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  »مي شوي متحد و متشكل مهي فقتي والي مذهبي استبدادمي رژي سرنگوني و برامي شمارانيما ب«
 »ي زنده باد آزاد،ي مرگ بر خامنه ا،يكتاتوريمرگ بر د«



 ٢

  دمكرات كردستان را محكوم مي كنيمحزب انفجار  تروريستي عليه مبارزان 
 تن از كادرها    ٥،  ]ايران [در يك انفجار تروريستي مقابل قرارگاه مركزي حزب دمكرات كردستان          آذر،   ٣٠شامگاه سه شنبه    

نيروي تروريـستي قـدس تحـت امـر     با توجه به فعاليت . تعدادي زخمي شدند و   حزب به شهادت رسيدند   اين  و پيشمرگان   
، بايد به وسيله مـزدوران سـپاه    رد است هدف آن مرعوب كردن مبارزان خلق ك      در اين منطقه، اين اقدام كه       علي خامنه اي    

  .قدس صورت گرفته باشد
ضمن محكوم كردن اين اقدام جنايتكارانه، از جانـب خـود و رفقـايم در سـازمان چريكهـاي فـدايي خلـق ايـران شـهادت                           

  .ويمرزمندگان حزب دمكرات كردستان را به خانواده آنان، به حزب دمكرات كردستان و به همه آزاديخواهان تسليت مي گ
  مهدي سامع

  ٢٠١٦ دسامبر ٢١ -  ١٣٩٥ دي ١چهارشنبه 
***  

  !قوه قضاييه فيل هوا کرد...وثيقه های کالن برای مرخصی آرش و گلرخ
  ليال جديدي

   دي١٣دوشنبه ... فراسوي خبر
وش كر   روز اعتصاب غذا، تنها ابزاري كه يك زنداني سياسي در جمهوري اسالمي براي رساندن فرياد اعتراض خود به گ                   ٦٩

ايـن فيـل پـس از نگرانيهـاي     . ستمگر دارد، به صدور وثيقه هايي كالن جهت مرخصي درماني از سوي قوه قضاييه انجاميد            
  . اي كه در حمايت از او شد، هوا رفت جهاني از وضعيت جسمي آرش و حركت گسترده

ن عفو بين الملل، برخي از نمايندگان       آرش صادقي، ترند اول جهاني در توييتر شد، سازمانهاي حقوق بشري از جمله سازما             
رسمي كشورها، تمامي جامعه فعال از كارگري تا معلمان و مادران زندانيان سياسـي و زنـدانيان سياسـي در سـياهچالهاي                      

  .رژيم فرياد از اين بيداد برآوردند
اي آنـان را منتـشر كـرد و از    مادر شهناز، مادر جان سپرده مصطفي امير بيگي، ليستي از كارگزاران رژيم بـا شـماره تلفنهـ     

سرانجام چند نماينده مجلـس     . جامعه ايراني خواست تا به آنها مسووليت شان را در برابر جان آرش و يارانش گوشزد كنند                
  .ارتجاع سكوت معني دار خود را شكستند

به خاطر  "حقوق بشر    به نقض    "نظام"الياس حضرتي، يك نماينده مجلس ارتجاع، صادق الريجاني را از عواقب متهم شدن              
نـشانه  "محمدعلي ابطحي نيز برخورد قـوه قـضاييه بـا آرش صـادقي را         .  برحذر داشت  "تعداد انگشت شمار زنداني سياسي    

نتيجـه آنكـه قـوه قـضاييه     . يكي دو نماينده ديگر هم در همين زمينه لب به سخن گشودند          .  توصيف كرد  "ضعف حاكميت 
  . ليون توماني براي مرخصي درماني صادر كرد مي٦٠٠ ميليون توماني و ٥٠٠وثيقه هاي 

آنچه در اين مدت بيرون از زندان رخ داد، مهمترين مشخصه اش تاثيرات حتمـي فعاليتهـاي مـشترك عـدالت خواهـان و                        
آنها تالش كردند تا مقاومت را بشكنند، ما را خسته از پيگيـري كننـد و مـيخ    . كنشگران بر گوش كر جمهوري اسالمي بود    

  .ري خود را بر زمين زندان بكوبند، اما سرانجام نه از روي خواست بلكه به اجبار دست به اقدام زدندمحكم ستمگ
از سوي ديگر، به كساني كه مقاومت را بيهوده مي شمارند بايد گفته مي شد كه زندانيان سياسي با محكوميتهاي ناعادالنه                     

ندانها بگذرانند و به هر طريق كه خـود مايـل هـستند بايـد     و طوالني حاضر نيستند عمر خود را در سكوت و خاموشي در ز 
  . اعتراض كنند و وظيفه ما تنها پشتيباني از آنهاست

همه زندانيان سياسي بايـد آزاد   . براي رهايي علي شريعتي، سعيد شيرزاد و ديگر زندانيان در اعتصاب غذا همچنان بكوشيم             
  !  گردند، بدون قيد و بدون شرط

  رد خلقکانال  تلگرام نب
khalgh_nabard@  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  رژيم ايران جزيی از راه حل بحران سوريه نيست
  زينت ميرهاشمي 

   دي ٣آدينه .... فراسوي خبر 
 وسيع مردمي روبرو شد كـه       هنگامي كه ديكتاتوري بشار اسد جنبش مسالمت آميز مردم سوريه را سركوب كرد با خيزش              

به ناچار دست به سالح برده بودند و در همين زمان رژيم واليت فقيه با فرسـتادن نيـرو و كمـك مـالي بـه طـور كامـل از          
بشار اسد با به كارگيري سالح شيميايي در كشتار مردم غير نظامي همراه بـا آوارگـي و                  . ديكتاتوري بشار اسد حمايت كرد    

 آشكارا به جنايت عليه بشر دست زد و رژيم ايران در تمام جنايتهاي ديكتاتور سوريه شريك شد تا با كشتار زنان و كودكان
براي همين امر است كه رئـيس دفترخامنـه اي مـي گويـد؛ سرنوشـت جنـگ            . حفظ او، امنيت واليت فقيه را تضمين كند       

  .درسوريه با سرنوشت ما گره خورده است
سالمي، رژيم سوريه در آستانه سرنگوني قرار گرفت و در همين زمان است كه مداخله               اما عليرغم همه كمكهاي جمهوري ا     

بـا بمبـاران هـوايي روسـيه و نيـروي سـپاه قـدس و        . نظامي روسيه از طريق بمباران شهرها و مردم بي دفاع آغاز مي شود       
تواند بر ويرانه هاي شرق حلب مـسلط  مزدوران افغاني و عراقي اش همراه با نيروهاي نظامي حزب اهللا لبنان، بشار اسد مي                

  . شود
مجمع عمومي سازمان ملل روز چهارشنبه اول آذر، طي قطعنامه اي به تـشكيل كميتـه اي بـي طـرف بـراي جمـع آوري                        

 روز ٢٠دبيركل سازمان ملل را موظف مي سازد، گزارشي را ظرف «اين قطعنامه . مدارك جنايات جنگي در سوريه راي داد     
اين قطعنامه موظـف بـه جمـع آوري         » .ميته جديد كه توسط سازمان ملل تامين مالي مي شود تهيه كند           در مورد ايجاد ك   

  . مدارك و شواهد از جنگ داخلي سوريه و همه آنجه كه اتفاق افتاده، است
موضـع  . اعالم كـرد  » مخرب«رژيم واليت فقيه با اين قطعنامه مخالفت كرد و سفير رژيم در سازمان ملل، قطعنامه فوق را                  

كارگزاران رژيم در مورد قطعنامه فوق نشان دهنده نقش مخرب رژيم به عنوان يكي از موانع جدي در راهيابي بـه صـلح و                        
  .حل بحران در سوريه است

بـدون شـك    . ايجاد كميته ها و نهادهاي بي طرف براي رسيدگي به جناياتي كه در سوريه اتفاق افتاده امري مثبـت اسـت                    
بر همين منطر رژيم واليت فقيه      . مالن اين جنايتها هستند استقبالي از اين گونه نهادها نخواهند كرد          كساني كه آمران و عا    

  . و در راس آن خامنه اي در جايگاه يكي از متهمان اصلي اين جنايتها بايد به مردم سوريه پاسخ دهند
***  

  با اندوه و دريغ بسيار و سخنی کوتاه
  مهدي سامع

  
 ساله پالسكو فروريخت و در اين رويداد غم انگيز با تاسـف             ٥٥ر يك آنش سوزي مهيب ساختمان        دي د  ٣٠روز پنج شنبه    

بسيار چند ده تن از ساكنان اين ساختمان و آتش نشانان جان باختند و سرنوشت تعداد ديگري كـه در زيـر آوار محبـوس            
  . روز پنجشنبه ناروشن است٢٤هستند تا ساعت 

 مدياي داخلي و جهاني و در شبكه هاي اجتماعي گواهي مي دهـد كـه وسـايل و امكانـات     فيلمها و تصاوير منتشر شده در    
مهار كردن حريق كه مي توانست از اين فاجعه دردناك جلوگيري كند و يا ابعاد آن را كـاهش دهـد، ابتـدايي و غيرمكفـي         

  .بوده است
آتـش  . دفـاع اسـت   ان در مقابل سوانح بزرگ بـي واقعيت اين است كه كالن شهر تهران و البته ساير شهرها و روستاهاي اير       

زندگي و حيات مردم كشور ما نه روزمره كه در هر دقيقه          ... سوزي، زلزله، سيل، آلودگي آب و هوا، تصادفات در جاده ها و             
  .تهديد مي كند

ور تـرور و ارتجـاع      در حالي كه حاكميت ميلياردها دالر براي نهادهاي امنيتي، نظامي، انتظامي، مذهبي و تبليغـاتي و صـد                 
  هزينه مي كند،



 ٤

  در حالي كه بودجه هاي گزاف براي مساجد و تكايا و مراكز تبليغ خرافات مذهبي اختصاص داده شده،
  در حالي كه براي موسسات و افراد گوناگون در هرم قدرت و پيرامون آن بودجه هاي كالن اختصاص داده شده،

  ن تكنولوژيها براي كنترل و سركوبي مردم تهيه شده،در حالي كه مدرن ترين وسايل و پيشرفته تري
زيانهـاي ناشـي از   . مردم  بدون دفاع رها شده و نهادهايي كه بايد با سوانح مقابله كنند فاقد وسايل و امكانات كافي هستند            

 بـزرگ و    زلزله هاي گوناگون طي چند دهه گذشته، خسرانهاي ناشي از آتش سوزي در جنگلها، ضررهاي ناشي از سيلهاي                 
  .سرانجام آتش سوزي در پالسكو نشان مي دهد كه براي حاكميت، جان مردم كوچكترين ارزشي ندارد

 هـاي اجتمـاعي مطـرح شـده گرچـه يـك              درخواست استعفاي شهردار جنايتكار و فاسد تهران كه به طور وسيع در شبكه            
  .خواست عاجل و مشروع است و بايد پيگيري شود، اما چاره كار نيست

اعالم اين حقيقت به هـر شـكل   . م حاكم بر كشور ما مسئول همه ي اين خسرانها و جان باختگان اين گونه سوانح است   رژي
ممكن و مبارزه با نظام ننگين و ضد بشري واليت فقيه و باالخره به زير كشيدن حكـام سـتمگر از اريكـه قـدرت، راه حـل                       

ز رويدادهاي غم انگيز همچون آتـش سـوزي در سـاختمان پالسـكو        ممكن و عملي براي مهار و مقابله با خسرانهاي ناشي ا          
  .اين يادداشت كوتاه انجام وظيفه در برابر مردم محروم كشورمان است. است

با تسليت به بازماندگان قربانيان آتش سوزي در ساختمان پالسكو و با مشاركت در غم و اندوه مردم ايران، آرزو مي كنم كه 
  .وانيم دست جنايتكاران را از جان و مال مردم كوتاه كنيمبا همبستگي و مبارزه بت

  
   چريکهای فدايی خلق ايران سازمانهایآدرس

  در شبکه جهانی اينترنت
رويدادهای روز ايران و  و تحليل مسائل روز، ديدگاهها،  راديو پيشگامو فراسوی خبر،نشريه نيرد خلق، اخبار 

  جهان 
com.nabard-iran.www  
com.khabar-jonge.www 
com.radiopishgam.www 

org.fadaian.www  
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  مرگ رفسنجانی و سکته جناح او
  منصور امان

  
از يكسو . رگ آقاي اكبر رفسنجاني براي جناح ميانه حكومت در يكي از نامناسب ترين لحظات حيات سياسي آن روي دادم

با تكيه زدن آقاي ترامپ به كُرسي رياست جمهوري اياالت متحده، جمهوري اسالمي با شرايط دگرگون شده اي روبرو مي                    
از سـوي ديگـر،   .  و چگونگي و وِيژگيهايش نقش خواهـد گرديـد  "سا برجامدوران پ"گردد كه مهر آن پر رنگ تر از همه بر    

زمان كوتاهي پيش از روي صحنه رفتن نمايش انتخابات رياست جمهوري، مرگ اين مهره پر نُفـوذ، موقعيـت آن در برابـر                       
اصـالح  " زائـده هـاي      دو فاكتور ياد شده و پرسش پيرامون رويكرد جناح ميانه حكومت و           . باند رقيب را تضعيف كرده است     

  .   آن به شرايط جديد، موضوعهايي است كه اين نوشته بدان خواهد پرداخت"طلب
  

  خُطوط كُلي سياست كاخ سفيد 
همگام با آغاز دوره رياست جمهوري آقاي ترامپ، طرح دولت آينده آمريكا پيرامون مساله رژيم مالها نيز به تـدريج شـكل                      

ونه كه از سخنان نامزدهاي پيشنهادي براي تصدي پستهاي كليدي دولت آقاي ترامپ مشخص تري به خود مي گيرد و آنگ
  . برمي آيد، توافُق هسته اي محور برخورد كاخ سفيد با حاكمان ايران نخواهد بود

خته آقاي ترامپ در جريان كارزار انتخاباتي اش، بارها مخالفت خود با توافُق هسته اي و ضرورت بهم زدن آن را مطرح سـا                      
 ارايه كرده اند كـه چنـين        "برجام"اينك اما در پروسه دولت سازي، مسووالن پيشنهادي او ديدگاه متفاوتي را در باره               . بود

  . مي نمايد خط اصلي در اين باره روي آن سوار شده باشد
ي اش را مورد بازنگري     آقاي ركس تيلرسون، وزير خارجه آتي آمريكا، مي گويد كه توافُق هسته اي و همگي توافُقهاي جانب                

  . كامل قرار خواهد داد، اما خواهان برهم زدن آن نيست
 را تـوافُقي غيردوسـتانه خوانـده امـا     "برجـام "ژنرال جيمز ماتيس، نامزد پيشنهادي آقاي ترامپ براي پـست وزارت دفـاع،         

  . ه استهمزمان بر ضرورت پايبندي آمريكا به تعهدي كه به همپيمانان خود سپرده، تاكيد كرد
آقاي مايك پمپئو، گُزينه آقاي ترامپ براي رياست سازمان سيا، از تـدابيري كـه بـراي پـايش و نظـارت پـروژه هـسته اي                           
جمهوري اسالمي اتخاذ گرديده ابراز خُرسندي كرده و بر نقش سازمان سيا در بهبود اين امر در همكـاري بـا آژانـس بـين                        

  . المللي انرژي اتمي انگُشت نهاده است
و سرآخر خانُم نيكي هيلي، انتخاب آقاي ترامپ براي نمايندگي اياالت متحده در سازمان ملل، ابراز داشته است كه ترجيح                    

  .واشنگتُن بايد بازبيني توافُق اتُمي باشد تا كنار كشيدن يكجانبه از آن
بيشتر چارميخه كردن آن باشد تا برهم بنابراين چنين مي توان پنداشت كه رويكرد دولت آينده آمريكا به توافُق هسته اي، 

اين سياست مي تواند افزون بر حفظ و پيشبرد پروژه اسقاط هسته اي مالها، تالش در جهت بي بازگشت ساختن . زدن اش
رد متحدان اُروپايي آمريكا بي ترديد از رويكرد مزبور استقبال خواهند كرد، اگرچه احتمال دارد در مو. آن را نيز در بر بگيرد

  . گُستره پيشروي آن احتياطهاي خود را داشته باشند
از اين رو، سياست مركزي دولت آقاي ترامپ در برخورد به رژيم جمهوري اسالمي بر هدف ديگري غير از مساله هسته اي                      

ا كـه  در سخنان كانديداهاي وي، خُطوط سياست ورزي كاخ سفيد در اين باره شناسايي پذير اسـت؛ آنجـ         . بنا گرديده است  
صرف تمركُز بر موضوع هسته اي يك خطاي جدي در نگرش استراتژيك است، موضوع اصلي، ": آقاي فلين توضيح مي دهد

  ".حكومت تهران و برداشت راديكال از اسالم است
حدود ، به منظور م"استفاده از حاميان و نيروهاي تروريستي"ژنرال ماتيس نيز خواهان آشكار سازي هدفهاي رژيم مالها از       

  .  معرفي كرده است"تهديد جدي"او همچنين موشكهاي بالستيك مالها را يك . ساختن تهران است
ايران به بازيگري اخاللگرتر    ": در همين راستا آقاي پمپئو با اشاره به روند تحوالت پس از توافُق هسته اي تاكيد كرده است                 

   ".و مخرب تر در اوضاع خاورميانه بدل شده است
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انتها آقاي تيلرسون كه سكان هدايت سياست خارجي آمريكا در چهار سال آينده را در دست خواهد داشت، جمهوري              و در   
او .  خوانـد  "تهديدي جدي عليه جهـان    " به مثابه    "سر باز زدن از هنجارهاي بين المللي      "اسالمي و كُره شُمالي را به دليل        

شكـست داعـش بـه مـا ايـن      ":  قرار داد و تاكيد كرد"اسالم افراطي"رد با  رژيم مالها را در اولويت بندي آمريكا براي برخو        
امكان را خواهد داد كه توجه خود را بر ساير اجزاي اسالم افراطي مانند القاعده، اخوان اُلمـسلمين و برخـي عناصـر داخـل              

  ".ايران متمركز كنيم
   

  نُقطه توزان زير فشار
 جديد آمريكا آنها را زير نظر گرفته است، به سادگي شناسايي پذير هـستند و            اهداف سياسي و ساختاري كه انگاشت دولت      

اين پيكره تركيبي از سياست خارجي ميليتاريستي و توسعه طلبانـه  .  را تشكيل مي دهند "نظام"مهمترين بخشهاي اقتدار    
ون توليـد بحـران در مناسـبات بـا     كان. رژيم مالها است كه بر دوش اُرگانهاي نظامي و امنيتي آن پيگيري و مادي مي شود  
 فرمـانروايي مـي كنـد،    " واليت مطلقه"جهان بيرون، در مركز قُدرت، جايي كه باند حاكم جمهوري اسالمي با اختيارات و          

، بدون ضربه زدن و تـضعيف بـه ايـن مركـز بـي               "نظام"هر تالش براي لگام زدن به بحران خارجي         . متمركز گرديده است  
 اين رو، سياست جديد كاخ سفيد در درجه نخُست يك تهديد خطرناك براي هژمـوني آقـاي خامنـه اي و                  نتيجه است و از   

  . سپاه پاسداران به حساب مي آيد
ناگُفته پيداست كه باند ولي فقيه تالش خواهد كرد به تضعيف ابزارهاي خارجي توليد اقتدار، با تقويـت ابزارهـا و امكانـات                       

چه، بحران آفريني خارجي همواره و در طول حيات رژيـم مالهـا ابـزاري بـراي تـضمين      . دهداعمال قُدرت در داخل پاسخ   
  . سلطه بدون رقيب دستگاه حاكم بر منابع داخلي قُدرت و ثروت بوده است

مـي  با اين حال آقاي خامنه اي و شُركا به خوبي مي دانند كه توازن در دوره جديد با عقبگرد از توافُق هسته اي به دست ن           
، خود را در برابر خطراتي قرار خواهد "برجام" با تالفي كردن فشارهاي دولت آينده آمريكا از طريق بر هم زدن "نظام". آيد

بنابراين آنها همچنان به كارگُزاران هـسته  .  ثابت كرده توانايي چيره شدن بر آنها را ندارد "برجام"داد كه تاريخچه پيدايش     
      ناسـبات بـا آن نمـي توانـد در                 . كومت مي آيند، احتياج خواهند داشت     اي خود كه از جناح ميانه حبا ايـن وجـود شـكل م

اين در عمل به مفهوم تبديل زمامداري دولت آينده حجت االسـالم روحـاني بـه                .  بماند "نرمش قهرمانانه "چارچوب دوران   
  .  خارجي در دست باند حاكم استصدارت چهارساله يك اُردك چالق و گرفتن سرنخهاي بيشتر در سياستهاي داخلي و

كارزاري كه باند آقاي خامنه اي عليه جناح ميانه حكومت بر محور بي نتيجه بودن برجام و پديـدار نـشدن آثـار اقتـصادي                
انتخاب آقاي ترامپ ضرورت و اهميت اين كارزار را بـراي         . وعده داده شده به راه انداخته، با همين هدف طراحي شده است           

  .  را روان تر ساخته است"شرايط اقتصادي مردم"ده دوچندان كرده و ريزش اشك تمساح آن براي باند ياد ش
  

  فُرصت سوزي جناح ميانه حكومت 
چند ماه به پايان دوره چهارساله رياست جمهوري آقاي روحاني، فاكت ايـن اسـت كـه جنـاح ميانـه حكومـت نتوانـست از         

  .  باند حاكم در اختيارش نهاده بود، سود برد"هرمانانهعقب نشيني ق"فُرصتهايي كه اين دوره از 
آنها به آقاي خامنه اي براي فرار از مسووليت شكست خُردكننده ماجراجويي هـسته اي و آثـار ويرانگـر آن بـراي كـشور و                 

امعه، حاشيه آنها به بهانه در اولويت بودن سياست خارجي و در حقيقت در هراس از مطالبه خواهي ج. جامعه ياري رساندند
جناح ميانه با اينكـه     .  امنيتي رقباي شان بر حيات سياسي و اجتماعي آن فراهم آوردند           –الزم را براي تداوم سلطه پليسي       

تاكيد مي كرد سياست خارجي و ديپلُماسي متفاوتي از باند رقيبش را پيش مي برد، با اين حال در مساله دخالـت نظـامي                        
 اي در عراق، تحريكات در يمن، تنش آفريني در آبهاي خليج فـارس، موشـك پرانـي و تهديـد         در سوريه، ماجراجويي فرقه   

كشورهاي عربي، و به بيان ديگر در تمامي محورهاي زنده بحران خارجي، قادر به ترسيم مرزهاي خود با باند حاكم نگرديد             
  . و در نقش شريك خاموش آن پديدار شد
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بي سر  . راي بيرون آمدن باند حاكم از الك دفاعي و گرفتن آرايش تهاجمي را تامين كرد              رويكرد مزبور انرژي و بستر الزم ب      
شدن جناح ميانه در چنين شرايطي، توازن ايجاد شده را هرچه بيشتر به سود رقيبانش جهت مي دهد و فـشار آنهـا بـراي                  

  . ردويتريني و نمايشي ساختن نقش آن در سازوكارهاي اجرايي و قانوني را باال مي ب
شبكه گُسترده ارتباطي آقاي رفسنجاني در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، نظامي، امنيتي و حوزوي، مي توانست مرزهـاي                 

، بـه مـدد شـبكه اي كـه          "رهبـر "او توانسته بود با وجود اختالف با        . پيشروي باند ولي فقيه را نشانه گذاري و محدود كند         
 يـا ماننـد آقايـان    "نظـام "اين در حالي بود كه ديگـر پـايوران درجـه اول     . بماندپيرامونش تنيده بود، در مركز قُدرت باقي        

  . موسوي و كروبي به حبس خانگي افكنده شدند يا همچون حجت اُالسالم خاتمي به حصر غير رسمي گرفتار آمده اند
كارمندان و زيردستان اش بودند، خالء آقاي رفسنجاني در جناح ميانه حكومت را هيچيك از بازماندگان او كه بيشتر آنها از 

آنها يك كانال موثر ارتباطي با مركز را از دست داده اند و حال با اين تهديد واقعي چشم در چشم شده        . نمي توانند پر كند   
  . اند كه سياستي كه بر مبناي اين البي اُستوار گرديده، آنها را گام به گام به حاشيه براند

 حكومت و زايده هاي اصالح طلب آن از پرتاب شدن ناگهاني به اين شرايط را از چگونگي تالش بهت و آشُفتگي جناح ميانه
آنان بي درنگ پرچم سفيد را باال برده و به گونه مضحكي تالش كردند روي خطي كه                 . آنها براي آرايش خود مي توان ديد      

او با كشيدن يك مرز سـاختگي       .  جنبش درآيند   حركت مي كرد، به    "نظام"آقاي رفسنجاني به اعتبار جايگاهش زير خيمه        
 آنها را نشانده بود، ميدان مانور و تحرُك خويش   "رهبر" و در سوي ديگرش      "افراطيون"در باند حاكم كه در يك سوي آن         

 در بازماندگان او اما نه از اين جايگاه برخوردارند و نه بانـد حـاكم چنـين ميـدان بـازي را     . در مركز قُدرت را حفظ مي كرد      
  .  را بر گردن خويش آويخته مي بينند"خناسان"آنها هنوز وارد بازي نشده، تابلوي سياسي . اختيار آنها خواهد گذاشت

 ناكـام آقـاي   "عـشق " بـه دامـان   "تُنـدروها "اين واقعيت بديهي اما مانع از آن نمي شود كه جناح يتيم شده در هـراس از     
 را كـشف كـرده و چنـد    "وحدت همه جناحها و گروهها"آقاي روحاني  . نجويدرفسنجاني پناه نبرد و در او ناجي خويش را          
:  شهادت مي دهـد و ابـراز اُميـدواري كـرده اسـت             "شكل گيري آشتي نسبي   "گام دستپاچه تر از او، آقاي خاتمي حتي بر          

 و اعـتالي كـشور   بزُرگان كشور به خُصوص مقام معظم رهبري ما را وارد عرصه جديدي از زندگي براي خدمت بـه مـردم          "
   ".كنند

اين واقعيت كه پايه استدالل وحدت و آشتي بر يك تشييع جنازه اُستوار گرديده، به خوبي مي تواند ارتباط آن بـه صـحنه                   
  .زنده سياست جمهوري اسالمي را نيز بازتاب دهد

   
  برآمد

.  اُفق بازسازي آن هنوز پيدا نيـست       قُطب سياسي شكل گرفته پيرامون آقاي رفسنجاني، محور خود را از دست داده است و              
فشار دولت آينده آمريكا بر رژيم جمهوري اسالمي و محورهاي بحران ساز آن در سياست خارجي، مهمترين پهنه سياسـت    
ورزي و ابزار قُدرت ساز جناح ميانه حكومت را به شدت محدود و تضعيف مي كند و آشُفتگي در يافتن توازن به اين يا آن                         

  . دوچندان خواهد ساختسمت را 
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  هزينه جنگ آشوبگرانه، تولبد و بازتوليد فقر
  زينت ميرهاشمي 

  
يي اقتصادي، آمار اقتصادي و واقعيتهاي موجود،        دي مبني بر شكوفا    ٢٨عليرغم سخن پراكنيهاي روحاني در روز سه شنبه         

چهره فقـر در حـال حاضـر از دردنـاكي بـه             . چهره واقعي فقر، تنگدستي و بي چيزي را بيش از هر هنگام عريان مي سازد              
  . وحشتناكي تبديل شده است

 نفـر  ٥د كه در هر دقيقه روحاني از ايجاد اشتغال حرف مي زند و اين در حالي است كه چندي پيش وزير كار رژيم خبر دا            
  .  ارتقا پيدا كرده است١٤ به ٥وارد بازار كار مي شوند و اكنون عدد 

 نفر و   ٥پارسال هر دقيقه    «: در يك برنامه تلويزيوني گفت    تعاون، كار و رفاه اجتماعي       علي ربيعي، وزير   دي،   ١١شنبه شب   
اين خبرگزاري حكـومتي از صـحبتهاي وزيـر كـار     ) تسنيم(» . نفر به ميزان متقاضيان كار اضافه شدند   ١٤امسال هر دقيقه    

  . خواهيم داشت»  نفر جوينده كار٦٠٠هزار و  ٢٥٧ ميليون و ٧ هر سال«رژيم نتيجه مي گيرد كه 
بر اساس برآوردهاي صندوق بين     .  دي به گزارش صندوق بين المللي پول پوشش داد         ١٣همين خبرگزاري در روز دوشنبه      

 درصـد و در     ١٠,٨ بـه    ٢٠١٥ درصد بوده است در سـال        ١٠,٦ بالغ بر    ٢٠١٤ي در ايران كه در سال       المللي پول، نرخ بيكار   
در مقايسه با ساير كشورها نيز وضعيت اشتغال در ايران بدتر شده است و              .  درصد افزايش يافته است    ١١,٢٨ به   ٢٠١٦سال  

  .فته است پله در رده بندي بيكارترين كشورهاي جهان باال ر٨اين كشور طي دو سال 
در رابطه با وضعيت تغذيه، نمايي از فقر غذايي را نشان       » همايش غذا، سالمت و توسعه    «آمار ارائه شده از طرف دبير علمي        

