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سرمقاله 

ي آمال  آیا هنوز هم قبله
 !آمریکاست؟

شاهد رفت و آمد افراد  89هاي آخر سال  در هفته
آقاي امـیـر   .  هاي مختلف به امریکا بودیم از جناح

ارجمند مشاور ارشد نخـسـت وزیـر پـیـشـیـن           
آقاي واحدي مشاور ارشـد     ،) میرحسین موسوي( 

و آقـاي مشـایـی        )  کروبی( رییس مجلس پیشین 
ي  مشاور ارشد رییس جمهور فعلی، در چند هفته

 .اند آخر سال، هر کدام سري به امریکا زده
از طرفی شایعات  حاکی از آن  بود که امـریـکـا      

خواهد سازمان مجاهدین خلق را از لـیـسـت       می
هاي مـخـتـلـف        ها خارج کند و جناح تروریست

حاکمیت امریکا، گویا در این زمینه مسابقـه هـم     
اما به ناگهان با حمله وحشیانـه  .  بودند  ترتیب داده

هاي  نیروهاي عراقی به قرارگاه اشرف، در زیر نگاه
تفاوت ارتش آمریکا و با حضور وزیر دفاع آنان  بی

هاي پشت  در بغداد، اذهان متوجه ساخت و پاخت
طـلـبـان و          از طرفی قبله آمال سلطنت.  پرده شد

ها هم که همیشه امریکا بوده است و فـقـط    لیبرال
 .یک اشاره کافی است تا به سر بدوند

خواهد هم چنان سرنخ جریانات را  گویا امریکا می
به دست داشته باشد تا از قضایا و مسایـل ایـران     

هاي مـخـتـلـف،        چنان با جناحعقب نمانده و هم
ارتباط خود را حفظ کند تا  در انتها، بهترین گزینه 

 .را براي خودش انتخاب کند
از طرفی مردم تحت ستم هستند که هر روز، بـار    

این مردم، بـه  .  زندگی کمر آنان را خم کرده است
اند، در بـرابـر اجـحـاف و          هر ترتیب که توانسته

ستمگري ایستاده و با آن مقابله کرده و مقـاومـت   
هر روزه تعداد کثیـري از زنـدانـیـان،         ...  اند کرده
ها زیر بار  ها و تجاوز شده ها و شکنجه شده کشته

هنوز مشخص نیست .  فشار و سرکوب، قرار دارند
خواهند به آقایانی که  مردم تحت ستم، چگونه می

 . کنند جواب بدهند با امریکا زد و بند می
به هر ترتیب، هوشیاري مردم در ایـن زمـیـنـه           

هاسـت بـراي      زیرا مردمی که سال. ضروري است
دهند و مبارزاتی که در آن صدها و  آزادي کشته می

هاي اعدام رفتند، بـراي   هزاران نفر به مقابل جوخه
اي بخواهند بـه نـام        آن نبوده است که امروز عده

این مذاکـرات  .  خواهی با امریکا مذاکره کنند آزادي
از جانب هر جریان و هر کس که باشد، محـکـوم   

ترین جایگاهی در میـان   تواند کوچک است و نمی
 .مردم ما داشته باشد

آنها که در پی به دست آوردن دل آن ارباب بزرگ 
هستند، بدانند که اگر هزاران دل را هـم بـه درد       

توانند دل آن ارباب را به دسـت   آورند باز هم نمی
خواهد و نشـان   آن ارباب تسلیم محض می.  آورند

کند و  داده است که با نوکرانش چگونه برخورد می
چگونه در یوزگانش را به پادویی وگروهبان دومی 

شـدگـان راه آزادي          از خون کشته.  دهد ارتقا می
خجالت بکشند و به دریوزگی امـریـکـا چشـم         

ندوزند که ملت ما بیدارند و هوشیار و این مسایل 
این افراد خودشان را از چشم مردم .  پذیرند را نمی

مداران سابق و الحق  از این میان قدرت.  اندازند می
هاي  ید طوالیی در سازش و مذاکره و بند و بست

طلبان امروز همـان   پشت پرده دارند، آقایان اصالح
کسانی هستند که مذاکرات الجزایر را بـه پـیـش        

بسـتـنـد کـه        1359بردند و قراردادي را در سال 
لـه  وـ الـد    جمهور وقت آن را قرارداد وثـوق  رییس
در آن قرارداد کلیه ذخایر ارزي ایران همراه .  نامید

هاي سفارت تحویل امریکا شـد و در       با گروگان
ي ایران کنترا بوجود آمد  عوض سازش پشت پرده

ي آن فروش سالح مخـفـی بـه ایـران          که نتیجه
ومسافرت مک فارلین، مشاور امنیت ریگان رییس 
جمهور وقت امریکا، به طور مخفیانه به ایران بـود  
و هدایا و کیک وکلید که به صورت غیر رسمی به 
ایران آورده بود در آن زمان رسوایی زیادي بـراي    

بعید به نـظـر   .  مداران وقت به ارمغان آورد سیاست

طلبان امروز کـه اعـقـاب آن         رسد که اصالح نمی
بـه  .  سازش هستند و از حاکمیت اخراج شده انـد 

هـاي     دنبال آن چنان مذاکراتی باشنـد و جـنـاح       
اصولگراي حاکمیت نیز در مذاکرات پنهانی بر سر 
عراق، افغانستان و یوگسالوي با امریکا نیز همواره 

 .و دارند  ید طوالیی داشته
نماید وارد شدن سازمانی هماننـد   آنچه عجیب می

مجاهدین خلق در این ماراتن جذب پشتـیـبـانـی     
البته با این حمله اخیر که با رضایت آمریکا .  است

صورت گرفت شاید به خود آیند و بدانند که بـه    
توان بست وتـنـهـا     این متجاوزان هیچ امیدي نمی

این سازمـان  .  امید مبارزان مردم تحت ستم هستند
عـام را       ي خود دو بار قتـل  ساله 40که در تاریخ 

تجربه کرده است و هر دو بار با اشاره و رضایـت  
امریکا بوده است، باید قدري در کـارهـاي خـود      

هـاي     بار اول این سازمان در سال.  بیشتر بیاندیشد
هاي اطـالعـاتـی       با مشارکت کامل سازمان 1350

طلـبـان    امریکا وبا ماموریت اجرایی شاه و سلطنت
عام شدند و بار دوم در  همراه با مبارزان دیگر قتل

ي مـخـفـی         ي شصت به دنبال موافقتـنـامـه    دهه
کنترا همراه با خیل نیروهـاي انـقـالبـی بـه           ایران

هـاي     عـام    ها و قتـل  چال هاي اعدام و سیاه جوخه
جمعی سپرده شدند؟ گویا آنان این بـارایـن      دسته

اند و در  سازمان را با اهداف خاص به بازي گرفته
معامالت پشت پرده بر شر آنـان بـده وبسـتـان         

 . کنند می
مردم ما که بیش از صد سال است براي استقالل و 

کنند این زدوبندهاي پشت پرده را  آزادي مبارزه می
شناسند و در مبارزات خود هیچ گـاه   به خوبی می

چشم انتظار تعیین سرنوشـت خـود بـه دسـت           
ي محکم  دوزند و با اراده مذاکرات پشت پرده نمی
اي هستند که سـرنـوشـت     و پیگیر به دنبال جامعه

خودشان را به دست خود گرفته و آن را تعـیـیـن    
امروز مبارزات مردم شکافی عمیق در میـان  .  کنند

طلبان ایجاد کرده است وهر روز شـاهـد        قدرت
هاي بیشتر در میان آنان براي انـحـصـار     کشمکش

کننده نهـائـی    شک نیست که تعیین.  قدرت هستیم
شـان بـراي آزادي          مردم تحت ستم ومـبـارزات  

 .وحقوق از دست رفته آنان است

خواهد هم چنان سرنخ  گویا امریکا می
جریانات را به دست داشته باشد تا از 
قضایا و مسایل ایران عقب نمانده و 

هاي مختلف، ارتباط  چنان با جناحهم
خود را حفظ کند تا  در انتها، بهترین 

 .گزینه را براي خودش انتخاب کند
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ي تفسیر خبر صداي امریکـا در سـوم        در برنامه
اردیبهشت میزگردي با صاحب نظران ساخـتـه و     

زاده و      ي این تلویزیون ، آقایـان نـوري     پرداخته
در این برنامه آقاي نوري زاده .  سازگارا برگزار شد

با آب وتاب از لشگرکشی عربستان سـعـودي و       
گفت آنها فـقـط بـراي       کرد و می امارات دفاع می

