي حضرت امام و امام خامنه -
   جنگ و صلح در اسالم-
   واليت فقيه و مردمساالري ديني-
   ديپلماسي در اسالم-

   

 

شكايت دانشجويان از شـهريه اجبـاري بـه         

  سازمان بازرسي 

ــاز،   ــراي دروس پــيش ني ــاري ب برقــراري شــهريه اجب
اين . نشجويان دانشگاه بهشتي را برانگيخت    اعتراض دا 

دانشجويان كه چند هفته گذشـته متوجـه شـده بودنـد        
نياز شهريه دانشگاه قرار است از آنها بابت دروس پيش      

دريافت كند، تجمعات متعددي را برگزار كـرده و يـك           
آنها سپس افـزون بـر      . كمپين اعتراضي به راه انداختند    

مجازي، موضـوع را    تجمع و تشكيل كمپين در فضاي       
به سازمان بازرسي كل كشور ارجاع داده اند و بـا ايـن             

وجـوه  "استدالل كه دانـشگاه بهـشتي از دانـشجويان          
ــانوني ــن دريافــت مــي » غيرق كنــد، خواســتار ورود اي

  .سازمان به موضوع شدند
دانشجويان در شكايت نامه خود بـه سـازمان بازرسـي           

 در بحـث  كل كشور نسبت به اين مساله كـه دانـشگاه    
 "عطف به ماسـبق   "نياز،  پرداخت شهريه دروس پيش     

  . كرده است، اعتراض كردند

  

آنها مي گويند وزارت علوم اخـذ شـهريه را منـوط بـه              
مصوبه هيات امنـا كـرده كـه هنـوز چنـين امـري بـه           
تصويب نرسيده، بنابراين تمام اقدامات دانشگاه در باره        

دن ارايه خدمات آموزشـي     پرداخت شهريه و ممنوع كر    
به دانشجويان بر خالف نـص صـريح قـانون و واجـد        

  .وصف كيفري است
در نهايت پس از گذشت سـه هفتـه و بـا پيگيريهـاي      
دانشجويان دانشگاه بهشتي، مسووالن ايـن دانـشگاه        

ايـن  . عقب نشيني كرده و تصميم خود را پس گرفتند        
 در يك آنها. امر اما به اعتراض دانشجويان خاتمه نداد 

 مـرداد برگـزار شـد،       10تجمع ديگر كه روز يكـشنبه       
خواهان حذف كامل بـدهيهاي دانـشجويان، نظـارت         
ــه جريمــه نكــردن   ــر دانــشكده هــا، تعهــد ب مــالي ب

  . دانشجويان و حذف تبعيض در ارايه خدمات شدند
  

  درصدي شهريه دانشگاه آزاد 10افزايش 

در پي ابالغ بخـشنامه افـزايش سـه برابـري شـهريه           
انشگاه آزاد، اعتراضاتي از سـوي دانـشجويان علـوم          د

پزشكي به اين امر صورت گرفت و در فضاي مجازي          
بــــــا ايجــــــاد هــــــشتكي بــــــه عنــــــوان 

، اين  "آزاد_دانشگاه_هايشهريه_افزايش_به_نه#"
 . اعتراضات ادامه پيدا كرد

يك دانشجوي تـرم آخـر دندانپزشـكي دانـشگاه آزاد           
درصـد  20حـدود   هـر تـرم     ": تهران در اين باره گفت    

افزايش شهريه متغير داشتيم، در حالي كه همه مواد و       
وسايل و حتي تا دستكشها و ماسكهاي بخشها هم با          

شود و دانـشگاه    هزينه خود دانشجويان خريداري مي      
حـاال  . گيرداي در اين موارد بر عهده نمي      هيچ هزينه   

طبق اخباري كه منتشر شده، اين ترم شهريه از حـدود           
 ميليـون تومـان     12ميليون تومـان بـه حـدود         4ترمي  
  ".رسيده

علي اكبر واليتي، ريـيس هيـات امنـاي دانـشگاه آزاد            
ــنبه   ــه  24اســالمي، روز ســه ش ــنش ب ــرداد در واك  م

: ايـن دانـشگاه گفـت     اعتراضها پيرامون افزايش شهريه   
سووتفاهم به وجود آمده و به ميزاني كه شايعه شـده،       "

 افزايش شهريه فقـط در      .ها افزايش پيدا نكرده   شهريه  
هـاي ايـن    درصد است كه متناسـب بـا هزينـه          10حد  

 ".دانشگاه ايجاد شده است
دهـيم كـه    به دانشجويان اطمينان مي     ": وي ادامه داد  

اين شـايعات درسـت نيـست و ايـن طـور نيـست كـه          
هاي تاسيس امكانات بـراي علـوم       دانشگاه آزاد هزينه    

  ".ه تامين كندپايه و علوم پزشكي را از طريق شهري
همچنين محسن نفر، معـاون علـوم پزشـكي دانـشگاه       

شهريه ثابت دانشجويان علوم پزشكي     ": آزاد، نيز گفت  
 و قبل از آن به هـيچ عنـوان تغييـري         95ورودي سال   

 درصد افزايش مي10كند و شهريه متغير آنها تنها نمي 
  ".يابد
  

درخواست صـدها فعـال دانـشجويي بـراي         
  هنگي دانشگاه تهران بركناري معاون فر

 هـاي مختلـف      نفر از فعاالن دانشجويي در حوزه      615
انجمنهــاي علمــي دانــشجويي، نــشريات دانــشجويي، 
ــاي    ــي و كانونه ــشكلهاي سياس ــنفي، ت ــوراهاي ص ش

اي به دكتـر    فرهنگي و هنري دانشگاه تهران، در نامه        
نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران، ضمن انتقادات       

عيف، بسته، جانبدارانه و منفعل معاونـت       عملكرد ض "از  
، تغيير مجيد سرسنگي، معاون فرهنگي ايـن        "فرهنگي

  .دانشگاه، را خواستار شدند
  7بقيه در صفحه 

 )96مرداد (دانشگاه در ماهي كه گذشت 

 كامران عالمي نژاد
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دانشگاه در ماهي كه 

 )96مرداد (گذشت 
  
  

  6بقيه از صفحه 
  
  

  
در چهـار سـال     ": دانشجويان در اين نامه نوشته انـد      

گذشته با فعاالن صنفي و شوراهاي صنفي، تشكلهاي      
هـاي بـي    اسالمي، نشريات دانشجويي و حتي برنامه       

حاشــيه انجمنهــاي علمــي و كانونهــاي فرهنگــي بــا 
چ تناسبي با فـضاي دانـشگاه        كه هي  -نگاهي امنيتي   

جمعي به حراست   احضارهاي دسته   . ندارد برخورد شد  
ــرون از    ــي بي ــاي امنيت ــضباطي و نهاده ــه ان و كميت

هـاي تـشكلهاي    دانشگاه، لغو و عدم برگزاري برنامه       
دانشجويي، تضعيف يا به تعطيلي كشاندن شـوراهاي        
صنفي و برخي تشكلهاي اسالمي ديگر، عدم حمايت        

شايسته از فعاالن دانشجويي كه به ناحق به        بايسته و   
 قضايي بيـرون از دانـشگاه احـضار         -نهادهاي امنيتي 

شده بودند، همراهـي بـا فـشارهاي برخـي نهادهـاي          
 قضايي بيرون از دانشگاه و يا برخي محافـل          -امنيتي

فشار خاص درون دانشگاه و بسياري موارد ديگر تنها         
سـال بـر    بخشي از مشكالتي است كه در اين چهـار          

ســر راه فعاليــت فرهنگــي دانــشجويان قــرار گرفتــه 
   ".است

امضاكنندگان نامه خطاب به ريـيس دانـشگاه تهـران        
از شما به عنوان رياست دانشگاه انتظار     ": تاكيد كردند 

داريم تا نسبت به آنچه گفته شـد تـصميمات عاجـل            
همچنـين هرچنـد آمـادگي الزم بـراي         . اتخاذ نماييد 

ه توضيحات بيشتر را داريـم، امـا        ديدار حضوري و ارائ   
چنانچه بنا باشد ايـن نامـه نيـز بـه سرنوشـت ديگـر               
انتقادات و اعتراضـات مـا منجـر شـود، ايـن بـار بـر                
پيگيري مطالبات قانوني خود پافشاري كرده و از هـر          

مـان بـه    ابزار مدني براي رسـاندن صـداي اعتـراض          
گوش مسووالن امر و دانـشجويان دانـشگاه اسـتفاده          

 ".يم نمودخواه
  
  

آمار باالي بيكـاري فـارغ التحـصيالن رشـته          

  محيط زيست

  

رييس دانشكده منابع طبيعي و محيط زيـست دانـشگاه          
فردوسي با اشـاره بـه اينكـه در حـال حاضـر وضـعيت             

 اي مطلـوب نيـست و       اشتغال در ايران در هـيچ رشـته       
متاسـفانه وضـعيت دانـش      ": ركود حاكم اسـت، گفـت     
يـست راضـي كننـده و اميـد         آموختگان رشته محـيط ز    

  ".بخش نيست
هـاي  دسـتگاه   ":  الدين ناصري خاطرنشان كـرد     كمال

متولي منابع طبيعي و محيط زيست كشور به طور عمده   
دولتي هستند، با توجه به اين كه دولت درب اسـتخدام           
را بسته و جذب نيرو بسيار كم است، به طبع بـازار كـار         

 زيـست محـدود     هاي منابع طبيعي و محيط     براي رشته 
   ".شده است

ناصري با اشاره به اينكـه برخـي از فـارغ التحـصيالن             
محيط زيست در سـازمانهاي مـردم نهـاد فعاليـت مـي        

سازمانهاي مردم نهـاد سـازمانهايي      ": كنند، عنوان كرد  
نيستند كه اشتغال دايم داشته باشند و فعاليـت در آنهـا            
 شغل و درآمد محسوب نمي شود؛ همچنين بـسياري از         

افراد به صورت داوطلبانه و فاقد حقوق در اين سازمانها          
  ".فعاليت دارند

يكي از داليل سطح اشـتغال پـايين فـارغ          ": وي افزود 
التحصيالن محيط زيست اين است كـه در بـسياري از           

هـا و يـا   مراكز دولتي، شـركتهاي خـصوصي، كارخانـه     
  ها گردانندگان واحدهاي مربوط به محيط زيست، كارگاه

  

متخصص اين رشته نيستند و در رشته ديگـر تخـصص    
... دارند به طور مثال مهندس عمران، مهندس شـيمي و  

و با توجه به ايـن كـه آمـوزش متناسـبي نديـده انـد و             
تخصص آنها با كارشان مرتبط نيـست، سيـستم را بـه            

  ".انحراف خواهند برد
ناصري يكي از علتهاي اين امر را رانت و پـارتي بـازي        

ــست و  ــارغ   دان ــدادن ف ــركت ن ــه ش ــاره ب ــس از اش پ
: التحصيالن محيط زيست در آزمون اسـتخدامي گفـت        

بايد از متخصصين امـر پرسـيد كـه چـرا در سـازمان              "
مديريت و برنامـه ريـزي رشـته هـاي محـيط زيـست              
تاكنون به رسميت شناخته نشده و هنگامي كـه بحـث           

 شود، چرا تخصصهاي مرتبط عنوان استخدام مطرح مي 
  "نمي شود؟

  
عملكــرد معاونــت فرهنگــي را مثبــت : نيلــي

  دانم مي
دكتر محمود نيلي احمدآبادي، رييس دانشگاه تهران در        

متاسـفانه  ": پاسخ به نامه اعتراضي دانـشجويان گفـت       
ــداد   ــسياري از موضــوعات مطــرح شــده از ســوي تع ب
محدودي از دانشجويان دانـشگاه تهـران ارتبـاطي بـه           

ــدا  ــشگاه ن ــن دان ــي اي ــت فرهنگ ــن معاون ــه اي رد، بلك
موضوعات ناشي از دخالت نهادهاي بيـرون از دانـشگاه      

  ".است
تـاكنون بـا   ":  مرداد مـدعي شـد   25وي روز چهارشنبه    

اي از سوي تشكلهاي دانـشجويي      برگزاري هيچ برنامه    
در دانشگاه تهران مخالفت نشده و فقط هيات سه نفـره   

نماينده وزير علـوم، ريـيس دانـشگاه و ريـيس           (نظارت  
با برگزاري تعداد محـدودي از سـخنرانيها        )  رهبري نهاد

مخالفت كردند كه البته به اين سخنرانيها نيز بـه دليـل       
عدم رعايت شاخصهاي دانشگاه، موضوعات ابالغيـه و        

  "محكوميتهاي قبلي سخنران اجازه برگزاري داده نشده
با هيچ دانشجويي در دانـشگاه تهـران        ": نيلي ادامه داد  

 سياسي و صنفي در كميته انـضباطي   به دليل فعاليتهاي  
برخورد نشده، اگر چه ممكـن اسـت در مـواردي عليـه             
دانشجويي شكايتي شده باشد كه دانشگاه در اين مـورد   
نيز اجازه دفاع به دانـشجو را داده اسـت كـه بيـشترين              

  ".موارد مربوط به تقلب و تخلف آموزشي مي شده
نگـي  بنابراين معتقدم معاونـت فره    ": وي نتيجه گرفت  

دانشگاه تهران عملكرد خـوبي در حـوزه فعاليـت خـود            
داشته و تعامل اين مجموعه با دانشجويان نيـز همـواره     

  ".برقرار بوده است
  
  
خبرگزاري دانشجو، خبرنامه دانـشجويان ايـران،       : منابع(

  ) ايسنا، تلگرام
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 "مهم ترين تيتر اخبار پرستاران در مرداد ماه، موضوع          

 بود كه اعتراضات فـراوان و   "تربيت پرستار بيمارستاني  
منسجمي را در گروههاي پرستاري شهرهاي مختلـف        
شكل داد و همزمـان، پـالش و بحثهـاي فـراوان بـين          
سازمانهاي نظام پرستاري و وزارت بهداشـت و درمـان        

اخبار رسيده، منجر به عقب     در پي داشت كه بر اساس       
نشينيهايي از سوي طراحان و اصالحاتي در طرح شده         
كه جزييات و پيامد هاي آن در ماه هاي آينده روشـن            

 .خواهد شد
 

 هزار پرسـتار بيكـار در سـامانه         11ثبت نام   

 نظام پرستاري

پس ": مقدم، دبيركل خانه پرستار، گفت    محمد شريفي   
نـام از   ري بـراي ثبـت      از فراخوان سازمان نظام پرسـتا     

نـام   هزار نفر در اين سـامانه ثبـت          11پرستاران بيكار،   
وزارت بهداشت به مـا اعـالم كـرد كـه ليـست        . كردند

پرستاران بيكار را در اختيار آنها قرار دهيم، امـا اعـالم            
كرديم كه آمار خـصوصي افـراد را بـه دليـل نداشـتن              

نخـواهيم  اعتماد به وزارت بهداشت در اختيار آنها قرار         
   ".داد

ما پيشنهاد داديم كه هر بيمارستان كـشور        ": وي افزود 
خواهد به مـا  به جز تهران، هر تعداد نيروي پرستار مي         

اعالم كند و ما پرستاران را بـه آنهـا معرفـي خـواهيم              
 ".كرد

تربيـت  "بهانه وزارت بهداشت بـراي طـرح        ": او گفت 
يم، اما   اين است كه پرستار كم دار      "پرستار بيمارستاني 

 گويم به جز در تهران در هيچ      بنده به ضرس قاطع مي    
نقطه از كشور نه تنها با كمبود پرستار مواجـه نيـستيم،     

براي مثال  . بلكه دچار بحران بيكاري پرستاران هستيم     
در شيراز اطالعيه دادند كه نيروي پرستار را به صورت          

در اين اطالعيه اعـالم     .  كنند نيروي شركتي جذب مي   
 نفـر  280خواهند، ولـي   پرستار را مي 30 بود تنها  شده

 نــام ك ردنــد و ايــن نــشان از بحــران بيكــاري ثبــت
 ". دهدپرستاران مي

  

زير خط فقـر؛ اعـالم حـداقل حقـوق گـروه            

 پرستاري در بيمارستانها

ــنبه  ــتورالعمل 2وزارت بهداشــت روز دوش ــرداد، دس  م
ي خريد خدمات گروه پرستاري را طي نامه اي به روسا        

دانشگاهها و دانشكده هاي علـوم پزشـكي و خـدمات           
  .  درماني و بيمارستانها ابالغ كرد-بهداشتي 

  
بر اساس ايـن دسـتورالعمل، تمديـد قـرارداد بـا گـروه         
پرستاري تحت پوشش شـركتهاي پيمانكـاري نيـروي         
ــد     ــل درآم ــار از مح ــود اعتب ــورت وج ــساني در ص ان

د  درصــ14.5اختــصاصي، بــا در نظــر گــرفتن حــداقل 

، 95افزايش نسبت به حق الزحمـه تعيـين شـده سـال         
 .بالمانع است

همچنين حق الزحمه ماهيانه هر يك از مشاغل گـروه          
 در صورت اشتغال تمام وقـت بـر   96پرستاري در سال   

اساس قانون ارتقـا بهـره وري كاركنـان بـاليني نظـام             
با رعايت حقـوق    ) بدون احتساب اضافه كاري   (سالمت  

جذب هيـات امنـا، بـن خواربـار، حـق      پايه، فوق العاده   
مسكن، فوق العاده سختي كار، فوق العاده نوبت كاري،      
براي كارشناسـان پرسـتاري، كارشناسـان هوشـبري و          

 15 هـزار و     908 ميليـون و     22اتاق عمل حداقل مبلغ     
 ميليون  19ريال، كاردان اتاق عمل و هوشبري حداقل        

ليون و  مي18 ريال و بهياري حداقل      613 هزار و    853و  
 .  ريال خواهد بود412 هزار و 326

به استناد بند ": در اين دستورالعمل همچنين آمده است 
 شـوراي   1394 فـروردين    23 مصوبات جلسه مـورخ      8

ريـزي و نظـارت بـر توزيـع درآمـد اختـصاصي             برنامه  
وزارت بهداشت، گروه پرسـتاري تمـام وقـت موضـوع           

ه سـاير   دستورالعمل خريد خدمات گروه پرستاري، مشاب     
كاركنان بيمارستانها مشمول پرداخت عملكـردي مـي        
شوند و در همين راستا نرخ ساعت اضافه كار اين افراد           
نيز بر اساس دستورالعمل پرداخت عملكردي تعيين مي  

 ".شود
دانـشگاهها و دانـشكده هـاي    ": اين ابالغيه مي افزايد  

علوم پزشكي مجاز هستند در صورت وجود اعتبـار بـه           
جاد جذابيت الزم براي جذب نيروهاي شركتي منظور اي

در قراردادهاي مربوطه خـدمات رفـاهي مـشابه سـاير           
 ".كاركنان را نيز لحاظ كنند

حداقل و حداكثر نـرخ سـاعت كـار         ": بخشنامه افزوده 
براي انعقاد قـرارداد پـاره وقـت سـاعتي بـا پرسـتاران              

 17،د مـــورخ 730،209امه شــماره  موضــوع بخــشن  
 درصد نسبت به ارقام     14.5 به ميزان    1393ارديبهشت  

 ". افزايش مي يابد95سال 
  

به زدوبند فاميلي در دانشگاه     : نماينده مجلس 

  علوم پزشكي اروميه رسيدگي شود

ــت در    ــشهر و سردش ــده پيران ــضري، نماين ــول خ رس
مجلس، مدعي شـد يكـي از معاونـان دانـشگاه علـوم             

ي اروميه از قدرت رانتي خود سوواستفاده كرده و         پزشك
وي در اين رابطه دختر و پسر خود را كه          ": توضيح داد 

يكــي پزشــك و ديگــري داروســاز هــستند، از محــل  
دانشگاه آزاد به دانشگاه دولتي انتقـال داده و بنـابراين           

   ".مدرك آنها دولتي شده است

  
  
 

ن، به  جالب است كه پس از دولتي شد      ": وي بيان كرد  
جاي اينكه فرزندان معاون علوم پزشكي، طرح خـود را         
در مناطق محروم بگذراننـد، در بيمارسـتان تخصـصي          

اند كه  قلب و عروق سيدالشهدا و مراكز استان گذرانده         
اين نوعي اجحاف شـديد در حـق سـاير افـراد جامعـه              

شود و به اين نيز بسنده نشده و بـه آنهـا           محسوب مي   
 ".شودليون پرداخت مي  مي15حقوق ماهانه 

ــزود ــين اف ــان ": خــضري همچن يكــي ديگــر از معاون
دانشگاه علوم پزشكي اروميه نيز دو خواهر و دو دامـاد           
خود را به اسم نيروهاي خدماتي كه وظيفـه نظافـت را          
بر عهده دارند، در بيمارستاني در امور اداري و مالي بـه     

و كار گرفته كه اين مـساله نيـز بـرخالف آيـين نامـه               
 ".مقررات وزارت بهداشت و درمان است

از همه مهم تر اينكه يكـي از معاونتهـاي          ": وي گفت 
اين دانشگاه، يعني غـذا و دارو، بـه جـاي اينكـه يـك               
داروساز باشد، يك دامپزشـك بـوده كـه بـسيار جـاي             

هـاي  تاسف است، چون در حوزه سالمت غذا و نسخه          
تان دارويي مردم، دانشگاه علوم پزشـكي يـك بيمارسـ         

فوق تخصص و متخصصان فراوان داروساز دارد، پـس         
چگونه يكي از معاونان اين دانشگاه، دامپزشك بوده در      

شـك  بـي   . حالي كه در تمامي كشور، داروساز هـستند       
  ".تواند نسخه انساني تجويز كنديك دامپزشك نمي 

 

اعتراض پرستاران شركتي به تاخير يكـساله       

  در پرداخت مطالبات 

  

 

 روز "موســسه آواي ســالمت "ن شــركتي پرســتارا
 مرداد در اعتـراض بـه پرداخـت نـشدن           11چهارشنبه  

مطالبات و معوقات يكـساله خـود در مقابـل دانـشگاه            
 .علوم پزشكي اهواز تجمع كردند

مهتاب رضايي، يكي از پرستاران شركتي اين موسـسه         
 آزمـون اسـتخدامي بـراي       93در سـال    ": اظهار داشت 

ــزار ــون  جــذب پرســتاران برگ ــه در حــين آزم  شــد ك
مسووالن اعالم كردند كه اين استخدامي بـه صـورت          
قراردادي مي باشد، ولـي پـس از گذرانـدن گـزينش و        
ورود به بيمارستان متوجه شديم كه اين قراردادهـا بـه           

 ". ماهه شركتي است3صورت 
 تاكنون بـه صـورت      93از سال   ": وي خاطر نشان كرد   

ـ         راردادي نـشده   شركتي مشغول به فعاليت هـستيم و ق
 ".ايم

تنها مشكل پرستاران شركتي بودن     ": اين پرستار افزود  
آنها نيست، زيرا اين موسسه در پرداخت حقوق، كارانـه       

با تاخير عمل مي كند و بـه گونـه اي نيـز امنيـت               ... و
 ".شغلي براي پرستاران شركتي وجود ندارد

در حال حاضـر نزديـك بـه يكـسال          : وي تصريح كرد  
ت و مطالبات پرستاران شركتي پرداخته      است كه معوقا  

نشده و بعد از پيگيريهـاي مـستمر پرسـتاران، شـركت          
اعالم كرد از سـه مـاه پـيش كارانـه پرسـتاران آمـاده            
پرداخت است، امـا دانـشگاه اقـدام بـه پرداخـت ايـن               

  ".معوقات نمي كند
 9بقيه در صفحه 

 )96مرداد (كارورزان سالمت 

  اميد برهاني
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كارورزان سالمت 

  )1396مرداد (

  
  8بقيه از صفحه 

  
در حال حاضر سووال ما اين است كه در         ": وي پرسيد 

نپرداختن معوقات پرستاران شـركتي، دانـشگاه مقـصر         
است يا شركت؟ از مسوولين خواستاريم هرچـه سـريع          
تر به اين موضوع رسيدگي نمايند تا مـشكلي در امـرار          

 ".دمعاش پرستاران به وجود نياي
 

  

تجمع اعتراضي پرستاران بيمارسـتان كـوثر       

  در برابر استانداري سمنان 

  
 

جمعي از پرستاران بيمارستان كوثر سمنان روز يكشنبه        
 مرداد با تجمع مقابل استانداري سمنان نـسبت بـه           15

 .پرداخت نشدن مطالبات خود اعتراض كردند
پرستاران حاضر در ايـن تجمـع كـه نوشـته هـايي بـا               