اين در حالي است كـه      . وي استفاده مردم ايران از لبنيات را نصف تا بك سوم استاندارد جهاني لبنيات اعالم كرد               . مي دهد 
اجـراي طـرح   «نكته مهم در صحبت اعتراف به اين نكته اسـت كـه بـا         . ارد جهاني توصيف كرد    برابر استاند  ٦مصرف نان را    

  .پيدا كرده است»  درصد كاهش٤٢هدفمندي يارانه ها ميزان مصرف شير و لبنيات در كشور را 
ي را بـه    با توجه به گران بودن لبنيات نسبت به نان، كاهش مصرف لبنيات و ميزان باالي مصرف نان كه مـشكالت سـالمت                     

  . وجود مي آورد، نشانه اي از گسترش فقر غذايي است
توزيـع شـير رايگـان در مـدارس         «در رويدادي ديگر هنگام بازگشايي مدارس، مدير عامل صنايع شير ايران اعالم كرد كـه                

مين و كلـسيم    وي در گفتگو  با خبرگزاري حكومتي ايرنا، تعداد دانش آموزاني كه از كمبود انواع ويتـا                . »متوقف شده است  
  .  ميليون و علت قطع شير را عدم پرداخت بدهي دولت بابت سال گذشته اعالم كرد١٢رنج مي برند را 

وي گفت يك سوم اين كودكـان در        .  هزار اعالم كرد   ١٣٠رئيس سازمان بهزيستي رژيم آمار كودكان بازمانده از تحصيل را           
  ) دي٢٩ايرنا، . (استان سيستان و بلوچستان هستند

 شهريور سال جاري، معاون وزير كار در ياسوج اين رقم را بسيار بيشتر از رقم رئيس سازمان بهزيستي اعـالم كـرده                       ١٠ در
 هزار كودك در سـطح كـشور در   ٣٥٠بررسيها نشان داد كه حدود «: معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، گفته بود      . بود

اين هـم از عجايـب آمـار    )  شهريور١٠تسنيم،  (» . آموزش رسمي نشده اند    سنين ابتدايي به مدرسه نمي روند و وارد مقطع        
  . دادن رژيم است

البته در مناطق محروم سيستان و بلوچستان و گنبد، كودكاني هم كه جزو اين آمار حساب نشده و مشغول تحصيل هستند 
ر بساط براي ساخت مدارس ندارد      دولت پولي د  . در مدرسه هاي كپري، بي در و بي سقف و بدون بخاري درس مي خوانند              

  . و اما براي ساخت موشك پول فراوان دارد
 دي، بـار ديگـر وضـعيت كودكـان كـار در      ٢٣در ماه گذشته مرك دو كودك كار در آتش سوزي در محل كارشان، در روز   

زنـده در آتـش     اين دو كودك زباله گرد در محل ضايعات گرفتـار آتـش فقـر شـده و زنـده                    . جمهوري اسالمي را نشان داد    
  . اين كودكان به جاي آموزش تحصيل، نان آور خانواده فقير خود بودند. سوختند

 كـولبر در منطقـه مـرزي پيرانـشهر و           ٦ بي سرپناه طي سه ماه اخير در اثر سرمازدگي در تهران و زخمـي شـدن                  ٩مرگ  
  . فقر در ايران را نشان مي دهدحرفهاي پاسدار محسن رفيق دوست معناي واقعي جنگ طلبي رژيم در منطقه و توليد 
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 يك روز قبل هم فرسـتاده       . ديدار كرد  در تهران  حسن روحاني    بشار اسد با  نخست  » عماد خميس «،   دي ٢٩چهارشنبه  روز  
   .شدامضا دو رژيم  سند همكاري ميان ٥ به دنبال اين ديدارها. اسد با معاون روحاني مالفات كرد
 هزار هكتار از اراضي كشاورزي، واگذاري معدن فسفات الشرقيه، واگذاري هزار ٥اري واگذبه گزارش خبرگزاري دولتي ايرنا، 

هاي نفت و گاز، واگذاري پروانه اپراتور تلفن همـراه و واگـذاري طـرح گـاوداري و            هكتار زمين براي احداث مخازن و پايانه      
  .واگذار شد، از جانب بشار اسد به رژيم ايران اراضي اطراف آن

سد كه روحاني اين طرحها را به سپاه پاسداران واگذار كند و سپاه پاسداران همان قدر كه مردم ايران را غارت                     به نظر مي ر   
درصدد است تا مردم سوريه را با بذل و بخشـشهاي رژيـم اسـد               » سازندگي خرابيهايي سوريه  «كرده، اكنون در به اصطالح      

  .بچاپد
 ميلياردها دالر صرف آشوبگري و حفظ ديكتاتوري بشار اسد مي كنـد و  حكومتي كه پول شير دانش آموزان را نمي پردازد،   

  .مي خواهد هزينه هاي جنگ ضد انساني عليه مردم سوريه را از جبب مردم دوكشور ايران و سوريه بپردازد
***  

  جهان در آيينه مرور
  

 و پايان شهرک سازی در سرزمينهای اشغالی فلسطين" دو دولت"چشم انداز تشکيل 
 دگاه پيرامون چشم انداز گشايشهای امپرياليستیيک دي

 ليال جديدي
  و پايان شهرك سازي در سرزمينهاي اشغالي فلسطين"دو دولت"چشم انداز تشكيل *

 به عنوان پايان خشونتها بين فلسطين و اسراييل به ميان آمده اما اين بار با چرخشي            "دو دولت "بار ديگر سخن از راه حل       
 !دولت آقاي اوباما در روزهاي پاياني رياست جمهوري ويغير منتظره از سوي 

با اين حال، يك يـادآوري   . نزاع بين فلسطين و اسراييل تاريخي بس طوالني دارد كه قصد بررسي آن در اين نوشتار نيست                
 كـه  پيش از هر چه اهميت دارد و آن اين حقيقت است كه نزاع بين فلسطين و اسراييل همواره به شكلي مطرح مي شـود                     

اما در واقع يكسوي اين كشاكش اسراييل بوده است كه داراي يكي از قدرتمند              . گويا درگيري بين دو طرف برابر بوده است       
ترين و ثروتمندترين ارتشهاي جهان است و سوي ديگر جمعيت بومي فلسطيني هستند كه اشغال شده، آواره و در تبعيـد                     

  . هستند
ــك    ــوان ي ــه عن ــواره ب ــراييل هم اس

 حكومت نظامي كه تحت آن سيستم
حقوق سياسـي، مـدني، و اقتـصادي      
فلسطينيها به رسميت شناخته نمي     
شـود و آنــان را در معـرض تبعــيض   
سيستماتيك و محروميت از آزادي و 
كرامت انساني قرار مي دهـد، عمـل        

اين امر آنچنان است كه     . كرده است 
 قانون وجود ٥٠حتي آشكارا بيش از 

قـوق ويـژه    دارد كه براي يهوديان ح    
ــژه    ــه ويـ ــا بـ ــل عربهـ اي در مقابـ
فلسطينيهاي شهروند اسراييل قايـل     

 . مي شود و آنان را ارجح مي شمارد
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دولت اسراييل همچنين به طور بي وقفه به توسعه شهرك سازي در سرزمينهاي اشغال شده فلسطين مي پردازد و در ايـن   
 .  كرده و تنشهايي با بيشتر كشورهاي جهان را دامن زده استاي از اهداف استراتژيك را دنبالحركت غيرقانوني، مجموعه 

 مـيالدي طـرح     ١٨٩٧از جمله اهداف استراتژيك اسراييل در شهرك سازي، در اولين كنگره جنبش صهيونيـسم در سـال                  
سـركردگان صهيونيـسم، شـعار      . گرديد كه هدف اين جنبش را تاسيس وطن ملي براي يهوديان در فلـسطين اعـالم كـرد                 

 را سر دادند تا از اين راه مردم فلـسطين را از سـرزمين و وطـن خـود     "ين سرزمين بي ملت براي ملت بي سرزمين     فلسط"
 .بيرون و يهوديان را در آن ساكن كنند

 :مصوبات كنگره مزبور در جهت ايجاد كشور يهودي، براي اجراي شدن چهار مرحله را پشت سر گذاشته است
  مهاجرت يهوديان به فلسطين-١
  ساخت شهركها و اسكان يهوديان در آنها-٢
  استفاده از ترور و پاكسازي نژادي براي اجبار عربها به كوچ از اين سرزمين-٣
 شعله ور ساختن جنگهاي تجاوزكارانه براي تحقق توسعه شهركها، اشغال مناطق جديد و الحاق به منطقه تحت سـلطه                    -٤

 خود و يهودي كردن مقدسات 
  

  قطعنامه بي سابقه
 و هنگامي كه تنها چند روز به پايان دوره هشت ساله رياست جمهوري او بـاقي                 ٢٠١٦بارك اوباما در آخرين روزهاي سال       

نمانده بود، حساب خود را از بنيامين نتانياهو، ريس جمهور اسراييل، كـه در ايـن مـدت روابـط چنـدان دوسـتانه اي بـا او          
وي شوراي امنيت سازمان ملل كه به نفع فلسطين تمام مي شد را وتو نكرد           وي اين بار قطعنامه اي از س      . نداشت، جدا كرد  

و با راي ممتنع، تصويب اين قطعنامه تاريخي را كه شهرك سازيهاي اسراييل در سرزمينهاي اشـغالي فلـسطين را محكـوم      
  . مي كرد، ممكن ساخت

پيش نويس اين قطعنامه از اسراييل      
فورا و كـامال همـه      "مي خواست كه    

ــازي در   فعال ــه ســ ــاي خانــ يتهــ
ســرزمينهاي اشــغالي فلــسطين كــه 
شامل اورشليم شرقي نيز مي شود را 
متوقف كند و متذكر مي شـد خانـه         

هيچ اساس قـانوني    "سازي اسراييل   
ندارد و برخالف قوانين بـين المللـي       

 . "است
اين قطعنامه را مصر ارايه داده بـود،        
اما دونالد ترامپ با تحت فـشار قـرار         

 . شور و تهديد سازمان ملل، قاهره را وادار به پس گرفتن آن كرددادن اين ك
سرانجام، قطعنامه فوق كه پس از انصراف مصر توسط نيوزلند، مالزي، ونزوِئال و سنگال كه عضو شوراي امنيت هـستند بـه                      

 . راي مثبت به تصويب رسيد١٤سازمان ملل ارايه شد، با 
عنامه، سخنان ترامپ بود كه اكنون در مقـام رياسـت جمهـوري آمريكـا قـرار              از جمله نخستين واكنشها به تصويب اين قط       

فلسطينيها ديگر در سـازمان ملـل تريبـوني نخواهنـد           " ژانويه،   ٢٠وي گفت بعد از ورود وي به كاخ سفيد در           . گرفته است 
  . "داشت و اوضاع سازمان ملل پس از اين تغيير خواهد كرد
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وي بنـابر   . رت آمريكا در اسراييل را از تل آويو به بيت المقدس منتقل خواهد كرد             ترامپ همچنين وعده داده است كه سفا      
نتانياهو نيز به همين شكل آن  . عادت معمول با پيام توييتري، خشم خود را با بد و بيراه گفتن به بانيان قطعنامه ابراز نمود                 

 .  توصيف كرد"ضد اسراييل" و "شرم آور"را 
ت خودگردان فلسطين در واكنش به تصويب قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد از سوي ديگر، سخنگوي تشكيال

  ".قطعنامه شوراي امنيت عليه شهرك سازيها سيلي محكي بر سياستهاي رژيم صهيونيستي است": گفت
ه بـا راه  محمود عباس، ريس دولت خود گردان فلسطين در كرانه غربي، در پيامي به ترامپ گفت كه حاضر اسـت در رابطـ              

 .حل دو ملت با او همكاري كند
  

 علت نگراني كري
 سال وتوي قطعنامه هايي با اين مضمون از جانب آمريكا، اين بار دولت اوباما با راي ممتنـع خـود            ٣٧اما ببينيم چرا بعد از      

 . موجبات تصويب آن را فراهم آورد
ي در يـك سـخنراني پـر هيجـان از موضـع آمريكـا در                 دسامبر، آقاي جان كر    ٢٨چند روز بعد از تصويب اين قطعنامه در         

وي از ادامـه ايـن رونـد ابـراز        .  و خاتمه دادن به شهرك سازي در كرانه غربي حمايـت كـرد             "دو دولت "حمايت از راه حل     
 . نگراني كرد

 ايـن تهديـد   وي نگران. آنچه كه روشن است، نگراني آقاي كري هيچ ربطي به مردم فلسطين و زندگي و بهروزي آنها ندارد   
است كه شهرك سازي وقيحانه و پايمالي قوانين بـين المللـي از سـوي اسـراييل بـه اشـغال دايمـي و رسـمي بيانجامـد و                  

 و "زمينه اي براي رشد بنيادگرايان اسـالمي مـي شـود     "به گفته وي اين امر      . خيزشهاي مردم فلسطين اوج تازه اي بگيرد      
منـــافع آمريكـــا در خاورميانـــه "

 . "ر مي افتدبيشتر به خط
ــه طــور كلــي و   ايــاالت متحــده ب
گذشته از اينكه چه حزبـي در آن        
حــاكم باشــد، هيچگــاه نگــران    
وضعيت مـردم فلـسطين نبـوده و        
آنگونه كه كـري نيـز مـي گويـد،          

آمريكا همواره مدافع و پـشتيبان      "
بـا  ": وي مي گويد  . "اسراييل بوده 

اين حال راه حل دو دولت، منـافع     
ــه  ــا در خاورميان ــشتر آمريك  را بي

  ".تامين مي كند
دولت اوباما به اين باور رسيده بود       

 خـاموش خواهـد   "كشورهاي دوست عرب "كه صلح ميان اسراييل و فلسطين سبب خواهد شد كه جنبشهاي اجتماعي در              
 . شد

ـ    "دو دولت"جان كري در اين سخنراني گفت چنانچه راه حل       ه خـود   عملي نشود، اسراييل به طور كلـي كرانـه غربـي را ب
 و بدون شك به تضادها و عدم ثبات در منطقه افزوده خواهد شد              "امري كه به سرعت در حال وقوع است       "الحاق مي كند،    

 ." منافع ما در آن نخواهد بود"و
همه اينها در حاليست كه هيچ تضمين و يا مكانيسمي وجود ندارد كه اسراييل را ملزم به توجـه بـه ايـن قطعنامـه كنـد و        

در عين حال، تغييراتي كه ممكن است در دولت ترامپ صورت گيرد را هم بايـد                . ر قطعنامه ها بي خاصيت نماند     مانند ديگ 
 به عنوان سفير آمريكـا، راهـي را كـه در ايـن زمينـه                "ديويد فريدمن "در نخستين نشانه، ترامپ با انتخاب       . در نظر گرفت  
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 براي خانه سازي يهوديان در كرانه غربي كمك مـالي جمـع   فريدمن كسي است كه سالها    . خواهد پيمود، آشكار كرده است    
جالب تر اينكه او از انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به اورشليم حمايت مي كند كه در صورت تحقق، در عمـل   . كرده است 

 .  را فراموش كرد"دو دولت"بايد موضوع 
دهد و بخواهد كرانه غربي را رسما به خود ضـميمه  جان كري همچنين گوشزد كرد كه اگر اسراييل به شهرك سازي ادامه  

او هـشدار داد كـه   . كند، نه تنها منافع آمريكا را به خطر مي اندازد، بلكه براي موجوديت اسراييل هم خطرناك خواهد بـود               
ات كـردن   عليه ايران كه در بي ثب     "رهبران كشورهاي عربي آماده هستند كه روابط جديدي با اسراييل برقرار كنند تا باهم               

چنين آينده اي تنها با پيشرفت عملي و مـشخص بـه سـوي ايجـاد دو دولـت                   "، اما   "خاورميانه دست دارد، همكاري كنند    
 ."امكان پذير است

دست راستي ترين دولت در تاريخ اين كشور است و صلح را به جهتي مخـالف                "اكنون دولت اسراييل    ": وي در ادامه افزود   
 ".هدايت مي كند

داد اگر اشغال دايمي شود آنوقت تشكيالت خود گردان فلسطين منحل مي شود و اين سوال را به وجـود مـي                  كري اخطار   
كـشتزاري  "آورد كه چگونه اسراييل مي تواند با جنگ و خشونت و تنفر رو به رشد اين مردم مقابله كند و مـسوول ايجـاد                    

 . به شمار خواهد آمد"براي رشد تروريسم
در ميان رهبران سياسي آمريكا ":  اعالم كرد"ربكا ويلكومرسون"، خانم "داي يهوديان مدافع صلحص"در همين زمينه مدير 

اين را بايد مديون فشارهاي مردمي و از .  فلسطين به وجود آمده است–درك رو به رشدي نسبت به مساله بحران اسراييل       
  . "پايين دانست

راي ممتنع آمريكـا بـه      " و اجراي قوانين بين المللي گردد و به گفته او            وي تاكيد مي كند كه اسراييل بايد وادار به احترام         
مردم اسراييل مانند مردم فلسطين بهاي سياسـتهاي فاشيـستي و شوينيـستي             ": وي گفت . "قطعنامه اين نويد را مي دهد     

 ."رهبران اسراييل را پرداخته اند و هيچگاه امنيت نداشته اند
بانه و استعماري حكومت آپارتايد و تجاوزگر اسراييل در تفكر و ذهن مردم اين دو كشور از آنجايي كه سياستهاي توسعه طل

خصومت و تنفر آفريده، چنانچه اخطارها و تهديدهاي جان كري هم منجر به عقب نـشيني محـدود اسـراييل شـود، بـراي           
از . ه فلسطينيها خاتمه نمـي دهـد      همچنين اين امر به ستم علي     . مردم فلسطين و اسراييل صلح و امنيت ايجاد نخواهد شد         

اين رو مردم كشورهاي خاورميانه و به ويژه مردم فلسطين و اسراييل بايد مكانيسمهاي همبستگي و دوستي بـين خـود را                      
 . ايجاد كرده و گرد مطالبات انساني و دمكراتيك متحد شوند

پ از آن حمايت كند و آنطور كه شواهد نـشان     قطعنامه سازمان ملل در صورتي مي تواند تا حدي موثر باشد كه دولت ترام             
صلح پايدار و امنيت براي مردم فلسطين و اسراييل با اتحاد و همبستگي آنها ممكن . مي دهد، اين امر در چشم انداز نيست

 .مي شود
 
 يك ديدگاه پيرامون چشم انداز گشايشهاي امپرياليستي*

 تحليـل  "نظريه نظـام جهـاني  "خته شده سوسياليست و نويسنده كتاب امانوئل والتراشتاين، جامعه شناس، از متفكران شنا     
قابل توجهي از كشمكشهاي سه كشور روسيه، چين و آمريكا در نبرد قدرت و نقش دونالد ترامپ در ايـن زمينـه دارد كـه                         

 .مختصري از آن را مرور مي كنيم
گران آكادميك رابطه بين چين و ايالت متحده آمريكا         بيشتر سياستمداران و روزنامه نگاران و تحليل      ": والتراشتاين مي گويد  

من فكر مـي كـنم هـدف ژئوپـولتيكي هـر دو كـشور        . من مخالف اين تحليل هستم    . را يك رقابت خصمانه تصور مي كنند      
 ".مهمترين مشكل آنها اين است كه كداميك از ديگري سر تر باشند. رسيدن به يك توافق طوالني مدت است

، سخني خارج از اهـداف    "آمريكا را به عظمت برساند    "وقتي دونالد ترامپ مي گويد كه مي خواهد         ": يسددر ادامه او مي نو    
همچنـين اكثـر   . كلينتون، اوباما و برني سندرز و البتـه جمهـوري خواهـان هـم همـين را مـي خواهنـد                . آمريكا نمي گويد  

   "واهد آمريكا شماره دو باشد؟چه كسي به راستي مي خ. شهروندان آمريكايي هم چنين خواسته اي دارند
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 آمريكا توانست رقيب خود آلمان را شكست دهد، اينگونه مي خواست تـصور              ١٩٤٥وقتي در سال    ": والتراشتاين مي افزايد  
تنها مـشكل و مـانع، قـدرت نظـامي اتحـاد جمـاهير       . شود كه نقش هژمونيك را در سيستم جهاني نصيب خود كرده است  

كـاري كـه    . شوروي بـود  
كا با اين مشكل كرد     آمري

اين بود كه به اين كـشور       
نقش شريك كوچـك در     
. سيستم جهاني را بدهـد    

به اين مي گوييم قـرار و       
هـر دو طـرف    . مدار يالتـا  

نفي مي كنند كه قـراري      
گذاشته شده، امـا هـردو      
ــرا    ــامال آن ــم ك ــرف ه ط

 .رعايت كردند
ــت متحــده آرزو دارد  ايال
كه يك يالتـاي ديگـر بـا        

 چـين  .چين داشته باشـد  
به اين ايده پوزخنـد مـي       

چـين روزهـايي كـه      . زند
آمريكا هژموني جهان را در دست داشت را خاتمه يافته مي داند و بر اين باور است كه آمريكا ديگر آن قـدرت اقتـصادي را            

 . ندارد كه بخواهد بر اين صندلي بنشيند
از اينجاسـت كـه چـين مايـل     . نه جهاني ناتوان كنداز طرفي چين مي داند امكان دارد اختالفات دروني كشور او را در صح    

بهترين قياس مناسبات بـين المللـي پـيش از          . است يالتايي وجود داشته باشد، اما به عكس، آمريكا شريك كوچك او باشد            
 .  و رابطه بريتانياي كبير با اتحاد جماهير شوروي است١٩٤٥

 رشد خواهد كرد و اياالت متحده از آن ضربه خواهد خورد و نه چين بر اين باور است كه در دهه آينده قدرت اقتصادي اش
عالوه بر آن تصور مي كند كه ديگر كشورهاي آسيايي را هم جلب خواهـد كـرد؛ كـساني كـه بـيش از دو قـرن در          . بعكس

 ".دنيايي زير تسلط اروپاييها زيسته و برتري آنان را تحمل كرده اند
 :برداشت چين را نيز متذكر مي شوددر خاتمه او دو نقطه ضعف از تحليل و 

سپس هراس حكومت ايـن كـشور از        . نخست آنكه، ارزيابي چين از داشتن نقش برتر در توليدات جهاني مبالغه آميز است             "
از اين نظر، تفاهم با آمريكا ممكن است بـه نفـع اش             . فروپاشي دروني، همانطور كه در تاريخ چين پيشتر تجربه شده است          

  ".باشد
مه والتراشتاين پيرامون آينده اياالت متحده براين نظر است كه اين كشور امكان دارد سـرانجام واقعيـت را ببينـد و                      در خات 

در اين صورت، ترامپ كسي است كه ايـن        . متوجه شود شريك كوچك بودن بهتر از اين است كه اصال شريك نداشته باشد             
 . ين مي كند، اما او آمريكا را هژمونيك نخواهد كرداو پارس مي كند، تهديد و توه. پروسه را سرعت مي بخشد

 در - جـستجوي خـاموش بـراي شـراكت     –به هر جهت رقص پنهان ايالت متحـده و چـين        ": والتراشتاين نتيجه مي گيرد   
هـر طـور    . همه نگاهها بايد روي همين باشد       . سيستم جهاني اصلي ترين فعاليت ژئوپلتيكي در دهه هاي آينده خواهد بود           

  ".اشد، چين و اياالت متحده شريك يكديگر خواهند شدكه ب
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  كاش ديگر هنرمندان كشورمان را از خواب غفلت بيدار كند
  پاكروانشعله  

دانم ايـن جوانـان چـه        من نمي .  ديماه، نامه اي با امضاي چهار هنرمند جوان منتشر شده كه دلم را به درد آورد                ٣٠امروز  
توان با موسيقي و نواختن ساز يـا سـاختن فيلمـي در     دانم چگونه مي   نمي. طر انداخته اند  كرده اند كه امنيت ملي را به خ       

شود پـيش از هـر    دانم كه وقتي كسي گرفتار مي    اما اين را مي   .  اذهان مردم را مشوش كرد     ،نوشته هاي شهر   باره ي ديوار  
  .كس ديگر به حمايت نزديكانش نياز دارد

همـه شـان بـا      .  سازش پر شد از هنرمندان و اساتيد دانشگاه، احساس غرور كـردم            ، سالن صلح و   ١٣٩٣ فروردين   ١٨وقتي  
  . يا بهتر است بگويم براي نجات من از تلخي،ظرافتي در خور هنرمند، بال بال زدند براي نجات جان ريحان

   . زنده استريخت مطمئن بودم انسانيت ديدم كه روي ريشهاي سفيدشان مي وقتي اشك همكاران و اساتيد خودم را مي
 كرامت انسان  بگذاريد درسِ؛گفت لرزيد و مي ديدم كه مي خواند را مي وقتي رئيس دانشگاهي كه ريحان در آن درس مي

  . شد  جرقه هاي اميد به نجات در دلم روشن مي،را به ديگر دانشجويانم دهم
شان بردارند، همدلي را درك   نجات دوستديدم همكالسيهاي سابق ريحان آن همه راه را آمده اند تا گامي براي   وقتي مي 

  . كردم
گويند جامعه بين المللي هنرمندان      مي ،شان عادالنه نبوده   گويند دادگاه  مي. اكنون اما، اين چهار هنرمند گله مند هستند       

ار دل نـازك چهـ  . نسبت به وضعيت آنان عكس العمل نشان داده اند و انتظار دارند جامعه هنري وطنـي نيـز اقـدامي كنـد          
  .هنرمند جوان را بي اعتنايي نسبت به رنجهاي آنان نشكنيم

 جامعـه هنـري مـي     . به دوستان هنرمندم گوشزد كنم    را  گذارد   خواهم مسئوليتي كه اين نامه بر دوش هر هنرمند مي          مي
  .آيد، نشان دهد بايست تعهد خود را نسبت به گرفتاريها و مسائلي كه براي تك تك اعضايش پيش مي

خواهم بدانم مهدي رجبيان و يوسف عمادي چگونه با نـواختن سـاز اذهـان     عضو كوچكي از جامعه هنر ايران مي     به عنوان   
خواهم بدانم چگونه حسين رجبيان و كيوان كريمي با ساختن فيلم كوتاه و مستند، امنيت  عمومي را مشوش كرده اند؟ مي

  ملي را به خطر انداخته اند؟ 
توانم نگويم مرا ببخشيد كه ديرتر از هنرمندان ايتاليا  نمي. چهار هنرمند جوان بي تفاوت باشمتوانم نسبت به نامه اين  نمي

مـا را ببخـشيد كـه       . و آمريكا و فرانسه و ديگر كشورها به حمايت از جواني هدر رفته شما در پشت ميلـه هـا برخاسـته ام                      
  . تنهايتان گذاشتيم

. وشت اين چهار هنرمند عكس العملي در خور جامعه هنر نـشان دهنـد             خواهم نسبت به سرن    از همه هنرمندان مصرانه مي    
  .جاي هيچ هنرمندي پشت ميله ها نيست

 مادرانهكانال تلگرام : منبع
***  

  ، آينده تاريک برای خامنه ای و مزدوران او٨٨پيام قيام عاشورای 
  زينت ميرهاشمي 

  دي٨چهارشنبه .... فراسوي خبر
، اوباش و اراذل به خيابانها روانه شدند تا ترور )روز عاشورا( دي همان سال ٦ قيام پرشكوه  در مقابل١٣٨٨ دي  سال ٩روز 

، شـوراي همـاهنگي تبليغـات    )١٣٨٨ دي ٦(پس از خيزش روز عاشورا    . به نمايش بگذارند  » حماسه«و وحشت را با عنوان      
 دي اراذل و اوبـاش را در تهـران و   ٩رشـنبه  اسالمي به رياست احمد جنتي، در رويارويي با مردم بپاخاسـته بـراي روز چها      

  .  بعضي شهرهاي ديگرجمع كرد
سخنران راهپيمايي سازماندهي شده حكومتي، احمد علم الهدي عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد بود كه مخالفان                  

  . لقب داد» يك مشت بزغاله و گوساله«واليت فقيه را 
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مرگ «شت خشم و نفرت منجر شد كه در روز عاشورا با گسترده شدن شعار        سركوب خيزشهاي مسالمت آميز مردم، به انبا      
بر همين منظر، . بيش ار هر هنگامه اي بر ريزش جايگاه قدرقدرتي ولي فقيه در هرم قدرت منجر شد        » بر اصل واليت فقيه   

 تـا كنـون خامنـه اي    از آن هنگـام . همه ساله ولي فقيه از سركوب خونين قيامهاي آن سال به عنوان حماسه ياد مي كنـد       
مي نامد رها نشده و همواره بيم آن دارد شبحي كه پيرامون واليـت او النـه   » فتنه«لحظه اي از كابوس سرنگوني كه آن را     

  .كرده روزي تخت خالفت او را واژگون كند
يـادآوري آن روز  او در . ياد كـرد »  دي٩حماسه  « دي امسال، خامنه اي در سخن پراكني خود بار ديگر از             ٧روز سه شنبه    

، خودسـازماني   ١٣٨٨ دي در سال     ٩حتا به حافظه ذوب شدگان در واليت هم احترام نگذاشته و مدعي شد كه راهپيمايي                
در حالي كه همان طور كه در اول مطلب آورده شد، اين تظـاهرات              . بوده و براي اين خودسازماني كلي به به و چه چه كرد           