حفاظت از کاخ شیخ بحرین و فرودگاه ومـراکـز     
اند واصال در سرکوب مردم دخالـت   حساس آمده

اي که بیننده واقعا دلش به حـال   به گونه....  ندارند
نواز عربستان و شیـوخ   شیخ بحرین و پادشاه مردم

و شاید هم بعضـی افـراد     .  آمد امارات به رحم می

بیچاره این شیـوخ کـه چـقـدر         :  دل بگویند نازك
 ...دلسوز مردم هستند و
ها این فکر به ذهن خطور می  با شنیدن این حرف

نظران ِساخته و  پردازان و صاحب کند که این نظریه
ها که ژسـت انـقـالبـی و            ي این رسانه پرداخته

گیرند، به چـه سـادگـی         طرفداري از مردم را می
ي بحریـن   جنایتکارانی مثل شاه عربستان و خلیفه

دهند، تنها به  وشیوخ امارات را مورد تایید قرار می
با خود .  این دلیل که آنها مورد تایید امریکا هستند

دفـاع کشـتـه       فکرکردم اگر قرار باشد که مردم بی
بدهند، شکنجه شوند مورد تجاوز واقع شونـد و    

ها مبارزه و تحمل رنج و شکنجه و به  پس از سال
قول رییس دادگستري آذربایجان که بـا افـتـخـار       

هزار ضربه شالق بر بدن  71گوید طی دو سال  می
مردم این استان وارد شده، آنگاه چنین مفسرانی با 
چنین افکاري بخواهند سردمدار شـونـد ومـثـال         

هاي شـاه     ها و گردن زدن ها و دست بریدن شالق
عربستان و غیره جاي آن را بگیـرد ، آن وقـت         
عجیب نخواهد بود کـه اگـر کسـی بـخـواهـد             
جمهوري اسالمی بماند تا مردم مجبور نشوند این 

 همه هزینه بپردازند؟؟؟

 !بهتر است  جمهوري اسالمی بماند؟

پیش نماز مسجد ریاست جمهوري آقاي امیري فر 
گرایان تـخـریـب     گفته است که هر کسی را اصول

هـا     به گزارش روزنـامـه  .  شود تر می کنند، محبوب
ایشان که رییس شوراي فرهنگی ریاست جمهوري 

براي ”  : وحامی سرسخت آقاي مشایی است گفته 
شناخت ولی از وقتی که  مثال هیچ کس من را نمی

ي کیهان وسایت شرق علیه من مـطـلـب     روزنامه
نوشتند، من مشهور شدم وشهرت جهانـی پـیـدا      

ي آقاي رحیم مشایی گـفـتـه     ایشان در باره.  کردم
خواند و در شبانه روز یک  است که نماز شب می
وقـتـی ایشـان و        .  خوابـد  یا دوساعت بیشتر نمی

نزدیکانشان این گونه در باره  همدیگر قضـاوت    
گرایان هـیـچ      کنند دیگر مشخص است که اصول

ایشان که خودشان از اصولگرایـان  .  اي ندارند آینده
اند ودر دولت اصول گراي فعلی پسـت   به نام بوده

اند کـه اصـول      اند، اکنون متوجه شده مهمی داشته

دارند که علیـه  !!  و محبوبیت!!  گرایان آنقدر ابهت 
هر کس که حرف بزنند آن شخـص مشـهـور و        

 . شود محبوب می
گویند دو نفر کاندید انتخابات در شهري شـده   می

وقتی از او پرسیدند کـه  .  یک نفر پیروز شد. بودند
چون مردم رقیب :  علت پیروزي تو چه بود؟ گفت

شناختند و مـن را تـقـریـبـا           مرا بیشتر از من می
 . به من راي دادندشناختند،  نمی

 آن قدر آش شور شده که خان هم فهمیده

ها با بـوق و کـرنـاي           طرح هدفمندسازي یارانه
مسئوالن دولتی با این شعار آغاز شد که پولـداران  
و اقشار مرفه از این سوبسیدها بـیـش از اقشـار        

کنند و به هـمـیـن دلـیـل         آسیب پذیر استفاده می
ها، در حقیقت جـلـوي    خواهند با حذف یارانه می

نابرابري توزیع را گرفته و بیشتر به نـفـع اقشـار        
زیرا آنها بنزین کمتري مصـرف    .  پذیر باشد آسیب

کنند و ماشین شخصی ندارند و همواره چه از    می
شد که تنـهـا    زبان رییس دولت و یا وزرا گفته می

اقشار مرفه و آنانی که دو یا سه ماشین و اتومبیـل  

کنند و باید  و غیره دارند از بنزین ارزان استفاده می
اکنون پـس از      .  عدالتی گرفته شود جلوي این بی

گذشت چند ماه از حذف سوبسید ِپولدارهـا  و      
یکی از کارشنـاسـان   !  پذیر دادن آن به اقشار آسیب

که سوخت هواپیمـا  )  1( و صدا اعالم کرد   بی سر
ها و  ها و شخصی همان صد تومان است و تاکسی

تـومـان و      400ها، همان بنزین را با مبالغ  اتومبیل
) تومان بنزین سوپر 850(هفتصد تومان و یا بیشتر 

این اعالم بی سر و صـدا نشـان     .  کنند مصرف می
اند که اقشار  دهد که حتما مسوالن اطالع داشته می

کنند، به  پذیر بیشتر با هواپیما رفت و آمد می آسیب
همین جهت از گران کردن سوخت در این زمینـه  

. اند تا عدالت اجتماعی برقرار شود خودداري کرده
پذیر از اتوبوس و تاکسی و  چون این  اقشار آسیب

کنند پس بهتر است کـه هـمـان       غیره استفاده نمی
 .ها با بنزین ارزان قیمت رفت و آمد کنند هواپیما

———————————————— 
، 90روزنامه جهان اقتصاد سوم اردیبهـشـت     )  1( 

 9صفحه

 کنند اقشار آسیب پذیر با هواپیما رفت و آمد می
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 تـهـران    7ي  یکی از کارمندان شهرداري منطقه
دیروز با انداختن خود از یکی از طبقات ساختمان 
شهرداري منطقه ، خودکشی کـرد مسـوالن ایـن        

ي این حادثه توضیحی نداده  منطقه تا کنون در باره
 )89آرمان ده اسفند.(اند
 فشار بیش از حد بـه    .  توضیحی الزم نیست

مردمی که هیچ نوعی از امنیت ، از جمله امنیت 
هایی از این نوع خواهـد   شغلی ندارند ، بازتاب

 .داشت
 
  ایجاد : وزیر تعاون درپاسخ به سوال نمایندگان

 .ي وزارت تعاون نیست اشتغال وظیفه
      قبال هم وزیر کار عین همین حرف را زده

شود که ایجاد اشتغال را باید از  معلوم می.  است
دانست کـه    ...  وظایف نیروي انتظامی و سپاه و

 .استخدام راهمچنان در دستور کار خود دارند
 
 14ي همشهري یکشنـبـه      ي روزنامه به نوشته 

شوراي نگهبان براي دومین بار طرح  90فروردین 
رسیدگی به دارایی مقامات و مسوالن نظام را رد   

 .کرد و آن را مغایر شرع و قانون اساسی دانست
 آن را که حساب پاك است 

 از محاسبه چه باك است؟
 وان را که بود حساب ناپاك

 پاشد به دو چشم بازرس خاك
 
 هـا     بانـک :  وزیر امور اقتصادي و دارایی گفت

 .دهند امسال بیشتر وام می
  آقاي وزیر اعالم نکرده که به چه کسانی این
هاي ارزان قیمت پرداخت خـواهـد شـد؟       وام

ها  درتمام این سال.  گرچه نیازي هم نبوده بگوید
ها استفاده کرده اند کـه     فقط افرادي از این وام

 .ها را هم ندارند تمایل به بازپرداخت این وام
 
 15ي همشهري دوشنـبـه      ي روزنامه به نوشته 

 81فروردین یک قاچاقچی ایرانی به جرم حمـل    
کیلوگرم ، مواد مخدر صنعتی شیشه که آن را بـه    

اي درکانتینر فرش جاسازي کرده بود،  طور ماهرانه
 .توسط پلیس مالزي دستگیر شد

  ي  ساله 32البته نام و سمت رسمی این تاجر
میلیون  16.1اش  ایرانی که فقط موادمخدر شیشه

 .رینگیت قیمت داشته اعالم نشده است
 
 فروردین  20ي آرمان شنبه  ي روزنامه به نوشته
علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کـانـون    90ماه 