 بـه   " ماهه پرسـنلي كجاسـت؟     11مطالبات  "مضمون  
 ماهه كارانه هـاي     11دست داشتند، به پرداخت نشدن      

 .خود اعتراض داشتند
اين پرستاران كه بيشتر آنان را زنان تشكيل مي دادند،          

اي شادنوش نمونه، ساخت و ساز و رها كـن،          "با شعار   
، خواستار پيگيري مطالبـات خـود از   "حق ما رو ادا كن   

 .نشگاه علوم پزشكي استان شدندسوي رييس دا
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 مطالبـات        
 ".چندين ماهه پرستاران هستيم

  

انشجويان و پرسـتاران    اعتراض سراسري د  

 به طرح تربيت پرستار بيمارستاني

ــشنبه   ــشترك، روز يك ــت م ــك حرك ــرداد، 15در ي  م
طـرح  "دانشجويان و پرسـتاران سراسـر كـشور عليـه           

 دست بـه اعتـراض زدنـد و       "تربيت پرستار بيمارستاني  
ــا   ــو طــرح تربيــت پرســتار چهــار ســاله ي خواهــان لغ

ــي و غ   ــتانهاي آموزش ــط بيمارس ــي توس ــر كارشناس ي
  . آموزشي شدند

  
شماري از حركتهاي مزبور كه گزارش آن انتشار يافته،         

  : از اين قرار است
  
جمعي از پرستاران در اعتـراض بـه طـرح          / تهران *

تربيــت پرســتار بيمارســتاني مقابــل ســاختمان وزارت  
  . بهداشت تجمع كردند

  
ماموران نيروي انتظـامي كـه در محـل حـضور يافتـه             

ــن تجمــع را  ــد، اي ــرهم زده و معترضــان ناچــار بودن ب
گردهمايي خود را در پـارك جنـب وزارتخانـه برگـزار            

  . كردند
ماموران حراست وزارت بهداشت نيز از ساعتي قبـل از          

هايي جلوي وزارتخانه را    شروع تجمع با قراردادن نرده      
مسدود و مانع تجمـع پرسـتاران در مقابـل وزارتخانـه            

 .شدند
 داشـتند كـه در آنهـا        پرستاران پالكارد هايي در دست    

خواستار توقف طرح تربيت پرستار در بيمارستانها شـده         
 . بودند

 
دانشجويان رشته پرستاري دانـشگاههاي     / بجنورد* 

دولتي و آزاد بجنورد در برابر استانداري اسـتان تجمـع           
 .كردند

تجمع امروز دانشجويان مـي     ": يكي از معترضان گفت   
انشكده هاي  بايست به طور سراسري در جلوي درب د       

پرستاري انجام مي شد، اما دانشگاه بجنورد اجازه ايـن          
تجمع را نداد و بنابراين دانشجويان مجبور شـدند كـه           

 ".جلوي درب استانداري استان تجمع كنند
ــل    ــه داخ ــشجويان ب ــدگان دان ــع، نماين ــس از تجم پ
استانداري دعـوت شـدند و جلـسه اي بـراي پيگيـري             
مطالبه اين دانشجويان معتـرض تـشكيل شـد تـا بـه             

  .وزارت بهداشت منعكس شود
 
دانــشجويان پرســتاري و پرســتاران / بنــدرعباس* 

مراكز علمي و درماني هرمزگان بـا تجمـع و تـشكيل             
 بيروني دانـشكده پرسـتاري      زنجيره انساني در محوطه   

ــه   ــه طــرح موســوم ب ــدرعباس، ب تربيــت پرســتار "بن
 . اعتراض كردند"بيمارستاني

شركت كنندگان كاغذهايي در دسـت داشـتند كـه بـر            
 100نه بـه عقـب گـرد    ": روي آنها شعارهايي از جمله    

 بـه چـشم    "نه به تربيت پرستار بيمارسـتاني     " و   "ساله
 مي خورد

پـــيش از تـــشكيل 
ــ ــره ان ساني در زنجي

ــشكده   ــه دان محوط
ــتاري  پرســـــــــ
ــي  ــدرعباس، برخ بن
مـــسووالن ايــــن  
دانشكده بـا نيـروي     
ــاس   ــامي تمـ انتظـ
گرفتنــد و پــس از  
ــيس، از  ورود پلــــ
ــدگان  ــع كننـ تجمـ
ــتند از  خواســـــــ
ــارج  ــاختمان خـ سـ

ــوند ــس از . شــ پــ
ــي،   ــذاكره و رايزن م
مسووالن با تشكيل   
ــساني در  ــره ان زنجي

  .دموافقت كردن) حياط دانشكده (محوطه بيروني 
  

دانـشجويان دانـشكده هـاي پرسـتاري        / اصفهان* 
استان اصـفهان بـه نـشانه دفـاع از تربيـت آكادميـك             

ــه    ــراض ب ــتاري و اعت ــتار   "پرس ــت پرس ــرح تربي ط
، گرد دانشكده پرسـتاري زنجيـره انـساني         "بيمارستاني

 .تشكيل دادند
 
 

 نفر از دانـشجويان     200در اين حركت نمادين بيش از       
ري اصفهان، خوراسگان، نجـف     از دانشكده هاي پرستا   

 شركت كرده بودند... آباد، فالورجان و 
در پايان بيانيه اين دانشجويان خوانـده و توسـط آنـان            

 .امضا شد
  
جامعه پرستاري اهواز در اعتـراض بـه طـرح          / اهواز*

در ايـن  . تربيت پرستار بيمارستاني دست بـه تجمـع زد    
 صـبح، مقابـل دانـشگاه علـوم         9تجمع كه از سـاعت      

زشكي جنـدي شـاپور اهـواز برگـزار شـد، جمعـي از              پ
ــشجويان پرســتاري اهــوازي شــركت   پرســتاران و دان

  .كردند
  
دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي      / شيراز*

شيراز در مقابل ساختمان مركزي اين دانـشگاه تجمـع         
دانشجويان معترض بـا دسـت نوشـته هـايي،          .  كردند
پرستاران "، "ديمما پرستاران به عقب برنمي گر  "چون  

 و  "قلب بيمارستانند، قلب بيمارستان را به آتش نكشيد       
 خواسـتار لغـو     "عقبگرد صدسـاله آمـوزش پرسـتاري      "

 از سـوي    "طـرح تربيـت پرسـتار بيمارسـتاني       "اجراي  
 .وزارت بهداشت شدند

   
ايرنـا، نظـام پرسـتاري،      ،  برنا، خبرگزاري فارس  : منابع(

  )ايلنا، عصر اترك، مرآت، خبر هرمزگان
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تجاوز گروهي به دختر پاكستاني براي انتقام       

 از برادر

ريش سفيدان يك روستا در پاكستان، بـراي مجـازات          
فردي كه به يك دختر نوجوان تجاوز كرده بود، دستور          
دادند كه به خواهر نوجوان او در برابـر نگـاه همگـاني             

 .تجاوز گروهي شود
 مـرداد، اعـضاي خـانواده       4به گزارش منابع محلي در      

اي هر دو دختر در اين تصميم گيري دخيل بوده انـد      ه
و در پي آن، خواهر فرد متجاوز در حضور والدين خـود            

 .و ساير اعضاي دهكده مورد تجاوز قرار گرفته است
با اين حال، مادران هر دو دختري كه مورد تجاوز قرار           
گرفته اند، بعدا با حـضور در پاسـگاه پلـيس بـه طـرح               

 . جنايت پرداختندشكايت عليه عامالن دو
محل اين دو واقعه، روستاي مظفرآباد در نزديكي شهر         

ــان" ــت   "مولت ــوده اس ــاب ب ــت پنج ــوب ايال .  در جن
آزمايشهاي پزشكي، وقوع تجـاوز بـه هـر دو دختـر را             

 . مورد تاييد قرار داده است
يك افسر پليس گفـت، نخـستين دختـري كـه مـورد             

تـري كـه    ساله بوده و دخ 14 الي   12تجاوز قرار گرفته    
 17 يـا    16در انتقام از اين واقعه قربـاني تجـاوز شـده            

ايـن افـسر خبـر داد كـه بـه دنبـال             . سال داشته است  
 . نفر دستگير شده اند25شكايت مادران، 

 

 ان بـا فـضانورد زن ايرانـي       .ان.گفتگوي سي 

  ناسا

  

 

 بــراي "ناســا" اي االصــل و كانديــدفــضانورد ايرانــي
اي به سـوواالت شـبكه    ماموريتهاي آينده، در مصاحبه 

 . ان پاسخ داد.ان.سي
 كه از پدر و مادري ايراني در آلمـان          "ياسمين مقبلي "

به دنيا آمده، سـرگرد نيـروي دريـايي آمريكـا اسـت و              
تجربه خلباني بالگردهاي جنگي را نيز در كارنامه خـود     

ــارغ . دارد ــين ف ــيوي همچن ــصيل مهندس  و ITالتح
 "وري ماساچوسـت  موسـسه فنـا   "مهندسي هوافضا از    

 .است) MITدانشگاه (
وي در رابطه با دوره ي آموزشي كه در حال گذرانـدن            

اين آموزشها حـدود دو سـال طـول مـي           ": است گفت 
 كـار خـواهيم     T-38كشد و در اين مدت ما با جتهاي         

كرد و درباره سيستمهاي موجـود در ايـستگاه فـضايي           
رد، عـالوه بـر ايـن مـوا       .  بينيم  المللي آموزش مي   بين

آموزش زبان روسي، رباتيـك و آزمايـشهاي پيـشرفته          
 ".فضايي در اين دو سال پوشش داده خواهد شد

مقبلي نگاه خود به مساله حـضور زنـان در مـشاغل و              
 به شمار مي روند را اينگونـه        "مردانه"رشته هايي كه    

ايهاي مـن  نسل آينده بايد من و همدوره   ": توضيح داد 
 زمينه و تجربه    سي با هر پيش   را ببيند و بداند كه هر ك      

براي مثال گاهي ايـن تفكـر       . تواند موفق شود  اي مي   
وجود دارد كه پسرها و مردها براي انجام بعضي كارها          

اين موضوع نبايد بر تصميمات ما تاثير       .  اند ساخته شده 
بگذارد و نبايد يك آينده درخشان را به اين خاطر نابود           

 ".كرد
 كنم  دختران جوان توصيه مي   من به همه    ": وي افزود 

شـان را بـه خـاطر ايـن          كه دست كشيدن از روياهاي    
هـا بهتـر هـستند، كنـار     تفكر كه مردها در اين زمينـه   

 ".بگذارند
 

ــي ــوان ايران ــن  زن ج ــايزه انجم ــده ج  برن

  رياضيات اروپا شد 

 معتبــر  ســوئدي جــايزه-دانــشمند زن جــوان ايرانــي 
اين جـايزه هـر     . ردانجمن رياضي اروپا را از آن خود ك       

چهار سال يك بار به برترين رياضيدان جوان اروپـايي          
سارا زاهدي بيشتر به دليـل تحقيقـات        . گيردتعلق مي   

اي بـراي رفتـار    سـاز رايانـه     سيستم شبيه  روي توسعه 
  . شوند، شهرت داردمايعاتي كه با يكديگر مخلوط نمي 

  

 
 2016ه  اين محقق جوان ايراني يكي از ده برنده جـايز         

 European"انجمــــن رياضــــيات اروپــــا   "

Mathematical Societyتنهـا زن در ميـان ايـن     و 
موفقيـت او بازتـاب وسـيعي در رسـانه          . برندگان است 

خـانم زاهـدي بـه      . هاي سوئد و خارجي داشـته اسـت       
  . هزار يورو دريافت خواهد كرد5عنوان جايزه مبلغ 

او پـس   پدر  .  ساله و متولد تهران است     34سارا زاهدي   
از انقالب توسط حكومت ايران اعدام شد و مـادرش او           

  . ساله بود، به تنهايي به سوئد فرستاد10را كه تنها 
او كه يك كودك پناهجوي تنها به معناي واقعي كلمه         

 سال سن استاديار دانـشگاه      34بود، امروز با وجود تنها      
معتبرتـرين  سلطنتي تكنيك استكهلم است كه يكي از        

و برجسته ترين دانشگاههاي صنعتي اروپا بـشمار مـي          
 رود

 آناليز اعداد است كه كـاربرد       تخصص زاهدي در زمينه   
 سازي و باال بـردن صـحت انجـام شـبيه          آن در بهينه    

  تحقيقات زاهدي مـي    نتيجه. اي است سازيهاي رايانه   
تواند در كاهش خطرات زيست محيطي ناشي از نشت         

 .موثر واقع شودنفت بسيار 
  

نرخ بيكاري زنان با تحصيالت عالي در ايران        

  دو برابر مردان است

مشاور وزير كشور در امور زنان و خـانواده، در نشـست            
 مـرداد  11 كـه روز  "انديشي زنان فعال اقتصادي  هم  "

برگزار شد، بـا انتقـاد از اينكـه نـرخ بيكـاري زنـان بـا         
اين نرخ در  درصد است در حاليكه      23تحصيالت عالي   

با وجود اينكه اين ":  درصد است، گفت   11ميان مردان   
فاصله درحال كاهش است، اما شاخص بيكـاري زنـان          

  ".دو برابر مردان است
فهيمه فرهمندپور، همزمان از كـاهش نـرخ مـشاركت          

نـرخ  ":  انتقاد كـرد و گفـت      92 تا   90زنان در سالهاي    
ده  درصد بو  12/4،  92مشاركت اقتصادي زنان در سال      

ست كه اشتغال در بخش غيررسمي      است، اين درحالي    
درصد، هـم فرصـت و هـم چـالش بـراي زنـان              25با  

 ".شودمحسوب مي 
وي توزيع جمعيت زنـان شـاغل را در بخـش خـدمات        

 درصــد 25 و صــنعت 22/4 درصــد، كــشاورزي 51/6
متاسفانه ايـن ميـزان از جمعيـت        ": اعالم كرد و افزود   

 گيري و   تر تصميم پايين  زنان به طور عمده در سطوح       
 60براي مثال در استان گـيالن       .  سازي هستند  تصميم

درصد زنان در به شكل مستقيم در بخـش كـشاورزي           
فعال هستند، اما نـرخ مـشاركت آنهـا در تبـادل مـالي             

به اين ترتيب زنـان بيـشتر در        . درصد است 15كمتر از   
 ".قاعده هرم شاغالن هستند

 

 عليـه تجـاوز و    مبارزه زنان كشورهاي عربي   

 اعمال خشونت

كنشگران حقوق زنان در كشورهاي عربي در سالهاي        
در . انـد گذشته به موفقيتهاي چشمگيري دست يافته        

توان به تغيير قانوني اشاره كرد   رابطه از جمله مي      اين
كه بر اساس آن متجاوز در صورت ازدواج بـا قربـاني            

  . شدخود از مجازات معاف مي 
احقاق حقوق زنان در كشورهايي كـه بـه         مبارزه براي   

اجـرا مـي   ستيز وضع و به مرحله   نام اسالم قوانين زن     
 دهـد كـه در      آمـار نـشان مـي     . گذراند، آسان نيـست   

تجـاوز جنـسي بـه دختـران        "بسياري از اين كشورها     
 .شود حتي جرم محسوب نمي "نابالغ

اردن يكي از كشورهايي است كه تا آوريل سال جاري          
 قانون كيفري اين 308  آن با استناد به مادهميالدي در

 كشور، تجاوز مرداني كـه بـا قربـاني خـود ازدواج مـي       
كردند، غيرقابل مجازات ارزيابي و حكم آزادي متجاوز        

ايــن مــاده در پــي مبــارزات پيگيــر . شــدصــادر مــي 
  . كنشگران زن اين كشور سرانجام تغيير كرد

  

  
  
 مـي گويـد     ، يـك فعـال حقـوق زنـان،        "امل اطراش "

كنــشگران اردنــي در لغــو قــانون معافيــت متجــاوز از  
. مجازات، از همبستگي زنان تونـسي برخـوردار بودنـد         
 دولت تونس چنـد سـال پـيش از اردن، قـانون بحـث             

پس از لغو اين قانون، سن      . برانگيز مشابهي را لغو كرد    
 سـال افـزايش     16 به   13ازدواج دختران تونسي نيز از      

   .يافت
  

11فحه بقيه در ص  

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

  )96مرداد (
  

  10بقيه از صفحه 
  
  
، يك فعال حقوق زنان مراكشي نيز       "خديجه رياضيي "

مراكش قانون حمايـت از متجـاوزان را در         ": مي گويد 
ايـن تـصميم در پـي خودكـشي        .  لغو كـرد   2014سال  
 مـورد   2012اي اتخاذ شد كه در سـال         ساله   16دختر  

ازدواج بـا متجـاوز خـود       تجاوز قرار گرفته و مجبور به       
 ".شده بود

 

بوستانهاي زنانه ترفند ديگري براي قرنطينه      

  زنان

بوسـتان  "به گزارش گاردين، پاركهاي ويژه زنان مانند       
 در تهران و ديگـر شـهرهاي ايـران از           "بهشت مادران 

جمله اصفهان راه اندازي شده است، اما منتقدان بر سر          
نهان كردن زنان   اينكه آيا اين هم نقشه ديگري براي پ       

 .از انظار عمومي است، اختالف نظر دارند
زنان نگهبان با اونيفورمهاي آبي و دستكـشهاي سـفيد        

عكاسي هـم اكيـدا ممنـوع       . همه چيز را زير نظر دارند     
البته اين پاركها چندان مناسب زنان ساخته نشده    . است
زمين بازي بچه ها محدود است، مكانهايي براي        . است

س نوزادان وجود ندارد و پسربچه هاي       عوض كردن لبا  
 .باالي پنج سال راه داده نمي شوند

براي پرهيز از اين كـه سـاختماني بـه پـارك مـشرف              
نباشد، پاركها در حومه شهر ساخته شـده اسـت و ايـن      

   .معضل دسترسي زنان را مشكل مي كند
  

  
 

دوگانه غريبي است، ايران براي زنان پارك مي سـازد،          
به طور  براي اين كه رسد به كيفيت آناما به نظر نمي  

نـداده  اهميتـي   ،  ويژه براي زنان جذابيت داشـته باشـد       
 .است

با اين وجود گروهي معتقدند در هر صورت گروهـي از           
براي زنان خانواده . زنان از اين پاركها استفاده مي كنند     

هاي مذهبي اين اغلب تنهـا امكـان گذرانـدن اوقـات            
  . وسري استفراغت خارج از خانه بدون ر

  

 هزار دالري پلـيس كاليفرنيـا بـه         85جريمه  

  علت كشف حجاب اجباري

 بيچ در جنوب كاليفرنيا بـه علـت آن          پليس شهر النگ  
كــه يكــي از افــسرانش بــه زور روســري يــك دختــر 
مسلمان را برداشته بود، در دادگاه محكوم شد و ناچـار           

، "كريستي پاول" هزار دالر غرامت به    85به پرداخت   
  .ر مسلمان شددخت

 النـگ " در شـهر سـاحلي       2015خانم پاول در سال     
از سوي يـك افـسر   ) آنجلسجنوب غربي لس     ("بيچ

ــدن     ــه ش ــده گرفت ــا نادي ــت و ب ــيس بازداش ــرد پل م
درخواستش براي حـضور يـك پلـيس زن در هنگـام            
بازرسي، مجبور شده بود حجابش را در حـضور افـسر           

  .مرد بردارد
ه باشد دوبـاره باحجـاب      وي بدون اين كه اجازه داشت     

شود، يك شب را در كالنتري به صبح رسـانده بـود؛             
ــه ــوان    تجرب ــت عن ــه از آن تح ــب"اي ك  آور و رع
  . كند ياد مي"هولناك

با وجود اين كه شهرداري و اداره پليس شـهر النـگ            
بيچ پس از اين واقعه براي نحوه مواجهـه بـا كـساني        

 شـان را مـي     كه بـه داليـل مـذهبي سـر و صـورت           
 نامه خود را اصالح كرد، اما خانم پـاول          پوشانند آيين 

با حمايت شوراي روابط عمومي مسلمانان آمريكا بـه         
  .مجامع قضايي شكايت كرد

پس از دو سال، او و شـوراي شـهر النـگ بـيچ كـه                
متولي اداره نيروهاي پليس ايـن شـهر اسـت، توافـق        

 هزار دالر غرامـت  85كردند كه خانم پاول با دريافت       
  .ضايت دهدر

اكنون اداره پليس اين شـهر كاليفرنيـا موظـف اسـت          
بازرسي از زنان محجبه را به افسران زن پليس واگذار    
كند و آنها هم تنها در صورت ضرورت در محلي كـه            
مردي حضور ندارد، روسـري يـا سـرپوش مظنـون را         

 .دارندبرمي 
 

زن مكمل نيـست،    ": تظاهركنندگان تونسي 

 "زن همه چيز است

ران نفر از مردم تونس براي احقاق حقوق زنان در          هزا
معترضـان حـزب    . اين كشور دست به تظاهرات زدند     

حاكم را مـتهم كردنـد كـه در صـدد محـدود كـردن        
 تونس  1956قانون اساسي مصوب    . حقوق زنان است  

 . شناختحقوق برابر زن و مرد را به رسميت مي
 هزار تن از مردم تونس كه اكثـرا         6بيش از   

ــد، در راهزن ب  13 پيمــايي روز دوشــنبه ودن
ــا  ــر ب ــاكم  22اوت براب ــزب ح ــرداد از ح  م

 اين كشور خواستند اصل مربـوط       "النهضة"
به تضمين حقوق برابر زنان و مردان مندرج        
در قانون اساسي سابق تونس، مصوب سال       

 . را تغيير ندهد1956
زن ": در اين اصل قانون اساسي آمده است      

 در طـرح    ".انـد حقـوق   و مرد كـامال برابـر       
ــن دو     ــونس، اي ــد ت ــي جدي ــانون اساس ق

زنان و  ":  اند  يكديگر خوانده شده   "مكمل"
 ".مردان مكمل يكديگرند

كردند كـه  معترضان پالكاردهايي حمل مي  
زن مكمـل نيـست؛ زن      ": روي آنها نوشته شـده بـود      

   ".همه چيز است
تظـاهرات كننــدگان همچنــين از دولــت خواســتند،  

مبارزه با بيكاري و رشـد كـشور را در          مسايلي چون   
 .دستور كار خود قرار دهد

حزب النهضة كه از اكتبر سال گذشته دولت كنوني         
تونس را تشكيل داده، اعالم كرده بود كـه دولـتش        
قوانين شرعي را به اجرا نخواهد گذاشـت و حقـوق           

 .زنان را رعايت خواهد كرد
 
ــابع ( ــا،    : من ــا، ايلن ــداي آمريك ــي، ص ــي س ــي ب ب
  ) تكهلميان، دويچه ولهاس
  

  

  

  

  

  88 يزشهاي خكابوس
  

  يدي جداليل

 حكومـت  88 در سـال  ي اجتماعيروهاي نزشي از خ  پس
 قرار گرفتن خـود     ي از كابوس  چگاهي ه ي اسالم يحمهور

 يسركوب، ابـزار  . افتي ن يي رها ي سرنگون يدر چند قدم  
 را در بـر   ي قطعـ  يروزيكه با آن به مصاف جامعه آمد، پ       

ـ  و بـه و    ابانيو مقاومت در كوچه و خ     نداشته، مبارزه     ژهي
ـ در زندانها و ا    ـ  و عـدم توبـه و سـكوت آقا         يستادگي  اني

ـ  رژ ي و خانم رهنورد همچنان گلو     ي كروب ،يموسو  را  مي
  .  را روشن تر كرده استهاي فشارد و مرزبنديم

 و  ياسـ ي س اني زنـدان  ي روز است كه از اعتصاب غذا      20
ا هـر روز     گذرد و حـال آنهـ      يمقاوم زندان گوهردشت م   

.  بدان نشده اسـت    ي توحه چگونهي شود و ه   ي تر م  ميوخ
 ري هستند كه ز    ي جامعه معترض  ي صدا ،ياسي س انيزندان

 كه به خشم آمـدن      يضرب سركوب قرار دارند؛ جامعه ا     
  .  استميژ ري هولناك برا يآن كابوس

ـ ي آقـا ي است كه اعتصاب غذا   يي فضا ني چن در  ي كروب
 قابل توجه   يه، امر  گره خورد  88 با جنبش    يكه حصر و  

ـ  و پا  يني قـادر بـه عقـب نـش        ميرژ.  شود يم  حـصر   اني
ـ  توانـد ر   ي اما نمـ    ست،ين  ي آقـا  ي مـرگ احتمـال    سكي