  . سيج سازماندهي شده بودكامال از جانب حكومت و با نيروي ب
مردم . خامنه اي در اين سخنراني، خود را صاحب خانه و دشمن را دزدي دانست كه مي خواهد صاحب خانه را بيرون كند                     

 به خوبي به وي نشان دادند كه او صاحب اين خانه نيست و منفورترين فرد در ايران است كـه اكثريـت مـردم                         ٨٨در سال   
  .واليت او هستندخواستار برچيده شدن بساط 

 دي، احمد جنتي دبير شواري نگهبان رژيم، در روضه خواني خود به آينده تاريك بعد از                 ٩در رابطه با راهپيمايي حكومتي      
. پرداخت و اين آينده تاريك را به سرنشينان كشني ورشكسته حكومت گوشزد كرد)  اتفاق مي افتاد٨٨اگر سال (سرنگوني  
 اين نظام نقش داشتند و موثر بودند سركوب مي شدند، امام به فراموشي سپرده مي شد و            همه عناصري كه در   «: وي گفت 

بـر خـالف    » .مي گفتند تاريخ ايشان به اتمام رسيده است و مسلما براي رهبر معظم انقالب نير نقشه هاي شومي داشـتند                   
اران قرن شد هرگز فراموش نخواهد شد حرف وي خميني با فرمان قتل عام كشتار زندانيان سياسي تبدل به يكي از جنايتك

  . و براي تجربه نسلهاي آينده بايد هر روز سرگذشت خميني و خامنه اي و تمامي جنايتكاران را يادآوري كرد
***  

ُآرايش امنيتی باند واليت در برابر تهاجم رقبا به قوه قضاييه ُ ُ  
  منصور امان

   دي١٩يكشنبه ... فراسوي خبر
درت رژيم واليت فقيه پس از روبرو شدن با پاتك سنگين جناح رقيب، اينك به عقب پارو مي زند و  باند حاكم در دستگاه قُ    

خواهان پايان يافتن تهاجم همه جانبه آقاي روحاني و دستگاه دولت عليه ابزار قضايي خـويش و ريـيس آن، آقـاي صـادق                      
  . الريجاني، است

 "مصالح نظام "رقباي خود قرار مي گيرند، اين بار نيز با كاشتن تابلوي            پايوران اين باند همچون موارد ديگري كه زير فشار          
 مي كوشند حركت مهاجمان را به مسير ديگري كه در حقيقت به منافع آنان ختم مي شود، منحرف                   "استفاده دشمنان "و  

  . سازند
اكتيك تهاجم نيابتي بـه بانـد حـاكم از          پناه گرفتن باند آقاي خامنه اي پشت ضربه گير ياد شده، نشانه روشني از كارايي ت               

جناح ميانه حكومت با پرداختن به فـساد سـازمان يافتـه جنـاح رقيـب و درخواسـت شـفافيت            . طريق دستگاه قضايي دارد   
  . كارنامه مالي اش، چشم اسفنديار آن  را هدف گرفته است

او با تاكيـد    . ي گشوده مانده رقيب فرو برده است      آقاي روحاني در چند هفته اخير، به گونه پياپي انگُشت خود را در زخمها             
آقاي .  به غارت برده است"دور زدن تحريم" ميليارد دالري شده كه باند حاكم زير پوشش ٣خواهان روشن شدن سرنوشت 

 اي و  ناميده و بدينوسيله به گونه مستقيم دولت گُماشته آقـاي خامنـه  "خيانت در بيت اُلمال   "روحاني رسوايي ياد شده را      
  . پشتيبانان آن در اندروني را متهم به ارتكاب آن نموده است

، در يـك گُفتُگـوي   "حقوقهاي نُجومي"وي همچنين در واكُنش به پرونده به جريان افتاده باند رقيب عليه دولت با موضوع    
ريـيس  . اسـالمي را فـاش كـرد   زنده تلويزيوني، ويژگي نظام مند و فراگير بودن امتيازهاي گزاف مالي در ساختار جمهوري         
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بيشتر از اين . مردم بدانند اين حقوقهاي نامتعارف مخصوص قُوه مجريه نيست":  را اينگونه گرفت"ساده زيستها "دولت مچ   
  ". نفر در ساير نهادها و قُوه ها و حتي در نهادهاي انقالبي حضور دارند٣٠٠

راتر گذاشته و با برجسته ساختن رسوايي حسابهاي جداگانـه و ميليـاردي             كمي بعد تر آقاي روحاني پا را از اين نُقطه نيز ف           
او با اين حركت، تمام تداركات و تالشهاي تبليغاتي و قهري بانـد             .  آن گرديد  "روشن شدن حسابهاي  "قُوه قضاييه، خواهان    

  .رقيب براي چيدن آراسته صحنه و خُروج از اين تله را به هيچ بدل ساخت
قُوه قضاييه در واكُنش به اين تهاجم، ناخواسته سند ديگري از مناسبات حـاكم بـر بـازوي قـضايي بانـد                      رييس نگون بخت    
ميلياردها "او براي بيرون كشيدن خود از زير آتش، بابك زنجاني را به ياري طلبيد و از قول او گفت كه                     . حاكم را ارايه كرد   

چنين توضيح نداد در صورت جدي بودن اتهامي كه علني كـرده،  او هم. "تومان به انتخاب رياست جمهور كُمك كرده است   
  .  چرا به عنوان باالترين مقام قضايي كشور آن را پيگيري نكرده و اينك در تنگناي حسابهايش آن را به ياد مي آورد

ديدار مي شـوند  در همين حال معاونان و همكاران آقاي صادق الريجاني يكي پس از ديگري در برابر دوربين و ميكروفون پ           
با اين همه، دفاع آنها نيز جنس بهتـري از          . تا موضوع دوباره جان گرفته حسابهاي قُوه قضاييه را زير نور بهتري قرار بدهند             

، اسـتدالل ديگـري در چنتـه        "وجود سند و مدرك   " و   "شفافيت"آنان جز تكرار ادعاي نسيه      .  ندارد "آملي"دفع شر آقاي    
 اي با وجود گذشت بيش از دو ماه از افشاي حسابهاي جداگانه و خودپرداز اُرگان تحـت امـر خـود،    باند آقاي خامنه  . ندارند

حتي يك سند يا مدرك پيرامون ميزان پول در گردش اين حسابها، رقم مبالغ واريز شده به آنها و محل خـرج شـان ارايـه                
  . نكرده است

          م رـديريت نـرم آنهـا از طريـق يـادآوري              بي ترديد آرايش باند آقاي خامنه اي در برابر تهاجمـصالح  "قبا به كوشش براي م
 نماينده مجلـس مالهـا   ٤٦شكل آرايش واقعي آنها را درخواست    .  محدود نمي شود   "دعواي خانوادگي " و   "دشمن"،  "نظام

رسيدگي با سرعت قُوه "براي پيگرد برادر آقاي روحاني يا سخنان حجت اُالسالم محمد خاتمي در نماز جمعه مبني بر لُزوم 
 قهري آقاي خامنه اي بـراي  –از اين زاويه، در شيوه امنيتي .  آشكار كرده است"قضاييه به پرونده هاي فساد و صدور حكم 

      .، تغييري به وجود نيامده است"نظام" جناحها و باندها درون "مديريت"
  

  درآمد پايه؟ کافی نيست
  
 

  
  

  فرايتاگ / آلساندرو جيليولي
  بابك: برگردان

  
، كه براي مونتاژ بـه سراسـر جهـان    "آچار رينگ"، مونتاژكار جرثقيل در رمان )Libertino Faussone(ليبرتينو فاسونه 

 ما مي ".دوست داشتن كار خود بهترين امكان براي نزديك شدن به خوشبختي روي زمين است           ": سفر مي كند، مي گفت    
فقط براي حقوق ماهانه اش كار نمي كرد، بلكه بيش از همـه بـراي   ) Primo Levi(دانيم اين شخصيت رمان پريمو لوي 

 . آنكه به واسطه كار خويشتن را به عنوان فرد بيابد

يعني اشتباهات گذشته بـه عنـوان       (، دقت و كوشش، تجربه      )دانش(صالحيت  : در اين راه به او چندين عامل ياري رساندند        
كه به او شغلي داد كـه توسـط آن هـر جـا كـه جرثقيلـي سـوار مـي كـرد، بـا                          و همچنين كمي شانس     ) كوله بار فرهنگي  

پريمو لوي مي دانست كه فاسونه در زمان خود فردي با موقعيت ممتـاز              . سرزمينهاي دور و مردمي ديگر آشنايي مي يافت       
وي فكر مي كرد كار در اما ل. به حساب مي آمد و او در باره از خود بيگانه سازي كار روي خط مونتاژ درك اشتباهي نداشت

زمان طرح . بحث پيرامون درآمد پايه بدون قيد و شرط برای همه داغ شده است
  .چند سووال در اين باره فرا رسيده است
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 است و مي خواست در رمان انسانگرا و خوشبينانه اش از اين امر به عنوان يـك امكـان حـرف                "بيان آزادي انسان  "هرحال  
 .   بزند

 "آينــده اشــتغال"بنــا بــه پــژوهش 
، صـــورت گرفتـــه توســـط )٢٠١٣(
ــري " ــديكت ف ــارل بن  Carl ("ك

Benedikt Frey ( مايكــــل "و
) Michael Osborne ("آسبورن

 درصد همه   ٤٧از دانشگاه آكسفورد،    
مشاغل در آمريكا در معرض تهديـد       
ــط هـــوش   ــتن توسـ ــت رفـ از دسـ
ــات و    ــامپيوتر، روبـ ــصنوعي، كـ مـ

طرح كاري برآمده   . الگوريتم هستند 
از تحقيــق مزبــور، نوشــته شــده بــه 
وسيله همين پژوهشگران، نشان داد     

ــرين  " ــركت از بزرگت ــه ش ــروز س ام
ايـن در حـالي     .  ميليارد دالر سرمايه مالي در بـورس هـستند         ١٠٩٠ هزار شاغل، داراي     ١٣٧با   "سيليكون ولي "شركتهاي  
 ميليـارد سـرمايه     ٣٦ سال پيش از اين، سه شركت از بزرگترين شركتهاي صـنعتي آمريكـا در مجمـوع فقـط                    ٢٥است كه   

 . ن نفر را در اشتغال خود داشتندداشتند، اما يك و نيم ميليو

 تگـزاس،  – "هيوسـتون " در "رايس"، استاد دانشگاه )Moshe Y. Vardi(مپيوتر، موشه ي وردي دانشمند اسراييلي كا
 درصـد  ٥٠ سال آينده در نتيجه به كارگرفتن رباتها، نرخ بيكـاري در غـرب مـي توانـد بـه بـيش از       ٣٠معتقد است كه در     

 .  افزايش يابد

انــستيتوي فنــاوري (MIT ر ديجيتــال در، مــدير مركــز كــسب و كــا)Erik Brynjolfsson ("اريــك برينيولفــسن"
عـصر دوم ماشـين،   "بـه نـام   ) Andrew McAfee ("اندرو مك آفلـي "، نويسنده مشترك كتابي به همراه )ماساچوست

نه فقط  . در اين كتاب چشم اندازها دقيق تر مي شوند        .  است "چگونه انقالب ديجيتالي زندگي همه ما را دگرگون مي سازد         
اين تحول مي توانـد  .  را نيز تهديد مي كند"فعاليت فكري" مي شود، بلكه هوش مصنوعي مساله مشاغل كارخانه اي كمتر   

قانوني را كه در دو انقالب پيشين در توليد عمل كرده، يعني افزايش فرصت كـاري در پـي انتقـال از عـصر كـشاورزي بـه                          
 .  ود مي آموزند، از اعتبار ساقط سازدصنعتي و سرانجام به عصر جامعه خدماتي، به وسيله رباتهايي كه از تجربه خ

در باره افـزايش سـاختاري و نـه كمـي بيكـاري در نتيجـه       ) Larry Page ("لري پيج"به همين اندازه، بنيانگذار گوگل، 
 . پيشرفت چشمگير در رباتيك و هوش مصنوعي و در پي آن اتوماسيون در بسياري از مشاغل فكري، ترديد اندكي دارد

فناوري و تهديد آينده . ظهور ربات"، به نام )Martin Ford ("مارتين فورد"ركز مقاله اي از آينده پژوه، اين موضوع در م
او پس از اثبات كاهش درآمـد در نتيجـه ديجيتـاليزه سـازي،              .  منتشر شده است   ٢٠١٥ قرار گرفته كه در سال       "بدون كار 
 .  صرف و به عبارتي خود كاپيتاليسم پا برجا بماند را مي كند تا مكانيزم توليد و م"نوعي درآمد پايه"پيشنهاد 

برخي با تاكيد بر شرايط نابسامان اجتماعي تا به نـسل جـوان كـه       . درست در همينجا پيشنهادهاي زيادي مطرح مي شوند       
بخشيدن مجبور به كار در فرمهاي معلق و بي ثبات اشتغال مي شود، چيزي شبيه اميد داده شود، يا فراگير تر از اين، اميد          

 .  را تقويت مي كنند"نيروهاي پوپوليست"به قشرهاي تيره روز شده در نتيجه فشار مزدي كه در صورت نااميدي، 

 كه در   "نجات كاپيتاليسم از دست خود    "برخي ديگر جهت گيري اقتصادي را در مركز استدالل خود قرار مي دهند، مانند               
رابرت رايچ، اقتـصاددان آمريكـايي و وزيـر    (تهديد خود خواري قرار داده     اين ميان با افراط گري تمام سيستم را در معرض           

 ).   پيشين در دولت كلينتون
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درآمد پايه بي قيد وشرط در هردو ارزيابي، يك پاسخ به اين شرايط اسـت كـه نـه فقـط از جانـب چپهـا، بلكـه همچنـين                        
ر باالست، گذشته از آنكه به كـدام گـروه اجتمـاعي            بي ترديد هزينه اين كار بسيا     . نمايندگان مكتب ليبرال مطرح مي شود     

در عصر رباتها راه حل ديگري بـراي        . اما بسياري اكنون اين امر را بدون گزينه مي دانند         . تعلق گيرد و در چه حجمي باشد      
شورهاي با اين وجود، بايد تاكيد شـود كـه ايتاليـا يكـي از نـادر كـ      . جلوگيري از فروپاشي اقتصادي و اجتماعي وجود ندارد   

 . شكلي از حقوق حداقل وجود ندارداروپايي است كه در آن همچنان هيچ 

گزينه ديگري  . و با اين وجود بحث در باره درآمد پايه به گونه ناهمگوني آنچنان قديمي است كه با پرسش روبرو نمي شود                    
وجود ندارد، كمبود فرصت كـاري      
ــي   ــشرفت تكنيكـ ــه پيـ در نتيجـ

 كـه   تحوالتي بنيـادي در بـر دارد      
ــر      ــط از نظ ــه فق ــا ن ــه آنه هزين
اقتصادي، بسيار بيـشتر از درآمـد       

 .   پايه است

با اين حال جنبه هـاي درازمـدت        
اين موضوع بعدها آشكار مي شود،      
زماني كه سياست به ايـن نتيجـه        
عقالني و اجتناب ناپذير برسد كـه       
براي همه كـس و يـا نزديـك بـه           
همه، درآمد پايه مستقل از كار در       

  .نظر گيرد

 . اينجاست كه پاي ليبرتو فاسونه، شخصيت رمان پريمو لوي دوباره به ميان مي آيد

 بـه   "بهترين امكان براي نزديك شدن به خوشـبختي روي زمـين          "به اين معنا كه چه چيزهايي عناصر حياتي براي تحقق           
 چيزي هر يك از ما بهترين شمار خواهند رفت، وقتي كار فقط بخش كوچكي از وقت و زندگي مان را تشكيل دهد؟ در چه      

 را خواهد يافت؟ چه چيزهايي عناصر خوديابي خواهند بود، زماني كه ضرورت توليد و دسـتمزد كـه                   "جلوه آزادي انساني  "
 .  كار و تجسم دهي به يك نقش اجتماعي به عنوان لوله كش، وكيل، آشپز، پزشك و مهندس به همراه دارد، از بين رود

موجب ظهور يك شكاف جديد خواهد شد، براي نمونه تمايز گذاري كساني در جامعه كه سيـستم                 و سپس، آيا اين شرايط      
توليدي نقشي در زندگي روزانه شان ايفا نمي كند؟ كدام مكانيسمهاي تربيتي، فرهنگي، معنوي و اجتماعي، مكانيـسمهاي                  

 موثر در شكل دادن به تالش براي خوديابي خواهند بود؟  

پيرامون ضرورت برقراري درآمد پايه براي همه در يك دنياي رباتيزه شده وجود داشته باشد، آيا به جـا    اگر توافقي همگاني    
نيست كه اين موضوعات حياتي را به مثابه چالش بعدي درك كرد تا جامعه فردا را كه در آن هر كس مي تواند بـه سـوي                         

ا نبايد به اين نيز بيانديشيم كه خوشبختي ليبرتو          دست يازد، آماده ساخت؟ آيا م      "نزديك شدن به خوشبختي روي زمين     "
 فاسونه بدون ابزار كارش و بدون جرثقيلي كه بايد مونتاژ كند، در چه خواهد بود؟  

  

  کانال  تلگرام نبرد خلق
khalgh_nabard@  

https://telegram.me/nabard_khalgh 
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  زنان در مسير رهايی
  سد طاهريا

  به بانوي پرتالش ايراني » بانوي صلح بلژيك«نشان 
بانوي صلح " سناي بلژيك نشان     - دي   ٢بي بي سي،    

.  را به دريا صفايي اعطـا كـرد        ٢٠١٦ در سال    "بلژيك
، كه با شعار    "بانوي صلح بلژيك  "مراسم اعطاي نشان    

 برگزار شد،   "توانمندي زنان نيروي حفظ صلح است     "
 ١٣٢٥ اجرايـي كـردن قطعنامـه        كارزاري است براي  

سازمان ملل متحد در سطح ملي و بين المللـي و بـر             
 .نقش زنان به عنوان بازيگران صلح تاكيد دارد

دريا صفايي براي بهبـود وضـعيت حقـوقي و زنـدگي            
او اين كار را از طريـق نوشـتن         . زنان فعاليت مي كند   

پـيش بـه سـوي      "جام مي دهـد؛ اكـسيونهايي ماننـد كـارزار           مقاالت، سخنراني در مجالس و مدارس و نيز آكسيونهايش ان         
 .  كه به ممنوعيت ورود زنان به ورزشگاهها به عنوان نمادي از تبعيضها عليه زنان اعتراض مي كند"ورزشگاهها

  . ، از تبعيض عليه زنان ايران مي نويسد"دويدن خالف جهت باد"او در كتابش به نام 
 

 من انسانم 
 غاده السمان، سوريه 

 
  من آمدي  اگر به خانه

 برايم مداد بياور، مداد سياه 
 ام خط بكشم خواهم روي چهره مي 

 تا به جرم زيبايي در قفس نيفتم 
 ! يك ضربدر هم روي قلبم تا به هوس هم نيفتم

 يك مداد پاك كن بده براي محو لبها 
 ! خواهم كسي به هواي سرخي شان، سياهم كند نمي

 غرايز زنانه را از ريشه درآورم يك بيلچه، تا تمام 
 ! روم گويابدون اينها راحت تر به بهشت مي ... شخم بزنم وجودم را 

 يك تيغ بده، موهايم را از ته بتراشم، سرم هوايي بخورد 
 ! واسطه روسري كمي بيانديشم و بي

 نخ و سوزن هم بده، براي زبانم 
 بدوزمش به سق ... خواهم  مي
 ! م بي صداتر استاينگونه فرياد... 

 قيچي يادت نرود، 
 ! هايم را سانسور كنمخواهم هر روز انديشه مي

 پودر رختشويي هم الزم دارم 
 ! براي شستشوي مغزي

 مغزم را كه شستم، پهن كنم روي بند 
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 . تا آرمانهايم را باد با خود ببرد به آنجايي كه عرب ني انداخت
 ! بين بودداني كه، بايد واقع  مي
 ! اخفه كن هم اگر گير آوردي بگيرصد
 خواهم وقتي به جرم عشق و انتخاب،  مي

 زنندم  برچسب فاحشه مي
 ! بغضم را در گلو خفه كنم

 خواهم يك كپي از هويتم را هم مي 
 براي وقتي كه خواهران و برادران ديني به قصد ارشاد، 

 كنند،  فحش و تحقير تقديمم مي
 ! به ياد بياورم كه كيستم

 فروختند  اگر جايي ديدي حقي مي... ترا به خدا 
 تا در غذا بريزم ... برايم بخر 

 ! دهم خودم قبل از ديگران حقم را بخورمترجيح مي 
 سر آخر اگر پولي برايت ماند 

 برايم يك پالكارد بخر به شكل گردنبند، 
 : و رويش با حروف درشت بنويسم... بياويزم به گردنم 

 من يك انسانم 
 ن هنوز يك انسانم م

 .قبل از اينكه زن باشم! من هر روز يك انسانم
 

  سال در اصفهان به عقد ازدواج درآمدند١٤ دختر زير ٥٣٣
 پـسر نوجـوان   ٥٠٠ دختر كودك و نزديـك بـه    ٥٠٠بيش از   ":  مدير كل ثبت احوال استان اصفهان گفت       – دي   ٩تابناك،  

 ".امسال ازدواج كردند
 عروس كمتـر از     ٥ سال در سطح استان اصفهان سرسفره عقد نشستند كه           ١٤ دختر زير    ٥٣٣": تورج حاج رحيميان افزود   

  .ده سال دارند
  ". ساله هستند١٩ تا ١٥ نفر هم ٥٤٠ هزار و ٦ ساله و ١٤ عروس ده تا ٥٢٨": وي اعالم كرد

مـدير كـل ثبـت احـوال     . ج كردند ساله استان هم ازدوا    ١٩ تا   ١٥ پسر   ٤٩٩از ابتداي امسال تا پايان آبان،       : وي بيان داشت  
  ". ازدواج در استان ثبت شده است٢٥٠ هزار و ٢٦در هشت ماه امسال ": استان اصفهان بيان داشت

  
 نگار تظاهرات در بغداد براي آزادي يك زن روزنامه

، "فراح شـوقي ا" هزار شهروندان عراقي در بغداد دست به تظاهرات زدند و خواهان آزادي ٩٥ – دي  ١٠خبرگزاري فرانسه،   
 .نگار ربوده شده عراقي، شدند روزنامه

 دي از منـزلش     ٦ ساله عراقـي را غـروب روز دوشـنبه           ٤٣نگار    مرد مسلح كه اونيفورم پليس به تن داشتند، اين روزنامه          ٨
 .ودزبان اطالع داده ب نگار فرداي آن روز اين خبر را به يك نشريه عراقي انگليسي خواهر اين روزنامه. ربودند

يـك روز پـيش از آن كـه افـراد     . كردخواري و فساد اقتصادي در عراق منتشر مي  افراح شوقي گزارشهايي انتقادي از رانت       
ناشناس او را بربايند، گزارشي از او درباره ربايش يك زن عراقي توسط برخي كارمندان وزارت كشور عراق به همراه گروهي              

 . از افراد مسلح، منتشر شده بود
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  توانند مرخصي عادت ماهانه بگيرند ان در زامبيا ميزن
شود و به همين دليل است كه       در زامبيا بحث علني در باره عادت ماهانه زنان يك تابو محسوب مي               - دي   ١٦بي بي سي،    

 نامگذاري "ادرروز م"دهد يك روز در ماه را كه اي در قانون كار اين كشور گنجانده شده كه به زنان كارمند اجازه مي            ماده
شـود،  اين قانون شامل همه زنان مـي  . شده، سر كار حاضر نشوند 

  .گذشته از اين كه داراي فرزند باشند يا نه
توانند يك روز در ماه را بـه انتخـاب خودشـان مرخـصي              زنان مي 

  . بگيرند، بدون اين كه نيازي به گواهي پزشك داشته باشند
كنـد، مـي    مي كـار مـي     كه در بخش روابط عمـو      "ندكال مازيمبا "

به عقيده من اين قانون بسيار خوبي است، چون زنـان در            ": گويد
  ".شوندطول عادت ماهانه ناراحتي زيادي متحمل مي 

خانم مازيمبا كه ازدواج نكرده و فرزند هم ندارد، هر ماه يـك روز              
روز "به دليل دردهاي شديد ناشي از عادت ماهانه، با اسـتفاده از             

  .رودره نمي  به ادا"مادر
در زامبيا الزم نيست كه زناني كه قصد غيبت از كار را دارند از قبل ترتيبات الزم را در محـل كارشـان بدهنـد، بلكـه مـي                             

  .كنند استفاده مي"روز مادر"توانند همان روزي كه قصد ماندن در منزل را دارند به اداره خبر دهند كه از 
  .ندان زن قايل نشود، مورد تعقيب قرار خواهد گرفتكارفرمايي كه چنين حقي را براي كارم

  
 انصراف دو شطرنج باز ديگر از مسابقات جهاني در ايران

 در حالي كه نزديك به يك ماه تا رقابتهاي قهرماني زنان جهان باقي نمانده، چند شطرنج باز مطرح ديگـر                     - دي   ٢٢ايسنا،  
  .نيز از حضور در اين رقابتها انصراف دادند

  .، شطرنج باز آمريكايي، به دليل نداشتن امنيت از حضور در مسابقات قهرماني جهان در تهران انصراف داد" كراشايرينا"
او دليل حضور نيافتن خود در . ، قهرمان سابق جهان، نيز از حضور در رقابتها خودداري كرد"ماريا موزيچوك"از سوي ديگر 

  .رقابتها را حجاب اجباري اعالم كرد
  .  از حضور در رقابتها انصراف داده بود"نازي پايكيدزه" نيز پيش از اين

 روز به ميزباني تهران برگزار مي شود و سه نماينده ايران در اين رقابتهـا حـضور                ١٨رقابتهاي قهرماني زنان جهان به مدت       
  .دارند

 
  دستگيري دو دختر در دزفول به اتهام موتور سواري 

دو دختر هنجـار    ": دزفول گفت  فرمانده انتظامي    - دي   ٢٣ايرنا،  
شكن موتور سوار در اين شهر دستگير و تحويل مراجـع قـضايي             

  ".شدند
اين دو دختر هنجار شـكن از نبـود         ": سرهنگ علي الهامي افزود   

نيروي انتظامي در بوستان جنگلي دزفول سوواستفاده كرده و در 
 و هنجارهاي جامعه و انقـالب      اقدامي ناپسند و مخالف با ارزشها     

  ".اقدام به موتور سواري كردند
انتشار تصاوير و فيلم اين حركت زشت و قبيح در فضاي مجازي موجب نگراني و تاسف بسيار زياد مردم ديندار          ": وي افزود 

  ".و واليتمدار شهرستان و به طبع مسووالن و متوليان فرهنگي شهرستان شد
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 در فضاي مجازي كه بيانگر اوج پشت پا زدن به هنجارهاي دينـي              پس از انتشار اين تصاوير و فيلم      ": سرهنگ الهامي افزود  
اي را براي دستگيري اين      توسط آن دو دختر و انجام حركات زشت در پارك جنگلي بود، نيروي انتظامي اقدامات گسترده               

ي، دسـتگير و  اين دو دختر امروز با همكاري بسيج، منابع مختلف خبري و مـردم شناسـاي  ": وي گفت  ".دو دختر انجام داد   
  ".تحويل مراجع قضايي شدند

  
  آيند ژانويه در سراسر جهان به خيابانها مي ٢١ "زنان معترض به ترامپ"

 هزاران تن از زنان معترض به رياست جمهوري دونالد ترامپ قرار است يكروز بعـد از مراسـم تحليـف وي،    - دي ٢٧ايسنا،  
  .هاي جهان بيايندبراي تظاهرات به خيابانهاي شهر لندن و ديگر شهر
اين راهپيمايي به سبب نگراني عمومي از بابت تهديـد شـدن حقـوق    ": يكي از سازمان دهندگان اين تظاهرات اظهار داشت 

  ".بشر و انتظار وقوع اين اتفاق بعد از تحوالت سياسي اخير برگزار خواهد شد
  .اندايت كرده هاي مشهور در انگليس نيز از اين راهپيمايي حمطيفي از زنان و چهره 
  . راهپيمايي توسط زنان معترض به ترامپ در سراسر جهان برگزار شود٣٧٠قرار است در اين روز 

اين تظاهرات فراگير پذيراي زنان و هم مردان خواهد بود و قرار است طي آن شركت كنندگان حمايت شان را از آزاديهايي                    
  .هندكه به سبب تحوالت سياسي اخير تهديد شده اند نشان د

 ما شاهد افزايش سخنرانيهاي ناشي از نفـرت و لفاظيهـاي      ٢٠١٦در سال   ": ، سازماندهنده اين راهپيمايي گفت    "بت گارنر "
 گارنر خاطر نشان كرد، اقدامات ". بود"آميزمخاطره "انتخاب شدن ترامپ نيز براي من يك وضعيت     . اختالف برانگيز بوديم  

  . وضعيت زنان در انگليس نيز تاثير بگذاردتواند براين ميلياردر در آمريكا مي 
رود  راهپيمايي زنان معترض در لندن مرتبط با راهپيمايي گسترده ديگري در شهر واشنگتن دي سي است كه انتظـار مـي       