بسیـاري از    :  شوراهاي اسالمی کار از استان تهران
 .کنند درصد ظرفیت کار می60تا  30ها با  بنگاه
 ؟ وقتی رییس ! ها دهد این حرف بوي فتنه می

گویند در سال گذشـتـه    جمهور و وزیر کار می
یک میلیون وششصد هزار شغل جدید ایـجـاد     

میلیـون شـغـل       2.5شده و در سال جدید هم 
حاال گیـریـم اصـال      .  جدید ایجاد خواهند کرد

صاحبان کار هم هر روز کارشان را از دسـت    
هاي اقتصـادي   ي بنگاه دهند واخراج در همه می

امري معمول شده، آیا رواست کـه در ایـن         
گرانه به گـوش     هایی فتنه شرایط حساس حرف

 !اي با بوي کار برسد؟ آن هم فتنه
 
 22ي آرمـان دوشـنـبـه            ي روزنامه به نوشته 

روابط تجاري ایـران و    (زیرعنوان  90فرودین ماه 
حدود  89در سال )  چگونه بود 89امریکا در سال 

میلیون دالر کاال به امریکا صادر شده و حدود  79
فرش . ایم میلیون دالر از امریکا واردات داشته 161

دستباف ایرانی بیشترین سهم کاالي صادراتی بـه    
 )درصد90حدود .(ایاالت متحده را دارد

 خواهد؟ نه توضیح می! 
 
 22ي شـرق دوشـنـبـه            ي روزنامه به نوشته 

هزار  485حقوق بگیران تا سقف : 90فروردین ماه 
 .تومان معافیت مالیاتی دارند

 ها تا چه سقفی از درآمد را مـعـاف      بازاري
 هستند؟

 
             محمد احمدي عضو کـانـون هـمـاهـنـگـی

هـزار     25دولت باید   :  شوراهاي عالی کار کشور
میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتـمـاعـی را      

 .بپردازد
 ي    تنها موسسـه !  باش  تا صبح دولتت بدمد

بخش خصوصی که از حمایت دولت بی بهـره   
است همین سازمان تامین اجتماعی اسـت کـه     

 .صاحبان آن حقوق بگیران و زحمتکشان هستند
 
 فرودین  23ي روزنامه شرق سه شنبه  به نوشته
تامین معیشت یک خـانـواده   :  یک کارفرما 90ماه 
هزار تـومـان    800تا  700نفري کارگري باید  4ي

عطاردیان افزود که حـداقـل     .  در نظر گرفته شود
حقوق کارگري اعالم شده کافی نـیـسـت ولـی         

توانند با اضافه کار کمبودهاي معیشتی  کارگران می
 .خود را جبران کنند

           با این که این کارفرما نسبـت بـه بـقـیـه
نماید اما ایشان هم اعالم نکرده که  تر می منصف

این رقم را چگونه محاسبه کرده است و چـه      
هزار تومان پیشنهادي  800یا  700مبلغی از این 

ایشان را به اجاره خانه، چقدر را به خوراك و   
چه مبلغ را به پوشاك و چه رقمی را بایـد بـه     
آموزش و بهداشت و درمان اختصاص دهند؟ و 

ي کارفرمایان و پشتـیـبـانـان      آیا اصال مجموعه
اي  هاي کارگري هزینه شان براي خانواده سیاسی

به نام آموزش وبهداشت و درمان را به رسمیت 
شناسند؟ آیا این حضرات یک آپارتمان یـک   می

ي    اتاقه در محالت پایین شهر را براي خانـواده 
 400شناسند که بیش از  کارگري به رسمیت می

میلیون تومـان ودیـعـه       6هزار تومان اجاره و 
خواهد ویا تنها حلبی آبادهایی که درحاشیـه   می

شهرها کم نیست را براي کـارگـران کـافـی         

 آن سوي خبرها
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 دانند؟ می
 
 فرانسه دیکتاتور ساحل عاج را دستگیر کرد. 
 ها موردي است که دیـگ   این هم یکی از ده

 !گه روت سیاه به دیگ می
 
    بانک مرکزي با پرداخت وام به بازنشستـگـان

 .تامین اجتماعی مخالف است
      خب طبیعی است که مخالف باشد، وام را

ي  کسانی باید بگیرند که ذوق شرکت در مزایده
خرید اتومبیل قدیمی رییس جمهور را داشـتـه     

 .باشند
 
 فـرودیـن     24ي آرمـان       ي روزنامه به نوشته :

اي    صندوق بین المللی پول در آخریـن گـزارش    
ارزیابی خود از اقتصاد جهان، در مورد  اقـتـصـاد    

بینی رشد صفر درصـدي را بـراي        ایران نیز پیش
بـر اسـاس ایـن        .  سال جاري میالدي منتشر کرد

 2011گزارش بحران اقتصادي ایـران در سـال         
شدت خواهد گرفت و به باالترین میزان تورم در   

 .تاریخ معاصر ایران تبدیل خواهد شد
المللی پیش بینی کرده است که نـرخ     صندوق بین

به صفر خواهد  2011رشد اقتصادي ایران در سال 
 .درصد خواهد گذشت 22.5رسید و تورم از مرز 

  آش آنقدر شور شده که صداي آشپز هم در
 .آمده است

 
 فـروردیـن     25ي شـرق     ي روزنامه به نوشته :

معاون  اقتصادي بانک مرکزي، رشد اقـتـصـادي      
صفر در صدي ایران، که پیش بینی بانک جهـانـی   

است را بدبینانه  90در مورد وضع اقتصاد در سال 
 .دانست
 ي پارامترها در اقتصاد ایران،  با توجه به همه

دلیلی براي بدبینی وجود ندارد هـمـه چـیـز         
سرجاي خود است و خوشبختی مثل کنـه بـه     

 .زندگی مردم چسبیده است
 
 فـروردیـن     24ي آرمان    ي روزنامه به نوشته :

: ي دشتی  تنگستان در مـجـلـس گـفـت        نماینده
هزار  480درصورت لغو قانون کاالي همراه ملوان 

 .شوند نفر در بوشهر بیکار می
  میلیـون   2.5قرار است دولت در سال جاري

ي ایجاد اشـتـغـال     شغل ا یجاد کند واین طلیعه
 .نگران نباشید. است

 
          در اعتراض به خودداري دولـت از اجـراي

مصوبه مجلس براي وصل بیمه ایـن کـارگـران،        
هاي کشت و صنعـت   شماري از کارگران کارخانه

) سه شنبه( کارون شوشتر، و هفت تپه روز گذشته 
طـبـق   .  فروردین مقابل مجلس تجمع کـردنـد   24

مصوبه کمیسیون اجتماعی قرار بر ایـن بـود کـه        
هاي بیکاري این کارگران در سنوات بـیـمـه     فصل

آنها لحاظ شود، اما تا کنـون سـازمـان تـامـیـن           
ي وزارت رفـاه شـده        اجتماعی که زیر مجموعه
 .اینکار را انجام نداده است

تن از شـاکـیـان     200همچنین روز گذشته حدود 
ي    ي تعاونی مسکن کارگران برق منـطـقـه    پرونده

تهران در مقابل ساختمان دادگستري استان تهـران  
پس از مذاکره کارگران معتـرض بـا     .  جمع شدند

نماینده دادگستري، قرار بر آن شد که یک شـنـبـه    
ي آینده این نمایـنـدگـان بـا ریـیـس کـل               هفته

 .دادگستري استان تهران دیدار کنند

 آن سوي خبرها

 کیان تایر
 5روز یکشنبـه    ”  کیان تایر“ کارگر کارخانه  800 

اردیبهشت براي چندمین مرتبه در برابر ساختمـان  
بـه  .  انـد  ریاست جمهوري اجتماع و اعتراض کرده

کارگران کیان تایر پس از تعطیالت نوروزي گفتـه  
شده بود که کارخانه تا سوم اردیبهشت تـعـطـیـل     

شود تا تکلیف بودجه الزم براي خریـد مـواد      می
اولیه یا امکان واگذاري کارخانه به بـانـک سـپـه       

روز تعطیلـی،   20اما کارگران پس از .  روشن شود
روز سوم اردیبهشت ماه در مراجعه به کـارخـانـه    

اند که مواد اولیه تهیه نشده و مسئوالن  متوجه شده
شرکت نیز براي پاسخگویی به سواالت آنـهـا در     

 . محل حضور ندارند
کارگران کیان تایر پس از این، تصمیم به تجمع در 
برابر نهاد ریاست جمهوري گرفتند و نماینـدگـان   