 قـول و قـرار       نجـا يدر ا .  را هم بـه جـان بخـرد        يكروب
 ي را بـر مـ     ئلـه  بـه قا   ي خاتمه دادن فـور    ي برا نيدروغ

  . نديگز
ـ  حصر و اني در پاي طلبان كه هرگز نفع   اصالح ـ  پااي  اني

 انيوب جامعه ندارند، در مقابـل آزار و اعـدام زنـدان           سرك
 چوقـت ي كـه ه   يخاتم.  همواره سكوت كرده اند    ياسيس

ـ      يمقاومت ـ  فق ي در برابر اسـتبداد ول  نـشان نـداده، بـا       هي
، از  " نداشـتم  يي تقاضا چوقتيه" امر كه    نياعتراف به ا  

 بـا   مي جنگ رژ  ياسرا ("آزادگان" نام   اه در پن  يخامنه ا 
ـ  يتور رفـع حـصر مهـد      درخواسـت دسـ   ) عراق  ،ي كروب

البتـه زمـان    .  و زهرا رهنـورد را كـرد       ي موسو نيرحسيم
ـ ي امن يروهاي خروج ن    بر ي او مبن  ي از ادعا  يكوتاه  از  يت

   اژه ي محـسن  ني نگذشته بود كـه غالمحـس      يخانه كروب 
  .  خواند"ضدروع مح" آن را ه،يي قوه قضاي سخنگو،يا

ـ   في فـرد ضـع    ني ا يتقاضا خـوان   ماننـد فرا     اراده ي وب
 يگـر ي بـه كـار د     يشي جز مصرف نما   ي و "ي مل يآشت"

 كـه نقـض     ي ا   به حصر سـتمگرانه    مينخواهد آمد و رژ   
حصر بـر   .  ادامه خواهد داد   د،ي آ يحقوق بشربه حساب م   

 قرار دارد كه به     كي و دمكرات  ي جنبش اعتراض  كيبستر  
 يزشهايتجربه خ . است شده   لي تبد  88 يزشهاينماد خ 
 مي رژ ي را برا  شي هر گشا  سكي همچنان ر  88 ياجتماع

  . خطرناك كرده است
   مرداد30دوشنبه ...  خبريفراسو 
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  گسترش جنبشهاي اجتماعي 

نيروهاي كار، مـدافعان محـيط زيـست،        

  غارت شدگان و دهقانان
  

 حركـت اعتراضـي كـه از    157در ماه گذشته عالوه بر   
جانب نيروهـاي كـار صـورت گرفـت، هـر روز شـاهد              

  در سراسـر كـشور     غـارت شـدگان    اعتراضـي    اتتجمع
ــوديم ــرداد، . ب ــشنبه اول م ــذاران در روز يك ــپرده گ س

در سراسر كشور در اعتراض بـه خلـف وعـده           كاسپين  
مسئوالن بانك مركزي در پس دادن بخشي از سرمايه        
ــايي در    ــي و راهپيم ــع اعتراض ــه تجم ــت ب ــان دس ش

بـه گـزارش فـانوس،      . شهرهاي مختلف كـشور زدنـد     
سپرده گذاران تهراني كه تعداد آنـان بـه حـدود چهـار      

 مقابل بانك مركـزي در ميردامـاد        ،رسيد   هزار نفر مي  
جمع و تحـصن كردنـد و شـعارهايي عليـه ولـي اهللا              ت

 همزمـان مـردم     .سيف رئيس بانك مركزي سر دادنـد      
شـهرهاي نيـشابور، چـالوس، اردبيـل،        غارت شـده در     

در مقابـل شـعب بانكهـا و        ... و   تربـت حيدريـه      ،انزلي
  . موسسات اعتباري اقدام به تجمع كردند

در فرازي از حركتهاي اعتراضـي غـارت شـدگان، روز           
سـپرده  ،  اسـاس فراخـوان قبلـي      بر مرداد،   15كشنبه  ي

 كاسـپين و آرمـان    غارت شـدگان موسـسات  گذاران و 
مقابل دفتر سازمان ملل در تهـران دسـت بـه تجمـع             

 غـارت شـدگان  جعمي از  در همين روز   .اعتراضي زدند 
تجمـع  سـيما دسـت بـه        و فرودگاه قم در مقابل صدا    

  . زدندياعتراض
  

 ايـن حركتهـاي     يك مجلـس نـشين بـي مايـه همـه          
اعتراضي را ناديده گرفته و همراه با تمجيد از وزير كار           
روحاني مدعي شد كه خبـري از اعتراضـات كـارگري           

  .نيست
، برگزيده شوراي نگهبان از رشت      محمد صادق حسني  

در  روحـاني،    جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي     در  
موافقت با وزير پيشنهادي تعاون، كار و رفاه اجتمـاعي          
صحبت كرد و در روز روشن به دروغ مدعي شـد كـه             

بازنشستگان فـوالد در مقابـل مجلـس تجمـع         امروز  «
. ».كنند و از اعتـصابهاي كـارگري خبـري نيـست        نمي

   )1396 مرداد 25ايلنا، (
در پاسخ به اين مجلس نشين به سخنان سركرده كل          

روز . نيروي انتظامي در سال گذشته استناد مـي كنـيم         
حـسين اشـتري،    سـال گذشـته پاسـدار       اسفند 7شنبه  

به طور ميـانگين  «: گفتنيروي انتظامي   وقت   سركرده
 تجمع در سراسر كشور داريم 30 تا 20برخي روزها  در

بر ايـن اسـاس بـه       » .كه اينها بايد خوب مديريت شود     
ــا 7طــور ميــانگين ســاالنه بــين   هــزار حركــت 10 ت

 كل ايران صورت مي گيرد كه ما فقـط از          اعتراضي در 
 اسفند  7تسنيم،  .(بخش كوچكي از آن مطلع مي شويم      

1395(  
  

در ماه گذشته شـاهد چنـد نمونـه مهـم از حركتهـاي              
اعتراضي طرفداران محـيط زيـست بـوديم كـه اخبـار            

  .برخي از اين حركتها را خواهيد خواند
در ماه گذشته همچنين دهقانان و اهالي چندين روستا         

ي و آشاميدن،   در اعتراض به نداشتن آب براي كشاورز      
. به صورت خانوادگي دست به تجمع و اعتـراض زدنـد          

  براي نمونه؛ 

مردم حسين اباد كـالپوش در اعتـراض بـه بـدقولي             -
  مسئوالن استان سمنان در خصوص 

انتقال آب از سـد كـالپوش بـراي مـصارف كـشاورزي        
  .تجمع كردند

اهالي شهر كاج اردل نسبت به كمبود آب آشاميدني          -
  . تجمع كردنداريمقابل فرماند

جمعي از اهالي شهرسـتان نيمـروز، در اعتـراض بـه        -
بيكاري و مشكالت فرسايش خاك، درياچـه هـامون و      

 تجمـع  بيماري وبا مقابـل فرمانـداري ايـن شهرسـتان         
  .كردند

ســتداران محــيط زيــست در گنــاوه در جمعــي از دو -
اعتراض به وضعيت نامناسب محل معـدن زبالـه ايـن           

  . شهر، زنجيره انساني تشكيل دادند
اهالي شهر كاج اردل نسبت به كمبود آب آشاميدني          -

  . تجمع كردندمقابل فرمانداري

كشاورزان اسفدن دراعتراض به مـشكل آب مقابـل          -
  .د تجمع كردناستانداري خراسان جنوبي

  
يكي از حركتهاي اعتراضي قابل توجه كه نشان دهنده         
آگاهي مردم از سياستهاي ضـد مردمـي رژيـم اسـت،            
اعتراض مردم يكي از شهرستانهاي اسـتان بوشـهر در          

  . مورد ساخت يك كارخانه است
هزاران مرد و زن و پير و جوان       مرداد،   4روز چهارشنبه   

تان از اقشار مختلف در بخش آبپخش شهرستان دشتس       
در استان بوشهر با تجمع گسترده خود در محل ساخت         
پــروژه پتروشــيمي دشتــستان، اجــازه ندادنــد تــا وزيــر 
صنعت، معدن و تجارت كلنگ احداث اين پروژه را بـه           

 كـه ايـن پـروژه فاقـد         كردنـد اعـالم   آنـان   . زمين زند 
مجوزهاي زيست محيطي است و مشخص نيست كـه         

ن و پساب صنعتي آن   آب مورد نياز آن بايد از كجا تامي       
  .به كجا سرازير شود

مشروح حركتهاي اعتراضي نيروهاي كار را در زير مي         
  .خوانيد

  
  

ــبه   157 ــدون محاس ــي ب ــت اعتراض  حرك

  حركتهاي اعتراضي غارت شدگان

ــنبه * ــر 31از روز س ــار  تي ــين ي ــدن ام ــارگران مع ، ك
شهرستان فارياب استان كرمان دراعتراض به نداشـتن        

مي  ماه حقوق در اعتصاب بسر    6 ختقرارداد وعدم پردا  
  .برند

ــان،   ــان كرم ــزارش آرم ــه گ ــرداد1يكــشنبه روز ب ،  م
ــين روز اعــراض خــود   ــصابي در دوم در كــارگران اعت

ابتداي درب معدن با بـستن جـاده ورودي بـا اتوبـوس       
   . از كار كردن دست برداشتندعمالً

  
كارگران بازنشسته سـال     مرداد،   1يكشنبه   روز   بامداد*

 شركت نيشكر هفـت تپـه در        95فند ماه سال     و اس  94
تداوم اعتراضات ماهها و هفته هاي گذشته خـود، بـار           
ديگر با تجمع در سالن كنفـرانس كارخانـه دسـت بـه             

اتحاديه آزاد كارگران ايـران،       گزارش هب. اعتراض زدند 
ن حراسـت  اهنگام ورود اين كارگران به كارخانه، مامور   

ردند تا از ورود آنان به      تالش ك  با دستور مدير اين نهاد    
كارخانه جلوگيري كنند اما اين كارگران كه تـا همـين           
چند ماه پيش، تمام عمر خود را در بـدترين شـرايط در      

  كار بوده اند  از اين اقدام توهين ه آنجا مشغول ب
  13بقيه در صفحه 

  1396 مردادبرخي از حركتهاي اعتراضي كارگران و مزدبگيران در 
 يزينت ميرهاشم: گردآوري و تنظيم
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برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران 

  1396 مرداددر 
  12بقيه از صفحه 

  
ـ ه  آميزمدير حراست ب   دنبـال  ه شدت خشمگين شده و ب

ن حراسـت، در حـالي كـه در         ادرگيري لفظي با مـامور    
تالش بودند با باال رفتن از درب ورودي وارد محوطـه           

  .شوند نگهبانان ناچار به گشودن درب ورودي شدند
  
آهـن      مرداد، كارگران خط و ابنيـه راه       1يكشنبه   روز*

اعتــراض بــه عــدم  در )شــركت تــراورس( انديمــشك
 كـشيده و  شـان دسـت از كـار    پرداخت چند ماه حقوق   

 بـه گـزارش     . فرمانداري انديمشك تجمع كردند    جلوي
چند ماه گذشته نيز كاركنان ايـن شـركت در          ، در   ايسنا

ــوق  ــشدن حق ــه پرداخــت ن ــراض ب ــل شــان  اعت مقاب
  .فرمانداري تجمع كردند

  
كـارگران كـشتارگاه صـنعتي      ،  يكشنبه اول مرداد  روز  *

 اعتراض به عدم پرداخـت ماههـا حقـوق و          بجنورد در 
 دســت از كــار ، بــراي دومــين روز متــواليحــق بيمــه

به گزارش ايسنا، مـدتي اسـت كـه حقـوق و             .كشيدند
دستمزد كارگران كشتارگاه صـنعتي بجنـورد پرداخـت         

 و  هين امر سبب شد تا آنها دست از كار كشند         نشده و ا  
   .كشتارگاه از مدار فعاليت خارج شود

  
 مرداد ، كاركنـان مخـابرات روسـتايي          2روز دوشنبه   *

ــت شــغلي و   ــه نداشــتن امني ــراض ب خوزســتان دراعت
بالتكليفي استخدامي مقابل استانداري خوزستان تجمع   

: فـت به گزارش ايرنا، يكي از تجمع كنندگان گ        .كردند
به نشانه اعتراض به مدت پنج ماه است كه با مخابرات 
روستايي قرارداد نبستيم و خواسـتار اعمـال ايـن مـاده            
قانوني هـستيم و مخـابرات نيـز پـايين تـرين ميـزان              
دريافتي را براي حقـوق و مزايـاي مـا در نظـر گرفتـه               

  .است
  
تجمع شـبانه روزي كـارگران شـركت لبنيـاتي ارژن           *

  حقوق برحقشاناهوازبراي احقاق 
 كـارگران شـركت لبنيـاتي ارژن        ، مـرداد  2دوشنبه  روز  
ي خود مقابـل ايـن    شبانه روز   در چهارمين تجمع   اهواز

بـه  .  شـدند  شـان  احقاق حقوق برحق  شركت، خواستار   
يكـي از كـارگران   ،  گزارش باشـگاه خبرنگـاران جـوان      

چنـد مـاه اسـت حقـوقي        : شركت لبنيـاتي ارژن گفـت     
 60ر حالي اسـت كـه روزانـه         دريافت نكرده ايم اين د    

ميليون تومان پول فروش محصوالت را به حـسابداري      
شركت تحويل مي دهيم اما شركت باز هم مـي گويـد     

  .پولي براي پرداخت حقوقتان نداريم
  
مرداد، كارگران اخراجي كارخانه فوالد      2 دوشنبه   روز*

 مقابـل اداره    ،نماينده مجلس  خوزستان همزمان حضور  
 خواســتار دســت بــه تجمــع زدنــد وورزش و جوانــان 

ـ    انكـارگر ،  ايلنـا  بـه گـزارش      .شـدند  كـار ه  بازگشت ب
 پيمانكار خدمات شركت فوالد خوزستان در بنـدر امـام         

 سـال   25 تـا    10 هر كدام از     ه اند، اخراج شد   از كار  كه
  . كار دارند سابقه

  
 مرداد، كـارگران آجرثبـات شهرسـتان        2روز دوشنبه   *

 در اعتراض به    ،ن تهران  استا يها  از شهرستان ،  قرچك
قطع شدن گاز كارخانه آجرثبات مقابل فرمانداري ايـن         

بـه گـزارش تـسنيم، يكـي از          .شهرستان تجمع كردند  
با قطع شدن گاز كلي از آجرها : كارگران آجرثبات گفت

 روند و روند توليـد هـم از حركـت بـاز مـي          از بين مي  
  .ايستد كه اين به ضرر كارگران است 

  

 مرداد، جمعي از كارگران فـضاي سـبز   1روز يكشنبه   *
 شــهرداري منــاطق هــشتگانه اهــواز در شــشمين روز 

شان نسبت به عـدم تبـديل وضـعيت مقابـل            اعتراض
بـه گـزارش ايلنـا،       .استانداري خوزستان تجمع كردنـد    

يكي از اين كارگران كه خواسـت نـامش فـاش نـشود          
چند سال است كارگران فضاي سـبز شـهرداري         : گفت

 سال است درخواسـت     10مترين سابقه آنها    اهواز كه ك  
تغيير وضعيت داده انـد امـا تـاكنون بـه خواسـته ايـن               

  .كارگران توجهي نشده است
 مـرداد، كـارگران منـاطق هـشت گانـه           2روز دوشنبه   

شان نسبت به عدم     هفته اول اعتراض   شهرداري اهواز 
تجمـع دوبـاره مقابـل اسـتانداري         تبديل وضعيت را با   

 مـرداد،   3سـه شـنبه      بامـداد    .رساندندخوزستان بپايان   
كارگران مناطق هشت گانه شـهرداري اهـواز دومـين          
هفته اعتراضشان را نسبت به عدم تبـديل وضـعيت بـا      

   .ادامه تجمع مقابل استانداري خوزستان آغاز كردند
  
هـاي     مرداد، كارگران گلخانـه    4ظهر روز چهارشنبه    *

لي مقابـل   اعتراض به بالتكليفي شغ    فرودگاه ياسوج در  
ــه و بويراحمــد تجمــع اعتراضــي   اســتانداري كهگيلوي

: به گزارش كبنا، يكي از اين كارگران گفـت         .برپاكردند
ها از كار     من سرپرست خانوار هستم با تعطيلي گلخانه      

  .شوم  بيكار مي
  
، بــا اعتــصاب و تجمــع 1396 مــرداد 2روز دوشــنبه *

 شـان،  كارگران شاغل نيشكر هفت تپه و خانواده هاي       
بـه  . هفت تپـه بـسته شـد      جاده شهر به شركت نيشكر    

به رغـم فـضاي     ،  كانون مدافعان حقوق كارگر   گزارش  
شديد امنيتي، پادگاني و پليسي و حضور هر سه شيفت          
نيروهاي حراست، كارگران بخشهاي مختلـف شـركت        

كارگران خواهـان بازگـشت     . در اعتصاب شركت كردند   
 بخـش    مـاه واگـذاري بـه      15شركت به دولـت بعـداز       

  . ندشدخصوصي 
كارگران شركت نيـشكر هفـت      ،   مرداد 3سه شنبه   روز  

تپه پس از تجمع مقابل كارخانه خشمگينانه به سـمت          
جاده بـين المللـي اهـواز انديمـشك حركـت كـرده و              
عليرغم گرمـاي طاقـت فرسـا، فاصـله ده كيلـومتري            

 بامداد اقدام 9شركت تا اين جاده را پيموده و از ساعت    
 در همين روز نيروي . كردندجادهو طرف به بستن هر د

.  تن از گارگرن را دسـتگير كـرد        15سركوبگر انتظامي   
سنديكاي كارگران نيشكر هفـت تپـه ضـمن محكـوم           

 شــريف و زحمــت كــش، كــارگرانكــردن بازداشــت 
   .شد آنانخواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي 

 مرداد، چهار روز از اعتصاب يكپارچه و        5روز پنج شنبه    
حدانه كارگران شركت نيشكر هفـت تپـه گذشـت و           مت

دليل بازداشت همكاران خود و عـدم رسـيدگي         ه  آنان ب 
به مطالبات شان همچنان مصمم بـه تـداوم اعتـصاب           

  .هستند
  
 مـرداد، هـزاران مـرد و زن و پيـر و            4روز چهارشنبه   *

جوان از اقشار مختلف در بخـش آبـپخش شهرسـتان            
گـسترده خـود در     دشتستان در استان بوشهر با تجمـع        

محل ساخت پروژه پتروشيمي دشتستان، اجازه ندادنـد        
تا وزير صنعت، معـدن و تجـارت كلنـگ احـداث ايـن          

اهالي آبپخش   به گزارش فارس،   .پروژه را به زمين زند    
دشتستان با اعالم اين كه اين پروژه فاقـد مجوزهـاي           
زيست محيطي است و مشخص نيست كـه آب مـورد           

تامين و پساب صنعتي آن به كجـا        نياز آن بايد از كجا      
  .سرازير شود، خواهان جابجايي محل اين پروژه شدند

  
 مرداد، جمعي از كارگران كاشي احـسان        6روز جمعه   *

 4عـدم پرداخـت      ميبد در اعتراض به تعطيلي كارخـاه،      
وعده هاي بي عمل مسئوالن     و  حق بيمه    ماه حقوق و  

شهر دست به تجمع در مصلي       استان، طراز اول شهر و   
  .ميبد زدند

 5: گفت، يكي از كارگران معترض      ميبد خبر به گزارش   
شيـشه   سال است كه مديران كارخانـه خـون مـا را در     

صاحب كارخانه در كشور ازبكستان كارخانـه       . كرده اند 
توليدي ايجاده كرده كه برداشتهاي بي رويـه از منـابع           
ــين    ــروز چن ــث ب ــسان باع ــي اح ــه كاش ــالي كارخان م

كل مسئوالن شهر در    : وي افزود  .تمشكالتي شده اس  
جريان مشكالت كارخانه و كارگران هستند امـا اقـدام          

  .عملي صورت نگرفته است
  
 ده  تن از كارگران بازداشت       1396شنبه هفتم مرداد    *

شده شركت كشت وصنعت نيشكر هفت تپه در زنـدان          
ــاه شــوش توســط    ــه در دادگ ــس از محاكم ــول پ دزف

ردن كفالـت يـا فـيش       دادستان به طور موقت و با سـپ       
  . حقوقي از زندان آزاد شدند

  
 مرداد، كارگران كارخانه چوب و فلـز        3روز سه شنبه    *

اعتراض به بالتكليفي شغلي و عـدم        در) چوفا( اردكان
دسـت بـه     عيدي سـال جـاري،     ماه حقوق و  6پرداخت  

بـه گـزارش     .تجمع مقابـل فرمانـداري اردكـان زدنـد        
وقني كـه موقـع     : داردكان گوبا، كارگران معترض گفتن    

ن در بين مردم بودنـد امـا        راي گيري بود همه مسئوال    
، حتما بايد خيابـان را ببنـديم   از آنان خبري نيست  حاال  

يا الستيك آتش زنـيم كـه كـسي پاسـخگوي حـق و          
 مرداد، جمعـي از كـارگران     7روز شنبه    حقوق ما باشد؟  

كارخانه چوب و فلز اردكان درادامـه اعتراضـات شـان           
معيشتي مقابل استانداري    التكليفي شغلي و  نسبت به ب  

   .يزد تجمع كردند
  
 مرداد، جمعي از كارگران كارخانـه       7 روز شنبه    بامداد*

اسـتان قـزوين بـا      در  صنعتي البرز    پرس در شهر     تولي
برپايي تجمعي از توقيف قـسمتي از امـوال ايـن واحـد      

به گزارش ايلنا، از قرار معلوم       .صنعتي جلوگيري كردند  
ز بانكهاي خصوصي از مدتي قبل بابت مطالبات        يكي ا 

معوقــه خــود از مراجــع قــضايي حكــم توقيــف امــوال 
اجتماع اين  پرس را دريافت كرده است و          كارخانه تولي 

  .نيز به منظور نگهداشتن اموال كارخانه برپا شد
  
 مـرداد، جمعـي از كـارگران    7پيش از ظهر روز شنبه  *

ــل  ــداري و حم ــتان  و  اداره راه ــل اس ــفهان درنق   اص
 كـاري و   قـرارداد  اعتراض به نداشتن امنيـت شـغلي و       

ماه حقوق مقابل اسـتانداري اصـفهان        9عدم پرداخت   
بـه گـزارش تـسنيم، يكـي از كـارگران            .تجمع كردند 

راهداري اصفهان كه خواست نامش فاش نشود اظهـار         
ي كه اينجا هستند سـابقه بـاالي        اناغلب كارگر : داشت

 مـاه  3 الي 2كساني هستند كه    سال دارند،    11 الي   10
  .شوند  ديگر بازنشسته مي

  
 مــرداد، جمعــي از كــارگران شــهرداري 7روز شــنبه *

اعتـراض بـه عـدم پرداخـت يـك سـال          انديمشك در 
ماه حق بيمه مقابل ساختمان اين شهرداري   7 حقوق و 

بــه گــزارش ايرنــا، پاســخي از ســوي  .تجمــع كردنــد
ــشده  ــه ن ــه تجمــع كننــدگان ارائ  . اســتشــهرداري ب

 ميليـارد   400شهرداري انديمشك بـا بـدهي بـيش از          
ريال از جمله شهرداريهاي بحران زده استان خوزستان        

  .به شمار مي رود
  
 مرداد، جمعي از كشاورزان اسفدن      7بامداد روز شنبه    *

 مقابل اسـتانداري خراسـان جنـوبي خواسـتار          با تجمع 
تأمين امنيـت و حـل مـشكل آب كـشاورزان اسـفدن             

 گزارش ايسنا، يكي از ايـن تجمـع كننـدگان           به .شدند
رودخانه اي كه آب اسفدن را تامين مـي كنـد از    : گفت

باالدست اين روستا مي آيد و افرادي مـانع از رسـيدن            
در اثـر   : وي افـزود   .آب به روستاي اسفدن مـي شـوند       

  نرسيدن آب به مزارع مردم اسفدن، كشاورزي مردم 
  

14بقيه در صفحه   
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  13بقيه از صفحه 

  
 .نابود شده و افراد در حال مهاجرت از روستاها هـستند          

 هكتـار از باغـات   730: اين شهروند اسفدني بيان كـرد    
پسته و زرشك اسفدن خـشك شـده و چنـدين سـال              
 است كه مردم حتي يك سانتي متر مربع گندم نكاشته         