  .تبديل به يكي از بزرگترين تظاهرات تاريخ آمريكا تبديل شود
  

   شدسازمان ملل خواستار لغو ممنوعيت رانندگي زنان در عربستان
 سازمان ملل متحد از عربستان سعودي خواست تا قانون ممنوعيت رانندگي براي زنان در اين كشور                 - دي   ٣٠بي بي سي،    

  .را لغو كند و در قانون قيموميت مردان نيز اصالحاتي انجام دهد
نگراني من آن   ": ، گزارشگر ويژه سازمان در زمينه فقر مفرط و حقوق بشر، در يك كنفرانس خبري گفت               "فيليپ آلستون "

  ".كار جامعه تسليم شده است هاي بخش كوچكي از اقشار محافظه است كه دولت در برابر خواسته 
آقاي آلستون در پايان نشستي يك روزه با وزراي كابينه، فعاالن اجتماعي و كارشناسان اسالمي اين كشور خواسـتار پايـان                  

  . توانند كامال در اقتصاد و جامعه مشاركت كنند حات زنان ميتبعيض عليه زنان شد و گفت كه تنها با اجراي اصال
مانع از پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در كشوري شده اسـت كـه داراي ذخـاير غنـي             "فيليپ آلستون گفت كه اين قوانين       

  ".نفتي است و همچنين برخالف برنامه اصالحاتي است كه اين حكومت پادشاهي سال گذشته اعالم كرد
هاي قانون قيموميت مردان كه بر اساس آن زنان براي كار، ازدواج، ترك كشور و بسياري از مه گفت بعضي از جنبه    او در ادا  

  .فعاليتها به اجازه خويشان مرد خود نياز دارند نيز بايد اصالح شود
ميت با فقر مرتبط    گويد مساله رانندگي و قانون قيمو     آقاي آلستون كه يك كارشناس استراليايي در رشته حقوق است، مي            

  .است
  .به گفته او زناني كه داراي مشاغلي با حقوق پايين هستند، اين امكان را ندارند كه براي خود راننده استخدام كنند

 در جنوب غربي كه فقيرترين منطقه اين كشور است ديدن كرده و شاهد شرايطي بوده كه                 "جيزان"آقاي آلستون گفت از     
  . خواهد كرد"سعودي را شوكهبيشتر شهروندان عربستان "
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 چالشهای معلمان در دی ماه
  فرنگيس بايقره

  حقوق آذر ماه فرهنگيان پرداخت نشد 
 حقوق آذر ماه فرهنگيان بـا گذشـت سـه         - دي   ٣تابناك،  / تسنيم

  . روز از دي ماه هنوز پرداخت نشده است
منصور مجاوري، مديركل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش،          

با توجه به اينكه گفته بوديم حقوق       ": ره علت اين تاخير گفت    در با 
آموزش و پرورش در قالب سامانه يكپارچـه خواهـد شـد، در حـال       
حاضر ليست حقوق فرهنگيان بـه خزانـه رفتـه و چـك بـه بانـك                 
مركزي فرستاده شده و هر زمان كه بانك مركـزي موافقـت كنـد،              

  ".پول به حساب فرهنگيان واريز خواهد شد
البته قرار شده تا امشب . اند اعتبار را تامين كنند   مشكل از سوي وزارت اقتصاد و خزانه است كه هنوز نتوانسته            ": افزودوي  

  ".حقوق آذر ماه فرهنگيان واريز شود
امـسال نيـز    . سال گذشته نيز در آستانه شب يلدا حقوق فرهنگيان واريز نشد          ": يكي از معلمان پايتخت در اين رابطه گفت       

  ".نگيان بدون حقوق شب يلدا را سپري كردند و با گذشت سه روز از دي ماه هنوز حقوق آنها واريز نشده استفره
  

  پيام تبريك كانون صنفي معلمان استان تهران به انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران
نگاران تهراني، تاسيس انجمن صنفي  كانون صنفي معلمان استان تهران در پيامي به روزنامه      - دي   ٤حقوق معلم و كارگر،     

  .روزنامه نگاران استان تهران را به اين تشكل تبريك گفت
در جامعه كنوني ايران جامعه مطبوعاتي كـشور و روزنامـه نگـاران بـا وجـود همـه محـدوديتها و                     ": در اين پيام آمده است    

با اين حال همواره ايـن قـشر        . ر جامعه بوده اند   فشارها، همواره از پيشتازان نقد اخالقي قدرت و گسترش آزاديهاي مدني د           
  .زحمتكش جامعه از حقوق اوليه صنفي خود محروم بوده و زير بار فشارهاي معيشتي و كاري قرار داشته اند

 كه فعاليت انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با ممنوعيت مواجه شد تا به امروز اين قشر فرهيخته ٨٨با اين وجود از سال     
از اين منظر تاسـيس انجمـن صـنفي روزنامـه نگـاران اسـتان تهـران مـي توانـد                      . فاقد نهاد صنفي مستقل بوده اند      جامعه

  .نويدبخش نهادي مستقل باشد كه از حقوق مادي و معنوي روزنامه نگاران در شرايط كنوني جامعه ايران دفاع كند
زنامه نگاران و اصحاب رسانه تبريك گفته و اميدوار است كانون صنفي معلمان استان تهران تاسيس اين نهاد صنفي را به رو

كه زمينه الزم براي فعاليتهاي صنفي روزنامه نگاران بيش از گذشته فراهم شده و حضور اين نهاد صنفي در عرصه جامعـه                      
  .نويد گر پويايي هر چه بيشتر جامعه مطبوعاتي كشور باشد

  
  ن پرداخت نشده است التدريس شهرستان چادگا ماه حقوق معلمان حق ٦

حقـوق معلمـان حـق التـدريس شهرسـتان      ":  مدير آموزش و پرورش شهرستان چادگان گفت  - دي   ١١خبرگزاري فارس،   
   ". ماه هنوز پرداخت نشده است٦چادگان به مدت 

 اول   نيروي حق التدريسي دارد كه سه مـاه نيمـه          ٣٠اداره آموزش و پرورش شهرستان چادگان       ": احمد بياتي اظهار داشت   
پرداخـت نـشدن حقـوق در اختيـار شهرسـتان      ":  وي افـزود ".اند و سه ماه نيمه دوم هنوز حقوقي دريافت نكرده           ٩٥سال  

نيست، بلكه بايد اعتبارات از سوي استان تامين و پرداخت شود كه با رايزنيهاي انجام شده مقرر شد در اسرع وقـت حقـوق    
  ".اين عزيزان پرداخت شود
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  ني از توجه به مشكالت معلمان ديده نمي شود نشا٩٦در بودجه 
 كانون صنفي معلمان استان تهران درباره برخـي از رويـدادهاي جـاري آمـوزش و پـرورش          - دي   ١٥حقوق معلم و كارگر،     

نخستين موضوع مهم ": در بخشي از اين اطالعيه پيرامون بودجه پيشنهادي دولت گفته شده است. اطالعيه اي منتشر كرد
در .  اين وزارتخانـه اسـت  ٩٦ي آموزش و پرورش كه سخت محل انتقاد است، بودجه پيشنهادي دولت براي سال              اين روزها 

 ٣٢٠كل بودجه عمومي دولت، حـدود       . اين بودجه هيچ نشانه اي از توجه جدي دولت به آموزش و پرورش ديده نمي شود               
اين نسبت زير ده درصد اسـت در  . يارد تومان است هزار ميل٣١,٥هزار ميليارد تومان و كل بودجه آموزش و پرورش حدود       

بودجه آموزش و پرورش در حـالي ده درصـد   ": بيانيه تاكيد دارد ".حالي كه در يكي دو سال گذشته باالتر از ده درصد بود      
ران يك نكته ديگر گـ .  درصد افزايش يافته است٢٠افزايش مي يابد كه بودجه برخي نهادها و وزارتخانه هاي ديگر بيش از              

با گران شدن دالر و كم شدن سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي دولت،  . شدن قيمت دالر در بودجه سال آينده است       
  ".كاهش يافته است) GDP(در واقع سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي 

  
   هزار تومان٦٠٠معلمي با حقوق 
وج گرفتن مشكل كمبود معلم به ويژه در مقطع ابتدايي، طـرح             سه سال پيش بود كه پس از ا        - دي   ١٨خبرگزاري فارس،   

بسته حمايتي كه بعدها به خريد خدمات آموزشي معروف شد، از سوي آمـوزش و پـرورش راه انـدازي شـد و كـساني كـه                       
  .مدرك تحصيلي كارشناسي به باال داشتند، در آزموني شركت كردند و پس از پذيرش، فعاليت خود را آغاز كردند

اين طرح زير نظر وزارت آموزش ": ز معلمان شاغل در اين طرح كه خواستار مخفي ماندن نامش شد در اين باره گفتيكي ا
شود، اما نيروهاي به كار گرفته شده حتي كد پرسنلي نيز ندارند و رابط مـا بـا آمـوزش و پـرورش يـك                 و پرورش اجرا مي     

دارس غيرانتفاعي است كه از سوي مديران ايـن مـدارس بـه كـار               در واقع شرايط ما مانند شرايط معلمان م       . مووسسه است 
 روزه است و سه ماه تابستان نه حقوق داريـم و نـه بيمـه، ضـمن اينكـه حقـوق               ٢١بيمه ما   ": وي افزود  ". شوند گرفته مي 

ايان امتحانـات    هايي براي حذف حقوق معلمان از زمان پ         شود و به تازگي نيز زمزمه      تعطيالت نوروز نيز به ما پرداخت نمي      
  . خرداد است١٥آموزان مي شود كه معموالً پايان آن، قبل از خرداد ماه دانش 

 هـزار تومـان     ٩٠٠وي با اشاره به اينكه حقوق ما طبق قانون كار در نظر گرفته شده و بر اساس روال معمول بايد بـيش از                        
 هـزار   ٦٧٠ هـزار تومـان، سـال دوم         ٥٨٠ هر مـاه     مبلغ پرداخت شده در سال اول به ازاي       ": خاطرنشان كرد پرداخت شود،   

  ". ايمتومان و امسال نيز هنوز دريافتي نداشته
 ٦٥٠ هزار تومان به معلمان پرداخت شـود،         ٩٥٠در حالي كه بايد حقوق قانون كاري معادل         ": يك معلم ديگر اظهار داشت    

  ".رودا مي  هزار تومان كسري كج٣٠٠شود كه مشخص نيست اين هزار تومان پرداخت مي 
  

  تجمع فرهنگيان خيابان ايثارگران مقابل شهرداري تهران 
 جمعي از فرهنگيـان كـشور امـروز بـه دليـل تملـك       - دي   ١٩پيام ساختمان،   

اراضي مرغوب خود توسط نهادهاي مختلـف از جملـه شـهرداري و بالتكليفـي               
  .دند سال، مقابل شهرداري تهران تجمع كر٣٠خانه هاي نيمه تمام خود پس از 

 از اداره تعـاون  ٦٠ نفر از معلمان بازنشسته كـه در سـالهاي دهـه        ١٠٠بيش از   
آموزش و پرورش اراضي در خيابان ايثـارگران خريـداري كـرده انـد، امـروز در                 
اعتراض به بالتكليفي خانه هاي نيمه تمام، تخلف هيات مديره و دست انـدازي              

  . مرغوب اين منطقه، مقابل شوراي شهر تهران تجمع كردندبرخي از نهادها همچون شهرداري براي تملك زمينهاي
 سال قبل مالك بخشي از ٣٠ معلم شاغل و بازنشسته هستيم كه از حدود ٨٨٠بيش از ": يكي از اين تجمع كنندگان گفت    

  ". هستيم)خيابان ايثارگران شمالي روبروي پارك ژوراسيك ( منطقه يادگار امام ٤ و ٢، ١هاي اراضي مسكوني واقع در فاز
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ما فرهنگيان هيچ اطالعي حقوقي نداشتيم و عده اي زمين خوار با همكاري شهرداري تباني كرده و بسياري از                   ": وي افزود 
در اختيار گرفتند، بسياري از زمينهاي ايثارگران شمالي    ...  هزار متري و     ٣٦ هزار و    ١٨زمينهاي مرغوب ما را با مساحتهاي       

مسجد و مدرسه هديه شد و حاال مطلع شديم شهرداري تهران قصد دارد تا اراضي كه قطعـات            به عنوان ساخت باغ و راه و        
  ".متعلق به ما بوده را به عنوان منابع طبيعي و فضاي سبز قلمداد كند

 ١٠يكي ديگر از فرهنگيان بازنشسته كه با وجود بيماري سرطان و جسم بيمار در اين تجمع حضور داشت، با بيـان اينكـه                   
ما در حال از دست دادن اين خانه ها هستيم، هنوز           ": ت در واحدهاي نيمه ساخته و فاقد ايمني اسكان دارد، افزود          سال اس 

بسياري از ما سند هم نـداريم از طرفـي اداره تعـاون       !  واحدها ويران است   ٢ اين واحدهاي مسكوني تكميل نشده، فاز        ٤فاز  
  ".را در برابر اين تخلف بسته اندآموزش و پرورش و ساير نهادهاي مسوول چشمان خود 

معلمان معترض خواستار مالقات با شهردار تهران بودند، اما ماموران شهرداري كه در ميان تجمع كنندگان حضور داشـتند                   
  .به آنها گفتند كه امكان مالقات با شهردار تهران براي آنها وجود ندارد

  
  التدريسي مقابل مجلس تجمع جمعي از معلمان حق 

 جمعي از معلمان حق التدريسي از استانهاي مختلـف          - دي   ١٩سنا،  اي
اين افراد با تجمع مقابل     . كشور صبح امروز مقابل مجلس تجمع كردند      

مجلس و در دست داشتن پالكاردهايي خواسـتار پيگيـري وضـعيت و             
 شان شـدند و از نماينـدگان درخواسـت داشـتند تـا بـه                تعيين تكليف 

  .دگي شودمسايل و مشكالت آنان رسي
  

   هزار نفري فرهنگيان به ضمن خدمت پولي١٠اعتراض 
به سوي فهـم  " در چند هفته اخير اعتراض فرهنگيان به برگزاري دوره ضمن خدمت پولي آن هم با عنوان        – دي   ٢٢ايلنا،  
 هـزار   ١٠يت  نهاهاي اجتماعي فرهنگيان فراگير شد، به طوري كه در          ، به صورت گسترده در فضاي مجازي و شبكه          "قرآن

 دي ماه توسط تعدادي از فعاالن صنفي به ١٩امضا در مخالفت با دوره ضمن خدمت پولي جمع شد و اين طومار صبح روز            
  . وزارت آموزش و پرورش تحويل داده شد

ـ            ه ازاي اين دوره از سوي وزارت آموزش و پرورش به همه اداره هاي استاني ابالغ شده و بر اساس اين ابالغيه معلمان بايد ب
 هـزار تومـان بابـت هزينـه     ٤ خدمت از هر نوع آن، ساعتي هزار تومان، به اضـافه  حضور در هر ساعت كالس آموزش ضمن   

در همين رابطه نادري، فعال صـنفي معلمـان، بـا بيـان اينكـه در حـال حاضـر                   .صدور گواهينامه پايان دوره پرداخت كنند     
ايـن  ": كنند تا بتوانند كسب درآمد كننـد، گفـت        ت براي معلمان برگزار مي       كيفي  ها و آزمونهاي بي    ارگانهاي مختلف دوره  

  ".اي براي سيستم آموزشي كشور دارد افزايد و نه بهره شيوه نه به دانايي معلمان مي
ار  اي برگزاگر جايي دوره": و پرورش، گفتدر همين رابطه چهاربند، رييس مركز برنامه ريزي و منابع انساني وزارت آموزش

فقط يك دوره آن هم وزارت فرهنـگ و ارشـاد           . شده و پولي بابت آن دريافت شده، مربوط به آموزش و پرورش نبوده است             
 كنند اين دوره را به نام آموزش        دانم چرا اصرار مي   نمي  . فراخوان داد و تمام شد و متولي آن آموزش و پرورش نبوده است            

  ".و پرورش معرفي كنند
  

   هزار ميليارد ريالي در بودجه براي پاداش پايان خدمت فرهنگيان٥٥ي اعتبار  توجهي به كسربي
 يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از كسري اعتبار وزارت آمـوزش و پـرورش انتقـاد كـرد و                      - دي   ٢٦ايسنا،  

 – ٩٥ن خـدمت سـالهاي       هزار ميليارد ريال بابت پاداش پايا      ٥٥، حداقل   ٩٦در كسري اعتبار اعالم شده براي سال        ": گفت
  ". است كه در بودجه پيش بيني نشده است٩٦
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اين در حالي   ":  هزار ميليارد ريال بوده است گفت      ٤٢، حدود   ١٣٩٥فريده اوالد قباد با بيان اينكه جمع كسري اعتبار سال           
  ". هزار ميليارد ريال است٣٤، ٩٦است كه جمع كسري اعتبار پيش بيني شده در بودجه 

 اضـافه   ٩٦، به سر جمع كـسري سـال         ١٣٩٥در واقع هرگونه كسري منتقل شده از سالهاي قبل و سال            ": وي تصريح كرد  
هاي مربوط به حق التدريس شـاغلين، حـق   خواهد شد و همچنين در صورت تصويب ارقام مندرج در اليحه، تمامي هزينه        

ه در حكم حقوق اين افراد است و همچنين سـاير           ك... التدريس آزاد، سرباز معلم، حقوق كاركنان قراردادي، بيمه تكميلي و         
  ". هاي ضروري متوقف خواهد شدهزينه

  
  آموز لرستاني به اردوهاي راهيان نور  هزار دانش ٢٠اعزام 
آموز به اردوهاي راهيان نور در سـال    هزار دانش    ٢٠سرپرست اداره كل آموزش و پرورش لرستان از اعزام           - دي   ٢٧ايسنا،  

  .خبر دادتحصيلي جديد 
نبايـد آمـوزش و     ": آموزي لرستان اظهار كـرد    نظرخدا دريكوند در ديدار فرماندهان سازمان بسيج فرهنگيان و بسيج دانش            

  ".پرورش و بسيج را به عنوان دو نهاد جدا از هم تصور كرد، چرا كه اين دو نهاد تاثير گذار مشتركات فراواني با هم دارند
اين اعزامها تـا خردادمـاه سـال    ": موز به مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور خبر داد و گفت           آ هزار دانش    ٢٠وي از اعزام    

  ".آينده ادامه خواهد داشت
 آيـه "همچنين سرهنگ زين العابدين حسيني طـرح        

 را از مهمتـرين برنامـه       "راهيان نـور  " و   "هاي تمدن 
 آموزي برشـمرد و ابـراز اميـدواري         هاي بسيج دانش  
زنده شاهد تحقق اهداف مشترك در      كرد با تعامل سا   

  .سطح مدارس باشد
  

تجمع فرهنگيان بازنشسته در مقابـل سـازمان        
  برنامه و بودجه 

 نفـر از فرهنگيـان      ٥٠٠ بـيش از     - دي   ٢٨جوانه ها،   
  .بازنشسته از تهران و شهرهاي مختلف در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع اعتراضي برگزار كردند

مـا خواهـان همـسان سـازي حقـوق خـود بـا        ": الكاردي در دست داشـتند كـه روي آن نوشـته بودنـد           تجمع كنندگان پ  
 قـانون   ٦٨مـا خواهـان اجـراي مـاده         ": الكاردي ديگري نوشته شـده بـود       روي پ  ".بازنشستگان ساير وزارتخانه ها هستيم    

   ".مديريت كشوري هستيم كه حقوق حقه ما معلمان را برآورده مي كند
مچنين اشاره كرده بودنـد بـه اينكـه         معترضان ه 

 درصد كـاهش پيـدا      ٦٨قدرت خريد فرهنگيان    "
 تجمع كنندگان شعار    "كرده است، چه بايد كرد؟    

خط فقر سه ميليون حقوق ما يـك ميليـون مـي        
  . دادند

 تا  ":يكي ديگر از شعارهايي كه مي دادند اين بود        
   ".حق خود نگيريم، از پا نمي نشينيم

 خودروهاي نيـروي انتظـامي      شايان ذكر است كه   
به محل تجمع كنندگان آمده بودند كـه مـانع از           

  .گسترش اعتراضات شوند
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 دانشگاه در ماهی که گذشت
  كامران عالمي نژاد 

  جلوگيري از تحصيل يك دانشجوي كرد بعد از پايان محكوميت 
دانا لنج آبادي، دانشجوي سال آخر كارشناسـي در رشـته اقتـصاد             

 ماهه خـود را گذرانـد،      ٢٠ز اينكه دوره محكوميت     كشاورزي، بعد ا  
امـا  . براي ثبت نام براي آخرين سـال تحـصيلي خـود اقـدام كـرد              

  .دانشگاه پيام نور مريوان با ادامه تحصيل وي مخالفت كرد
 و بـه دنبـال تجمـع خيابـاني          ١٣٩٢ بهمـن مـاه      ٥دانا لنج آبادي    

نهاي شهروندان مريـواني در اعتـراض بـه اعـدام سـه تـن در زنـدا                
اول تيرمـاه   . كردستان بازداشت و پس از مدتي روانـه زنـدان شـد           

 ماه ٢٠ دادگاه انقالب مريوان براي اين دانشجوي كرد حكم       ١٣٩٣
حكـم ايـن دانـشجو يكـسال        .  ضربه شالق صادر كـرد     ٥٠زندان و   

  .نوان شد ضربه شالق به اتهام اخالل در نظم عمومي ع٥٠ ماه حبس و ٨حبس به اتهام تبليغ عليه نظام و 
پس از آنكه از دانشگاه مريوان نااميد شدم، به استان مراجعـه            ": دانا لنج آبادي در رابطه با جلوگيري از تحصيلش مي گويد          

مـن در   ":  وي افـزود   ".كردم كه رييس دانشگاه پيام نور استان سنندج پس از پيگيري جواب داد از اختيار ما خـارج اسـت                   
راي خواندن نداشتم و حتي براي اين ترم هـم انتخـاب واحـد كـردم و شـهريه ثـابتم را         زندان امتحان مي دادم و مشكلي ب      

  ".پرداخته ام
 و به دنبال فعاليتهاي دانشجويي بازداشت شده بود كه به يكـسال             ٨٩الزم به يادآوري ست اين دانشجو پيشتر نيز در سال           

  ) دي١دانشجو آنالين، . ( سال محكوم گرديد٥حبس تعليقي به مدت 
  

  اعتراض دانشجويان دانشگاه چمران اهواز به تفكيك جنسيتي در برنامه شب يلدا 
دانــشجويان دانــشگاه چمــران اهــواز در اعتــراض بــه 
تفكيك جنسيتي جشن شب يلدا، مراسم اعالم شـده         
خود را لغو و به گونـه يكپارچـه مراسـم حكـومتي را              

  . تحريم كردند
اه در  نهاد دانشجويي ايـن دانـشگ     ٤٩در همين رابطه    

بيانيه اي به اقدام مسووالن دانشگاه اعتراض كـرده و          
مسووالن دانـشگاه در تـوهيني آشـكار بـه          ": نوشتند

شعور دانشجو، اقدام به اعمال فشار در شيوه برگزاري         
ـ ادبي به صورت تفكيك جنسيتي و در دو سانس آقايان و خانمها كرده   -اي فرهنگي   برنامه   ه  اند كه به مناسبت شب يلدا ب

   ".همت يكي از تشكلهاي دانشجويي قرار بود برپا شود
 ترين  دانشگاهي كه بايد پيشگام در ايجاد فضاي گفتگو و پرورش مردان و زناني باشد كه مهم               ": دانشجويان تاكيد كرده اند   

ي خـود فاصـله   نقش در پيشرفت و توسعه اين كشور بر دوش آنهاست، با اين شيوه برخورد مسووالن، نه تنها از اهداف واال                
 گيرد، بلكه با تحقير دانشجويان و كاهش شان اجتماعي آنان پيمودن مسير تعالي اين مرز و بوم را بـا خطـرات جـدي                         مي

  ". كندمواجه مي
ايـن تـشخيص هيـات نظـارت بـر تـشكلهاي            ": رييس دانشگاه چمران اهواز در توضيح تفكيك جنسيتي جشن يلدا گفـت           

مراسم جداگانه در خوابگاههاي دختران، ديگر ضـرورتي بـه حـضور آنـان در مراسـم ديگـري       دانشجويي بود كه با توجه به     
  ) دي١وقت ايران،   (".نيست
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  تجمع اعتراضي كارشناسي ارشد كامپيوتر مقابل ساختمان سازمان سنجش
مختلف اين رشته،   داوطلبان كارشناسي ارشد كامپيوتر در اعتراض به تغييرات ناگهاني رخ داده در نحوه پذيرش گرايشهاي                

بررسيها نشان مي دهد، اوضاع بقيه داوطلبان نيز دست كمي از آنها نـدارد،              . مقابل ساختمان سازمان سنجش تجمع كردند     
  .مثل داوطلبان رشته مديريت اجرايي كه معتقدند مسووالن زحمات چند ماهه آنها را بر باد دادند

ون كارشناسي ارشد و تغييرات خلق الساعه اي كه در آن صورت گرفتـه           همزمان با انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام در آزم        
است، موجي از اعتراضات عليه سازمان سنجش و وزارت علـوم بـه راه افتـاد و بـسياري از داوطلبـان رشـته هـاي اقتـصاد،                

 گرفته اعتـراض    كامپيوتر، تربيت بدني، مديريت، ادبيات فارسي، مهندسي برق و مكانيك نسبت به تغييرات ناگهاني صورت              
 ) دي٤تابناك، . (خود را بيان داشتند

  
  تحصن دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 

بيش از صد دانشجوي دندانپزشكي در اعتـراض بـه       
ــي    ــك آموزشـ ــا كلينيـ ــي تنهـ ــشكالت اساسـ مـ
  . دندانپزشكي در استان بوشهر دست به تحصن زدند

ساعتي پس از آغـاز ايـن تحـصن، بـصري، ريـيس             
 دندانپزشكي به ميان دانشجويان معتـرض       دانشكده

اگر اين تحصن را ادامه     "رفته و تهديد مي كند كه       
دهيد، به ضرر شماست و اگر بر سر كـالس حاضـر            

  . "نشويد، از نمره پاياني شما كم خواهد شد
كار به اينجا ختم نشده و وي با سـركوفت زدن بـه             
دانشجويان، آنها را دانـشجوياني ضـعيف در عرصـه          

دندانپزشكي خطاب مي كند اما دانشجويان معترض با توهين خواندن اين سخنان، خواستار آمدن اقبـالي، معـاون آمـوزش           
  .ددانشگاه، در ميان دانشجويان معترض شدند كه با پاسخ منفي وي روبرو شدن

نبود امكاناتي همچون يونيت دندانپزشكي، استريل كردن تجهيزات، كمبود آب و ديگر تجهيزات دندانپزشـكي باعـث شـده          
  .است كه مدتها اين كلينيك با مشكالت خدمات دهي براي دانشجويان و بيماران روبرو باشد

عملي آنها مختل شده است، بيماراني همه افزون بر دانشجويان دندانپزشكي كه به علت كمبود تجهيزات پزشكي، كالسهاي 
روزه از نقاط مختلف استان براي عمل دندانپزشكي به اين كلينيك مراجعه مي كنند ولي به علت نبود امكانات الزم دسـت             

 وجود به گفته دانشجويان اين كلينيك، بيماران بارها با ابراز ناراحتي اعتراض كرده اند اما با .خالي به شهر خود باز ميگردند
قول مسووالن دانشگاه علوم پزشكي، از سال گذشته تا به امروز هيچ گونه اقدام شايسته اي انجـام نـشده اسـت و كماكـان                      

  ) دي٥دانشجو نيوز، . (كلينيك دندانپزشكي با كمبود امكانات دست و پنجه نرم مي كند
  

دانش آموختگان نفت براي چهارمين بار مقابل مجلـس         
   تجمع كردند

ز دانش آموختگان صنعت نفت صبح امروز در اعتراض         جمعي ا 
شـان در شـركت     به تعيين تكليف نشدن وضعيت اسـتخدامي        

  . ملي نفت، مقابل مجلس تجمع كردند
 كنندگان گفـت كـه معترضـان خواهـان توجـه            يكي از تجمع  

ــه وضــعيت    ــس ب ــدگان مجل ــه خــصوص نماين ــسووالن و ب م
رت نفــت  شــان در شــركت ملــي نفــت و بدنــه وزااســتخدامي
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اي چندي پيش خود مقابل مجلس و رايزني با نمايندگان در راسـتاي حـل               هفته  اين دانشجويان پس از تجمع سه      .هستند
.  شـان را پيگيـري كننـد   شان صادر كرده بودند تا مسووالن ذيربط خواسته  اي مبني بر تعليق تجمعات        شان، بيانيه  مشكل

  ) دي٥تسنيم، (
  

  ه تصادف خونين دو دختر دانشجو با اتوبوس دانشگاه واكنش تند دانشجويان ب
دو تن از دانشجويان دختر دانشگاه صنعتي شاهرود، بر اثـر تـصادف بـا اتوبـوس دانـشگاه، مجـروح شـدند كـه بـسياري از                     

 اي از فضاي اداري و آموزشي دانـشگاه بـه پـرديس           دانشجويان اين دانشگاه، دليل عمده اين حادثه را انتقال قسمت عمده            
  .دانندفناوري مي 