آنان در این . خود را نیز به وزارت صنایع فرستادند
کار، حـقـوق،     “  ساعته، شعارهایی چون  4تجمع 

کارگر گـرسـنـه      “ و ”  اعتراض، حق مسلم ماست
در ایـن مـدت       .  انـد  سر داده” منتظر جواب است

کسی از مسئوالن نهاد ریاست جمهوري به دیـدار  
کارگران نیامده اما وزارت صنایع به آنـان وعـده       

ماه و نیم گذشته آنان را    داده که حقوق معوقه یک
مسئوالن وزارت صـنـایـع    . به حسابشان واریز کند

 اخبار کارگري
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میلیارد تومـانـی    28اي  اند که بودجه همچنین گفته

اندازي دوباره کـارخـانـه و پـرداخـت             براي راه
دستمزدهاي معوقه کارگران در هیات وزیران بـه    

 . تصویب رسیده است
 

 پتروشیمی ماهشهر
اعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر از دوشـنـبـه    

کارگران پتروشیمی امیرکبیر  . فروردین آغاز شد 22
هم با تجمع در خیابان، اعتصاب خـود را آغـاز       

عمده ترین خواسته کـارگـران و سـایـر         .  کردند
کارکنان قراردادي، حذف پیمانکار و طرف قرارداد 

همزمان با ایـن    .  شدن مستقیم با خود شرکت بود
نیز بـه آنـهـا        “ بوعلی“اعتصاب، کارکنان شرکت 

پتروشـیـمـی     چند ساعت بعد، کارگران .  پیوستند
 .و اروند نیز دست از کار کشیدند“ تندگویان“

فروردین، مدیران و مسوالن پس از شـنـیـدن       24
حرفها و خواسته هاي کارگران، سعی کردند که با 
تهدید کارگران را به سر کار خود برگردانند و بعد 

دادن وعـده و     از دیدن ایستادگی کارگران، حربه 
آنهـا قـول دادنـد کـه           .  وعید را در پیش گرفتند

 .وضعیت غذا و سرویس بهبود یابد
ها  اما خواسته ي اصلی کارگران، حذف پیمانکاري

وعده و وعید .  و رسمی شدن کارگران پیمانی بود
و تهدید و دستگیري و ارعاب کارگران، سبب شد 

امـا     . که برخی از کارگران به سر کار بـرگـردنـد     
کارگران امیر کبیر و ایران ژاپن، هـمـچـنـان بـه          

فروردین، کارگـران   28.  اعتصاب خود ادامه دادند
به اتقاق خانواده هاي شان، جلو شرکت اجتـمـاع   

 . کردند
کارگر مجتمع  1500روزه  11در نهایت، اعتصاب 

پتروشیمی بندر امام، با مهلت سه ماهه به کارفرمـا  
هاي پـیـمـانـکـاري و         براي برچیده شدن شرکت

 . جمعی به پایان رسید قراردادهاي دسته
 

 کارخانه پاك وش 
بحث تعدیل نیرو در کارخانه پاك وش که پس از 
پایان تعطیالت نوروزي مطـرح شـده بـود، بـا           

کـارگـر بـه       100خط تولید و اخراج  3خواباندن 
” وش   پـاك “ کارفرماي   . مرحله اجرا درآمده است

ابتدا در نظر داشت با کمترین حقوق قانونی اقـدام  
به اخراج کارگران کند، اما پس از مقاومت آنـان،    

مـاه و       5ناچار شد کارگران رسمی را با دادن     
روز از سـطـح      100کارگران قراردادي را با دادن 

آخرین دستمزد به ازاي هر سال سابقه کار، راضی 
 . به ترك کار خود کند

 

در اثر تحریم هاي جهانی، دومین 
کارخانه طالي کشور تعطیل و 

  کارگر آن بیکار شدند 550
رویه قیمت طـال در بـازار،        همزمان با افزایش بی

کارخانه استحصال طالي پویـا زرکـان آق دره         
تکاب در جنوب آذربایجان غربی تعطیل و فعالیت 

 .آن متوقف شد
مدیر عامل این کارخانه علت این تـعـطـیـلـی را        
شکستگی یکی از قطعات اصلی کـارخـانـه طـال       

وي با اشاره به ضرورت تعمیر اساسی .اعالم نمود 
نشان سـاخـت در        و یا خرید قطعه جدید خاطر

ها و    شرایط فعلی و به علت وجود برخی تحریم
نیاز به خرید قطعه آسیب دیـده از کشـورهـاي          
خارجی فعالیت کارخانه حداقل به مدت چهار ماه 

درصـد  30وي اعالم کرد کـه    . متوقف خواهد شد
در .  کارگران به طور موقت بیکار خـواهـنـد شـد      

 95حالی که به گفته کارگران این کارخانه، بیش از 
درصد کارگران و کارکنان این کارخانه شغل خود 
را از دست داده اند و فعالیت کارخانه طـالي اق    

 .دره تکاب بکلی متوقف شده است

 
 مجتمع پتروشیمی تبریز

کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز نیز در روزهـاي  
انتهایی سال گذشته میزبان تجمعات و اعتراضـات  

 .نفر از کارگران بوده است 2000نزدیک به 
آنگونه که خبرگزاري دولتی ایرنا گزارش داده بود، 

 1800از روز پنجشنبه دوازدهم اسفنـد، حـدود       

کارگر پیمانکار مجتمع پتروشیـمـی تـبـریـز بـه           
قراردادي نشدن خود از سوي مدیران این مجتمـع  

 دست به اعتراض زده بودند
کارگران مجتمع پتروشیمی تبریز همچنین خواستار 
افزایش دستمزد متناسب با رشد تورم و افـزایـش   
قیمت کاالها و خدمات و برخورداري از امکانات 

 .رفاهی و بیمه بوده اند
 

 دو شرکت ساختمانی در آبادان
ها کارگر اخراجی  فروردین نیز ده 14روز دوشنبه، 

دو شرکت ساختمانی در آبادان جهت بازگشت به 
کار در مقابل درب پاالیشگاه این شهر تجمع کرده 
بودند که یورش عوامل حراست و نیروي انتظامی 

 به تجمع کنندگان را در پی داشت
این تجمع در پی آن صورت گرفته که مسـئـوالن     
پاالیشگاه آبادان اخیرا در راستاي تعدیل نیرو اقدام 
. به تصفیه حساب با برخی کارگـران کـرده بـود       

کارگران فضاي سبز، کارگران قسمت تعمیرات و   
خدمات و هم چنین برخی از رانندگـان کـه بـا        

هاي پیمانی در پـاالیشـگـاه آبـادان کـار           شرکت
کنند، بین سه تا شش مـاه حـقـوق خـود را            می

هاي وزارت نفت  اند و علیرغم وعده دریافت نکرده
و مقامات مسئول، هنوز حقـوق ایـن کـارگـران         

 .پرداخت نشده است
 

 شرکت مخابرات راه دور شیراز
نفر از کارگران شرکت مخابراتی راه    100بیش از 

فروردین مـاه   29دور ایران در شیراز روز دوشنبه 
در اعتراض به عدم اجراي مصوبات دولت بـراي    

میلیارد تومانی به این واحد صنـعـتـی و       15مکم 
ماه حقوق خـود در فـاصـل         20پرداخت نشدن 

ساختمان استانداري فارس تا سازمان صنـایـع و     
معادن این استان راهپیمایی کردند و شعارهاي زیر 

، ” زندگی، معیشت حق مسلم ماست“: را سر دادند
مـاه     20“ و   ”  مصوبات دولت اجرا باید گـردد   “ 

شـرکـت   . ” حقوق کارگر پرداخـت بـایـد گـردد        
ماه قبل تاکـنـون و      20مخابراتی راه دور ایران از 

پس از واگذاري به بخش خصوصـی بـه دلـیـل         

 اخبار کارگري
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 .مشکالت مالی دچار بحران شده است

 

 نساجی مازندران
جمع کثیري از کارگران نساجی مازندران طی دو   
روز متوالی درمقابل نساجی طبرستان تجمع کـرده  

آمیز که بـا حضـور        در این تجمع اعتراض.  بودند
عده کثیري از کـارگـران انـجـام گـرفـتـه بـود               

 .بافی نیز حضور داشتند بازنشستگان کارخانه گونی
علیرغـم  :  تعدادي از این بازنشستگان اظهار داشتند

بافی ایـن عـده بـا         هاي مدیران سابق گونی وعده
پرداخت حق بیمه خود که باید از طریق کارفـرمـا   

مـان     هـاي    شد از جیب خود وزن و بچه اقدام می
پرداخت نمودیم به امید اینکه کارفرما به تـعـهـد      
خود عمل نماید ولی تاکنون نسبت بـه سـنـوات      

. گونه اقدامی انجام نگرفـتـه اسـت      گذشته ما هیچ
رود و اعتقاد بـرایـن    کارفرماي جدید زیر بار نمی

دارد که سنوات این عده مربوط به کسانیست کـه    
در حالی که یکی از   .  اند کارخانه را واگذار نموده

گذار جدید  شرایط واگذاري این کارخانه به سرمایه
باشد کـه     پرداخت دیون کارگران این کارخانه می

باید کارفرماي جدید نسبت به پرداخت این دیـون  
 .اقدام نماید

. 