  .اند
  
 مــرداد، جمعــي از كــارگران پــروژه    7شــنبه  روز*

اعتراض به عدم    در )شركت كيسون ( قطارشهري اهواز 
شــان مقابــل اســتانداري  ســال حقــوق پرداخــت يــك

بـه گـزارش تـسنيم، يكـي از      .خوزستان تجمع كردنـد   
معترضان حاضر در تجمع كه خواست نام او برده نشود          

 سال سابقه 10بيشتر كارگران اين شركت باالي      : گفت
كار دارند اما بـا مـشكالت زيـادي از جملـه پرداخـت              

 8روز يكـشنبه     .نشدن حقوق و مزايا روبـه رو هـستند        
ــروژه    ــارگران پ ــوالي ك ــين روز مت ــراي دوم ــرداد، ب م

مقابل اسـتانداري خوزسـتان تجمـع       ز  قطارشهري اهوا 
  .كردند

  
آهـن     مرداد، كـارگران كارخانـه ذوب      7از شنبه شب    *

شان نـسبت بـه بالتكليفـي        دامه اعتراضات ا اردبيل در 
دست بـه تجمـع      شان، شغلي و عدم پرداخت مطالبات    

به گزارش تـسنيم،     .شبانه روزي مقابل استانداري زدند    
نيز ادامه داشت  مرداد   8اين تحصن بامداد روز يكشنبه      

كننـدگان     از سوي مسئوالن پاسخي شفاف به تجمع      و  
  .داده نشد

  
ي از آبـداران آب و فاضـالب         مرداد، جمع  7روز شنبه   *

اعتـراض بـه     روستايي استان كهگيلويه و بويراحمد در     
  عـدم پرداخـت ماههـا حقـوق و    ،بالتكليفي استخدامي 

بـه گـزارش     .حق بيمه مقابل استانداري تجمع كردنـد      
مـا  : كبنا، يكي از اين كارگران در اين خـصوص گفـت          

آبداران آبفاي روستايي اسـتان كهگيلويـه و بويراحمـد          
 سال سابقه كار در اين شـركت        15ستيم كه بيش از     ه

  .داريم و خواهان پرداخت حقوق و مزاياي خود هستيم
  
 مـرداد ،  اهـالي شـهر بانـه وره و             7بامداد روز شنبه    *

روستاهاي آريت و ميوان بخش باينگـان بـا تجمـع در         
محل دفن و امحاء زباله ي شهرستان پاوه نـسبت بـه            

ـ        بـه   .ار اعتـراض كردنـد    اين عمل غير اصـولي و زيانب
گزارش آواي باينگان، افراد حاضر در محل به نزديكي         

شـان و آثـار      بيش از حد اين مكان بـه محـل اقامـت          
زيانبار دود حاصل از سوزاندن و بوي نامطبوع اين زباله   
ها و سوزاندن غير علمي و بدون مطالعه معترض بـوده         

ن شهرسـتان و بخـش      و خواستار پاسخگويي مـسئوال    
  .ون اين فاجعه محيط زيستي بودندپيرام

  
 مرداد ماه تعدادي از رانندگان شـركت        9روز دوشنبه   *

به علت عـدم تحويـل منـازل مـسكوني خـود از              واحد
مقابل اداره مركزي   ،  سوي تعاوني مسكن شركت واحد    

شركت واحد واقع در خيابان هنگـام دسـت بـه تجمـع       
  .اعتراضي زدند

 راننـدگان  ،حـد سنديكاي كارگران شركت وا  به گزارش   
مـسكن مـا را نديـد     «مرتب شعارهايي از قبيل     به طور   

 حـق   ،سنندجي نجـومي بـرده    «،  »اين وضع ادامه دارد   
تـسهيالت مـسكن را مـدير چپـاول         «،  »ماها را خورده  

... و » ملك نجومي تو ما را بي مسكن كـرده      «،  »كرده
  .مي دادند

  
 ازكـارگران   جمعي مرداد،   9پيش از ظهر روز دوشنبه      *

اعتـراض بـه عـدم     در انه روغن نباتي پـارس قـو   كارخ
پرداخت بيش از سه ماه حقوق مقابـل شـركت مالـك            

بـه گـزارش ايلنـا،      . تجمـع كردنـد    )نهال گل ( كارخانه
دسـتمزد،  : برخي از كـارگران حاضـر در تجمـع گفتنـد         

 و بخشي از دسـتمزد بهمـن        96ارديبهشت، خرداد، تير    
  . آنها پرداخت نشده است95ماه سال 

  
 مرداد، كارگران كارخانـه توليـد       9داد روز دوشنبه    بام*

اعتـراض   در) گالسـبيد ( تاب فراهان   هاي شب   ريزدانه
عـدم پرداخـت     به تعطيلي موقت اين واحـد توليـدي و        

حق بيمه جلوي درب محـل كارشـان          و  ماهها حقوق 
به گزارش فراهان خبـر، ايـن كـارگران          .اجتماع كردند 

انداري فراهـان تجمـع     مرداد، مقابل فرم   8 يكشنبه   روز
  .كرده بودند اعتراضي برپا

  
 اخراجــي جمعــي از كــارگرانمــرداد،  9روز دوشــنبه *

اعتراض  شركت شهرك صنايع دريايي ساحل اروند در      
كـار  ه  براي بازگشت ب   وخود  به عدم پرداخت مطالبات     

 .مقابل ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند تجمع كردند      
راجـي شـركت صـنايع      به گـزارش ايرنـا، كـارگران اخ       

شـان   دريايي ساحل اروند در باره علت تجمع اعتراضي   
 ماه است كه از سوي شركت اخـراج شـديم و     9 :گفتند

  .سنوات و عيدي ما نيز پرداخت نشده است
  
سـفر وزيـر راه و        مرداد،  همزمـان بـا      9روز دوشنبه   *

جمعي از متقاضيان مسكن مهـر       شهرسازي به سنندج،  
كاردهـاي مقابـل درب فرودگـاه       با در دست داشتن پال    

به گزارش تسنيم، هنوز هواپيماي     .سنندج تجمع كردند  
ت همراه او در فرودگاه سنندج بـه       احامل وزير راه و هي    

 جمع زيادي از متقاضيان مسكن       بود كه  زمين ننشسته 
ــراي اعــالم  1728مهــر  ــايران ســنندج ب  واحــدي دگ

  .اعتراض خود مقابل فرودگاه تجمع كردند
  
 مرداد، جمعي از جوانان متقاضي كـار        9شنبه  روز دو   *

شان مبني بر اشتغال در      مهر براي احقاق حقوق برحق    
صنايع منطقه مقابل فرمانداري اين شهرسـتان تجمـع         

رئيس اداره كـار تعـاون و        به گزارش مهرستان،   .كردند
رفاه اجتماعي شهرستان مهر با اشاره به وضعيت كار و          

: وزه اين شهرستان گفت   هاي فعال در ح     اشتغال شركت 
در مهر پرونده پااليشگاه گاز پارسيان از لحـاظ جـذب           
نيروي انساني بسته شده و در برخـي از مواقـع سـرريز          

  .كرده است
  
 مرداد، جمعي از مالكان مسكن مهر     10روز سه شنبه    *

 پرديس در اعتـراض بـه تـاخير شـركت عمـران             9فاز  
پرديس در واگذاري واحـدهاي مـسكوني، مقابـل ايـن       

به گزارش خبر فوري، مـشكالت       .شركت تجمع كردند  
مالكان مسكن مهر با شركت عمران پرديس، مـشكل          

ه تري  دامنه داري است و پيش از اين تجمعات گسترد        
در اعتراض به عملكرد اين شـركت از سـوي مالكـان            

  .مسكن مهر انجام شده است
  
 مرداد، جمعي از دوستداران محـيط       10روز سه شنبه    *

زيست در گناوه در اعتراض به وضعيت نامناسب محل         
بـه   .معدن زباله اين شهر، زنجيره انساني تشكيل دادند       
ه بـه   گزارش ايرنا، شركت كنندگان در ايـن برنامـه كـ          

همت انجمن ياوران سبز انديش طبيعت اين شهرستان        
برگزارشد، به وضعيت نـامطلوب زبالـه هـاي تخليـه و            

در ايـن برنامـه   . رهاشده در اين سايت اعتراض كردنـد  
اعضاي انجمن ووشـو و بـانوان آب و آفتـاب و اهـالي              

سايت معـدن زبالـه      .روستاي قلعه حيدر حضور داشتند    
تاي قلعـه حيـدر در شـمال        شهر گناوه در نزديكي روس    

  .اسان بوشهر قراردارد
  

 نفـر از كـارگران      240 مرداد،   11روز چهارشنبه    ظهر*
كارخانه كاشي پاسارگاد گندمان در اعتراض بـه قطـع           
 .گاز اين شركت مقابل فرمانداري بروجن تجمع كردند        

ــل    ــده مقاب ــارگران تجمــع كنن ــزارش كــالر، ك ــه گ ب
كت از سـوي  فرمانداري خواستار وصـل گـاز ايـن شـر       

قطعي گاز ايـن    : تجمع كنندگان گفتند   .ن شدند مسئوال
كارخانه به علت بدهي موجـب بيكـار شـدن كـارگران           

  .شده است
  
 مرداد، جمعي از اهـالي شهرسـتان        11روز چهارشنبه   *

مـشكالت فرسـايش     اعتراض به بيكاري و    در نيمروز،
بيماري وبـا مقابـل فرمانـداري      درياچه هامون و   خاك،

به گزارش عصر هامون به   .ان تجمع كردند  اين شهرست 
، نقل از  نداي هيرمند، تجمع كننـدگان اعـالم كردنـد           

مسئوالن حق زندگي و فرسايش خاك كه اين روز هـا         
مردم با آن دست و پنجه نرم مي كنند را در نظر گيرند          

  .و براي حل آنها پيگيريهاي الزم را انجام دهند
  
ارگران صـنايع    مـرداد، كـ    14پيش از ظهر روز شنبه      *

اعتراض به بالتكليفـي     گري آذرين اصفهان در     ريخته
پايمـال شـدن     نيز شرايط كـاري و     معيشتي و  شغلي و 

شان دست به تجمع دراين واحد توليـدي         حقوق حق و 
 .زدنـد  واقع در شهرك صنعتي فوالد شهرستان لنجـان      

به گزارش فارس، يكي از كارگران حاضر در اين تجمع   
نراتورهاي برق اين مجموعـه پـرده       از ماجراي پلمپ ژ   

 طـرف مـواد    مسئوالن كارخانه از يك: گفتبرداشت و   
دهنـد و از طـرف ديگـر           اوليه در اختيار ما قـرار نمـي       

 دهند و بعد هم ادعا مي       پيشنهاد خاتمه كار را به ما مي      
  .خواهيم از توليد حمايت كنيم  كنند كه ما مي 

  
ز كـارگران آب     نفر ا  100مرداد، بيش از    14روز شنبه   *

و فاضالب روستايي خوزسـتان در اعتـراض بـه عـدم            
 شان دست از كـار كـشيده  و         موقع  حقوق  ه  پرداخت ب 

به گزارش ايسنا، يكـي از       .اين شركت تجمع كردند    در
كارگران شركت آب و فاضالب روستايي خوزستان بـه         

ــدگي از ســاير كــارگران ــن شــركت از :  گفــتنماين اي
كنون همواره حقوق كاركنان    تا 93ماههاي پاياني سال    

 ماه تاخير و به صورت مقطعي پرداخت 4 يا  3خود را با    
كرده است كه اين مساله فـشار زيـادي را بـه مـا وارد            

  .كند مي
  
 در اعتـراض    ي مرداد، شهروندان دورود   14روز شنبه   *

ـ  زطيبه صـدمه زدن بـه محـ       در يسـاز   و جـاده  ستي
 لي تـشك يان انـس رهياشترانكوه طومار امضا كرده و زنج    

ـ به گزارش فارس، شركت كننـدگان در زنج        . دادند  رهي
ـ     اچـه ي از اشترانكوه و در    تي حما يانسان  سي گهـر، از رئ

 استاندار لرسـتان    ست،ي ز طي سازمان مح  سيجمهور، رئ 
ـ  و يريـ گي مجلس خواسـتار پ    ندگانيو نما   عي و سـر   ژهي

 گهـر دورود    اچـه ي بـه در   يكـش    از جاده  يري جلوگ يبرا
  . شدند

ــي ــركتيك ــدگان در زنج از ش ــ كنن ــسانرهي  در ي ان
 اچـه يدر:  گهـر گفـت    اچهي به در  ي جاده كش  تيمحكوم
 اسـت   انهي در خاورم  نيري نمونه آب ش   اچهي در كيگهر،  

 مـسئوالن انجـام     ي كـه برخـ    يكه متاسفانه بـا اقـدام     
ـ  خواه ي جد بي بعد از گذشت چند سال آس      دهند يم  دي
  .ديد
  
 اراك  آب مرداد، كارگران كارخانه آذر   15 كشنبهي روز*
  كارفرمـا و   ي در آمدن وعده هـا     ياعتراض به توخال   در

 بـر پرداخـت     ي مبنـ  ي طراز اول استان مركز    نمسئوال
شـان   همكاران معترض   از يكي قيتعل شان و  مطالبات

 م،ي گـزارش تـسن    بـه  .از كار، دسـت بـه تجمـع زدنـد         
ـ  خـرداد و ت  ي ماههـا  يكارخانه  طـ   اين  كارگران    در ري
  شان دست به   حقوق به عدم پرداخت ماههااعتراض

  15بقيه در صفحه 



  15    صفحه                 1396اول شهريور   –388 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران

  1396 مرداددر 

  14بقيه از صفحه 
 در محـل    يتجمعـات اعتراضـ     و ييمـا يراهپ اعتصاب،
 يمقابــل اســتاندار  شــهر وي مركــزدانيــم كارشــان،

  كارفرمـا و   ديدنبال وعده و وع   ه  هربار ب   زدند و  يمركز
 بـه  يطـور مـوقت  ه   ب ي مركز ان طراز اول است   نمسئوال

  .شان خاتمه دادند راضاعت
  
 ييمــرداد، كــارگزاران روســتا 15 كــشنبهي روز ظهــر*

ـ اعتراض به نداشتن امن     در نيشركت مخابرات قزو    تي
 بـه  . تجمع كردنـد   ي مقابل استاندار  يفي و بالتكل  يشغل

ـ  ا يگزارش فارس، معترضان ضمن برگـزار       تجمـع   ني
 ي كنـون  تيوالن استان به وضـع    ئ مس يدگيخواستار رس 
  .خود شدند

  
 ي از كاركنان اتوبوسـران  ي مرداد، جمع  15 كشنبهي روز*

 در مـه ياعتراض به عدم پرداخت ماهها حق ب     مشهد در 
ـ  گـزارش ا   به . شهرتجمع كردند  ني شهدا ا  دانيم  سنا،ي

ايـن   مشهد با اشاره بـه   ي سازمان اتوبوسران  عامل ريمد
 افـت ي افراد نسبت به عدم در     نياعتراض ا : تجمع گفت 

شـان بـا     ل حاضـر مـشكل     بوده كـه در حـا      مهيحق ب 
  .  منعقد شد حل شده استمهي كه با بيقرارداد

  
  كهنوج در  ي مرداد، كارگران شهردار   15  يكشنبه روز*

شان دست به    موقع حقوق ه  اعتراض به عدم پرداخت ب    
ـ  از ا  يكـ ي گزارش شوباد،    به .تجمع زدند   كـارگران   ني

 ي است كه حقوق كـارگران شـهردار       يچند سال :  گفت
ــدگشتيــ شــود و معيتــه نمــبــه موقــع پرداخ  ي و زن

ـ چرا كـه بـا ا     اند،   ما را دچار بحران كرده       يخانوادگ  ني
 از همكاران ما به نان شب محتاج شـده          يها بعض يگران
  .اند
  
ـ  مـرداد، جمـع ز     14 روز شـنبه     بامداد*  ي از اهـال   يادي

 خراسـان در اسـتان     ،ركـوه ي شهرسـتان ز   ني اف يروستا
 از  يناشـ  ي در اعتـراض بـه مـشكالت احتمـال         ي،جنوب  

 مقابـل   ، روسـتا  ني رودخانه ا  ي بر رو  يساخت سازه بتن  
 تجمع كرده و خواستار توقف ي خراسان جنوب ياستاندار

تجمـع   گزارش شـعار سـال،   به . طرح شدند  ني ا ياجرا
 خـشك شـدن     كـه موجـب    طـرح    نياكنندگان توقف   

  . شده را خواستندني افيقنوات روستا
  
گران شـبكه   مرداد، جمعي از كار16ظهر روز دوشنبه    *

آب و فضالب روستايي آبادان با تجمع در مقابـل اداره           
  پرداخـت  آب و فاضالب اين شهرستان، نسبت به عدم       

بـه گـزارش    . اعتراض كردنـد  حق بيمه    ماه حقوق و   4
ــان ــر   ،شوش ــدگي از ديگ ــه نماين ــارگران ب ــي از ك يك

 هـر   93حقوق و مزايـاي مـا از سـال          : گفت انمعترض
  .پرداخت شده استچهار ماه به طور نا منظم 

  
كـارگران شـركت     جمعـي از   مـرداد،  16 دوشنبه روز*

ـ     شهرك صنايع دريايي ساحل اروند     ه براي بازگـشت ب
شـان مقابـل    اعتراض به عدم پرداخت مطالبـات      كار و 

تجمـع   اداره كـار   و ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند    
  .كردند

 هر كدام از ايـن     :اين كارگران افزودند  به گزارش ايرنا،    
 سال سابقه كار در شـركت را   10 تا   6كارگران بيش از    

 ماه پيش اخراج و حقوق و مزايايي آنهـا          9دارند، كه از    
  .پرداخت نشده است

  
مـردم كـازرون بـه جـدايي     ،  مـرداد 17سه شنبه  روز  *

بـه  . اقدام به تجمع كردنـد    بخشهايي از اين شهرستان     
  نماينده شهرستان كازرون در    ،گزارش خبرنگاران جوان  

شاهيجان و كوهمره از     تالش براي جدايي بخش چنار    
اين شهرستان و ايجاد شهرستاني جديـد بـه نـام كـوه           

مردم شهرسـتان كـازرون نيـز ايـن اقـدام            .چنار است 
نماينده را محكوم كرده و در اعتراض بـه ايـن اقـدام،             
مغازه ها را تعطيل و در ميدان شهداي اين شهر تجمع           

  .كردند
  
رداد، زنـان تاكـسيران بجنـورد در    م 17 سه شنبه  روز*

اعتراض به افزايش حق كميسيون، در محـل شـوراي          
 يكـي از راننـدگان     به گزارش ايرنا،     .شهر تجمع كردند  

 به عنوان تنها دفتـر آژانـس        »نشاط «مدير دفتر : گفت
بانوان در بجنورد، از ما خواسته است تـا مابـه التفـاوت        

ن را نيـز    حق كميسيون از ابتداي فروردين مـاه تـاكنو        
پرداخت كنيم اين درحالي است كه هنوز تعرفـه هـاي           
جديد و افزايش قيمتهاي تاكسي مترهـا اعمـال نـشده       

  .است
  
ـ مرداد، كارگران شركت پتـرو پا     19 پنج شنبه    روز*  داري
ـ ا  جهــت اعتــراض بــه عــدم هي عــسلو13 در فــاز راني

 دهيشان دسـت از كـار كـش        ماه مطالبات  پرداخت چند 
 لنـا، ي گـزارش ا   بـه  .جمـع كردنـد     فـاز ت    يمقابل ورود 

ــرو پا  ــارگران شــركت پت ــاعتراضــات ك ــ اداري  در راني
 گذشته در قالب تجمعات شكل گرفت و شمار         يماهها

  ي در مقابـل ورود    يي كارگران با گردهما   ني از ا  يريكث
 داريـ شركت پترو پا  ( اعتراض خود را به كارفرما       13فاز  

  .اعالم كردند) رانيا
  
ــداد* ــنبه بام ــر21 روز ش ــ م ــصديداد، جمع  اني از مت

ـ  ا يي آب اداره آب و فاضـالب روسـتا        يچاهها   در واني
  مطالبات گريد ماه حقوق و   4 اعتراض به عدم پرداخت   

 گـزارش ايـالم     بـه  . اداره تجمع كردند   نيشان مقابل ا  
همه :  تجمع كنندگان گفت   يكي زر،يبيدار به نقل از جو    

ـ  كن ي مكان مالحظه م   ني كه در ا   يافراد  اني متـصد  دي
 كـه سـوابق     اسـت  شهرسـتان    يي آب روسـتا   يههاچا

 يجــان شــبانه روز در راســتاو و از دل  ارنــدد ييبــاال
  . كنندي خود تالش مي آب حوزه استحفاظنيتام
  
جمعـي از    مرداد، 21 شنبه   عصر روز به گزارش مهر،    *

 يك ميوه فروش قتلدنبال ه اهالي منطقه نيروگاه قم ب 
 شهرداري اين   وانتي كه پس از حمله ماموران سد معبر       

 صـبح روز   .در بلوار شاهد  تجمـع كردنـد        رخ داد،  شهر
جمعي از رانندگان وانت بارها در       مرداد نيز  22يكشنبه  

بـا   قم دسـت بـه تجمـع زدنـد و          ميدان ميوه و تره بار    
بستن خروجي اين ميدان ضـمن اعتـراض بـه اعمـال            

محكـوم   وحشيانه ماموران سد معبـر شـهرداري قـم و         
همبستگي خودشان را باخانواده داغ      ، اين جنايت  كردن

   .نمايش گذاشتنده ديده همكارشان ب
  
 مرداد، كـارگران يكـي از شـركتهاي         22روز يكشنبه   *

اعتـراض بـه      عـسلويه در   24 - 22پيمانكاري در فـاز     
بـراي همـسان سـازي       مـاه حقـوق و     3 عدم پرداخت 

به گزارش ايلنا، در ايـن       .حقوق دست به اعتصاب زدند    
 كـارگر مـشغول كارنـد كـه از        300 بـه    پروژه نزديـك  

شان پرداخت    حقوق ومطالبات  اكنونارديبهشت ماه تا    
  .نشده است

  
ــداد روز يكــشنبه * ــرداد، 22بام ــارگران  م ــه ك كارخان

خودروسازان راين واقع  در منطقه ويژه اقتـصادي ارگ        
حـق   ماه حقوق و   5 اعتراض به عدم پرداخت    جديد در 

دست از كار    يگرشان،مطالبات د   سال و  2عيدي   بيمه،
بــه  .مقابــل فرمانــداري بــم احتمــاع كردنــد كــشيده و

 گزارش خبرنگاران جوان، مديران اين كارخانه پـيش از   
در و  نفر از اين كارگران را اخراج كـرده    200اين تعداد   

  تـاكنون  ن كارخانـه  اين خصوص هيچ يك از مـسئوال      
  .نده اپاسخگو نبود

  

ــه  از كــارگي مــرداد، جمعــ21 شــنبه روز* ران كارخان
  وي شغل يفي به بالتكل  اعتراض در زي تبر ي ساز نگيبلبر
 بـه  . شهر تجمـع كردنـد  ني اي مقابل فرماندار يشتيمع

 ي سازنگيكارخانه بلبر كارگر 190  حدود رنا،يگزارش ا 
 نسبت  مهيحق ب  ماه حقوق و   4  بر پرداخت  عالوه زيتبر

كارگران   از يك ي . معترضند زي خود ن  ي شغل يفيبه بالتكل 
ـ  تول تي وضـع  يزمان :ترض گفت مع ـ  ا داتي  كارخانـه   ني
 ي سـاز نگي كه شركت بلبري خوب بود اما از وقت اريبس

 از 44 اصل ياستهاي سي و اجرا ي ساز يبه نام خصوص  
 ي خصوص ي خارج شد، كارفرما   ي دولت تيري مد تيمالك

 خود عمل كند و در ي مال ت نتوانست به تعهدا   نيگزيجا
 يكـشنبه   روز .ت به وجود آمـده اسـ      تي وضع ني ا جهينت

در  كارگران كارخانه بلبرينگ سـازي تبريـز       مرداد، 22
 شان نسبت به بالتكليفي شـغلي و       اعتراض دومين روز 

مقابـل اسـتانداري آذربايجـان شـرقي تجمـع           معيشتي
   .كردند

  
جمعي از تاكسيرانان تهران در     مرداد، 22 يكشنبه   روز*

بخش تاكسي بيسيم در اعتراض به عـدم پاسـخگويي          
ان تاكـسي بيـسيم تهـران مقابـل دفتـر سـازمان            مدير