در نامـه   ": اي به محمد فرهادي، وزير علوم، ارسال كردند و به وي يادآور شـدند             دانشجويان در اعتراض به اين حادثه، نامه        
قبلي به شما، در خصوص عدم وجود امنيت جاني براي دانشجويان در ايـن پـرديس و مـشكالت عديـده ايـن پـرديس پـر                     

ه بود و هنوز چند هفته از اين هشدارها نگذشته است كه شاهد وقوع اين اتفاق تلخ براي     جمعيت، هشدارهاي الزم داده شد    
  ".دو دانشجوي دختر هستيم

 در نامه قبل اشاره شده بود كه متاسفانه مديريت ضعيف دانشگاه صنعتي شاهرود به جاي پرداختن به                "دانشجويان افزودند 
آيـا روا   . زاف در پروژه اي مانند كمپ دورافتاده و بي بازده دهمال اسـت            امور اصلي، مشغول امور حاشيه اي و هزينه هاي گ         

نبود كه اين هزينه ها در خود دانشگاه و براي رفاه و امنيت دانشجويان دانشگاه صرف مي شد تا شاهد اين وقايع دلخـراش               
ي ايجاد يـك كمـپ بـه ظـاهر     نباشيم؟ بايد تكرار كنيم كه كمپ دهمال به عنوان نماد حيف و ميل اموال عمومي در راستا     

آموزشي و در اصل تفريحي براي نورچشميها، در ميان اساتيد و مديران قديمي دانشگاه و قاطبه دانشجويان داراي مخالفان               
  ".جدي است

دانشجويان در پايان نامه خود خواستار برخورد قاطع با مسووالن حادثه و ساير مشكالت حوزه رفاهي و دانشجويي، به ويژه                    
  ) دي٦خبرنامه دانشجويان ايران، . (دكتر فاتح به عنوان رييس دانشگاه و دكتر رمضاني، معاون دانشجويي، شدندشخص 

  
   نفر احضار شدند٢٠ ٢تقلب علمي؛ شش نفر اخراج و 

معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت پس از نشست با وزير بهداشت براي همكاريهاي مشترك علمي، درباره تخلفـات                   
 منتـشر كـرد،     "نيچـر "در پرونده مقاالت تقلبي كه نـشريه        ": اله و پايان نامه هايي كه اخيرا منتشر شده است گفت          در رس 

با همكاري دو وزارتخانه، آيين نامه هماهنگي را تدوين كـرده           ":  ملك زاده ادامه داد    ".شش متخلف از دانشگاه اخراج شدند     
يا بخش خصوصي به طول كامل برخورد شود و افرادي كـه در جريـان ايـن    ايم تا با تخلفات در دانشگاههاي دولتي، آزاد و      

تخلفات شركت داشتند، به حراست و دستگاههاي انتظامي اعضاي هيات علمي احضار شدند و برخي افراد اخـراج شـدند و                     
  ".برخي تذكر كتبي گرفتند

 كل دانشگاههاي كشور احضار شدند كه تعدادي  نفر از٢٠ ٢در رابطه با تخلفات پايان نامه هاي علمي، بيش از  ": وي افزود 
سه نفر از هيات علمي وزارت بهداشت، ":  ملك زاده گفت".محدودي از اين افراد به صورت ندانسته وارد اين مساله شده اند

  ) دي٧خبرگزاري صدا و سيما،  (".سه نفر از دانشگاه آزاد و وزارت علوم اخراج شدند
  

  ور دانشجويان به دانشجويان معترضسازمان امحمله نيروي انتظامي و حراست 
تعدادي از دبيران شوراهاي صنفي دانشجويي كشور براي رسيدگي به مطالبات خـود در محـل سـازمان امـور دانـشجويان                      

  . تحصن كردند
مان  نفر از دبيران شوراهاي صنفي دانشجويي كشور براي صحبت با رييس سازمان امور دانشجويان وارد اين سـاز                  ١٥تعداد  

  .شدند، اما به دليل جلوگيري از صحبت دانشجويان با وي، در محل اين سازمان تحصن كردند
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ما خواستار جلسه رسمي با دكتـر صـديقي؛ رياسـت سـازمان، بـوديم امـا                 ":  گويد يكي از فعاالن صنفي دانشگاه عالمه مي      
هـا  ويم و حراسـت سـازمان بـا يكـي از بچـه         گذاشتند كه داخل بـر    وقتي پذيرش را گرفتيم، نمي      . پاسخي دريافت نكرديم  

برخورد نامناسب كرد و ما پـس از مواجـه شـدن بـا ايـن                
  ".اقدام، باال رفتيم و در مقابل دفتر دكتر صديقي نشستيم

و نـيم درب سـازمان      از ساعت يـك     ":  دهد وي ادامه مي  
گذاشـتند كـسي ورود پيـدا       دانشجويان را بستند و نمـي       

ن از سازمان بودنـد و اجـازه ورود     ها بيرو بعضي بچه   . كند
نيروي انتظامي داخل   . دادند و كامال فضا امنيتي شد     نمي  

دانيم مطالبات ما كامال صنفي بود و ما نمي         . سازمان آمد 
 خواهد پاسخگو باشـد؟ اعـضا، فعـاالن و          چرا سازمان نمي  

دبيران شوراي صنفي دانشگاههاي بهشتي، شريف، تهران،     
  ".اشان، مالير و نيشابور امروز حضور داشتند مدرس، كهنر، تربيت
 اي كه بايد تشكيل شود تا چهار نماينده شورا انتخاب       از جمله مطالبات ما اين است كه چرا جلسه        ": صنفي افزود اين فعال   

داستان ديگري  . ها را از آموزش كوتاه كرده است      كه دست شورا  همچنين ابالغيه جديدي صادر شده    . شودشود، برگزار نمي    
افتد و دست ما بـاز   درصد به عالوه يك انتخاباتها است، چراكه در اين صورت برگزاري انتخابات در دور باطل مي                  ٥٠ و   ٢٥

  ) دي٧ايلنا، / خبرگزاري مهر  (". نامه وجود داردهم كوتاه است و اين مشكلي است كه در شيوه
  

اعتراض دانشجويان تربيت مدرس به پولي شـدن    
   دروس جبراني

ــدرس در    ــت م ــشگاه تربي ــشجويان دان ــماري از دان ش
 هـزار تومـاني     ٦٠٠ تا   ٢٠٠اعتراض به پرداخت شهريه     

دانشجويان شعار مي   . براي دروس جبراني تجمع كردند    
  : دادند

  تا شهريه پابرجاست، وعده ما همين جاست
  دانشگاه پولكي، جريمه زوركي

دانشجويان معترض در چهارمين روز تجمـع اعتراضـي         
امـروز گـرد هـم      ": اي اعالم كردند  با انتشار بيانيه    خود  
درست چند  ). اشبه خاطر فرصت طلبي و وقت شناسي        ( مان و به ساختار و مديريتش         بگوييم به دانشگاه   "نه" ايم تا    آمده

 رحمانه و بـي  روز مانده به انتخاب واحد ترم آينده و امتحانات ترم جاري، تو و من دانشجو را در گوشه رينگ بي قانون، بي   
، ١١ايسنا، فارس . (خواهد بر خالف نص صريح قانون اساسي ما را از حق آموزش رايگان محروم كندگذارد و مي منطق مي 

  ) دي١٤
  

   ٧اخراج دانشجوي بهايي در ترم 
انتفـاعي اِرم   در رشـته كارشناسـي گرافيـك از دانـشگاه غير    ٧درنا اسماعيلي به دليل باورمند بودن به ديانت بهايي در ترم           

  . شيراز اخراج شده است
 دي در حاليكه بـراي دادن دومـين         ١٩به گفته يك منبع نزديك به اين دانشجوي محروم از تحصيل، خانم اسماعيلي روز               

امتحان حاضر شده بود ، مسوول امتحانات با وي تماس مي گيرد و مي گويد كه از سازمان سنجش تهران به او اطالع داده                  
  . سماعيلي اجازه شركت در امتحانات را ندارداند درنا ا
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گفته شـده ايـن موضـوع محرمانـه اسـت و           ": رييس دانشگاه نيز از پاسخ به علت اخراج اين دانشجو خودداري و ذكر كرده             
   ".خودشان بايد به سازمان سنجش مراجعه كند

سازمان سنجش آموزش كشور، به او مي       خانم اسماعيلي به تهران مراجعه مي كنند و آقاي نور بخش، مدير هسته گزينش               
  ".از اطالعات با ما تماس گرفته شده و من مسووليتي ندارم": گويد

 "شوراي عالي انقالب فرهنگي   " ١٣٦٩ششم اسفند   محروميت از تحصيل بهاييان در دانشگاههاي ايران با استناد به مصوبه            
. كنـد در اماكن دولتي، از تحصيالت دانشگاهي نيز محروم مي  گيرد كه بهاييان را عالوه بر محروميت از اشتغال       صورت مي 

  ) دي٢٦بهايي نيوز، (
  

  جلوگيري از ورود دانشجويان به جلسه امتحان به دليل همراه نداشتن تاييديه مالي
ان، از بعضي از واحدهاي دانشگاه علمي كاربردي، پيام نور و آزاد در اقدامي غيرقانوني پيش از ورود دانشجو به جلسه امتحـ              

اين درحالي ست كـه راه نـدادن دانـشجو بـه        .  ورود آنها به دليل همراه نداشتن تاييديه مالي يا بدهكاري جلوگيري كردند           
  ) دي٢٨دانشجو آنالين، . (جلسه امتحان يعني يك ترم بازماندن وي از دانشگاه

***  
 کارورزان سالمت

 اميد برهاني
   ت معوقاتاولتيماتوم پزشكان به مسووالن براي پرداخ

 جمعــي از پزشــكان بيمارســتان - دي ١٠خبرگــزاري فــارس، 
دولتي امام علي چابهار، در نامه اي خطاب به رياسـت دانـشگاه             
علوم پزشكي زاهدان و استاندار سيستان و بلوچستان، خواهـان          

  .  هاي عقب افتاده خود شدندپرداخت كارانه
علي چابهـار از    ما پزشكان بيمارستان دولتي امام      ": آنها نوشتند 

ايـن  .  هيچگونه كارانه اي دريافت نكرده ايم      ٩٤پايان بهمن ماه    
در حالي ست كه بسياري از همكاران با عالقه و انگيـزه، جهـت          
خدمات رساني به اسـتان محـروم سيـستان و بلوچـستان پـاي              

م، اما همچنان به خدمات صادقانه      اي ديدي ايم و در اين مدت علي رغم بسياري ناماليمات كه از جوسازيهاي رسانه              گذارده  
 ". ايمخود ادامه داده

 هاي باالي زندگي و عدم رسيدگي به معيشت پزشكان، علي رغم هياهوهاي رسانه اي، مـا را     هزينه": پزشكان هشدار دادند  
 انتظـار   ٩٥اه   ديم ١٠بر آن داشته است كه در نامه كتبي به رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي زاهدان اعالم كنيم كه تا                    

 ماه را دريافت نماييم و درصورت ادامه عدم رسيدگي به مشكالت مان، علي رغم ميل باطني مجبـور                   ٦داريم حداقل كارانه    
  ".خواهيم بود كه تنها بيماران اورژانسي را ويزيت كنيم

ههـاي  درمـان، درمانگـا  پرداخت نشدن دستمزد اين پزشكان در حالي صورت مي گيرد كه به باور بسياري از ناظران حـوزه     
ترين درمانگاههاي استان و حتـي ايـران بـوده و بـسياري از     صبح و بعدازظهر چابهار براي ارايه خدمات به بيماران، از فعال  

 .متخصصان شاغل در اين مركز داراي بورد تخصصي و رتبه هاي بورد تخصصي كشوري هستند
   

 اني در گچساران  پزشك ، پرستار و پرسنل بيمارست٢٠٠تجمع بيش از 
 پزشك، پرستار و پرسنل بيمارستان گچساران در استان كهگيلويه و بويراحمد به نماينـدگي از                ٢٠٠ بيش از    - دي   ١ايلنا،  
  . هاي پزشكي در برابر بيمارستان اين شهرستان دست به يك تجمع اعتراضي زدند همكار خود در رشته ٧٠٠
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 كنندگان دليل تجمع خـود را پرداخـت      تجمع  
اي و  نشدن مطالبات شان از شـركتهاي بيمـه         

 . پرداخت نشدن كارانه عنوان كردند
كنندگان گفتند كـه مطالبـات      برخي از تجمع    

 ميليون تومـان    ٤٠ ميليون تومان تا     ١٠آنها از   
بــوده كــه در ايــن بــين، مطالبــات هــر جــراح 

 .  ميليون تومان است٣٥بيمارستاني 
 اتگزارش ارسـالي حكايـت از تعطيلـي خـدم         

ــه   ــه بيمــاران و مراجع كننــدگان در رســاني ب
به دنبـال اعتـصاب پرسـنل، عبـدالرحيم رحيمـي، فرمانـدار گچـساران، در اتـاق مـدير                    . بيمارستان گچساران حكايت دارد   

 . بيمارستان گچساران حضور پيدا كرد
 .  اند تا رسيدن به نتيجه به تجمع خود ادامه خواهند دادكنندگان اعالم كردهتجمع 

 كيلـومتر  ١٤٠گچساران يكي از شهرستانهاي هشت گانه كهگيلويه و بويراحمد است كه با ياسوج مركز اين اسـتان حـدود                   
 . مشهور است"بام نفتي ايران"اين شهرستان به . فاصله دارد

 
  حمله وزير بهداشت به صدا وسيما در برنامه زنده 

ير بهداشت، در برنامه زنده تلويزيون در اعتـراض بـه نمـايش             زاده هاشمي، وز    سيد حسن قاضي   - دي   ٤خبرگزاري فارس،   
خواهيـد چهـار فـيش    ام، اما شـما مـي   ام اينجا نشسته من آمده ": فيشهاي حقوقي در وزارت بهداشت در اين برنامه گفت        

گوييـد صـد   آنچـه مـي   . خب قبل از اين، آن را به من نشان دهيد تا ببينم راست است يا دروغ    . حقوقي بگذاريد جلوي من   
 ".اميدوارم باقي حرفهايتان دروغ نباشد. درصد دروغ است

اگر واقعا مي خواستيد روشنگري كنيد، اين را قبل از برنامه به من مي داديد، اصال چـرا بـه مـن؟ بـه دسـتگاه                ": وي افزود 
 مورد آن همه تخلفات هيچ چرا در. چرا زمان دولت قبل صداي تان درنيامد. شما چرا تا حاال ساكت بوده ايد. قضايي بدهيد

به خدا من به خاطر خودتان مي گويم، مردم حرفهاي شـما        ": هاشمي همچنين خطاب به صدا وسيما گفت        ".چيز نگفتيد 
  ".  پذيرندرا اصال نمي

عباس زارع نژاد، مسوول روابط عمومي اين وزارتخانه، با انتقاد از حواشي برنامه ثريـا و گـره زدن طـرح تحـول سـالمت بـا               
سناريو سازي بـراي تخريـب طـرح تحـول          ":  هاي پزشكي و فيشهاي نجومي از سوي عوامل اين برنامه گفت           موضوع تعرفه 

 ".سالمت جواب نمي دهد
 

   صاحب نيستاموال سازمان تامين اجتماعي بي 
 علي خدايي، عضو كارگري شوراي عالي       - دي   ٥ايلنا،  

ن طرح ادغام صندوق درمـان تـامي      ": كار، اظهار داشت  
اجتماعي، منابع درمان كارگران را به صورت گـسترده         
اي حيف و ميل مي كند و از نظر سابقه تـاريخي ايـن              

ــا طــرح شكــست خــورده  طــرح را تنهــا مــي ــوان ب  ت
 ".ها مقايسه كردهدفمندي يارانه 
منابع درمان سازمان تامين اجتمـاعي   : وي تصريح كرد  

ــي   ــر بهداشــت آن را ب صــاحب دارد، ولــي ظــاهرا وزي
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اند كه هـر روز در مـورد آن   هاشمي و همكارانش عادت كردهصاحب تصور كرده است و از اين رو است كه آقاي قاضي زاده  
 .اظهار كنند و وزارتخانه تحت تصدي خود را در خصوص تملك اموال كارگران محق بدانند

 اندازي به منابع ساير صندوقها بـه        شايد از نظر مديران وزارت بهداشت پيشبرد طرح تحول سالمت با دست           ": خدايي گفت 
   ".منظور حفظ محبوبيت و اعتبار سياسي اشخاص حامي آن ضروري است

از . به وضوح روشن است كه منابع درمان بيمه شدگان تامين اجتماعي قرار است صرف چه چيزي شـود                 ": وي تصريح كرد  
 ".مصر بوداين رو بايد جلوي طرح دوباره اين ادغام در مجلس را گرفت و بر آن 

 
 اضافه كاري تاب و توان پرستاران را گرفته است/ كمبود شديد پرستار در گيالن

هـاي   رييس شوراي عالي سازمان نظام پرستاري كشور در نشست هم انديشي اعضاي هيات مديره    - دي   ٩نظام پرستاري،   
   "پرستاران را گرفته استكمبود نيروي پرستاري در استان گيالن تاب و توان ": نظام پرستاري گيالن گفت

همه مسووالن استاني در جريان مشكالت جامعه پرستاري هستند، اما پاسـخ مناسـبي دريافـت                ": طاهره زاهد صفت افزود   
بخش اورژانس مركز آموزشي درمـاني رازي بـا حجـم بـاالي          : وي با اشاره به شلوغي بيمارستانهاي رشت افزود        ".ايمنكرده  

آيد كه با اين حال پرستاران با سختي كـار  اجه است و خود به اندازه يك بيمارستان به حساب مي    بيماران در شبانه روز مو    
 ١٢٠٠ بيمارستان خصوصي در شهر رشت فعاليـت دارنـد كـه             ٤": زاهدصفت ادامه داد   ".پردازندفراوان به ارايه خدمت مي    

  ". شركتي در گيالن مشغول كار هستند پرستار٢٠٠و همچنين بيش از . پرستار در اين بيمارستانها شاغل هستند
 

  هزار بيمار دياليزي ٢٨آغاز دومينوي خطرناك وزارت بهداشت و بازي با جان 
 ١٣٩٣ طرح واگذاري بخشهاي دياليز دولتي كشور به شركتهاي بخش خـصوصي كـه از سـال           - دي   ١٢خبرگزاري فارس،   

  .  دست اجراستمطرح شده است، اكنون با وجود مشكالت فراوان و حل نشده در
 ٥به هر شركت خصوصي از مجمـوع  .  تخت تقسيم شده است   ٥٠٠ منطقه و هر منطقه با حدود        ١٠در اين طرح، كشور به      

  . شركت حاضر در فراخوان مشاركت اقتصادي وزارت بهداشت، يك تا سه منطقه واگذار خواهد شد
رد كه در بخشي از آن به شماري از اشكاالت طرح مزبور  در اعتراض به اين طرح بيانيه اي صادر ك"انجمن نفرولوژي ايران"

 :به اين شرح اشاره كرده است
ـ واگذاري چند استان بـه تنهـا يـك شـركت توسـط              ١ "

وزارت بهداشت باعث ايجاد انحصار در مديريت بخـشهاي         
دياليز و از بين رفتن رقابت در ارايه خدمات در استانهاي            

 . شودكشور مي 
خت دياليز به هر يك از شـركتهاي         ت ١٠٠٠ واگذاري   -٢ 

اي در بخش پذيرفته شده در اين طرح كه يا اصوال سابقه     
دياليز ندارند يا در مواردي به زحمت يك بخش دياليز بـا            

تنها باعث ايجـاد مـشكالت       اندازي كرده اند،    تخت راه  ٢٠
 ".ين بيماران خواهد شدجدي ناشي از بي تجربگي در مديريت بخشهاي دياليز و افزايش آمار مرگ ومير ا

نگراني پزشكان آن است كه ": همچنين بهروز برومند، فعال سياسي قديمي و پدر علم نفرولوژي ايران، در اين باره مي گويد
سودجويان بانفوذ، با استفاده از وامهاي صد ميلياردي كم بهره براي ساختن بخشهاي دياليزي كه انحصارا بـه آنـان واگـذار            

هـاي كـالن بـه قيمـت جـان           توانست صافي دياليز با كيفيت پايين از چين به كشور وارد نمايند و سـود               مي شود، خواهند  
 خواهند اين سوداگران كه پيشينه آشنايي با درمان دياليز نگهدارنده را نيز ندارند، مي           ": وي افزود  ".بيماران به دست آورند   

براي آنان مهم نيست كه مرگ و .  هاي كالن برسند زودتر به سرمايهبا استفاده از نفوذ خود در بخشهايي از وزارتخانه هرچه
 ".مير بيماران زياد شود
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 سازمان بيمه به وزارت بهداشت منتقل شد 
 نمايندگان مجلس واليت در جلسه علني صبح چهارشنبه در ادامه رسيدگي به گزارش كميسيون تلفيق - دي ١٦رجانيوز،  

سالمت، بيمه، سالمت و زنـان و  " اين اليحه با موضوع  ١٤ درباره الحاق يك بند به بخش        درباره اليحه برنامه ششم توسعه،    
اين طرح كه منجر به انتقال سازمان بيمه به وزارت بهداشت شد، در جلسه اي به تصويب رسـيد                    .  موافقت كردند  "خانواده

  . كه علي الريجاني اجازه صحبت كردن به نمايندگان مخالف را نداد
 گذار و نـاظر بـر همـان خـدمات، وزارت بهداشـت و                طرح باعث گرديد ارايه دهنده خدمات، خريدار و سياست         تصويب اين 
 سياستهاي كلي سالمت است كه بـر تفكيـك توليـت، تـامين مـالي و ارايـه          ٧اين مطلب به وضوح خالف بند       . درمان شود 

 بهداشت، اين وزارتخانه خريدار خدمتي خواهد بود        ها به وزارت  در صورت انتقال بيمه     . خدمت در حوزه سالمت تاكيد دارد     
اي جز تامين هاي درماني به اين وزارتخانه نتيجه واگذاري منابع بيمه .  كندكه خود ارايه مي دهد و خود بر آن نظارت مي       

اي موفق در هيچ يك از مدله. حداكثري منافع ارايه دهندگان خدمت و تضييع حقوق بيمه شدگان به همراه نخواهد داشت          
  . نظام سالمت در دنيا، خريدار و ارايه دهنده خدمت يكي نيستند

  
   پرستاران مينابي ده ماه معوقات مزدي دارند

مدت به   (٩٥ معوقات پرستاران مينابي از فروردين       - دي   ٢٢ايلنا،  
اين معوقات شامل اضافه كار و كارانه       . پرداخت نشده است  )  ماه ١٠

  .اين پرستاران است
ها به مـديريت بيمارسـتانهاي      ستاران در ماههاي گذشته بار    اين پر 

اين شهر مراجعه كردند، اما ظاهرا كمبود نقدينگي باعث شده است 
  .كه تا كنون معوقات مزد اين پرستاران پرداخت نشود

هاي پزشـكان   را ناشي از افزايش تعرفه رييس هيات مديره سازمان نظام پرستاري ميناب، مرتضي حكمتي، علت اين تاخير     
حقوق پرسنل از بودجه جاري و كارانه و اضافه كار پرسـنل از درآمـد               ": در پي اجراي طرح تحول سالمت برشمرده و افزود        

اكنون ميزان درآمد اختصاصي بيمارستانها با كاهش فرانشيز سـهم مـردم            شود، اما هم    اختصاصي بيمارستانها پرداخت مي     
 ". توانند معوقات پرستاران را پرداخت كنندميبسيار ناچيز است كه بر اين اساس ن

   
  تجمع اعتراضي پرستاران در مشهد

 ٢ پرستاران مشهدي كه در پروژه لويزان مشهد سرمايه گذاري كرده اند، به دليل افزايش - دي ٢٣سازمان نظام پرستاري، 
ند و با تنظيم شكايت نامه اي از تعاوني         برابري قيمت واحدهاي مسكوني اين پروژه، در مقابل اداره تعاون مشهد تجمع كرد            

  .پرستاران و ارائه آن به اداره تعاوني خواستار رسيدگي هرچه سريعتر به اين موضوع شدند
 سال طلـب كننـد زيـرا شـركت     ٤پرستاران طي اعتراضات اخير خود تصميم گرفتند كه حق قانوني خود را پس از گذشت   

  . برابر قيمت به خود پرستاران بفروشد٢دهاي پرستاران را با خصوصي سپيده عمران لويزان قصد دارد واح
 

 پرستار بافقي به بيماران نيازمند زندگي دوباره بخشيد 
 ساله بيمارستان وليعـصر بـافق، پـس از مـرگ مغـزي بـه بيمـاران        ٣٣ اعضاي بدن سميه تفكري، پرستار     - دي   ٢٨ايسنا،  

 .داي اعضاي خود به بيماران نيازمند، قصه ايثار به همنوعانش را كامل كردپرستار جوان بعد از مرگ با اه. نيازمند اهدا شد
سميه تفكري، كارشناس پرستاري شايسته و دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد شاغل در بيمارستان وليعصر بافق بود كه در 

 .ي آشنا شده بودسالهاي خدمتش از رنج و درد بيماران كاسته بود و از نزديك با تلخي انتظار بيماران پيوند
اقدام واال و تحسين برانگيز خانواده اين بانوي پرستار جوان در اهداي اعضاي بدن وي بـه بيمـاران نيازمنـد، نـشان از روح                         

  .بزرگ، حس نوع دوستي و اعتقاد آنها به اهميت اين فرهنگ انسان دوستانه دارد
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 رويدادهاي هنري ماه
 فتح اهللا كيائيها

  ه دولت است يا ائمه ي جمعه؟وزارت ارشاد زير مجموع
 بي جواب مانده و عليـرغم پيگيـري         "دولت تدبير و اميد   "اين سووالي است كه در طول چند سال گذشته همواره از طرف             

  .دلسوزان فرهنگ و هنر، تا به حال هيچ پاسخ در خوري به آن داده نشده است
، موضوع فيلم و "دولت كليد و تدبير و اميد"ت جمهوري و همه چيز از آنجايي شكل مي گيرد كه ائمه جمعه در زمان رياس

موسيقي را براي خود كشف كرده اند و صدالبته كه اين توجه هم طبق روال معمول با ساطور قلع و قمع و سركوبي همراه                        
اري گزارشهاي مختلفي كه كماكان و به طور مستمر به گوش مي رسد، حكايت از آن دارد كه همچنان از برگـز                    . بوده است 

كنسرتهاي موسيقي جلوگيري به عمل مي آيد و طبق روال هميشه، تعداد زيادي از فيلمها پروانه نمايش نگرفته و يا پروانه   
آنها لغو مي شود و همچنان امامان جمعه با قدرت تمام بر مسند اصلي وزارت ارشاد اسالمي تكيه زده و از وزير مربوطه در                        

  ).به پاره اي از گزارشات مربوط در همين بخش اشاره خواهد شد(هينه مي برند سطح يك آبدارچي وزارتي استفاده ب
  

  ادبيات
   ٢٠١٧ "من بوكر"يك نويسنده ايراني تبار داور 

بـر اسـاس   .  اسـت "روز شـمار ادبـي  "رويدادهاي هنري اين ماه را با خبر خوبي آغاز مي كنيم كه برگرفته از كانال تلگـرام         
، نويـسنده و منتقـد ادبـي ايرانـي ـ      "ظـم زنگنـه  لـيال اع "گزارش اين كانال، 

  . شد٢٠١٧ "من بوكر"فرانسوي، يكي از داوران جايزه ادبيات داستاني 
لـيال اعظـم    " نـويس،     سـفرنامه  "كالين توبرون "نويس،  ، داستان   "سارا هال "

، هنرمند، هيات داوران    "تام فيليپس "نويس و منتقد ادبي و      ، داستان   "زنگنه
  .دهندمن بوكر را تشكيل مي جايزه اين دوره

 را به نگارش درآورده     "ناباكوف و خوشبختي  : يك جادوگر "اعظم زنگنه كتاب    
او همچنـين يكـي از داوران جـايزه      .  زبان دنيا ترجمـه شـده اسـت        ١٠كه به   

لـيال اعظـم    .  است "راجر شاتوك " جايزه نقد    ٢٠١١ و برنده سال     "فورمنتور"
 فرانسه، ادبيات و فلسفه خوانـده       "اكول نرمال سوپريور  "ايراني متولد شده و در دانشگاه       زنگنه در پاريس و از پدر و مادري         

، "پـاريس ريويـو   "،  " تـايمز  نيويـورك "اين نويسنده و منتقد با نشرياتي چون        . او سپس براي تدريس به آمريكا رفته      . است
  .كندي  همكاري داشته و در حال حاضر در نيويورك زندگي م"ريپابليكا" و "لوموند"
  

  !شاملو رفع تحريم شد
جـواد  . آبادي مراسم بزرگداشت شاملو در دانشگاه هنر تهران را خارج كردن اين شاعر از تحريم توصيف كـرد  محمود دولت   

  .مجابي در اين مراسم، سانسور را مانع انديشه و بيان و مروج ابتذال خواند
 مـاه، شـاهد برگـزاري    دانشگاه هنر تهران عصر يكشنبه، پنجم دي     بر اساس گزارشي از دويچه وله، دانشكده علوم كاربردي          