 شرکت ذوب و فلزات ابهر
نفر از کارگران شرکت ذوب و فلزات ابـهـر    200

ماه است حقوقی دریافت نکرده اند، در  16نیز که 
چند روز گذشته در اعتراض به این امر در مقابـل  

 .فرمانداري ابهر دست به تجمع زده اند

از :  یکی از کارگران معترض در این بـاره گـفـت     
ماه پیش با مراجعه فرمانداري، استانداري  7حدود 

زنجان، دادگاه و دفتر نماینده مردم ابهر و خرمدره 
خواسته خود را مطرح کرده ایم اما تا امروز جواب 

 .قانع کننده اي دریافت نکرده ایم
 

 ”ناز نخ قزوین“شرکت 
نیز با ” ناز نخ قزوین“صدها تن از کارکنان شرکت 

تجمع در مقابل مجلس طی دو روز متوالی نسبت 
یکی .  به عدم دریافت حقوق خود اعتراض کردند

از تجمع کنندگان در این باره گفت که ما چهارده 
” ناز نخ قزویـن “ ماه است هیچ حقوقی از شرکت 

هاي ما بـه اداره     ایم و تمام شکایت دریافت نکرده
 .بیمه بی نتیجه مانده است

 اخبار کارگري

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کـبـیـر    
ششم اردیبهشت، تجمعی را   )  پلی تکنیک تهران( 

در اعتراض به شرایط نامناسب سلف سـرویـس،     
برخورد نامناسب برخی از مسـوالن حـراسـت          
دانشگاه و احضار شفاهی آنان به کمیته انضباطـی،  

 .در صحن دانشگاه برگزار کردند
این تجمع که با درخواست شـوراي  
صنفی این دانشگاه برگزار شـد، بـا     
استقبال صدها نفر از دانشـجـویـان    

این تجـمـع   .  پلی تکنیک مواجه شد
در حالی صورت گرفت که از صبح 
آن روز، اعضاي شـوراي صـنـفـی       
دانشگاه و همچنـیـن تـعـدادي از         
فعالین دانشجویی به دانشگاه ممنوع 

 .الورود شدند
معاونت فرهنگی، نیروهاي حراست 
و انتظامات با تماس با دانشجویـان  
تهدید کرده بودند که در صـورت      

 . شرکت در تجمع با آنها برخورد خواهد شد
شوراي صنفی دانشجویان دانشگاه امیـرکـبـیـر از       
مدتی قبل درخواست صدور مجوز براي برگزاري 

. این تجمع را به مسئولین دانشگاه ارائه کرده بـود   
از آن جا که مسئولین دانشگاه ظرف مدت چـهـار   
روز پاسخ مثبت یا منفی به این درخواست ارائـه    
نکردند، بر اساس آیین نامه فعالیت تشکل هـاي    
دانشجویی، مجوز قانونی قلمداد شده و برگـزاري  

 .تجمع بالمانع است

احضار غیر قانونی دانشجویان به کمیته انضبـاطـی   
، تهدید به تعلیق مجوز فعالیت ) به صورت تلفنی( 

شوراي صنفی و تماس هاي تـهـدیـد آمـیـز بـا           

دانشجویان و خانواده هاي آنان از جـملـه ایـن        
 . اقدامات بود

محور اصلی تجمع این روز، بنا بر برنامه ي اعالم 
شده، اعتراض به وضعیت اسفناك غذاي سـلـف     
دانشگاه، اعتراض به وضعیت نامناسب خوابگاه ها 
و افزایش ناگهانی هزینه خوابگاه هاي دانشجویـی  

 .بود
رو به  11:30تجمع در حدود ساعت 

تـعـداد   .  روي سلف پسران آغاز شـد 
دانشجویان تجمع کنـنـده در زمـان        
. اندکی به صدها نفر افزایش یـافـت    

دانشجویان در شعارها و پالکاردهـاي  
خود خواستار اسـتـعـفـاي مـعـاون         
دانشجویی، لغو افزایش هـزیـنـه ي        
اسکان در خوابگاه و ایجاد تغیـیـرات   
اساسی در وضعیت سلف سـرویـس   

در ادامـه تـجـمـع،         .  دانشگاه بودند
دانشجویان با چیدن سینی هاي غذاي 

تـجـمـع    .  روي زمین، دست به اعتصاب غذا زدند
پـایـان      13:30دانشجویان در نهایت در ساعـت    

 .یافت

 تجمع دانشجویان پلی تکنیک



 

 8 1390اردیبهشت / شماره چهاردهم

 :تماس با نشریه
نشریه جهان نـویـن، بـه       pdfبراي دانلود نسخه 

 :وبالگ نشریه مراجعه کنید
http://jahanenovin.blogspot.com 

 :یا با ایمیل نشریه تماس بگیرید
jahanenovin1@gmail.com 

براي تبادل نظر با هیات تحریریه و یـا ارسـال         
تان براي انتشار در جهان نوین، با هـمـیـن    مطالب

 .ایمیل تماس بگیرید
مطالب نشریه در وبالگ جهان نوین هم منـتـشـر    

توانید در ایـن  براي تبادل نظر جمعی، می.  شودمی
 .تان را منتشر کنیدوبالگ، نظرات

در صورت امکان، جهان نوین را به ایمیل دوستان 
 .خود ارسال کنید

جهان نوین، مناسب پرینت روي کاغذ  pdfنسخه 
A4 با پرینت و تکثیر نسخه کاغذي جهـان  .  است

توانید طیف مخاطبان جهان نـویـن را       نوین، می
 .گسترش دهید

 اخبار دانشجویی

متـن آیـیـن نـامـه ي            
انضباطی جدید دانشگـاه  
شهید بهشتی چنـد روز    
پیش در برد این دانشگاه 

 :نصب شده است
 

 مصادیف پوشش دختران: الف
لباسها همواره باید ساده و آراسته، با وضعیـت    -1

مناسب و در شان دانشگاه بوده و با لباسهاي سایر 
محیطها نظیر جشنها، محیط ها، تفریحی، ورزشی، 

 .متفاوت و به دور از مدهاي افراطی باشد... و 
رنگ لباسها باید متعادل بوده و تند و زنـنـده       -2

 .نباشد و موجب جلب توجه نگردد
کفش ها باید ساده و در خور شان و منـزلـت     -3

استفاده از کفش با پاشنه هاي خیلی . دانشگاه باشد
، ) تـا زانـو    ( و ساقهاي بلنـد )  سانتمتر 5باالي (بلند

کفش هایی که در مهمانی ها و مـجـالـس ویـژه       
 .پوشیده می شود، ممنوع می باشد

پوشیدن جوراب در محیط هاي آموزشی الزم    -4
 .می باشد

جواهرات و زیورآالت مورد استفاده در محیط   -5

مـانـنـد حـلـفـه         ( آموزشی باید از مصادیف مجاز
 .باشد...) ازدواج، ساعت و 

بهداشت و پاکیزگی فردي شرط الزم بـاري        -6
 .دانشجویان می باشد

طول ناخن ها باید مناسب باشد، استـفـاده از       -7
 .الك، ناخن مصنوعی و جواهرات ممنوع می باشد

آرایش و پیرایش موها باید مناسب بـا شـان         -8
 .دانشگاه باشد

 .استفاده از کاله بدون مقنعه ممنوع می باشد -9
استفاده از شلوارهاي چسبـان و کـوتـاه و            -10

شلوارهایی که عمدا پاره یا وصله داشته باشـد و    
چادرهاي نامناسب مانند چادرهاي نازك و توري 

 .ممنوع است
 مصادیق پوشش پسران: ب
استفاده از کروات و پاپیون از هر نوع ممـنـوع     -1