تجمـع   مديريت و نظارت بر تاكسيراني اين كالن شهر       
ن متعقدند كه   امعترض به گزارش تجارت امروز،      .كردند

شركت تاكسي بيسيم تهران تخلفات متعددي در رونـد        
  . برخورد و همكاري با تاكسيرانان داشته است

  
، از  )سـليمان مسجد  ( كارگران كارخانه سيمان كارون   *

 اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقـوق،   تير، در25روز  
 بـه   .كردنـد شـان اعتـصاب      ديگر مطالبات  حق بيمه و  

 نفر از كـارگران شـاغل در        470 اعتصابگزارش ايلنا،   
 مـرداد، وارد  8در روز يكـشنبه  كارخانه سيمان كـارون     

اعتراض كارگران اين واحد صـنعتي      . سومين هفته شد  
كم سـه مـاه مطالبـات         خت نشدن دست  به خاطر پردا  

همچنين كارگران سيمان كارون     .كارگران است مزدي  
هـاي پرداخـت     بابت ساير مطالبات مزدي و حق بيمـه    

نشده نيز بستان كار هستند و در اين رابطه اداره تامين           
  .اجتماعي حاضر به تمديد دفترچه بيمه آنها نيست

ــه كــارگران كا، اعتــصاب  مــرداد23دوشــنبه روز  رخان
 براي بيست و هشتمين روز متوالي ادامه        سيمان كارون 

  .پيدا كرد
  
 مرداد، جمعـي از اهـالي شـهر         23بامداد روز دوشنبه    *

اعتراض به كم آبي و انتقال آب از اين شـهر            گُشت در 
به روستاي دهـك مقابـل فرمانـداري سـراوان تجمـع        

به گزارش شستون، جمعـي از ريـش سـفيدان،           .كردند
دم شهر گشت به نمايندگي از تمامي مردم      بزرگان و مر  

اين شهرستان به نشانه اعتراض به كم آبي و حفر چاه           
در مسير قنات و انتقال آن به روستاهاي دهك و ديگر           
روستاهاي شهرستان سـراوان مقابـل فرمانـداري ايـن          

ن حاضـر در    ايكـي از معترضـ     .شهرستان تجمع كردند  
 بــه چــاهي كــه بــراي انتقــال آب: ايــن تجمــع گفــت

روستاهاي شهرستان سـراوان حفـر شـده اسـت را بـه           
صورت مسالمت آميز پلمپ كنند چرا كه با ايـن اقـدام            

  .روستاهاي حاشيه اين چاه كامال بي آب مي شوند
  
 مـرداد، جمعـي از كـارگران        24بامداد روز سه شـنبه      *

در ) شـركت فـوالد تكنيـك     (طرح فوالد زرند ايرانيان     
دسـت از كـار   شـان  حقـوق   اعتراض به عدم پرداخـت      

شان مقابـل كارخانـه      همراه خانواده هاي  ه  ب كشيده  و  
بـه كـزارش خبرنگـاران جـوان، در ايـن           .تجمع كردند 

تجمع كه خانواده كارگران نيز حضور داشتند، كـارگران   
يكـي از    .موقع خود شـدند     خواستار پرداخت دستمزد به   

در تأمين مخارج زندگي جلوي     : گفتكارگران معترض   
زده هستم، اي كاش حقـوق         رزندانم خجالت همسر و ف  

افتاد تـا بـه درد دل مـا            والن هم اندكي عقب مي    ئمس
  .بيشتر توجه داشته باشند

  16بقيه در صفحه 
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  15بقيه از صفحه 
  
 مرداد، تعداد زيادي از مينـي بـوس         24روز سه شنبه    *

اعتراض بـه كـاهش ميـزان سـهميه          داران سمنان در  
 .سوخت مقابل استانداري و شركت نفت تجمع كردنـد        

به گزارش مرآت، تامين سوخت براي ميني بوس داران    
كـه   نان به مشكل جدي تبـديل شـده بـه طـوري           سم

مدتي است بعـضي راننـدگان مينـي بوسـها از كمبـود             
گازوئيل در اين شهرستان گاليـه مندنـد و اعتراضـات           
خود را با مراجعه به استانداري، شركت نفـت مـنعكس           

  .كردند
  
 مرداد، جمعي از اهالي شهر كاج در        24روز سه شنبه    *

مقابـل فرمانـداري    اعتراض بـه كمبـود آب اشـاميدني         
بـه گـزارش راه دانـا بـه        .شهرستان اردل تجمع كردند   

بارها براي  : نقل از هفت چشمه، تجمع كنندگان گفتند      
رفع اين  مشكل به فرمانداري و آبفا شهرستان مراجعه          

ن كرديم اما اين مشكل همچنان پابرجاست و مـسئوال        
  .هيچ اقدامي انجام ندادند

  
ي از اهـالي مـادوان در    مرداد، جمعـ 24روز سه شنبه  *

 -اعتراض به عدم تعيين تكليـف حـريم جـاده ياسـوج           
اصفهان، مقابل استانداري كهگيلويه و بويراحمد تجمع       

به گـزارش ريـواس جنـوب، تجمـع كننـدگان            .كردند
چند سال است كه تكليف آنها در محدوده حريم         :گفتند

جـاده ياسـوج بـه اصـفهان در حاشـيه رودخانـه بـشار        
هـر دفعـه عـدد خاصـي از ســوي     مـشخص نيـست و   

دستگاههاي ذيربط در مورد حريم قانوني جاده مطـرح         
  .شود كه دردسرهايي براي اهالي ايجاد كرده است مي
  
 مــرداد، جمعــي از اهــالي 24بامــداد روز ســه شــنبه *

قاسـم آبـاد در      روستاهاي فرات، فخرآباد، صلح آبـاد و      
ست اعتراض به عدم ادامه گاز رساني به اين روستاها د        

بـه گـزارش     .به تجمع مقابل فرمانداري دامغـان زدنـد       
مرآت به نقل از تيتر يك، طبق گفتـه دهيـار روسـتاي           
فرات در هنگام تجمع فرماندار در مرخـصي بـوده كـه            
معاون و بخشدار وي در پاسخگويي به مردم نتوانستند         

  .مردم را متقاعد كنند
  
 متوقـف تانكرهـاي  رانندگان ،  مرداد24روز سه شنبه   *

 تجمعدست به چند    شده در مرز افغانستان در خراسان       
ــان ــتانهاي خراســان همزم ــد در اس ــه. زدن ــزارش ب  گ

ــين ــن اعتراضــات عــدم پاســخگويي   ت نيــوز، دليــل اي
مسئوالن مربوطه به رانندگان اين تانكرهـا اسـت كـه           

كه در كيفيت سوخت بـارگيري        معتقدند با توجه به اين    
د بايـد بابـت توقـف       ان   شده به افغانستان نقشي نداشته    

شان مبالغي به عنوان حق توقـف دريافـت          خودروهاي
 روز اسـت    20مـدت   : رانندگان گفت اين  يكي از    .كنند

 دستگاه تانكر حامل سـوخت در منطقـه         500كه تعداد   
 دسـتگاه در پـشت گمـرك        200ويژه بيرجند و تعـداد      

 دستگاه در خـاك افغانـستان بـه         100ماهيرود و تعداد    
دارد بودن بار تانكرهـا، توسـط گمـرك        دليل عدم استان  

 و هيچ ارگان و نهـادي در ايـن           افغانستان متوقف شده  
  .زمينه پاسخگو نيست

  
مـرداد، كـارگران دارو سـازي     23 سه شنبه     روز بامداد*

شـان   مـاه حقـوق    8نوين كاوش مامطيربراي دريافت     
 بـه   .دست به تجمـع در قـسمت اداري كارخانـه زدنـد           

مـديرعامل شـركت بـا      ،  كاي سـند  اميخبرنگار پ گزارش  
شـان    وعده پرداخت مطالبات   ،جمع كارگران  در حضور
  كارگران معترض از خارج شدن ايشان با   اما،را داد

  
 ميليوني جلـوگيري نمودنـد و سـپس بـا           140ماشين  

  . را توقيف نمودندويآوردن نامه از دادگاه، ماشين 
  
مــرداد، جمعــي از اهــالي 25 روز چهارشــنبه بامــداد*

اهاي نيزار قم مقابل استانداري قم تجمع كردند،      روست
 روسـتا بـه تـصرف مراتـع، هجـوم           5اعتراض اهالي   

مگسها و صدور مجوز براي احـداث يـك مرغـداري           
بزرگ كه منجـر بـه كـاهش منـابع آب و مـشكالت             

بــه گــزارش ايــسنا، يكــي از  .اســتبهداشــتي شــده، 
 سال است با مشكالت به وجـود        20: معترضان  گفت  

 دليل  مرغـداريهاي احـداث شـده در اطـراف     آمده به 
روستاي هاي نيـزار درگيـر هـستيم، ايـن مرغـداريها        
ــتي در    ــاي بهداش ــسها و آلودگيه ــوم مگ ــث هج باع

  .روستاهاي نيزار شده است
  
 مرداد، جمعي از جوانـان جويـاي كـار          27روز آدينه   *

شهر مهر در اعتراض به وضعيت بيكاري براي چندمين 
بـه گـزارش مهرسـتان، ايـن         .ندبار دست به تجمع زد    

كميتـه اشـتغال جوانـان      «جوانان كـه كميتـه اي بنـام       
ايجاد كرده اند خواهان اشتغال جوانان       »شهرستان مهر 

شـهر مهـر بـا در       در  جوانان جوياي كـار      .بيكار هستند 
محل نماز جمعه    دست داشتن بنرها و پالكاردهايي در     

نمايش  هشان را نسبت به بيكاري ب      اعتراضات حاضر و 
  .خواهان اشتغال شدند گذاشتند و

  
ــنبه  * ــداد روز ش ــارگران  28بام ــي از ك ــرداد، جمع  م

 13 اعتراض به عـدم پرداخـت      شهرداري انديمشك در  
ماه حق بيمه، مقابل شهرداري مركـزي        8 ماه حقوق و  

به گزارش ايرنا، تعدادي از ايـن   .اين شهر تجمع كردند  
موجـب  ه  پرداخت نشدن حقـوق و بيمـ      :كارگران گفتند 

شـان شـده     مشكالت بسياري براي آنان و خانوادهاي     
  .است

  
 مرداد، جمعي از كاركنان شـركت آب و         28روز شنبه   *

فاضالب روسـتايي بهبهـان در اعتـراض بـه پرداخـت            
نشدن چهار ماه حقوق خود دست از كـار كـشيده و در             

بـه گـزارش ايرنـا،       .نماز خانه اين شركت تجمع كردند     
از چهار ماه گذشـته حقـوق   : گفتنماينده اين كارگران   

به حساب كارگران واريز نشده و بـا اينكـه از مـاه دوم              
تاكنون وعده پرداخت حقوق داده شده اما عمال وجهي         

در اين مدت پاسخ روشني و  به حساب آنان واريز نشده      
در خصوص علت پرداخت نـشدن حقـوق ارائـه نـشده            

  .است
  
 مرداد، كارگران شركت راه انـدازي    25وز چهارشنبه   ر*

ــت  ــنايع نف ــرداري ص ــره ب ــاز ) oico( و به  و17در ف
اعتراض به عـدم پرداخـت حقـوق         پارس جنوبي در  18

به گـزارش شـبكه    .تجمع كردند دست از كار كشيده و    
، مـديرعامل شـركت     )شانا(اطالع رساني نفت و انرژي      

 مـاه پرسـنل     ايكو ضمن تاييد خبر تعويق حقوق خرداد      
طلب ما از كارفرما باعث ايجاد ايـن        : اين شركت گفت  

معوقه شده كه موقتي است و داليل خاصـي دارد كـه            
  .در حال مرتفع شدن است

  
ون   رانندگان تاكـسي    مرداد، تعدادي از   28روز شنبه   *

شهر زنجان براي شكايت از وضعيت كسب و كـار           زيبا
ـ          بـه   .دخود مقابل ساختمان شوراي شـهر تجمـع كردن

گزارش خبر آنالين به نقل از روزنامه همشهري، يكـي     
كه به دليل وضعيت     از رانندگان تاكسي ون با بيان اين      

شغلي نامناسب و درآمد پايين در اين مكان جمع شـده           
  .نمودخواست رسيدگي ي شهر در از اعضاي شورا،ايم
  
 مـرداد، جمعـي از سـيل        28پيش از ظهر روز شـنبه       *

اعتـراض بـه      گنجگون بويراحمد در   زدگان بيدسردره و  
ــداد ــه و   عــدم ام ــل اســتانداري كهگيلوي رســاني مقاب

به گزارش كبنا، يكي از اهـالي        .بويراحمد تجمع كردند  
اين مناطق در جمع خبرنگاران با بيان اينكه سيل سـه           
روز گذشته خسارتهايي زيـادي بـه مـردم بيدسـردره و          

ـ       : گنجگون وارد كرده گفت    د بـه دليـل خشكـسالي چن
كشي برخوردار بودند      سال اخير مردم روستا از آب لوله      

كـشي     اما سيل چند روز گذشته هم تاسيسات آب لوله        
را از بين برد و هم به باغات و محصوالت كشاورزي و            

  .ها خسارت زده و ما اصال جاده نداريم جاده
  
 ي از كـارگران شـهردار     ي مـرداد، جمعـ    28روز شنبه   *

ض بـه اخـراج از كـار و عـدم            آبادان در اعترا   2منطقه  
.  دست به تجمع زدند  مه،ي ماه حقوق و حق ب     5پرداخت  

 شهر آبادان حقوق    2 منطقه   ي شهردار رنا،يبه گزارش ا  
 تـاكنون پرداخـت     ي سال جار  ي ما را از ابتدا    يايو مزا 

 كـار ي از مـا را از كـار ب        زي ن يار ماه ج  ينكرده و از ابتدا   
 مـه يت حـق ب   مد نيدر ا : معترضان افزودند . كرده است 

 ني پرداخـت نـشده و بـه همـ    ي شهرداري از سو زيما ن 
 و اسـتفاده از     ي مراجعـه بـه مراكـز درمـان        ي بـرا  ليدل

  .مي با مشكل مواجه هستي امهيخدمات ب
  
مــرداد، جمعــي از كاركنــان  29بامــداد روز يكــشنبه *

اعتـراض   عبـاس در   پااليشگاه ستاره خليج فارس بندر    
 جاي قرارداد مـستقيم،    هبه تحميل قرارداد پيمانكاري ب    

بـه گـزارش     .مقابل استانداري هرمزگان تجمع كردنـد     
  نفر از كاركنـان واحـد بهـره        90ايلنا، معترضان شامل    

ــهر      ــارس در ش ــيج ف ــتاره خل ــشگاه س ــرداري پاالي ب
مـرداد كارتهـاي     28 بندرعباس هستند كه از روز شنبه     

حضور و غياب آنها به دستور مديريت جديد پااليـشگاه      
وري شـده و در نتيجـه آنهـا از ورود بـه محـل               آ   جمع

  .اند  كارشان منع شده
  
 مرداد، تاكسيرانان شهر تهران دسـت   29روز يكشنبه   *

بـه   .به تجمع مقابل شركت تعـاوني تاكـسيراني زدنـد         
ن شركت تاكـسيراني تـا     گزارش تجارت امروز، مسئوال   

خصوص معضالت ايـن قـشر پاسـخي ارائـه          در  كنون  
  .داده اندن

  
  مرداد، جمعي از اهـالي شـهر سـفيد         29كشنبه  روز ي *

دشت در اعتراض به فعاليـت مرگبـار كارخانـه تـصفيه        
روغن كه سالمت آنها را به خطر انداخته است مقابـل            

بـه   .محـال بختيـاري تجمـع كردنـد        استانداري چهـار  
گزارش كالر، يكي از تجمع كنندگان ضمن بيان ايـن          

 اين شـهر را  كه بوي آزار دهنده  كارخانه تصفيه روغن   
بوي مشمئز كننده ايـن كارخانـه       : پر كرده است، گفت   

موجب سردرد و بيماري براي اهـالي ايـن شـهر شـده             
  .است

  
 ناشـركت پيمـ    مـرداد، كـارگران دو     29روز يكشنبه   *

  ماه  3اعتراض به عدم پرداخت  كاري عسلويه در
  17بقيه در صفحه 
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بيانيه دكتر محمد ملكي درباره 

سالگرد قتل عام زندانيان سياسي 

  67در سال  

  اهللا منتظريو افشاي فايل صوتي آيت

  

  
   دارمي بر نمي نفس دست از دادخواهنيتا آخر

  زي عزاني جوانان، و دانشجوهموطنان،

ـ  فا ي سال از افـشا    كي حدود ـ  مرحـوم آ   ي صـوت  لي  ي اهللا منتظـر   تي
 به عنـوان    ي كه به قول مرحوم منتظر     ييقعه   اسناد وا  يگذشت؛ افشا 

 ي كـه بـرا    يليفـا .  ثبت خواهد شد   خي تار نهي بر س  يخي تار تي جنا كي
 زن و مرد ونهايلي اهللا را به گوش م تي از زبان آ   ياري بار اسرار بس   نياول
 را  يقي حقـا  حي گزنـده و صـر     ي با زبـان   ي منتظر اهللا تيآ.  رساند يرانيا

 نياو در ا  .  را شگفت زده كرد    ايد، كه دن   به زبان آور   67درباره تابستان   
ـ  آن پرده برداشـت، تـا دن  اتي مرگ و جنا  تهيگفتارها از كم    بدانـد در  اي

 و در عـرض     گـذرد ي چه بر سر مردم گذشته و چه م        ي اسالم يجمهور
 بنـد ي به جـرم پا راني مردان و زنان انيهترچند روز، دهها هزار نفر از ب   

.  مرگ سپرده شدند   ي جوخه ها   به ت،ي خود و نقد حاكم    ديبودن به عقا  
 ي كرد كـه در تمـام  داي جهان پي جاي در جاي عمل چنان انعكاس نيا

  . را مطرح كرداتي بحث آن جناگري بار ديمحافل حقوق بشر
  

   ...ندهي آدي و جوانان امز،ي عزاني دانشجوهموطنان،
 ي نفس با شما باشم و در كنار شما با ظلم و ب  ني داده بودم تا آخر    قول
 يم.  باشم دهي و ظلم د   دهي مردم زجركش  ي بجنگم و مدافع آزاد    يعدالت

 ي العالج رنج م  ي است از دردها   يمدت.  است ي را رفتن  يدانم هر آمدن  
بـه  .  با كمك خلق و خالق بـه قـول خـود وفـا كـنم              دوارميبرم، اما ام  

 ي امر وفادار بمانم و در راه دادخواهني كه به ا خورمي م گند سو تيانسان
 بـه دسـت   تكاراني كه جالدان و جنامي باشياهد روزتالش كنم، تا ش   

   .عدالت سپرده شوند
ـ  دهم كه دي هشدار ميي به بزرگان و سردمداران نظام وال  گري د بار  ري

 شد و   دي خواه انينخواهد بود كه شما هم دچار سرنوشت همه استبداد        
 دي با يشما هم روز  .  داد دي را خواه  گناهاني خون ب  ختني تاوان ر  يروز

 ديمطمـئن باشـ   . دي باش تانيتهاي و جنا  ها،ي دزد ها،ييدروغ گو  يپاسخگو
 محاكمات زي مي شما را هم پا    ي روز راني مردم ا  يدخواهكه جنبش دا  

 ي كه در جـا    يي آنها يمن به سهم خود از تمام     . عادالنه خواهد كشاند  
   . كنمي مي قدردانكنند،ي تالش مي دادخواهي جهان برايجا
 شـهر  يي زنـدان رجـا  ياسـ ي سانيان زنـد  ي از تمـام   كـنم ي م ادي آخر   در
 ،ي حـسن صـادق    ،ي جعفـر اقـدام    ،يهم چون رضا شـهاب    ) گوهردشت(

 دي سـع ،يزيـ رخي محمـد بنـازاده ام    ،ي ماسور ديابوالقاسم فوالدوند، سع  
 خـود   ي و انـسان   ي كه در دفاع از حقوق قـانون       ياني زندان گري و د  رزاديش

ـ  ؛ياسـ ي س انيدرود بـر زنـدان    . مجبور به اعتصاب غذا شده انـد        ني روئ
 منفـرد،   ي اكبـر  مي مـر  ،ي عبدالفتاح سـلطان   ،يعطوفت، نرگس محمد  

ـ      ،ييراي گلرخ ا  ،ي آرش صادق  ،يزهرا زهتابچ   ،ي رضا ملك، فاطمـه مثن
  .يي دربند نظام والگناهاني بي و تمام،يآتنا دائم

  1396مرداد  ي محمد ملكدكتر

برخي از حركتهاي اعتراضي 

  كارگران و مزدبگيران

  16بقيه از صفحه 
  
در محوطه كارگاه    قوق دست از كار كشيده و     ح

كـارگران   به گزارش ايلنـا، شـمار      .تجمع كردند 
 بيش از  است كه     نفر 250اين دو شركت حدود     

  .شان پرداخت نشده است ماه حقوق 3
  
 مــرداد، جمعــي از كــارگران 30روز دوشــنبه *

اعتراض به عدم پرداخت     شهرداري بندرلنگه در  
مقابــل  ده ومـاه حقـوق دســت از كـار كـشي     5

 بـه گـزارش     .شهرداري اين شهر تجـع كردنـد      
 ،اعـالم كردنـد   اعتصابي   كارگران   مرواريد نيوز، 

تا زماني كه حقـوق خـود را دريافـت نكننـد از             
  .ارائه خدمات خودداري خواهند كرد

  
 مـرداد، كـارگران شــهرداري   30روز دوشـنبه  *

مـاه   6اعتراض بـه عـدم پرداخـت         شادگان در 
تجمـع    ايـن شـهرداري    حقوق مقابل ساختمان  

به گزارش ايرنا، كارگران تجمـع كننـده         .كردند
دراين هواي بسيار گرم و شرايط طاقت       : گفتند  

فرسا كار مي كنيم تا شرمنده خـانواده هايمـان          
نباشيم ولـي بـا پرداخـت نـشدن حقـوق مـان             

  .شرمندگي و زحمت ما مضاعف مي شود
  
ــان 30روز دوشــنبه *  مــرداد، جمعــي از كاركن

لي پـااليش و پخـش فـرآورده هـاي          شركت م 
نفتي در خوزستان، در اعتـراض بـه بيكارشـدن      

به علت واگذاري تعـدادي از جايگاههـاي       ،  خود
سوخت به بخـش خـصوصي، در اهـواز تجمـع          

به گزارش ايرنا، اين كـارگران روبـروي         .كردند
ناحيه مركزي پااليش و پخش فـرآورده هـاي         

 و  نفتي در منطقه چهارشير اهواز تجمـع كـرده        
  .خواستار حق خود شدند

  
 مــرداد، جمعــي از كــارگران 30روز دوشــنبه *

اخراج شده طـرح توسـعه تنـگ بيجـار مقابـل            
گزارش ايـالم  به   .استانداري ايالم تجمع كردند   

بيدار، كارگران اخراج شده طـرح توسـعه تنـگ          
 مـاه بالتكليفـي، بـراي       15بيجار ايالم پس از     

چندمين بار پيـاپي بعـد از وزارت نفـت، مقابـل         
در ايـن تجمـع      .استانداري ايالم تجمع كردنـد    

كارگران با در دست داشـتن پالكـارد و دسـت           
پايان دادن به بالتكليفـي      نوشته هايي خواستار  

  .د شدندخو
  
 از  مع زيادي  ج ، مرداد 31بامداد روز سه شنبه     *

بازنشستگان فرهنگي و ديگر ارگانهـاي دولتـي       
در اين تجمع   .  تجمع كردند  رژيممقابل مجلس   

 هزار  بيش از  ،كه از قبل فراخوان داده شده بود      
نفــر از معلمــان بازنشــسته و گروههــايي از    
ــشكري و    ــاعي و ل ــامين اجتم ــستگان ت بازنش

شاغل در همبستگي بـا هـم شـركت         كارگران  
كننـدگان     ايلنـا، تجمـع    شبه گزار . كرده بودند 

افزايش مستمريهاي بازنشستگي، اجراي    : گفتند
  سازي و ارتقـاي خـدمات بيمـه         قانون همسان 

 مـسئوالن از  د و باي استاي، مطالبات اصلي ما     
 .بگيران حمايت كننـد      بازنشستگان و مستمري  