 كه براي "نوروزي در زمستان"سابقه بوده است؛ مراسمي زير عنوان      مراسمي بود كه به اين شكل در چند دهه گذشته كم            
آشناي ايـران   بزرگداشت احمد شاملو، با حضور همسرش آيدا سركيسيان و شماري از نويسندگان، شاعران و هنرمندان نام                 

  .برگزار شد
 گـذاران و دبيـران كـانون    ترين شاعران معاصر ايران و يكي از پايه    از بلندآوازه   ) ٧٩ مرداد   ٤ -١٣٠٤ آذر   ٢١(احمد شاملو    

نويسندگان بود؛ كانوني كه فعاليت آن در جمهوري اسالمي همواره با چالش روبرو بوده و شـماري از فعـاالنش از قربانيـان                       
  .اند بوده ٧٧ اي سال يرهقتلهاي زنج
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   ها را پايين كشيدند كتابفروشان ميدان انقالب در اقدامي اعتراضي كركره
كتابفروشان ميدان انقالب در پي اعتراض به بـسته         

روهاي اين ميدان و محدود     شدن مسير تردد پياده     
شدن دسترسي مردم به كتابفروشيها، فروشگاههاي      

  .خود را بستند
ز از اجراي طرح سـاماندهي عـابران       با گذشت ده رو   

 ٥پياده ميدان انقالب از سوي پليس راهور منطقـه          
 كه منجر به بسته شدن تعدادي از وروديهاي پيـاده   

روي ميدان انقالب شد، جمعي از كتابفروشان ضلع        
جنوب شرقي ميدان انقـالب در حركتـي اعتراضـي          

  .اقدام به تعطيلي كتابفروشيهاي خود كردند
  

  فارسي  در نوشتارهرج و مرج
  . اعتراض دلسوختگان ادب را به همره داشتنوشتار فارسيباالخره هرج و مرج در 

بر اساس يك مقاله از ضيا موحد كه در كانال تلگرامي روز شما ادبي منتشر شد، اين شاعر و نويسنده ضمن انتقاد از رعايت  
ي در مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي؛ از آينده ايـن زبـان   نكردن امال و دستور زبان فارسي و رواج شيوه هاي من در آورد   

  :او مي نويسد. ابراز نگراني كرد
 كند، به خصوص فضاي مجـازي از هـم       نويسد و قواعد زبان را رعايت نمي       هركسي با ميل خود هر طور دلش بخواهد مي        "

  ". نوشتنده يك شكل نميالبته از زمانهاي دور همينطور بود و دو فردي كه خطاط بودند ب. گسيخته است
اينكـه هـركس بـراي      ": سازي در نوشتن به عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسي است، اظهار كـرد             او با بيان اينكه يكسان      

  ".اي براي نوشتن انتخاب كند درست نيست، بلكه اين مسايل بايد زير نظر فرهنگستان باشدخود شيوه 
 را براي درست نوشتن چاپ كرده اسـت كـه        "فرهنگ اماليي خط فارسي   "ان كتاب    فرهنگست اين": او در ادامه توصيه كرد    

  ".بهتر است عالقمندان با مراجعه به اين كتاب ارزشمند در درست و يكسان نويسي امالي فارسي بهره جويند
  

  سينما
  وزارت ارشاد اسالمي به شبكه قاچاقچيان فيلم پيوست

  .  به آگاهي رسانده است"الهه نجفي" زمانه آغاز مي كنيم كه مطالب اين بخش را با خبري جالب ار راديو
امـا نـسخه    . شده اصغر فرهادي، در شبكه خانگي هم توزيع شود        ، ساخته تحسين    "فروشنده"قرار بود فيلم    ": او مي نويسد  

درآورد و به طور انبوه بـه       اي از اين فيلم كه براي بازبيني و سانسور به وزارت ارشاد تحويل داده شده بود، سر از بازار سياه                     
  . طور قاچاق در سراسر كشور و در سايتهاي اينترنتي دانلود غيرمجاز فيلم توزيع شد

  ". در شبكه خانگي، توزيع آخرين ساخته اصغر فرهادي را متوقف كرده است"فروشنده" كننده فيلم به همين دليل، عرضه
  

  ذف كرد  فيلم فمنيستي را از جشنواره فجر ح١٠وزارت ارشاد 
بر اساس گزارش راديو زمانه، رضا صالحي اميري، وزير ارشاد اسالمي، در مالقات با ناصر مكارم شيرازي، مرجع تقليد شيعه، 

  .  از جشنواره فجر حذف شده است"موضوعات فمينيستي و نامناسب" فيلم با ١٠گفته 
 سـاخته تهمينـه ي      "ملي و راههـاي نرفتـه اش      " ، ساخته كيانوش عياري، و    "كاناپه"بر اساس همين گزارش نام فيلمهاي       

  .ميالني، در بين ليست سياه وزارت ارشاد به چشم مي خورد
  



 ٣٧

 سطوره موسيقي جاز به روايت تصويرا
با نخـستين نمـايش يـك       ) برليناله(و هفتمين دوره جشنواره فيلم برلين       شصت  

موسـيقي جـاز،   ، نوازنده گيتار و اسـطوره  "جنگو راينهارت "فيلم فرانسوي درباره    
بر اساس اعالم مـديريت جـشنواره بـرلين، ايـن فـيلم كـه          . گشايش خواهد يافت  

نـويس   كننـده و فيلمنامـه       ، تهيه "اتيِن كومار " نام دارد، نخستين فيلم      "جنگو"
  . فرانسوي است

 زندگي گيتاريست و آهنگساز نامـدار و فـرار او از پـاريسِ تحـت اشـغال        "جنگو"
جنگـو راينهـارت كـه از خـانواده        .  گـذارد  نمايش مـي  به   را   ١٩٤٣نازيها در سال    

  .كوليها بود، توسط نازيها مورد آزار و تعقيب قرار گرفت
 فـروردين تـا     ٢١( فوريـه    ١٩ تا   ٩شصت و هفتمين دوره جشنواره فيلم برلين از         

 داوري آن را به عهـده       ، كارگردان و فيلمنامه نويس هلندي، رياست هيات       "پل ورهوفن "برگزار خواهد شد كه     ) يكم اسفند 
  .دارد

  
  خاكستري در دنياي سياه و سفيد 

خاكستري در دنياي سياه و سفيد ماجراي فيلمي است         
، كارگردان متفاوت آمريكايي، كه با      "جيم جارموش "از  

بر اسـاس   .  بر پرده سينما جان مي گيرد      "پترسون"نام  
گزارشي از راديو زمانه، جيم جارموش اين بار به سـراغ           

 اتوبوسي به نـام     قهرمان او راننده  . داستاني مي رود  آدم  
 اســت كــه در شــهر "آدام درايــور"پترســون بــا بــازي 

نيوجرسي زندگي مـي  كوچكي همنام خودش در حومه     
  . و يك سگ) گلشيفته فراهاني(اي دارد، به همراه همسري با نام لورا كننده پترسون زندگي يكنواخت و كسل . كند

 است؛ گرايشي عجيب بـراي يـك        "شاعر"است كه او     كند اين    اين راننده اتوبوس شهري را متفاوت مي      آنچه زندگي عادي    
فيلم، داستان يك هفته از زندگي اوست كه     . شودراننده اتوبوس كه حتي جايي از فيلم از زبان يك دختربچه هم تكرار مي               

  .دكنشود و تا يكشنبه شب ادامه پيدا مي از دوشنبه صبح شروع مي 
اين .  حضور داشت و مورد توجه مخاطبان و تماشاگران قرار گرفت٢٠١٦اصلي فستيوال كن فيلم پترسون در بخش مسابقه 

  .فيلم دوازدهمين فيلم بلند داستاني جارموش است
  

  موسيقي
  زندگي زير نور افكن 

. " هفتاد ساله شد   "مرين فيث فول  ". در آغاز درخشش بود و جوشش     "
ه وله به سراغ خواننده و آهنگسازي مي رود كه اكنون با اين تيتر دويچ   

  :بخوانيد خالصه اي در باره او. هفتاد ساله است و سرشار از شكوفايي
هـاي لنـدن   فول خوانندگي را از سـنين نوجـواني در كافـه    مرين فيث  
 As" با ترانـه  ١٩٦٤اي خوانندگي را در سال او كار حرفه . شروع كرد

Tears Go By"كيـت  " و "ميك جگر"اين ترانه ساخته . د آغاز كر
فـول   اي كه فيث     دو ترانه . فول در محافل هنري لندن آشنا شده بودند        بود كه با فيث      "رولينگ استون " از گروه    "ريچاردز

  . نيز با موفقيت روبرو شدند"Summer Night" و "This Little Bird"پس از اين خواند، 
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  در لنـدن، فيـث  "سوهو"كام اعتياد به مواد مخدر و مدتي زندگي در خيابانهاي محله   پس از حدود ده سال درغلطيدن در        
ترانـه اصـلي ايـن آلبـوم بـه      .  به صحنه موسـيقي بـازگردد  "Broken English" با آلبوم ١٩٧٩فول موفق شد در سال 

فـول  فيـث   . دا شـده اسـت    ، اهـ  "فراكسيون ارتـش سـرخ    "، از بنيانگذاران سازمان آلماني چپ راديكال        "اولريكه ماينهوف "
  . به طور كامل كنار گذاشت١٩٨٥اعتيادش به هرويين را در سال 

  
  آمال مثلوثي، صداي انقالب تونس

 نـام   "بهـار عربـي   " آنچه بعدا    ٢٠١٠در دسامبر سال    
اين اعتراضات،  . گرفت با اعتراضاتي در تونس آغاز شد      

سرنگوني رهبران چهار كشور را به دنبال داشـت و در        
  .  سوريه و يمن جنگ به راه انداختليبي،

به گزارش بي بـي سـي، در جريـان قيـام مردمـي در         
 "آمال مثلـوثي "تونس، ويديويي از خواننده اي به نام     

در شـبكه هــاي اجتمــاعي بــه طــور گــسترده اي بــه  
اشتراك گذاشته و بـه سـرود معترضـان در كـشورش      

 يـاد  "صداي انقالب تونس "از او به عنوان     . تبديل شد 
  .شودمي 

 .  فوريه به بازار خواهد آمد"انسان"آلبوم جديد او به نام 
  

  موسيقي پايان دهنده رنجهاست 
، خواننده آمريكايي متزوسوپرانو، در آلبومي كه به تازگي منتشر كرده است، خشونت و آشـوب جنـگ را   "جويس ديدوناتو "

  : در اين باره توجه كنيد"ورونيوزي"به خالصه گزارشي از . در مقابل آرامش دوران صلح قرار داده است
در ايـن آلبـوم از آهنگـسازان    ": وي مـي گويـد  . ديدوناتو در اين آلبوم خواننده را به سفري از اميد، شادي و نـور مـي بـرد            

بـه  : شكوهمند قرنهاي پيش كمك مي گيريم تا به هر دو جنبه انسان كه درون هر كدام از ما هم هست، نظـري بيانـدازيم              
. روشنايي و نور، به تالطم و آشوب و به آرامشتيرگي و به 

هدفم اين است كه مـردم احـساس كننـد كـه در دنيـاي               
پس از اسارت در دنيايي تيره و       . پرآشوب به دام افتاده اند    

در آرزوي نور و روشـنايي، بـاالخره نـور از راه مـي رسـد                
ــه وجــود دارد و    ــس زمين ــان در پ گرچــه تيرگــي همچن

ه مـا هميـشه ميـان ايـن دو     هم. صدايش شنيده مي شود  
  ".دنيا در سفر هستيم

جويس ديدوناتو در ماه دسامبر در اياالت متحـده آمريكـا           
 دسـامبر سـال     ١٥ دسامبر در راچستر در ايالت نيويـورك و          ١٢روز نهم دسامبر در شيكاگو، روز       . كنسرت اجرا خواهد كرد   

  . خواهد بود٢٠١٧اروپايي او در ماه مه و ژوئن سال مجموعه كنسرتهاي .  ميالدي در نيويورك كنسرت خواهد داشت٢٠١٦
  

  طالب و روحانيون بندرعباس خواهان لغو كنسرتها در اين شهر شدند
اي خطاب به مسووالن هرمزگان خواستار لغو كنسرتها        جمعي از طالب، روحانيون و اساتيد حوزه علميه بندرعباس در نامه            

  : ه را منتشر كرده كه به اين شرح استايسنا نامه اين عد.در شهر بندرعباس شدند
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 رساند با توجه بـه تاكيـد مكـرر خداونـد            بدينوسيله به استحضار مي   ) ص(باسالم و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد          "
و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السالم در سفارش به ترك محرمات و لـزوم                ) ص(متعال در قرآن كريم و روايات نبوي        

و اشاعه آن در سطح جامعه اسالمي و از آن جمله پرهيز از مجالس موسيقي لهوي و در راستاي احيـاء پيـام                       پرهيز از گناه    
الحسين عليه السالم امر به معروف و نهي از منكر، اينجانبان امضاكنندگان ذيل ضمن اعتراض شديد           قيام حضرت اباعبداهللا    

 و همراه  كه بعضاً در اماكن مربوط به بيت المال و بنام شهدا خود نسبت به برگزاري مكرر كنسرتها و مجالس عمومي لهوي         
و ) ره(با عدم رعايت موازين شرعي و مصداق بارز منكر بوده، از تمامي مسوولين دلسوز انقالب اسالمي و وفادار به راه امـام                 

  ". باشيمشهدا و واليت و رهبري معظم خواستار پيگيري در برچيده شدن اين گونه مجالس مي
  

  شعر ماه
  »همين االن يهويي«

  رضا بهادر
  

  عصبهاي اندوه
  رنگهايي را از شيار نگاه

  بر مي دارند
  با ابروهاي برداشته

  سفيد در دماغ يك عكس
  ماسيده مي شود

  سياه و سفيد 
  پي مي گيرد

  ادامه ي خود را
  با سلفيهاي

  عصباني
  سلفيهاي شاد
  زبانه مي كشد

  در رنگ
  دود مي كشد

  المصب
   يهوييهمين االن

  .ساختماني از چشم مي افتد
  

  براي اشتراك نسخه چاپي نبرد خلق با آدرس زير تماس بگيريد
com.nabard-iran@nabard  

  
  راديو پيشگامکانال  تلگرام 

radiopishgam@  
https://telegram.me/ 
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  ١٣٩۵برخی از حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگيران در دی 
  زينت ميرهاشمي: گردآوري و تنظيم

  حركت اعتراضي ١٧٧
اعتـراض بـه    در اعتصاب كارگران كارخانه كمپروسور سازي واقع درشهرك صنعتي قراملـك تبريـز    دي،   ١چهارشنبه  روز  *

كـارگران   امروز چهارشنبه،    به گزارش ايلنا،  . ا پشت سر گذاشت   ، بيستمين روز خود ر    حق بيمه  عدم پرداخت ماهها حقوق و    
 .در اطراف محوطه ورودي كارخانه محل اعتراضات خود را از درون كارگاه به محوطه ورودي ساختمان كارخانه انتقال دادند

بعد از ظهـر  فرما كار تجمعات اعتراضي كارگران كارخانه كمپروسور سازي تبريز طي بيست روز گذشته،  به دنبال اعتصاب و   
  .بخشي از معوقات مزدي آنها را پرداخت كرد دي ١روز چهارشنبه 

  
جمعي از كاركنان گروه ملي صنعتي فوالد در اهواز با تجمع در محل اين شركت خواهان پرداخـت       ، دي ١ چهارشنبه روز*

  .حقوق و مزاياي معوقه سه ماه گذشته خود شدند
 كـه   معترضـان يكـي از     .يندگي از مجموعه كاركنان اين شركت دست بـه تجمـع زدنـد            به نما  اين كارگران    ايرنا، به گزارش 

دو سال است كه تكليف اين شـركت مـشخص نيـست و بـراي همـين هـم وضـع مـالي و         : خواست نامش فاش شود گفت   ن
  .پرداختي ما نامعلوم است

  
،  دي١چهارشنبه ، در روز ماه حقوق ٧ اعتراض به عدم پرداخت اعتصاب كارگران رستوران كارخانه پلي اكريل اصفهان در*

 آذر، از طبخ غذا خـودداري كردنـد و          ٢٩به گزارش ايلنا، اين كارگران از روز دوشنبه         . سومين روز خود را پشت سرگذاشت     
  .دست از كار كشيدند

مـاري پلـي   هاي اق تكارگران رستوران در پلي اكريل، طرف قرارداد با يك شركت پيمانكاري هستند كه اين شركت از شرك     
  .شود اكريل است و زيرمجموعه آن محسوب مي

  
شماري از كارگران شاغل در پروژه راه آهن قزوين به رشت كه تحت مـسئوليت پيمانكـار در                  ،  دي ١صبح روز چهارشنبه    *

ت به  ماه مزد معوقه  مقابل ساختمان فرمانداري رودبار دس٥ در اعتراض به ،كار هستنده منطقه شهرستان رودبار مشغول ب
 كيلـومتر از پـروژه راه آهـن قـزوين           ١٤ مسئول    كه شركت پيمانكار  به گفته يكي از كارگران،     به گزارش ايلنا،   .تجمع زدند 

 به دليل ناتوانيهاي مالي در پرداخت مطالبات مزدي كـارگران زيـر مجموعـه خـود                 ترشت در منطقه شهرستان رودبار اس     
  .كوتاهي مي كند

  
 ي از كاركنان سازمان نظام مهندسي كـشاورزي و منـابع طبيعـي كهگيلويـه و بويراحمـد در                  تعداد ، دي ١ روز چهارشنبه *

يكـي از    ،صـبح زاگـرس   بـه گـزارش      . اين سازمان تعطيل شد    و عمالً اعتصاب كردند   اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق       
 شود به همـين دليـل كارهـا بـر     اين سازمان چند ماهي است بدون رئيس و خزانه دار اداره مي: كاركنان اين سازمان گفت  

  .زمين مانده است
  
 اعم  ،شان همكاران از  نفر ٧٠٠جمعي از كاركنان بيمارستان رجايي گچساران به نمايندگي از           دي، ١ چهارشنبه   روز ظهر*
اعتراض به عدم پرداخت ماههـا كارانـه دسـت بـه تجمـع در جلـوي درب ورودي        كاركنان در ديگر پرستاران، پزشكان و   از

شـان از     دليل تجمع خود را عـدم پرداخـت مطالبـات          انمعترض ،آفتاب جنوب به گزارش    .تمان اداري بيمارستان زدند   ساخ
  .  و پرداخت نشدن كارانه عنوان كردند شركتهاي بيمه
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ر كشت و صنعت هفت تپه دراعتراض به كاهش حقوق با ترك محـل كارشـان در                 صدها كارگر ني ب   ،   دي ٢پنجشنبه  روز  *
يكي از اين كارگران تعـداد تجمـع         ايرنا، به گزارش  .شكر، مقابل  ساختمان صنعتي مجتمع در شوش تجمع كردند         مزارع ني 

ـ         : نفر عنوان كرد و گفت     ٥٠٠كنندگان را بيش از      ر را نـاقص و كـم پرداخـت         شركت نيشكر هفت تپه حقوق كارگران ني ب
  .شان ادامه دادند كارگران به اعتصاب وتجمعين  ادي، ٤ شنبه روز .كرده و اين امر موجب اعتراض آنها شده است

  
 از بازنشستگان پيش از موعد سازمان تامين اجتماعي از شهرها و استانهاي مختلـف بـه                 صدها تن  دي،   ٤ شنبه   صبح روز *

ف هـا و سـازمانهاي مختلـ         خانه   اين بازنشستگان كه در وزارت      ايلنا،  به گزارش  .تهران آمدند و مقابل مجلس تجمع كردند      
. د بازنشـسته شـدند      در قالـب قـوانين بازنشـستگي پـيش از مـوع            ٨٠بودند، در سالهاي نيمه دوم دهه        دولتي مشغول كار  
تـرين   ، مهـم ه بودنـد از روزهاي قبل در فضاي مجازي براي حضور در مقابل مجلس سازماندهي كـرد         كه  حاضران در تجمع    

و محاسـبه سـنوات ارفـاقي در        ) ٨٦مصوب شهريورماه سال    (د  مطالبه خود را اجراي صحيح قانون بازنشستگي پيش از موع         
  .برقراري مستمريها عنوان كردند

  
تـر    جمعي از كشاورزان هنديجاني در جلوي درب فرمانداري تجمع نمـوده و خواسـتار هـر چـه سـريع                    دي، ٤ شنبه   روز*

طق محروم استان خوزستان است و با ايلنا، هنديجان يكي از منا به گزارش .رهاسازي آب سد آسك در رودخانه زهره شدند  
  .توجه به وضعيت آب شرب و آب كشاورزي، متاسفانه شاهد خشك شدن آب رود خانه زهره هستيم

  
دي، داوطلبان كارشناسي ارشدِ كامپيوتر در اعتراض بـه تغييـرات ناگهـاني رخ داده در نحـوه پـذيرش                     ٤ شنبه   صبح روز *

همزمان با انتـشار دفترچـه       به گزارش تابناك،   .سازمان سنجش تجمع كردند   گرايشهاي مختلف اين رشته مقابل ساختمان       
راهنماي ثبت نام در آزمون كارشناسي ارشد و تغييرات خلق الساعه اي كه در آن صورت گرفته است، موجي از اعتراضـات                      

وتر، تربيت بدني، مـديريت،  عليه سازمان سنجش و وزارت علوم به راه افتاد و بسياري از داوطلبان رشته هاي اقتصاد، كامپي              
  .ادبيات فارسي، مهندسي برق و مكانيك نسبت به تغييرات ناگهاني صورت گرفته اعتراض خود را بيان داشتند

  
نداشـتن   اعتراض به عدم پرداخـت ماههـا حقـوق و    جمعي از كارگران كارخانه پلي اكريل اصفهان در    دي، ٥ يكشنبه روز*

به گزارش ايرنا، اين كارگران تاكيد كردند كـه پرداخـت            .تر امام جمعه اصفهان زدند    امنيت شغلي دست به تجمع مقابل دف      
  .شان ايجاد كرده است  معيشتي زيادي براي خانواده هايتنشدن حقوق آنها از شش ماه گذشته تاكنون مشكال

  
 اسـتخدامي دسـت بـه    اعتراض بـه بالتكليفـي   جمعي از كارگران قراردادي وزارت جهاد كشاورزي در ،   دي ٥يكشنبه  روز  *

به گزارش فارس، وضعيت استخدامي نيروهاي قراردادي وزارت جهاد كشاورزي كه مدت آن بـه                .تجمع مقابل مجلس زدند   
  .استرسد همچنان بالتكليف باقي مانده    سال مي١٠بيش از 

  
شـان دسـت بـه       مطالبـات اعتراض به عدم پرداخت       كارگران بيكارشده كارخانه فاستوني اردستان در      ، دي ٥يكشنبه  روز  *

در اين تجمع نماينده كارگران كارخانه تعطيل شـده فاسـتوني اردسـتان بـه                ايرنا، به گزارش  .تجمع مقابل فرمانداري زدند   
 تعطيل شده و با پيگيري مـسئوالن شهرسـتان در حـال             ١٣٩٣اين كارخانه از شهريور     : نمايندگي از تجمع كنندگان گفت    

  .يكاري استفاده مي كنندكارگران از حقوق بيمه ب حاضر
  
 ازي،وابـسته بـه وزارت راه و شهرسـ        ،  مالباختگان شركت دولتي توسعه عمران شهر پرديس        جمعي از  ، دي ٥يكشنبه  روز  *

 خانواده تهراني كه در سالهاي گذشته بـه صـورت قـانوني             ٥٠٠٠نزديك به    به گزارش تابناك،     .مقابل مجلس تجمع كردند   
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ديد پرديس كردند، با گذشت زمان اسير ادعاهاي شركت دولتي توسعه عمران شهر پرديس              اقدام به خريد زمين در شهر ج      
  . شان بدون پرداخت مبلغي سلب شد شدند و مالكيت آنها بر روي زمينهاي

  
شـان   آموختگان صنعت نفت در اعتراض به تعيين تكليف نشدن وضعيت اسـتخدامي       جمعي از دانش  ،   دي ٥يكشنبه  روز  *

  .تجمع اعتراضي دانش آموختگان استچهارمين  اين به گزارش تسنيم، . مقابل مجلس تجمع كردنددر شركت ملي نفت
  
كنفرانس ملي «تعدادي از اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي مازندران با تجمع در محل برگزاري  دي، ٥يكشنبه روز صبح *

 خواستار جلوگيري از حـذف كانونهـاي        در مجتمع نفت محمودآباد،   » ايمني، بهداشت و محيط زيست در صنعت ساختمان       
متوليـان امـر قـصد دارنـد كانونهـاي نظـام            : به گزارش قدس آنالين، يكي از اجتماع كنندگان گفـت          .نظام مهندسي شدند  

  .مهندسي را حذف كنند تا صدور پروانه هاي ساختمان مستقيماً از سوي شهرداريها انجام شود
  
 گـزارش  بـه  . در اعتراض به اخراج خود تجمـع كردنـد  مشكي راه آهن در اند   شركت تراورس  كارگران ،يد ٦ دوشنبه   روز*
 در . آنان را با وجود چند سال سابقه كـار اخـراج كـرده اسـت       مشكي اند ي شركت تراورس بتن   ؛تندگفجمع كنندگان    ت ،رنايا

اعتـراض بـه      در مشكي تنگ پنج، تله زنگ، شهبازان و تنگ هفت راه آهن اند           يهاستگاهي ا هيابن كارگران خط و  همين روز   
   . تله زنگ تجمع كردندستگاهي ودرادهيماه حقوشان دست از كاركش٤عدم پرداخت

  
ماه حـق   ٣ ماه حقوق و ١٠ جمعي از كارگران پروژه آزاد راه پونل به تالش، در اعتراض به عدم پرداخت،  دي٤شنبه  روز  *

كارگران در ادامه   اين  به گزارش ايلنا، اعتراض      .ع كردند بيمه دست از كار كشيده و مقابل دفتر پيمانكار واقع در تالش تجم            
، كـارگران شـركت     يد ٦ دوشـنبه  روز .شـده  اسـت     بيمه اي  آنان آغـاز      كارفرما در پرداخت معوقات مزدي  و       بي توجهي 

   .شان ادامه دادند تجمع  روز به اعتصاب وني سوميچوالب در پروژه بزرگراه پونل به تالش برا
  
 و معـاون  ني وقـت اسـتاندار قـزو      نيـي  بـا گذشـت زمـان تع       ني قزو ي كارگران كارخانه كنتورساز   ي، د ٦ دوشنبهظهر روز   *

  گـزارش  بـه . اند   تجمع كرده  ني قزو ي بار مقابل استاندار   ني چندم يماهه شان برا   ٥ برپرداخت مطالبات    ي مبن ي و ياقتصاد
 از  تي وعده هفته قبل خود كه سلب صالح       دي با  استاندار يآقا:  كردند اني ب ني قزو ي شركت كنتورساز  كارگران ن،يصبح قزو 

  . كندي كارخانه بود را عملني اي فعلنامالك
  
 بجنورد در اعتراض به عـدم پرداخـت حقـوق و           ي از كارگران شهردار   يجمع ،يمتوال  روز ني دوم يبراي،   د ٦ دوشنبهروز  *

 كـارگران كـه در      نيـ  گـزارش بجنـا، ا     بـه  . زدند ي خراسان شمال  ي سال گذشته خود دست به تجمع مقابل استاندار        يايمزا
 ماه از سال، هنوز حقوق مربوط به سال گذشته ٩ بجنورد مشغول كارند، با گذشت ي شهردارافتي سبز و بازي فضايبخشها
  . نكرده اندافتيرا در

  
خـود   فوالد با تجمع دوباره، خواستار پرداخـت دسـتمزد و مطالبـات معـوق                ي صنعت ي كارگران گروه مل   ،ي د ٤روز شنبه   *

 ماه وري واحد از مهر ماه و كارشناسان از شهرنيكارگران ا:  تجمع گفتني از كارگران حاضر در ا يكي رنا،يبه گزارش ا  . شدند
 روز . هنوز پرداخـت نـشده اسـت   زي ماه گذشته ن٩ ي حسابهاهي و تسوبات مطال ني نكرده اند و همچن    افتيحقوق خود را در   

  .پيدا كردادامه  لي صنعتي فوالد كارگر گروه م، تجمع صدها دي٦شنبه دو
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ماه حقوق  ٣ اعتراض به عدم پرداخت  مولد برق رجاء درستي موتوريمانكاري از كارگران پي، برخي د٦دوشنبه  روز صبح*
 يمانكـار ي شـركت پ   كيـ  كارگران كه طرف قـرارداد بـا         نيا لنا،ي گزارش ا  به . محوطه راه آهن تجمع كردند     در مه،يحق ب  و

  . پرداخت نشده دارنديمطالبات مزدهستند، سه ماه 
  
 مقابـل   ي اسـتخدام  يفـ ياعتراض بـه بالتكل     در گري د ي بار ي برا ي كشاورز مهي از كارگزاران ب   صدها تن  ي،د ٦ دوشنبه   روز*

 و ي خود در جهاد كشاورزي استخدامتي وضعفي تكل نيي، تجمع كنندگان خواستار تع     ايلنا  گزارش به. مجلس تجمع كردند  
   .نددش يبانك كشاورز