 .است
استفاده از البسه زنانه، شلوارهـاي کـوتـاه و          -2

چسبان، تنگ و نازك و شلوارهایی که تعمدا پاره 
 .و وصله داشته باشد، ممنوع است

استفاده از زیورآالت، گردن بند، زنجیـر، مـچ       -3
بـه  (  بند، دست بند، گوشواره، الك و انگشتر طـال 

 .ممنوع است) استثتاي حلقه ازدواج
استفاده از رنگها و آرایشهاي مو بصورت تنـد    -4

مش کردن، فر کردن، بافتن و بـرداشـتـن      (و زننده
بلند بودن مو بیش از حد معمول بطوریکه از )  ابرو

 .ممنوع می باشد... یقه لباس پایین تر بیاید و 
لباسهاي اندامی مردانه، تنگ و چسبان، آستیـن   -5

ممـنـوع   ...  خیلی کوتاه مانند حلقه اي یا رکابی و 
 .است

 :توجه
غیر متعارف ) دست و پا(استفاده از مچ بندهاي -1

که داراي نقوش زننده عالیم گروههاي ضد اسالم 
و ضد انقالب و ضد اخالق و یا رنگ دار، پولـک  

ممنوع می ...  دار، چراغ دار، قفل دار، زنجیر دار و 
 .باشد

استفاده از پیشانی بند، شال و دستمال گـردن،    -2
کمربند، انگشتر و کیف هاي که داراي نـقـوش و     
نوشته هایی با حروف زننده و یا داراي عـالمـت     
گروههاي ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق

 .باشند ممنوع است) شعارهاي قومی و نژادي(
کشیدن سیگار و قلیان و هرگونه مواد دخانـی    -3

 اکیدا ممنوع است

 آیین نامه ي انضباطی جدید در دانشگاه شهید بهشتی

جمعی از دانشجویان ساکن خوابگاه هاي دانشگاه 
در    1390فـروردیـن        29تهران امروز دوشنبه   

اعتراض به تفکیک جنسیتی سرویس هاي دانشگاه 
تهران در ایستگاه سرویس هاي این دانشگاه واقـع  
در تقاطع خیابان طالقانی و قدس دست به تجمـع  

دانشجویان معـتـرض امـروز      .  اعتراض امیز زدند

عالوه بر تجمع به صورت مختلط سوار سرویـس  
هاي شدند و همین امر باعث شد که با ممانـعـت   
مسئوالن حراست دانشگاه سرویس ها از حرکـت  

بعد از گذشت دقایقی از این تـجـمـع و      .  بایستند
حرکت اعتراضی نه تنها هیچ کدام از مسـئـوالن       
دانشگاه براي پاسخگویی به دانشجویان در محـل  

تجمع حضور نیافتند بلکه رئیس حـراسـت کـل      
و رئیس حـراسـت کـل کـوي           )  دانشگاه تهران

دانشگاه تهران در میان دانشجویان حضور یافتند و 
با فیلم برداري و تهدید دانشجویان خواهان متفرق 

 .شدن آنان شدند

 تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به طرح تفکیک جنسیتی 
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غذاي دانشجویی دردانشگاه هاي دولتـی بـا     
تومانی در اختیار دانشجویان  175ژتون هاي 

به گفته ي رئیس صندوق رفاه .  قرار می گیرد
دانشجویان اکنون براي هر وعـده غـذایـی        

گیرد در    تومان یارانه تعلق می 1250حداقل 
حالی که به عنوان مثال براي یک وعده ناهار 

ولی انگـار   .شود تومان هزینه می 1700مبلغ 
هـا   بعد از این دانشجویان با هدفمندي یارانـه 

ي    بـه گـفـتـه      ( حق انتخاب غذاي باکیفیت 
 . را خواهند داشت) ایشان

مطابق با طرح تاك که در راسـتـاي اجـراي      
ها قرار است اجرا شود  طرح هدفمندي یارانه

براي دانشجویان وام تغذیه در نظر گـرفـتـه      
شده است که بعد از فارغ التحصیلی بازپـرداخـت   

نوع غذاي متفاوت بـراي     6در این طرح  .شود می
دانشجو در طرح : شود، گفت دانشجویان فراهم می

تاك حق انتخاب دارد و مبانی قیمت غذاها نـیـز     

تومان خواهد بود که البته بر اسـاس     1700همان 
تـومـان    2100تومان تا  900نوع و کیفیت غذا از 

در طرح تاك براي هر وعده غذایـی  .  متغییر است 
تومان به دانشجویان اختـصـاص    540تا  450بین 

یابد که این میزان براي دانشجویان روزانه  می
وعده غذایی و بـراي دانشـجـویـان        5براي 

وعده غذایی در هفـتـه در      14خوابگاهی تا 
 .نظر گرفته شده است

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در تشـریـح     
دانشجویان روزانه :  بیشتر این طرح اعالم کرد

اگر از تمام ظرفیت در نظر گـرفـتـه شـده         
هزار تومان که در  370استفاده کنند باید مبلغ 

نهایت به صورت وام در اختیار آنـهـا قـرار      
گرفته بود بعد از پایان تحصیالت بازپرداخت 
کنند و این مبلغ براي دانشجویان شبانه نیز تا 

بـراي دانشـجـویـان        .یابد برابر افزایش می 3
وعده غذایی در هفـتـه    14ساکن خوابگاه که 

تـومـان    540تا  450دریافت می کنند هر وعده از 
ظاهرا این طرح در چند دانشگاه . متغیر خواهد بود

 .به صورت آزمایشی در حال اجراست

 ها و دانشجویان هدفمندي یارانه

معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقـیـقـات و      
فناوري چندي پیش بخشنامه اي را به دانشگاه هـا  
ابالغ کرد که در آن دانشگاه ها موظف می شدنـد  
نرخ غذا را براي دانشجویان سنواتی جـدا از آن      
چیزي در نظر بگیرند که به دانشـجـویـان واجـد       

دانشجویانی کـه    .  شرایط اختصاص داده می شود
مدت زمان قانونی تحصیلی شان در دانشگـاه بـه     
اتمام رسیده و مشغول گذراندن دوره هاي سنوات 
تحصیلی خود هستند نمی توانند از تسـهـیـالت      

 175رفاهی همانند غذاي یارانه اي دانشگاه با نرخ 
در .  تومان همانند سایر دانشجویان استفاده کـنـنـد   

حالی که دانشجویان سنواتی به علت داشتن کارت 
دانشجویی و عدم تسویـه حسـاب، دانشـجـوي         
دانشگاه به شمار می آورند و می توانند از غـذاي  

در حال حـاضـر ایـن        . تومانی استفاده کنند 175
. گـردد    مساله بیشتر به نظر مسوالن دانشگاه برمـی 

برخی از روسا و معاونان دانشگاه هـاي کشـور       
معتقد هستند در صورتیکه تسهیالت رفاهی را از   
دانشجویان سنواتی سلب کنیم، آنها نسبت به اتمام 

 . دوران تحصیل خود زودتر اقدام می کنند
بـه     9به عنوان مثال دانشگاه کردستان، تنها تا ترم 

 175دانشجویان سنواتی اجازه استفاده از غـذاي    
معاون دانشجویـی دانشـگـاه      .  تومانی را می دهد

تنهـا خـوابـگـاه از         :  بوعلی همدان نیز اعالم کرد
دانشجویان سنواتی دانشگاه بوعلی گرفـتـه شـده      
است اما غذاي آنها با همان نرخ مصوب صنـدوق  

 .تومان ارائه می شود 175رفاه یعنی 
دانشگاه  12جدول نرخ غذاي دانشجویان سنواتی 

کشور ردیف نام دانشگاه نرخ غـذایـی کـه بـه           
 :دانشجویان سنواتی ارائه می شود

شهید چمران اهواز بدون کارت تغذیه حـدود    -1
 هزارتومان

 تـومـان     175فردوسـی مشـهـد بـا نـرخ                -2
 تومان 600و شام  800سمنان ناهار  -3
صنعتی اصفهان از سال آینده اعمال می شـود،    -4

 تومان 175در سال جاري 
سیستان و بلوچستان اعالم نشد، قیمـتـهـا بـا         -5

 ارفاق همراه است
 تومان 500یاسوج با نرخ حدود  -6
خلیج فارس سنواتی نداریم، فرقی بـا سـایـر        -7

 .دانشجویان ندارد
 تومان 175بیرجند با نرخ  -8
 تومان 175ارومیه با نرخ  -9

 صنعتی شاهرود هزار تومان -10
 تومان 175دانشگاه کردستان با نرخ  -11
 تومان 175دانشگاه بوعلی همدان با نرخ  -12