انهاي مختلف مانند   بازنشستگان از تهران و است    
ــوبي،    ــان جن ــفهان، خراس ــزي، اص ــرز، مرك الب
خراســان شــمالي، خراســان رضــوي، گــيالن،  

  . شركت داشتندمازندران، سمنان و كرمانشاه
  

 مـرداد، جمعـي از كـارگران        31روز سه شنبه    *
 شهرداري ياسـوج بـه نماينـدگي از        فضاي سبز 

شان در اعتراض به عـدم       از همكاران  نفر 250
ــت ــ 3 پرداخ ــتانداري  م ــل اس ــوق، مقاب اه حق

به گـزارش    .كهگيلويه و بويراحمد تجمع كردند    
تسنيم، يكي از اين كارگران در اين خصوص به 

 كارگر هستيم كه حـدود      300: خبرنگاران گفت 
 ماه حقوقي دريافت نكرديم و پيمانكـار از مـا       3

  .كشد بيگاري مي
  
 مـرداد، خـانواده هـايي كـه         31روز سه شنبه    *

 ويتي هستند بـراي بـاري ديگـر       فاقد مدارك ه  
جهت رفع مشكالت چندين ساله خـود مقابـل         

بـه گـزارش تـسنيم، در        .مجلس اجتماع كردند  
هـاي   حال حاضر تعداد قابل توجهي از خانواده      

ايراني هستند كه به دليل اينكـه همـسرشان از          
هستند فاقد  ) افغانستاني يا عراقي  (اتباع خارجي   

  .مدارك و اوراق هويتي هستند
  
دور جديد اعتصاب كارگران گروه ملي فـوالد        *

از  كـه    اعترض به عدم پرداخت حقوق     ايران در 
 2دوشـنبه   روز  شـد،    تير آغاز    29  پنجشنبه روز

بـه  . گذاشـت  پنجمين روز را پـشت سـر     مرداد،  
گزارش ايرنا، يكي از كارگران گـروه ملـي كـه           

بــه جــز : نخواسـت نــامش فـاش شــود  گفـت   
بـاقي ماههـا    فروردين ماه سال جـاري حقـوق        

 اين در حالي است كه در       شده و هنوز پرداخت ن  
همه ماهها سركار حاضـر بـوديم و خـط توليـد         

االن از  : وي ادامه داد   .فعال بود و توليد داشتيم    
مدرسه فرزندم پيام فرستاده اند كه شـهريه هـا         
بايد هر چه زودتر پرداخت شـود تـا فرزنـدم را             

اي آب  پول قبضه.بتوانم در مدسه ثبت نام كنم   
و برق خانه چند ماه است پرداخت نشده، شـايد          
كسي باورش نشود حتي طي چند شب گذشـته         
شــام بــراي خــوردن نداشــتيم و جلــو خــانواده 

  .سرافكنده شديم
 مرداد، كارگران 19روز دوشنبه به گزارش ايرنا،   

ــران در  ــوالد اي ــي ف ــروه مل ــوزدهمين روز  گ ن
شان مقابل شعبه مركزي بانـك ملـي         اعتصاب

 . متري تجمع كردنـد    24از واقع  در خيابان      اهو
 مــرداد، 25بــه گــزارش ايــسنا، روز چهارشــنبه 

. مقابل مجلس تجمـع كردنـد  معترض كارگران  
 اعتراض كارگران گروه     مرداد، 31روز سه شنبه    

تجمـع مقابـل اسـتانداري       بـا  ملي فوالد ايران  
  . ادامه يافتخوزستان

  
ژه  مرداد، جمعي از كـارگران پـرو       7شنبه   روز*

اعتراض  در )شركت كيسون ( شهري اهواز  قطار
شـان مقابـل     سال حقوق  به عدم پرداخت يك   

بـه گـزارش     .استانداري خوزستان تجمع كردند   
تسنيم، يكي از معترضان حاضر در تجمـع كـه          

بيشتر كـارگران   : خواست نام او برده نشود گفت     
 سال سابقه كار دارند امـا      10اين شركت باالي    

ز جملـه پرداخـت نـشدن       با مشكالت زيـادي ا    
به گزارش ايرنـا،     .حقوق و مزايا روبه رو هستند     

 مـرداد، كـارگران پـروژه       19بامداد روز دوشنبه    
بـا تجمـع    ) شـركت كيـسون   (قطارشهري اهواز 

ــه    ــين هفت ــتان دوم ــتانداري خوزس ــل اس مقاب
 اعتراضشان نسبت به عدم پرداخت بيش از يك  

روز سـه    .سال حقوقشان را پـشت سرگذاشـتند      
 مـرداد، كـارگران پـروژه قطارشـهري         31شنبه  
بـا تجمـع   بـراي بيـست و چهـارمين روز      اهواز  

ــاه،  ــدان فرودگ ــل شــركت كيــسون در مي  مقاب
  .ورودي كارگاه را مسدود كردند
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   ...موسيقي

  
 خواننده حكومتي هم بي نصيب نماند 

تيغ كهنه و زنگ زده علم الهـدي بـر گـردن خواننـده              
  .حكومتي هم فرود آمد

از اجراي حامـد زمـاني در جـشن امـام رضـا در شـهر           
: خواننـده مزبـور شـكايت كـرد     .مشهد، جلوگيري شـد 

 اين اتفاق با وجود همه هماهنگيهـا و تـالش شـبانه           "
براي اجراي اين برنامه درخور شان مردم       روزي تيم ما    

  ".مشهد و امام رضا اتفاق افتاده است
پس از اين تصميم و ابالغ آن بـه مـا،           ": وي ادامه داد  

بدون عذرخواهي و هيچ توضيحي، راهي تهران شـديم       
و متاسفانه اين رويـه در چنـين روزي بـسيار ناراحـت              

  ".كننده بود
اي حفـظ شـان و      ما بر ": خواننده حكومتي تصريح كرد   

حرمت مكاني و زماني برنامه، يك هفته تمرين كرديم         
تا بتوانيم با تجهيزات ديجيتال و چنـد كيبـورد، بـدون            

ايـن  . مـان، اجـرا داشـته باشـيم       سازهاي ديگر گـروه     
 كنـد و  رفتارها فقط نام مشهد را در كشور خـراب مـي          

دست معانـدان ضـد انقـالب خـارج از كـشور           بهانه به   
  ".دهدمي
  

تشويق حـضار باعـث جلـوگيري از اجـراي          

  كنسرت ليان شد 

  
 14 در سـالن مـيالد كـه روز            "ليـان "كنسرت گـروه    

المللي تهـران برگـزار شـد، در        مرداد در نمايشگاه بين     
مخاطبان، با قطع نور و بخشهاي پاياني به دليل تشويق   

  . صدا توسط مسووالن روبرو گرديد
ـ          ان ايـن   محسن شريفيان، سرپرسـت گـروه ضـمن بي

 دانم كجاي كار گره خـورده اسـت         نمي": مطلب گفت 
شود و به دليل    كه چنين برخوردهايي با هنرمندان مي       

  مخاطبان، برق و صـداي سـالن را قطـع مـي            تشويق
كنند؟ اين دومين مرتبه است كه در اين سالن كنسرت  

  ". شوم كنم و دچار مشكل ميبرگزار مي
جـراي گـروه ليـان      زمـاني كـه مـردم از ا       ": وي افزود 
 كردنـد،  زده بودند و با شور و شوق تشويق مي    هيجان  

مسووالن برق و صداي سالن را قطع كردند و برخي از    
انـد كـه حاضـران در     اندركاران سالن هم گفتـه   دست

سالن بيش از حد در حال تشويق كردن و دسـت زدن            
به هر حـال كنـسرت بـا عواطـف و احـساسات             . بودند

ورده است و هـيچ جـاي دنيـا چنـين            خ مخاطبان گره 
  ".شودرفتاري با اين موضوعات نمي 

 همچنين از ممنوع االجرا بودن گروه خـود در          شريفيان
بـسياري از مخاطبـان     ": جنوب ايران خبر داد و گفـت      

مان از جنوب كشور براي ديـدن كنـسرتهاي مـان بـه        
  ". آيند و اين توهين به آنهاستتهران مي

  

   فعال موسيقي 2600اعالم مطالبات  

 هنرمنـد   600يكسال پس از نامه بـيش از دو هـزار و            
موسيقي به حسن روحاني در اعتراض به لغو كنسرتها،          
آنها بار ديگـر در اعتـراض بـه ايـن موضـوع در خانـه             

اعتراضـي ديگـري بـه وي    موسيقي گرد آمدند و نامـه   
   .نوشتند

 مرداد مـاه در     11اين گردهمايي بعد از ظهر چهارشنبه       
اختمان شماره يك خانه موسيقي ايران و بـا حـضور           س

 در بخـشي از     .هنرمندان و اهالي موسيقي برگـزار شـد       
لغـو غيرقـانوني كنـسرتها در       ": اين نامـه آمـده اسـت      

 گيـري ايـن بليـه در زمـان دولـت          سالهاي اخير و اوج   
يازدهم، جانهاي شيرين را به لـب رسـانده و متاسـفانه          

قي هم راه به جايي نمـي   فرياد و فغان اهالي هنر موسي     
  ".برد

امضاكنندگان ار روحاني خواستار برآوردن چهار خواسته      
  : خود به شرح زير شدند

 انتخاب فردي آگاه، شجاع و مدافع حقوق هنرمندان         -
 سـادگي و بـه       عنوان وزير ارشـاد اسـالمي كـه بـه          به

سرعت تسليم گروههاي فـشار و مخالفـان فرهنـگ و           
  هنر نشود

 دولت بر سر مجوزهايي كه براي كنسرتها         ايستادگي -
  كندهاي ديگر صادر ميو برنامه

 ايجاد ساز و كار جبران خـسارت و پرداخـت تمـام و             -
 كمال غرامتها به هنرمندان در صـورت اعمـال سـليقه          

  هاي شخصي
سازي و روشنگري دولت در مورد پشت پرده         شفاف   -

 گروههاي فشاري كه مانع از برگـزاري كنـسرتها مـي          
  شوند و محكوم كردن آنها

  
  

  .....سينما

  
  جعفر پناهي رو در روي فيلم دولتي

 مرداد مركز آفرينـشهاي كـانون پـرورش         26پنجشنبه  
فكري كودكان ميزبـان يـازدهمين جـشن منتقـدان و           

در اين مراسم محمد حـسين      . نويسندگان سينمايي بود  
، "مـاجراي نيمـروز   "ان، كارگردان فيلم دولتـي      مهدوي

 ايـن جـشنواره را بـه        "ديپلم افتخـار  "جايزه سفارشي   
جعفر پناهي، كارگردان نام آشـنا كـه روي         . دست آورد 

او در  . صحنه بود از اهداي جايزه اين فيلم سـر بـاز زد           
سخناني كوتاه از مسووالن خواست ضمن رانـت دادن         

رچنـد انـدك در اختيـار       به فيلمهاي دولتي، امكاناتي ه    
  . سينماي مستقل ايران قرار دهند

  
  

قرار بود در جشن منتقدان سينماي ايران جعفر پنـاهي          
 اعتمـاد و محـسن اميريوسـفي        همراه با رخـشان بنـي     

اهللا به خاطر جايزه بهترين كارگرداني را به حميد نعمت 

 اهدا كنند، اما وقتـي متوجـه شـدند    "رگ خواب"فيلم  
 "ماجراي نيمروز" را هم بايد به كارگردان ديپلم افتخار

انــدركاران جــشنواره دســت . بدهنــد، منــصرف شــدند
پادرمياني كردند و او را روي سكو برگرداندند و تـالش         

 او در ايـن     .كردند او را متقاعد كنند اما پناهي نپذيرفت       
ما مخالف اين نيستيم كه چه كـسي فـيلم    ": باره گفت 

 ساخت فيلمهاي دولتي بـا  وقتي صحبت از  . بسازد يا نه  
 هاي كالن دولتـي و اختـصاص چنـدين سـالن            بودجه

سينمايي به آن است، حداقل چند سالن سـينمايي نيـز           
 را مـي    "مـاجراي نيمـروز   " شرح كامل    ".به ما بدهيد  

  . بخوانيد"نبرد خلق"توانيد در شماره قبل 
  

مايكل مور اين بار در نقش رهبر هاليووديهـا         

  عليه ترامپ 

، فيلمساز و فعال سياسي آمريكايي، سـه        " مور مايكل"
 "بـرادوي "بعد از پايان شـوي      )  مرداد 24( شنبه شب   

اش در نيويــورك از تماشــاگران دعــوت كــرد او را در 
  .تظاهرات در مقابل برج ترامپ همراهي كنند

او اعالم كرد كه براي كساني كه او را همراهي كننـد،            
ز تئاتر برادوي بـه     اتوبوس فراهم كرده است تا آنها را ا       

دهها نفر صف بستند تا در اين حركت    . برج ترامپ ببرد  
مايكـل مـور در صـفحه فـيس      . اعتراضي شركت كنند  

بوك خـود ويـديويي پـست كـرده اسـت كـه تظـاهر               
در بـين آنهـا سـتاره هـاي         . كنندگان را نشان مي دهد    

اوليويـا  "، برنده اسكار،    "مارك رافالو "هاليوود از جمله    
 بـه چـشم مـي خورنـد كـه           "اريسا تـومي  م" و   "وايلد

شعارهايي عليه كوكالكس كالن و فاشيسم در آمريكا        
  . سر مي دادند

هـدر  "در اين مراسم همچنـين تظاهركننـدگان بـراي      
، دختر جـواني كـه در تظـاهرات خـشونت آميـز              "هير

 ويرجينيـا   "شارلوتسويل"برتري طلبان سفيدپوست در     
  . كشته شد، شمع روشن كردند

رات پــس از كنفــرانس مطبوعــاتي ريــيس ايــن تظــاه
جمهور آمريكا صـورت گرفـت كـه در آن دو طـرف را         

  .براي رويدادهاي شارلوتزويل مقصر دانست
 

  گلشيفته فراهاني و آواز كژدمها

  

گلشيفته فراهاني زني است تجربه گـرا و مـرز شـكن؛            
اين را هم در زندگي خصوصي و هم در عالم سينما به            

 هنرمندي است كه درجـا زدن و        او. ظهور رسانده است  
تكرار را در شان خود نمي بيند و لذا به آب و آتش مي              
زند تا همواره چهره اي دگر از هنر خـود را در معـرض        

  . قضاوت هنر دوستان قرار دهد
 "آواز كژدمهـا  "گلشيفته فراهاني اينك در فيلم هندي       

توانسته جلوه هـاي جديـدي از تواناييهـا و قابليتهـاي            
آنـوپ  "، سـاخته   "آواز كژدمهـا  ". ا نشان دهد  خويش ر 

   در "پياتزا گرانده" كه براي اولين بار در "سينگ
  19بقيه در صفحه 

  

  )96مرداد (رويدادهاي هنري ماه 
 فتح اهللا كيائيها
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رويدادهاي هنري ماه 

  )96مرداد (
  18بقيه از صفحه 

  
 بـا   "لوكـارنو "هفتادمين دوره جـشنواره جهـاني فـيلم         

حضور وي و در برابر حـدود هفـت هـزار تماشـاگر بـه       
نمايش درآمد، او را در نقش متفاوتي بـه نمـايش مـي             

  . اش نداردگذارد كه شباهتي به نقشهاي قبلي 
 را  "نـوران "ا به نام    گلشيفته فراهاني نقش دختري تنه    

بازي مي كند كه همراه با انديشيدن به ماديات، سـعي           
دارد به درجاتي عرفاني در كارش، معالجه بيمـاران بـا           

در واقع فيلم بياني آشـكار      . داروهاي گياهي، هم برسد   
در تقابل اين دو دنيا دارد و تالش براي كـسب درآمـد             

د و بـه   دهـ نوران را در تناقض با باطن كارش قرار مي     
 باليي كه او متحمـل      - نمادين و اسطوره اي      -شكلي

 هـاي    شود را هم نتيجه نوعي تقاص براي انديشه        مي
  .اش معرفي مي كندمادي 

  
مرد مسلماني كه زن شد، در جـشنواره فـيلم        

  لوكارنو

 كـه از    "لوكارنو"هفتادمين دوره جشنواره جهاني فيلم      
ينمايي هـاي سـ   تـرين جـشنواره      ترين و مهـم      قديمي

لوكـارنو در   "پياتزا گرانده"شود، در اروپا محسوب مي 
لوكارنو، شهر كوچك و زيبـايي در       . سوييس افتتاح شد  

  .بخش ايتاليايي نشين سوييس است
لوال " :جنجالي ترين نمايش پياتزا گرانده فيلمي به نام

، از فرانسه بود كه داسـتان       "نادر مكنش "، ساخته   "پتر
 پس از آنكه مـادرش  "زينو": دكنغريبي را روايت مي

رود كه بيست و    را از دست مي دهد به سراغ پدري مي        
 كه اهل "فريد" خبر بوده، اما پدرش پنج سال از او بي    

الجزاير و مسلمان است، بيست و پنج سال قبـل تغييـر        
   . شده است"لوال"جنسيت داده و بدل به زني به نام 

نسوي، نقش  ، بازيگر زن ستايش شده فرا     "فني آردان "
 تواند بسياري    كند و عجيب اينكه مي     لوال را بازي مي   

ــا  از حــسهاي مردانــه را در ايــن شخــصيت پيچيــده ب
كنـد كـه   گاه باور مـي  تماشاگر قسمت كند و مخاطب     

  .شخصيت روي پرده هم زماني يك مرد بوده است
اي الجزايري در پاريس به     فيلمساز كه خود در خانواده      

 آن هم   -هاي موجود در روابط خانوادگي    دنيا آمده، تابو  
فـيلم   . كشد را به چالش مي-اي مسلمان در خانواده 
اي نهايـت از يـك ملـودرام سـاده بـا ايـده         با آنكه در    
  توانـد لحظـه  رود، با اين حـال مـي  تر نمي   متفاوت فرا 

هاي زيبايي را در رابطه يـك پـدر و پـسر رقـم بزنـد؛               
 سد هيچگـاه بتوانـد لحظـه      راي كه به نظر نمي      رابطه

هاي گمشده اين شخصيتها و نيازهاي دروني شـان را          
  .جوابگو باشد

 

  نقاشي ، عكاسي ، مجسمه سازي 

  
 در "پيكاســوي كوچــك افغــان"نمايــشگاه 

  صربستان 

اش بـه   فرهاد نـوري كـه بـه خـاطر اسـتعداد هنـري              
 معروف شده است، براي اولين بار       "پيكاسوي كوچك "

گاه نقاشي برگزار كـرد كـه باعـث         در صربستان نمايش  
   . ها شدجلب توجه بسياري از رسانه

اش ، او و خــانواده) مــرداد25(  اگــست 16چهارشــنبه 
 جمهـوري   ، ريـيس  "الكـساندر وويـيچ   "براي ديدار بـا     

صربستان، دعوت شدند و آقاي وويج در اين ديـدار بـه    
آنها پيشنهاد شهروندي و همچنين به پدر فرهاد نوري         

آقـاي وويـيچ خطـاب بـه فرهـاد و       .تغال دادوعده اشـ 

اگر اين پيشنهاد ما را قبول كنيـد،        ": اش گفت خانواده  
  ".باعث افتخار است

  

  
  
 

اگرچه اين نقاش نوجوان افغان گفته است كه دوسـت          
دارد براي آموزش نقاشي و زبانهاي خارجي به سوييس       

جمهـوري صربـستان گفتـه تـالش        برود، امـا ريـيس      
 كـرد تـا او را قـانع كنـد در كـشورش              بيشتري خواهد 

  .بماند
  

  رنه مارگريت فرانكفورت را شگفت زده كرد
 از تلفيــق تــصاوير عــادي، منــاظري "رنــه ماگريــت"

دنياي خاص او هم هنرشناسان     .  كند جادويي خلق مي  
اي و هم تماشاگران عادي را به يكسان شـگفت      حرفه  

ـ         . كند زده مي  زرگ  رنه ماگريت يكي از چند نماينـده ب
 رود كـه كمـابيش در سراسـر    سوررئاليسم به شمار مي 

زندگي هنري و فعاليت پربارش به اين مكتـب مـدرن            
   .وفادار ماند

اين دنياي سورئاليست اينـك و بـه همـت تماشـاخانه            
 فرانكفورت در معرض ديد هنردوسـتان قـرار         "شيرن"

ه است؛ دنيايي كـه تنهـا از عـالم ناخودآگـاه و      داده شد 
پندارهاي رويايي ساخته نشده، بل تا حد زيادي از نگاه          

  .انگيز و ديدگاه فلسفي اش سرچشمه گرفته استتامل 
 جنــبش سوررئاليــسم بــا 1930او كــه در اواخــر دهــه 

، شـاعر نـوگراي فرانـسوي در        "آندره برتون "پيشوايي  
 مـي   ش يافت، شـاعري   پاريس را مكتب متعلق به خوي     
 نگرد، در آنها مناسـبات   شود كه اشيا را با ديدي نو مي       

 خـود را   كند و جهـان يكـه  اي كشف ميو معاني تازه  
  .سازدمي 

  
  ديوار برلين در سيطره جنگها و بوسه ها

 نـام   "گالري بخش شـرقي   "قسمتي از ديوار برلين كه      
 خـود   گرفته، فرصتي براي هنرمندان پديد آورده تا آثار       

ــد؛ هنرمنــداني ماننــد   اشــتفان "را بــه نمــايش بگذارن
 را 80آمريكايي كه تصاويري از دهـه       − آلماني "رولوف

   .در معرض ديد همگان قرار داده است
تمام عكسهاي استفاده شده در ايـن نمايـشگاه را ايـن      

داده مربـوط بـه      از اتفاقـات رخ      1984هنرمند در سال    
 او نگاهي مـستند بـه       .ديوار برلين به ثبت رسانده است     

 دارد كه كمتر در عكسهاي هنري بـه آن          "نوار مرگ "
اي به عرض    محدوده   "نوار مرگ ". پرداخته شده است  

دهنده ديوار برلين    متر بين دو ديوار موازي تشكيل        91
آنها متعلق به آلمان شرقي و ديگـري        است كه يكي از     

  . متعلق به آلمان غربي بود
 2017 نـوامبر    9 باز مـي تـوان تـا         از اين نمايشگاه رو   

  .ديدن كرد
  

توتون سيگار هنرمند مـصري در مبـارزه بـا          

  سيگار 

، هنرمنــد "عبــدالرحمان الحبــروك"اســتوديوي هنــر 
اما او سـيگار   . مصري، پر از پاكتهاي خالي سيگار است      

با استفاده از توتون سيگار تابلو هاي پرتـره         . نمي كشد 
پس تابلوهايش را   اين هنرمند مصري س   . خلق مي كند  

آتش مي زند تا خطرهاي سيگار كشيدن را بـه بيننـده            
  .ياد آور شود

  
  
  

  
 

 سال دارد، هنرمندي نسبتاً نوپا    23عبدالرحمان كه تنها    
است و از يك سال پيش شروع به خلـق نقاشـيهايش            

او مي گويد از هنرش استقبال زيادي مـي         . كرده است 
   .يده استشود چون هيچ كس تا اكنون چنين چيزي ند

او بعد از اينكه نقاشي را با تنباكو كشيد، روي آن كمي            
نقـشي كـه    . باروت مي پاشد و آن را به آتش مي كشد         

  .روي كاغذ مي ماند، در واقع خاكستر به جا مانده است
  

  ....شعر ماه 

  
صـفايي  . ي"شعر ماه اين شماره را به يكي از كارهاي  

و در حد غيـر      اختصاص داده ايم كه سرشار از ايجاز         "
  :با هم بخوانيم. قابل تصوري تكان دهنده است

  
   !رازچهره

 

  بغض چشمانت 

  جهاني را لرزاند

   و زهر لبخندت

  ...انسانيت را مچاله كرد

  نگاه معصومت

  خدا را به چالش كشيد

  گريه كن،

  فرياد گريه هايت

  سنفوني صلح را 

 .خواهد نواخت

  تو نازنين دختركم،

  يستيموناليزاي قرن حاضر ن

  تو، 

  .حقيقت تلخ اشكهاي تاريخي
 

 صفايي. ي
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دويچـه  : در تهيه اين مجموعه از شبكه هاي خبـري         (

وله، يورونيوز، صداي آمريكا، ايسنا، راديـو فـردا، راديـو       
  )جوان و سايت جنگ خبر بهره گرفته شده است
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  :منفرد شهادتنامه مريم اكبري