  
ـ       ييتجمع و نصب و حمل پالكاردها       با مرهي از كارگران سد س    يجمعي،   د ٦ دوشنبهروز  *  شي با اعتراض به عدم پرداخت ب
 از توابـع    يني واقع در بخش هنـدم     مرهي گزارش تابناك، سد س    به .شان شدند  خواهان پرداخت مطالبات    حقوق، سال كياز  

  . آغاز شد١٣٧٢ در سال ي برق آبيانرژ ديف تول آن با هدييشهرستان بدره  است كه مطالعات اجرا
  
پنجمـين روز خـود را پـشت سـر      ،  گوشت قرمزمتي قشياعتراض به افزا  قصابان همدان در   اعتصابي،   د ٦ دوشنبهروز  *

 پنجاه هزارتومـان    لوي گوشت قرمز كه در آخر هفته گذشته به هر ك          متي ق شيدر ادامه افزا   ،ني گزارش خبر آنال   به. گذاشت
 تجمـع  يمقابـل اسـتاندار   و امـروز  نـد رد كي و كشتار دام خـودار     دي قصابان همدان از خر    هي نفر از اعضاء اتحاد    ٣٤٠ ،ديرس

  .كردند
  
 و شركت عمران ي در اعتراض به عملكرد وزارت راه و شهرسازسي مسكن مهر پرداني از متقاضيجمعي،  د٦ دوشنبهروز *

 گـزارش باشـگاه     بـه  . تجمع كردند  ي عدالت ادار  وانيسال، مقابل د   ٥ مسكن مهر پس از      ي نشدن واحدها  لي و تحو  سيپرد
 ن مـسئوال  دي بار دست به تجمع زدند تا شا       ني چند سي مسكن مهر پرد   اني متقاض ري سه ماه اخ   يخبرنگاران جوان، در دو ال    

  .اردشان همچنان ادامه د  كنند كه حسرت خانه دار شدني به حال مردمي فكريمسكن مهر و وزارت راه و شهر ساز
  
 شـركت   وز،ي گزارش كبنـان   به . شهر تجمع كردند   ني از كشاورزان گچساران در جنب فرودگاه ا       يجمعي،   د ٦ دوشنبهروز  *

 مـورد  فرودگاه را توسعه دهد كـه  ما،ي هواپيري سوختگگاهي نفت و گاز گچساران در نظر دارد، جهت احداث جا    يبهره بردار 
 به گفتـه    ي از طرف  .است مربوط به آبا و اجدادشان       نهاي زم ني معتقدند كه ا   كشاورزان .اعتراض كشاورزان منطقه قرار گرفت    

  .است و متعلق به نفت ي سند ثبتي دارانهاي زمني نفت و گاز گچساران اي شركت بهره برداريواحد حقوق
  
  مقابل مجلس دي ٧ در روز سه شنبه صدها بازنشسته صنعت فوالد سراسر كشور*

هـا از منـاطقي   نآبـود و   تن ٨٠٠كم  دست كنندگان در اين تجمع تعداد شركت،  نياي معدن دبه گزارش   . رژيم تجمع كردند  
در ايـن تجمـع،      .هـم آمدنـد     همچون كرمان، اصفهان، مشهد، مباركه، زيـرآب، طـبس، سـمنان، شـاهرود و سـنگرود گـرد                 

 ي كشوري با تطبيـق آيـين      لغو خودگرداني صندوق فوالد، انتقال به صندوق بازنشستگ       «بازنشستگان صنعت فوالد خواستار     
نامـه    نامه معتبر فوالد، مكلف كردن دولت به اجراي تعهدات و پرداخت مطالبات قانوني بازنشـستگان فـوالد مطـابق آيـين                  

  .شدند» هاي سنواتي هاي درماني بازنشسته فوالد از بودجه  معتبر فوالد، پرداخت به موقع حقوق و هزينه
  
 كارگر خدماتي مجتمع آلومينيوم المهـدي در اسـتان هرمزگـان در اعتـراض بـه                ٢٣٠حدود    دي، ٨چهارشنبه  صبح روز   *

يكي از كـارگران حاضـر در ايـن تجمـع            ايلنا، به گزارش  .اخراج ناگهاني خود، مقابل ساختمان اداري مجتمع تجمع كردند        
م المهـدي در اسـتان      كـارگر پيمـاني شـاغل در بخـش خـدماتي آلومينيـو             ٢٣٠ما حدود   : اعتراضي با اعالم اين خبر گفت     

 آبدارخانه و نظافت در اين مجتمـع مـشغول كـار           هرمزگان هستيم كه براي انجام كارهاي  خدماتي مانند امور فضاي سبز،           



 ٤٤

 و ايـن درسـت    كـشيده ايـم  مان زحمات زيادي در مجتمع آلومينيوم المهدي  هريك از ما در طول فعاليت كاري     و   يمهست
  . از ما حكم اخراج ما را صادر كندكشي  نيست كه كارفرما پس از بهره

  
اعتراض بـه    دردومين روز متوالي    دي،كارگران بازنشسته كارخانه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه براي            ٨ روز چهارشنبه *

بـراي سـاعتي مـانع    زدنـد و  شان دست به تجمع مقابل انبار شكر كشت و صنعت نيشكر هفت تپـه       عدم پرداخت مطالبات  
 مـاه هنـوز مطالبـات سـنوات         ٩ از بازنشـستگان ايـن شـركت بـا گذشـت             تـن  ١٣٠ ايرنـا،  ه گزارش ب .بارگيري شكر شدند  

  .بازنشستگي خود را دريافت نكرده و شركت مذكور نيز اقدامي در اين راستا نمي كند
  
 ي زباله ها  يدست به اعتصاب زده و از جمع آور       )  بزم آرا  فيشركت تنظ (  كرمان يكارگران شهردار  ،يد ٥نبه شب   شبيك*

 ماه است با ٦ به كي بزم آرا كه نزدي شركت خدماتفي گزارش كارگران كرمان، كارگران تنظبه.  كردنديسطح شهر خوددار
 شب ي كرمان در حالي  شهردار  في تنظ كارگران.  كرمان دست به اعتصاب زدند     يهااباني در خ  ، قرارداد بسته است   يشهردار
 ٥ به كي نمودند كه نزدي زباله ها در سطح شهر خودداريه و از جمع آور و سرد را با اعتصاب خود گرم نگه داشت        يزمستان

 دي براي چهارمين روز ادامـه    ٨در روز چهارشنبه    اعتصاب  كارگران شهرداري كرمان      .  نكرده اند  افتيماه حقوق خود را در    
  .يافت

  
اعتراض به اخراجشان از  دن دورود درچ سه كارگر معترض  فوالد و، سيامك يار احمدي پوريا ديناوند ، بهمن فوالد وند و*

  .را پشت سر گذاشتنددر محوطه محل كارشان  تحصن خود  روزمين پنج بيست و دي، ٨ در روز چهارشنبه كار
 سه كارگر كه پيشتر ورود آنها به محل كارشان به داليل نامعلوم از سوي كارفرما ممنوع اعالم شده، در          اين ايلنا، به گزارش 

شان در محوطه كارخانـه اقـدام بـه بـست نـشيني       هاي دادن شغل و مختل شدن زندگي روزانه خانواده         تاعتراض به از دس   
  .كردند

  
 از كارگران كارخانه پلي اكريل اصـفهان بـراي چنـدمين بـار مقابـل اسـتانداري                  تندي، چند صد     ٨ چهارشنبه   صبح روز *

 مقابل استانداري، در خيابانهـاي اصـفهان راهپيمـايي    پس از تجمع كارگران معترض    به گزارش ايلنا،  . اصفهان تجمع كردند  
  .كردند

آخرين دريافتي ما از كارخانه مربوط بـه خـرداد مـاه    : ندگفت ماه گذشته پرداخت نشده،   ٦اين كارگران كه دستمزد آنها در       
  . هاي زندگي را نداريم راست و ما در شرايط فعلي به هيچ وجه توانايي اداره كردن هزينه

  
ايـن    ايلنـا، شبـه گـزار  . تجمع اعتراضي كارگران كارخانه قند ياسوج وارد هشتمين روز خـود شـد     ،   دي ٨شنبه  چهارروز  *

 خـود  ٩٤ و ٩٣ و مزاياي مزدي سال ٩٥كارگران به تعطيلي تدريجي كارخانه، عدم پرداخت دستمزد مهر، آبان و آذر سال            
  .معترض هستند

  
ي و فشانجرد بخش هاللي جغتاي در اعتراض بـه عـدم بـازنگري طـرح            از اهالي روستاهاي گور    تعداديدي،  ١١ شنبه روز*

به گزارش سالم سربدار، سـه سـال پـيش هزينـه بـازنگري و                .هادي اين روستاها در محل فرمانداري جغتاي تجمع كردند        
ز هـم  اصالح نقشه طرح هادي دو روستا از مردم اخذ و به حساب بنياد مسكن واريز شد اما اكنـون بعـد از سـه سـال هنـو               

   .اقدامي براي اصالح اين طرح صورت نگرفته است
  
بـراي   عدم پرداخت مطالبات معوقه و  منازل كارگاهي،  اعتراض به تخليه اجباري از     تجمع كارگران كارخانه قند ياسوج در     *

ارگران كـه  ، اين كـ ٢٤ به گزارش ياسوج .هفتمين روزشد وارد دي ٧ در روز سه شنبه  كاره  راه اندازي كارخانه و بازگشت ب     



 ٤٥

مزايـاي   حـضور درمحـل كـار، پرداخـت حقـوق و       خواستار راه اندازي كارخانه،،اخراج شده اند يك ماه است از كار   بيش از 
   . شدند٩٥ مزاباي معوقه سال حقوق و  و٩٤ و ٩٣  و همچنين مزاياي سالهاي٨٤  و٨٣  و٨٢ سالهاي

 شان دست بـه تجمـع مقابـل بانـك تجـارت و      روز اعتراضاتيازدهمين  كارگران كارخانه قند ياسوج در،   دي ١١شنبه  روز  
  . فرمانداري زدند

 
در بار ديگـر    جمعي از كارگران بازنشسته كارخانه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه در شمال خوزستان                دي،١١روز شنبه   *

پيگيـري مكـرر   : يكـي از بازنشـستگان ايـن شـركت گفـت            ايرنا، شبه گزار  .محل اين شركت تجمع اعتراضي برگزار كردند      
 ماه بي نتيجه بـوده و بازنشـستگان همچنـان           ١٠بازنشستگان اين شركت براي دريافت سنوات بازنشستگي خود با گذشت           

  . بالتكليف هستند
  
دي، كارگران شيفت صبح معدن زغال سنگ طزره در شهرستان شاهرود در اعتراض به عدم پرداخت                 ١١ شنبه   صبح روز *

دنبال وعده كارفرماي معـدن طـزره و        ه  ب به گزارش ايلنا،  . تجمع در محوطه معدن زدند      و شان دست به اعتصاب      مطالبات
  .شان خاتمه دادند و  به كار خود بازگشتند ساعت به اعتصاب وتجمع اعضاي شوراي اسالمي،كارگران پس از دو

  
ت، معـدن و تجـارت ايـن        جمعي از كارگران صنعت نساجي يزد مقابل سازمان صنع         دي،   ١١شنبه  از ساعت نه صبح روز      *

گويند ورود   رويه پارچه چيني اعتراض دارند و مي تجمع كنندگان نسبت به واردات بي به گزارش ايلنا، .استان تجمع كردند
  .پارچه چيني، صنعت نساجي يزد را با مشكل مواجه كرده است

  
يد اداره جهاد كشاورزي هنديجان،  در       هم زمان با مراسم معارفه مدير جد       كشاورزان هنديجان ،  دي١٢ يكشنبه   صبح روز *

با توجه به اينكه فـرد      به گزارش فارس،   .كشاورزي شهرستان تجمع كردند    اعتراض به اين انتصاب مقابل درب اداره جهاد و        
 سابقه معاونت اداره جهادكشاورزي هنديجان را در پرونده خود دارد و كشاورزان شهرستان با مديريت او آشنا مورد نظر قبالً

  .الن استاني قانع نشدندئوهستند، جلوي معارفه او را گرفته و از توضيحات مس
  
دي، شماري از اهالي روستاي احمد كندي ايجرود در اعتراض به رقمهـاي بـاالي قبـضهاي                 ١٢ يكشنبه   پيش از ظهر روز   *

بـه گـزارش     .ع كردنـد  شركتهاي خدماتي و تخريب منابع كشاورزي و طبيعي اين روستا در مقابل استانداري زنجـان تجمـ                
 شـركتهاي خـدماتي، خواسـتار جلـوگيري از      هاي باالي قـبض ماهالي اين روستا در تجمع خود ضمن اعتراض به رق   فارس،

  .اجراي عمليات تخريب منابع طبيعي براي احداث معدن در روستاي خود شدند
  
ن و تكليـف سـهامدار شـركت در مقابـل            تعدادي از كارگران شركت هپكو به منظور تسريع در تعيي          ، دي ١٢شنبه  روز يك *

 درحالي كه حقوقها و فيشهاي نجومي در ماههاي اخير رسانه           ،به گزارش اراك امروز    .سازمان خصوصي سازي تجمع كردند    
 اما هستند كارگراني كه ماهها است حـداقل حقـوق خـود را              ،اي و رسيدگي به آن به مطالبه جدي مردم تبديل شده است           

  .شان لنگ مي زند  امرار معاش،ريافت نكرده و در اين شرايط تورم و گراني دي متوالي ماههاطي
  
جمعي از كارگران پيماني فضاي سبز منطقه سه شهرداري اهواز كه طي چند مـاه گذشـته حقـوق                    ،ي د ١٢روز يكشنبه   *

ايـن كـارگران     زارش ايلنـا،  به گـ   .مقابل دفتر پيمانكار واقع در پارك ملت تجمع كردند         براي دومين روز متوالي      اند،   نگرفته
 منطقـه  سـه شـهر        ٤ و   ٣در ناحيـه      » پارسوماش«  نفر هستيم كه تحت مسئوليت شركت پيمانكاري         ١٥٠حدود  : گفتند

بـه گفتـه كـارگران     .توجهي مديران اين شركت بابت چنـد مـاه مـزد از كارفرمـا طلبكـاريم      اهواز مشغوليم اما در نتيجه بي    



 ٤٦

آبان و آذر را به آنان پرداخـت نكـرده بـود كـه بـا تجمـع روز                    ري دستمزد ماههاي مهر،   كارفرماي شركت پيمانكا   معترض،
   .شان واريز شد گذشته دستمزد يك ماه مطالبات مربوط به مهر ماه كارگران به حساب

  
ي مقابـل اسـتاندار   دي ١٣در روز دوشنبه دليل عدم پرداخت حقوق ه  نفر از كارگران كارخانه كنتورسازي ب  ٤٠٠بيش از   *

اعتراض به عدم    هم در  روز كارگران شركت رسانور   ، در همين    به گزارش خبرنگاران جوان    .قزوين تجمع اعتراضي برپاكردند   
  .حق بيمه مقابل استانداري قزوين تجمع كردند پرداخت ماهها حقوق و

حقوق دريافـت نكـرده       ماه است     ٦ نفر است كه     ٣٠٠تعداد كارگران كنتور سازي كه در اين شركت توليدي كار مي كنند             
  .اند

  .شركت رسا نور هم در دل شركت كنتور سازي فعاليت مي كند و بخشي از اين واحد توليدي است
  
 .جمعي از كاركنان موسسه ثامن الحجج با سفر به تهران مقابل ساختمان مجلس تجمع كردند  دي،١٣صبح روز دوشنبه   *

 كاركنان  نفر ٢٧٠٠سه ثامن الحجج در سراسر كشور به نمايندگي از كنندگان از شعب مختلف موس     تجمع  ايلنا، شبه گزار 
تقريبا يكسال پـيش بـه داليلـي كـه مـا            : ن گفت ابر اساس گزارش يكي از معترض     .  تجمع كردند  اين موسسه مالي اعتباري   

 ثـامن الحجـج    شـعبه موسـسه  ٤٨٠قوه قضائيه فعاليت تمامي  عالي پول اعتبار، بانك مركزي و خبريم به دستور شوراي   بي
  .اند   پرسنل آن تاكنون سرگردان مانده٢٧٠٠متوقف و در نتيجه حدود 

  
كارگران شاغل در پروژه راه آهن قزوين رشت در اعتراض به مطالبات مزدي پرداخت نشده دست از           دي،   ١٣ دوشنبه   روز*

وين به رشت كه تحت مسئوليت شركت كارگران شاغل در پروژه راه آهن قز اين به گزارش ايلنا، .تجمع كردند كار كشيده و
  . در اعتراض به چندين ماه مطالبات مزدي خود دست به اعتراض زدند،كار هستنده مشغول ب» خلخال دشت«پيمانكاري 

  
 نشده استخدام سال هنوز ٥پذيرفته شدگان آزمون استخدامي شركت ذغال سنگ كرمان كه بعد از ،   دي ١٣دوشنبه  روز  *

بـه گـزارش كـارگران كرمان،كارجويـان متقاضـي           .كردندو تحصن    در مقابل استانداري كرمان تجمع       و بالتكليف مانده اند   
شان جذب به  استخدام در شركت ذغال سنگ كرمان كه قرار بود بعد از روند آزمايشات پزشكي و تاييد فرمهاي استخدامي          

  . سال هنوز بالتكليفند٥كار در معادن ذغال سنگ كرمان شوند بعد از گذشت 
  
دي، جمعي از كشاورزان روستاي منصورخاني منطقه كاكان به دليل آب چـاهي كـه بـه زمينهـاي             ١٣دوشنبه  صبح روز   *

آزاد يكـي از     بـه گـزارش كبنـا نيـوز، خـرم          .رسد، جلوي استاندار كهگيلويه و بويراحمد تجمـع كردنـد            كشاورزي آنها نمي  
 چاه آبي را دولت بـراي آبيـاري زمينهـاي كـشاورزي روسـتاهاي      :كشاورزان روستاي منصور خاني منطقه كاكان اظهار كرد       

خاني، غضنفرخاني و منصورخاني احداث كرد كه تنها يك روستا به دليل وجود افراد با نفوذ در آن روستا از آب چاه                         حمزه
دليل نبـود آب در      هكتار از باغها و زمينهاي كشاورزي روستاي منصورخاني به           ١٥٠حدود  : اين كشاورز گفت   .برد  بهره مي 

  .حال از بين رفتن هستند
  
هاي خود در اعتراض به بالتكليفي   همراه با خانواده   دي،   ١٣دوشنبه  جمعي از دستفروشان هسته مركزي اهواز صبح روز         *

دست فروشـان اهـوازي حاضـر در ايـن           به فارس،  .الن از آنها مقابل استانداري خوزستان تجمع كردند       ئوو عدم حمايت مس   
سوي وزارت كار نسبت به حل معضل مكان تاكنون هيچ تمهيداتي از سـوي               هاي مكرر از    با وجود نامه  : عالم كردند تجمع ا 

  .والن شهرداري اهواز انديشيده نشده استئمس
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در روز سـه  حـق بيمـه خـود       حقوق و  هادر اعتراض به عدم پرداخت ماه     فراهان  كارگران كارخانه ريز دانه هاي شب تاب        *
به گزارش فراهان خبر، از بهمن ماه سال گذشته، تعطيليهاي مكرر باليي است كه به  .دست به اعتصاب زدند  دي،١٤شنبه 

جان كارگران اين شركت افتاده و عالوه بر ضربه زدن بر توليد ملي، بيشترين استرس را متوجه كارگران و خانواده هاي آنها 
  .شدن محصوالت اين شركت قصه تكراري براي كارگران است بيكاري، مرخصي اجباري، حقوق معوقه، دپو .كرده است

  
شـان درمقابـل     اعتراض بـه عـدم پرداخـت مطالبـات         كارگران بازنشسته كارخانه پوشينه بافت در     ،   دي ١٤سه شنبه   روز  *

 را  ٨٩بازنشستگان اين كارخانه حقوقهاي معوقه و سـنوات خـود از سـال              ايلنا،  به گزارش    .استانداري قزوين اجتماع كردند   
  .دريافت نكرده اند

  
جمعي از كارگران كشتارگاه صنعتي طيور پرندك خزر صومعه سرا در اعتراض بـه اخـراج و عـدم                   ،   دي ١٤سه شنبه   روز  *

بـه گـزارش گيـل خبـر،      .پرداخت حقوق خود مقابل ساختمان مركزي بانك كشاورزي و استانداري گـيالن تجمـع كردنـد              
اما كارفرما  . كشتارگاه به دليل تخلفات بهداشتي ارديبهشت ماه گذشته متوقف شد         مشكالت زماني آغاز شد كه فعاليت اين        

 ٣٠ تا ٢٠بعد از بازسازي كشتارگاه و اخذ مجوز فعاليت دوباره از به كارگيري كارگران اخراج شده كه هر كدام مبالغي بين                
  .ميليون تومان از اين واحد طلب داشتند خودداري كرد

  
ماهه در پرداخت حقوق خود  رگران بخش خدمات شهري تربت حيدريه در اعتراض به تاخير چندكا،  دي١٢شنبه روز يك*

فعاليتهاي بخـش خـدمات شـهري     به گزارش ايرنا، .دست از كار كشيده و از جمع آوري زباله هاي شهري خودداري كردند        
ركت از انجام امور محولـه، بنـاگزير   تربت حيدريه به يك شركت خصوصي واگذار شده كه با توجه به امتناع كارگران اين ش            

  .شهرداري براي جمع آوري زباله هاي شهري دست به دامن كارگران بخش فضاي سبز شد
 دنبال پرداخت بخشي از مطالبات شـان ه كارگران شهرداري تربت حيدريه در سومين روز ب       ، اعتصاب    دي ١٤سه شنبه   روز  

  . پايان يافت
  
در اعتراض به عدم افزايش مزاياي مزدي        دي   ١٤ و سه شنبه     ١٣هاي دوشنبه   هواز روز كارگران نيروگاه رامين ا    جمعي از *

دليـل اصـلي نارضـايتي ايـن دسـته از      ، به گزارش ايلنا .خود از خوردن وعده غذايي تهيه شده در كارخانه خودداري كردند       
گي از سوي وزارت نيرو به واحدهاي زير  مربوط به افزايش مزاياي مزدي است كه به تاز كارگران، به اجرا درنيامدن بخشنامه

   . اين وزارتخانه ابالغ شده است مجموعه
  
 جمعـي از بلوچهـاي ايرانـي سـاكن اسـتان البـرز در مقابـل در ورودي          ،يد١٥  ظهر چهارشـنبه   ه،ي اتفاق عي گزارش وقا  به*

ن بلوچ سالهاست با معـضلي  ساختمان مجلس تجمع كردند تا به نمايندگان مجلس يادآوري كنند، صدها كودك، پير و جوا  
  . هستنديبانبودن دست به گر  شناسنامه  بزرگ به نام بي

  
 ستاق باتجمع  اهالي شهر هوالر و بخش كليجانر،به دليل تصادفات شديد در محور ساري به تاكام،  دي١٥جهارشنبه روز *

تجمع در جاده ساري بـه تاكـام جلـوي          ستاق و شهر هوالر با       به گزارش تسنيم، مردم بخش كليجانر      .جاده مرگ را بستند   
  .عبور مرور خودرها را گرفتند و اين موضوع سبب ترافيك شديد در اين محور شده است

  
 بـار   ي بـرا  ، در باره كارخانـه    دي گلناز كرمان همزمان با كارگروه رفع موانع تول        ي روغن نبات  كارگراني،   د ١٦ پنجشنبهروز  *
به گزارش راه دانا به نقـل از         . كرمان زدند  ي به تجمع مقابل استاندار    دست ،يشغل و يشتي مع يفي به بالتكل  اعتراض در گريد

 بـر عـدم پرداخـت معوقـات توسـط           يمبن  كارگران به دادگاه ماهان،    تيبعد از شكا  :  از كارگران گفت   يك، ي كارگران كرمان 
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 تيـا  با ه  ي جلسه ا  ليتان و تشك   شهرس يي به مقام قضا   يي كارخانه در دادگاه و پاسخ گو      ني ارشد ا  راني و حضور مد   رانيمد
 همچنان  واحد    عي وقا ني از ا  ي بعد از گذشت دو هفته ا      ن كارخانه گرفتند اكنو   ني ا ي كل يلي به تعط  مي در تهران تصم   رهيمد
  . پلمپ است يديتول
  
 يماه حقوق جلـو    ٥اعتراض به عدم پرداخت      دردر استان گلستان     ي شهر فراغ  ي شهردار كارگراني،   د ١٦ پنجشنبهروز  *

 پرداخـت  ماهـه خـود و     ٥ به عدم پرداخـت حقـوق        ارگران ك به گزارش راه اترك،    . شهر دست به تجمع زدند     ني ا يشهردار
 نصرت برزگـر،  ،ي مجازي كالله در فضا ي فرماندار ي اخبار منتشر شده در كانال رسم      طبق .ناعادالنه حقوق اعتراض داشتند   

  .ارگران صحبت نموده است رفته و با كيفرماندار شهرستان كالله به شهر فراغ
  
 جاده كرمان   ك،يبا آتش زدن الست   ي  تجمع اعتراض يك   كرمان در    يدي شهرك س  يهاني نش هيحاشي،   د ١٦ پنجشنبهروز  *
 دي ١٧پنجـشنبه  روز صـبح   اسـت كـه      ي منازل بي اعتراض به علت تخر    نيا ،سناي گزارش ا  به . را مسدود كردند   هي كوهپا –

  .ندهست هزار نفر كي از شيمع ب تجنيافراد حاضر در ا. صورت گرفت
  
 ي و آبزار شهرسـتان دنـا بـا تجمـع در مقابـل اسـتاندار      بي احمدغري روستاهاي از اهال يجمع ،يد١٦ پنجشنبه    روز ظهر*

 گزارش فارس، به . بادنگان شدندي روستاها با روستاني اي به مشكالت آب كشاورز    يدگي خواستار رس  راحمدي و بو  هيلويكهگ
 آبـزار و    ب،يـ  احمـد غر   ي و روسـتاها   رديگ ي از كوه دنا سرچشمه م     يآب:  خصوص گفت  نيروستاها در هم   ني ا ي از اهال  يكي

 ي روستاي شهرستان به خواست اهالي كشاورزري مدري اخي اما در ماههاكنند ي استفاده مي كشاورزي آب برانيبادنگان از ا
  .رسد ي نمگري دي دو روستاي كشاورزينهاير احداث كرده كه آب به زمي مسني در ايبادنگان جدول

  
 رهنگـام ي د لي تحو لي شد و به دل    زيسرانجام صبرشان لبر  ،  سالها انتظار  پس از     مسكن مهر  انيمتقاضي،   د ١٦ پنجشنبهروز  

 مسكن مهـر همـه   اني متقاض، گزارش بازتاب بروجرد  به . بروجرد تجمع كردند   ي در مقابل فرماندار   متهاي ق شيواحدها و افزا  
 خـود ادامـه   ي كنند و با آرامـش بـه زنـدگ   هي در مسكن مهر تهي واحدكي فروختند تا با پول آن بتوانند      دار و ندار خود را    

  . از مشكالت روبرو هستندي و با كوهدهيدهند اما انگار با گذشت سالها انتظار هنوز هم طعم خانه دار شدن را نچش
  
بيكاري دست بـه تجمـع مقابـل         تعطيلي كارخانه و  اعتراض نسبت به     در دي، كارگران آسفالت ميهن كوير     ١٨ شنبه   روز*

   تسنيم، به گزارش .فرمانداري شهرستان پاكدشت زدند
  
مقابـل   كـشيده و   اعتراض به عـدم پرداخـت ماههـا حقـوق دسـت از كـار               كارگران شهرداري ايذه در   ،   دي ١٨شنبه  روز  *

ب كارگران شهرداري اين شهر با بيان اينكه        شهردار ايذه در پي اعتصا      فارس،  به گزارش  .ساختمان شهرداري تجمع كردند   
ما از زمان حضور خود در شهرداري اين شهر تمام تالشهاي خود        :اين مطالبات مربوط به شهردار قبلي بوده است اظهار كرد         

  .ايم  را براي پرداخت به موقع حقوق كارگران به كار گرفته
  
شان دوباره در    ي گلستان و در خواست براي پيگيري مشكل        خبر حضور كارگران مقابل استاندار     ، دي ١٨شنبه  روز  صبح  *

شبكه هاي مجازي دست به دست شد تا اين كه آنها عصر همان روز با پالكاردهايي در صحن علنـي شـوراي شـهر حاضـر                          
اري تعدادي از كارگراني كه در اجراي پروژه هاي شهرد  به گزارش مهر،   . ماه است حقوق نگرفته اند     ٦آنها مي گفتند    . شدند

 ماه از افتتاح پروژه ها كه با حضور مسئوالن كشوري بود، عنوان مي كننـد حقـوق        ٣گرگان همكاري مي كردند، با گذشت       
  .خود را دريافت نكرده اند
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چند صد نفر از كارگران معدن زغال سنگ طزره براي چندمين بار در اعتراض بـه معوقـات مـزدي                    ،   دي ١٩يكشنبه  روز  *
به گزارش ايلنا، در اين تجمع كه از ساعت هفت صبح در رختكن كارگران معدن برگزار   .في زدند خود دست به اعتراض صن    