  رابطه نرخ غذا و فارغ التحصیلی 

 اخبار دانشجویی
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جمعی از زندانیان سیاسی محـبـوس در زنـدان        
رجائی شهر کرج در نامه اي به دبیرکل سـازمـان     
ملل ضمن تاکید بر ادامه اعتراض خود در زنـدان،  
خواستار اعزام گزارشگر ویژه جهت رسیدگی بـه  
وضعیت زندانیان و هم چنین حقوق بشر در ایران 

منصور اسالو، رسول بداقی، مـجـیـد      .  شده بودند
از جمله ”  توکلی، عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی

امضا کنندگان این نامه به دبیرکل سازمان ملل مـی  

 .باشند
پـس از    “ :  در بخشی از این نـامـه آمـده اسـت        

فروردین، ما  21هاي اعتصاب غذاي یکشنبه  تجربه
جمعی از زندانیان سیاسی و فعاالن سـیـاسـی و        

فروردین  28مدنی در هفته نخست از روز یکشنبه 
اعتراض سیاسی خود را با اعتصاب غذا به مـدت  

نمائیم، در هفته دوم روز یـک       یک روز آغاز می
اردیبهشت به مدت  5اردیبهشت و دوشنبه  4شنبه 

در هـفـتـه      .  دو روز به اعتصاب غذا خواهیم کرد
سوم نیز همزمان با روزجهانی کارگر و روز معلم 

 11و روز جهانی مطبوعات در روزهاي یک شنبه 
 13اردیبهشت و سه شنبه  12اردیبهشت و دوشنبه 

اردیبهشت همبستگی خود را با کارگران، معلمـان  
هـا و       و روزنامه نگاران در اعتراض بـه فشـار      

هاي فراوان برایشان با سه روز اعتصاب غـذا     ستم
 ”.داریم اعالم می

 تداوم اعتصاب غذاي زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

ظاهرا تنها راه حل مشکل خوابگاه دانشـجـویـان      
هاي دانشـجـویـی بـه بـخـش            واگذاري خوابگاه

 5و قرار است این طرح ظـرف    .  خصوصی است
رئیـس صـنـدوق رفـاه         .  سال آینده محقق شود 

بهاي  دانشجویان با بیان اینکه در همین مسیر اجاره
: تر خواهد شد، اضافـه کـرد     ها نیز واقعی خوابگاه

افزایش هزینه براي دانشجویان در اجـراي ایـن         
طرح متناسب با قوانین موجود خواهد بود اما در   
همین زمینه وام خوابگاه نـیـز بـه دانشـجـویـان           

دهک اول جـامـعـه     5یابد که براي  اختصاص می
بها خـواهـد      درصد میزان اجاره 100تا  70معادل 

  .بود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان در خصوص میزان 
هاي دانشجویـی نـیـز       بهاي خوابگاه افزایش اجاره
بینی ما این است که بر اسـاس     پیش:  اظهار داشت

بـهـاي    استانداردهاي الزم نهایت هـزیـنـه اجـاره      
هزار تومان خواهد بود که  70خوابگاه دانشجویی 

 .شود ساله محقق می 5البته بعد ازبرنامه 

 وگذاري خوابگاه هاي دانشگاه به بخش خصوصی 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان از سوي دیگر بـا    
توجه به کافی نبودن تعداد خوابگاههاي مـوجـود     
باید خوابگاههاي جدید ساخته شوند که در ایـن    
میان ساز و کار مشخصی وجود نداشت و پس از 
مدت هاي زیادي، اتحادیه شرکت تعاونی خوابگاه 
داران غیردولتی ایجاد شد و ساز و کار نظارت بـر  

 . این خوابگاهها نیز تدوین شد
استانداردهاي ساخـتـمـانـی،     :  وي خاطرنشان کرد

اجاره بها، بخش هاي فرهنـگـی و ورزشـی در          
خوابگاهها بر اساس آیین نامه هاي تدوین شده در 

اختیار این افراد قرار گرفت و از سوي دیگر براي 
. آنها تسهیالت ویژه بانکی نیز تدارك دیـده شـد    

پس از پیگیري هاي به عمل آمده هیئـت دولـت     
مصوبه اي داشت که بانک مرکزي را موظف کـرد  
که براي ساخت و خرید خوابگاههاي دانشجویـی  
در وزارتخانه هاي علوم و بهداشت تسـهـیـالت      

درصـد   8درصد داده شود و  4بانکی با نرخ سود 
 . دیگر نیز برعهده معاونت راهبردي باشد

رئیـس صـنـدوق رفـاه دانشـجـویـان وزارت                
این وام باعث تشویق آنها می شود اما : گفت علوم

محقق  91به طور عملی ساخت خوابگاهها تا سال 
از سوي دیگر خوابگاه داران غیردولـتـی    . می شود

صرفاً با عضویت در این شرکت تعاونی می توانند 
 . در بخش واگذاري خدمات فعالیت کنند

درباره استانداردي که براي خوابگاه داران    مرادیان
سرانه هر دانشجوي :  خصوصی تعریف شده گفت

متر تعریف شده که براي سـاخـت    10خوابگاهی 
 600هزار دانشجو،  120براي  90خوابگاه در سال 

 . میلیارد تومان اعتبار الزم است

 اتحادیه شرکت تعاونی خوابگاه داران غیردولتی ایجاد شد 

 :منابع خبري این شماره
 ایلنا، ایسنا، خبرگزاري مهر، خبرگزاري فارس، سایت دانشجو نیوز

 اخبار دانشجویی
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 در کوچه خیابان هاي شهر

 گزارشی ارسالی براي جهان نوین
بسیار جوان است . سال دارد 16. اسمش آالله است

تـا اول    .  دهـد    وهنوز بوي نیمکت مدرسه را مـی 
بعدش دیـگـر مـدرسـه         .  دبیرستان درس خوانده

تنها فرزنـد  . درس را ول کرد! برایش جذاب نبود؟
پدري بازنشستـه و مـادري       .  پدر ومادرش است

توي یک فروشگاه لباس حوالی خیـابـان   .  دار خانه
شـان هـم هـمـان            کند و خانه جمهوري کار می

هـاي     در قسمتی از فروشگاه لباس.  محدوده است
هـاي     فروشند و در قسمت دیگر لبـاس  مردانه می

هاي زنانه بسیار تنگ و  قسمت فروش لباس.  زنانه
یک میز کوچک و یک چارپایه ي   .  کوچک است

او از صـبـح   .  بلند براي فروشنده در نظر گرفته اند
پشت هـمـیـن مـیـز         9ساعت ده تا شب ساعت 

ایستد تا خریداري پیدا شـود و از جـایـش             می
 .حرکت کند

کند قبـل از ایـن در          چند ماهی است که کار می
صاحب کار مـعـمـوال    .  جاي دیگر کار کرده است

دارد و      براي چند ماه این فروشندگان را نگه مـی 
البته بـدون    .  کند بعد دختر دیگري را استخدام می

 ... بیمه و 
چون سنش قانونـی  .  گفت که بیمه نیست آالله می

این هم بهانه اي پوچ براي نـدادن حـق     ( ؟.! نیست
 )وحقوق مسلم کارگران کم سن نیازمند کار

هاي دیگر هم بیمه نبودند ومعموال بیشتر  فروشنده
صاحب فروشگـاه  .  دارند از شش ماه نگهشان نمی

 ؟!ماند به آالله گفته که او براي مدت طوالنی می
. گـیـرد     هزار تومان حـقـوق مـی      300می گفت 

حتما بهش یاد داده بـودنـد   .  توانستم باور کنم نمی

پرسیدم آیا از طـرف مـردان         .  طور بگوید که این
کـنـد؟      همکار ویا دیگران احساس امنـیـت مـی     

 .هایش گل انداخت وگفت بله گونه
وهمیشـه  .  بارها از جلوي این فروشگاه رد شدهام

پسر جوانی بود که جلوي در بدون هیچ بلندگو و 
زند و    ي صدا یک ریز داد می کننده دستگاه تقویت

 11روزي   .  کـرد    تبلیغ اجناس فروشگاه را مـی     
 ساعت

: ي خیلی جوان قسمت مردانه پرسیدم  از فروشنده
کنم تـوي خـواب هـم داد           چاره فکر می این بی

: با خنده گفت   .  کند زند و تبلیغ اجناس را می می
 . خورد بابا روزي ده تا شیرکاکائو می