   سفراي خارجي صورت بزك

  كرده زندانهاي ايران را ديدند
مريم اكبري منفرد، زنداني سياسي در ايران، با انتـشار نامـه اي در              
واكنش به بازديد سفراي خارجي از زنـدان اويـن نـسبت بـه عـدم                
رعايت حداقل حقوق انساني محبوسان اين زندان و ديگر زندانهاي          

 مرداد 18نامه خانم اكبري منفرد روز چهارشنبه    . تهران شهادت داد  
در وبسايت كمپين بين المللي حقوق بشر در ايران بازتاب يافته كه            
در آن با اشاره به تصاويري كه روزنامه هـا از بازديـد مـاه گذشـته                 
سفراي خارجي از زندان اوين چاپ كرده بودند، عنوان شده كه اين            

بزك كرده زندانهاي حاكميـت اسـالمي را ديـده          سفرا تنها صورت    
زماني كـه تـصوير نشـست شـما را در           : در اين نامه آمده است    . اند

روزنامه ها ديدم در لحظه آرزو كردم  اي كاش آن درختان بلنـد و               
شـان سـاعاتي را بـه گـپ و           سرسبز كه شما ها در پناه سايه هاي       

فتند از لحظه   گو گذرانديد توان سخن گفتن داشتند و مي گ         گفت و 
اي كه تنها يك نهال بودند تا به امروز شـاهد چـه صـحنه هـايي                 
بودند، شاهد به زمين ريخته شدن خون چه تعداد انسان بـي گنـاه              

  . بوده اند
مريم اكبري منفرد خواهر و برادر خـويش را در جريـان اعـدامهاي           

 1367دسته جمعي و بدون محاكمه زندانيان سياسي ايران در سال           
 1388خود او در تظاهرات روز عاشوراي سـال         .  داده است  از دست 

او .  سـال حـبس محكـوم شـد        15بازداشت و به اتهام محاربه بـه        
نوشته كه در اين مدت شاهد لحظه ها و شرايطي در زنـدان بـوده               

  .نيست] آن[كه قلم را توان نگارش 
 سـفير   45تصاويري كه ماه گذشته رسـانه هـاي ايـران از بازديـد              

ندان اوين منتشر كردند با اظهارات برخـي سـفرا نظيـر            خارجي از ز  
سفير كره جنوبي، اندونزي و پرتغال همراه بـوده كـه شـرايط ايـن               

  .زندان را بسيار خوب و تاثيربرانگيز توصيف كرده اند 
سفرا از كارگاه خياطي و بخش بهداري و زورخانه اوين هم بازديـد             

م غريـب آبـادي،    كردند كه هدف از همه اين ها آن گونه كه كـاظ           
معاون امور بين الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، گفته است بـي             
اعتبار كردن ادعاهاي بي اساس و واهي برخي كشور هـا پيرامـون             

اما مريم اكبري منفرد  .  ايران بوده  ]رژيم [مسائل حقوق بشري عليه   
در نامه خود به انتقـاد از سـخنان آقـاي غريـب آبـادي پرداختـه و           

ن من اين است كه با وجود شرايط بسيار عالي در زنـدا             سخ: نوشته
نهايتان چرا گزارشگر ويژه حقوق بشر آقاي احمـد شـهيد و اكنـون      
خانم عاصمه جهانگيري هيچ زماني حتي اجـازه ورود بـه ايـران را              

  ؟نداشته اند چه رسد به بازديد از زندانها
مات او همچنين با اشاره به سخنان آقاي غريب آبادي دربـاره خـد            

ارزنده بهداشت و سالمت در اين زندان به مـرگ برخـي زنـدانيان              
سياسي مانند محسن دكمه چي و هدي صابر اشاره كرده كه عـدم             

  . استامكانات پزشكي در زندان اوين از داليل آن بوده
 به عنوان كسي كه در آستانه هشتمين سـال    ؛او سپس عنوان كرده   

مت جسمي هم بنديان    زندانش است هر روز شاهد بد تر شدن سال        
خود بوده است، اشخاصي مانند مهـوش شـهرياري كـه در آسـتانه        

زاده، ناهيـد ملـك   ◌ٰ دهمين سـال حـبس اش اسـت و كبـري بنـا           
محمدي و مطهره بهرامي كه در حال حاضر آزاد شـده انـد امـا در                

  .داخل زندان دچار بيماريهاي متعددي شده اند
، گوهر دشت و اوين او سپس اضافه كرده كه در زندانهاي شهر ري    

شاهد باتومهاي گارد ويژه زندان بر تن رنجور زنـان و دختركـان و              
دعوا ها براي غذا و نان به دليل اندك بودن جيـره غـذايي روزانـه                

  .بوده است
پيش از اين نيز برخي فعاالن سياسي و حقوق بشر بازديـد سـفراي       

ملـه  خارجي از زندان اوين را مهندسي شـده خوانـده بودنـد و از ج              
شيرين عبادي برنده صلح نوبل گفته بود كه در روز بازديد از زندان             
اوين دستكم بيست زنداني سياسي و مالي از زندان اوين بـه بهانـه           
اعزام به دادسرا و دادگاه به بنـد دو الـف سـپاه پاسـداران در اويـن       

 .منتقل شده اند تا با سفرا ديداري نداشته باشند
  1396اد  مرد20راديو فردا  آدينه 

  
  

شمار زنـدانيان سياسـي در يـك كـشور، ميـزان            
تحميل شـرايط   . استبداد در آن را نشان مي دهد      

غير انـساني همـراه بـا شـكنجه و آزار زنـدانيان             
سياسي، خشونت يك حكومت را بر جـسته مـي          

شمار بـاالي زنـداينان سياسـي و افـزايش          . كند
حـاكم بـراي مهـار    خشونت، قدرتنمايي اسـتبداد   
مقاومت و شجاعت   . حق طلبي را نشان مي دهد     

زندانيان سياسي نقش مهمي در ضـربه زدن بـه          
  . قدرتنمايي حاكم ظالم و تداوم مبارزه دارد

اين زنـدانيان سياسـي هـستند كـه ديكتـاتوري           
. واليت فقيه را با سرفرازي به چالش مي كـشند         

به همين دليل است كه ديكتاتورهـا هميـشه در          
  برابر دوربين و سوالهاي خبرنگاران منكر وجود 

  
ديكتاتورهـا زنـدانيان    . زندانيان سياسي مي شوند   

سياسي را چون انكار خـود مـي داننـد مجبورنـد            
در مقابل زندانيان سياسـي در      . آنان را انكار كنند   

واكنش به شرايط غير انساني تحميـل شـده بـر           
 آنان مجبور مي شوند كه از آخـرين ابـزار بـراي           

مبارزه استفاده كرده و جـان خـود را در شـورش            
  . عليه تحميل بي عدالتي هزينه كنند

  
سركوب زندانيان سياسي در رژيم واليـت فقيـه،         
ترس و درماندگي استبداد حاكم از جهت خدشـه         

  .دارشدن قدرت استبدادي را نشان مي دهد
يورش به زندان رجايي شهر كرج و غارت امـوال    

يه تـرين امكانـات شخـصي       آنها و دستبرد به اول    
زندانيان كه با پول خود زندانيان تهيه شـده، جـا           
به جايي زندانيان و محروم كردن آنها از تمـاس          
. با خانواده، خشونت عريان و ضـد بـشري اسـت          

اينگونه اعمال يعني تحميل مـرگ تـدريجي بـه          
اين خـشونت بـه معنـاي       . زندانيان سياسي است  

ب غـذا و    حذف فيزيكـي زنـداني در اثـر اعتـصا         
محروم كردن از امكانات بهداشـتي و درمـاني و          

  . زندگي است
 زنداني سياسـي در سـياهچال رجـايي شـهر           17

 مـرداد تـا كنـون در اعتـراض بـه            8كرج از روز    
شرايط غير انساني و اعمال خشونت در اعتصاب        

در اين اعتصاب غذا آقايـان      . غذا به سر مي برند    
حمد بنـازاده   سعيد ماسوري، م ،ابولقاسم فوالدوند 

اميرخيزي، سعيد شـيرزاد، اميـر قاضـياني، خالـد          
حرداني، شاهين ذوقي تبار، جعفر اقدامي، لقمـان        
مرادي، زانيار مرادي، مجيد اسدي، پيـام شـكيبا،     

هوشنگ ، رضا اكبري منفرد، محمدعلي منصوري
  .شركت دارندو چند زنداني ديگر رضايي 

رضا شهابي، عضو سـنديكاي كـارگران شـركت         
د اتوبوسراني تهران، بعـد از پايـان مرخـصي          واح

 مرداد به زنـدان بـاز گـشت و از           18پزشكي روز   
رضا شهابي  . همان روز دست به اعتصاب غذا زد      

به جرم فعاليت سنديكايي بـراي دفـاع از حقـوق      
اوليه كارگران، در زندان مورد خشونت و شكنجه        

رژيـم عليـرغم اعتراضـهاي      . قرار گرفتـه اسـت    

  لمللي كارگري، فعاالن مدني و نهادهاي بين ا
  
  

كارگري در ايران و جهان، نه تنها رضا شهابي را          
آزاد نمي كند بلكه با اضافه كردن سالهاي زندان         
او و پرونده سازي جديد عليـه وي، قـصد دارد او        

  . را به سرنوشت شاهرخ زماني دچار كند
ســنديگاي كــارگران شــركت واحــد اتوبوســراني 

نيه اي پرونده سازي جديد     تهران و حومه طي بيا    
مـسئوليت  «عليه رضا شهابي را محكـم كـرد و           

» حفظ سالمت رضا شهابي را متوجه قوه قضائيه       
خواهان آژادي فوري و بي قيـد       «رژيم دانست و    

شرط اين كارگر زحمـتكش و لغـو كليـه احكـام            
قضايي عليه اعضاي سنديكا و ديگر كـارگران و         

  .شد» فعالين كارگري
 صادقي به شدت بحراني و      وضعيت جسمي آرش  

حكومت به اشكال مختلف و منجمله ممانعـت از     
  .مداواي مداوم در بيمارستان او را آزار مي دهد

ضمن دفاع از خواسته هاي بـر حـق و عادالنـه             
رضا شهابي، كـارگر زحمـتكش و مبـارز و همـه            
زندانيان سياسي، خواهان آزادي بي قيد و شـرط         

ي مقاومـت   صـدا . همه زندانيان سياسي هـستيم    
آنها در برابر استبداد را هر چه رساتر فريـاد مـي            
زنيم، باشد تا مماشـاتگران و همـه كـساني كـه            
چشم شان بينايي و گوش شان شنوايي نـدارد را          

 . شرمسار كند
   مرداد 28فراسوي خبر شنبه 

  

  

  صداي رضا شهابي و 

  زندانيان سياسي رجايي شهر هستيم
 زينت ميرهاشمي 
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ربودن اسماعيل عبدي و محكوميت داخلـي و      

  بين المللي آن 

  
  

روز پنجشنبه پنجم مرداد، اسماعيل عبدي، عضو ارشد        
كانون صنفي معلمان ايران، از مقابـل منـزلش توسـط           

 زندان اويـن    350مامورين امنيتي رژيم ربوده و به بند        
  .منتقل گرديد

 روزه و   38اسماعيل عبدي پس از يك اعتصاب غذاي        
 به وخامت گذاشتن وضعيت سالمتي اش، با گرفتن         رو

ايـن فعـال    . وثيقه از او به مرخصي فرستاده شـده بـود         
فرهنگي زنداني، دوران محكوميت شش سـاله خـود را        

  . در زندان سپري مي كند
فدراسيون معلمان كانادا، سازمان آموزش بـين الملـل،         
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسـراني تهـران و         

ن كارگري  سازمان معلمان ايران، جمعي از فعاال     حومه،  
ــنفي     ــشكلهاي ص ــاهنگي ت ــوراي هم ــنفي و ش و ص
فرهنگيان سراسر كشور در روزهاي اخير خواهان توجه        

  .به وضعيت اسماعيل عبدي شده و آزادي وي شدند
  

تجمع اعتراضي معلمان آزمـون اسـتخدامي       

    در اهواز95سال 
تـن از معلمـان      مرداد، صـدها     10بامداد روز سه شنبه     

 در 1395پذيرفتــه شــده در آزمــون اســتخدامي ســال 
اعتراض به وضعيت اسـتخدامي خـود در محـل تـاالر          

  .اجتماعات مطهري اهواز تجمع كردند
 

: يكي از معترضان كه خواست نامش برده نـشود گفـت   
 آزمون استخدامي توسط وزارت آموزش و 95در سال   "

افـراد پذيرفتـه    پرورش برگزار شد كه قرار بر اين بـود          
شده به صورت پيماني جذب آموزش و پرورش شـوند،          
اما از سوي وزارت آموزش و پرورش اعـالم شـده كـه          

اين افراد بايد به صورت حق التدريس مشغول بـه كـار      
  ".شوند

هم اكنون افراد قبول شـده در آزمـون، در          ": وي افزود 
حال گذراندن دوره هاي آموزشـي هـستند و خواسـتار           

ين موضوع توسط مسووالن مربوطـه و رفـع         پيگيري ا 
 ".نگراني شغلي خود هستند

در واكنش به اعتراض اين معلمان، معـاون آمـوزش و           
پــرورش خوزســتان اســتخدام آنهــا بــه صــورت حــق  

مقـرر بـود    ": التدريسي را منكر شد و با اين حال گفت        
افراد پذيرفتـه شـده در ايـن آزمـون اسـتخدامي، دوره             

ر امسال آغاز كنند، ولي به دليـل        پودماني خود را از مه    
كمبود نيروي معلم در خوزستان قرار شـد تـا پـيش از             
ــه صــورت حــق   ــاني، از اول مهــر ب ــان دوره پودم پاي

  ".التدريس بر سر كالس درس بروند
  

اعتراض معلمان تهران به احكـام ناعادالنـه        

 عليه فعاالن فرهنگي 

كانون صـنفي معلمـان اسـتان تهـران صـدور احكـام             
دالنه قضايي عليه محسن عمراني، رضا مـسلمي و         ناعا

طاهر قادرزاده را محكوم كرد و خواستار آزادي بي قيد          
 . و شرط آنها شد

 مرداد بـا انتـشار بيانيـه اي    15اين تشكل روز يكشنبه     
ضمن اعتراض به فشار بر فعاالن و تـشكلهاي صـنفي       
مستقل، بـر عـزم خـود در دفـاع از معلمـان دربنـد در                

  . ر تاكيد كردسراسر كشو
در حالي كه بـيش     ": در بخشي از اين بيانيه آمده است      

از نه ماه از برگزاري مجامع عمومي كانونهاي برخي از          
استانها مي گذرد، كماكـان خبـري از تاييـد انتخابـات            
انجام شـده نيـست و برخـي اسـتانهاي كـشور نيـز از               
برگزاري مجامع عمومي خود ، همچنان محروم مانـده         

ه بر ايـن، شـاهد احـضار تعـدادي از فعـاالن             عالو. اند
صنفي به دادگاههاي قضايي و تـداوم زنـدان تعـدادي           

   ".ديگر از آنها هستيم
  

  
معلمان وضعيت معلمان زنداني را يـادآور شـده و مـي            

محسن عمراني، معلم و فعـال صـنفي اهـل          ": نويسند
بوشهر، از ارديبهشت ماه سال جاري در زندان بـه سـر            

سال زندان و دو سـال انفـصال از          ه يك وي ب . مي برد 
. خدمت و محروميت از شغل معلمي محكوم شده است        

محسن عمراني در شرايط نامناسب زندان، به بيمـاري         
پوستي و قارچي مبتال شـده و متاسـفانه از درمانهـاي            

 .الزم نيز محروم مانده است
ن صـنفي خوشـنام و از معلمـان    رضا مسلمي، از فعـاال   

استان همدان است كه در سـكوت خبـري رسـانه اي             
وي بـه واسـطه فعاليتهـاي       . متحمل حبس شده است     

صنفي و اطـالع رسـاني در جهـت پيگيـري مطالبـات             
سال حبس تعليقي به مدت پنج       صنفي معلمان به يك   

 .سال محكوم شده است

 –ن طاهر قادرزاده، معلم و عضو انجمن صنفي كردستا  
سقز، كه از فعاالن صنفي خوشنام استان كردستان مي         

 روز زنـدان تعليقـي مواجـه        91باشد، با حكم ناعادالنه     
 ".شده است

كانون صنفي معلمان تهران، ضمن محكوميت صـدور        
ادامـه  ": احكام قضايي براي فعاالن صنفي تاكيد كـرد       

ايـن رونـد ناعادالنـه و تبعـيض آميـز، بـيش از پــيش       
باري دستگاه قضايي در افكار عمومي و موجبات بي اعت 

 ".فرهنگيان كشور را فراهم مي كند
 

قـانون كـار مـالك دسـتمزد در         : مقام دولتي 

  مدارس غيردولتي 

رييس سـازمان مـدارس غيردولتـي وزارت آمـوزش و           
ن اپرورش دربـاره وضـعيت حقـوقي و بيمـه مـستخدم       

در قـانون قبلـي تاسـيس    ": مـدارس غيردولتـي گفـت   
تي قرار بود آيين نامـه تنظـيم حقـوق و     مدارس غيردول 

دستمزد ارايه شود كه تحقق نيافت، اما در قانون جديد          
البتـه  . مالك و معيار حداقل دستمزد، قانون كار اسـت        

 اين مساله به اين معنا نيست كه مووسس نتوانـد حـق           
   ".التدريس بيشتري به معلمان پرداخت كند

  

 
ره بيمـه ايـن    مـرداد در بـا    25مرضيه گرد روز دوشنبه     

آيين نامه مربـوط بـه بيمـه و         ": دسته از معلمان گفت   
بـر  . شرايط موردنظر درحال طي مراحل تصويب اسـت       

اين اساس اطالعات از طريـق مووسـسان بـه مراجـع            
 رسد و در فرمهاي قرارداد معلمـان قطعـاً        ذيصالح مي   

بايد قيد شود، اما اين امر به منزله ورود غير آمـوزش و             
  ".ريت مدرسه نيستپرورش به مدي

از ايــن پــس نماينــدگاني از ": مقــام دولتــي ادامــه داد
سازمان براي تعيـين دقيـق شـرايط بيمـه معلمـان بـا              
وزارت كار جلساتي خواهند داشت تا كار به طور شفاف          

هيچ ارگاني بدون هماهنگي با آمـوزش و        . اجرايي شود 
  ".پرورش اجازه ورود به مدارس را نخواهد داشت

  
ل صــنفي معلمــان از تجمــع حمايــت تــشك

  بازنشستگان

شوراي هماهنگي تشكلهاي صنفي فرهنگيان كشور با       
ــت خــود را از خواســته هــاي   ــه اي حماي ــشار بياني انت

  . فرهنگيان بازنشسته اعالم داشت
 مـرداد منتـشر شـد، از        27در اين بيانيه كه روز آدينـه        

انتظار برخورداري از يـك زنـدگي       ": جمله نوشته شده  
 دور از دغدغه معيشتي، همراه با رعايت شـان  آرام و به  

و منزلت درخور، نه تنها خواسته اي فراقـانوني نيـست،       
  ".بلكه جزو ابتدايي ترين حقوق شهروندي است

  22بقيه در صفحه 

 )96(چالشهاي معلمان در مرداد ماه 

 فرنگيس بايقره
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  چالشهاي معلمان در مرداد ماه 
  21بقيه از صفحه 

  
ــد  ــي افزاي ــه م ــره   ": بياني ــروز در زم ــه ام ــساني ك ك

بازنشستگان جامعه هستند، همانـاني انـد كـه بهتـرين          
روزهاي عمر خويش را در راه خدمت به مردم و كشور           
صرف كرده اند و انتظاري جز اين ندارند كـه در دوران         

رخوردار باشـند و بـدون      سالخوردگي از آرامشي نسبي ب    
 ". زندگي كنند"نان"انديشه 

متاسـفانه رايزنيهـاي مـستمرِ      ": معلمان يادآور شده اند   
بازنشستگان با دولت و مجلس نتيجه اي به جز وعـده           
هاي امروز و فردا نداشته و براي اين قـشر شـريف در             
جهت رساندن صداي حق طلبي، چاره اي جـز تجمـع           

ون اساسـي بـاقي نمانـده        قان 27قانوني در قالب اصل     
 ".است

شـوراي همـاهنگي تـشكلهاي      ": آنها تاكيد مي كننـد    
صنفي فرهنگيان كشور حمايت قاطع خود را از خواسته       
هاي برحقِ بازنشـستگان اعـالم مـي دارد و از دولـت             
دوازدهم انتظار دارد مشكالت و معضالت پيشكسوتان       

  ".را در اولويت كاري خود قرار دهد
  

   استان لرستان ي دبستانشي پانيتجمع مرب
ـ  اني نفر از مرب   200 مرداد، حدود    29 كشنبهي روز  شي پ

 آمــوزش و پـرورش لرســتان دراعتـراض بــه   يدبـستان 
.  دست به تجمع در خرم آباد زدند   ي استخدام يفيبالتكل

 به خاطر نداشتن    1394در سال   : تجمع كنندگان گفتند  
 اما در سـال گذشـته       مي نشد يريرشته مرتبط به كار گ    

 اسـتخدام    اري صادر و اخت   9641 به شماره    يستورالعملد
ـ     انيمرب  كـل   راني را بـه مـد     ي دبـستان  شي جا مانده  پ

  .آموزش و پرورش واگذار كرد
 كامل در اداره كـل      اري با وجود اخت   ندي گو ي م معترضان

  ي اقـدام  چيآموزش و پرورش لرسـتان امـا تـاكنون هـ          
ه  صورت نگرفت  9641 دستورالعمل  شماره     ي اجرا يبرا
 در لرستان كماكان    ي دبستان شي پ اني نفر از مرب   200و  

  . هستندفيبال تكل
  

وزير جديد آموزش و پـرورش قـول متـدين          

  كردن دانش آموزان را داد 

  
  

 اش بـه    وزير آموزش و پـرورش در اولـين روز كـاري          
  . مردم و فرهنگيان سه قول داد

 30سيدمحمد بطحايي در ويـديويي كـه روز دوشـنبه            
در ":  هاي مجازي منتـشر كـرد، گفـت     شبكهمرداد در   

آستانه دوره جديد خـدمتم در آمـوزش و پـرورش سـه           
  ".دهمقول جدي به مردم و همكارانم مي 

نخست اينكـه از همـين امـروز تحـول در         ": وي افزود 
نظام آموزش و پرورش را بر اساس سند تحول بنيادين          

  ".كنمبا جديت آغاز مي 
ي متـدين بـود كـه در        دومين قول بطحايي تربيت نسل    

دوم اينكه براي تربيت نـسلي متـدين،   ": اين باره گفت  
اخالقي، كارآفرين و با نشاط همه تالش خود را به كار           

  ". گيرممي
سوم اينكه به   ": وزير جديد آموزش و پرورش ادامه داد      

 هزار معلم شـاغل و      700عنوان نماينده يك ميليون و      
ه همـت و    بازنشسته فرهيختـه در هيـات دولـت، همـ         

تالش خود را براي ارتقاي معيشت و منزلـت آنهـا بـه             
  ".گيرمكار مي 

  
 تجمـع   يك مقابـل فرمانـدار    رچ َق انيفرهنگ

  كردند
 انيــ مــرداد، فرهنگ31 از ظهــر روز ســه شــنبه شيپــ

در اعتـراض  در جنوب استان تهـران  ك رچشهرستان َق 
 چندساله  يفي و بالتكل  اني فرهنگ ثاري مسكن ا  يبه تعاون 
ـ  ا ي صاحب خانه شدن مقابـل فرمانـدار       ياشان بر   ني

ـ  فرهنگ نيا. شهرستان تجمع كردند    بـا   ي كـه بنـر    اني
 در»دي قرچك برسثاري اي تعاونانيبه داد فرهنگ«عنوان 
ـ  خواستار پا  داشتند،دست    دادن بـه مـشكالت بـه        اني

  . مسكن شدندي تعاونني ايوجود آمده برا
  

  تجمع متحدانه بازنشستگان در برابر مجلس
 مـرداد مـاه، بـا پيـشگامي معلمـان           31ه شـنبه    روز س 

بازنشسته، تجمع اعتراضـي بازنشـستگان حرفـه هـاي        
  . گوناگون در برابر مجلس برگزار شد

نزديك به هزار تن از معلمان بازنشسته و گـروه هـايي        
از بازنشستگان تامين اجتماعي و لشكري در اين تجمع   

ــتند  ــركت داش ــايي از . اعتراضــي ش ــين گروهه همچن
ان و كارگران شاغل نيز به نـشانه همبـستگي، در           معلم