  . نفر از كارگران شركت دارند٥٠٠شد، حدود 
  
 به گزارش فارس،   .جمعي از كارگران كارخانجات نازنخ و فرنخ مقابل استانداري قزوين تجمع كردند           ،   دي ١٩يكشنبه  روز  *

ز، كارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق و سنوات بازنشستگي از سوي مديرعامل شركت نازنخ و         آمي   در اين تجمع اعتراض   
  .والن اداره كار براي احقاق حقوق خود شدندئفرنخ خواستار پيگيري استاندار قزوين و مس

انـد    ن داشـته  هاي مختلف در تهران و قزوي       كارگران شركت نازنخ و فرنخ كه طي چند سال اخير اعتراضات گسترده و تجمع             
  .هاي آنها را برآورده كند اما تاكنون هيچ نهادي نتوانسته است خواسته

  
حق  جمعي از كارگران فضاي سبز شهرداري دزفول در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و دي، ١٩ يكشنبهروز صبح *

كه به صورت حجمي و زيرنظر پيمانكار در اين كارگران  ايرنا، به گزارش .بيمه، مقابل ساختمان فرمانداري تجمع برپا كردند
 بـا انتقـاد از پرداخـت نـشدن بـه موقـع حقـوق خـود                  ،فضاي سبز مناطق مختلف شهرداري دزفول مـشغول كـار هـستند           

با داشتن چند سال سابقه، حقوق كارگران فضاي سبز به درستي پرداخت نمي شود به طوريكه ايـن كـارگران                     :اظهاركردند
  .ند طلبكار ماه حقوق معوقه٦حدود 

  
جمعي از اهالي روستاي ورزگ با حضور در فرمانداري قاين نسبت به عدم گاز رساني بـه ايـن                   دي، ١٩  يكشنبه صبح روز *

اين تجمـع ابتـدا در محـل دفتـر امـام             در به گزارش نسيم قائن،    .ن شدند خواستار پيگيري از سوي مسئوال     روستا تجمع و  
  .اين شهر كشيده شدمانداري فرو سپس تجمع به جمعه قاين برگزار شد 

  
 از ي اصـفهان تجمـع كردنـد و از آنجـا كـه  كـس              ي مقابـل اسـتاندار    لياكر ي  كارگر كارخانه پل    صدها ،يد١٩ يكشنبه روز*

 انقـالب اصـفهان و بـه    دانيـ  معترضان به سـمت م   ،ي كارگران نشد، پس از گذشت ساعت      ني حاضر به مذاكره با ا     ياستاندار
  . آبشار ادمه دادندابانيخ ربه تجمعشان مقابل شركت د  وييماي شركت راهپيسمت دفتر مركز

 كارگران را از مقابـل دفتـر        ي انتظام يروهايو ن  خشونت آميز شد      تجمع امروز با كارگران برخورد     انيدر جر  لنا،ي گزارش ا  به
  . شركت متفرق كرديمركز

  
قع در جاده مخصوص كرج در اعتراض به عـدم           كارخانه سنگ پشم وا    ان كارگر ي، تعداد زيادي از    د ٢٠ دوشنبهصبح روز   *

 كارگران  نيا لنا،يا به گزارش  .دركارخانه تجمع كردند    و دهيدست از كاركش  ) ٩٥آبان و آذر    ( ماه از دستمزد خود      ٢پرداخت
 مدت تنها در حدود ني اي و برا  نكردهافتي خود را در٩٥ كه دستمزد آبان و آذر سال      مي كارگر هست  ٢٠٠در حدود   : گفتند
 افتيدرهم  خود را ٩٥ سال يدي هنوز عنكهيضمن ا.  شده استزي وارماني الحساب براي هزار تومان پول به صورت عل٥٠٠
  .مينكرد

  
 و  ي مقابل معاونـت اسـتاندار     ماني كانسرام و س   ي كارگران كارخانه ها   زي تجمع اعتراض آم   نيچهارم ،يد ٢٠ دوشنبه   روز*

  .  طبس انجام شدژهي ويفرماندار
 ي هفته گذشته بـه اعـضا      كشنبهي است ي م ني تام ي نظر شورا  ري شهرستان طبس كه ز    ي كارگر ونيسيكمايلنا،  ش   گزار به
 پرداخت حقوق معوق كـارگران خـود بـه معاونـت            في تكل نيي هفته مهلت داد تا جهت تع      كي كارخانه ها    ني ا رهي مد تياه

  .دي رساني به پازي ني هفته اكي مهلت ني اروزيد و  انجام نشدنكاري طبس مراجعه كنند كه اژهي وي و فرماندارياستاندار
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شـهر، در مقابـل سـاختمان       شيراز در اعتراض به انتشار پارازيت در فضاي اين كالني از اهال ي جمع ،ي د ٢٠دوشنبه  روز  *
 جمـع  اين تجمع كه با حضور نيروي انتظـامي همـراه بـود، جمعـي از ت          در سنا،يا  گزارش به .استانداري فارس تجمع كردند   

الملل استانداري فارس كه در جمع آنان حاضر شده بود، به گفت و گو پرداخته و  كنندگان با مدير روابط عمومي و امور بين 
  .هاي خود را مطرح كردند  خواسته

  
جمعي از كارگران شهرداري شهر كوزران در استان كرمانـشاه، در اعتـراض بـه چنـد مـاه از                   دي، ٢١ سه شنبه    صبح روز *

به گزارش ايلنـا، ايـن كـارگران كـه در            .ند  ا   مزدي خود دست از كار كشيده و در مقابل شهرداري شهر تجمع كرده             معوقات
پنج ماه گذشته دستمزد در كم   دست، صورت قراردادي مشغول كارنده فضاي سبز شهرداري كوزران ب واحدهاي خدماتي و

  .آنان پرداخت نشده است
  
ه ها و استانهاي مختلف به تهران آمـد          از بازنشستگان صنعت فوالد كشور كه از شهر         دي، جمعي  ٢٢صبح روز چهار شنبه     *

 از طبق گفته يكي از اين كارگران معتـرض،        به ايلنا، .  تجمع كردند  رژيم براي دومين بار در ماه جاري مقابل مجلس          بودند،
ايم شـمار قابـل تـوجهي از همكـاران              آمده  تا به امروز كه براي دومين بار براي پيگيري مطالباتمان به تهران             دي ٧تجمع  

  .اند  مان كه پيشتر در اجتماع نخست ما را همراهي كرده بودند، به دليل كهولت سن فوت كرده  بازنشسته
  
بـه گـزارش    .جمعي از كارگزاران بيمه كشاورزي براي چندمين بار مقابل مجلـس تجمـع كردنـد            دي، ٢٢ چهارشنبه   روز*

كشاورزي خواستار تعيين تكليف وضعيت استخدامي خـود بـه جهـاد كـشاورزي و بانـك كـشاورزي                  ايسنا، كارگزاران بيمه    
  .هستند

  
جمعي از كارگران كارخانه سامان كاشي بروجرد دست بـه تجمـع اعتراضـي مقابـل اداره تـامين                    دي، ٢٢ چهارشنبه روز*

 بروجرد از مـديران ايـن كارخانـه و مـسئوالن            اين كارگران با حضور مقابل تامين اجتماعي       به گزارش ايرنا،   .اجتماعي زدند 
  .خواستند به مشكالت معيشتي ناشي از پرداخت نشدن حقوق آنان رسيدگي كنند

  
 اعتراض نسبت به عملكرد تعاوني هياتهاي مذهبي در        جمعي از متقاضيان مسكن مهر بروجرد در      ،   دي ٢٢چهارشنبه  روز  *

تجمع كنندگان با انتقاد از عملكرد تعاوني هياتهاي مذهبي اين شهرستان            ،ايرنا به گزارش  .مقابل فرمانداري اجتماع كردند   
  .واحدهاي مسكن مهر ما پس از گذشت حدود سه سال هنوز به متقاضيان واگذار نشده اند: گفتند

  
 دراعتـراض بـه     ،كـشور بـه اسـتان مركـزي        وزيـر    سـفر  كارگران كارخانه آونگان اراك همزمان بـا      ،   دي ٢٣پنجشنبه  روز  *

  .ارشدن  دست به تجمع مقابل استانداري زدندبيك
روزه وارد اسـتان مركـزي شـد و در جلـسه كـارگروه اجتمـاعي        به گزارش تسنيم، در حالي كه وزير كشور در سفري يـك        

برد، كارگران معترض صنايع استان مركزي مانند آونگان در جلوي درب استانداري مركزي به           استانداري مركزي به سر مي    
  .راض تجمع كردندنشانه اعت

  
اعتـراض بـه عـدم پرداخـت         در  هزار واحدي مسكن مهر نفت در اهواز       ٢جمعي از كارگران طرح      دي، ٢٣ پنج شنبه  روز*

 بـه گـزارش ايرنـا،      .زدنـد )  دسـتگاه فـوالد    ٣٠٠پشت منـازل    (شان دست به تجمع در محل كارگاه اين طرح           ماهها حقوق 
ير بيش از اندازه در پرداخت دستمزد خود اعتراض مي كنند و بعد از چنـد                كارگران اين طرح مدتي است كه نسبت به تاخ        

  .نوبت اعتراض، در ماه گذشته، حقوق مرداد را به كارگران پيمانكاري پرداخت كردند
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مسير معاون رياست جمهوري و رئيس ميراث فرهنگي، صنايع   كارگران اخراجي ميراث فرهنگي در، دي٢٣پنجشنبه روز *
: به گزارش فارس، يكي از اين جوانان معترض اظهار كرد .گري كشور به شوش دست به تجمع اعتراضي زدنددستي و گردش

با وجود فعاليت چند ساله ما در ميراث فرهنگي اما نه تنها قرارداد ادامه همكاري براي سال جاري منعقد نـشد بلكـه حـق                         
  .بيمه چند ماهه ما نيز پرداخت نشد

  
رگران كارخانه كنتورسازي همزمان با برگـزاري جلـسه كميـسيون كـارگري دسـت بـه تجمـع                    كا دي، ٢٣ پنجشنبه   روز*

فرماندار شهرستان البـرز بازداشـت تعـدادي از كـارگران      به گزارش فارس، .اعتراضي مقابل فرمانداري شهرستان البرز زدند
   .كذيب كرد درگيري شديد و برخورد فيزيكي در تجمع مقابل فرمانداري را توشركت كنتورسازي 

  
بيش از پانـصد نفـر از كـارگران          دي، ٢٥ روز شنبه *

يكي از شركتهاي پيمانكاري پااليشگاه سـتاره خلـيج         
حق  اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقوق و    فارس در 

بيمه دست از كـار كـشيدند و در محوطـه پااليـشگاه             
به گـزارش ايلنـا، ايـن كـارگران كـه از             .تجمع كردند 

نكـاري در زيـر نظـر شـركت         طريق يك شـركت پيما    
مـشغول  ) از پيمانكاران اصـلي پااليـشگاه       (فالت قاره   

) پايپينـگ (فعاليت هستند و كار لوله كـشي صـنعتي    
  . و حق بيمه آنها نيز واريز نشده است ماه تا كنون دستمزد نگرفته دهند، از شهريور  انجام مي

  
 ماه از حقوق و مزاياي خود مقابـل كارخانـه تجمـع             ٢٧شدن  كارگران آونگان اراك به دليل پرداخت ن       دي، ٢٥ شنبه روز*

ن در  به گزارش اراك امروز، كارگران معترض با دست نوشته هايي كـه در دسـت داشـتند از بـي تـدبيري مـسئوال                       . كردند
  .شان و يكسال بيمه خواستار پيگيري و رفع مشكالت خود شدند  ماه از حقوق٢٧پرداخت نشدن 

   
 ٢٢اعتراض به عدم پرداخت بيش از سـه مـاه و             در كارگران شهرداري شهرستان كنگاور    دي، ٢٥  شنبه روز ظهر پيش از *

فارس، عدم پرداخـت بـه موقـع حقـوق و      به گزارش .شان دست به تجمع  مقابل فرمانداري اين شهرستان زدند   روز حقوق 
  .وجود آورده است  نها بهاي براي امرار معاش آ  مطالبات كارگران شهرداري شهرستان كنگاور مشكالت عديده

  
شـان مقابـل مجلـس     اعتراض به عدم اصالح حقوق و مزايـاي  جمعي از بازنشستگان پيش از موعد در     ،   دي ٢٥شنبه  روز  *

هاي خود، با اشاره به حقوق تضييع شده بيش از           به گزارش مهر، تجمع كنندگان در پالكاردها و دست نوشته          .تجمع كردند 
جتماعي در دولت قبل و دولت فعلي، نسبت به عدم اصالح حقوق و مزاياي خود اعتراض كرده و                هزار بازنشسته تامين ا    ١٠

  .خواستار مداخله مجلس شوراي اسالمي براي حل اين معضل شدند
  
 كالر، كارگران شركت انرژي گستر فوالد سفيد دشت كه در چند روز اخير دو بار دست به  دي٢٦ روز يكشنبه  به گزارش *

 . كنـيم اسـتخدام شركت به كارگران اعالم كرده چون نياز به نيرو نداريم ديگر نمي تـوانيم شـما را   : ي گويند تجمع زدند، م  
چند سال است كه در شركت انرژي گستر مشغول بـه كـار هـستم امـا                 : يكي از كارگران اين شركت به خبرنگار كالر گفت        

    .ه ما مي گويند ديگر نيازي به نيرو نداريمد بناكنون كه كار آن در فوالد تمام شده و قصد جا به جايي دار
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جمعي از كارگران كاشي گيالنا در اعتراض به متوقف شدن فعاليت اين واحد توليدي به دليل                 دي، ٢٧ دوشنبه   صبح روز *
  مـده به گفته كارگران، ع    ايلنا، به گزارش  .مقابل ساختمان فرمانداري رودبار تجمع كردند     ،  انباشت بدهي به نهادهاي دولتي    

ميلياردي به اداره گاز منجيل است كه در نتيجه انباشت بدهي، گاز كارخانـه قطـع      ٢ترين مشكل مالي اين كارخانه بدهي       
  . اند  شده و كارگران از مهر ماه كاري براي انجام دادن نداشته

  
ل عـدم دريافـت حقـوق و     از كارگران بازنشسته شركتهاي فرنخ، ناز نخ و مه نخ به دليـ جمعيدي،  ٢٧ دوشنبه   صبح روز *

مدتهاسـت سـه    : يكي از كارگران گفت   شاخص نيوز،   به گزارش    .سنوات خود در مقابل درب استانداري قزوين تجمع كردند        
ن جز وعده وعيد پاسـخي بـه مـا          روز در هفته براي پيگيري دريافت معوقات خود در اين محل تجمع مي كنيم اما مسووال               

  .نمي دهند
  
بـا تجمـع در فرمانـداري شهرسـتان لنـده           ) پشت دامپزشكي ( معي از ساكنين شهرك سرآسياب    ج،   دي ٢٧دوشنبه  روز  *

نيـوز، شـهرك سرآسـياب از جملـه شـهركهاي            به گزارش كبنا   .خواستار رفع سريع مشكالت خدماتي و رفاهي خود شدند        
 تواند به آنـان خـدمات       الحاقي اداره بنياد مسكن شهرستان به بدنه شهري است كه چندين سال است كه نه شهرداري مي                

رساني كند و نه بنياد مسكن حاضر است در اين شهرك خدمات ارائه دهد، از اين رو مردم اين شهرك با حضور و تجمع در 
  .فرمانداري شهرستان لنده خواستار رفع مشكالت خود از سوي فرمانداري شدند

  
تي كاوه شهرستان ساوه در اعتراض به عـدم پرداخـت           سازي واقع در شهر صنع       كارگران كارخانه مقره  ،   دي ٢٥شنبه  روز  *

تمامي نيروهـاي  : يكي از كارگران اين كارخانه گفت به گزارش ايسنا، .هشت ماه پرداخت حقوق خود، دست از كار كشيدند     
در كارگران اين اعتصاب  .شيفت روز اين شركت امروز دست از كار كشيده و در محوطه داخلي شركت دست به تجمع زدند

دنبال وعده ه  ساوه پس از سه روز بي كارگران كارخانه مقره سازاعتصاب. ز يكشنبه دومين روز خود را پشت سر گذاشترو
   . گرفتانيپا نده،ي آي روزهايشان ط پرداخت مطالبات  بريكارفرما مبن

  
ي  شـغل تيـ  رفتن امنلسئوا ريز وسازي  ي نفت كرمانشاه در اعتراض به خصوصشگاهي پاالكارگراني،  د٢٨ شنبه  سهروز  *

 تومـان بـه   ارديـ لي م١٨٠ در حدود يمتي نفت كرمانشاه با قشگاهي پااليواگذار  گزارش فارس، به . دست به تجمع زدند    شان
 شگاهيـ پاال .دنبال داشت   را بهشگاهي پاالني كارگران اي موضوع تجمع اعتراضني بوده و همستوني بري كارخانه ش  عامل   ريمد
 كه واگذار شده ي تومانارديلي م١٨٠ با شگاهي پاالني آمار محاسبه شده ازي است و ر  يرينظ  ي ب يبزارها و ا  آالت  ني ماش يدارا

  .است اصال مطابقت ندارد
  
 ادامـه  يشتيمع  وي شغليفي نسبت به بالتكللوي ني كارگران كارخانه كاشي تجمعات اعتراضاليسري،   د ٢٨ شنبه   سهروز  *
 قيـ  ماه از تعو١٥ و با وجود گذشت    دي به قسمت پانزدهم رس    لوي ن ي كارگران كاش  يفي بالتكل اليسر  گزارش فارس،  به .تياف

 كـه سـال     لـو ي ن ي كاشـ  شـركت   .ستي ن طي از بهبود شرا   ي استان اصفهان، هنوز خبر    دار   شهي كارخانه ر  نيحقوق كارگران ا  
 مالكـان   يدگي عدم رس  ليه دل  منتقل شده بود ب    ي به چهار نفر از فعاالن بزرگ صنعت كاش        ي اجتماع ني تأم يگذشته از سو  

 كامـل بـه سـر    يلي با مشكالت متعدد مواجه شده و در حال حاضر در تعط     د،ي خطوط تول  مي شركت و ترم   تي به وضع  ديجد
  . ماه است كه پرداخت نشده است١٥ شركت ني و حقوق كارگران ابرد ي م
  
 از توابع بوشهر دست بـه تجمـع         لمي د در شهرستان » تهران جنوب  «ي شركت مخازن نفت   كارگراني،   د ٢٨ شنبه   سهروز  *

  . نكرده اندافتي خود را دري ماه است كه معوقات مزد٥شركت حدود اين  كارگران لنا،ي گزارش ابه . زدندياعتراض
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 آبادان مقابل دفتر شگاهي مبهم نحوه اشتغال در پاالتي در اعتراض به وضع ي از جوانان آبادان   يجمعي،   د ٢٨ شنبه   سهروز  *
 مختـار  لي اشتغال آبادان، جليشورا  گذشته درهفته به نقل از رهياب،  به گزارش راه دانا    .مجلس اجتماع كردند   ندگانينما
 كـسب  ي كار براياي جوانان جوكرد، و عنوان  داد آبادان خبر    شگاهي پاال ٢ هزار نفر در طرح فاز       ٨ مجلس از اشتغال     ندهينما

 اشـتغال   ي كار در آبادان در سودا     ياي خبر، جوانان جو   ني از انتشار ا   پس . مراجعه كنند  يا   و حرفه  يمهارت الزم به مركز فن    
  .جوانان جوياي كار شد ي مبهم و نامشخص روند جذب موجب سرگردانتي وضعيند ولد دست به كار ششگاهي پاالنيدر ا

  
 خودرا آغاز يانه روز شبي چادر تجمع اعتراضييبرپابا  پروژه مسكن باران ي از اعضايجمع ،يد ٢٨ سه شنبه  روزصبح از*

 نالـه و    نيـ  ا ،مي سال به خونه هامون برسـ      ٨ كه بعد از     ديلطفا كمكمون كن   تجمع كنندگان گفتند؛      گزارش ركنا،  به .كردند
 سـبالن،  ابـان ي شـكوفه، خ ابـان ي در پروژه مسكن باران واقع در عبـدل آبـاد خ  شي خانوار است كه هشت سال پ  ٣٢٠ضجه  

ان پروژه متاسـفانه هنـوز صـاحب خانـه          ي تومان به مجر   ونيلي م ٨٦ مدت با پرداخت     نير ا  پارس ثبت نام كردند و د      ابانيخ
  .نشده اند

  
دفـاع از    و اعتـراض بـه ارسـال پارازيتهـاي زيانبـار          در دي، جمعي از اهالي شيراز براي دومين بار        ٢٨ سه شنبه  روز ظهر*

تـر    شعارهايي خواسـتار اقـدامات فـوري و جـدي         با سر دادن     شان دست به تجمع مقابل استانداري فارس زدند و         سالمتي
. تعدادي از معترضـان را بازداشـت كـرد          و بردنيروي انتظامي به تجمع كنندگان يورش        مسئوالن شدند به گزارش شيرازه،    

دستگيري اين افراد با عصبانيت تجمع كنندگان مواجه شد و تعدادي از افراد با حضور در خيابان، اقدام بـه بـستن خيابـان           
  .دندكر
  
مـاه   ٨اعتراض به عدم پرداخت  در خرم آباد٣كارگران فضاي سبز شهرداري منطقه       دي، ٢٩ چهارشنبه   پيش از ظهر روز   *

به گزارش خبر افالك، عدم تحقق وعده ها در رابطه با پرداخـت              .شان دست به تجمع مقابل شهرداري مركزي زدند        حقوق
ي منجر شد كه اين كارگران براي چندمين بـار متـوالي بـا تجمـع در       حقوق و مطالبات معوقه كارگران فضاي سبز شهردار       

  .مقابل ساختمان شهرداري مركزي خرم آباد نسبت به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض كنند
  
حـق بيمـه و همچنـين     كارگران شهرداري مياندوآب در اعتراض به عدم پرداخت ماهها حقـوق و ،  دي٢٩چهارشنبه  روز  *

يكي از كاركنان دفتـر      به گزارش ايسنا،   .ينهاي واگذار شده، مقابل ساختمان شهرداري اجتماع كردند       عدم تعيين تكليف زم   
نان خشك خود را هـم      كه  اين كاركنان   : ن اعالم كرد  ن خطاب به مسوال   افني شهرداري و نماينده كارگران در ميان معترض       

ر بدهيهاي بسيار سنگين قرار دارند و با توجه به عدم  به صورت اقساطي و با پول يارانه دولت پرداخت مي كنند، اكثريت زي            
  .ند مي شوپرداخت حق بيمه ها براي مراجعه به پزشك با مشكل مواجه

  
صنعت، دامداري، مرغداري و سردخانه زمزم مهابـاد           و   هاي چهارگانه سبز مهاباد كه شامل كشت      تكارگران شاغل در شرك   *

مـشكالت كـارگران شـركتهاي چهارگانـه سـبز          .  و تحصن كردند    مان مجتمع چادر زده    در برابر ساخت   ........از روز   شود،     مي
كارگران مهابادي همچنين از شنيدن زمزمه تعـديل        . آغاز شد  ١٣٨٦سازي اين مجتمع صنعتي در         مهاباد پس از خصوصي   

  .گسترده نيروي كار در اين مجتمع نگران هستند
 كارگران معترض مجتمع كشت و صنعت مهاباد يچادرهاحركت اعتراضي، ، در سي و هفتمين روز اين  دي١٩يكشنبه روز 

بدون سرپناه   سرد و ي كارگران در هوا   ي اعتراض تجمع و    شد ي جمع آور  ي انتظام يروهايدخالت ن   و ييبا حكم دستگاه قضا   
 مقابل ، آنهاكارگران مجتمع كشت و صنعت مهاباد   حركت    روز نيم هشت چهل و ي،   د ٣٠ پنجشنبهروز  . يافتكماكان ادامه   

  .تجمع كردند يساختمان فرماندار
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ــنبه روز *  ، دي١٨شــــــ
كارگران شركت هپكو اراك    
ــشكالت   ــه م ــراض ب در اعت
پيشروي اين شركت و عدم     
پرداخت حقوق معوقه خود    
. راهپيمايي و تجمع كردنـد    

ايـن  ،  اراك امروز به گزارش   
 تا كنون   ٨٦شركت از سال    

به دليـل سـو مـديريت بـا         
بـه رو     رو مشكالت فراوانـي  

بوده و طي ايـن مـدت روز        
ــه مــشكالت ايــن  ــه روز ب ب
شـــركت افـــزوده شـــده و 
مسئوالن هم تـا كنـون بـه        

ــاي ــع  يقوله ــراي رف ــه ب  ك
  .مشكالت اين شركت داده اند عمل نكرده اند

 روز.  دسـت بـه راهپيمـايي زدنـد     شان بـارديگر   اعتصاب كارگران كارخانه هپكو در دوازدهمين روز     ،   دي ٢٩چهارشنبه  روز  
  را پشت سر گذاشتسيزدهمين روز اعتصاب كارگران كارخانه هپكو ،  دي٣٠شنبه پنج

***  
  بيهوده است گريستن

 فتح اهللا كياييها
 بيهوده است گريستن

 بر اندوهي كه همگنان را
 در خفقاني ناخواسته

 .غرق مي كند
 بيهوده است گفتار

 .در وصف ظلم؛ پستي و حقارت
 اينك زمان زمانه ي فرياد است

 .با خشم و مشت گره شده
 دوربينهاي سلفي گير 

 كي از زبانه آتش؛
 كز خشم سخت خلق

سر بر مي كشد برآستانه ي 
 اندوه؛

 تصويري از تو را
 در ثبت خاطره مي كارد؟

 كي؟
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   در بهمن ماهيي فدايشهدا
، سعيد پايان، انيامت دانشكر، يخسرو گلسرخ،  جعفر پناهي،فتح علي پناهياني، ، يوسف زركارپوران يدالهي، بهروز عبدي

فاطمه افدرنيا، عبدالمجيد پيـرزاده جهرمـي، جعفـر محتـشمي، مـسعود پـرورش،                
 يعل محمد،  حميد مومني،كيكاووس رهگذر، حسن توسلي، مصطفي دقيق همداني 

، كيـومرث سـنجري   ،  ، انوشـه فظيلـت كـالم      يدرضا هزارخان يحم،  يلي اردب يخسرو
ي برادران، محمد كاسه چي، محسن حسين چوخاچ ،   لنگرودي  فرجودي  جان حسن

بابك سيالني، خسرو ، قاسم سيادتي، جعفر پشامي، فردوس آقا ابراهيميان، نوربخش
، ، محمدجواد عرفانيان، اكبر پارسي كياك مراميمحسن نپناهي، مهدي اقتدارمنش، 

محمـد  ،  ين جرجـان  يحس،  يواحد،  م مختوم يعبدالكر،  )توماج(رمحمد درخشنده   يم
، ي فرشـاد مرعـش    ،)جهـان (اندواب  ير قلعه م  يجهانگ،  ييحسن بطحا م،  يميطاهر رح 
، ي نورورز يعل،  حسن محمدپور ،  يمسعود رحمت ،  يزيعباس تبر ،  ين نورائ يمحمدام

اسـد  ، يـي رزايمـراد م ،  يم كـرد  يابـراه ،  ييرضا) حر(جعفر  ،  يبهنام قاسم زاده رضو   
ارزه قهرمانانـه   در مبـ  .... و يفاطمه محمـد  ،  يدون بانه ا  يفر،  ل برزگر ياسماع،  يزداني

 يسم و ارتجاع و استقرار دموكراسيالي امپري نابودي برايني شاه و خميمهايه رژيعل
  .يدند تاكنون به شهادت رس١٣٤٩ ي سالهايسم طياليو سوس

  

  انتشارات تصويری
  

  
  اهكلي سزي سالگرد رستاخني و نهمي سادماني لميف

  شماراني كمان بني رنگامي با قيدرهمبستگ
  يرهاشمي متنيز: سخنران

   ما و مواضعشماراني بزشي خاهكل،ي سزيرستاخ
   و منصور امانهيجعفر پو:  و تبادل نظرگفتگو

 راني هنر اكارگاه ي ماندنادي به يترانه سرودها: ي هنربرنامه

   بايد روي كامپيوتر ديدفيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر١٠( يورو٧قيمت 
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    در يک بستهDVDدو 
   آلمان،–ُل يادمان چهلمين سالگرد رستاخيز سياهکل در کلن  فيلم کام-١

  چهلمين سالگرد حماسه سياهکل در تلويزيونهای آسوسات، سيمای آزادی و تيشک- ٢

  مجموعه  ساعت در اين ٩
   دالر ١٥ يورو يا ١٠: قيمت

  برای دريافت اين بسته با آدرس زير تماس بگيريد
nabard@iran-nabard.com 

  
  
  
  
  

  
  

  اهكلي سزي سالگرد رستاخنيکميچهل و 
  تي عرب و جنبش اشغال وال استربهار  بایدرهمبستگ

  ی و مهرداد قادریرهاشمي منتيز: سخنرانان
   و تبادل نظربا سخنرانانگفتگو

 راني کارگاه هنر ای ماندنادي به ی سرودهاترانه ی هنربرنامه
  كامپيوتر ديد بايد روي فيلم با سيستم آمريكا اين . ) دالر١٠( يورو٧قيمت 

  



 ٥٧

  
  

  ی شماره نبرد خلق در يک سی د٣٣٣
   دالر١۵ يورو   ١٠قيمت 
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