با خود گفتم او تـا کـی     .  از فروشگاه بیرون آمدم
ساعت داد بزند و روزي ده تـا   11تواند روزي  می

 ؟!شیرکاکائو بخورد

 به مناسبت روز معلم

 یادي از معلمان زندانی
 به نام دوست

ابري که پشت پلک توست، میهمان هیچ بـهـاري   “
ي    اي بود که در اولین دیدار این جمله”  . نمی شود

من از جمله افرادي بودم که . که با او داشتم شنیدم
در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوري سال 

به خاطر یک اس ام اس بازداشـت شـدم و        88
اصـال اهـل     . مدت کوتاهی به حبس محکوم شدم

بـعـداز   .  سیاست و سیاست بازي نبوده ونیـسـتـم   
آزادي هم تمام تالش مـن ایـن اسـت کـه آن             
روزهاي تلخ را فراموش کنم و به دنبال زنـدگـی     

گـنـاه ودوسـت       اما هرگز آن معلم بی.  خود باشم
. آقاي عبدالرضا قنبري.  کنم داشتنی را فراموش نمی

اوین شدم، دلم خیـلـی    350روز اول که وارد بند 
. اي پناه بردم و زار زار گریستم به گوشه. گرفته بود

در همان حال وهوا ، دستی نـوازشـگـر مـرا در         
ابـري  “ :  آغوش گرفت و این جمله را از او شنیدم

که پشت پلک توست میهمان هیچ بهـاري نـمـی      
تو رو من یه جایی دیـدم، انـگـار      ”  : و بعد” .شود
یک تبسم صمیمی، پشت پرچین یه ... شناسمت می

 ”...دیوار
سخن که نه، شعر و . شروع کرد با من سخن گفتن

. هر جمله براي من چون نسیم دل انگیز بود.  ترانه
اي    ها براي من معنـاي تـازه     مثل ترنم باران، واژه

شرایطی وجود دارند که از کـنـتـرل مـا         .  داشت
توانید در موردش کاري  خارجند وشما شخصا نمی

 .صورت دهید
اي از    حتا در گوشه.  دیگر از تنهایی در آمده بودم

اگر چه .  کردم وجودم هم احساس اندوه وغم نمی
کردم انـدوهـی      وقتی به چشمان اوخوب نگاه می
اي  شایدخاطره.  بزرگ در ژرفاي نگاهش نهفته بود

 ...غم انگیز یا دلواپسی یا 
دانم ولی هر چه بود عزیز بـود و دوسـت          نمی

هایی که او از حفظ می داد، سراسـر   درس. داشتنی
ي لحظاتی را بـه       توانم همه من نمی.  عاشقانه بود

او پناهگـاهـی بـراي      . تصویر بکشم که با او بودم 
براي .  سوخت براي همه  دلم می.  غمگینان بند بود

زندگی .  خوابیم می. رویم  خودم که واژگون راه می
کنیم و این سقف کوتاه خاکستري را آسـمـان      می
کاش و اي کاش این حـکـم را بـه او          . نامیم می

حتا از به یاد آوردن حکمش شرمگیـن  . دادند  نمی
شد که به میان دانش آمـوزانـش    کاش می.  شوم می

من به عنوان .  مند شوند برگردد تا از وجودش بهره
یک انسان که لحظاتی چند با او در یک بند بـودم  

خوشا به .  ها بود کنم که او فاتح قلب فراموش نمی
خوشا بـه  .  اند ها از او بهره گرفته حال آنان که سال

 .آموزانش  حال دانش
معلم عزیز، نام تو شوق پریدن از خاك، نـام تـو     

 ...معنی پرواز
 داستانی نام تو همراه است  با هم. دوستت دارم 

  -زبانی دلی با هم باز هم صداي هم
 آموزگار عشق، گویی یاد گرفته است

هاي مهربانی     پرواز را آموختم  با درسهایت شیوه
 همراه با تو

 هاي آسمانی بال منی در پهنه
که سه روز بعد از ؛ عبدالرضا قنبري معلمی شریف

عاشوراي سال گذشته استاد را در کالس درس و   
در مقابل دیدگان شاگردانش بازداشت کردند تنهـا  
اتهام قنبري یک تماس تلفنی و دریافت ایـمـیـل      
هاي ناخواسته از سوي تـلـویـزیـون یـکـی از             
. گروههاي اپوزیسیون خارج از کشـور اسـت           

مکالمه اي تلفنی در روز عاشورا که کمتر از یـک  
دقیقه طول کشید و همین کافی بود تا او را بـه        
اتهام محاربه بازداشت و در دادگاه ابتدا به اعدام و 

او درمـورد    .  سپس به حبس ابد مـحـکـوم شـد      
بـازجـو مـی      “  :  بازجوییش چنین نقل کرده است

گفت چه اتهامت را بپذیري و چه رد کنی قرعه به 
نامت افتاده است و باید اعدام شوي تا عـبـرتـی      

 “براي دیگران باشی 
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 براي مردمی که درخاورمیانه و افریقا
 براي زندگی بهتر می جنگند

 

 بهار نزدیک است
 
 بر آسمان 

 سقفی از فوالد کشیدند
 بر زمین

 سطحی از بتن مسلح ریختند
 تهدید و تحدیدت کردند که نباري

 جوي را پوشاندند
 آتشی برپا کردند

 که تحمل از تو بستانند و جاري نشوي
 وتو فریاد زدي

 که خشکی را از کویر خواهی شست
 از آسمان باریدي

 از زمین جوشیدي
 و ناگهان آتش را بلعیدي

 بتن مسلح را سست کردي
 ...و 

 دزدیدند
 یکی ازهزارانت را

 که شبی شبمنی بر شب بویی بود
 دزدیدند

 تا انکار کنند
 برکت حضورت را

 و آن که در تابوتی بر دوش قاتالنش بود
 که ما بسیاریم: زد فریاد می

 زاي دیگري در راه است که ابرهاي باران
 جویند تا حضور شمار روزنی می هاي بی که چشمه

 بهار نزدیک است
 حتا درکویر

 
 

 واقعیت، واقعیت
 واقعیت، سنگر نیرنگ

 واژه اي آلوده با صد ننگ
 بستن روزن به روي رزم سنگین بلور و سنگ

 واقعیت جنگ
 واقعیت جنگ

 واقعیت سقف کوتاه اتاق تنگ
 واقعیت بی قراري

 بی قراري
 بی قراري

 هاي جاري آتشی بیتاب و رهجو زیر یورش
 واقعیت مرگ آزادي، عدالت

 شرم مطبوعات خنثی با سرآغازي ز وحشت
 !”ایام وحدت”واقعیت گورهاي جمعی

 جان صدها قهرمان در کیسه گونی واقعیت پیکر بی
 جسم پر زخم و کبود جنگل پیوسته خونی

 واقعیت حذف نان از سفره هاي نفتی نیمی ز ملت
 واقعیت اوج نفرت

 واقعیت کوچ سر از تن به غربت
 واقعیت پر زغفلت

 واقعیت دار قالی
 سل در کم سن و سالی
 سفره اي با جاي خالی

 واقعیت قطره خون روي عکس مانده بر رف
 هاي مانده و ماسیده در کف سنگ

 جاي سیلی بر رخ دف
 واقعیت خشم در صف

 واقعیت تازیانه تازیانه تازیانه
 کفش جوانه ي لخت جوان و پاي بی گرده

 هاي بهمن واقعیت مرگ پیمان
 واقعیت بانگ شیون

 طرح تفکیک من از من
 غارت خلقی به نام خلق و میهن

 واقعیت کهنه پاره
 واقعیت سنگواره

 .واقعیت مبتال، محتاج چاره

 
 نظم سرمایه داري به ضد ماست

 
 اول ماه مه روز ما و من

 همنوا با جهان ضد اهرمن
 ها به هم وقت پیوند سرچشمه

 سیل بنیان کن رزم با ستم
 روز بگسستن بند دست و پاي

 روز فریاد بر نظم ژاژخاي
 روز سرخ شهیدان کارگر

 روز پیکار نیکی علیه شر
 روز فریاد داد و برادري

 جان نهادن به پاي برابري
 روز قهر ستمدیده زان چه بود

 روز رزم جهان ضد نظم سود
 روز خشم نهادینه ضد شر

 ي بشر روز تولید شایسته
 روز جشن رهایی ز بردگی

 رسم نو راه شایان زندگی
 هر که در دام سرمایه شد شکار

 چاره اش نبود او جز به کارزار
 نظم سرمایه داري به ضد ماست

 پس به ضدش به پا خواهیم خاست