  .كنار تجمع كنندگان حضور يافته بودند
نمايندگاني از معلمان بازنشسته و شاغل استان بوشهر،        
البــرز، قــزوين، گــيالن، سيــستان بلوچــستان، تهــران  
مازندران خراسان رضوي ، كردستان، اسالم آباد غرب،        

يجـان شـرقي    لرستان، مسجدسليمان، رشت، يزد، آذربا    
در اين تجمع شركت داشتند تا بر خواسته هـاي شـان            

افزايش مستمريهاي بازنشستگي، اجـراي قـانون       مانند  
  . اي پاي بفشارندسازي و ارتقاي خدمات بيمه همسان 

هرگـز نديـده ملتـي،      ": تجمع كنندگان شعار مي دادند    
 -معلم زنداني آزاد بايد گـردد       "،  "اين همه بي عدالتي   

در پالكاردهـايي كـه     . "بدي آزاد بايد گردد   اسماعيل ع 
خـط  ": بازنشستگان در دست داشتند، خوانده مـي شـد    

 حقـوق مـا يـك ميليـون         –فقر چهار ميليـون تومـان       
مبارزه با فساد و اختالس، امنيـت حقـوقي و          "،"تومان

تا زماني كـه    "،  "رفاهي بازنشستگان را تامين مي كند     
نه به هـر    " و   "زير خط فقريم، مطالبه گر خواهيم ماند      
  ."گونه مذاكره تا رسيدن به حقوق واقعي
ــوان   ــه فراخ ــخ ب ــع در پاس ــن تجم ــاد  "اي ــروه اتح گ

 صورت مي گرفت كـه از طريـق شـبكه        "بازنشستگان
  .اي اجتماعي به صورت گسترده پخش شده بوده

تجمع كنندگان با خوانـدن قطعنامـه و راهپيمـايي بـه            
سوي مترو بهارستان به گردهمايي خود پايان دادنـد و          
گروه هايي از آنها به سوي منزل اسماعيل عبدي، رضا          
شهابي و بيمارستان تجريش براي مالقـات بـا محمـد           

  .جراحي حركت كردند
 
صـدا و   كانون جنـوب،    ،  ا، آزادي بيان، ايسنا   ايرن: منابع(

 ) آواي فرهنگي، اتحادسيما، 
  

  
حمايت گلرخ ايرايي، آتنا دائمي و 

مريم اكبري از زندانيان سياسي 

  اعتصابي رجايي شهر
  
  

  
سه تن از زندانيان سياسي زندان زنان اوين؛ خانم آتنا دائمي؛        
مريم اكبري منفرد و گلرخ ايرايي در نامه اي ضمن حمايـت            

ن سياسـي و    از اعتصاب غذاي اين زندانيان از انتقال زنـدانيا        
ــدان و    ــن زن ــالن ده اي ــه س ــت ب ــدان گوهردش ــدتي زن عقي

شـده بـر آنـان، ابـراز نگرانـي كـرده و        محروميتهاي اعمـال   
خواهان توجه افكار عمومي به وضعيت زندانيان رجايي شـهر       

  .اند به خصوص زندانيان در اعتصاب غذا شده
  

  :متن كامل اين نامه به نقل از هرانا چنين است
اساسي و بنيادين مردم سراسر جهان صرف       حمايت از حقوق    

نظر از مليت، مذهب و رنگ، اعتراض به نقض حقـوق بـشر             
  .رويكردي مهم و ارزشمند است

 كننـده اسـت؛ وضـعيت     اما آنچه كه در اين خصوص نگـران      
وخامت بار زنـدانيان سياسـي و عقيـدتي زنـدان گوهردشـت        

 به خصوص زندانياني كه در اعتـراض بـه        ) رجايي شهر كرج  (
 عقيـدتي سـالن     -اقدامات سركوبگرانه عليه زندانيان سياسي    

انـد و امـروز     زندان گوهردشت دست به اعتصاب غذا زده    12
بيستمين روزي است كه آنها در اعتصاب غـذا بـه سـر مـي               

  .برند 
كساني كه به هر دليـل از حكومـت انتقـاد دارنـد؛ نبايـد بـا                  
بدترين واكنشها مواجه شوند و در شـرايط غيرانـساني دوران           

چنانچه بعضاً ايـن زنـدانيان دهـه ي         . حبس خود را بگذرانند   
دوم حبس خود را مي گذرانند و بعضي به علت كهولت سـن            

  .و بيماري، حال شان وخيم مي باشد
 ناله هـاي بـسياري در گلوهـا شكـسته     در حاكميت اسالمي،  

شده، خونهاي بسياري به ناحق ريخته شـده و حقهـاي بـي             
شماري پايمال شـده اسـت و احكـام ناعادالنـه ي بـسياري              
صادر گرديده است و تنها سالح دادخواهي براي زنـدانيان در      

  .بند همانا اعتصاب غذاست
 ما چندي از زندانيان سياسي زندان اويـن، ضـمن حمايـت از        

عزيزاني كه در اعتصاب غذا هـستند و بـا درود و تعظـيم در               
مقابل مقاومت شان از عموم جوامع بين المللي حقـوق بـشر،     

خـانم عاصـمه    (كميسر عالي و گزارشگر ويژه ي حقوق بشر         
، دبيــر كــل ســازمان ملــل، از فعــاالن سياســي )جهــانگيري

سرزمينمان خواستاريم كه اقدامي عامل بـراي نجـات جـان           
ان گوهر دشت به خصوص زنـدانياني كـه در اعتـصاب         زنداني

چرا كـه سـكوت و بـي عملـي     . غذا مي باشند به عمل آورند     
شما يك پوشش سياسي براي تداوم نقض گسترده ي حقوق    

  .بشر در ايران مي باشد
  گلرخ ايرايي

  آتنا دائمي
  مريم اكبري منفرد

  زندان اوين
 96 مرداد 28

  



  23صفحه                     1396  شهريوراول  –388 نبرد خلق شماره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رسالت رستن
  

  )صبح  .م( وحيدي. م

  
  گونه هايت 

  خوابگاه پرنده هاست
  دل كودكانه ام را 

  برگ  با احساس پروازي كه برشاخ و
  چشمانت رسته است

  پيوند مي زنم
  بهارمي آيد

  چه هنگام است 
  شد سايه ها كه در آمد و

  پندار روز رنگ نمي بازد 
  زخم نمي گيرد

  و جهان
  در آفرينش آفتاب و غروبش

  پيله تنيده است ؟
  درخيابانهاي شب

  فانوسكهاي پرشور
  مي ميرند

  و سنگفرشهاي غمگين
  قهقه هاي فنا يافته را

  به دل دارند 
  با امروز خميده دردمند

  وفقر خيال گلي
  كه در سكوت مي رويد

   درمعني ماندن
  وقتي تمامت گريزان اشباح

  با من سخن گفتند
  دلم در آينه لغزيد        

  و دريافتم
  اكنون در كجا ايستاده ام

  !اي ستارگان نيمروز كهربايي
  !جاذبه حقيقت هر رويا

  اگر شوق آتش نيك بختي زمين نبود 
  خود را 

  در بازار بردگان مي فروختم
  تا در برابر مرگ 

  زندگاني را تحقير كنم
  اين حجم غايب هميشه 
  طبل سايش بيزاري مرا

  در ارغنون صدايم
  باز گويه مي كند

  اي كارياين زخمه
  صبح را خواهند بافت      

***  
  فريادي براي خروشيدن

  دستي براي رابطه
  چشمي براي ديدن

  قلبي براي دوست داشتن
  مي خواهم زنده بمانم

  
   
  

  

  

   وارث گور يشاهرود

   مصلحت صيمجمع تشخ

  !و نه خود آن

   امانمنصور

 بـه عنـوان     ي اهللا شاهرود  تي كه به تن آ    ي ا جامه
صلحت نظـام پوشـانده      مـ  صي مجمع تـشخ   سيير

ـ       قـواره اسـت كـه رخـت         يشده، به همان اندازه ب
 ني ا يهر دو . ي خامنه ا  ي به تن آقا   يهي فق تيوال

ـ  قالـب گ   يگري افراد د  يجامه ها در اصل برا      يري
ـ  كه با ا   يشده اند؛ كسان   ـ  ني عنـاو  ني  مفهـوم   كي

ـ     ياسـ ي س ينيع  مـرتبط بـا آن را       ي و كـاركرد عمل
  . كردندي ميندگينما

 زدن  هي مصلحت نظام و تك    صي تشخ  مجمع اختراع
ـ  اش، بـه ا    استي به ر  ي رفسنجان يآقا ـ  واقع ني  تي
ــميغ ــه ويررس ــس از آي ك ــ پ ــي اهللا خُمتي  ين

 ي فــرد در دســتگاه ُقــدرت جمهــورنيقُدرتمنــدتر
 و  يالتي آمـد، چهـره تـشك      ي به شـمار مـ     ياسالم
 ي وقت و دسـتكار    "رهبر"با مرگ   . دي بخش يرسم

 ي او، ونيجانش انتخاب يرا بي رفسنجانيموثر آقا 
  . خود رزرو كردي را براهيدر عمل نقش رهبر سا

 كـه بـه عمـر       ي توازن ُقـدرت بـا هـر روز        ني ا اما
ـ  شـده افـزوده گرد     "مطلقه" ي ول يحكمران  بـه   د،ي
 را ي رفـسنجان  ي تا در انتها آقا    افتي ريي تغ يسود و 

ـ   "به سطح     تنـزُل دهـد و از       "رتي بـص  يبـزُرگ ب
  .  بسازدكارهي ب ويفاتي تشري نهادي و"مجمع"

 صي مجمـع تـشخ  اتي بر ح،ي رفسنجان ي آقا مرگ
ـ  ن ي نهاد فرا حكومت   كيمصلحت به مثابه      مهـر   زي

 نقش مزبور بـا     يجيپروسه زوال تدر  .  گذاشت انيپا
 و همـراه بـا او       افـت ي تي قطع ي و كيولوژيحذف ب 

ـ پروژه جاه طلبانه شراكت در قُدرت به واسطه ا          ني
  . دياهرُم دفن گرد

 وارث گـور مجمـع      ي شـاهرود  يبار، آقا  اعت ني ا به
البتـه  !  مصلحت نظام است و نه خـود آن        صيتشخ

 مصلحت به هنگام اختالف دو اُرگان       نيي تع فهيوظ
 نهـاد   ني ا ي نگهبان همچنان برا   يمجلس و شورا  

ـ  ماند، اما نه به عنوان      ي م يباق  مرجـع مقتـدر   كي
ــرا ــه شــكل د يف ــه مثاب ــه ب ــا، بلك ــري آنه  از يگ

 و آلـت   "رهبـر "اعمـال ُقـدرت      ي بـرا  يراسبوروك
  . يدست و

 كـه گُمانـه هـر       ي شـاهرود  ي آقا ي فرد يهايژگيو
 شـده را    مي خروج از خط ترس    ي برا يگونه جاه طلب  

 ي مجمـع انقـالب اسـالم      سيي ر د،ي زدا ي م ياز و 
 مجمــع در دوران اســتي رطيعــراق را واجــد شــرا

 ي شـاهرود ي آقـا يُشـهرت ادار .  كرده است  ديجد
ـ ب ـ  بـه خـاطر تحو  شتري  ُقــوه "رانـه يو"گـرفتن   لي

 " تر رانهيو" و پاس دادن     يزدي اهللا تي از آ  هييقضا
 مزبور، مشاركت در    ازيبر امت .  است يآن به نفر بعد   

ـ  ن يمعامالت مشكوك تجار    شـود؛  ي افـزوده مـ   زي
 را بـه گونـه دوچنـدان    ي مانـدن و   عي كه مط  يامر

ـ  بـرد كـه آ     دي نبا ادياز  .  كرده است  نيتضم  اهللا  تي
 اسـت كـه بـه طـور        يير آخونـدها   از ناد  يشاهرود
 داده  ي را گـواه   ي خامنه ا  ي آقا تي مرجع هداوطلبان

  . اند
 مصلحت نظام در دوره تازه همپـا        صي تشخ مجمع

 از موضــع ت،يــ درون حاكميبــا ســطح اختالفهــا
 خارج  "رتي بص يبزُرگ ب " انفعال در دوره     يليتحم

 فـا ي بـه سـود بانـد حـاكم ا         يشده و نقش فعال تر    
ـ رد مزبور اما بدان هوكارك. خواهد كرد   و نقـش  تي

 ي مجمع آقا تي بلكه موقع  د،ي نخواهد بخش  يمستقل
ــاه ــوان باز يرودش ــه عن ــهي را ب ــت ي اچ  در دس

ـ        هي تصف ياربابانش برا   ي حساب و جـاده صـاف كن
  . خواهد كردتي شان تثبيطرحها
   مرداد25چهارشنبه ...  خبريفراسو

  تحريم سپاه، نشانه گيري قلب رژيم

  زينت ميرهاشمي
سخن پراكني و توصيه احمد جنتي، كهنه سـردار ارتجـاع            

 مـرداد، بـه راسـتي    5به خبرگان نشينان، در روز پنجـشنبه    
وحشت از عميق شدن شكاف در حكومت واليـي را نـشان      

كاپيتانهاي كشتي ورشكسته حكومت آن چنان در . مي دهد 
هه تالطم بحران گرفتار شده اند كه هر روز به گسترش جب          

اما فاجعه بارتر وقتي . دشمن به درون خود اعتراف مي كنند  
است كه نورچشميها و ياران بيت رهبر مانند بقايي، مشايي          
و احمدي نژاد در جبهـه دشـمن قـرار مـي گيرنـد و شـعار           

  .سرنگوني سر مي دهند
جنتي در نشست مشترك هيات رئيسه مجلس خبرگان در          

 رمز ولي فقيه و حملـه       روز پنحشنبه، سپاه پاسداران را اسم     
به اين نهاد حكومتي را حمله به قلب نظام يعني حملـه بـه            

جنتي، تحـريم سـپاه را برابـر بـا جنـگ بـا           . واليت دانست 
آنان مي خواهند بـه جنـگ بـا      «:وي گفت   . رهبري دانست 

رهبري بيايند، اما چون نمي توانند با رهبري مقابلـه كننـد،            
  » .اسم سپاه را مي برند

شـتاب زده پـايوران رژيـم از ريـز و درشـت در              واكنشهاي  
رابطه با تصويب طرح تحريم سـپاه پاسـداران بـا اكثريـت             
. قاطع دو مجلس آمريكا، اهميت موضوع را روشن مي كند         

البته مجموعه واكنشهاي ضد و نقـيض اگـر چـه ظـاهري             
پرخاشگرانه و تهاجمي دارند اما در ماهيت، موضعي تدافعي         

ــ . اســت ــه در م ــه ك ــين  همانگون ــام در ع ــام برج ورد فرج
زيرا به تجربه . صحبتهاي تهاجمي در حقيقت نگران هستند  

نشان داده شده كه رژيم هر گاه زير فشار جـدي در روابـط      
از هـاي و  . بين المللي قرار گيرد فتيله را پـايين مـي كـشد      

هــوي ذوب شــدگان در واليــت و حرفهــاي روحــاني كــه 
 بيان   ارتجاع،بگذريم، صحبتهاي الريجاني، رئيس مجلس      

  . وضع موجود است
اضــطراب «الريجــاني ار رســانه هــاي حكــومتي خواســت 

حـد و انـدازه مـصوبه آمريكاييهـا       «و  » بالوجه ايجاد نكنند  
ايـن كـه الريجـاني      . كننـد » براي مردم را درست ترسـيم     

توصيف مـي   » زياد كردن پياز داغ   «موضوع تحريم سپاه را     
نبايـد  «دارد و » غـاتي بيشتر جنبه تبلي «كند و گفتن اين كه      

آن افتاد، نشانه موضع تدافعي و ترس از پاره شدن          » در دام 
  . برجام است

تحريم سپاه پاسداران بر سـه پايـه اسـتوار اسـت، نقـض               
حقوق بشر، توليد و تكثير موشكهاي بالستيك و حمايـت از        

سه مـوردي كـه در دعـواي بانـدهاي          . تروريسم در منطقه  
اي بانـدهاي محتلـف، بـر آن    حكومتي، به گواه بگو مگوهـ  

نشانه گيري سپاه پاسداران يعنـي  . صحه گذاشته شده است  
نشانه گيري قلب رژيم، يعني هدف گيـري واليـت فقيـه و      

  . همه باندهاي دروني آن
سپاه پاسداران به عنوان نهادي حكومتي، اقتـصاد ايـران را           
قبضه كرده و با تكيه بر رهنمودهاي اقتصاد مقاومتي ولـي           

فقـر، رياضـت كـشي و بـدبختي را بـه مـردم ايـران         فقيه،  
نقش بختك گونه سپاه بـر اقتـصاد تـا          . تحميل كرده است  

جايي است كه آه روحاني و بخشهاي خـصوصي اقتـصاد را     
ــاع،    . درآورد ــدور ارتج ــده در ص ــين كنن ــش تعي ــپاه نق س

بر اين منظر تحـريم     . بنيادگرايي و تروريسم در منطقه دارد     
 آن، تحريم مردم نيست بلكه تحـريم        سپاه و افراد مرتبط با    

اختاپوسي است كه بر جان و مال مردم ايران پنجه افكنـده     
  .و مانع بهبود زندگي مردم و توسعه اقتصاد ايران است

پاسدار اسماعيل قاآني، جانشين سركرده كل سـپاه قـدس،          
روز پنجشنبه در رابطه با دخالتهاي آشوبگرانه و تروريـستي          

هدف نهايي ما برقراري    «: كرد و گفت   رژيم در منطقه تاكيد   
خبرگـزاري حكـومتي   (» .حكومت جهاني امام زمـان اسـت     

  )  مرداد5مهر، 
اين همان نقطه كـانوني اسـت كـه سـپاه بـه دليـل آن در        
ليست تحريمهاي دو مجلـس آمريكـا قـرار گرفتـه و اگـر              
رئيس جمهور آمريكا آن را امضا كند به قانون تبـديل مـي             

  . شود
   مرداد 7شنبه . ..فراسوي خبر 
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  شهداي فدايي

  در شهريور ماه 

تقديري قزلجه ميـداني ـ ايـرج    ) امير(يعقوب : رفقاي فدايي
سـپهري ـ علـي ميرشـكاري ـ محمـود بابـاعلي ـ اعظـم          
السادات روحي آهنگران ـ حسن سعادتي ـ هاشـم بابـاعلي     

 پـروين فـاطمي ـ طهمـورث اكبـري ـ جميـل        -رحيمـي  
مد مجيدي ـ   احسن ناهيد ـ مح -يخچالي ـ شهريار ناهيد  

حميد رضا مالكي ـ احمـد صـادقي ـ محمـدتقي برومنـد ـ        
بهنام رهبر ـ بهمـن رهبـر ـ محمدرضـا فريـدي ـ سـعيده         
كريمـان ـ پرويـز داوري ـ غالمحـسين بيگـي ـ حــسن          
صالحي ـ علي رضـا شـاه بابـايي ـ ناصـر فتـوتي ـ ناصـر          

 محمـد سياسـي ـ حميدرضـا مـاهيگير ـ عبـاس        -سليمي 
نـوري ـ علـي رضـا     ) جميلـه (ي ـ نادره  كابلي ـ جواد كارش 

پناهي ـ قاسم معروفـي ـ انـور اعظمـي ـ ابـوبكر آرمـان ـ          
ـ بيژن جنتـي  ) سمكو(هوشنگ احمدي ـ رشيد يزدان پناه   

ـ مرتضي خـدامرادي ـ مـصطفي شـمس الـديني ـ قاسـم        
 -سيدباقري ـ عبدالرضـا غفـوري ـ عزيـز محمـد رحيمـي       

ـ     ) فرشاد(محمد  ري ـ خـسرو   تمـدن ـ اصـغر جعفـري جزاي
مباركي ـ سعيد رهبري ـ عليرضا يـراق چـي ـ محمدرضـا       
ستوده ـ احمدرضا شـعاعي ـ مهـدي سـميعي ـ ابوالفـضل        

 اكبـر  - خسرو مباركي -بهكيش ) اشرف(غزل اياق ـ زهرا  
 نفيـسه   - عبـاس تهمتنـي      – علي شيرمحمدي    -صميمي  
 عليرضا يراقچـي  –فرومند ) همايون( محمد تقي    -ناصري  

 محمـود   – يـداهللا آل كنعـان       -يزدانيان  ) ريدف( فريدون   -
 جـواد   - نصرت اهللا كريمـي      - مريم فرشادفر    -خاموشيان  
طريفـي  ) اميـر (نقي  – يوسف ايماني دارستاني     -بني احمد   
 ابـوبكر  - صفر لنگـرودي  - حسن جان لنگوري -دارستان  
 عبـداهللا فـيض     - كريم سعيدزاده    - علي توكلي    -حميدي  

 - مهـرداد حيـدري فـرد     -ايروانـي    عبدالرضـا    -اهللا بيگي   
 - محمدرضا مزيـدي     - يوسف كيشي زاده     -احمد صادقي   

 - عليرضــا شــاه بابــائي كوتنــائي -محمــد چــشم بــه راه 
 رشيد آهنگري ـ محمد تمدن ـ جمشيد   -حميدرضا مالكي 

ميرحيدري ـ يونس رمضاني ـ جالل فتـاحي ـ محمـدعلي      
 1350سـال  ابرندي ـ سياوش حسنوند ـ ايرج سـليماني، از    

تاكنون در مبارزه عليه امپرياليـسم و ارتجـاع و بـه وسـيله              
 .مزدوران رژيمهاي شاه و خميني به شهادت رسيدند

  

    پسر مبارزميبرا

  ري ارشد تاج مريام
   فرني مهنيشه

  
   بودمي از گرما فرارشهيهم
  ستي مهم نمي امروز گرما برااما

 سوزد و گرما را ي از داغ هجران تو م،وجودم
  . كندي ميخنث

   مادرزي زده اند عزآتشم
  ؟اني حرامني ا،رندي گي دانم چرا آتش نمينم
   استاري دست بسي دست باال؛ گفتنديم

 ، ناپاك راي دستهاني ا، كه قطع كندي دستآن
  كجاست؟

   دستهاي باال تر از همه يدست
  . ندارم بر مزارت قدم بگذارمتوان

 ي را آرام نممي دردها،سرد  واهي سي سنگدنيد
  .كند
  . سنگ مزارت سرد استي، گرم بودتو
 ي سنگ مزارت بي، جوانمرد و مهربان بودتو

  .احساس است
 سنگ مزارت ي،دي فهمي مرا و عشق مرا متو

  . فهمديمرا نم
  ! سنگني كند ايدرد مرا درك نم  مرا وي،وا
  ايخدا:  زنمي مادي خلوتم فردر
   شان را بدهي جزاا، ي بكش مرااي

  گر چشم انتظارند داغ بر جمادران
  
  
  

  

  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       نبر

امـا بـديهي    . و بيان كننده نظرات اين سازمان است      
است كه از چاپ مقاالت و مطالب فعالين سازمان و          

نظــران و نيــز ترجمــه جنــبش مقاومــت و صــاحب 
دهد و اطـالع از      مطالبي كه حجم نشريه اجازه مي     

مطـالبي كـه بـا      . كند آن مفيد است، خودداري نمي    
شود، بيان كننده    امضاي افراد در نبردخلق چاپ مي     

نظرات خود آنان است كه ممكن اسـت بـا نظـرات            
. سازمان منطبق، همـسو يـا اخـتالف داشـته باشـد           

بيان كننـده   ) و يا بدون نام   با نام   (سرمقاله نبردخلق   
  .نظر سازمان است

  
براي اشتراك نبرد خلـق بـا آدرسـهاي نبـرد خلـق             

  تماس بگيرد 
  بهاي اشتراك ساالنه 

   يورو24      فرانسه
    يورو35   اروپا  معادل            

   يورو40             آمريكا و كانادا 
   يورو40       استراليا

  و يور1تك شماره              
اخبار و گزارشهاي جنـبش كـارگران، مزدبگيـران و          
كاركنلن ايران، اخبار تحوالت ايران، عراق ومـسائل        
بين المللي مربوط به آن، اخبار و ديدگاههاي جنبش       

  .زنان را هر روز در سايت ايران نبرد بخوانيد

   در شبكه جهاني اينترنتسازمانآدرس 

نشريه نيرد خلق ، اخبار رويدادهاي روز 

ان و جهان، تحليل مسائل روز، اير

  ديدگاهها
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